




ّ صــّدل ي ل  ابــرل صول هــ مــ ًحــد ّ
 ا ب ــل دع ا جابر بق ل رــل ــافةم
 اــل َُن ب ــل دع ابــلص لــى صــل  ــال
حديــ حــد لرســو لــ ]؛ هــ لو تُضى بــة 
حــد عى لرنامــ لرن )ســاي )Skype  عى 

!) تلو(
 ة لضة ل كا يال فا عر ب بر 
احــ ،لــ قــ ما ّ كــٍ ع فــأ قً؛ 
   )شةف( زيت حد ا فّة كم ول ه

ج س ف رء م اي
ّ صول ــي ل ابرل صــول ه مــ حــًد ّ

 ــان ات ات  )ابو( بض ة بو شاشــًة
غرفة نوم ف ب ف مرك ف ع ف ول

 ى مدع -  ع ي  لــذ نرل ع نــ
 !!و  ٌراعة - خل

 رّي  ال ل فضاًء ي  دف ول ّما 
 َ توج ، افــةث صل ،بدلِوه يُدلــو   عــ

 قول َة فطري
 ( ا فتأي ،ــةمع ول كــَ اً ماشــ
 ــال هــذ ًء مــــدب ــرك َلــد ــن  )اق��إش
http://ishrakatcom/(  :مــع وقــا   )2018(
 ،)homeلذ يز بو ِلوي ســولِة ل يُــِر

  ءّرل م عة الاب صل
 ة، ُتة فصم  يدي ب ل ةقلو ة رتص 

:ه ،عّم اأب بب  ال  ادأع بأ
 ةاسس ديةن ياى عع وي "بم" -
ةاعج اى مع وي - "أن اة"

 رل ــاءل ــةوعل يــاــى عع ــوي "ب��ش"  -
ةابل االج ال رفل

 اخ ا ةســ ــاحةم ف رُت "��اعر ال��م" -
اع بأق ،ر ّت

 اح ة فــمع لرســالة  ــةفاع ــر ناســغ ذّكريــم
 اظ هااســ جــ ،عصرنا فــ وــل ــا
 لوع ــت ،ــرقة ــة )��ال م��ة إس��ص(

ةاعج  ةام
 و ــة صم  ًــدُ ا احــم ــا فــم دمــا ت 
 ،ســبا ريل ســ ف  لرع اب قا ل ةض
 ما ل عوت ــرن ســ عانى ف لذ [ ــاّن ســ ــىع

  ٌر قب ِاي
 خرل ــب  و ــُت ونا غاغ رنــا مــا تأخ  

 لد ا  توه
 !»ية لو ع وّب« [  قول ا عاست

يال يم

ثورة ا�عالم.. ورسالة إشراقات!
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 رــل دقا ،ــانية لــة هاســالة عا ســ جاء
 ك ف اــة لا ة خالدى شــرية عــم ،ــريةل

لزما دم ىع ام
 ،ــيــد هدا ــةجام ــة جــاءاب ــرل ــُف قــد
تّرقــ ف جــة مووعاتا لر لى تص لا لى ثثة 
 وس ا يةدبال ع ٍَُم :ا ام ب ــاق
 ع ٍضوم ،رفلــى م دي ل اّل ،ــ ريل

!ع وفأعر ههو ع غ ل عرفو
 صل د هذتأك )رل ســو( اف ف ًاشــرجاء م ث
 ،ع َ هــ ّم ــمؤم ة: بــل ْوعــت ْ ــال
 ه افم ،ع ضو لضال وّيض لذي ه كافري
 ف رل فّص ،ــؤم ىع ُرهخ افريــل ا ّحــ

 ةوكل ةل ات رهاغ رك ُسَو ف ول هذ
ما   ك  عى  ر اصة(   ها :أ نال(  ّل
َْفأع ال تص ام ْة بّدلبص لدي لى ل لى ّ

ظرها بالُّة لضة ا بال غاية جو نا، مًة ما 
جر م نصاٍ نٍِد ف لر ب لدي ا بد ر مرير 
 ابس  َقا سصى   ر  ةل عاء  لة   ب
 لصر  يتا(  :ابك  ف  )1882   ��ابد  ج(  مري  ّــؤ
 ف لو لة  ص مري كذل )ل لدي ب
 هذ ف 30 عاماً ل  رت لذ )1918  و وايأن( يال
 ا فب لصر يتا :ل لدي ب( ابك د ألة ث
 لدي رل ّت ابم ل كا ر هو ،)ىلوس رل

 دهع
لْ لس ن لانو لومو نا بذفرها لى 
س لذ ل يَر( لو(  طة )جا لدي )ل ّر - 
 ف ة م تاي - بالة ر م عاء لو  باء 
 يد تحضا يتا سا  يد م ّك ب ،ْونَل  ل  م
 ل ري ب ي - ونل رعل - ل ىع ّي ن

ع ل رفةبة مبّو ونل
 نصرل  رل  ف  ل صوّة   ِل سوء   ع  َ

 م  ل ةج م ،ي ّ  ف ّرما هو م ل عد ّام
 اح ر فخ ع ه ةضل ىاًء عب ال ال
 ع زّ عّز ما ااُطم ل ،جو ِصد ترت ل ان

.ُاموك اخ ُيوح ُهو: ع وقا ك
 ــا  ه ــى  ل  ان قضة     ســ ير   ف
 ّي لذ ِقانوِن ّت ي لى ءده نبوحد ل بال
 رتث  ا  ( لضة   هذ  سا عى   ، عى   اتح
 ف ال ايزِجّد( ي اباح  اع ل وت ه ل
 ل دف ..}كأت ل دع كرم {خر ع ًا فضلدن
 ام ب بدل صل لربان ا هذ )را ةاه(
 طو اج وديد حل ُولَق ُي اهو م ،)اطا(
   ل ،ا ف ل ايل س ساء ، ل
 رال ءلو ام ول  ساس ىع ال ب ال
عى خ ما قّر لر لر لذ خر ع ق ب لوء 
ااف  واف{  -1  :ف  يــا  3  ف  رل  اج  ف

   ب أولء   ب  رك  لذي{  -2  ،}ب م ب
 و  وت    ْ كر{   اف    ف فٌة   ْت  وت

 ركات  َدك توح  وؤم يا   ب فا   ءك
أولء   ب اؤم  وؤم{-3  ةف  ْت

}ب
 ومل  انل  م  )ً��قْ��َج(    فــلــ
 ويو  ــ    بــ  ــدمــ عى  مــــوّعــة 

 صل  جــوّيــر  باح  ري 
ــ كــرمــة  ــــذ يــــــافــى م ــاهــــ ل
 رل  ــاــبــاخــ ــــوطــة   ــانــ

 ف ل اخ  ا ل ،بال ل ان
هو تاط با رفا!

 وّقل تثا )ى وتع( ُرب اّح رخ ومو هذ
ٍصت لى   اي  كا  ْ  ،ل  ام مالة   م لذير   دع

   ْل  ا  ف ّة   اتت  و  ع ــٍد  َْ  ق
 بال  ما توف ُثَْرت ن  َح ،ةلص هذ 

(المعيارّية بين ا�يمان والمواطنة نموذج�)

العبث العلماني!!



 مــ لُــ عــ  لاــز بأعــى جــا لركــة 
 و ــةدي رمــة ةــد مب ل هــذ مــ ديــل
هــو ــد قصى، حــ ج َل مركزً لــ اكة 
 َْسَر ِذل َاَُْس{ :انســ قا ح حول م دســة
 ِذل َْقَصى ِدِــَْْل لَىِ ِــَرَْل ِدِــَْْل ِْم ًَْل ِْــِدَِب

 }ُرِصَْل ُِ ل ُهَو نِ َايَاِت ِْم َُُِريِل ََُا َحْولْكَبَا
 ّع ماجد  ثثة،  تّد

 « :[ ــل قــو ّــــا، بل  لرحــا
تَُــد لّرحا  لى ثثة مــاجد: د 
 »هذ دــم قصــى دــ ــر

)م ال(
ّ ل ســـو يا :ق« :] بو قا
مـــد ُـــ ف  ؟ قا :د 

 ك :ق قصى د ث :؟ قاّ ث :ق :قـا ـر
 ،ّفص لص ك اي ة، ثس وب :ا؟ قاب كا

)م ال ( »دو مف
 ري  ــ ىع يوجــ لربان لربــ هــذ 
لــذ ــاجد ّدســة نــر خاــة مامــة مصــة غر 
ّ ،خر ا يصم ًحد ما يص ّ وي ــة؛صم

 ول د رير ب ىع ل وجــحد؛ ي رص
لــ لوحــد انــة لرحة م خوي ــدي "ــد 

 "و ةديبا ول د" "رمة ة ر
 ب ل ــة ف ،قصى ــر دهاــم ف
لــ ] بــا لُــر ،ــدها ــى لــ [ مامــاً

 ــــــــرس ــــــبال

 ل اى عكريا ب ل ــرّب د ب ف
 ــد ــب ــر فــل ــا \لــد ــل رســ
يــ لــ يأجــو مأجــو ف بــ دُ لد عــى 
 دا ع نزلــ د ــب د ف ف ــل ــع
فــا فــ لــ لــى لــاء ما، يــز م لــاء فا 
 د ل لــى [ ل ــى لدجــا ــ ــل
ق توج لى لة ســة عــر  سة 
 رك ضال م ل ون  ًرر شع
 بــ ــر مــا  :��ا ��شم
عــ مريــا عــة لصونــة لاــة 
 ــل لصايــة  عاــة   ــدل  بــأ
 ــيرعون مــ ــُ؛ فــم  ريــب
 رــ ل ،ءشــ ك ف ونيدع
  ّل ،ري ا جرع وتل ول ــ هو حا

 ةاهل ةلرس اجاح
  77% م ح ع وس   رــ
ف عا ،1948  كر م 84% م  لد بد 
 ــل ــف ى مما ت ح ــوك 1967 زلــةم
 ل  قصى د ب ي لذ دل م رقل

 ُت  تؤثر  ولةخ اتصري م  ةمة ساك
 لــ يــ مــ لــد  قــ مــ 10 % تّوقــا 

صا بثة حزمة،
 ك يو يُدّنــا لو!! هّو ك شــء، حى ســاء 
  ف هبر د م وصغ ،ا

!ون  م  م 

 ح ه َا
   تل ال ا

 !و ج ع
     جحا إ ّال

 ..هال ال
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  شــ هو  ،مــتر تصريــ لرــي ــول
 ل ل ة ! خذــم   :ب َصغ  ــدب لــ ــوي
 رموح ،اّوقن ل افة هذســ   دــت 
 قووت  ــف ك ــرير ف ىع وع اولع

مس كعا خ
 ،لدي  عـــا رع ـــقصى ف د هذ

 « :[ ــل ســو ؟! قــاــول لــ ــف
 ظاهري لدي ــىع م ة مطا تــز
  ـخال م يضره  قاهري هدل
 ل مر ــى يأتء حَْ م ـــاب ما
ه كذل قـــالو: يا سو ل ي هـ؟ 
 »د ب ــاك د ب :قـــا

)مد حد(
ّ هذ فــى لصونة لَ نَُا 

ف فــ ســا ير ف لال تــد تدّمر ر 
 ق ، ــرل  ــذ ــق ّ ،ــت
 يري ــف م "ســر"ى بـــا ي ة ةونلص
 لذ ونــلص ر ة مــّخا ــ عاّمــة الــل

  ٍر فخ ك اف ردمل ًى جاهدي
 ــب مرت ّك الل بــ ــ ــم ّ 

 ،ل ى عع نز ،لر م حفا ،د ب
 ؛ كل ــرغ ّمة هــذ  ،ــاعةل شــر ــم
 با ا مع جلو ــف ،د ب ــب مرت
 م ًاســة ثاندل لربان اخ ً لديــ ف خــّو

  ه د هذ رن  ًاركة ثال ةص با
تقد انم ف ك ونلص صاغ

 ت ايرف م قصى ترف دل ف ّ
مــ يضا، فــ مز عّز ّمة بــ بوة لال، حى 
 لذ وناب مــ ال م لص مــ الل اف ــل
 ســ ،يبا ف ســ ّع ســو ىع دمــا ســع
اقــة  لدلــة   هــذ  بــز  الــل  ــل
 ا لن وت ل كزمر ك ل ،ــةل
 وت « :[ قولــ مصــد  ًطويــ ــت
 ف ول و اتى يــاعة حل
ــو، حــى يــ لــو مــ ء 
ــر لــر، فو ر لــر يا 
 اف خ وي هــذ !ل ديا ع !ــم
 »ول رشــ م رقــد فإنــل  ،ــفاق

) ف م(
ف  لّز م  لّرفة مامة ف قضة 
 ق ــل ع هبر عــ ل ول ــرن ،ــف
 ق الى عت ؛ قاــل خول دب ــل خول
خول: }َقالُو َســَِْا َفًــى يَْذُكُرُهْ يَُاُ لِ َُبَْرِه }ُبد 
ُ ََفَأت ٍــاََِِب ُبَ َــِهبَْرِ َــىَْب َِِ { :ــف خولــ
َُاَي َ ََقــا ِي ُ ِمــَ ََماماً َقــاِ ِــاِل َُــَجاِع ــنِ ََقــا

}َِاِل ل ِدَْع
ا ن�� ل��: لــد ســَا ســو ُلــ ] لــة  ً��أخ
 ل يةلر ــت ل  ،قصى دــ مانة ية ءســر

ف م تر  ع ان
 فــ لا م بِرها لرها،  تــ  لّا حدنا 

اب يا ؛تر  دناة عايصل ل

  وال ف ّإ
 م فى تقوا

 م و في
 ام ف ،

 ب ّمة اّع
...ال صب

          س  وأم  ،سَْم  موإع  ادك عى   ئح
 ال  اد ال لء ا | جّة.
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لــا  يو فأ ،لــو كذل  قوعدها 
ًطارن ًاطانض حد

 دم ير  لــ ــي ل [ ل  ــت  ــي
قــة ســ خــا زيــر  ،لا كانــا ل عٌر

 فا ولو يا ســو لو عو بد  يأخذ  م
 ال ذلء؛ فغذ م اجما ي ك

 اؤس د ىع ول ة ل ه
اح م بُد  ،ةم دها ععبأنو

 ت َم ،صــرل ةل هــ ــاؤسفا
رم ِم ة عصرل

ــة  ت مؤســة  عــى   :��ل  
  ة لناشئة حدي اجام ة همس
 اام وا تب ضــل اوبــد بب

ـ عــى عــر ل امــ ا مذ  ربـة بالــ
ًبا ط ةث اًءب جو لزما م قر ر مك

 ســ ــرل ــار جامشــ ــةمري ــةامفا
ه جامة مــة، جامــة لد، امة لــوعة، 
 ــا فــعفر  ــوــة، تونن ــةام ،ــة ــةجام

 را عم ي ااف
ــا عــى ــد ــد ق امــة ف ُســ ما،  م
ِريــ ،لــ ماتا ت بالــا عى د  أخــا مت
 ســا اضم ل ،زل رل ــال اءل جــو

:ْ تصو ةل اقاعدت ف
 ــر مــك ــاهلر رــل اســال مــد -

وا مبط نص
 انام ف ع  وة تمس اسمد اب -

حٌد ا ميوجد ف  ةلرس
 ة بِديضل ر فل  رم وَي  ن :ل
ه، با  يد ــو غضاة 
 ج ْ ة؛رنل ةل جا ضت ف

امةل يو ااء لن ةل هاب
 ف فــ ٍــرَب ــ رــي  ــاك
 ــب ــت ٍــك   ــةخ
 ف   أفا ية، بســة ممد ف

ةمس سةد ل هذ نص
ك يــ مــ  ســأل حد 
 اهلر دع  لديــر ف وي  ؟لــد ت يــ ــال
 ي اً حّح لو كا ا ر بع ف    تصو 

و هذ
ــ ــ  بُــد  يــو عــى مؤســا تة 
 انل ولدس ،رفة ةمس ةيا ةافث ة
 فاســ ،ول ل  هذ ة يصواســل تما فــ

ة ل ه ترك ،
 ا؛ فاب ــرد غع ونا ياب  مــا :��خب

اءناب وي

 ؤنأب دا م   
غ ع ي

أبئ؛ ف يدوا
!!!ءن�������أب       

7

اى دكع ئوح داع
ل | مسا اسوال  بال ال  



ِمــَ ِحِ ــة تولد ِْــة، قد َغ لصايُة ــَد
 ف لص م و ُف ،2017 و 14 ة قصى
 عاة بالصرربل ةن ان ل طؤتو س ،يوم
 ف دل طري ــة" يان ا" وا مــة، بخلد

