
 كفييشكلييا كُييضكعلىييالنكانيي ك    ييض كُيي..أملتت ُ ت

ابيضال كاي كُح،ي ،ه،كفوجيتتكن ي(لنتأُ )لحظضتك

ضكتتلييا كرييوالركوتالوبييهكُيي كحضلييرك ه ييعركعُييالكب يي

تقييت كابييالك لربييال تك لتييشكُضال يي ضكب ه ييه،كل لُتأُيي 

ضال ،كنوكتيعحعضهيض لت ضق،ضتك لتيشكاباللال ال ك لتأُ 

ضالككفعيهكبل م  كلنوك،تبحثكا كإجضبراض تكت ضؤ تك

 كتضال كنرالى،كف وكُتو رٌ كُيعكايُعكنرعهك    ض 

حوله،كوت ئال كتجضذبهكُعكُي كحوليهكتت يعُ كُضكهوك

ثُييركلتترطيي ك    ييض كلتريي ك حييوك لجُييضتكنع،ييض ،كف

ثيهك   جضمكووئيضمكوتريضلمكُيعكهيذ كانيه،كتريضلمكُبى

تحعيييكك لعيييتك لتيييشكرنقتيييهكفأبتاتيييه،كلتيييأتشك لتيييأُ تكل

و ،كالو عت ضكُؤات كل   يجضمك ليذيكعُ،يشكانعيهك لاي

.وتثبتكُ كن كُوجتكهذ ك لاو كو حت

تأمل ُ 
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نزيل حعثك،(ُضالعوت)فشكحُنركإا  عركله تقك.. أمل ُ ت

ت تىالنكُضكتقتُهكُي كُعيت تكوهيوكُيضك كعقتُيه

نييمك لُ ضف ييو ،كحعييثكتبنييمكلييتع مكتالجييرك لرتُييركُب

شكإ جيض ك لتىالفكان كُضكعاو ك له تقكفعهك يببض كفي

 ييو ك لُ ُييرك لتييشكنتيي ك لتبييو كلتحقعق ييض،كوانيي كت

ركنوكتنكك لُ يضم،ك يو تكتجضالعيركنوكتالفع عيهك يعضحع

اضئنعيييير،كلعىتتهييييضكابييييالكُه وُييييضكُتهييييالت  كحعييييض 

ن  ييضك)  لرييتُضتك له تقعيير،كوُنرييهك لُه ييومكهييوك

اُيييضالعوتك ك تىضُييي كُيييعكاضفيييرك لىُييي تكبييي ه ك

كوُييضكعتطنييعك لعييه البتك،كو  ييت ( لُىضُنيير،كبيي كلايي  

وط هكُُ كعظ كن هكفشكظ ك لهو، ك لتشكعىعل ض

ن هكقيتكعريعبهكُيضكعريعمكقوُيه،كاُيضكليوكايض كهيو

ا رييالك،ييُ كقطعييع،كوهييذ كلييع كبرييحعم،كفييض 

 كاض كُضالعوتكعتىضُ كُعكا ك تعي كبُيضكعُا يهكُي

تك تعي كتحقعقكُضكبأج تته،كهللفك لُث ك ألان ،كون 

هذ ك لاوام،كفيض كحضفظيككوال ليتككوال حُيككإ 
! ذ كنبعت
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فيييشك لقيييال  ،(  لُثييي )فيييشك،يييالمك..أملتتت ُ ت

هكعىبيالكاُيضكتيتوالكانعي( ُرتو كُالايت)فضلُث ك

يييت   كفعييي(إعقضايييضت) لحعيييض كُييي ك هك،كهيييوكقضليييمكرل

ُجُواركُ ك ل ُضذجك،كو ل ُضذجكقتكتأرذكهعئضت

ات ،كفتضال كتظ الكنُضُ يضكفيشكُلي ت،كوتيضالركفيش

العخكل يضكهعئرك نىر،كوتضالركفشكهعئركُضكع قنيهك لتيض

ُ كقره،كوعجتُعكفشكهيذ ك لُريتو كُيضكهيوك

 يييينوككبلييييالى،كنوك،عييييالكبلييييالي،كذلييييككهييييوك

ضجك،كُىضت تكحعضتعيركجيضهت ك،كفقيطكتحتي( لُث )

ُعكإليي كتليي ع ،كلُيي كاييض كلييهكقنييمكنوكنلقيي ك ل يي

ىن مكوتنكك ألُثض ك ،الب ضكلن ض كل)وهوكل عت،ك
.(عتهاالو 

الَمثل
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،ك ألمكبضب ييييهكفييييشك لبحييييال( تفييييعك) فييييشك.. أملتتتت ُ ت

ا يذ كعهتقيتك  بي كلن يبضحركُ يضالر،كف ي ك ينوكحعثك

بجُعيعكع مكا ك بذٌكوتفٌعك حوك ل ي ك كنمك يتجتك ألم

رضمكحو  هك لُ ت هال كوقو رك لُ تىت كأليك وتكقتكع

بييهك  بيي ك كو حييظكُىييشكفييض ك  بيي كُييضكاييض كلييهكن ك

مكبضلالاضعييرك لاضُنييركُيي ك أللييو كلييىوالركع ييتجعمك

بييهكحتيي كوإ كتييالتت،كو ك لُثيي ك ألانيي كفعُييضكعحعطييك

حجيمكُ كفت كورطومكاتعتيك لقضالئ،كفيض كعليتالكك

ي رٌك)ُىض ضتك،كولا كثقكبأ هك كتأرذركاُيضكن يتكفعيهك   

ضلحيضفظك،كفثيقكب(فض ككبأاع  يض) ،كف وكُ كقض ك(و ك وم

وليككلُيضكعيتوالكح(  لحقعقير) لحشك لقعوم،كون ظالكبىع ك

(.و قع)ُ ك

الهالك
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اسفارا ،عيالك،كُضكفضئت كل ضت تكانُعركنوكنتبعير،(  لحُضالكعحُ ك  هضال .. )أمل ُ ت

ضكُييضك لييذيكحققتييهكل يي! قييضتالع كنرييضحب ضكانيي كتليي ع كُييضكحوتييهكُيي كانييوم

ُجضل ك ل يو مكُي كحُنيرك للي ضت تكفيشك لىتعيتكُي كتو كاضلُ يضك لىالبيش

هك ييو كن ك ييتوالكفييشكت ئييال كُهال،ييهك،ك كعىالفييو كاعييفكعليي نو كُييضكحوتيي

 ييضك للييقضتك لييذيكو،ييى ضكن ه يي ضكفعييهكإثييالكإتبضاُييض!ليي ضت ت مكُيي كانييوم

ضاعو كُ كانُيضتك ل يالمك ليذع ك ريب و كن ه ي مكتالبوعيو كوري (  لج نر)

 كهييمكن ه يي مكبييتوكُ تاجييو كُ ييه،كوإ كبييتوكعلرهييووانُييضتكذالر،كلييقضٌتك

تكعلييانو كتوج ييض كلظييو هالكبييتن،ييحوك ُتىض،يي مكُ ييه،ك،عييالكن كنب ييضئ مك

ىنعمك ل ظيضُش،كتقنق م،كفُضكبع كتعضت كفشك  بركاتتكإل ضتكقعوتك  لتت مكبضلت

الك،كو ظيضمك ُتحض يضتكعىتُيتكن ينومك رتعيضإُتحض يضت ل وظضهال كُت ال ك

  جضبييرك لرييحعحر،كو اتُييضتك لُ ييت كاُاييض كُىتييالفكفعييهكابييتع كايي 

ال،كُن ييع كثييمكوجييت ضكن ه يي ضك حيي ك لُ يينُع ك تييبى مكلييبال كبلييب لُتال يير،ك

 كُي ك لىُيالكلُضكبىيتك لرضُ يركو لىليالوبىقول ض،كفأربح ضك ىنفكألب ضئ ضك

ُييعكن  ييمكبن ييو كلييأ ك لالجييض كوهييمكفييشك ل ضت ييركالييال،كُييضكجىن ييضك تعييتك

بُىت تك لات ،كفض،يحتك للي ضت كهيشك ألري كوُي ك كعحُن يضكن،يح ك

و لُىنيمكاضلهكان كنهنهكوُجتُىه،كونربحتكاُنعرك لتىنعمكُقعتهكلنطضلم

مكوهيوكان ك و ت،كعذاالكلشكنحتك لُلضعخكن هكبضإلُاض كترالعجكطضلمك لىني

عك  و تكفشك  ك ل ضت كالالكاضلُض كوفقك  جك   ُشكف كحضجركلت،عع

هكوهيوكلحع كحرولهكان كل ضت كجضُىعرك وكُضج تعالكع،ى ضكاني كُاتبي

ح كفعهكُي ك كعىالفكتطبعقضكاُنعض كاُضكتىنُه،كهاذ كات ك كع تقعمكوُضك 

ضالك،عض كلُض كالمك أل ال كو لُجتُعكو  ُه،ك ح ك ك العتكنُركتحُ كُنع

ليي ضت كتو كُىالفييرك ييب كتليي ع كُييضكعحُنو ييهكُيي كانييومكاُييضكلييوكاض ييتك

لي ضت تكن هضال  ،كب ك العتكنُركقيضتال كاني ك   جيضتكو لب يضتك،كفي كُالحبيض كب

رني كتقرمكظ الك لو لتع كو لُجتُعكو  ُركوُالحبيض كبعيتكتيتالككُيو ط ك ل
.فتجبالهضكحت كوإ كاض تكفشك،ال كبذالر
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 ليييالفنكو   تايييضجك ليييذيكنبتتيييهكو يييضئ ..أملتتت ُ ت

  ايي مك ل البعييركحعييض ك لتحطييعمك لييذيكنرييضمكبىيين

تتيأثالك  ثضالك آللوالعركفشك لىال ق،كفشك لوقتك لذيكلم

تك لييذيكو ييضئن مك  ا ُعييركبييضلتحطعمكو لق ييالكو لتلييالع

القيهكني كايض كتع يهكنوكا(     يض )ترعمكبهكُىضول مك

 كنوكج  ه،ك ضهعككإ كاض و كنطهض  ،كذليككن كُىظيمكُي

ولي كعتىالنكلن حقكو لقتي كهيمك  طهيض كبضلتالجيرك  

 يضتيكفضل  ضتك،كثمكُُضكعتعتكحعالت ضكا تُضك  يُعكُي كع

،كوفيي كفييشكاضلُ ييضك لىالبييشكوعت  يي كبضلىت لييرك ل البعيير

شكتىضُنيهك  تعاعتك ل البشك،كوالقشك    ض ك ل البيشكفي

،كفين كايض كهيذ كليأ ك! ُعك لُالن كنوكحت كُعك لحعيو  

يي كعلىجييمكب ُييوذج م،كفن ييهكعاييو كبيي  نييمكلييككقييتكبَُ

.ُ تلت م،كب كالبُضكن، 

اآلثار
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حُيتكفشكرطو كناو كفع ضكنقالمكلنال يو كُ..أمل ُ ت

ايو ك،كفبىتك لر  كانعيه،كنقيو ك ىيمكعُا يككن كتملسو هيلع هللا ىلص 

 يش ُي كال)قالعبض كُ ه،كا تُضكتال ر،كفقيتكوالتكن يهكقيض ك

لليعطض كفشك لُ يضمكف يعال  شكفيشك لعقظير،كو كعتُثي ك 

شكلييمك ييتُا كُيي كذلييككفيي،كولايي كعقييو ك لييبىنك(بييش

ض كُ يهكناثيالكقالبيُ ضُ ضك،ك قو كل يم،كتىيضلو كإذ  كل ايو 

عُي ك،كب كولالبُضكُ َّتكنل  تامكُضكاض ! هذرك لُال ك

عا كالعقييهك للييالعف،كوقييتكتت ييضتلو كاعييف كنقييو  كليي

قطيع كابيالكتهىعي كحض يركُيذ قككلنعملسو هيلع هللا ىلص ُترنككانعهك

هكذ تك،كإ (ُ كطىم كت تذوقه)،كوتأُ كفشكُضك( لتبضت)

قركفع يضك لطىمك لذيكاض كعأ الركا تُضكاض كعتتبىهكبُال

ك ل)(الن)تبيضت،كذلييككن يهكوالتكايي كن ي ك كاَلنَْعييتل  َّب ييشَّ

كَوَ ينََّمكنلك كف عَ يضكتلكَرنَّ ك لنَّ مكَانَْعه  اَلقَير  َُ عيتٌكت يَشكب  , بَّيضٌتكَوقَت 

