
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(7-1 :٥1 ةيمور)

ُنحن انيلع ُبجي ُةوخإأ اي
َنـَهَو َلـِمـَتـحـن نأأ َءاـيوـقأأ
يـــسضرـــُن و ِءاـــفـــَعـــسضلأ
سسفـنأأ ٍدحأو لك ِسضرُيلف *اـنـَ

ِلـجأِ خـلـل ُهـَبـيرـق اــّنــم
 َحـيـسسأ نإاـف *ناـيـنـُبـلأ
سسفــن ِسضرــُي اـمـك نــكـلو ُهـَ
َكيرـّيـعـم ُتأيــعــت َبــِتــُك
اـم لــك نأ* يــلــع ْتعــقو
َبتـُك اّإأ ُلـبــق نــم َبــِتــُك
ُءاجرلأ انل َنوكيل انميلعتل
*بتكـلأ ِةـيزـعـتـبو ِسصلاـب
ِسصلأ ُهــلإأ مــكـــِطـــْعـــُيـــلو
يقفّتم أونوكت نأأ ِةيزعتلأو
سسحب مكـنـيـب اـمـيـف ِءأرآأ ِبَ
مكنإأ ىتـح *عوـسسي ِحـيـسسأ
ٍدحأو ٍمــفو ٍةدحأو ٍسسفـــنـــب

بر اــبأأ هــلــلأ نودـــّجاــنــ
ِلـجأأ نـم *حـيــسسأ َعوــسسي
اًسضعب مكُسضعب ذخّتيلف كلذ
ِد ُحيسسأ مكذـخـتأ اـمـك
      .هللأ

بئاجعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أ عوسسي برلأ بئاجع رابخأأ
 برلأ نكل ،ديدأ دهعلأ تاحفسص
اهّأأ يتلأ بئاجعلأ تاح مظعم
ّأأ ءافسشلأ لان يذلأ نم بلطي ناك
ليإأ  .هعم ثدح ا ًأدحأأ خي
َيمعأأ عم لثا رمأأ ثدح مويلأ
:عوـسسي برــلأ اــمــهاــفــسش نــيذــلــلأ
امـهرــهــتــناــف>
:ًــئاـــق عوـــسسي
مـلـعــي  أرــظــنأ
اجرخ املف ،دحأأ
كلـت  ُهأرــَهــَسش
<اــهــّلــك سضرأأ
-03 :9 تـــم)

ةـــقـــيرـــط .(13
عــم لــعاــفــتــلأ
فلتخت بئاجعلأ

رخآ سصخسش نم
نأأ ًاـمـئأد هـبـتـنـن نأأ اـنـيـلــع نــكــل
يـه تقو يأأ  نـكـت  ةـبـيـجـعـلأ
ًامئأد كانه لب ،اهتأذ دحب ةياغلأ

.اهءأرو ىمسسأأ فده
سصخ يه ةّيسساسسأأ برلأ ةياغ

كتعأأ نإأ> :انل لوقي كلذل ،ناسسنإأ
،كنع اهقلأأو اهعطقاف كلجر وأأ كدي

وأأ جرــعأأ ةاــيأ لـــخدت نأأ كل خ
ةيدبأأ رانلأ  ىقلت نأأ نم عطقأأ

كتعأأ نإأو .نـــــــجر وأأ نأدي كلو
كل خ ،كنع اهقلأأو اهعلقاف كنيع
ىقلت نأأ نم روعأأ ةايأ لخدت نأأ

 تم) <نانـيـع كلو راـنـلأ مـنـهـج
مكلأ أذه نم دوسصقأ  .(8-9 :81

توكلأ ءانبأأ انلعجيل دّسس برلأ نأأ
هربو هـلـلأ توـكـلـم ًوأأ أوـبـلـطأأ> :ًوأأ

 .(33 :6 تم) <مكل دأزُت اهّلك هذهو
يهو ةيقيقح رومأأ يه بئاجعلأ نإأ
رأرمتسساب لسص.  بئاجعلأ ققحتت

يـه لـب ،عوـسسي برـلأ ماــيأأ  طــقــف
.سسيدقـلأ ةاـيـح  ةرـسضاـح ًاـمـئأد

 ةرـسضاـح بئاـجـعـلأ نأأ حــيــحــسص
سسيل نكل ،ةـّيـسســــكذوـثرأأ ةـسسـيـنـكـلأ

ىعسسي نأأ ًأذَب
فـلـخ ناـسسنإأ
ّدحـب بئاـجـعـلأ

ودغت ئل اهتأذ
ىغتبم ةبيجعلأ
امنـيـب ،نـمؤوأ

عئاقولأ  يه
دكؤوــت هأرـــب

ليإأ ةقيقـح
راــسص هــلــلأ نأأ
سصّلخيل ًاناسسنإأ

.ةيهلإأ مَعِنلل ًةلماح اهلعجيو ةقيلأ
ىلع ناسسنإأ ةايح لع ةبيجعلأ نإأ
رطأ نمكي انه نكل ،لسضفأأ سضرأأ