!!ا جراء عاء بَّ ع سا رك ،ح
 ال فــ وــ ُِب )ــو 18( يــا ــةبدهــا بأب
 ظا ع  د !اجد بو "وم غ" انوب
 ر حاجات  صرل دلى ما ب ًاة يوملرس اؤس
وظــ ء ــ لــر، يــ لــ عــة ســوعة 
  ال لــذ ة يــو اســ حد بد لى افــة

)انحد م قر رنل
 هات ــال ــدل ِمــ ك فــ وــ جــ ــف

؟!
• َََ َحاُ اس ب�:

 ،ول اِلل ر ل كةا ةريل ا 1
ل  ال فر ري ل

 2لز قر لا لصاة ِمة بد خو قصى 
ول انص ل ةنرل باول رع

 تز هعد ا ج ل طو الىت بال م 3
باطر

3 :ضل ــةــة جصف ،ــل ســ ــة فــضل 4
 ،)ر رمــةع ــل ب( ــد377 مصابــاً بال ءدشــ

ة110 بالض
 ــر ل ربال لز اســت ان افــل 5

كوا ل

 اــل احــة لوســا ــرع ــال لــر ــت 6
_باول# :اغااشل

 ــال لداء كوب ءــب ىع ــام بــاء ــر 7
اس داء ببا ك َْ ل زل 

8 تــذ عــا ط كال نذها عــر لد ف ثثة 
ةامن ركةم ب غز ف اهد صال ديدت ،م

 ــوف ــو 25 فــ ــول جــتر ــولض هــذ ــ
 كد ــبر ــيــة، لر ــرامبال ــم بــاول
   لى حال قصى عو لى ح اجو رســ

حدها ةمس قا شر
هــذ ب ُّمــ تضاع ربو م مئا لى نو 30

 اعا ســ ا و 26 ــاءــاء مِل    فد ل
  عا ــرامل ب ��ا اق ــات لى ــح
 الخ ع ا ن وعســ ق ع لى ما كا قصــى

بر وب ث ل ضب
 ��ع ��نق ��ل  ��ا ��واج ��ك ابــبا •
ال باء ل يو ة مر عاء ساع لص؟

 هذ ية بوجوو ــم د اد. ع ــال ـ ـب 1
 اال  ــَرع  ــي لــ ُمــّر ُِقــر ،ــر انــول

اهر و
 رن اب ،ول  اً ماً حاسموق ال رن 2

لى يا رناف ،ال ر ول 
 ،ربال الف ــ ��ء اع ��ه ــل 3
 ةاعج ةــل ــةال ــةبل لوفــو لــتو

ول  ة مع

8
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  12كد   4نــد ا�� اس��م ال��ع اع��ى
ًة" كام يو ة بالال" :يال م

 ما ــاع صاع لــى ��ء ا��ع ��ه عــ 5
مــ لو ق توق  وية عى لانو نضاء 
 صاع ويب و ّتََد م ــ فأَم ،ل مــد

 هوح س ح ول  لى
 م رك   ــرل ةالة باــل ه ــرن 6

رجا لدية لاسة لة!
 فمو انوة" فــل ه" و وانل ول ما 7
عى لانو اهو  لو! مّ بر فو ة 
 ع ابات ــ رب ــل ،وظ ل ــىع

ة  حد ل
 8ِم اقا  لو ف ف َقو ة عة 

سة!  
 9ــ بديــة لرقــ فــ عا( ��ى الفع( كــر 
 اي ،ــي ري  انــوب ّــر مغ نــ ــفأع ــال
 ك م ــم وضام حــت ــا ايــل ولدســ

راتم دياساء ب ؛اط
 هذ ل ــت :ا ��ي ��ة ع��ن �� 10
  ب ول  تــلو ىوعــة عم ــأن ،ــ
لــر اط لئا ت ا لة لاسة 
ل باع يو ة، ف ُْا ــة بة ة! 
حــًة: هــذ كا ه ــا لِة؛  نر لوجــاء لاء 
 ــات قــو ــاصاخ وعــةــة؛ ماعج ــرل
 لــا فا با ســا هذ  لــ )با  صــدت

)اي رغ ل ق ري اي  كا
 ا: جم وخ عد ة ان  قام 11
  ما صــاع ئال م مــ ر ــقتو

اءل ئةه ف كشا اال
12 ترج لَْانو  لض قرحو قانوناً َخر 

ـ لــ يــو ة لى لــاعة 11 ل يــ لة  ـي
حد ل

 13ســر ــة ــا "عــة ــة كامــة" 
بــاء مــ مــ ويــة غــر ،حالو بــ موعد 
مــ  ومــة اح عى موق ساســ ه لــة 
 اً باناً نصرنا  اف !جو ب ة، لابة نر كك
 ومة فضر ل موعدً فو عوت م لــر )بد 
 عد ء ًكاتــا ت رتســ ف الســ قد ــل ،)يــا 6

قضايا سمة: ة برها!
 توخ ف دل ه ــا  !ِت ركة ل ــل
تضاتــ شــرقة مــ دنــا  ن ثره نــد 
 ع زيد اع رت ان وعة ام طاقا
جــد ســا حوقــا؛ ما عــة ة، فـــ #ة_

عايا  دل اءب ن ،اح

ل | ال اعال  جم ّ ،داع



يِة يــد  رل ٍولى م رل ف ع ســا تر
 مــا ،[ ســو رئة لــ ةاــ ل ــرل ــة انم

 هذ ف ــ ي رل صــة لم ســو م
ها   اق ةربويل ا ؤس ديد مل ا اك ل
 ،ّ ما ــوت  رل يــة حر م  ــال ــاط مــ
 هذ واماً له رت  ،لــ   اي ر ك مــ

  ف رمة فئة مكر م  قد
 حــد ــاخ ،اــ ل هــذ فــ 
 ــومو ــوي   فــ فرنــا   ســاد
" ّرّية" لــا ت بذل تئة  لــد
 رية ل م ول هذ م ول ن
 ــية ت ر  شــر ف ول ــط
  حد ل ،ا تريدك يبر تدل  ل

 اخ صل ذ فت ك م ط ث ل ــىع ــري
 اس ة ثص ل هذ لو ررير ف ة ماصشــ
  رخ هذ افاخ م ذ طمل ب م كا
م ،نا بو ســة ث خ فرت برســ وتا 
فــ شــ مرعــ مر ع شرســة كرية فضــ غضاً
 ترك ث اس ب ع  ،اندها توف ًااهم
 م ت خــذ ،حد عايــة  مــ ــل ف ــاط
ة  صد ب ك عر ذل ذر ب ــخر ل لى ــق
ــ ل تــ كاتا  م لولــد ع ر تأخ ــم لولــد مــ
 ا ســن اجد خرع خ اع ،ل لى ب ول

ا قــ خا م م فد  ع ثو دد ي ــذمت
 بال م ــؤم ى يأتح ــر م  ل ــُِم
 ر فة ل امل ةديل  ضايا مــل هذ م فــ

  ما جد
 لوــؤ ة ــغ ،ــر خضــ فــ
هــا ع ع لولَدي بــأ با  يز خ د، 
هذ خأ  فــا نا ة 
 ،ــر موغ لــى تصر   ّونــ
  ا  ـ ـد ك ر فــ ــرُِن
 وت ل ّل ّفــا خ لى ومــة

 ضرف ، ع ف
لــى   لَديــلو  خــو  ّــل  ــت
 ؤم ف  ّلذ لوق د ف
ة فان بذل ل خو لصر  امل ةدي ل
 يــة تأج حضو ا م  ،لَديلو ح ف 
 رســ ّل ــترت هــا لــوضرــا مــا كانــا لب
ــة عى عذ لولدي م طر مــؤ لّدّية 
ــة فــ ــد  صل   ثــ ــ ل ــةرت 
  ّلذ ّرّية ــوم ّ ام ســاً ل ىع
 كا خاطئــاً؛ فــ ــ  يــاء لــى  ــر  ــة
 كره ،ّرّية ة باس برسو [ سو لر شــ

  !ا هاه ةري ل ب و هذ دي 
 ل ،ئةســ ــوب ــ ــذت  ا مــــل

َف ل يا
ك م ني وك ني حى 

 ض ذل  ك وإ
خأو ل ن

10
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 رح ى عــدع ــوترب لذيــ ــاط مــ تــ ــ ل
 رل ســو لر ى شــء عدر باعشــ ل ،م
 ســ لى ــان ــب ،ًرّيــاــاً فّح ــهــو ي [
 ي  ّرّية، فــأ باســ ســاء هذ  َير لــ
 و هذ  -  ة ليال ــاط ءرب - ــّم
يــة غر ســ ك  ركزيــة ن ل يصد  رل
 ،ــنص ــموق ــ ف ،ــلــى م  ســاء  ًبــد
ٍخر د، م  ة ثــ ف ق ــا ع ــذع

  نول

اء تبر تصر ع ــة تقلو ة صل هذ
 رل مةســ ،ةج م اعشــ  ل كاء ع ي
  عد مو لى ان ت خر ةج م ة لديديل
 ،[ ســو لر ع فا لد ىالى قد تولت ّل  ــاّه مــ
 رجل حال ل اس ت ،ت د دفاس
ية لــ ف ك ما  ر  ال ا تك ــع ــدل
  اــن ر ل ف كا  ــىــا نريد؛ حك نريــد

!خرل
 يــا ــ ّلــذ ــةي رل قــ لر ــىرنــا با تذك 
 ي ــاب ب اشــ تــ [ ســو لر رســ ــة نرل
 ي ــى تــوساســاً ع وــة تة كامــة ســاطح مــ
 ،لوق  خر ف ّح ــ ح اع َيأخذ ب ــرل
 لرغ ًدع ــان يص  بــ ي حر ــا هــو

رء غيذ ف هذ ت  ؛وتش
 الــة لطاعة م الىت ـ ـر لشــ  ــال ــاف

 ًار ً ًان ًمر [ سول
 هذ جد ــل ال  ول ــال ضو مــا هــذ
  ر ة ما ســويوع م ع  ؛ــان خ الل
 ًاظ ًرق انل ان خضو  اطاء لن م
 ّلذ هــو ، قو اعةشــ ؤم ــق ــي ــا
جــ ب بَ عامر يو لرســ قاد و لاســة: 
"نــ قــو بــا لُ لــر لاَ مــ عــا لا لى 

حد ل اع
 دي  ،ب غض م ن م  ــاي  ؤمــ
ية خري ،نا هو  حر   ًحّر ف رغ ى حع
 ،ت ع فإ ء ــح ال ل بأمانة ـ ـم
 اب ال ح و يف ح نص عى 
 ف ،ال مةــى كرء عدع  ر مل ــةي حر حــ
 « :قا ّ [ ّل ّا نما خ :قا ،] مال ب ن
 د فح ( »د لع   ي   ،مانة ل  ــ ــا

)دم

نف | بال   نت تك



 اي  رحدنــا ل ي د لر بغ مــ ــذم
عــاً مالــًة لــر ســا فــ ــ؛ يــدلا 
ــا شــر ل تالى مــذ م غر بد كان لــة 
 ع خر َم رســ ول لد ىع جاهــز وــم

ألو ع ري  ر ى فح  ،ألو
 ي لــ  ل ــحــُد يلو ،حــدلو ــي لــ
لــر َقــو خ ف ء خــ ف طرية 
 ا فــ ــل ةــَُك ــاب ــبال ٌمــ ــل
نــانة حص لــر، ل كا تــرً كرً برية 
 ،لوع مــ ٍــق ــةاطبال ًــو ًــرة، تســرطان
غة جامة ف كــر لــو لة ه نا نا 
م مرحة ف ك شــء مال لا نذ ك جديد لى 
   جديد؛ اء بح ءش ك ة تمرح
 نــد باتــ جة "َدعا اَ لل��" ترفر عى 
  ر كأمر نص دحدنا ت  را يح ال ك

رم ع ن

لــ تو لصــو ة قو :نــ  يْدعونا 
 َر َمف حالَة َعنر  صدي  ،برفــ صل لــى
 اســ صل ع ــن  صــدي ؛ بــندعوهــ

ة كانطري ّبأ ،باط ظاهر ،لحو ب
• إذ مه ح ال؟

ٍنو مــر ــة مــثاب ــام ــن ــك ــن
 ن  شــ ّا بأل   ،ــال  ــاهــا ل حد
 شــ ك  ةب ــاة تب ــا هذ خــر

  ؛ف ــن ع ؤم
 ف ل ابإنــ ــن  هــو ــا

 ان ى مع حلى مر دن ث م ،اوبق
 ك ون  ،اســ ف كا  ر رت  ــابال

َْع ََاَهْوََي َ َكانُو{ :رل رل ع قا لذي ســر
  }َُوََْي َما َكانُو َْئَِل ُُوٍَر َفَُْم

 اســن ن نا هذاا بإنن ل ي ك  
 ن  - بال ال - ة عل اَن  َصُن  ،خري
ل ة لا ك ما ف مر نا ن مر ل ل ا 

اعل رمص ف ون   ل رن ،ةل تبذ
  اــاً - في ف َــَــا هو م  - ل  ــا مــا م
 م ً؛ بدــال اءل م د ــل خــر ء ــن

حد لص لر هو ا بق لذ لر اع

 ــأك  مــ    وــم عــى  يضــاً   ــوي  ــل
 الص خ ،ةل  خ ، ــر
 خ ــوي ل ك ،لويــابا ــخ ،ةصــل
ا مــا هو م لوب ف يــو ت َخْرق جة  م بــ ــل
تصــ ،ًنــا يــو لــ فــ فــ ــر خــ ء 

 ة فل ةرعل

1212
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فعالّيات ذات أثر...

 رم  ف  ��م��سا ا���د     االف  
 ف عد فري ّ61"، ن" رب ف للد ربل ال
 ،جطق ح ل ا  ياً ماًء حول ر

بو: أزم أم: م او؟ وه م خ؟!
ف و بولة تاية مذ عد لو قا لدلة 
عى ما لو و ًلى بدية ناسا تال ف ّمة 
 م ما ت ،رع ام الل رنل ة ما بمس

ا هذلى يوم هاثا صدا نل ما ان

 ح لى م ةال ر ع  ما رس
 ال   ب ف ت م ،رف غز رع

س رل ةم ف ونلص ّرل
< أم م او؟؟

:اج لى ث د عزف
 اسدل وما اّ لى جة1- بالد

 -2لا ل َلانة 
لدي ول -3

 إ س ��م  ��ه  :ســـؤ عــ ًصت جـــا  ثــ   >
ا؟؟

ريا م ال و طا ل دب

أزم أم: م او؟ وه م خ؟ 
جطق خ حسمع الش ارء حل

 :وب  نــد  وال  فل ��ء  مؤسة   ّن
 ط  نع د. ه :م ا كم قد )ا س .. قواش(
 1439هـ = 7 كانو  ب 18  يو ل .سي
بطر ف مسد اا  مركز ف ،2017 

:ت
بأن [ ل هفد ،ابةلص ةتض-

 م ى مدع ابة تدلص اح ة فم ا-
[ ل

ات اعةبال وة ت ةح-
ًع ًقو [ رل ء بالدق -

 م ســــاء   10 عى  لرعة   ب  ــدلــ  خ
قدما  مــزيــة  بدية   م  حـــد  كــ  فــا  ،ــرــا

ةؤس

 ا َس .. قواش
ابط  وةن
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لـــِ فـــَ َقْـــ ُؤمـــِ؟ شـــوقاً 
ِـــ ل  ُلَوجـــ   ُّ لـــُدّ  ُوكـــل
ِـــل  ٍـــوب ُـــى  لـــى   ـــدي
ِـــب ٍـــاك  ٍيــــــــــــــــــ ـــرخ عـــ
ِعـــ  ِلضـــ  ِـــت  مـــ  ُهـــد

ِـــ ت بَـــــــــــْزمٍة   ِـــــــــــل  
ِـــَِْ  شـــا    ًُجـــذ  ْـــَوَف
ـــَِل    ِـــوجل  َهـــ    ك
ِـــِد  َكـــر لـــا   ـــال خـــَر 

مـــ غـــر فـــوٍ لـــــــــــــا  لُـــِ؟
ِـــدي ِاِســـل ــــــــــــــأك ٍََشـــ
ِ َُّمـــد  ِـــزُ  ـــت بـــِر   مـــ
ِبَْرِهـــ ُاَســـ مـــ ْـــِفاق َشـــئ 

ِـــث ـــول ـــىب مـــ اِْســـ
ـــت  ُـــوي ـــا   ُـــول تـــو 
ِـــُِْ  ِـــو ُّل  َمـــ  ُلـــــــــــــ  َِ
ِأَمـــ  َ  ِـــح بالَرّ  َ  َْمـــ
ـــَّت  ُخـــذ  ِـــَف  ـــُّم يــــــــا 