بَّك ك لتُّ العبيض كقتكنريبحتكقو آل كو(ضَتكعَأْالنلَ ضفاََلنَْعتلهلكعَتَتَبَّعل

ابيالكُيضك لتضلش نواكا كعُ هكابالكحض ركل ض ك،كفن

.برطو تكاض كعُضال هك

الدباء
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القمر
عالقتتتأُتتتتأثيرُنلاقتتتكُالى رالتتت ُعلتتت ُ ستتتل  ..أملتتت ُ ت

أثيرُلكمتتاُلىالبيتتأُالقمتترُتتتتفكيتتركوُ اتذتتالكُللقتترارا وُ

تُعل ُعمليا ُالمدُ الىتزرُعلت ُك كبنتاوُ نمتتُمرتبلت 

مت،وُ يماُارتبالُبتالقمروُلفت ُ ركتاتُامستاللُكال تيالُ ال

وُلبمىتتردُبز  تتوُي تت لُمليتتارُانستتاتوُ قبتتلُم عتتدُ يابتت

زيتاءُقوُيتبضع تُمتُكالأُ تن  ُامايعمد تُال ُامس 

 العلتت رُ المل يتتا وُالتتتتأثيرُالتتلاُلتتتالُ نمتتالُمياتنتتتاو

تُوُللتكُ ! مركتوُلال ُل ُ ثرهاُسعرُ ستهلُالب ر تا 

 ُكتتاتُالقمتترُ ىالبيتتتووُ كتتللكُللىالبيتتأُامرضتتيأُد رُلتت

كلُالتتتأثيرُعلتت ُنمتتلُمياتنتتاُ قراراتنتتاُالتتت ُنتذتتلهاُب تت

زوُتتتتأثيرُتتتتت زرُليتتتوُالىالبتتت أُيتتت م وُبتتتلُ لماتتت ُ ميانتتتا

  نمتالُامرضيأُمعُاللقسوُليعمداتُلت ييرُل ُ مزىتناو

مياتنتتتاوُلتتتر ُقربتتتكُمتتتتُمستتتارُىتتتل  ُ رضتتت ُيَمتتتد ُمتتتت

ُ تؤديتتتتأان تتترادُ تتتتدركُلتتت ردعُتهتتتتديهاُلعزيتتتزوُ  ُب تتتتر 

لممتاجوُمركأُدائمأُلك تُدار ُمقتادير،وُ مُعىت وُ تُ

كتتلُيتت لُهتت ُلتت ُ) كتتاتُهتت ُمتتتُ للتتتُعلتت ُلاتتتوُالعل يتتأُ

زُ(!  أت وُلهت ُل تفأُمتتُ تفاتولمتاُنمتتُليتوُ مُانعكاستا

.البديع
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 لبليال،كبجُعيع لهالعيت (ريض عك لاضايضو)لى قر.. أمل ُ ت

حيض ك حيظكن كقطىيرك لاضايضوكهيذر،كعتىضطضهيضكحع كت هيذ كٓفال 

 ك لطهيي ،كوعتىضطييضركرييضحمكهييذ ك ل ييمكلعرهييفكلييعئض كُيي

نحت  ييه،كهيي كعييتالككُيي كعىُيي كفييشكريي ضارك لاضاييضوكبُيي ك

بييع ك ييتقعكقطىتييهكهييذر،كفتنييكك لييوٌفكُيي ك لقطييعكتُييالكُيي 

عكحاضعيركُي)عتعهكعوُعض،كوُعكا كقطىيركثُيركقض،يمكوثُيرك

قييضتاٌلكانيي كتىييضطشكايي كتنييك(  لاضاييضو)،كهييذ ك(ق،ييُرايي ك

 لحاضعييضت،كبُييضكتحُنييهكُيي كُلييضاالك  فييال   كو ل ُييومكُييع

ن ييهكايي ك لبلييال،كُرنييوٌقكا ييذ كل ييوكجييتعالكبضلتقييتعال،كانيي 

جُضت،كُقضال ركُعكقنمكبلاليكُ يتو ك لُليضاالك كعحُي 

!  كقنيمكفعضكل ضذ ك لجُضتكُي وىك ل، ع ركو ل بذكلنبلال،ك

وإ كُيي ك لحجييضال كلُييضكعتهجييالكُ ييهك لُييضتكوإ كُ  ييضكلُييضك) 

،كولُييضكاض ييتكهييذركحاضعييركُالتبييرك(ع ييقطكُيي كرلييعركه

(. لاضاضو) لحجال،ك  تحقكتنكك لُالتبرك

الكاكا 
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ُُۖلَإُ )ل ُ.. أمل ُ ت ُ ََىل  أ  ُ  مَّ ِّ ْلَُمُيَْستَ ل ك ل  ر  َتَُلاَُىاَءُ ََىل ه  تَأْذ 

م  َتُ َُُۖ َمُيَْستَْقد  ماُنمتتُامُلت ُل تلُلتساءل (َساَعأز  لاُز

لوُمتتتُل تت لُكتتتا ُمتتتُكتتت ُالتتتاريبوُلتتأيتُهتت ُستتبأُاليتت 

يتت ُ  يتتتُهتت ُبيزنلتتأوُ  يتتتُبريلانيتتاُالعامتت ُالتتت ُمُت 

 تُعنهاُال مسوُ لكُ تُتسألُعزيزاُالقارئوُمتت ُستتك

بُّتتَكَُ رَُ)د لتتتكُضتتمتُنفتتسُالقائمتتأوُ تأمتتلُ تُ تتئ ُلتت ُ

ُُۚ  ْتُيََ أُْي ت ْمَمأ  ُل  ُالرَّ تاْل َن  ُّ ْبك ْلَُ يَْستتَْذل ْ ُم  ك ْلَُمتاُْله  ْتُبَْعتد 

يَّأُ  ِّ ْتُل ر  َُكَماُ َْنَ أَك ْلُم  يَتُيََ اء  ُخَذتر  تُوُالاُنمتتُمعنيتي(قَتْ ل 

زوُ  ُنكدازوُ تأمتلُ تُ تئ ُلت  َ اْلبَلَتد ُ)ل ُىعلُبلدانناُىنانا

ُرَُ ب إ ْلت  ُنَبَات وُ  ج  ُيَْذر  اَُذب َثَُمُيَُاللَّي ِّ   َُُۖ الَّل  تدزاُب ِّو  ُنَك  ُ  مَّ ج  ْذر 

ل كَُ
َٰ
ُيََُكَل ُل قَْ ل  ُاآْليَا     ِّ وُلمالكُىنأُاألرض(ْ ك ر  َتُن َ ر 

وُ لل تتكرُدرىتتا ُ عالهتتاُ تُتم لتتوُالتت ُ نىتتازُ(ال تتكر) 

اُ )عملتت ُقابتتلُللمعاينتتأُ ۥدََُُءاَلُٱۡعَمل تت   اُۚ  تتَدا  
ࣰ
ُۡكر

 
تتَ قَل يتتل تُۡمِّ 

یَُ بَاد  اُز تكرُ ُلتمت زُلاىتهدُبالعملُمستمضر(ٱل َّك  رُ ع 

لُبىنتتأُ ُعلتت ُ رضتتوُللمتتتُذتتا ُمقتتالُربتتوُىنتتتاتوُلتاتت

أُ لتتُستمعلكرىُبلدكُبعدُللتكُ متت ُ تُل اهتاُالتتاريبُ

(.مل عُذضرع)

تاريب

10



 نىتزُضىر،ُمينماُقالوُكي ُتريدن ُ تُ عملُ .. أمل ُ ت

وُيلتت ُعالمنتتاُالعربتت ُبأستتر، ُلبادرتتت( عتتال ر)لتت ُاتتلُ

قتتتائالزوُعتتتال رُذيتتترُ رادُ تُيبتتتيتُلتتتكُىمتتتالُال تتت رعُ

كُبأل انهاُالمتعتددعوُلاكُ تأنكُ نت ُعنتدماُاتذتل ُلنفست

لللُتعتدُتترىُست ىُلت تُ امتدُمتتُالتعتامال ُمت ُز اُم لنا

بيتتأُتُلت ُالتتد لُالعريىعلتكُتتملمتتلُ ت تعرُمتتتُ تُالبتتاق

المميلتتأُيتتر تُلا ُاللتت توُ هتتلاُممتتضُالتت هلُالتتلاُ

مثابتتأُبالعتتال راذترتتتوُلنفستتكُلتعتتيبُبتتووُبتتلُ نتت ُ رىُ

مهرىاتُمتُلرصُالبناءُالت ُتنتاتركُمتتُهنتاُ هنتاكو

د ُعت ماُعليكُس ىُ تُتقررُألتُت يرُالعدسأُالت ُمتا

تُترىُعبرهاُس ىُل تُ امدوُلامملُمقيبتكُ  ذرجُم

علتتُبلدكُال ُبلدُخذروُستىدُلرصُالبناءُ اعتدعُوُ مُت

التت ُلالفرص( ليزا) األملُعل ُبلدُلتُتم لُمنوُعل ُ

قتتلُ عنيهتاُليست ُبالضتر رعُمم ت رعُلت ُبلتدُذليىت و

لُلهمتاُنهضُمت كالزُعل ُ ُ بتقبيلُر سُ الديكُ قتا 

.ر مُِّ دع اُل ُلإن ُمُ 

عال ر
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،كُييض(و ليي كهكتالجييعك  ُييوال)فييشك.. أملتت ُ ت

عليييعالك لييي كن كاييي كليييشتكحتييي كوإ كُ،ييي ك

 اييت ت،ل ييبع كنوكُ ييضالكرييضط ك،كفييشكُثيي 

نوك،ُ رمكتو كحيق،كنوك  يتحو ذكاني كُيض 

فشكات تكُي كايتوكنوكحتي كُي كريتعق،كف يوك

انعيهكل كع تقعمكنُالر،كأل هك عال،خكلُضكوط 

الفىيت)هكهذ ك لاو كُ ك يو ُع ك،كذليككن ك

تعييركتىييتتكلب عييركتح(   قيي مكوجهييتك لرييحف

ر،كُتع ييركُيي ك لُبييضتئكو لقييعمكو  حاييضمك إلل عيي

وحتييي كإ كتيييمكرالق يييض،كلييي كعرالجيييو ك  كاُيييضك

اييو كفييضلعومك  جعييككببييت ككلت)رييالجكفالاييو 

ضت يضكلُ كرنهكك عركوإ كاثعال كُ ك ل ض كاي ك ع
(.ل ضفنو 

لرع ت
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أُع ك،كو لُطضلبيركبتي(عيومك لُيالن ك لىيضلُش)..أملت ُ ت

حقوق يييض،كفثُيييركتوج يييضتكُليييبوهركابيييالكُ ظُيييضتك

 كتولعر،كتحضو كن كتطو كهذرك لُطضليمكبُيضكعحعيتكاي

الواعهنييال لجييضت كلت ييض كُيي كلييأ ك لُييالن ،كف ييضكهييوك

ضو  ك لُنعييضالتعالك ألُالعاييش،كع ييت ن ضكابييالكُطنييمكُ يي

الك ألجوالكُعك لالج ،كفبضلال،مكُ كات لرك لُطنم،ك،ع

تك  وعض كن هكاض كعقو كألرحضبه،ك ح كفشكنُعالاض،ك هق

٪ككُييي كنُيييو  ك ل،يييال ئم،ك تعجيييركلتيييت شك لال تيييم٥٠

 فعك،كفنيييمكتاييي كُطضلبتيييهكبيييت!  ليييذيكتتقض،يييضرك لُيييالن ك

ضلعيض كُؤ تال ك لُالن كبقتالكُضكاض كبت فعكتأُع كُ يضال  كُ

ُنييركجتعييت  كلُعت  عييرك لتوليير،كونُالعاييشك رييالكع لييالكح

ت ضك ا  عييركفييشك لرييحف،كعحييثكفع ييضك لُييالن كبُ ييضو 

عضتكبضلالج ،كابالك ُيطكُُضال يرك لتيترع كفيشكرُ يع 

ضتك لقال ك لُض،يشكوُيضكت  ،كوذليككبقريتكتفيعكُبعىي

 ل جضئالكلألُضم،كُُضال ضتكا ذر،كهيوكُيضك رليضركُي ك

.هؤ ت،كوالفقض كبضلقو العال،كرض ىرك لالجض 

مق ق

13



تفك  ييتجضبركج ييتركبلييا كال قييهكإثييالكايي..أملتت ُ ت

ُو يييعقشكنطنيييقكُييي كُيييذعض ك لُالابيييرك لقالعبيييركُ يييض،ك

ىييضوتك،كف ييا كج ييتركفبلييا كُهييضج فتوقييفك لىييتفك

ي،ك لىيييتفكفض يييتجضمكج يييتركبليييا كتنقيييضئشك كإال ت

ت  ييجمكوهاييذ كُييعكتىوعييتك ليي ه ك،كفثُييرك هيي كتتييأثالكف

،كوثُركفتتو فقكُعكُضكعحعطكب ضكُ كُؤثال تكوال ضئ 

ُيييضكت  يييجمكوتتو فيييقكُيييعكال يييضئ كهك لُحعطيييركُييي 

ل ن ض،كو لتو فقكعاو كُعكُضكتتالاهك ل ه كوعحول ض،

ه،كفألييي  ك ه يييككبُيييضكعىع يييككانييي ك لتىيييالفكانييي 

ضبال  كف ييتجتكهكُيي كحولييككفييشكايي كُاييض كحضفظييض كوجيي

.   ن ُضئهكورهضتهك لحابالوُىع ض كوهضتعض ك

راقص
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ن ك،كعحيييتثكنحعض يييض ك(لطهيييهك يييبحض ه) فيييشك..أملتتت ُ ت