ِـــ بـــٍة   ََّحـــ  ُـــْذِ
نـــا لد َّعـــ لـــذ ِـــول ُـــهـــو م
ًـــرُم لوحـــِد جـــــــــاء  برســـالِة 
ُـــُُ ســـر   بالوحـــ  ابُـــك
ِِلـــغ  مـــ  َـــان  َحـــّر قـــد 

عـــى يديـــــــــا   ديـــب  ْصـــف
ـــاَم لزلـــَ ُـــّول  هـــ
ٍـــ  ٍـــاب    ٍْـــُ  ْـــل
ـــيَص لريـــِة    ِمـــٌة   هـــ

َّْصى قد ســـَ يِد ف َيـــ
فـــ ـــع ُّـــ ـــُر ِّـــُي
ٌـــرَق  هـــ ـــا  قـــو؟   مـــا
بُرهانُـــا  ٌســـاط  ُـــّول  ـــح

ـــا حـــوُدهـــا فِع ُـــز
ْ  ـــل  ُـــاك  بـــًد جُّـــا 
لــــــــــــذ    ُســـر مونـــٌة 
نـــ َلـــُ بـــرِع ما قـــْد مَضى
وَل ُُخـــَد ِـــل ُحـــ ُلديـــ

* * *

* * *

* * *

)وظ واح) اندي م ،م ف عش 



 بال َ س رف شر  ذة م رل د كال
 ــل ي دهب ــاء مل تاب ،رل ــة فــه
ا لــاء الد لى  خ ل ريــل ف ــ ،ت
  ىع يؤكد ��ا ب ف ــابر ل اف ــا هــذيوم
 ا ما عي ج لذ هابد وت  ا ة ر
ل لدفا ع مدســاتا، يُ لال: "بأ ر ــة 
 ى ترع ا قــان ،ــا بوه ا ــا قوقح نالــ

"الص ك غ ابص
فــ شــرقة ك ــا ترهــا هــ ترتــ لــا لة 
لصــرء يــ هُا ماغاً م قة لصــو باء، مرغة 
ــ ف يــا مى  ت لــذ ا عــ ًــدب لوقــو ــىع

 م هو كر لصر عى  ت ،ا
ءل

 خ ه ــدُ ةبر ت هــ
،��ف  ��ودان  ،��انح  د��وه  ،��يخ

ــ عــى  خ تــول ــاءل مــ رهــغ
لــر   انــم قصــى  ــد   طرقــا
 م ح لذ ثرها م ل كا ،ــل

 ابةلص ج ول 
ل ي لاب باساء ف ظاهرً، فد ك ربة 
 ل ر د، تخوي ة بديدية  بر مــا تن ةخدي
  ل ــرصل لى نو الة ر مــل رف بــز ــك
 ف ل ــل ىع ــدل ن ــؤم ــام ــِف

ااتح
 ر  ىع رك ا هذلى يوم صرل ذ سالة مم

 ل ةصل ــال كا ،رل فــ الل ثر ــال ة كاــ
دهاب ا ماتيا لوترك

فا لذ ز خ خي ع خدية شدي؟ 
ما لذ ز هد اان ع نا سوثرند ب؟

 ��س وأ َمــ  يــر لــد أ ح�� ب�� ا��؟
 ب  ب ��طوف ب�� م؟
 زه لذ مــا ؟ق��ال ��أ
 كونو  ساند وك ه ع

لو بو؟ غره؟!!
ل كا يال اء عرفن ك

 ف ثــر ترك م لــ ،رــة تبص
لزم لذ عاشــ ف ،ل شــا ما 

ة رغ ر ة ر ب
قــد شــد بذل لــاء صا ف لــر عى ز 
 انــا، فوق ان ــاءل رها مــــى غة عــ ــر
ــة مذ  ْبصر  م ت ل ضا ُ ف ج رًة لشــري

 رل جزير ف ول س
 ير ر سر ف ومة  ن 1991 عا ف
انــة قــة مؤــرً حاشــدً، كا ــ ماهر نــاة 

ال أة ال
 ص ال م  
مت ع غه م الء 

ال ى مع
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 ،ان  فــ ر َ دتأك دفســ ،ة ةســ
 ة ر اب ت ل ور باؤ ــاء فل طال

الةل هذ تذكر ف  ر مك ةم

 تم ��ص ال ��م  ال ��أة ا��ف
 م  صخ ص و ،��ال ى مء ع��ال م هغ ��ع

ت ب  حت ل بل شمً ب الء:
 ي لد هو س ي بأ ة بالمؤم -

اب االة بلص ةع -
-  قــ نــ مــ لــ خــا م شــو حــ لدنا 

ابزي ل
 ــرل عــى  مافــة   -
لوجــا ــا با ا نــا 

احول م خري ا
و ة ف م -

-  بــا طويــ فــ بــذ مــا 
ل س ف 

ا  ما نزل با  ــر هت  -
 ف انة بالســ ــة ،ــول

ددل
ةاعج اقاتى عة عافم ة م -

د حابة رِب بوج اهت ،خرية لم -
ة ُم وب ان رك -

 اق ة ب ول ف رة مؤثاطة مصش  -
ُ ماثة

 ب ــرن م افــل ص ــل ــط وفة فــشــ -


اص قة فوم افةل ط ةس -

ة بأا، مب مر ال ةئم ،ا  ىع و -
 ىب رخ ل دما ع

ــا يُ عى   رهاغ ــالص ت ــح َمــ فإلــى ك
سو س لر ف ا؛ فأن ِ هّاً كر ًدها 
 ذ ةس ةقض ج م ت ،يا اقة فس ،ام
 ل ما ،فهد  ج م ابرا باذيا، تاقع ف
 ت ،ول ج ف وبالص ح ةاسة مب َت
اب تؤم ل ما ل لرسالة يصا س ف الص ذلب

 رت مــ ول ةمســ ا ُم ــانمــا ت  :��لال ��أي
فــ حاتــا، ف مو لاســة قصايــة رفة هو 

ا ا فيدف لذ رل  ىس اقض
 ،ــ ــى بــرســة عل ــةل ــاــى عي 
 زــُي ح ــال لى ب ًو رم  مــ ًبــدء
  ،هــما ــت وــ
 صــمــا ي ــاهلر ــىن
دســة   لربــا   فــا، 
ح ل ي لصر  لر 
لــ لرجــا  ــاءل 

 ف ح َم ّك دفوــم
 ًرن ًرف ع ف  ًانا ق

ل ى فس 
ِن !ــع غا  لــ ِــلــى ع دفةــ نــ

 لرجا تُص ح سر حص

 رت ا ف ل تابة لوه اغ ع ضــفان
 اع مــ ًر بدءل يــة ةف ضــن ،ــوب ــان
 ُرَُى يَح ٍــْوَُر َما ِبَُي  َل ِ{ :ــوالى يت ــفال حــ
 لريا دم ا اب عز م  شد ،}َُِِْما ِبأَن

ول ف

ل | مسا اسوال بال  جم
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 ،لرح انــ ــان [ ددنا مســ ف ــا نرن
 مال ال  مــ شــا لذك ق م ت  لــذ

 دتأي اه ك ن  اها مع ،عاها اهال
 ل ًاطال  ولى م ي لذ ان ف نر
 يــذ غرهــ لاطــ، ثــ يص فــ حــا ًى لى 
 د، فيا م عد" :الةج ف وي دمل حاف بعر

 "ب ما  ،مال ا
ًو ســوي ،ت ف ي لذ   ابــدل ــف نــر

طويــًة مــ لــر فــ نــاء غــة  ياي عــا ء 
 كان  اء طب ي  ي  اً، ثه ًانات 

 ب ضد ف ف خ تص  م
لر ،حو ا ،ي ت عى 
 اي ،ي كا لذ ة بالرح ع

اب م
 مامــ قــ لــذ ــان ــف نــر
جــ لذي شــو عــ ــر لضاء، 
  ع اب ــوم ،اغري مامــ ــوق
لــد حــز ،مضــو كــد ف حــة 

 فأن وه« :ــي  ــىع هو قا ،ل ــويــة، فا
)رل ل ف ل ( »اءل

 نر ف نا لذ ير ح يصر بًة  عى 
ا ت  رك رهاظ

 ب ي ،ت قو جــا ىع هو فــ ــان ف نــر  
 رظ ــذف ًرظ ل ــدج ك م« :ــوــاً فخ ــال

)رل  ف نرل ( »ْد مف
م مضا ح [ ن قا ع نــ« :ا نا حة 

)اك خرج( »دُْم
بــ  [ لرحــ يرح ل ،شــد ؤم لى 
 م يرح  ف َم ــوح« :ل اة فلرح ــزل

)رمذل خرج( »اءل ف
 يــ لــ [ لرحة فو لضا نــانة كا، 
 ل دف ــال كــى م ًاع ــح ــع ك ــف
]  عالــا لرحــة لــ نــديا لخريــ نــا يرهــا 
 ا تز مريضــاً فأن َ فإ ،ت ــل  توج ُقربــا ــل
 ا تأــاً فجا َط  ،ــل
ل، يــو ع لص لــ فا 
ُــَْمِر ََ َبْــ يَــا  :بــ عــ يــير
ََُُعو َْــَك َ يَــا :ََقا ،ْدِنــَُت َْــَف
َََِْمــا َع :َ؟! َقــاَــَِالَْل َ ََنْــَ

َ َعْــِد ُفًَنــا َمــِرَ َفَــْ تَُــْد ،ََُما 
َعِْــ ََنَ لَْو ُعْدتَــُ لََوَجْدتَِ ِعَْدُ! يَا 
 :ََقا ،ُِِْْت ََْف َََُْْْســ ََ َْب
َُن َََِْما َع :َ؟! َقــاََِالَْل َ ََْنَ َــُُِْط ََْكَ َ يَــا
َََُْْط لَْو ََن َََِْمــا َع ،ُُِْْت ََْف ٌَُف ِْدَع ََََْْســ

)م خرج( »ِْدِع َِلَ َلََوَجْد
ا حا  َخ باهــر بصو ل ــةح [ ــل  يصــو 
 ّمــاً تض طا لى دهــا ف حا بال ،حة بالة، 
فالــ َلــى ابــ قا لــ« :تر هــذ طاحــًة لدها 

 ال نا ف ن
وق أمم  الي شّا 
 ء، فوال ا ع
: "اذها فن الء"...
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  :اب ؟ قــاــال فــ
 ل" :قــا ،ــل ســو يــا ــل
 خرج( »بولدهــا هذ م دب حــ

)دم فزل
 ب ،ي غريــ جــ ع خــ ــاح 
 فر اح ف ى كع ب دناس ،ه م ير
 مر ب فإن ،ع هو« :رل قول ل قا ،تو

)ماج ب خرج( »ة ديدل تأك كان قري م
نقــاً م ق لد لــ م با ]، عا لا، 
 ــ ىع ــ ك« :وي ــل لص ع ي

)م ( »عر م ؛ مالحر
 غ ف ج [ ددنا مى ســع ق يــو 

 مــ   قــد   ــي  لــ
 ســ  نــ غــر   ،ــق
 مــدً يــ لــة 
قريــ لاــ كــا، 
 ــق ،ســ ــف
 ــابح ََي بالــ لَُــِوّ
 ،ع خ ،دم م
عاــاً  ــحدي  بــد
 [  ــل  ،ًــرمزم
 مــ  ــت  ،ــي

 ن ىح ــا  مــا ه ،ســر نو اط اتــب
 ،اء يذ لوجــد فر م اــاً يُّم  ُــَِ
 ،ًغزير دت موع اد ] يم ى يــدــأ عن
ــا فــا قا: "يــا مد، ل لد ســ لــ ما عى 
جــ  بــ لــ م ،نــ لذه عــ ما عى 

م ل ح  ج
 ،ق ك م ُلرج ًــدم ح د؟ لحد لذ مــا 

ي ح ري لرج هذ رج رف

قــ مــد ] مــو اً لــ لــا ،دقاء 
 ــ َم [ ل ســو م لرج رق ــاح ءعــد
 ا لح قريــ ذم !ــرل ــق ف اعة مــشــ

احرل ًدم  :الر، فل هذ تد
:دوال ُا  [ ال جت وم •

،وى تؤمة ح وتدخ  ،دد بم ن لذ«
)م ( »واب ىح وتؤم 

 (  »ُُّــُِي  َُنَّــ  ُــَُِْْْف  ََُخــا  ََْحُدُكــ  َََّحــ  «
)ال

 ،ب س س ع ألف ،َلرج ُلرج خى «
)رمذل ( »ول  هو؟ فإن  ِم

» كــ ثثة ف ياجى ثــا  لال  بإن؛
 (  »زنــي  لــ  فــإ

)م
»َم هر خا ســة 
 (  »مــ  ــك فــو 

)دح
  ًــاظ ــى بــك«
 ( ماــاً«   تــز

)ل
ًصــم  خــو  تــا  َمــ«

)اك خرج( »ًم  اً كام ل ف
 لذي« :قا ل ســو ى ياب :؟ قالو كــرب ئن «
 ( »ًان ــري  ،ــذم وي  ،ًــرع ــوي 

)نرل
 »اعدت  ــب  قــر ،اســدت  ــال بــ ْــِ«

)زل (

دا | م س داع



 ،ــالط كــربذ ــورب بــاء ــــر مــا يك مــا
 جابا ع ــوُف ،رتف ءبــر ،ولع ــااكم
ــأ، لصو م ســئ رجة، ث تأت موق تالة 
فرب ل بذكرت ة وق ار باومة لابة 
 خ  لدلو حــر ف ب ًجديــد ًســؤ يرك ،ــأ
 ز عع ــزع ــرب ــــا يه  ســاب مــ ــمرب 
 لزم ر مف ،ذبال ر م  رما ي ًرك ،و
 رب جريئاً، فصــا ل ــا كاب ،اشــل ل ــةث
 م ر ي ل ،رك ر ف قفأ مك اقب

 ةل رخ مزيد م ،ذل زيٍد م   هذ
 مر   م ــرب لدلــى بالو كا
 سأب ،ع  :اطةب ب ل وي 
ومــة   ــلص  ــوبا  ــت  لــ

ةلص
 ،ــرب ــل ــةزيــز لت لــ فــ
  ،ــر عب ي  ــل ــع ٌ
   ،وثوقة ــةلص ومة عــ ي

  ه   ،ر عب ل  ي
 رف مــ رهــا! تك مــا قــو هــذ ــام 
مالة ف رب بد ع لوق ك لد،  فو ي ك شء، 
 ل مــا ي ى كع دهــو ي ،ومةم ك هــو مصــد
 ف   ــوب ث ــزت ل رب ــل ــددمــا يصع
 فيد  كذل رب ريض زنــةر مغ قلو ع ــدب
 ف اب ط ي ،يكا هاوهومــة بأ ةال ت عــ

 ــي خر  مر د ل ــة مــئة مســ 
   مــ ــري مــر هــو مــا ــدي  مــر ــل

يرتز  ر تزية ب ل ري  ؛ريل
 ودمــا يضع رّبــو بــاء كذلــ ــٌر مــك ــي
اء،   اءلة ع كأن ،أمو   موق اً ف اط
  ري ح م ن وري   ال قد 
 هذ ما  ــري ع و مــا ك ــة فعص رــي 
ي ب ب طا حاجزً يز م يا غة كافة، 

ةربة قة مضصش  ر تربت 

  ىع ــن ــ ط !ــرب ــاي
  ،ــت ــن ــاك ــط مــ ـ ـت
  بــ  يــرتز    الــب  حــتصا

 ابأب ــع ا عاب ــرلص وقــ
 ،ــ  ــت  ــ  فــ  ــرك
 ــط شــصة   ونــام  ــاك
ســدت كــ تــا مــ طالا 

!ري  ه
يــا لــا ف طا فر هــ َمَ ث ل خر 
شــد موهة بــد؛ ما حر باباء ربْ  يــوها 
 وهامي ،هــةل ب ـو ـي   ،ــام امــل وــي
 افــ ــوي لــ فــ جةســذ ــرل ة فــــب

لوط ح ل تالى:
 ب م ــال ف لو كانــ اط فــ خصــا ــخ«

:ال أي
 ة هف طا  
خ ل  ََم
اوإب هوم شو
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ّل دــ ل ثــر لى ــرن
 1825 = 365 يو × و خ :ّــيدل

 دم
 5475 = 1825 × 3 =ولى 7 ســ و4 ســ ســ ِف
  ةغ ويةا بف ــاي ،ل هاير  دــم
 م ــدي ،ّــول ــدل ــمر حــا، فااشــر ب مــر
 اســ رف ول يةــو بدة فبلر ــا م ،ةــابل
 ل ف دل ــاهد ت ك لــ  دُا ي ــال
ز ،بدي ــ  ــان اعة ف ــاهت ل ه

ي وب
 ي  ،ًااتاً حن  اءب ي  ل سأ

»م ص لصا م

ع | م مإس داع

 انول
 ــو ي   لــاء: 
 ــخال  مــ  وــي    ،بالــر
 خافو  ،م ــال ويأك ،ــومر 
 »لص لى عوــات وات  ،بالدمو ونع جــر

174 / 1 )ح اضة  أخ م والهة(
 م امل ــح ف ذل ربول ــول هذ ــل
 ،صش ري لذ ،لص ىع يدل ف ل رف
ي  كر ل حة ية؛ تز وق ما يصا 
 ،ل و و مي لذ ول ول  ت ،اعرم م

امي م س صاء شب ف ل  رخ وي
ّاع انض« :فا رب خو حد ــوي

 ــل هــ بــ اغــل بإحــد ــوي ــال فــ زلــ
 ــاه الــي ،ــر ص ــاندي ،ــلض ــوــاً، فج
 وس ــل  ل ل ى طاعةع وى تح ل
 اب ســاعدنا ل ح د؛ فــإانــاً يح ،ــحبر ركــن
ة،  با خاة  خا ا س م ،ابال ا لص
ي تَــ ِم جوهــ ف غرفة  لد بــذ ــدت ْــل ،لــ
لص ماهدت لار، ت اهد ه ل ر 

ةان ربةل ل ن ف
 ،اط ــىع ــل ــاب ــي ــل ــا قاشــر

 ب ب بــلر ــ؛ تــرس ىع ــتقد
ر مت ،ب تاع ي
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 ��ع��ر ال م��سا ��ثغا ��ت
 اع��م  ��وص  ��ل  ��هج  ��ق
  يا م ا  جذ عإن
 ا��أح  ��م )��م( ��هب  ��
  إ يال جال أزم ُ ًوأي ،يدم

دول بد اوة..
  ��دهوج ��ثغا ��م ��يت ��وح
 ك ��م  �� ��ّ ً��صوخ ��ا ا��ه

.انع  يال ذ عسا ا يم ل  ء مل

 ثغا م ست يت ع ث ل :اقإش •
 ��؟ وم د��وب ��مب  )Islamic relief( م��سا

اها ال يى إل؟ 
عــر لالــ هــ مؤســة غــر  م��سا ��ثغا -
 1984 عا ف د ة ف ُس ةة مل ةومح
لــة   )Islamic realief(  م��سا  ��ثغا  ــزت
قصايــة جاعة م خ ل مــ ا ة 
فــ كــر م 40 بــدً لضاء عــى لر، مــة ر كا 
 ان  م ول ةل وة لؤس ت
 حد م ل ف مسا ثغا تأس هد ي
 ثغا  ــدت ف ــ م ل لى ــدت  ،ــرل
  ،ي لد ر عــل ــب اجــ لــى لدعــ م��سا

 ابم   اعج ول  رل

:مسا ثغا
 صــاق  ــ  فــ ســاية  انــة   ــت  •

 د ل اعج
• مــة مــ هئة ــا رية لابــة ومة 

)328158  ق( ت برق د ة
 ةللد ا وعد سنة قوى مدة عموّق •

• عضــو ف ا غر ومــة لريانة لة 
BOND ةللد

 ــال ــة ممســ غاثــة ــةم كة بــشــر • 
 مس ا ةج

 د ة ف ول ول ة عضو ف •
لابــة  نــانة    ــاعد ــة    مــ شــركة   •

)DEC( ةب ةول
 ول دمــ د ســاا نــةــى مدــة عموق •

انن
 اط ايةح ال عضو ف •

 إ   ال زاا أه م :اق��إش •
ا؟

 2008  عامــ  فــ  م��سا  ��ثغا  مــ قد  -
 مــ كــر   عــ غاثــة     ــوم  1.2  ــم  2009
 نرجــ  عصــا  مــ  يــضر  مــ  شــ  100.000
 ة ملرســ ةفو ــىع م��سا ��ثغا ــحص
حومــة م�� فــ ســر   2008كان ؤســة غر 
 ؤل  موظ ء" ح فض" ةللد ةوم
 اشــر مم ــب م��سا ثغا ع ــةاعج
 قدم ،ةسدل ،ة ،يةول ،ة ا
 ثا ،جــم ،ــةزلم زماــم ،افــةل زماــم
 دب ف علز لدع ،ــدلص قو ،ةســمد لو
م��سا ثغا ــا قامك اوكك ،بوتــا ،يــد

رل ام حو رت د اءب بإعا

ؤونأ يال ء أ. ن س ال يا ة( مال ( انع يال أ. ع

مسا ثغى اع ت
)Islamic relief(   



 ا ح ال س؟ واوزهّي وك •
 .ا إ

- ل ت ا غر ومة لدلة لر طوية 
 ل يرج ،ة ةغ  خ ية لى ولو م
 لى ت ــولو دا باســاتس ومة مــر حلــى ت
 صو ف واســل اتقا خ اســ ي يةلو
 هوي ــب و ىر عك ةمال رســ ،ت ى حع
  ل ــدي )ــال ( ــةل ــو ثــر ــةرقل
 ــل رقل رل لــى قر د هــول ف ــرمــا ي
 ح ،ــب ر ــرغ ــب رغــو ــرغ )��وهال(
 صرحد ل  اــن  ة تريدلوط ومــة 
لوطة عى ــا عى وتا  ��م ــر حومة

لدلــة، حــ نا تد ن ي عــا  تو كر ناحاً
 اــومــة بال قــد بــد ــرك صــاق ــو ــل
لــا نــة   ــة بالدخــوج ــةوم ــرغ ــال
 لــد كذلــ اســ ــةم  اســا ــل ــوضل

 مس رؤ ةم عضاء ف
نــر ًــر م�� عــى ــ ســا لدلة 
 ثغل ــا قصــا، يُد ســا حوما لوطــة
 رحل ســ اة لمص خ لــى وول م��سا
 ل اع هاجو  ــااتث دع م��سا ��ثغب
 جو ي ول ب ان ةمص ف ا تصب وت
مة "ســمة" لة ف خ عى ــ و حومة 
 وياــم ــ لى اع دي  ي ،ع ��م
 اً فومة حال ةترســ ــت ول ــة ل
"ســو" ف" خ "لص بــ ا ف ما حى 

 "ة" ةخ  ي
 م ريدل اان ًرن م��سا ثغا اســ
حد تر لــا خ ــ" ،لذيــ يرو كر 
 ب الو زيــزل اشــرم ل ا "الــل ف ــا
 وترل ةديضاً ت ا لصر زيد م م ــول
ب ســا شــ مــ خ تــد لدعــ ل لــد ثــا نا 
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 ث ــاك رهاغ )شــ( اــل رعال ــــى جع قــا
 ــا لع اتضام ــو ــاءن ة فمســ ــة ُم

  اه ال غاثة لدع تدف اً مج ل دي ح

:ش يو  ون مسا ثغا يغ
تــ خا ف م تا ســرتة طوية مد 
عــ طريــ تأســ مــ فــ شــ لدعــ مــاي غاثــة، 

 مد ةة طويل ،ان
ــ ىع ل م��سا ثغا كــا ي عــى
 ي  ةخا ،شــ اافة سة لــ رل
 ويام ول ب ان زيزت مد ف ا طويهدف

ةاعج يةصاق ةل خ ة م
ســ اغث�� اس��م عى شــرء ــو غاثة 
 )ام ــدع( شــ م ــاع ائســ ــةم مصــا مــ
لدعــ قصــا  لــا  كا ســو غاثة 
 ــرا خــر ــاال كا لــى ــانضة بامســ

  ةساس ان وى حع ا
عى  م��سا ��ثغا ســ ،لــ لــى افــةبا
 ف ــزل م يــضر اــل لدعــ ــرــى توفــز عركل
  ــح )كا( يــة فــ ــا ــا هــوــة، ك هــقر
 اــل لدع ــدل خر ــةوم ــرغ ــاتوجــد م
ضريــ عــى لرغــ مــ حاجــا نــانة ــة 
 عام وســ لدع ــرتوف  ــر مخ اه ،ــا فــ
جذ ســص ا مــوطا ة ا َسّ كرمة 
لــا رم ً م ل ،نــر  ًلو لاة 

 ــب رخ الوف ســ ه رك ا ــام فــ
 ثغا وا، س  ل ا ات ل مر
اس��م باء مرح ف هذ ا سؤ توفر 

انا م ل لى ال ا خدما

• إش��اق:  ل�� تودن  ع�� ازم اخة.. 
وك ك أداء م اغث ه؟

- ندلــ عا ل ف ام لــري م شــر 
 هــيا مــ  ــر مئــالــى  ت  ّ  ــا  ــا 
 م  لى ب ة نزحوــن وم نص ر مك  م
 15،000 ار ما ياً ييوم زل ماك ف عال لو  ما
 ــة مــل ــد ــي لــذ  ،)ــال( ــرن شــ
ب  ،لذ يض ف لر ح غرقاً لذ كا ء 

:جان ف 

 ــاعد يصا ــىــركاء عل م عد مــ ــل -1

 م جئل تضــ ــل يةد بــا ــة كوكــلــى م
 م

 جئل اعد رى توفع ًرم  ا ي2- ك
ة هذ خا

 انع يال ع اس ا رن و اخ ف
 ّدل م مزيــًد م��سا ثغا  ــل م جــ
 ديــض  حــاجر تضــد   فــ ســرية  لــاء 

الل اءن ف  م وم



 الــى ل ًــدعا ــرال ــدلــى م ســ ُدســ
 جئل ــام ف يا ــرع م ةغاث ــة ــد مب
 )مب( ــاام ية بد اطــ فــ ��وهال
 ــد عء تضــر ــل رخاءباســ ــ تأم ــب
 ــاحرل بلر هــذ ــخ ،ــرال نافــذ مــ ــع
 ب ت هز ــل ةُوج ــاهد ــر مل ــل

 امــب نــانة   أســا  ــت  ــاه
بــة   لــة   مــ لد مــدها 
مــة بــر عــ جــوء قاــة، بــا 
 ــبض  ــي ــة  مُل  ــُ  ــلص

 ع
ُضغ ،ــب ضاءل حــا فــ 

عــ عد ُلــى ها حــ يوجد كر 
 ُه ��وهال جــىء مــ ــوم مــ

 قــا تضــا كالــة  ــد لــى  ــرم ــر مــك
 وق اخ ُه الل حو وبا لتحصاء ســ
 ءتبر ــغ اط ُهــ ا ــل اهــاع

ًاا جد بــت وع زت جر ُه
  دب ــل ُــ لــذ ــرل لــى كرتــبذ ُعــد
بــ ئا م الوه خ حة و، كُ عى 
 ،ا ي لذ ءدل غ مب م ًة جدافة قريم
 دما يبو ف ريا اثةباســ ُرشــ ن 

هب ف بذ م هان الــل
  ونةم اب ــق م اــر؛ كك ُدب ــاك
 حزي عالــ الــل خــا هــو عالــ ��وهال عالــ
 ر ســ   ةُوج ايا ر مل ــوي
 ب  حــد ي  ، ف ــالط ــُي ــول
 !ــرل ويدف يو ّك ا دى قها عمولو 
 يــا كافــة فــ ــوم ــزفا

 وهال انام ر عل ُســ
 ــز يــرال ــرع ُشــاهد
 ما رفوت ًامــا ايرم قلو ــل
 فــ ــو ــىم رفــوت ؟؟ هــــاه
 ــد  ــىم رفــوت ؟ هــــا
 وــت  ًجوعا وتــو ــالط
 ــول    ــاه شــء؟   ّ  ــف
 م ــت ب ء ءغذ ءيــو ع وجوعــة ت

!ا ج
 و مامــ ضر ،ــدل ُفــ لــى ــرن ــاب
 اتر باش    وب ب   ل ة ــُ ر
 ب خ اجاع ها !ةط فئة كانــ ك ــايدي
 دــد فا عق شــى مــت ــرفال قــةا لدمــو
 ف  هذ هــو ُموج ك مب ــة فب هــا

عا! 

ي وء الا غ
 ثسب ُش أن إ ،ا
 وي مب  يصا

 ذهن ال
دهب  ابا م
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 ُع ة فزي رل ت م ٍ ة نول ا م
 ت  َب ــان رلص ــابوج حت ــاع
 وســ  ــةط ــالدت ــًة عــباح ــ بــ

 مب ف ا ُقلدي  ت  ــر م
 :صال ر مبال ــدقا غدق رســ ق
 ــتدع  ــَرَبا صابســ  ــم ربــت 
بــ عــى مــافة   ــترح لــ يــون، فايــا 
 غا شــ ن  ِل وــقد ي ــع ــدب
 اع ل دمــاع ل !أســات الل اه ــب
 ــاط ُــحض ذيــرل ك ُــم ــونب
  ىة عى بر ُس ــ يا ُق
 ،يا ــرع ــى مدع حاط ــل أســا غــ
 ج ما رل مــ ا اط م ُــع ن 
 ت ل اط ءهؤ !ات عذ ما اماتب
 ل ءتبر الغ ــل ةال ول ــىع  ــع
 ومب ًاك لــدُ اتــاغم الص فر رفــوي

اناتم
 ــق ُتركــ ــرب  ــىع ــرال ِــ ح
 لــويز   ــاخل  بالدمــ  ــاترت  ــاع  ــاه

 !ل اجةب   ّل اجــةبل | ننا ال   م مإع
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ــاء ِر لص اء ُْســ ،هــر ِلو ــرب ٍــاف ــق
لــ لى ثر تــا كّ ن و لا  وف ،رب ًــرق
لــر  مضــ ت لا تــر غو ــا ثة ُا، 
 ر فت لذ لد  تأم ت ا لل ،اع ها نصمر
 هذ ف ابريل ر مل  ا مــب قىت ح ك فــ

 ًاعر ًمر قل هذ ر   فأ ،ا
 ة مح زا لخ لى يدها ســ رل هذ ج

 ي ىعاية ح ا بالردت ت ل رل م ذل
 ،ًبذ  ِخبد ْل ابريل عابٍر م م ٍت  دع
 ل ذل ت  ِتد ل ّا قخ ت   م ْمض ث
 ابر كانل ل   ،ًها هــر لز بد ن ــا قدل
ف ة اً تر ماً ب بذٍ ك تصَر جة غاء 
تض باا بد  كان بوً ف كان ت  عــى 

ا ت 
 ف ف ،ْمضــ ًبذ ال ــت ل ،خر ٍتــ فــ
 كان ل لــز ة عم جديــد ًها ابــرل لــ 
 ا طريي ش ،غ   ف ق م  تزي

ابرل لى هذ الف ول ون
  ف عابٍر، فأل ا بدب ىل اي م ٍيو ف
ً دم ب ــت ْ قد شــاء ث مض ًء بــذــر
فــر  ــ  تــز جــرء كــا كانــ  ،ــا مدمة 
  لزم  دت ها مبذ  مر با ف ظ  اع
 ابا ي ا ما فخ ف ــل رل لــ   ،ــةياب
 ا قد نل ل ــذل م ًرك  ْــا فوجدحول ْــرن
 لــ ب فد ف نــا   رل ــ فــ هــر

الا: "م ب ه ا  ت أخَ؟" 
عى لرغ م جو اح  ت ،ند ية لة 

 ْمض ،خر ًبذ ال ل ،ا ةانم ىع
 ولزي رب ًوع لو رب كان ل ال ت م
لصوبــر لد بؤ ســرها فــ  ــا ثاق خاها، 
    ال ي ا ل  ا ف ا ح دس
لد شا كّ ما فا،  ل ّلر ل ف خا لذ ظ كا 
، ل تــوَ ع لاء  د ــت طو ًاط ًحــ  هــو، بــ
 ل اك كان ا  فــ ب ت م  ف ــذل
بــأ ل لابر لصــ ل ف  ــرء بذ، حى 
 بذ ــت   م ــذبال ــل مر م ــ ــم

 ا واً نطري  ف حد
 ســو ٌخــر ،تزلزلــ  ل لرجــ رء  مر
 ب ،ــام ه ،عــو لر قص  ــعص ٍوقــ
  فو ْــرظ زج  د مدب ر ــا ًــرخ 
هــر ،ما ل   كــ ثوباً مــ  لزهو ماً
 ، مر  ابرل ل  فــ ا ُد بل ول ــبأج
 ُخ كأن ا قعر ف جر ،ل الى س جوم  دت

جديد م
 ،ا ربا ُجومُ لبا ل ذل ةاح ر تذك
 ،ًرا كع ب اع اا نيري ل رهاي ا كع ب
 جدها ف دهــا، لي ف ايل ــ قــد ــا كاب  
  ًبذ ــ ف ْل ــاب م ب ــىل قــد كا َمــ ك

و

ل | ال ك  مج لط
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 ســول ُل وي  ســ ــا ــاضم ِمــ
 اطان ــالمو اه ا مــل حــ ســ ف ــا
 رل ل ذدنا ب وعي انســ فال بذل  ن ما ل