عريييبككهكبُريييضمكجنييي ،كفتيييتالككن يييهكاييي كذ يييم

ن كُيتىكولا كُضكلأ ك للوارك لتشك لُتككا!  قتالفته

وُيضك ضاركنوكتنكك لاتُيركفيشك لقيتمك لتيشكجىنتيككُ ُ

انيي كُييتىك رييفكعييومكنوكق،ييُهكظهييالكلييمكتح يي ك

رك،ك  مكا يذ!فض تتاتكُى يضكليشتكُي ك لجنيتكضإت لت 

م،كلايض كنثالهيضكاظيعلوكقتالكل ضك  كتجتُعكفشكلحظرك

عض كبىيتكولا كلطههك بحض هكجىن ضكُجتئهكوقضبنهكلن  

نُييتكتُ ييشكب ييعط،كوهييشكُاهييال كالبُييضك ثييمكاظييعمك

قك قتالفتيييهكتو كانيييمكُييي كا يييتك،كوهكبىنُيييهك لُ يييب

توف كبقتال تكا كإ  ض كعىطعيهكوعرتبيالركوفيقكُيضك  ي

مكعتالككُ كف م،كفُضكبع كُريضوفقكُضُ كقتال تكو

جنيي كابعييالك ليي كلييواهكتلييضا ضكب ييضتع كالحُييركُيي 

.نطعف ل ك

الاِّــفر
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وجيهك،كفعقيض كفيشكُ ُيم(   طُئ يض )فيشك.أمل ُ ت

ىييتهضكوترييالفضتكذ ككنوكتعييكك  طُئ ييض ،ك،كف قييو كب

وُييضك لن ييمكبن  ييضكُييضكبن ييت م،كهاييذ كبايي كع ييالك قول ييض،

انُ يييضكن كريييضحب ضكذ ككقيييتكاُيييتك لييي كتلييي ع ك ليييفك

وكُحالككوُتوتكلنطضقركلعر ك ل كُضكور ك لعه،كولي

  يييُىككهكنريييو تكُحالاضتيييهك  ب يييالت،كذليييككن ك

هكُيعك كعتىضُ كفعيهكُي ك  يتوىك لعي( ُقضم)  طُئ ض ك

م،ك أل بضمك ألال،عركفح م،كوإ ُيضكُيعكالمك أل يبض

ابييالكُييضكنوتاييهكفييشكب عييركهييذ ك لاييو كُيي كُهييضهعم،كو

هاييذ كنتلييال ككفييشك لُ ييت ك لييذيكتىييعخكفعييهكقييتكترنتييه

مكتو كترييُعمكه ت ييش،ك وكحهييالكورييمكلنقو اييت،كثيي

عييييركفب عييييركُىقييييتركُيييي ك لتُتعييييت تك لا البضئ،تلييييععت

و لُضئعييير كفُقيييضمكاُ تليييككهيييذ ك  يييتوجمكاييي كهيييذ ك

ضجك لي ك  ات تكو لتلععت،كوُقضمك  طُئ ض كاذلك،كعحت

. ا ضرالكولا كُ ك و ك رال

تر س
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،ك( ييض  ل بتييركو   ) لهييالقكفعُييضكبييع ك...أملتت ُ ت

امكفع ييضكهك  بيتامكُيي ك  النك بضتيضكثييمكعىعيت)ف

 ليذيك(  لُه يوم) يوكذ تكف،ك(وعرالجامكإرال جيض

،كو  ُيييالكايييذلككُيييعك(  لبيييذال )تتىيييالنك لعيييهك

ُييتك اتإذ( وم يي لُه)فييشك( انعييهك ل يي م)اع يي ك

ثَييَ كا ك( )رنييقك تمرنقييه)هكفييشك َُ ك ْ ييَتكإ  َّ عَ يي كا 

يي  ُ ك ََتَمكَرنَقَييهلك ثَيي   َُ هلكالييْ كْ كتليياَل م كثلييمَّكقَييضَ كلَييَّللاَّ كَا

او كُ يألرك،كفنيوكنتالكك لاهيضالكو لُليال( فَعَالو لك

 لتيييشكعيييت الكوفق يييضكهيييذ ك لايييو كلُيييضك(  لُهيييضهعم)

ن كتليييعالكإلييي نليييالاو كبيييض ،كفتنيييكك لُهيييضهعمك
.و حٌتك كلالعككله(  لرضلق)

امنسات
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متتتيتُيكتتت تُعلتتت ُالىليتتتدو( الم تتت .. )أملتتت ُ ت

مقارنأُبالم  ُعلت ُالتترا وُللتكُ تُعضتال 

الىستتتدُ متتتتُبعتتتدُالعتتتالُالثتتتان ُمتتتتُالتتت مدعوُ

 لتتتُ دركتت ُلبيعتتأُالتتترا وُلتكيفتت ُالعضتتال 

نستت ُمتتتُالقتت عُ ال تتدُ الرلتتعُ التتدلعُعلتت ُ

لتُتمض ُم ياُعل ُالترا ُ ه ُلض ءُللكوُ

الم ت ُمُيستتقيلُاعتمادهتاُلت ( مئ يتأ سَُن ُ)

 ُعل ُالىليدوُ كتللكوُلت ُالعمتلُالسياست وُهت

اقليتُكالىليدُبالنستبأُللتترا وُلتلاُيكثترُالمتست

متتيتُيتتدذل تُلتت ُستتامتوُمتتتُد تُ تُيتتدرك اُ

 توُ األمتتتترُوُْليَستتتتق ل  توُ  ُي ستتتتقَلُ (النستتتت )

ينلبتتتتتُمتتتتعُكتتتتلُ تتتتناعأوُلاستتتتتذدالُىهتتتتازُ

الماس  ُبامترا وُلتيسُكمتتُبترم،ُعمليتا 
(!لأدرك)الماس  

الم  
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المقه  بعتتض ليتتوُالتتلاُ ضتتم ُ( الىتت ُالعتتال)لتت ُ.. أملتت ُ ت

لعأُالعالمتتا ُالتىاريتتأُتبيعتتوُمتذليتتأُبتتللكُبيتتعُالستت

ت  رُوُللكُ نوُي ذلئُمتُيللسلعأال ُبيعُنملُمياع

تُتبيعُالقه عوُللتكُ تُعلمت ُ ستارباكس تُعالمأُ

متتتاُهاُليمتتتاُتبيتتتعُهيتعلتتتتُمتتتتُ تُمنالستتتستتتتارباكس

أُبيئتت الثتتان ُهتت ىتت ُبيئتتأُالمنتتزلُاأل لُهتت ُوُثنتتات 

الثأوُه ُالبيئأُالثستارباكستك تُعالمأُك ُوالعمل

عُممتتاُلتتلُتقتتلُ تُمنالستت ُام لُعالمتتأُتىاريتتأُتبيتت

ُز)القهتتت عوُمتتتاُيعنتتت ُ نهتتتاُتبيتتتعُ عامتتتا تبيتتتعُ( ىتتت اُز

التتتلاُيتبتتتادلُليتتتوُالىمتتتاهيرُالمتتت ارا وُ( المىلتتتس)

 تُمماُهناُكي ُانهتاُارتقت ُبتدالعُالبيتعُمتتُ تُيكت

ئلتأُا ُماداُليزيائ ُُلي بحُر م ُمعززُلل ممأُالعا

عتلُللتعار وُله ُامىتهادُل ُىعزُام دقاءُمعززمعُ

اُكتلُالسلعأُمنسىموُعبرُ نمتالُالميتاعُالتت ُتفرضته

 ت روُثقالأ ُُلهالُاىتهد ُليماُلتديكُمتتُل كتروُ  ُت

  ُمبتتتد وُكتتت ُتتعتتتر ُعلتتت ُكيفيتتتأُالتتتدذ لُلنفتتت س

 وُ ماُتلكُبيمينكُياُم س) اقر ُ تُ ئ ُ! كىمه ر

اُكيتت ُ تُ ُدذتتلُالتت ُنفتتسُنبينتت( قتتالُهتت ُع تتاا

.م س ُعبرُع ا،ُكنملُ ا لُلوُل ُالمياع
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فييييشكحييييتعثكت الكبع  ييييضكحعييييض كُه ييييوم.. أملتتتت ُ ت

كن كفقنييتلك! ىيياليكجُييض  ك لجُييض ،كإ كاييض كفييشك لت ك

 ييعئركاو  ييضكت ييض كُيي كلييأ ك(  لرييتن)ظييضهال ك

ض ك لحتعيييتكذيك لبيييأ ك لليييتعت،كوك  اريييضالك يييعئ

ُيض كا يتُضكعاليفكُيضكفيشك لبعيوت،كفع،يح ك لج

ال،كاليياليكُُقوتييض ،كواييذلككفييشكالييفك ل ييب اييذ 

ن يييتكتىُيييتلك لييي كإظ يييضالكُيييو ط ك،يييىفكهيييذ ك

ض ك    ييض كفعبييتوكفييشكرييوال كهتعنيير،كبىييتكن كايي

نكفشكول فك لبى(  ل ال)ذلككفشك ظالككقوعض ،

ُىالفييركُييضكتييمكحجبييه،كنُييالكُُقييوت،كو ييبحض هك

ه،يمك،كف وكعأُال يضكبيأ ك كع( ل تعال) ُ ك ه هك

مكن يال الك    ض كحت ك ه ه،كفُضكبضلككبُ كبه،

فيشك  رالع ،كفضلجُض كفشك ل يتال،كت وعيركجتعيت 
. لتىضطشكُعك لجُض كاُه ومكوروال 

 ــــد 
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 نتكُ ريت ! الت ُيمض ُبهاُالتزمت( السرعأ)ل ُ.. أمل ُ ت

ىتدداُزمماُتلبثُ تُتبتد ُعللتأُنهايتأُامستب  ُامُ ت فتاىئُ

بيتتتت لُىمعتتتتأُىديتتتتدوُستتتترعأُكهتتتتل،ُتقِّتتتتر ُلتتتتكُاممتتتتداثُ

نراهاُ تت ُبهتاُق مهتاُتمملتووُ(  ) امزماتوُلهاُه ُمريل

(  مُاع ت ُلتكُ مترا) نستمعوُيقت لُ(  ) هاُهت ُم ست ُ

 ُ هاُهت ُن ترُيمققتوُالمستلم تُ يرينتاُربنتاُمتاُيتد رُلت

وُ(والنعاسُ منتأُمنتي ي كلالُ) المعركأُعبرُلماأُنعاسُ

ُكتتتا وُ رُلتت ُكتتتا  ُ  ا  ريتت ُ هتتاُهتت ُالذكتتل ُللتتكُس تتلِّ 

ُوُتبعتتتوُانتكاستأُلربيتت عُعربتت وُالعربت ُ ضتتم ُلعتل ُمتتاض 

مرُوُستتت(يفتتردُالمؤمنتت تُبن تترُ  يم ئتتل) لعتتلُلماتتأُ

ُمتتُعنتدكُلت  ُقريباوُتسار ُللزمتُيق لُلكُهلُمتتُستهل 

هلُمريلُوُ م س ُعلتي)مسيرعُبناءُتنبراُلهاُمعُهؤمءوُ

و(الساللُ مممدُعليتوُال تالعُ الستاللُ ال تالم تُمعهتل

وُللتتتتيكتُممتتتتاُ هبتتتتكُ ُمتتتتتُ ُز لتتتتاتُ رد ُلستتتتهمكُ قعتتتتا

تُكالعللُ  ُالمالُ  ُالعالقا ُ  ُالمرلتأُ  ُ قلهتاُ علايا،ُ

ُمتُ متت م ُل متكُعتُالهدلُبناءوُ سار ُ دكوُبسهل 

كتتت يستىلوُلتتكُ ُعبتترُمتدُلتت ُالتتزمتُتتناقلتوُاملستتتُ ال

. امىيال

الزمــت
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الماسبأ ،كاعييفكاييض كعىييتكُييضك عحريي كانعييهكُيي كتىضقييت ت..أملتت ُ ت