قو ل تالى:
ْــُُجَََْ  ْــُُنْخَوَِ  ُْكــَُاَْبَ  ُْكــُبَا  ََكا  ِ  ُْقــ{

َكَــاََها   َــْوََْت  ٌَــاَِتَ ْقََرْفُُوَهــا   ٌَْمــَوَ  َُُْرتــَِعَ
 ِف ٍاَِجَ ُِســوِلََ ِـ ـل َــ م ــَُْلِ ََحــ ــاََْونَتَْر ُــاِكََمَ
َْوَْل ــِدَْي َ ُلَ ِِبَأْمــِر ُل َــى يَْأِتــَح ُصــوََربَف َِِِســ

}َِاِسَْل
 ن وي  ــل ا قــد كا
 ذف ــه ــن ــوــا ي ــرك
  ال ــوي ] ا ــر بع
 ــي  م ل ح َــُْت ْ :اع ل
 ل ســو لــى حــ لــ  ــا 

[
 ــب  ســ يــى  عــر   كا  ــف

 ل ف  ،ــرك ال ســ ــىي ــد كا؟ لــا
[ ل امر

 ابــة للص حــ يصــ ] طالــ بــ بــ ــع
] فــو: كا لــ ِحــ لا مــ مولا نــا باا 

أل ىع ال اء م ،ــااتم

 ســو م ل ح حد ما كا :ــوي ال بــ ــرع
ع م  ــط ما ك ،م ــع ف جــ  ،[ ــل

ل ًج ؛م
ع  ل [ ح ّل م لدنا  يد  ــم ما ِم

!ا؟ُح ب ُنز زم م ف امــا ف
ًرك  رن ،ًاناح ِرُْــا نف

 لــو لــ - ــل ــدمــا نع ــِرن
 ــن ــــة، فلربوب ــا - رــن
 ول شــؤ فــ  صــري ــل ــي
 ِْدِع َُْل َُُقو  ُْق{ :والــى يت ــل
 ــوي  }َْــَْل  َُــَْع  َ  َِّــل  ُــَِخَز
ََ ــاًَْن ــَِِْل ُــَِْم َّ ُقــ{ :انســ
ََْْل ََُْع ُــلَْو ُكَ َُّل َما َشــاَء َِّ  َــًرّ
ــوءُ  َِْنَا َِّ نَِذيٌر َبَِــٌر ُّل َِــ ََّما َمَ ِْرَْل َِم َُْرَْْســَ

}َُويُْؤِم ٍْوَِّل
 ل ل هذ ح ر ف صا نح ًــرك  ــرن

 ب دن  ،ــن مر ك فــ ن  [ ــاع ــح مــ
 ُســ ، نر  تاع ف شــؤنا  ن  ،ا كشــأن ف

وع ب أب ََب م
 ع ا ض ّوع وع 

 ُ إ بأو ق َال
إي عوات [ ن
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 ية، فصاق ةاســل ةاعج ،امةل ةا
ما مــا، عقاتا بأهــا جرنا هو ر، 
 عى لــ قانوناً ــدن  ،ــل و لــى ريــل هــو
مّــاً  عاّاً،  ُعرفاً جاعّاً، ب نز ك عز ا 

تصر  قو م [ ل لى ــن ث
 عا  نُر م لص ل ع عى  ح م
 ز مي  ــف ي ــ  صــر لن ْ ،ابــ لــ
هديــ ، نر ســرت لر نُرــا باا تمذتا، 
ـ بأخق لرة م د ٍفاٍء مانٍة حٍة ـن 

اج ٍتو ٍِح ٍر ٍكر ٍحز ٍلــ
 هــ  رتســ ــدَُن   ــ عــا  ح مــ

 ــم  ــدَن ،لصــو ــل ــا
 فمــا يو ــدــاً باً قوســ ٍطريــ

 قــو  :ــون   رــل هــذ
 ؛ بدلقو س ف  [ ل

  ،ف ريــ نــاً مــف 
ــة  للد ايــر   

 ع ل  ّع اع رع ربو ب ََما ب !َدتــي
ك ف اي ــاعت [ ن ــُ  بــوقا  َــال

اتح شؤ
غ [  دــب قرن  ــرُيص ــان  

ع لا  ل ] قد ســ ك  لدير:
 ــي ــح ــع ــل{ ية؛اــل رســالةل ــا ــوف

}سال
 انســ ب م اــل قد نا ًقاخ ع هو

}ع ٍُى ُخل َّن{ :قا حــ
 اظ نا مان س ،ايهد ســ كا لذ هو

نو س لى هد ةاه
لــ  عى ســدنا حا قادنــا هايا مد 
 لى يو ــابإح ت مــ ،ج ابــ لــ ــىع

ي لد

دا | ك وم س وداع م



 خا ف  ــة فجر   قاب ت دمــاع
هابــ ظــاً باطــً؛ لــ ير مــا ي بــ فا 
 ا ،ا ْرــى تح اه اا هب وخــذ ي
 ــل ســــا، فأم ــأكــا ليدع  ــرت ــت ــول
غربَــ فــ حدهــا خر، فــا لر لاتــ فر 
 ،ــرل  ــف ــو ــىل ثــ ،ــا 

:قاب دها قاع
ِــَرُْل َهــَذ َْــِم ََُكــو َْ ُــْزَََع َــاَْيَ يَــا ََقــا {

 خا فدف قا ث }َِمَِّال َِم َََْفَأ َِخ َََسْو َََُِفأ
رل 

ا ل عا  قص ل صةل هذ فــ
 زل ىع ــن َُْي ل قاب  نــر

خ ف ع زل
 اس ز عل ىع ــن َُي ل

خ ب ب 
 ذيت ز عــل ىع ــن َُي لــ
نــ ــد شــوتا هوا فاســأثر 

ام لز قاب  ــبال
 اف ، ل تر ع زى عع ن َُي ل
 خ قربا ل ــ ء ف  حزمة م ب لــى قربانــ

قربان م ي ل

  غض غ ك ع زى عع ــن َُي ل
خ ق ن ل عوف ــدح دح

 َ ؛ بــهذ ء مــشــ ز فل ــىع ــن ــي لــ
ف خ ةج ف ع زى عع ــن

 نرهــا لو مــ حولــا عدما  ــدــة مقصــة قد
نــو نــا لزنا ع ــ لصر لــا لو؛ 
 ،ال ،صرل ــام اســ ع ل ــن  
لو  ت ســا لامة فا ف سوكا فالا 
 ،ويل ،اــل ،زل ، م ــف ــا نف
 ،لذنو ءرســ ،رقةل ،ــرل
 ول يــد مد تــر ،ــا ــويت
 صاب وف غاثة ،اجل
 عــد  لوقــ  ــتض  ،ي ــر
 لركــو  ،ــل  تــر  ،ــل
 دمما ن ب اه عد ،ــل

ة مضافةق 
نركــ فــ ية ة نــو فا 
عزنــا ــا، نرف يديــا بالدعاء لربا بــأ يصرنا 
  ــاصــر عل ــل ــِزُي حــد ــا بالدعــاءن ديــم
 ســو  اســم  ا؛ ناســل ول ال ــوي
ل ] يو كان غز بد قضى لا يدعو ب بالصر 

داء خ ال
 ى الع اس ْإ 
  وع ،اا ك

ى الع تق
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 ب ،اــر بدثم هــو نا ةدي ف ب فــ ل ــي لــ
ًذم ــدل اءل خــر  دة، ب ــى خــع لــ كا
ك ســا لصر ناســ  ماســ  ســدنا عر عدما 
 ر م رب رد لــ ف ب يدعو لذ لرج 
ــ ًة جد لدعــاء، كا ل ي م عــدً ماً ي لــ
 ناً يدرلدعاء ق ْذ مي ل ن َمَ لدعاء، ب ــرل

رب ب

  ز عل ىا عــن لو  اسم  ناســ
  اِل هذ ع ًدُب  يزيدنا ل ول ال صــرل

اس ات زنا عى عا عــن ن ل
ُ قاــ :لصــر كة كــر ،ســابا  ِقَ لا 

اب
 ،لــؤم  مــر ي صرل ب :ــو
 ب يرف  ،ًــاْن ذ بي  انبإم ســُ ل  اا مف
حر ،ً ي ب بر فرقة،  يصر ب حّاً،  يصر 
 ي  ،ق ــن مال م ب وي  ،ًومام ب
 الرح نــز اً فســ لــ وــة؛ فصم عــ بــ

ءل ف صرل  لدعاء ابةســ
 ــ ك  ــل عــى  ســولى    ء خــر؛  لــز 
ــ قدتا عــى ل لذ ب شــ كا  ع ،ــو
 ل ســو ع أثو لدعاء جاء ف لذل ،ــع ــدن

 »ــل زل م ب ونا ن ل« :[

:عال ى ق��ن و
بد و م ي لــ 

                                  فــ لــز  ــو جانــا

م | مإس توك يس مإع
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ة عى خر قا بو د قصى  ُم ِس
 1969 ذ عــام  ــرت ة لــســاب ؛ فــف لصــ ــَم
ًرــم ،ا حص  دم و ت ابر اف

ل هذ
 رجاس و ة عفد ااجد ب  ع
 ســرعا مــا نأ نوها بــد  تاثر لضايا 

 ةمس احةل ىع ولض ت ةخلد
عــا ــ لــو بوتــ طــو عــر لايــ لى 

 ــم م ســ ْ لى ،لــى ــةرت
 ال ��خ" مؤشــر ــرتــا له
 جديــد  مــ  "��طال  ��ال ون��رة 
 ت ٍال ف ضــ اعرم ُب

 قو  حو  ن ةاســم ول و
 ّبال

 ســ مــ  ــمــا ج  ــب  ــل
 وــ  ،ــآكي ــة  ُم "جــد   ــا
مــضو ،ــو ة "غرها 

 ب ل اــهــو ن بــ ٍاــم   ،ــول ــاع مــ
 اج

 ��خ ،ــا ــذل  جــر  مــ  كــو   كــ
 ل ،ْلب نسا خ : وأ ال اس
؛ ب م با نا ك  يصا  بالذ دع با م
 َزنُوَْت ََ ُــوَِت ََ{ :ــقا م عز ا قولــن  ــال

ْؤِمَِ{؟؟ ََن َُُْعَْوِ َ ُكُ ُمّ

ا بق ــُن ك ــو؟ل هذ ــ ن ك ــل
 ون  ــا ا؟ ف م ــل بوعٍد ــى نع ياتــ د

قد لذ؟؟ 
لدية ف نا ٍســرتُا مــ قا لر حاجا 

نض خا، ل بضا:
:)ق( و)القال( ب يال :ًأو •

ا  م ،اعســ دومة ب ــوب ي اقــفال
 ،وــل ما ب ري ،وما ء هــذ ما ــراقــد فل
 ،ــ ع ي   قلو صــري
  خ وي   قلو م اعي
  ج مــ مانــة فل
  مع ىح  ل لى ةع لد 
 آســ ي  ،ر د حدع ي
تأخــذ   لــ  كــر لذ  ،هــوبا ــر  يذك
تأخذهــا   ــك  حــةلر  مــ قــا 
 ــدلل  ــا   تذكرهــا   مــا
 اء بم قــا، فالوويي   ــاع

؟)ناقد(  )وناق( ن ه :ؤل
 �� )��ال( ��خ ��اس :ً��نث •

 :)ا(
ــ ــا ،ٍ نو لوقــة،  ندف لر  ن 
ا ف وقــ خٌة نــة بدية،  ح عــ فــند ٍقــ
 ف اة علــؤ يــد رفا لنــا بَ صــرن  ــل

بذ لري يص لر؟

 خ  تل
ا ال اة 

 عدة الوا م
 هص  ول

ضوع
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 )ا( ــاخ فئــة ت ب ،ــاه ِمــ
 ــا هــذ ــذفئــة ن بــ ،بــ ــك حــد
 اشــى ماباً يخ ــا ــاــى خ؛ ي،ــفض

ةافش ا بع يصد ،ةانن ةل
 اب ابصباســ ون  ان م ًعونا بــد ــل
 ،ل َا بال ٌاق دف ا م وف ،)ال(
 ف خا احة مد  دن ،ناوت حا، نرتم ن
لوي عى  ت "خة ل َلوي" ب تصاح "خة 

الي ات ندفا ا ر" مصل َل
ما ء هذ ر سؤ ير، ل َ يُر خابا حالا؟ 
  ٌسا سا ما ها   ف ٍنانة، 
 عى  ــذُ ا ــاعرم وعــة م ــةــة طن
 ،وبال ــن ل  د حــدع ــن  ــل ،ــوع
 ذه هــ ــة؟ــر بال ةترســ ــوت ــذه ــف

 لوع بة؟؟ ن
فاً لاء ع ر، ســ ماً ما تو ما سر، 
 ،ســال ســا ،ترم ت ؛ا امو ب
 ب ل ــى حع ون  اى عي ،ســا ــمضام
ــة عاموية   تونا  خ ايرف ٍاق ــايدف ٍــاح

ف ف
 :صال ب اصا ه وأخ

 م ا ــةح ــل :وا ��صال -
 اة لخ

�� الص�� الن��: فــد "لة لز"  أم -
عى مابرنا، "بة لصر"، ف لز م شا، 

َع ا جب ىع  صرل ل
 م ا ن :ة ف��خا صال �� أم -
مــو نــا ــد ابــا ف جــد 

ل | ّمإس اسد جم ّو مإع

ــة لــى خــا عــى مــو بــر ــو؛ نــا  ُم
موجــو فــ كا ّبا، َم ل يدكــا فال عى قة 
ر ف لر ما ف م خر ف ي بديا  صت رن
  ما تو انا قرل م دما ي وــى مع اخ 
ســة نــا نــ لرتــ فــ خــا ــو لة 
ــا مــ  لــرعة، لــد فــ دهــا 
 ــت  ،ــاك اكــ ــةع  ــدــا؛ لعر

 ل ىع ف دهاع لوقو اب احبا



 ــد ـــ ــا لــــــــــــر مـــــ شــــــــــــا مـــــ يـ ــ ـــ ــ هـ
ــا؛  ــــ ــ ل    ــو ــ ــ ــ ــ ــ ل  مــــ  ٍــا ــــ ــ ــ ــ ف  ــر ــــ ــ ب  ــــانــــ
 ــزــركــلــ ــاــــ ســ ــىعــ ــاــــلــ هـــذ ــاعــدــلــ
عى  ياعد   كــر لــذ   ي  ف  لـــذ  اففال
 حد، ف وق اف م  ي هذ ا ماب
ًات كر  لاء   افل  م  اك لــى  حاجة   اه

فر تا لاف ي ماك َة م لصة، 
 رل  ات  ،لض  ات لركز،   عد  ،ول قة 
فالة   ولةم  اب  افل  ــاتــ عا   لــذلــ
 400-  300  بــ  ــرتــ  افل  مــ يوماً  با   و
 اجف  4    وق  اجف  3 بـ   ت لة   هــذ  م
 افل ــ ــر م ــد تــــالــــا ــصــد خـ ــا عـ ــ حـ ــا ف شـ
 يةال  بــاــرــ لاقة   بــاــرمــ  وكول  :م
ا مرى  م لة،   ا ا فب  و لة   هذ
 د ؛ق اب افل ات ف رل لض
شا اف وق اف   ول  ف ول  م انف

 ابا  ام  رل با   و لة   ت كا   
 ًاريت  ــوقــ  انف  ــايــ مــا     ،صل لة 
 ــو ــ ــ ــــ ــ ــة ي ــ ــ ــ ــ ــ ــرك ــ ــ ــ ــ ــ ــا لــــــــــــــــــو ل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ فـ
 ــــــــافــــلــــ  مـــــــ  ــ ــ ـــ ــ مـ  120 ــى  ــ ـــ ــ عـ ــاً  ــ ـــ ــ ــريـ ــ ـــ ــ تـ
  ةريل ــوــلــ  هــ ــوــلــ  نـــو  خــر مــ نـــو
   ــوــلــ  م  مــ   ــدــ تُ  هــ  instant coffee ـــ  ل

 ما   اهز  ا  ات  دب  صي  
لساة  لر  بة   ل  ل لضر؛  عد 
لـــّدســـ ــــــ  ـــالـــ ــــــبــا ــــــ عـــ

 ةبالص  ا مدجة   يو عى   وي  فا
 )ــ ـــ مـ  125( ــة  ــ ــ ــ ــري ــــ ــ ل  ــــوــــلــــ  مـــــ  ــا ــــ ــ ــ ــ ف
ًــا ـــ تــــــريـ  ــ ـــ ــافـ ـــ لـ  مــــ  ــ ـــ مـ ــى 65  ـــ عـ  ــو ـــ ـــ يـ

كر   كاف عى   وي  ــو ــال ب فو   ــالــ ــا  ـ م
لضر   م  قــ كة   دن  عــا  ل  ،ول  م
 اف فــ ــــافــلــ ــة ــكــ لــذلــ ــالــ مــ ٍــاــفــ
 رن      م  ول  ف ما   ق  وت  ال
لة   ــاــا ب كــــر  عى   ــالــ  مــ  اجف  4
ــــافــلــ مـــ ــر فـــ حـــا عـــد تــــالــــا ـــصـــا خــ

 افل يــــــو عــــى  فــــو  ــر  ــض ــا خ ــ ل ــا  ــ م
 ــالــ مـــ ــوفــ ســــــو ـــالـــ مـــ ــ ــ ــة ق ــــبــ
 م ــمــ عــــى 70  تــــريــــاً   ــوــيــ  )ــمــ  250( ــو ســ
م  45 عى   وي خضر   ال  كو ما   ،افل

 ــ ــــــــــــــو فـ يـــــــرح لــــــــذيــــــــ ـــــــاشـــــــلـــــــ
 ــوــلــ ـــاــ ــــــ تـ  ــ ــــافــــ مـ ــ ل لــــــــــ مـ
decaffeinated ــــافــلــ  عــــــزمـــ  ــــالــــ
 م  ــــــيــ  ــــافــلــ ثــــر     ـــوبـــالـــ  ــــــنــ
  ـــوـــلـــ  شــــر  ــ ــ حـ ــ لــــى خـــــر، ف  ــشــ
ــ ــذل ــر ب ــأث ــ ــ  ي ــا يــــــ لـــــــــ، هــــــا مـ ـــ لـ

ل | يال  م
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يال  م



 زل  م  كــ عى  ماكة   اش  يتو    ا  فــ
 لد ضوب

  مركز ف رء تى غد ى هامع ق اك
ء  قر  ة شفض م ك  ؛ حضررب  ف  مسا ا��د 
 ب ال اباء طق وش ،ود ع ال وب
دع كال ل م ل رت  ٌ لخ ُم ،ودب

.مال كب لخ كال وال ش أب

لابة  ول������وة   ل  ��ي����ال  آ����ال  دا   ط
)حظ ال ى ُحم( رم مسد اا 

 ة اليًضا فض ال هذ )انل( ى ضاس
 يت لوأس ط" :وع  ش أب دع كال
 رب  ف خاً  خاً   470 اي ما   حضر ،"يال  ع
 لؤم ل ل ال ا ح ؛ ما بال بطر

ع  ط ةناهد قرم
:لال ويال ى وفا و عوت

 وم ف ةك اجل  ،رل رل م  -
 لوسا م اس ،)3( )2( )1( ةيتد ام ،الل

رل رل خدمة ة فل
 ة شضة؛ لنرل ةصل اءب تربوية ف  - 

ود ع ال رء ب قر
 بء طر قر ة شض؛ لُن ك ف ذه -

ودب ب ال

أف كذ السل - خدمة لر سالة  مة؛ 
بة طرجام  تم

 ح  ال  ل  )!ً����ع  َح ���وا  َ ���ف  ...(
مسد اا   جطق

ل  نال )حظ ال��������ى )حم
ش أب دد. ع م

 رف   ل ضور ببو ش عا  رت
)ي( رء بقر ش )لصو ( بء طرقر ش

ضو م جان

فعالّيات قرآنّية...
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 �� مُا "عء  مؤر  لركة   وس مدية   ف ُعد 
 ،"نال  ال  م  سال  ال  اجم  

 ارج م ٍعد م ص ص اءل رر عؤ
ةاُل ئال

 شاك  اد اسم م خ مؤ ة 
ف قصى اسذ ع إباه ف جا ؤر، 
 ف د ع ُع لذ ا ام ال اغة ف

نة  لؤر   ام  ال عا   ح  ،2017/10/21
 ح رمة م ااقت اءل لى ةمس ةربل
 ل"    ال  عد  "ًّم  ًّعــد"  اباع  سر
جرة   شرعاً  رم سر  ح  م كافة   البأش
 ااهل  اهد  ااقت لاء  لى  عــا  نرء"، 
 ح" ةمس ةربل ةن رمة ب ةاسل

"سر

اجم   مُء اع م
نال ال م سال ال 

مع فّعالّيات نصرة فلسطين

شرف اكد الن ل اس حامة 
 وس د.  بون ف ش ا   "نأم  ال"  رم
 ب  يم"  وع  ةع ند  ى تأسع يال
 2017 وبرك 29 28 يوم  "��ال  ��ووع  نا  وع ب

ا م ف تون ة مة فاعن ضوب

ال ووع نا وع ب ب يم

بال ل  ء اع ه ئ
 ما ال ي ح ائ ال
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وق تم نة لقى
وب  ما  م أم 

 بال ا شا ،"نأم ال" االف 
 ا م عد م ابال مسد اا  ف
تضامة  قة   ف  ال  ف سمة  لبة  لابة 
مد   مــا ة  ــ  ع قصى  لد   ًنصر
 ى فل قد ،2017 و 21 ياب ،رب ف م دم
 ع إباه مؤ  اقى وف ف جة 

ةاس ةل  مس ا

ناس م نت م 

وب م 



1. ف ال م ح الم ال؟
 لــة نولد بأمــر ــاج ــلص أمــل 
 عد  ،خــر لضر ا تُدفــك ــة، يُدفــلضري مــ
ا لأم خا؛  م مر ل ماً بأمر يص ،ًاتأم
 ل فأجــا ،ح ف ــرا اءل ــخ ــدف
 لد ى جــوع رك ،ًــام ــل مــ حر ،ًــام
 ول بالربا م امت ل  ف افل أمل شركا

ع الىت ل ديةل
دال ح أ. د. أ

 عال وال ش

2. إذا بدُ إ ع خ بو ن وإ عى 
ال�� ه��ا، ه يه ت�� بو أج ،ى: 
 م ًّعت ً��ع ت ل��س اع��ر ا ��ل ْ��إذا وص
إغث�� وأم��؛ ف ق�� أ أع ال أن أ أف عى 

"...لب عا إ" : ي يا؟ واه ال
  بُد لو ع ــ م شــرط ث؛  :لة 
خ ِالى، فإت ل رل ل ةفمو :انل ،ةلصا
ًوم وي  ذدع ل فإ ــرطل هذي م شــر

الىت ل دع
 حد َك  ،ءــر صدب  ،ــةر نـى ب ـ ــَك 
 ما شــرع م فوي   ،ال ل ــرعي ل ًع  اع

 ،قصد َِسَ ن   ذدع يص  ع فإ ،ل
لــو ل ]: »م حد فــ مرنا هذ ما ل م فو 

م ال »ّ
 ل َعد قصد م ْفإ :ئال ا ذك م  وأم 
بالة عد ل، م عز ل عى ف ما يريد ِف بة 
 ،جر ــاك ل ةيضــر بص  ل ــة، فــإا

  ل ،ل اي ىع ل ة هو عزل ف 
ي  ف حالة نا ل لات ع لة لصاة 

ل
  ،الدن عر اً مــَعَر ل ــف كا ْ ــا م 
شو م شوتا، فأقو ل  :ل  ي م ل  ما 

ع ل رل خالصاً لوج كا
 ف  د. ط
يء الال اب

�ب  ي ش م واال ح3. م
ب؟

 لــد شــ بصــ ،ل ي عــى لزجة عى 
 ــل ــع اــر مــت ــــا مي  ًيضــا جــةلز لــ
 ف ما مــ ســرت ىع ســ ن ؛لز ــىــة عفو
 ل ف ًجد ع ىم ســ ن قا  ،ةشــ

؟

؟
؟

ال مال ح

ن دو ال ال ح
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مب ث  ةفو  دهاع ر عي
ال ع كال قم

٤. م ح الخ وب واساد؟ 
فــا يــ بالدخــ فــ جــاء بــاًء عــى 
 هذ كــو ،لضر ة عــاهل ســ ــة فــ امل صــول
 ام فــ ،[ لرســو م فــة فرم ت لــ ــال
ــ لى؛ ح بد لدخــ نر لاء ل باًء عى 
  رُي ال ــل ُِّي{ :ل قو م ــون ،صــول

}ا ع
حــ نر لى نــة ل لا ُجدها نة خة 
 ،ــان ةبص لضر ــولى ث ،ــةلر ُخ ًء مــــدب
 يص ــر ك ل نــ هــار وــم ــب  بــد
 اء موثوقط م دخل ر م د ا تأك رل ّد
 ع ُحرمة رمُب َــْوف  ةة عا  ايــر مات

رس ب
 جطق ح ال
)ئل( منب م

 ��ى سع( ة ل��ال �� ��ح ��٥. م
 ؟ إ)...��أو ب ،��سم ،��ع  ��جال :��ا
ك ه م شو، م ه؟  وم ح ا عى ا؟ 

وه ه ش لك ا؟
  ي   ي  :وفل الىت بال و 
 ف  ًرتأخ  ًاداء تل م ر  صرل ر مل
 { :رل رل ف َج عز ل ول ،ــرر ب حا
 [ ل حدي }ًاباً موقوتــاك ــؤم ىع كانــ لصــ

 ى بفص لص ي ــل ع ريج ا جاءح
 ف ى ب انل ول ف ،لوق   ف يو   ف
 ق لوق هذي ما ب« :ل قا ث ،لص ق خر
 جا قد رغ ســ ف  بو  »ــم ٍــ
ــر لر لى  يؤخ  ــرتأخ ج ــ ــاءل ــب

:رطب اء لل ق لى ر صرل ق
نى حاجة دع وي  1

  2 يــذ لــ عــا ،ى   يــد عى 
ع الىت ل ل

 ل ه د نــف ��نال ا��ل ��لب �� وأم
ول فةر و ىع  ي  ن ىع

ا و ل جا ب لاء ــ عا  م
 ــ ــاء ــت  ةســ ــوت  ــاف رــُف
 ة م ــوت  ضب رشــ  ،اع ــ ــةابم

ع الىت ل ؟

ح الخ؟

ة لال 
 دي ع ال

اتى الع ال مخ 
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 ــان اح حــمر هــ ولــة مــل ــةــر مرحُت 
 ــل ل ــ ّو اف ة يوية تمرح ف
 ــم  ــاط  ــي رحــة   هــذ  فــ  ،اعــج
 ف سوك ترب باافة  ت ل ةل اها
لــى باء شــص زنة ل نــى لى غرســا ف مذ 
ــة ا مرنا  م ةة ممســ ةصشــ در ل لص

 ج عز ل ب
 توع  ل تئة  عى  تاعدنا   ل  لوسا  م
اة   جاعة   ّ  ه  ،ت   د  حول  ف
 حد اط م ف و و دت  اطبا
 ت ة؛ حاعج ئةل ةع الة ف ل سال م
 اف  اها  ل  م موعًة   ل  اك عى 
 ف  ي ا   رفة  لافة  عار  لوية،   ا
 ال رغ ل اماً ع ٍو يى نع ويت

   ا تدمت ل  د اف ة سال
  مة  تأثر   قو  م   ا   ل عد   زم مانة 
 لى ةه هذ وت تصا سا رها ما غ

مة طا ت حاجات لى ط غ ف مرفة 
 ل جاعة   ا  وس  ت  ب    الل

ل ال ائي
 تؤ ل ةافل ؤثر م ــاط م دــا تك
 ويــت ،صشــ ــت ــاط افــةث ــاً فــُّم ًَ

مــاعره، باافــة لــى ظا تربويــة ثافــة مة 
اط يا ويةل  ع ف ت

تــى تــ  لــد ومــا لــ ياجا 
 وبســ الة خت فام يــا ف ــت ل ــل
 م ل رــا ت ًرن  ف حول َمــ م اطــل فــ
 اتح ا في ــ دم ســال حو قصــ

ةاة ترية بومل
 م ــ ت ويــ مــا ــاع ــَخــذ ب مــ
 ع ًدا بل ىــن ل ديةال اام م فوت اف
لرسا ل تى لا  جة  تو ماة 
مــ يا ســم، فــاه عدهــا بالأثر عــى طالا 

يحا تصرفات خ ر مَة تة سريب
مــ ها ج عا  -كونا ُمربــ- مرقة ل ناء 
 ئت ف اهت ااب ةترب ــاعدنا فت ل 
 ز ــا فــاق ــىع ــب لــ ،فــةــة هاريب
بــٍ مــٍر ابــة بــو ــد لــ تــر لــا، 
 ل وعة ةافل اــاب ف كشــر لى افةبا
وة لاف كةابا ول ل لدي ا لضت

ــر تويدهــ عــى  م ســ ــا فــالط ــةابم    
 هزس صاء شب ف ــاهس  اء تق
   م ــم ا جم ــأ فــة لاســ افــةبال

ط

ل | فال  م
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 ب :ااتم ااتج ف ًرت ًا مرن اع
ُا ك ،ادمب قو ْ م ت ل  ةرها 15 سع 

كذ كذ ف ُرها كع ف
 م  ،ى ند ععا  ي   ا اب حى   •

ال؟ مذا ن لبء وام  ه ال؟
- قو ل ب رحة: نر لى  ،عد لر 
رلص ذم ك ة تربطري ف ،توخ الع ف

• ت اسل ع ال ك ي بؤه؟
ًاع  ن ير     ف  رل  ح  ه سلة   
 ما ير تقر تاخ ىع ًاع  ،ةا نى قوع

احاً لاسم
 لذ لو نا باء سلة عد ل عا نا ً عى 
ْ تو ل قون ة خا اة، نو عى لر 

ةرمل ول ون ما ي هذ يةدل ذم لص
•  أ س يأ الل بعد عى الْ؟ وك؟ 

باس مذا؟ وم ه َدو ا؟ 
عّاً نو ّن ف عر 18 شرً تد غة سلة عد 
 - د ه - ام  ف ل ،ور بوت اط

 رب ل ق رف ب ى نع اع اي ل
 وي ا؛ فإنب  ي اعةلر جاجة ل دما يع ًف
باو لى نو سلة عدما يا لزح  لدبدبة 
 ت ةلس ون م ايضاً م ة؛ هذل لى وول
ة توفر د  ة بل اءع  لا لو حاا فه و

اى طع
ح أ إ ."ق م ُا م إ" :ن أ ن •

ت ه ال عى ا؟
 وي   خدم ا فانت ل  ةم  بال
 دت ف   غال فإ  صاء شب ل عى  ثر  لا 
 صش ويت ة فل ةلرغ ت تدف ؛ فدما

 ف اح ثر ف ال وس ل ة
فالر م ما ي ه ِبٍَد لد خر  با 
 ال ىع ال ي  ىح  ابث  يوس  ىلولد ح يد
ب ما ي ه ثاب ه ف عر 7 سو ما 

 رم ح ف ل رل ،ةل ريل ل ؛فو
 اح ب وجل اح ب ر فا نضن ىح
 !!ب دما هذ ب ومت ِن :ؤبال ل ة؛اسل
غر  هو   ب  وت ما       ل  ل ما جدّياً؟  هو   ف

ًاّم وم
 رل اك ر مل جنو ربول اع ام ف
 ،ل ىع اع ف لولد فر خذ   ُت  ل
  ي  هو ؛وس خ رع  ط اه :ًف
 هذ  :م  لر كا ل خصا ىع د عرب ي
 ور ليض   اتط ك ت  فأم ،ل اي  ل
بد   يأت حى  سة   12 رتن  لــذ  ل فو   ،حــر  بــأ

 ةطوي جاع
 ل ر ىاً، حّيدمة تد هو توق ل كا
   ِربس قد   يريد ما  عى   صول  ل  ،ل  ًرخ
 ،كرت ف ال ال  زي ا كاط  ْدما عرفع

اجةبا وش ح  اي ل ل
 ق ء ط����ن إ د���ت ��ال ����سا ��ه ��م •

اح بول، ك اعد عى اخي؟
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 دلز اية :ًأو -
 ل  ع نابة  كها     لَديلو حد   اق  :ًنث  -

 ب ل اب وي  ري ل الؤبا
 ات ةفر ل اُي ؛ فنشؤ ف دخل :ًلث -

ب قر
مو ر مك ف صرل حرية اع عد :ًاب -
رباس ع وق ه بأ ل وش :ًمخ -

 ع ل ةلس ة فلرغ  ك باء   يَدف حاناً 
ر قصدغ

• ذا ني م ال أ ي عى ن؟
  ب   م جو  ح ،ال عال لدخو ئل
 ل ذف ًيضا سر ف صر هاع  ه ؛ما
 ك ى ماع اوقي ال ل ،س  ا س م