 كفعرالجك لرك لحض بركتضال كوعال جيعكُيضكحريتركُي كُبيضلمكاي

 كتىضقييت تكفييشك  ليي الك ل ييضبقر،كلييمكعييتاليك لُ يياع كن ييهكليي

حتيضجكعتقض، كبىتكعوُيهكهيذ كُنعُيضكو حيت  ،كليمكعيتالكن يهكلي كع

ركهكليهك،كلمكعىنيمكبض يتجضب(  لُض )بىتك لعومك لشكلشتك  ُهك

ض كايشك يضتالكبنيتركاني كإثيالك ترين كعأل كعحععهكحعض كطعبيه،ك

ن كتبييعكذلييكوععىييعخك،ييعهضكلييتىك حييتىك لُؤ  ييضتكه ييضك،ك

بىينك لُؤ  ركفشكجولركتولعركإلتُيضمعاو كُُث كا كتنك

ت تك لييييتعضقهك ليييي ك هنييييهكوت تكو لتىضقييييت ت،كُييييالتكنليييي ال،ك

نيتك،عيالك لتعضقكنهنيهكليه،كفعقيالال  ك لنقيضتكفيشكاي كفتيال كفيشكب

حظيركُي كبىتكحع كفوجتكن هكقيتك  تقي كفيشكلبنتر،كنرذكعتأُ ك

تيشك،كفأع كبنيترك لى رالوجوتكإل كوجوتكوُ كحعض كإل كحعض 

ُضكهوكنُضال كفع ضكنج تتهك لعوُعرك لتشكُضت لتكالطبر،كعاض ك

وكن،ح كاُيضكليوكايض كاي ك لبليالكعُ،يو كفيشكحيض كوهيفقتك

 كف يتقكُيعُ،شكفشكحض ك رال،كلمكعا كبحضلهك لجتعتكعت قي ك

ت قي ك لشكف تقكو كُ كطضئال ك ل كطضئال كبي كال ابيضكو يضئ ك ل

 لىضُيييييرك لتيييييشكعق،يييييشكفع يييييضك يييييضاضتكوهيييييوكو قهيييييض كإثيييييالك

كتحييضمك هكأل يي لالاييضمكو لُ ييضفالع ،ك،عييالكن ييهكق ييو كوال ن 

ُيي ك ييو كجتعييت،كنتالككبأ ييهكفييشكهييذرك لُييال كهييوكفييشك،ييعضفرك

(. لحعض ك لطعبر)هكحعثك،عضفركُ ك
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آعييضتكفييشكل ييض شكا ييتُضكعتحييالككُتنهظييضكب..أملتت ُ ت

ك،كامكهوكقالعمكُ شكهك يبحض ه،كاعيف(  لقال  ) ُي  

وك،هكهوانع ضكبأ ك  طقكبانُضتكُ كا تر،كتنككانُضت

 كقيالم،كبتنهظشكب ضك ربمكُتنهظيضكبألهضظيه،كعيضكليهكُي

مكتايو كتأُ كلوكن ككتالعتكن كت  الك ل كحبعيمك يال  كاي

تتككايمك كو ليقب كتأُ كلوكنالتتكن كتلكو ل كنذ هكقالعم،ك

ظكتاييو كُيي كج ييتهضكقالعييم،كو   كتأُيي كا ييتُضكتييتنه

 ي كبانُضتكُي كا يترك يبحض هكايمكن يتكُ يهكقالعيم،كف

ه يييضككنقيييالمكُييي كن كتايييو كانُضتيييهكلريييعقهكل يييض كك

مكُ يهكولهتعككوحنقك كثيمكتيأتشكتالجيهكنريهكبيضلقال

ع كفتنيككا تُضكتىطشكا كلهظكحقهكُ ك لتجوعتكو لتالت

اٌ كُ تله،كوتىنوهضكُ تلركا تُضكعتجضذمكُعكُضكتقالن

ونا هييييضكحييييع كعييييتالككقنبييييككُيييي كقنبييييككواقنييييكك،

نوهييضك ت ييشكُ ييضت كُيي ك لقييالمكففع ييتجعمك يينواك،

انعكك،كفبأيكُ تلركن تك 

لسانـــ 
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24

وكولىبيتكُيؤُ كرعيالكُي كُليالككولي)فيشك..تأمل ُ 

،كُضكعُ مكت وعيركُي كتو عيضكُىعيضالك لجُيض (ناجبام

ُتعييترك لييذيكعحبييهكهك ييبحض ه،كوقهييتكُتييأُ ك يي ع 

ضلعو ييض كلُىييضععالك لجُييض ك لتييشكعحب ييضكه،كفُتلييوفض ك

و لالوُييض كقييتكح ييُو ك  ُييالكابييالكُقييضعع كفييشكايي 

جييتتكُيي كنجييت تك لج ييت،كو له  ييهرك،ضرييو كولييمك

الكعتالاو ،كفأتالاتكبىتكطو كبحيث،كُي كن ك لُىيضعع

تكفشكان ضكتمك  تىال ، ضكفشكنو كث ثكانُضتك تل

 لقييال  ،كذلييككن كايي كقييال ت ك كتاييو كابييالكن ييُضئهك

،كهيشك لح   كف شكقال تركُ قورر،كفضقالنكب مكالبيك

ُىعضالك لجُض كفشك    م،كوطضلعكُ الجض ك لجُيض 

٩٩حع ئذكا تُضكتاو كلتعككُعكا كُل تكناثالكُ 

ُلياض كت وعهكفشك ل ظالكا تُضكت ظالكبىيع كهكابيال

عظيي كن ييُضئهكورييهضتهك لح يي  ،كبع ُييضك،عييالك لُ يينم

.ُاب كبت وعرك لو قعك لذيكع ظالك لع ضكبىع ه

المعيار



ليييذيك لنطعيييفكلألج ييضتك فيييشك   ييتبت  ك.. أملتت ُ ت

  ض ،كعُضال هكهك بحض هكُعكُرنوقضتهكوبضألرهك  

 كاض كه ك حظتكاعفكن هكنبتلككبض ب ك لر عالكحع

! طالمذوك ل  تع كبلضمكعضفعكتو كن كتوليو كنوكت،ي

ون يييأ كإ كليييئتكنعييي كذهيييمك ب يييككذ كك ليييذيكا يييتك

مكت ابهكو جنتكُىيهكذاالعيضتكجُعنيهك كت  ي  كهي

ذ تكن ييهكقييضمكانيي ك لهييوالكونبييت ك ب ييككذوك ل يي تع كبيي

هىيي كن ييتكبضللُييضذ  ك!  للييضمك لعييضفعكنتييال كك تال،يي 

بنطيفكفقتتك ب ككو  تبتلهكهكبليرهك ريال،كولاي 

أل هكهوك لنطعفك بحض ه،كهذ كُجيالتك يو كُي كن يو  ك

ال كوبيييذ تك لقيييت،عقيييومكب يييضك يييبحض هذي   يييتبت  ك لييي

شتكع ييتبت كقوُييض كوعقطييعك  يي كقييوم،كذلييككن كايي كليي

.  ظالكو ك برالعجاليكنُضمكناع  ضك،عالكن  ضك

الامستبد
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بلييا كاعييفكتبييتن(   لٓىبييال) فييشكلحظييرك..أملتت ُ ت

قل يضكانُيهكلحظشكُي كُقنتعيك،كلحظيرك  هىضلعيركقيتكتلطن ك

تحييضو ك لرييالوجكلحظييركنوكرييوالركنوكلحيي كنوك عيير،

يكٓكفتلكُ  ضكبحذالكوهيشكتجتيذبككبريُوتكوثبيضتك جل حال 

  كالبُضكبتُىه،كو ل ؤ  كُيضك ليذيكنال تتيهكتنيكك لىبيال

إ  ييمك كعييتالاو كإو!  كتقييو كلييككن ييككت ييتمهيي كأل

  ُييك،كنمكن ييككُيي كاييضلمك رييالكلييمكعريينو كهييمك لعييهك

هييذر( ابالتييك)،كنلييمكتهاييالكقييطكعوُييضكُييضكُيي كن ك!بىييت

نلفضجئيكك ىم،كتقيو كليككن يضكنت  كقعيض ! تلىالفككبذ تك

الكنمكبُ كتاو كوهي كن يتكبحضجيركأل كتتقيتمكنمكتت عي

!تحُتكهكان كُضكن تكانعه

العبرع
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لمتتأُ بالتمديتتدُلتت ُالك" منتتز  ُالدستتل"لتت ُعبتتارعُ.. أملتت ُ ت

وُلفتت ُعمليتتأُالنتتز وُ هتت ُتذتلتت ُبتتالُ تتكُعتتتُ"منتتز  "

مُت ت رُلتكُ" ذتال"متتُالدستلوُللتكُ تُكلمتأُ" ذال"كلمأُ

ىتت اُعامتتاُبتتلُتمنمتتكُالنتيىتتأُوُلكلمتتأُمنتتز  ُليهتتاُ تتذ 

 ءُ ليهاُمراملُ ليهاُسل ُ استذراجُ  ءُ ت يرُمتتُ ت

وُثتل" نزعناُمتاُلت ُ تد رهلُمتتُ تل"  كبرُمنووُلتلكر ُ

ت تت ر ُلتت ُ ننتتاُب تتددُك متتأُمتتتُبتترادعُمديتتدُاذتللتت ُمتتعُ

 تت ءُمتتتُالتتترا ُ  تت ءُمتتتُبتترادعُالنمتتاسوُ للتت ُمنتتكُ

استتتتذراجُبتتترادعُالمديتتتدُلقتتتلُمتتتتُالك متتتأُتلتتتكوُلت ىهتتت ُ

لكت ُمبا رعُ ل ُالم ناليسُكت ُتنتتز ُبترادعُالمديتدُب تكل

ديتأُوُ مبا رُتعىتزُ ناملتكُمتتُاستتذراىهاُباألستالي ُالتقلي

تتُهت ُلقل ُل ُنفس وُ تُماُتتعرضُ ليوُالمىتمعا ُمتتُلت

 ائ ُلل  ائ وُ لكُ تُتسم ُتلتكُال ت" نز "بمثابأُعمليأُ

قيتُمنتال  ُماُ مبب ُمتُمسميا وُسمهاُانمرالاُل ُالقتيلُوُ

هتتت ُامداعُالتتتت ُبهتتتاُتتتتتلُعمليتتتأُ" لتتتالفتت"متتتت مريتوُ  ُوُ

اتُلتنتأُ التناي وُ للُيتلُتناي ُمىتمعُالمدينأُ بت" النز "

.( النز)ل ُ يالُالمفه لُ امداُ لتُ يقا ُيتكررُ! املك

منز  
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التم   ُنقتلُللكُل وُعاللُالمتامل ( الرعايأُ المفا) ل ُمسالوُ..أمل ُ ت

وُالتم ُالفنيأُالنتادرعُمتتُمتمت ُلت ُد لتوُالت ُمتمت ُخذترُلت ُد لت

نقتلُوُللتكُ تُعمليتوُالنقتلُمُتتتلُعبترُاليمض ُ لتُبر ت ك ل ذرى

مذ  وُ مقائالتقليداُاللاُنعرلووُلالقلعأُاألثريأُيتلُ ضعهاُل ُ

عهتتدُلتتللكُ يمكتتلُا القهتتاُعبتترُمفتتاتيحُالكتر نيتتوُستتريوُامرقتتالُوُ يت

أُعبرُبنقلهاُم ا ُمذتصُلللكُبعدُ تمالُعمليا ُالتأميتُعل ُالقلع

يقتر ُ ركا ُللتأميتوُيلكرُل ُ ام ُالذبرُانوُامياناُمُيعتر ُكيت 

لم ا ُمبلغُالتأميتُلعددُماُي  لوُمتُذانا ُ   فاروُثلُيسالرُهلاُا

لتت ُاللتتائرعُىنبتتاُالتت ُىنتت ُمتتعُا لمتعهتتدُ ي مَىتتزُلتتلا ُالمقيبتتأُمقعتتداُز