ا ك ف قد ام م
 أ  ال عى  واعد   لسا  ت  ه  •
ن ال ي  حي مَ؟! أ ه ضاب؟

  باء  سلة  لو بأما طأنة، 
 اع ل ف عة  لامة مرفة   مو م فإ ذل
 ن ااجدما يع ربنا بر بوجوي ل ى نع
 اي ربب لَدي  ًاما دس ،اعد ى يم

 ع رل 
• ك ن ال م ال عى ال بشء 

 أ ت  ا؟
 ن ،ءب ن  ا يئاً لش ن ٍمر ك ف

 ل ،ا ىع  ن ب ل ى ية؛ حأنم اهد ل
 ل  لى ل تدف ًرت ًة مرابي ةه و خ دب

ق لى ةلذه لصو هذ ويل ٍُطر ع
  ال ى أع ب ن ال اعا ه م •
 خ  وأن ،ى الد ععوا لسى اع يل

ف؟ 
كر ه هذ عر ،نرها بوو ف ماتا، ل نذكر 
 ا نافة   عد طالا   غر  ف كالوى  لدية   مو
 ب سلد ؛ كالرك مو ىلضوء ع ا سن ل
ل عد لرغة ف لدسة لص ل ،عد ر عى 
 دقاء، عد اءن ف ل ،ة ةاعج قاقامة ع
 ل لى ا يؤ  اعر؛ ر عل  لر ءبد ىع دل
لى ماك نة سوكة، عد لد عى ح اك اتة 
 اتح ف  لَدي   تدخ هة  يى   فال  د  ما   ل

م ول راً ي
 ج اا كع صو  وقَ؛ ياعد ىع اع ان ك
يا، ف يو بأ ما فرية، م لوق ت قدت عى  دل

وبة رك اتح صة، فاسل قو  

 لسا لح  ء وهخء ابا تا ذا لم •
واعد عى ال؟

ي ما ما  تا خاء حى   م بأ  :وة نث  ب
 ابل تد ى عدع ل دما يصرف أما هو خ  هو
 ي سو ر دماع ،ل ي ترك ؛ يٍكام ٍوية بل
 طول  د عُل بــاء  عى  ها   أى خع  كا  ن بد  لى 

ت  دت ل اعر
• م ه الئ واشدا؟

   وت ط ك ،الل قا ن قا ا: َمب ن رخ ةك
يو ن ي ماك برية ة يذ لر لصاة 
  يو قادً لري ع ، قاد ًوعة  و مؤه؛ فاتح ف

الل  رك
لا  عا،   ت  اصش  ن باءنا،      نا   ر تذك
 ،ًاناح قد ت ًاا حم قد ت ل هااف اوحاتط

ًبد ع  رن  اع ا، فمان رماناً غ ل

ل | بال  م



لربة سمة لرحة   ا سةمد ُع ..��ي  ذا 
ً12 عاما د الر ةمرح يةعد ةساس

 رل م ال ف ل اغ ية خوبد وم
ا ما ك ُ خو ف لرتو  لرسو ركة 

خا ٍا بالط دى عع ،عا ا بالط ىع
 ر ءسر قصة ع  د ُا كب يو 
 انل  هاع  ات  ل  اط  ساس  الل  صل
 يحا ف   اك )ُرل( ل  ك وس

 م ما حص   ات  حا ،ةريل ويةل
لى   ٍــوــ  رل  ٍكـــو  م  [ ل  ســو
  ةل زهو م ر ءسر ةاء لل
 كا )رل(  ا يأت  حد ي
 يوجد م عى   ب ُفاجأ بأحد 
 رل  ةن يا ل قا م" :ل وذ يمل
 ال هذ نر ف  ! ىع ر موجوغ
 ي !موجو رل !ركة لرسو ف

!___"شاء ح ب يذه يرك  احد م ك
 ق  عاجز لحا !!اتوق ل ل جاب فاجأت
بأ ل ك ما ير ف ف لرسو ركة قاً  حة!!! 

!!لاً حاع ل

:ا  كا سال
  ول اش م ش ه رتول ف  ركة لرسو
لاة با ،ه س غر ق  ش ق مد لاء 
 با توال ف اعة  قد اهةل  راتيال 
 ل  هذ وت ول  مر م ال لاهدها  بدء   

اصصة ل صم 
 ،رتول  فــ عى  ر   وو  ه لاهة  تر 

ًيضا اف جد مالد امر ل
لد كان ف لرتو ف بدية 
 ،ال  لــر عى  لأثر    دم نأتا 
 Donald"  م  ــمــ  مــ  لـــ
 هذ ج اع  لذ  "Duck

1934 عا رل
 ��أف ��ئ����وخ ا����م ��ع ���� أم
 ف ...��ك������ا ��س��أو ال ��ت����ال

:لال مب ت
 ،ا مرتة  لى  ترقى   اصش حدثاً    دت نا   1
 ا فكأن دة تساك سو خ م ،قلو  ا فل  
 لوحا ع اع ه ةخا ات دحالة حركة باس
 و ترك ي ة؛ حلر اصل  ةثاب ا ا م

ل حد دل ا ىع اصل

ل��������������أط إ
 أم وع م ُحي 

 بال م  ول ،دال
 يغ ك م  أ ع

...ودي ى قع
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 ويل لاطة   رتول  ف  خصا ه م   2
 ،در مغ خص اى خع و ؛ حرفل ا
ٍ يذ ر لا، افة  م ٍة بل اه  دت
 اطل بدعة   اقال تر   خــ  ِل  ع لى 

 ةجو هعد
 قلو  م  ــرلــ سرخاء   سا  م سة  نا   3
 ة مس رت ف لذل ،ل اجةب ل وي لذ تلر
 ل  ت ح ،ولض م ل ل ل سا

ل رقد ت غض م 
 ،امم  ترس ل ةصاء شب اعد فا تن 4

 اف ، دت  ةة ثابصش ه رتول ف ة فصل
؛  نّاً   ل  يري ترها ة سوكا ا   وس عى 

لى ريةل حر ف حاج ع م ءي لذ مر
 دكوم هزل طا ف صل ان  اً ماً دت 5
عاد   ــافــ  مــ فا  مــا   كــ فى  ي؛   ل يد 

اوكس
ًاركة م لرسو ف دت ل رخ ول ف 6

الص اج ةفد ت ه م  ب ةل
 سو رتول ف اب ت ل صا ز هذ
 اقخ ى قع و كان  ل ىاً عّابي ثرها وي
 دا بمضام كان  ا م ةة سد قواع اوكس
ثو  حر ع ثاها  دف ةل دل خ ل ع
ر ل تُ جً بدً ك لد ع ِق َخق ي؛ 
 لص ةيابان  ل ةركم ئةب م وم ًاف ىي

رهاغ 
له ج ال: ه لي صع؟!

 ف يدها  ناجاتا  ركة   لرسو  اع    
لالة سمة عربة اعا م ف لرسو ركة؟؟

توجا   اكم   دل  وي  ال  ب  ل  ف  ل
 هذ  م  مس  ربل عاا   ف  رتول  ف اعة 
 اع بأ لرتون مانة   ل  ان  الت  ات  اك

خر ةف
 ا كا  ناجا   طوي  ق لى   ا  رتول  فأف

لى مو كر، فصاعة ف حد م لرسو ركة - 
 رب كا وسلى م اي - ًطوي  كا ًرقص سوًء
ير م 45000 كا مص م ج س لصة 
 حركة م اً لس 12 ت "ف ًه" ةب ت ل
  لى وة فانل ة ا م ةصل اش حركا
 ربل  لوط  ركة ف  لرسو  ف اجان ويل
   ف  ّ  ان  م  وت  ل  بــا  ي لال ا 

ةاهل اجن ةك ت

 جد   هة  ساباً   تص غرها   اس  هــذ
 ل    ل ركة   لــرســو  ــانــ تى   وماح
 ع  ًفض  هــذ  ااجن مزنة     هــ سمة 
 لرسو ان ام ف وما توجدها ل ل فر

 ركة
 ى 55000 موظع و حدها )يزن ل( ركةف
 وا عب زة؛ لمري ل رت ف ان ىع وي
 وما ْت  رتول ف افإن الل اط ك

اب بأ  ةالة بل ةم ي
 االط ااتاء مة لع وماد ح اي
   ف  ــامــ بـــاء   عات عى   ت ؤلة   فــإ
طا اطر ل قرع بوبا مذ مة بد فربى 

ي لد ل ع دُد بن ج
 ل  ،ال ما  ّعــز  ياحُ ما  طالا           
نا م لذبو عا  نا م ك غري عى قا 

 اي
ري بالاعة لوع لرا لى طاقة  م م        

)اشةل ما( ا م جديد

ل | مإس اسد جم



 ،ت ا عبالر وشــ ه :ال ع ��ْلب ��ال
 ف ،بــ خر  ي   ؛بــ ــا يــ لــ 

اعرم صش وكس رى تع ل
 ــدب وهــو شــ :��ال ��ع ��لب ��ال ��ض -
 ا ي ؛خريــ ما بال وشــ ،ت ــا عــلر

اعرم صش وكس رى تع ل
فالــة بالــ تُــر ِــا مــا لصــة لــة 
ــ ِلــا لا باــا  ،لــة بال هو 

ا ة فل ةل بار ل س
 ع ْلب ال ض اأع م -

ابء:
 و ،ــل ،ءون ،ــبا وــل
 ة فــل ،لــذ ديرت عــد ،خري مــ

 حاس اعر
يُــر  لة بال ة يــا 
 ء فــ؛ ســوــب ــ ــل ئــةل ــاء مــب
عا ب  م  سةد ف  سر

كــا نــ قــد يــ فــر ــ لــة 
بالْــ م لــ ف كافة مرح لريــة؛ م لولة لى 

وخةل ةمرح ث ،ال س ة، ثهر س
 ــابك ل قــد قــد ي ــة بالل ــفَض
مــا جديــد  تويرهــا، فــ مــ ســا ساســة 
 بــار لــوكة  مــتا  لــة   مــرل

ةصل

:ْلب ال ى ضع تا ثا أه -
:م ،كس آث •

  ،دقــاء ة عــدــة، قلص قــو مــ ــرل
 اــن ةاعج ا مــ رل ،ــاعرم ــر عل

ْل ع لدفا ىع دل عد
:م ،ع آث •

نة، لد بال ول ،عبد رل ىع دل عد
 ن ةــل،زركل ــان ــت
 دل عــد ــرل ،لــذ ديــرت فــ

قر ات ىع
:م ،يج آث •

 بر رل ــتص ،لوج ــرح
 يــا ديــل  فــ  ــات  ،طــر
 ــت  ،ــل ســرعة   ،ــل  ــا ق

ل بال
:وم ،انوج آث •

خ، خو ،نوء، ق ،كئا، شو بال ،لدنة، 
 وــل ،دلز ــةصل ــدلز ةاســ ،ــرل ،ــرل

ل ل زبال
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:م ،يع آث •   
توها َخة ف د، ِقَصر د  طو د بالامة،

صرل ل ف ر، مل ل ف م
�� أه�� أس�� ن�� ال�� بل�� ع�� اب��ء  أم  -

:ق إ ف
 ،جلز ب  ر اك م :ي��وُأْس ئع ��1- أس
 ز ّو ــاط لد ما عــد وبا ًوشــ ــا ي
 ل ءســو - بوي ط كذل اطل ءلد ــُ مــ
 ون ة فة عن ما ل ِدُي - و  
 عى  لــذ ىع ــل ــوبا وشــ ع ــَــا ي ،ــاط


 ،ة بالل  اطئة ت ةربل :يبت 2- أس

ما:
 ل اــل عد ــء، م��بل ��لوال ��ائال ��ا -
 ل ــي ف ،ع ًا بدب لَديلو اق اتلــؤ ال
ــ ــؤلة عــا عى لذ، فــأ ل فاقــد لة  

ل خوفاً م ا ا ي ل ن ب
 اج ّ م ب ن ء، كأ��بى اة ع��ائة ال��ال -
 وحاتط ف ل ،تقد وت بأمو ل كإلز ،ز فــ
 ــاك تى قدع ــرل ــل ابإم ــوي فــ ،اتــغ

 ان قو ان م ما لدي همو
 ،ون يوت ل يَالال ااح ع -
 ي  ّ كة فــــابا لَدلو ل ــَي ف
 لد ــوبل لزجــر وســ ــاع ،ســربا

عا ان ّكة بأا ع اب ،م
 ــل وســ اة، باســ��ائة ال��ال -
 ر شــ م ،ل م ــل ــد
 هــذ ــا يــؤ  ،خريــ مــا ــةخا ؛ربــ

صر شلى تدم وس
 عد ،مامــ خري اــكــر ح ،��يخب ��نم  -
 ا بس  خوت ب رقة بل ،ت اتلى ح رل
  رل بال ل ولى شــ ا يؤ  ؛نا لذكو

ب ث
 ،مب ��ء يبا ��ع ْلب ��ال ��ض ��ع -

:أه
اءب ةترب ة فمس عدول ات -

جلز ب فول د ةُسري قةل -
د تدل  د وق تربوية خاطئة م سال اج -

ةال مو ب اء فب ء خذ -
- عاهــ فرــة بــأ يــر عــ يــ يــد عــى 

ن
اب ري اي ل مو ز بأحدي   -
ل ل اش ابان ي   ن -

ةل ةلريا ةاعج كاا ىع ن -
 وبا ــد ك ــاجل ار حــى ســع عــط -

ا
 ،صش ف ز م ل اع ما ى تع اعدتم -

 ة بالل زيزت ف و ه م ف

 باــا ث بأنــ؛ فإن حاً ــزدمــا نع :ً��موخ •
 يقا ونــوي ،ـ ألـل بــد ــال فضــاء فــ وســ
ب ال ق ــت ،ة ا كانم ديال ةجــى موع

ة بالعال اويم ةث اعةش

 ل | مإس بت جم



باحة فة مز ،طالة كو ف جامة كولونا 
 اؤل ديد مل ال ،رؤ ديد مبال كشا ةان
 ة فمســ ركا ف اــل ر حــو ســا لد
 لذ ،"ك��ال يء الت" ــاا كب م ؛ربــل الــل
كا لد م تري ر ة بدها لذ ماس جاً
 م ،ةمســ صول م ف لرج اخ م لى ج
 ا ��ة: سصا شــابك ا فت ــل اصــل

 ت ا 
 تال اء ما لل كا و هذ فــ
ثا  دُت ،"جب د" ب��ال ال
 ءــرل لابــة   مــ ربــا   عــ  ــف

ا ه  ل ضايال

 ��اسد ب ��فت ��1. ك
 ��ا  ��تح  ��وب  ،��بوال

واسي؟ 
 لوق ت ف ث ً انة بالسبا ــألة ت •
 َكْون كذلــ ًــم ل ــاً؛ له ًمــر ــحــة لبصر
 عديد ــاطان ةجخا رمؤ ف شــا ةكا مر
 ا ابةك ولدك ســة لى افة ،رــل وجــت

نى شــ ب وجــي ز ف اط جو ،ســا لد
ا بالــة  م ال ر مل كذل ،اضل ديــد مل
لضــا فــ بــ ــا جاعــة بــٍ كــٍر

 ي ،عا ٍــة برفل االل حضو دقاء يا

ا  م ٍرك ٍــب رل اح ف رفل ان ع ل
 كان  ً لــز  ب تــ ف ال ــد ــىع
 ع لد رتوف كذل ت ل  ه  ت ،جــةزم ــر
 اطاية بال ل ف اعد م ا قد ل

 ة ع لد ج رها مغ

 ل )اطم �� سم( ى م��ع ِ��٢. ح
 ل��س  ��اخ  ��ح  ٢٠١٠
 ��ل  ..��جم  ل��س  ��فك

تف ب ون؟ 
اجــر  طرحــة    ــدت  •
لامــة  "لدبوماســة   عــ  ــخا
لــة بــد نابــا لــرية 
 و حــةطر ــرت ــة"، حانل
 ه ةــل  امــةل ةوماســلدب
ســا ،قــد لــ عــى ســا مــ لــر 
 ل اش ف حة كذلطر ات ،لةال قض
 ا ةن ،ةل ةضل يتا ف قة موب ب
ما يــى لدبوماســة لامة ف ثا لــر لا اها؛ 
 ،ياسر عرفا حلر ل لر ألة حصام ه
 ى غزلــى ع ر ،صــرل صــل ــة جــدقض

 ورير غولدست ،هاحصا
ت لرســالة لــى هة ت لدبوماســة لامة 
لــة   ــا  قصــو كــر،   ــدال لــة 

 ع ي  إ
 أن ا يف ط
  ل ًأه ل

ا
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 اء عدع ن ىا عل  يوج اس ّ   اب
 اً فغري  مــر مــا هــذ  ــرف ــ ت  ــاع
لــر  ،لديــد م لــا عدما يــاءلو ع ماهة 
 ل ،ى حع رل ا يريدن ف ا
 وي ْل اث ًــاومه  ًصرياع ف وي ــم
 ة قدثحد هــذ اــن بــ ،ْــة بالل خــ مــ