مفت تت ُبنقلهتتاوُ لتت ُالملتتاروُمُتذضتتعُالمقيبتتأُللتفتتتيبوُبتتلُي تتدع 

اميتالوُالىماركُللمتم ُاللاُستستريحُليوُالقلعأُاألثريأُلبرهأُمت

 ُ مُيمتتتتُلهتتتلُلتتتتحُالمقيبتتتأُبتتتلُيفتمهتتتاُالمتعهتتتدُباألستتتل  ُالفنتتت

المناستت وُ لتت رُ  تت لُالقلعتتأُالتت ُالملتتارُيتتتلُامت تتالُبتتالم ا 

لمتمت ُالمعن ُباستقبالُالقلعأوُكت ُيمضترُالت ُالمتمت ُلفتتحُبتا ُا

متتت ُ  تُ  تتل ُالقلعتتأُبعتتدُمنت تت ُالليتتلوُ لتتتُيتتله ُالمتعهتتتدُ

أُاألثريتأُبالمقيبأُال ُالفنتدقُبتلُمبا تر،ُنمت ُالمتمت ُلتستليلُالقلعت

استقبالُيتمللُمتُمراسيلُالعهدعُالت ُبم زتووُتلكر ُمينهاُكي ُتلل

الوُبتتاريسُ التتلاُكتتاتُلتت ُاستتتقبب مبيتتد م ميتتاءُلرعتت تُلتت ُملتتارُ

رئتتيسُالد لتتأُ عتتز ُالستتاللُالتت لن ُالفرنستت ُمينهتتاُكمتتاُلتت ُكتتاتُ

 ك م ُلرع تُم ُيرزقوُتلكُالقلعأُ تلكُالم مياءُيتعرضاتُلبر ت

متت المتتتُالرعايتتأُ المفتتاُب تتكلُمبتتالغُبمتتاُمُيتعتترضُاليتتوُامنستتات
!بلُربماُب رلوُ تُتمررُلوُ هاد،ُ لاعوبلا ُالرعايأُ المفا
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بتتاد،ُلتت ُالبر ت كتت لُالتتلاُيتعامتتلُبتتوُ ُمتتعُع..أملتت ُ ت

متتتُالمستتىدُالمتترالُالتت ُ) يتتدع هلُلالمتثتتالُاليتتووُلمتتعُ

نتستتتاءلوُتتتترىُ لتتتلُيكتتتتُبا مكتتتاتُ ت( المستتتىدُامق تتت 

يعتترجُالرستت لُالتت ُ ُمبا تتر،ُد نمتتاُماىتتوُ لتت ُ ستتراءُ

اُمت) لُــــــــــتـبر ت كنم ُبي ُالمقدس ُ هلُتأملت ُلت ُ

 اُ ذتالقُهتل،ُالتت ُ رثهتاُالنبت ُ( زاغُالب رُ متاُل ت 

نتتلفاُمتُربوُلامتثل ُ هلُتأمل ُل ُ فوُالت هدُمينما

بالستتتاللُعليتتتكُ يهتتتاُالنبتتت وُعتتتتُربنتتتاُمتتتيتُ عتتترجُاليتتتوُ

الستتاللُعلينتتتا( ص)وُليتتردُعليتتتوُالرستت ل(ص)الرستت لُ

ُ مُيتتلك رناُ علتت ُعبتتادُ ُال تتالميتوُ لتتلُيكتتتُمقبتت مُز

نتتاُتُمعتتوُ وُ ُستتبمانوُهنتتاُيبتتيتُلينمتتتُمع تترُالمستتلم

لوُلتت ُالتذالتت ُ لتت ُالتعامتت( البر ت كتت ل) هميتتوُاعتمتتادُ

تت يتتوُ ُنفستتوُداعلثمتتأُ   تت لُلتتللكوُلمتتاُ متت جُبمتتتُن ِّ

لُبر ت كتت م ُلتت ُتعاملتتوُمتتعُمتتتُيتتدع هبهكتتلالالمتثتتالُ

 بتت ا ُقلتت  )ليتعهتتدهلُعبتترُبر تكتت لَُلتترقُامبتت ا وُ

،ُعبتتاد)وُ نهتتاُليستت ُعبتتاد،ُتبرئتتوُاللمتتأُبتتلُ نهتتاُ(العبتتاد

 لُبمتاُيمليتوُعليتكُبر ت كت)ممتلُالتدع عُامتثتامُب(  مانو

.(الت هد

امق  
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 انده تت ُ  نتتاُ ستتتمعُ لتت ُمتتديثُمذتتتصُلتت ُ..أملتت ُ ت

وُتممتلُالتعاملُمعُالمتتام ُالعالميتأوُلاستت قفتن ُ ايفت

يق لُل ُمذتتصُالمتتام ُهتلاوُ لُ(Art handler)اسلُ

اُلت ُ تُ ايفأُكهل،ُمُتتلل ُس ىُرلتعُالتمفتوُ  نزالهت

ا ُالم قعُاللاُسيذ صُلهاُل ُالعرضوُ  بل نت ُ تُل

هت ُمر،ُ ل ُ ثناءُالتمضيرُلمعرضُد لت ُللتمت وُكتات

تُمتُ مالُتلكُالتمفووُ كاتُعاملُالمتم ُيناداُعلت ُمت

لعهتتاُيرلعهتتاُلبادرتتتوُ نهتتاُليستت ُثقيلتتأُ بمقتتد راُ تُ ر

فستووُبنفس وُلكاتُمتُسماعوُلماُقل ُلعلُالزلزالُلت ُن

ُلتت ُك يفيتتأُ لُ تُرلعهتتاُمستتؤ ليوُيتمملهتتاُلنِّتت ُمذتتتص 

 زادُاندها  ُعندماُقالُلت ُ تُلا ! التعال ُمعُالتم 

(! ادترتتت)التمفتتوُيىتت ُ تُترلتتعُبعتتدُبضتتعُ ستتابيعُكتت ُ

اُ وُقتالُمتتُا ضتاءعُالمستللأُعليهتممتالالبادرتوُترتادُ

وُ!يكلمنت ُكمتاُلت ُكانت ُكتائتُمت !  امزعاجُالمميلُبهتا

متاُ  تُمتُالمىتارعُل) ه ُبالفعلُكللكوُ للُيقلُسبمانوُ

نتدماُ يرُ تُقل بهلُ ضم ُ ضتلُع( يسقلُمتُذ يوُ 

. ىه اُعنايتهلُنم ُالمىرُ انتزع اُاللقمأُمتُالب ر

لترتاد
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ضبنيييرك،كفيييضلُو تك لق( لتريييتع )فيييشكاُنعيييرك..أملتتت ُ ت

ت كلنُ كبريوال كنوكنريالىكهيشكقضبنيركلنتريتع كوإايض

   ييييترت م،كحتيييي ك لطضقييييرك للُ ييييعركن،ييييح كنُييييالك

ترتع  ييييضك يييي  ،كولايييي كهك ييييبحض هكبييييع كل ييييضكبييييأ 

ض ،ك لُلضاالكهشكقضبنركلنتريتع كوإايضت ك  طي قكنع،ي

ونليمك( رضئفكعتالقيم) نلمكعلىالككبُلضاالك لقنقكابال

بيي كلعت ييشكُييتكقعييض)  لىييذال تكابييالكبناتييآمعلييىالكك

تعككف وكلمكعقفكا تكحتك  تثضال كحض رك ل ُعكلي( هذ 

يييت   ُييي كبضلتالتعييي كو لتجوعيييتكوإ ُيييضكفيييتمكليييككُيييضكرل

هيشكُلضاال،كترتع يض كلنُليضاالكت تكفيشكتُ يهكاي ك  ل

اضم،كوانعهك قو كفض كايض ك ألُيالكُيعكُليضاالكطيوىك

ذلككجضت يضكهكبأربضالهيض،كفايانع ضك ليتُ كنلهيشكايضمك

كنربضالهيض)   ُالكُعك فيأتالككن كعريتالكُ يك( تحتثل

ضُييركنُييضمكهكانعييككفتله،ييمكانعييهكعييومك لقععلٓ ييج ُييضك

.و لبلال

المذزت
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زملقأُرمال
لقلت ُلت ُل ُسب ُعدلُقدرتناُكأ موُعل ُامبتكتارُلالريتادعو.. أمل ُ ت

لت ُمتا ُز تكتر توُهتلُيبنفس ُمبدُ تُتك تُالتكن ل ىياُعن راُماسما

اُ مالُماُابتكر ،ُميتُ اهد ُرياضتأُالت زملتتُ يرُ نن ُ قف ُمائرز

 ُوُلتال !عل ُالرمالُعندماُ لئ ُاقدامهلُرمالُ مرائناُالممرقأُ

عقتلوُ نمتاُعن رُالتكن ل ىياوُلقل ُمُليست ُالتكن ل ىيتاوُكمتاُ مُال

كامتتلُالت) هتت ُالتتنفسوُمماتت ُقتتدرتهلُالفائقتتأُلتت ُتفعيتتلُعمليتتت ُ

لتكاملُوُلهؤمءُلديهلُقدرعُعل ُىبرُضعفهلوُعبرُعمليأُا( التفاضل

معُال يترُمتت ُلت ُكتاتُهتلاُال يترُعتد اوُلهتلُللمتالُيستىد توُ متعُ

هلُبأن ا ُوُ عليوُتزذرُمياتلير د تنتائ،ُالتكاملُهل،ُت ىن ُالثمار

متتتتُا نتتتتاجوُ علتتت ُضتتت ءُللتتتكُتتتتأت ُمىم عتتتا ُتاليتتتأُمستتتتهدلأُ

أُاستنستتاذُلا ُالريتتادعوُعبتترُلا ُالتكامتتلوُلتكتت تُمرملتتأُالمنالستت

لالمر ُالضر سوُلتاهرُامبتكارا ُ امبداعا ُعبرُعمليأ

عتتُكمرملأُتاليأوُ ماُبلُ يت ُ ستتي ُىت بزُامُمثتامزُ( التفاضل)

 wood) للكُلقدُكاناُمتكامليتُلا بماُمتفاضليتوُ لناُل ُعالمت 

ward)  (red bull )يبُلرياضتا ُتذلتع اللت وُذيرُمثالُل ُالت فترِّ

ين تأُعل ُنلاقُعالم ُنتيىأُلتفعيلُالتكاملوُ ماُنمتتوُلال امتدُمنتا

بالتتتدعاعُ انتهتتتاءُز لتتت ُاأل تتتلُمتفاضتتتالُمتتتت ُتنلفتتتئُىل تتتتووُبتتتد ُز

بالمؤسسا وُعندهاُ دركت ُستب ُعتدلُتمكتتُ هتلُال تمراءُالعربيتأ

تتُ للكُمىردُمعناُ امدُم ت..بابتكارُرياضأُالتزملتُعل ُالرمالوُ

.( مت ُي ير اُماُبأنفسهل)مت

32



المتلاقُوُميتُيك تُباستتكانأُتركيتأوُل(ال اا).. أمل ُ ت

بتركيتتاوُعبتترُمعتتززا ُللع تتتوُيتتأى،ُل ُز هتتاُيمتتدكُع تتقا

كُقرصُالسميدوُ تارعُمال عُالملقت لوُمتلاقُيىعلتتارع

لتأُت  صُعبرُعقلكُالبالتوُبماُمُيزيتدُعتتُمقتدارُ ر

 وُق ترُتت  ُكتابلممأُلكرىُل  ماءُبم هدُالبسف روُ

ُيىعلكُمتتبلالُبتلكريا ُتنتتز  ُمتتُ د لماُبهىأوُ  ص 

لعتلُكبتا ُ ضتنووُ رائمتأُمقتاه ُالفتاتح وُعقلكُمىتدداُز

تتتارعُلتت ُتقستتيلوُ تتتارعُلتت ُب ُز  ر تتأوُ تستتتعرضُزقاقتتا

تقت لُ معُر فأُال ااُالت ُ يقاتكُمتُسبا ُذيالتكوُل

وُلاتُتمكن  ُعبترُلكُ نهاُلماا ُللُتزيدُعتُبضعُث ات 

وُاستتتكانأُال تتااُمتتتُال تت صُباستتترىا ُتلتتكُاللماتتا 

اتأُلم( المعلت )لكلُسيك تُمرد دُ   كُل ُاسلُ ُ

ستتى دكُلتت ُال تتالعوُ كيتت ُستتيك تُمتتلاقُ   تتكُمتتعُ

وُ لتتلُال تت صُلماتتأُ(ال فتتار) وُ استتموُ(التت د د)استتموُ

عُكتلُسى دكوُتأملُ تَضلِّعُبأسمائوُالمسن وُ اىعتلُمت

.سى دُن ي ُمسلُمتُاسمائووُتستقرُلتهنأ

أاستكان
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،كوعظ ييالكذلييككجنعييض كحييع كعجُىييكك(show)للييوا.. أملتت ُ ت

،كحعييثكايي كُيي  مكانيي كُأتبييركُييث لقييضتكُييعكنهيي ك للييأ 

ع يييتىالنكا،ييي تهكابيييالكُيييضكعتُتيييعكبيييهكُييي كا قيييضت،ك

،ضاضتو ، كبُنب كُ كرو تموُُتناضت،ك ضهعككاُ كتتال ك

و ييو كفييضرالكُيي ك  قُليير،كفترييطتمكحييع كع ت ييشك لجُييع

ُا كُي ك،كليمكعيتلو ك لتبال،كفتىنمكُي كريتعقككن كفي  ووع

ضحبشكتفعكإعجضالكُ تلهكإثالكتاو كق،ضئعركانعه،كُضكجى كري

ىضالهضكعتفعكا ه،كون كا  ،ك كعُنيككتنيكك لُالابيركبي ك  يت

عحييضو ك( ُ ييالحعر)لنعنييركو حييت كلح،ييوالك  جتُييض كذ ك،ك

ليضفكنرحضب ضكتىتعتك لى قضتكُعكنه ك لليأ ،كوكفيشك  تا

عقير،ك لهاله،ك  تىال نكا يذ كعىتُيتكاني ك لريوال ك ك لحق

عيييتكعىتُيييتكانييي ك لتتععيييف،ك ك لريييتق،كو ل يييؤ  ،كلُيييضذ كعال

 هييؤ تكن كعىعلييو كوفييقكرييوال،كلُييضذ كعالعييتو كن كعالتييتو

ُيضكعظ يالو كري فمَكنق ىر كُمكعرضفو ك كوُضذ كعرلو  كل ك

 كعبط و  كلُضذ كهذ ك ل هيضقك ليذيكعىتُيتك لريوال  كنُي كنجي

ُريينحر كوهيي كتلالجيي ك لُريينحركُيي ك،ييىعف ك ىييم،كُيي ك

هيوك لُُا كن كعاو كُ  مكُُ كعُتنككُرت قعرك لروال ،كو

عقيركاضفيركُضكعجى ك للوكناثالكإب ضال  ،كوفتتيه،كولاي كتظي كحق

!ُ كحظالك للوكُح ك ؤ  

show
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ض ك،كحع ك كعايو كُيعكإ  ي(حو الك لُلضاال)..أمل ُ ت

 ريييالكُثنيييك،كوإ ُيييضكُيييعكحعيييو  كفيييشكُثييي كقطييير،كنوك

حرييض ،كنوكُييعكجُيي ،كنوكحييع كعاييو كُييعكوالت ،كنوك

ُثي ك بتهكتىلق ض،كنوكحع كعاو كحو الككُعكجُضتكفش

ت يضكلعيي كتلُعير،كنليمكت يُعكتنيكك لطهنيرك لتيشكتحيضوالكتُع

كك  ييضال كحييو اٌلكعىتُييتك لُلييضاالك اثييال،كوعاييضتكعلييتال

ايو ك لن ض كابالكانُيهك وكانُيضتكليع ك اثيال،كحيو اٌلكع

و اٌلكفعهك لرُتكنابال،كو لتو ر ك لوجيت  شكنع يال،كحي

كنوكلقطعىير،كذليلمك كنوكجيت    ككهيوكول كعور كلهيال ق 

ت  كفعر يال،ك لن ض كحع كعَتجب ال،كفعحتكُ كتهضا ك لوج

حيييع كعىتُيييتك ليييذ تكاو،يييض كاييي ك)ذليييككهيييوك لن يييض ك

تجييضذمكفَعَرييَذ ،كوتنييككهييشك لُلييضاالكحييع كت(  لحقعقيير

عاو كتضالارك لن ض كنت  ،كفتلب ال،كذلككهوك لحو الكحع 

.(فعظهال)ت فىهكتىتعتكلنى قضتك

مـــ ار
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نتا ُكائ) الكت تُمتتُم لتكُمتتُ( اللبيعأ)ميتُتك تُ..أمل ُ ت

 تتيئات) منتتاارُذالبتتأوُللعلتتكُكنتت ُتتتدركُ نكمتتاُ(  ىمتتادا 

داُزمُ ت ءُ امتدوُللتلُيكتتُعن ترُامنستىالُم ىت ( مذتلفات

بمتتاُبستتب ُعتتدلُ ىتت دُقاستتلُم تتتركُبينكمتتاوُلأنتت ُمستتتمتع

تتترا،وُ الكتت تُمتتتُم لتتكُمىبتت رُ مستتذرُمتتتُ ىتتلُ متاعتتكُ

هتلُ) ذدمتكوُ لكتُميتُتدركُ تُكلُمتُه ُمتُم لكُ نمتاُ

ُم ضتعُستى(  ملُ مثالكل تتِّ  دكُوُمتت ُمتعُالىمتادوُلمتيتُيَم 

كُ ثترُمترضُمتتُالم ت ُلم تالكوُللتلتالُتتتمكتُل ُال تالعُ

ُ وُ(يتعلتائقالتتاُاتينتاُ)وُ لت وُ(مُيدركوُس ىُالىماد) ىدات 

وُ(ماءمتاُبكت ُعلتيهلُالستل)ينلُعتُاستىابأُمتتُيَعقتلوُ لت ُ

روُماُينلُعتُمسرعُالسماءُ ثترُرلتضُالهدايتأُمتتُقبتلُالب ت

 نمتاُهت وُ(ياُنارُكت ن ُبترداُز ستالما)وُ (هلُمتُمزيد) ل ُ

تتقتتالعُمستتامأ)متتيتُ( هنتتا)نتتداءُلمتتتُيعقتتلُ يتتدركُالنتتداءوُ

وُيكتتت تُامنستتتىالوُ يتتتتل(امتفتتتاقُلتتت ُالت ىتتتوُلذتتتالتُ امتتتد

 تتىالبتتتتاُلا ُ)وُ(لت تتتتتركاُمينهتتتتاُلتتتت ُال ىهتتتتأ)امرتقتتتتاءوُ

ماتا ُ هت ُمتاُلتلُي تدَركُلت ُلوُ(المعب دُل ُالتسبيحُ اللكر

.امداستمتاعكُبىمالُماُم لكُميتُكنتماُ يئيتُمُ  ءُ 

امنسىال
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ذيكوري كفيشكُيت هضك لي(  لتَّق عير.. )تأُنيتلك..أمل ُ ت

توامك لع ييضك ل ييالم،كتق عييركتا ولوجعييركليي ه ضكن كت يي

و كقيضتال ك    ض ،ك ك    ض كن كع تواب ض،كتق عركتا

انييي كُال قبيييركتحالايييضتكاييي كإ  يييض كانييي ك ألالن،ك

و لتىيييالفكانييي ك ييينواعضته،كوُيييضكو يييضئ ك لتو رييي 

عطض ك لُجتُىييش،كنوكبالُجعييضتك لاييواعت،ك  كُثييض كب يي

 ري كا كذلك،كوالبُضكعرطالكببض ك لُ نم،كن  ضكل يضكن 

 ك،كإ(ذليككت يضؤ كفيشك،عيالكُحنيه)لُضكورنو كإلعه ،ك

 كانُتكن ك لتُاع ك لذيكوري ك لعيهك ل يالم،كُيضكايض

ركهييييذ( فضلتق عيييير)لعريييي ك لعييييهكلييييو ك إلذ كُيييي كهك،ك

هم،كلذ كُل تجضت ضكتمكإط ق ضكبحو كهك كبحول مكوحت

ركايشكفضلتق عركهيذركل يضكوج يض ،كوجيهك لتحيتيكلنبليالع

هكوظعهتيهكت تهعقكوتتو ر كبضلحقكلرتك لُاال،كووج

(  يالو ع ب)فت رك،ىضفك ل هو كُي ك لُ ينُع كحيع ك

.البُضكور ك لعهك ل الم،كفعترضذلو كا ك لتلُع

التقنيأ
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المرير ريالك،كفُعكا كُيضكتنتقطيهكحض يرك لب(ُ ضال تك لجُض )..أمل ُ ت

كنوك بييعكت  ،كنوكبحييالكنوك ُيي كُ ظييالكريي مك ييو تكل  ييالكجييضال 

ربيوتكُحعط،كوُعكا كُضكعنتقطهكن هككُ كالو ئمكتاعركلربيتكُ

بعييتكو لييتتك،كنوكابييالكاطييوالكفو حييهكتُ ح ييضكجييذو ك أللييجضال

نوك لييوالوت،كنوكُييعكايي كُنُيي ك ييضامكاييضلحالعالك،كابييالكبرييوال

الكُيضكتتىالنكإلعهكن ضُنك،كثُركجُض ،كو كع حريالك لجُيض كابي

  كواضفيركتنتقطهكحو  ك،كب كعالتقيشكليع ُ كقنبيك،كفُيعك لري

ُيييض ك لىبيييضت تك يييُوكلنيييالو كلتبنيييمك فيييضقكالحبيييركلنجُيييض ،كفننج

طبقييضتكو فييضقك،كبيي ك لجُييض كعاييو كفييشكنفييقك كعتالاييهك،عييال

ُيالركانيهك،كفضلُ ينمكن(حع كعتحيو كاي ك يضلم كإلعجيضم ك) لُ نم،ك

هجيييالكجُعييي كوريييبالك)ابيييالكهلالج لج رعيييال،كوقيييتكبيييع كل يييضكذليييككهك

ييالك،كاُييضكإ ك  لييمكُرييتال  كوُ بىييض كلنجُييض ،كحييع كعلطَك(جُعيي    

بىطييضتكج يتككُيي ك ل يعئضت،كنوكحييع كتال،يي كبق،يضتكلعاضفئييك

عب يييالك،كوُيييضك لُىيييال جك  ك ُيييوذج،كوُيييضكوثعقيييرك لحتعبعيييرك  ك

ببض ك ُوذجك رال،كحع كتألمك لُ ينو كابيالكب يوتكُجحهيركاض يتك ي

كُحييوالكُييضكرلك ذ كنييقكانعييهكهييفييشكفييتح مكلُايير،كجُييضٌ كفييشكجُييض  

ايضفال كعيتك    يض ك ل لاو ،كفض كجُع كعحمك لجُض ،ك،عيالك  ك

فيي كفحييع كعييتع كل ييمك للييعطض ك   حييال وتنوثييه،كهلالج لج بييأ ىمكهك

كنَاُضلَ لكع تتو  ك للَّعطض ل مل ك ل َّيبع﴿كَوَتعََّ كلَ ل يمكمكفََرتَّهلمكَا   كفَ ل   

.فتنككتع ركُ توارك لجُض  كعَ تَتوَ ﴾
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عك حييوك،كحييع كتاييو كبُثضبييرك ل ييتك لُ عيي( لرعبيير.. . )أملتت ُ ت

جت يتكوعأريذك لتقتم،كفضلرعبركلىوالكع تضمك لبىنكحع ك جتركع

تقيير،كبضأل ييبضم،كُتطنىييض كلتحقعييقك ل ييتفك لييذيكحييتتكُىضلُييهكب

عيقكوحعثكن هكلمكعحققك ل يتف،كتجيتركُريتوُض ،كذليككن كتحق

ت،كُي ك لتالاعي( بيؤال ) ل تفك لذيكطضلُضكحنيمكبيه،كجىنيهكفيشك

 لييي ك ل يييتف،كت َّيييُالكتو تفُيييضكايييضتكعيييالىك يييو ر،كوحيييع ك

حيييال ك،كلحيييع كن كع يييتوامك لُوقيييف،كفتنيييككهيييشك لرعبييير،

وال ك،كُ  يضكن  يضكُ حتيكك لري عجضبعرولُلضاالك لرعبركتالو 

ع ك لىضُركلنرضالطرك لتيشك ينات ض،كلتىنُيككُي كن ك لطالعيقكلي

تل عيالك ضلككبىتكُ كه ض،كلتاللتككلُ نككجض بشك رال،كنوكاش

ُوقىييكك لج ال فييش،كوُ  ييضكن  ييضكتلييحذكلييكك لالؤعيير،كفتييالى

ظ الكحقعقركُضكا تكتىتبالركو قعكوُضكهوكبو قعك،كوُ  ضكن  ضكتلك

ضكفيشكلككحقعقرك ألليرضه،كفع اليفكليككُيتىكتعه يم،كوُ  ي

تكُ حتيكك اتُضتك  جكبتع كفشك لتهاعالكو لتحالك،كوُ  ضكن  ضكق

ن  يضكب جركاُنعرك   تالضفكنث ضتك لطالعق،كان ك لال،مكُي 

ن ضكت تال  كابالكاض تكطالعقض ك،عالكُورنر،كفأا بتككربال كتت ضق

ر،كُيضكُ تتعضتك،كوالبُضكابالك  جعض ،كتنيككهيشكُليضاالك لرعبي

(.ُؤقت)نجُن ضكُ كرتعقك

الذيبأ
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 اتُيتتك لجتعيت ،ك لتيش( فعتيو حقعبيركلعيويك)ُوتع ك.. أُنتلكت