 ةل ءلزم ة مب امل ام
 فضــ ســة لــ فرــة  لالــة ــة 
مرهــة عــى تــدء ــا   ــا يؤثــر عــى 
  صل ات زهو بال ــال  ل وــ

  فرح ٍب سا

 ال ��ئال ��وضا إ ��يت ��5. ك
 ه ؟ ومَْ��َاْل م��سوا ��بال ��ع ��ب ��

مم ال وال إ ام؟ 
• نر لا نا بدية لر ف كٍد س  بد 
 دس ل  ل وق م  رل  
 يا فــ و ــالى تض ــرن ــل يدفــ 
  ىا حاب ــم أملة لاا من فــةال لدمــاء
يرحــو  نر ســد لــذ ح لــو لربة 
 انا هذ د كلى ما ب زق  حا ةطوي ول 

 ل شاء  فض فأ  ت

6. ل�� تم�� ل�� أ. د بج�� وض�� ا��أة 
ال �� الاخ ال؟ وم ه أبز 
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 ــول هــذ ــت ة فــلرســ
بــ ــرك ــرث جــو ،ةوماســلدب مــ

ــا   ،لرســ  وقــ ــل  ــل  وقــ
 م ول ويــر هذت ســ ُقدماً ف ض  لى يــؤ

 ةوماسلدب

3 م�� ال�� ي�� ال��ة ا�� ال�� حى 
 ح  وال با ��ش   هم ت

ال واف وت اة؟
 ت  اع اصي  ةح ءشــ  ــاصي  •
 وت  ــاا عن ،ءشــ  ــاصي  نــ ءشــ ك ــق
 دي لــذ  فــ  هــابد ٍكا عــ ــىع
 اخ  ت  ،ــةث اتوخ ــوت  ،ــز جــد
  ا؛ ف  لرج اعة ت ى شــا عاتح ف

م ه ال اعة مج سو
عا  ت ن ما ل ي توعة نصا خر بوقا 
- لــ ه لــ ِمة م حد - ف تــ م ض ُقدماً
  ا فالف ــال ز ة ف ــاامم ولــل

 القو ات رك  ا؛ع دس َم ه
 اابصلى ل رل ا ىع ط ر مت 
 ف اتج افــةب ــال م  ءشــ ي لــ تــول
 ى فــاعدها عس هذ ،مســ ل ال ــز
 ل فال ،رام لــ ر مك ةــرعل صول
ك اف ك نص ا هذ ف رت  م فض ًا

مــر بــ ك جــ برء موســوعة لدكو عــد  بو 
شــة "رير ر ف عصر لرســالة"، افة لى كا خر 
 وعة فو ةلض يحا ــة حوع مر ودكل

 ثرها ف ر

 لال ��ست أ �� ��ة ال��ال ��م .4
 لال اجت ؟ وك��يخا أذه  �� ا
 ال دو  ��اسد بت َم ��س  - ا
 ��ب ��َِق ��م ��إل ��ة ا��ال ��ت -

استة والمء والم؟
 ال طر د ملز ل  ن  اية عبد •
 ما هو م ب ــ ل ًة مّه ًناجد ة قد ي



ع؟ ب أة الا اجت ال يال
• هــا نوعــا مــ لديــا توجــ ــر لــة 
 ا فتخو مــ ــف ــابت اعــج ــاحده :خــلد فــ
 ص لةام فــ ي ،ةمســ ةربل اق كافــة
حوقا ــرعة بوســا  تؤ لى شر ، بدتا 
عــى ثــا نــا حايــة مــاتا لانونــة وقــة 
 ــخــر ي يــةصاق ةاســل ــةلدي ةــرعل
فــ تصديــا لح لذ يــد عااً حّاً مــا مالا 
 لوية م دت عام ول ًرة ناعج ةدن اوقب
ِقــ ــ َكُ، فا ير لى مالــا ر بوقا 
عى نا شــء هامــ  ما قون باال لوطة لامة، 
بــ يدنــ جزءً م نانــة، ما هو كذل طقــاً ب عى 
  زي رة لدن ةاعج ــو ص فإ ــل

ويل ريرل طري اءها فع هاو

 ��يء ال��ت " ��بز ب��ب  ��فّت ��7. ل
الك" ومذا ي إ اأة ا ال؟

 ف ر ــةب ــ ب لوع ــرلــة لاهــو م •
 م رلــى ل ــو هــو ة، فالوعــمســ ضــا
كافة ا ل تا ر ة لو، لر لى ها 

 ال ز ف 
 ما ت  ول عصــر ة فــ ر ق رفةم
 ب ف ف ل قد يزي ب ،ام ل ر مخ عصو م

لصو؛  سا  ل م  ن كا ف عد 
وع م ما ت  ول

 روعة كم ع ــز  ومام ال هذ ــاي
 17 ة فمســ ضا يتا ف هــ ــاءل م
حــً مرفّــاً عّــاً؛ ما لــ ل ل لدســة 

رهاغ ابةل ول رل اسةل الريا

 ��م ي��أ    ءًا��ج ��ا ا��أة  ُت��ر   .8
 ِّمت وو.. ك ��سوال عجا ا��ا
 كا  م��سء ا��ال ب ��خب

اسم؟
 ى شرها عن   2012 ا عاب ُسة ق ف •
   م ربل الل ف امس اءل" :وب اك
 حصاء خ م _ "ف ُ  "جديد ق لى ف

لرســة ل حصُ عا م مات ركا ســمة 
 50 م ا مجري ابلــى م افة ،ةلة عرب 13 فــ
 ر  _ لد ت ة فمس ةال ال اك
ف ركا ســمة  عصرً فاع ًمّاً جّدً عى 
 اــا تن ،ةمســ ركا ــدج ــذت وــم
 م ســ وعةلى م ولو ج م ركا ت خ
ًصوم  ها ما  ،ــدا بل تص ل ل ــاوقح
 اه ماً، بــدم ــل ــــا لل يــةال ــا فــ
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 خر ــركا م  ف رغ مــ فض وي ايــ  ــدت
 سا لل رــم وت ربة فل اوجل م م
  ريا ف ب ما،  ا تراناً كح اسابان تصا

يضر   ه ر فإ

 ع  بال كا أه ت 9. أي
  ��ال ه��ي ��؟ وك��ت  ��ال

صغ وبء هي اسم؟
• لــد كانــ ــركا لبــة مــا لــ َ ربــة 
 ة فــ اعــج بــ ،اســس  افــث حــر ّ  فــ
 كدلر ــا ري ف م ــٌرمؤث ٌعام اــل ندفــا 
فــّ  مــ لة لذيــ يو قضة فــر ه كر 
ً ف خدمة  ر رك ه ات ــرهاندفاعاً ل ال
قضــ لــد ســا مووعــة هــا رهــ مــ كافــة 
  راً ير سك  قد ل خر الــؤ اءع
  صم  ةعا   ىخوفاً ع ل وما يص ــ فــ

 خر ما اعج ات ّ  ع

 ��ع ِ��ث  "ود��وال ��ال" ِ��بك  .10
 عء الب ِو ��سال ��ال  ��ال أه
 م ه ِأيب ..م��سا كا ل ��سال

و ال أ  تاج َدو؟ ا الب ي ال زا
 ا يف - خا د بل عا ــى بوســ •
 ف يا ى مــدها ع وي  - مســ وجــل بــذ
 ة ملوط غانــ دت اســس اعج حــر حــد
 حر  اســس   ّ ةاســل ــئةل ومام بــر
 ظــر ــرف د فــــل ــىع ــ ــ  اعــج
 ت عصر ة، فح  ةة ســابم رى فاء عــة بم

 اتك ان ىح ؛ بطر
م باء  دا يع دل  ى مد ف ي ــرل
 كا َم تُر  قد  ا وف ة محل ــاج
  ام ن ل ةابل ئةل د تأكا بالل ،ق

11. ال اُد م ال ذا ت؟ 
 ف يوغ بأ شــا كات  نص  ق ــن نص •

تصصا قة ق  يد بالابة ف يد لصر عصر 
 صل ــا هــو عصــر ،ةولشــ ابــاك  ــاومع
  ع اِطري ِدهــات ول د مم ــاء كن ــدل
 ف ،الــم ف وــابل ــى ما كع ط ــر مــي
هــا ع م لد، ب قد يا لذه لديد م لضايا 
لديــة شــالة لــ كانــ تد مــ ــا غر نا 
 هذ ك ــي  ل ك كذل ــمر ل ةح ف
 ــدب ــنص ــا؟! كءــرل طــ ــرك  ايــا
 اباتلى ك ديد اتل وس يا د مرف ،رغ
 م د ك ــي اً بصدها شــب دي لــى
 مر ــألة م ف  قد ت وي  دب ابال ت م

 لزم

�� ذا��؟ و��ا ِ��تح12. ط
ها اا؟

 ل ًه ــل ن ي ذف وط دع ــي لــ  •
لد  قــد  وفانــي   ــل ســأ !ــ فــ

ــٌد كاٍ مــ ــا لابــا لــة كاــة 
ــ  قابــ بــا جــ خــ ج كــا جو  يؤه لــذ
 ــابال ب لوع ــرن ــرم ف غايات ــل ــ ي 

 ريل خ م ا ف ه ةب ال
 ف لوع يــا خ مــ ع  مــا ــةح ــدب
  ــم  اك ر رح ــةبأه لذكو اــل ســا
 اه  ــول عصــر ف ا كانــك ــ فــ فاعــ
 ا بــاً لا حالع فصــا لص مــ خر وحــاط
عــ هــا غذيــا ك يــو كــا غذ جــد، ســر 

  اع دي وس ل دع ل بإ ت
 ج
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:اال
بركات ل ةح ع ل

   عد مة ت رن كر :ًنا مزجة مذ 4 
 ،و6 س  ر مك ج ،ة26 ســ  رع ،وســ
 م وــل د هذب ن ــم د ل ةا طلدي
 ح نا ،ة لــــبال غري ج  ح ل مــا لــز
 ،ًجد ــوغ ن ــر؛ غ لــ ءــتصرفــاً ي ــم َ لــ ،ًــرك

ع   ه  ،قا يا م 
 ك ،ع رفء يش ك ،و اكال ة لنا بال   
ما يص م ح ل ،ك  اغة ل هو بال؛ 
 ي كا  ما عر  ،م صما ي ل مــا ي ًنــا
 ؛ فــو  يــر عــ ُحــ  كره  كان عد مــة 
 ،ل ري  ي  ع هو رك  يا ثــةث ــزي

"ةط مو" :ل وي سأل دماع
 ة! مــ ذل  ما عر  ،ــرك ر بضشــ

سر ف  ًبد ن
   ضىأص��ر وأ أ ��ع ��ه نــدت  جــو   
ع��؟  هــا طرية  فــ ج يض ل ما 

يو ف خاطر؟

:اا
.عو ا ِح :ا اب

ســد بــذ ــاعر لــة لزجــ حرــ عــى 
  لذي لرجــا ــر مل ــاه  ــُب ــع ،ــا
 وي  ــووقي ــاكم ــلدي ــوت حــ ،وحــوي
 ن ذف ــوت  ن ري ،ــال ًوح ــدــى يح
 ح - ل ا يصك - )ل( ودخف ،جول ف

ل لو وي وي
ِع ٌا هو َط ،صش مر ب تأخذ ف    

 ع ِل رهــي ِج  ــةخا ،ــم ــايت ــت 
 ق ِــع دُب ــرجف ،ِنــ ِكر ــاك ُخر ــةب ــح
 ن  م ي ِربــل  ًّد حــى ل ت بأن ــاك
 ه  ســ ِل اهن عد  م مك دف ،رهــي
مــو باــة، تص مــؤلات ُخر هامة حى 

ا هو ف ري
 صرفت  ــي مــا ِــرل يــا  لــحا    
ًدح وي  يريد نــ قا فإ ،لو هذ ف ــوي حــ
 ،ظ ب ةابي ى ما عري ف ،غ رمفاح
ِكــا ع  ت  ، ع رُت    م
 ى حع ر قاغ ن لــ ولت بذل ِن ة؛ــ ح فــ

ة لوحد
)ا ُِم( قم م
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 وية بحو اءل ية - حسأة واة ا  ن
:"ما ّب ءال"

 إ ..واال" :وب  2 يااء بب ا يوتدب  1
ب ام��" ف قاعة خري امة لربة، شا حد - 

رب
2 اخ  اعا ول الاء، عو لاء 

رب ف 2018  16 اءب يو ل ،انل
قاعة   ف ل  ،"ا"  :وب  الل لاء    3
رب - 2017 وي 23 ل د يوح شا ،ري

 ات بدها   ز����ال  ��م  ����م��عا  اءل  م قَدّ
لا لابة جابة   اءل  ف جطق ح ال
 كاِا م صا ص ل ا كاك ،خو ةسئ ع

 رتخ صاخ وم ضايا مل هذ طر ف َ

 ن لذ  وع "[ ال ع ا فث"
 الق   اد اسم ،ل يو ة 8 

رب – AUL 1439هـ ف  ب 20 = 2017  كانو
 دب  صن  ��أ  ال  م  رع  تــ    ت
 ا مرمؤ ك ر مك ل ّ رنال ا ف د 

قصى دل
مرحاً عراً   كا قصى   ف  صي ما   ح  م  
لا عدي ع لاد  لدي يوب ،ح تربة 
لدي ل، ث قصة سرة ع ح ك ش ما عى 

.قال ع عبر ة" م" ون
ئال  ل ؤلة  اسة   ح  م كة  بدها 

.م إ خا
 ت ل "نهدية "ج م رخ رل ا كانف
سب  يل  ا س����ت��ة   ّع سما،   ع
 ب  ُخ ،ركز فة ب كا مِرّ إ اس

زجو ى عدع وتوم

[ ى اص ال ع ا فث ما ب ءال

أنشطة نوعية للنساء
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يَُْد ي حى   ل  ِلز  ُخ ،ا رك :قال
 ا ب ا اب فضا ،لضر

ُر ف ن ي هذ ،عا ُِع ك ع  ُر ف
 اك  ُس  ،نول  ح ها   ًم  با مٍر   ف
  ةم ت ،م  نا ذا، فم ُرل َ وت

 ا قر  ساخر
"ما   :ن  ف  ُق لر؛   م  جــو بد   ،ل

ة م الة؟"
 ق ،اسلو لى ُأ ،اه اه ُتص ًف
 الل ياماً  نر   ُخذ اتا،  م ب  قو   
 ،با  ي ٌيأ  يرف ٌم الخ ب عي طال
 وعا اهر لل ال ل ذلل لدعاء ُما ن
 ول  اب ق د طوب نول وحا
 ًــرخــ حاً،   ًوم حاً  ًة   ُفر  ،ــز

س م وو ُخرج
 ،ان   يوماً   ،تام  ك  ع  ًدب يوماً   كا حى 
 م  ْتأكد   بد   سةمد  مدير  م  تصا  ف  جاءن
م خرت لابة مات؛ ط م ضو ،تا 

!ل ىع
 تو   حد ارفت   ،اعرف  دير  هذ
 حد اََقاب ب ،ّم  م ع ْس  ،ةسول م
 دي رم ف ْكــر  ،يــا  ف  ادل  اتدي
 ردها باة علصدي رفة، فذكرتلى م حاجة ا فن
 ع سأ ُك ن ت ل ت ل هذ دي اً بأِع

!"ك" :ل ئاً قاش   لذ ل ن اق ع
:؛ ف تأم دع ُحدثاً توق قد كا 

 يد ف سأظ ، يص ل لى ل ف  -
 حاجات لضاء  طاً   ًتذل جاًء   ًدت ساة،  طالة   ل

  ُم ح حاجا
- لر لى ل بالدعاء ف لرحة لا لأنة 
لة ك ؟؟ ن ب نأ لى م و لا دبر 

  لرح لرح لر لو؟
بأ انا   م با؛   مــأمــو  اع  اسبا خــذ   -

ل نأخذ  نا  لو   ُت ل اس ل  هو ل
 نو  كتو  ك حاتا؟!   وس  ف ن؛   ل  بال
  رل م هــر  ر ون س عــد شــر كــ
ا   اكا  وقام  وس  ت   تر 
سو ف اب فإ خذ بال ع ٌِجد نا حركة 

تر ت سا ما ج يا! 
  تاف ، مد ع ل مّاً  - كا ساً 
 رفال يــد،  ما   ْ ح  ل  ه  ل  تام    فام
ُتأثر ك !ً طرق ل ٍبا م اع  ةج م تان

 !بال ويؤم    ُت ك ،ًانا ُ
ا بذلل  ت  فالر ، لر ه ح  ت -

أدي وكت ف | اي اة
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