طيضلشك،كلوحضتك لُلضهعالكترُعُضكل ض،ك لُو يضلعت كلت ف ليشك  ع

،كوفض كاوخك لال ضمك ل ول تي،كوا كُ  ُضكقيتكُيضتكُ يذكنجعيض 

تُع ك،عالكن كرعت مكبىتك لُوتكُضت  كُ تُال  كُيضكجىن يمكُتقي

ا ييذ ك جييتركنع،ييض كُييعك لى ُييضت( إحعييضت)حتيي كانيي ك ألحعييضت،ك

ركثييمك لتجضالعيير،كحييع كتُييالك لى ُييركبُالحنييرك لييو ت كثييمك لُ ضف يي

ضت ت،ك لا ولركفضلُوت،كجُعٌ كن كعُتكلككفشك لىُيال،كابيالكإ جي

طيركُرطوفيشكنذاالكن  يشك لتقعيتكُيعكُي كحقيقكوترنتكذاال ك،ك

كُضتكفشك لقال ك ل جاليك لثضُ كفشك   تل  ،كإثيالك ضتال كلُؤلف 

ن كاثوالركان ك لُرطوطركفشكإحتىكُتضحفكنوالبيض،كفيأذ كه

ب،يىركُتو ر  كُعكقال تركابيالكطبضاير لُتوفشكعجى كُؤله ضك

ونُيالك  خكفشك لقال ك لو حتكو لىليالع ك لُيع تي، ل لوفكُ 

عرييتقكُييعك لبلييال،كذليكك  ك لُييوتك لييذيكتتىييالن(  إلحعيضت)

و،ييضئفك لج ييت،ك ل لعييهك ج ييضت ضكإ ُييضكهييوكُييوتكلألا،ييضتكو

 الع كلنالو كو  تال ك،كفبيضتالكلُيتكحعيض ك  يُككلتحعع يضكفيشك ليت ك

،كج ييركفييشك(ج تييض )ُىييض ،كوتييذاالكن ك،كلُيي كرييضفكُقييضمكالبييهك

 ألالنكونرييالىكفييشك ل ييُضت،كفييأحعشكج تييكك ألال،ييعركابييال

.ع ُو كبككفشك ل ُضتك لىنعرإ جضت

لانك ذ
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الكان كبحيالكُالُيال ،كُ ظي( نلىرك للُ )  ىاض ك.. أمل ُ ت

،كتيضال كر م،كتت عالكفعهكروال ك لبحيالكفيشكاي كب،يعكثيو    

ج،كابالكنلىركلنليُ كُرتالقيركحجيمك ل عيومكليت ُ ك لُيو

،كضنوتييضال كابييالكت ععييالكلييو ك لبحييال،كُيي ك ييو تكلتالقييهكفبعيي

عق ضكاني كعجاليكتطباُضكلوكاض تكف تالكوتربمك لروال ك

ذ تك لُ ظييال،كفت ييضتلتكتلييالىكاييمكُيي ك  لييرضهكُُيي كهييم

ايال الكحولشكعتضبىو كهذ ك لىالن كوامكُال كفشك لعيومكعيتمكت

ذ تك لىالن كوُضكحجمك لُج يوتك ليذيكعبيذ كإل جيضتكهايذ ك

فشك لوقيتك ليذيك كنايضتكنجيتكُي كحيولشكنحيت  كُي ك،االن

بي كا ذ كعاالالكعوُعضكوان كُيت الك لىيضم،( ُ الجض ٌك) لبلال ك

شكتتىييتتك لُ الجض ييضت،كُييعكنوال قك للييجالكحييع كت ييقط،كوفيي

،كوُيعكتلا كاثبض ك لرحال تك لالُنعيركُيعكاي ك هريركلن يو ت

هجال ك لطعوال،كو لهيال خك،كو   يُضكك لُو يُعر،كُ الجيض ٌك

عتايييالال،كو لىيييالنكُ يييتُالك كع ق،يييش،كوُقضايييتكُ يييضال 

  حييت ثكهييذرك كحرييالكل ييض،كنُييضك لُلييضهتو كفقنيير،كولييمك

 يضلتهكع ج ك لتيضالعخكقيطك ُيت تكلتنيكك لُقضايت،كُ الجيضٌ كال

كنَ ييضكفَكو حييت ، لك كإ لييهَكإ    يي﴿إ  َّ ييشكنَ َييضكَّللاَّ ك لرَّ   َكضابلييت شكَونَق ييم 

االي﴾ .ل ذ 

مرمرع
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ال اقع
ثك،كفثُييييركثيييي ( لو قييييعكحييييع ك كعىاييي ك لحقعقيييير.. )أملتتت ُ ت

 لو قييعكت ئالتيش)فهييشك لُ يتوىك  و ك جييتكُ يتوعضتكليذلك،ك

القكبو،يييو كفيييشكريييالقك ل يييهع ر،كفقيييتكايييض ك لرييي( و لحقعقييير

 لتيشكش،كلنُ ضاع كحضفظض ،كوفشك لالؤعض،كوهشك لُ يتوىك لثيض 

تكتليعالكال هضك لُنككابالك بعكبقال تك ُض ،كفقتكاض تك لبقال 

ا يضكت ئيال كت ئال ك لو قعكت تت)إل ك ل  ع ك ل بعك لىجضف،كه ضك

ىكوفيييشك لُ يييتو،كف يييشكُيييضكبيييع ك لو قيييعكو لحقعقييير،(  حييي م

ييالوَ ﴾،كو ُل ا   رييطت مك)هييوكقُييرك لثضلييث،﴿كفَىَيياَلفَ لمكَوهلييمكلَييهلك

 مكلنو قيعك،كُضكعلعالكفشك لتحذعالك حيوك   ت ي( لو قعكبضلو قع

كاي لذيك كعىا كل ضكحقعقرك أللعضت،كلتأتش و شكبَيالت  ك﴿كعضك يضالل

ضكَانيي كإ بييال هعَم﴾،كلتحطييعمكقييو  ع كت ئييال   ُ  لو قييع،كاُييضكَوَ يي 

ييَشكَحعَّييرٌكتَ ييى ﴾،كهييوكتحطيي عٌمكاييذلككلنو قييع،ك﴿فَأَلقضهييضكفَيين ذ كه 

كبُضكبعيتك،ك (حقعقركُضكبعتكه)،ك( لحقعقر)لعاو ك لالهض كان ك

،ك كُيضك ىضع ييهكُي كو قييعكحول ييض،كوانعيه،كعُا ييككن كت ييتوام

 لجييييييو كجييييييو ،كو ك لحييييييالمك لُ ييييييتىال كُيييييي كحول ييييييضك

ضكواذلك،كفشك لبالتخكف شكحعض كنريالى،كو لج ير،كُُيحالم،

كك يي حض ع كاييع كالنتكو كرطييالكانيي كقنييمكبلييال،كفضجىيي ك

.ت   (  لحقعقر)ُ ،بطركوُتج رك حوك
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َلاُ   تُۡ)..أملتت ُ ت ٰـَ َُهتت
 
َُملَتتك ُ  مَّ

 
يل ،كاييض كهييذ ك(َكتتر 

هكنعيا)جُيض كعو يفو  طبض ك ل  و كحيع كال و

،ييعوفك،كذ تك   طبييض كوجييت ضركُييع( ل يي م

جيضَترلك﴿وَكُ ك لُ ئاير،( نعهك ل  ما) بع ضكلوط

ك هلكعل اَلاوَ كإ لَعه  ُل ألُالع ،ك ألو  كُضكعلعال(قَو

نوك،الوال ك،نك لبرالك و تكُ كقب ك ل  ضت

ثيالكحت ك لالجض ،كفنوك،ينك لبريالكقيومكليوطكإ

ضكُضكحضككفشكقنوب مكُ كل ف،كلُيضكريضالو كلُي

  كرضالو ك لعه،كوثض عض  كلإلاجضمكحيتوتكعجيم

(. لُجضهت )عجتضترك لقنم،كوه ضكُاُ ك

 ض
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،كذليييككن  يييضكُتىيييتت ك لطبقيييضت( لحاُييير.)..أملتتت ُ ت

نييشكو لُ ييضال ت،كف ييشكلع ييتكُحرييوال كبضلجض ييمك لىق

بييهك لُ طقييش،كبيي كتتىييت رك حييوك لحاُييركفعُييضكتحاُييك

 لىو طيييف،كو لحاُيييركفعُيييضكتحاُيييككبيييهك لُليييضاالكنوك

ُييضك ألهييو ت،كنوكُييضكتتطنييعكإلعييهك ه ييككُيي كليي ف،كوفع

تييال ر،كوُييضكت ييُىه،كوُييضكت قنييه،كوُييضكتتىضطييضر،كوُييضك

تبذلييه،كوُييضكت ييى ك لعييه،كايي كذلييككوناثييال،كُلييُو ٌك

يي كعَك َُ ييرَك َُ ا يي كعلييؤَتكبضلحاُيير،كفييض ك﴿علييؤت شك لح  َُ كَو لييضتل

ييرَكفَقَييتكنوت ييَشكَرعييال  كَاثعييال ك َُ ا كنلو لح  كإ    للييوك كَوُييضكعَييذَّاَّالل

بركفيشك ألَلبيضم ﴾،كفيذلككهيوك ل يت تكفيشك لقيو كو إلريض

.تالفتر لىُ ،كولن عركفع ضك  م،كحع كتوجهك ل نوككو

المكمأ
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الىل   لييذيكتاييو كفعييه،كابييالك لُجييض ك لييذي(  لجييذم)..أملتت ُ ت

ضكهييوكتحتالفييه،ك ييو تكا ييتكُ  ت ييض كُىُضالعييض ،كفتييالىكايي كُيي

ُضكهوكحولككُربو،ض كبضلُىُضال،كنوك ا ُعض كفتالىكا ُ ك

ُيضكاي فتيضجال  كا يتكونق مكو ف م،كنوكاضُال تحولككُ ك

حولييككتييال ركفالرييض كتجضالعيير،كذلييككن كلايي كُجييض كُيي كهييوك

،ك( لقيتال ت)وجو ذبه،كوتنكك لجو ذمكتجى كاي ك ألتو ت،ك

 حيت ك،ك لتشكنوتا ضكهكفعككُ ت هالركوُوج هك حوكبؤال كو

نيييككلتنبيييشكلييي هكك ليييذيكريييالتكإلعيييه،كولىنيييككتليييىالكبت

 يك،كتجتك ه لجو ذمكفعُضكبع كا كُجض كوُجض ك رالكحع 

مكالبُيييضكل  تقيييض كُييي كاو يييككُ  ت يييض كلتريييبت،يييطالكنو

 لىقييضال،كطبعبييض كوقييتكنرييبحتك ضلييطض كفييشا ييتكتييضجال  ،كنوك

واييشكع ييتقالكنُييالككفييشكُجييض كجييو ذمكايي كحالفيير،ك جىيي ك

مك،كفيشكُثي كحيع كع جيذمك لقني(ه)وُت الك لجيذمكُحوالك

 ك،كفيي(فييشكهك) حييوكُيي كتحييمكُيي ك لبلييال،كفعاييو ك لحييمك

وهيو( و يعط)ا قركُبضلال كُيعكُي كنحببيت،كوإ ُيضكابيالك

ُيعكوايذلكحع  يضك حيورك يبحض ه،ك(  لجيذم)ه،كاشكتوجهك

.فتظهال(  لُ  )
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،كبيي كبضلييذاضتهلالج لج ،كطييضئاٌلكحبييضركهك( ل ييال م)..أملتت ُ ت

هكإذكنليييضالكلب يييشك تمكن كعقتيييتيكبيييهلالج لج نث ييي كانعيييهكهك

لك،لال ب يضكعَبَحيثلكفش عَيهلك﴿فَبَىَيَثكَّللاَّ علال  كل  َاعيَفككف يشك ألاَلن 

ك ﴾،كوتأُنيتل ليال كحبضهيضك،كح( ل ُنير)علو اليكَ وَت َكنَرعه 

نع يضك بع يضكبضلنُّحُركو  هتُضمكبضآلرال،كب كنث ي كاهلالج لج هك

ضتك ينعُض كإثيالكتب يُهكُي كقول يض،كو لىتعيتكُي كحعو  يي

 يذ ك ألالنك جتكفع ضكُي ك ل ينوككُيضكعبىيثك لتأُي ،كف

توجركعرضل  أل تكع ضالكان كلبؤ تهكوهذ ك لبطالعقك ك

جييتكنرييالىكبُييوتكحبعبتييه،كوحتيي كُييعك ل بييضت،كحييع ك 

إ كال  عيركتب ض ك لليُ كليمكعت عيالك ينواهكبحالاضتيهك لتو

تع ضك،كليمكتت عيالكلي(نُمكنُثيضلام) حوكنلىرك للُ ،كهمك

 ل ييييينواعضتكنوك لقيييييعمكبت عيييييالك ألتُيييييض كو لظيييييالوفك

الكت عيالك لُحعطر،كبع ُضكتت عالكن ُيضطكحعيض ك    يض كابي

ه،ك لىروالكو  تُض ،كب ك ضلتكحت كُ كقعُيهكوُبضتئي

 ،كثبييضتك يينواعضتك لحعييو  كو لحلييال تكابييالك  تُييض

تىكإليييضال كل قتيييت تكلنثبيييضتكانييي ك لقيييعمكو لُبيييضتئ،كلييي

ال  يييييييييييييييييتَّا  ُل  إل  يييييييييييييييييض ،كف ييييييييييييييييي كُييييييييييييييييي ك

ال را 
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تمك،ك ليييذيكعتىيييالنك لعيييهك لُتقييي(  رتبيييضال).. أملتتت ُ ت

ي مكل  رال طكفشكريهوفك لجيعخ،كإذك كعلىتُيتكو  كعُل

،ييهكُييضكعلىَك،كإثييالك(ج ييتك يينعم)لييضال ك لج تعييرك  كذوك ال  

 لج يتكفعتىيالن لعهك لقضئتكل ن نركُي ك  رتبيضال ت،ك

لنتحيييتعضتكو لُىوقيييضت،ك ضهعيييككاييي كظيييالوفك لحيييالك

تكهيذ ك للتعتكوك لىطخ،كلعقع ك لقضئت،كُتىكتحُ كج 

 لُتقيييتمكلعُ حيييهك إلجيييضت ،كوايييذلككو حييي كانييي كهيييذ ك

ُ ح يضك لاوام،كحع ك  تظالكإجضت كالمك لىيضلُع كل يضكلع

ض كتنيييوك رتبيييضال،كوعجت يييتكهيييذ ك    يييإرتبيييضالٌك لج ييير،ك

،عيالكن يهكبيضلال،مكبضلتاضتكبأ كعَنلهلهكهكبضلىهوكو لىضفعر،

كُيي ك لهيي ت كُيي كإلحضحييه،كعتىييالنكوعتىييالنكلريي وف 

بييالركو لُحيي ،كفع ييقطكتييضال كوعهييوقكتييضال كنرييالى،كلعرت

تقييشكنمكعىييضوتك لُجضهييت كلعال! نع،ييجال! نعهتييال! نععييأ 

رتبضال،كبقتال تهك ل،ىعهر كلعتت تكبىتكهذ كانهكُىت ك  

ع قعيه،كفكهذ ك    يض ،كلع ترنريهكهكو،ىفشك قضطك

.عه كلعركف( بقنمك نعم)فضلج ركلُ كعالجعك لع ضك

الىنديأ
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التعايب
  يييضك،كاقعُيييركُجتُىعييير،كعيييتاو ضك لع يييضكتع( لتىيييضعخ).. أملتتت ُ ت

 لح عيييف،كحيييع كليييال كل يييضك لجتعيييركُييي كنريييحضمك ليييتعض تع ك

ريالك ليذيك لُ عحعركو لع وتعر،كذليككتىيضعٌخكُليالوٌطكبقبيو ك آل

كُيييعكعرتنيييفكا يييككبضليييتع ،كو لىيييضت ت،كو لتقضلعيييت،كهيييوكتىيييضعخٌك

 ك حي كُيضكبي( لتىضالفو )نرحضمك للالك،كتىضعٌخكل كت تت كُ هك

عييضفكتل ييضكُييتفواع كب ييض،كتىييضعٌخكظييضهالرك   ييجضمكفعُييضكبييع كنط

جىنيكك لُجتُع،كُىيتتكلقيعمك لتيال حمكو حتيال مك لجيضال،كتىيضعٌخكع

قييتمكاني ك يو تكُىيهكفييشكت هعيذك ألحايضم،كفي كظنييم،كبي ك لىيت كُ

لتىيضعخكانعككحت كوإ كا تكُ نُض كوهوكُلالك،كوتت عكقعُرك 

و كليككهذركاُه وم،كلت  جمكُيعكذ تيك،كحيع كتىتي كبُيالنكفعقي

ع  يض،ك لطبعمكحع ك كعجتكلىنتككتو ت،كتىضعخكُعكهيذ ك ألليم،كح

حييع كا ييتك ييتت عالكاعُعضئعييرك لج ييت،كاييشكتتقبيي كهييذ ك لييترع ،كف

 كُحيضو  كتلىالكبضلقنقكإت تك أللم،كنربحتك لعومكُتأقنمكُىه،كب

لتىيضعخكو لتنطفكُىه،كو ل طضقكعت عكُعك  لتظضهالكبض   جضمك

نوك تكت ئالتييهكُجتُىعيير،كاييضلهقالبحييع كعاييو ك لُرييضمكنوك ليي

بن يمك لعايو فن كاض ك كحو كو كقيو كليك، لت جعالكنوك لظنم،

و كانييي ك ليييب ت،كحع  يييضكعيييوف ك لريييضبال(  لريييبال)حع ئيييذكُيييعك

.نجالهمكب عالكح ضمك
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القلــــل ﴿ لَّيذيكنيم،رهرك لىهلالج لج ،كحع كنوت كفعهكهك( لقنم.)..أمل ُ ت

﴾،كف يييذ ك لقنيييمك ليييذيكقيييض كليييهكه كناتيييم،كفاتيييمكَانَّيييَمكب يييضلقَنَم 

ُ ك  الت ق،كوُضكاض كوُضك عاو ،كفُت ترك واٌل،ك واٌلكعوجه

ضقك لىيالن،ك  تقضتك لنهظ،كوتح يع ك لهايال ،كو يعابالعاتمك

هكهكف ييوك كعقترييالكتوالركانيي كن ييهكنت  كلناتضبيير،كبيي كالفىيي

لُقييضمكهييوكنقييالمك حييوك لتوجعييهكو  اللييضت،كاُييضكإ ييهكالُييتك

طيضرك لثبضت،كوهوكُيضكعىيتتكل طُئ يض ،كفضلثبيضتكابيالكُيضكنا

و ،كلنحتعيتكُي كقيلأللعضتكو لى ضرالكُ كحول ضكُ كُعت ت،ك

 بتهكفري، يطمك ألالنان ف شكُ تُال كفعهكحعثُضكوجتك

ت ،ك،كفا كن و  ك لحتعتكفشك ألالنكل يضكُعيت تكو حيُ تُال 

ني( بييضلقنم)فانُييركايي كن ييو  ك ل حييض كل ييضكُعييت تكو حييت ،

ايي كاييضئ كحييشكبييتت  كُيي كنريي الكرنعيير،كنوك لييذال كو  ت ييضت ك

بيييضلُجال  كتريييالفضت ضكوحالاضت يييضكو يييا ضت ضكُييي كتىنيييعمكه

 يييييييبحض هكوتىيييييييضل ،كفأريييييييذك لتىنيييييييعمكليييييييا ك لقيييييييو  ع ك

،كو ل يو تفضلا البضتكل ضكقو  ع ،كو لُضتكلهكقو  ع  لُاتوبر،

،ك،كفيييضلقنمك عيييركو  يييىركعيييتر كبيييهكرريييضئهك ألليييعضتايييذلك

ون كايي كرنعييركفع ييضكو لاييو كُؤلييفكُيي كُئييضتك لى ضرييال،ك

ُحهظييير،كوفع يييضكتىنعُيييضتكتتعيييتكاييي كرُ يييرك  فكُنعيييو ك

ُىنوُييييركونُييييال،كهييييذ كهييييوك لقنييييم،كف يييي ك ترذتييييهكرييييضحبض ك

.   ل التقضت
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ت ييضك،كف ييشكترييفك ج ح(و لطعييالكرييضفضت)..أملتت ُ ت

فشك ل و تكاُضكلوكاض يتكُىنقيركفيشكو،يعكهيوكنقيالم

ىَيييتٌتكبيييضلالفع،ك ُل وفيييشكُيييضكعايييو كلن ييياو ،ك ييياوٌ ك

لك لَّذيكاَلفََعك ل َُّضو ت ك آلعر كتاََلو َ﴿َّللاَّ يت  َُ كَا كب  َعيال   يضكثليمَّ

اَلك للَّييي كَوَ يييرَّ ييياَلكالييي  ك  يييتَوىكَانَييي ك لىَيييالخ  َُ َُ كَو لقَ

ُ  ك﴾،كذليككفين كا يت َ ي ُل ك ََجي   مكتيالو ك لطعيالكعَجاليكأل 

ُىنقييركفييشك ل ييُضت،كو ألجييال مكتو كن كت ييقط،كاييذلك

ُه يييوم)فيييشكالفى يييضكلن يييُضو تكب عيييالكاُيييت،كفيييذلكك

( وم ييي لُه)تنيييككإليييضال ،كفيييشكنهُعيييركإتال كك،( لالفيييع

و ،كحتي كاُ ضالكفشك لتىالفكان ك لب عيرك لتحتعيركلناي

بيييالكُحيييوالك ن ك،كفجُعييي ٌك( لتليييبعه)وليييوكايييض كذليييككا 

 لرييالفكُييعك،كنوكتييضال ابييالكانُييضتتييتالكك لُى يي 

ُيضكو لُهضهعمكتضال كنرالى،كوهوو ل عضقكتضال ،نتضال ،ك

ت ييضكلجُييض كل لنُى يي ،كفعييض إلحييضطشعُ حييكك لُ ييتىك

!االبشك لن ض حع كتاو ك لىالبعر،ك

 الا 
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للمزيد
،كوإثالكوالوتك تريض ك2012بتنتكباتضبت ضكفشكاضمك..أمل ُ ت

 يضكفيشكُ كُتعالك حتىك لجضُىضتك لتولعركبجى كن نومكاتضبت

  ت  يضخكهعئركقضبنركلنتتالعمكانع ض،كلال ،بشك  حتيال فكفيش

ت ععيال،كذ تك أل نومك،كذلككإ هكن نومكتهاعال،كوالؤعركفشك ل

ال،كواليفكت عالكن ضلعمك لتهاعالكون ضلعمك لتو ر كُعك آلري

وفيييشك لتوجعيييهكحعيييض كُيييضك“ وإ كُييي ك لبعيييض كل يييحال”ن يييال الك

ضُجكتتىضطيييضرك ألقييي مكابيييالكُقيييض كنوك يييع ضالعوكفيييعنمكنوكبال ييي

ُييضك كو لقنييمكو”تنهتعييو شك،كوحقعقييركُييضك  طييوتكانعييهك عييرك

أل  ييضكتىتُييتكن ييض كُيي ك“ ُو ييوار”،كثييمكإ  ييضك“ع ييطالو 

،كفيييي كفو ريييي كفعُييييضكبييييع كاضفييييرك لىنييييوم،ك“ُييييتجك لىنييييوم”

عيييت ك لالعض،يييعضتكو لهييي كو ألتمكو ل  ت يييركو لاعُعيييضتكو لىق

وُجييض تك لىنييومكانيي كت وا ييض،كذلييككن كهييذ ك لاييو ك لييذيك

مكُي كهيذرك لىنيو“ تقعيقكُحايم” ح كفعيه،كُب يشكاني كُيتعجك

ا كفيييشكهعئيييركلتليييا ككب عتيييهك لتحتعييير،كوب عتيييهك لتحتعيييركتتلييي

ُيضكفضلذيك طضلىهكُ كحول ضكابيالكحو  ي ضك لرُي “ ُهضهعمك”

 ييضك،ككفتأُ ت“ لُهييضهعم”هييشكإ كنليياض كورييوالكتىتُييتكانيي ك

“ ومُيتعجك لىني” ُوذجك بيع كُي كر ل يضك لعيرك   يتهضت كُي ك

ُيييئ كاب عيييركتحتعيييركليييهكفتط“  لُه يييوم”هيييذر،كايييشك  تاليييفك

.   ه كوت تقال،كفت تجعم
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