 يأأ ،بئاجعلأ ءأرو يعسسلأ  نأأ
،ةيدسسأ انتاي ًانيسس طقف بلطن
سست1) انتسسأدق يه هللأ ةئيسشم امنيب
 روــبــع يــه ةــسسأدقـــلأ نإأ .(3 :4
تم) قّيسضلأ بابلأو ةبعسصلأ قيرطلأ

اـناـغـتـبــم إأ يّدؤوــي يذــلأ (41 :7
.هللأ عم ةايأ يأأ ،ّيقيقأ انحرفو

هتلاسسر  لوـسسرـلأ سسلوـب لوـقـي
دحأو لكل> :سسوثنروك لهأأ إأ وأأ
هنإاف ،ةعفنمـلـل حورـلأ راـهـظإأ ىـطـعـُي
،ةمـكـح مـك حورـلاـب ىـطـعـُي دحأوـل

7102 /03 ددعلا
زو32 دحألا

لايقزح يبنلا راكذت

اقوف ةنهكلا  ديهششلاو

سسداشسلا نحللا

عباشسلا رـَحـَشسلا ليإا



 كلذك ،عوسسي برلأ لب اهتأذ دحب
،سسانلأ دسصقم امه ناـيـمـعأأ نـكـي
لب ،امهمسسأ ام ىتح فرعن  نحنف
إأ سساـنـلـل نـيَدسشرــم دّر اــناــك
مايأأ هذه  .عوسسي برلاب ناإأ
اـمدنـع نوـتـفاـهـتــي سساــنــلأ ىرــن
سضعبلأ ،ام ةـبـيـجـع نـع نوـعـمـسسي
أوـعـبـسشيـل نورـخآأو ًةـكرـب أوـلاـنـيــل
يذلأ ّيسساسسأأ لأؤوسسلأ .مهيدل ًوسضف
اـمدنـع أاـجاـفـتـن أذا وـه دوأرـي
نمؤوأ امـنـيـب ،بئاـجـعـلاـب عـمـسسن
موي ّلك نياعي برلأ عم ايحي يذلأ

دّجو هلوح ءيسش لك  بئاجع
حيـسساـب نـمؤوأ .ةـقـيـقد لـك هـلـلأ
عاطتـسسُأ غ> نأأ موـي ّلـك دـّكأاـتـي
ول) <هللأ دنع عاطتسسُم سسانلأ دنع
ةـئـيـلـم نــمؤوأ ةاــيــح .(72 :81
 كلذــل ،ةــيــحورــلأ بئاــجــعــلاــب
بئاــجــعــلأ ثودح نــم برــغــتــسسي
بئاجع ثد  لاح و .ةّيداأ

هّنأ نمؤوأ ناإأ عزعزتي  ةّيدام
يأأ لاني نأأ لبق ،هبلق هيغتبي ام لان
 هزـنـك عـسضو اـمدنـع ،رـخآأ ءيـسش
أوزنكأ> :برلأ ةيسصو بسسحب ءامسسلأ
دسسفي  ثيح ءامسسلأ  ًأزونك مكل
بقـــنـــي  ثيـــحو أأدسص و سسوـــسس
ثيـح هـنأ ،نوـقرـسسي و نوـقراــسس
<ًاسضيأأ كبلق نوكي كانه كزنك نوكي
 .(12-02 :6 تم)

ةيششربألا سسرادم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعأر ةدايسس ةكبو برلأ ةمعنب

ىرج سسايلأ تيلوبوأ ةيسشربأأ
7102 زو11 ءاثثلأ ءاسسم
ةيسسكذوثرأأ ةراسشبلأ ةسسردم باحر

ةبلاطو ًابلاـط٥71 جيرخـت لـفـح
سسرأدم  ماعلأ أذهل مهتسسأرد أوهنأأ
رامقأأو ناسسحإأ ةرـهز :ةـيـسشرـبأأ
ةـيـسسكذوـثرأأ ةراـسشبــلأو ةــثــثــلأ

ةديسسلأو انيطب سسايلأ رام ةيوناثو
ةفاسضإأ ،توب سسأأر ــ ةيسسكذوثرأأ
سسيدقــلأ يــتــسسردم نــم بــط إأ

ليإلا ــــــ    ــــــــــ
(٥3-72 :9 ىتم)

 امـيـف ناـمزـلأ كلذ
نايمعأأ ُهعبت ٌزات ُعوسسي
انمحرأ نوقيو ناحيسصَي
لـخد اـّمـلـف *دوأد َنـبأ اـي
ِنايمعأأ ِهـيـلإأ اـند َتيـبـلأ

لـه ُعوـسسي اـمــهــل لاــقــف
َلَعفأأ نأأ ُرِدقأأ يّنأأ ِنانمؤوت
*بر اي معن ُهل اقف .كلذ

اــمـهـَنـيـعأأ سس ٍذـئـنــيــح
ْنُكيلف اـمـُكـِناإاـك ًـئاـق
.امهُنيعأأ تحتفناـف .اـمـُكـَل
ًئاق ُعوسسي امـهَرـَهـتـناـف
اّملف *ٌدـَحأأ ْمـَلـعـَي  أرـُظـنأأ

سش اــجرـــخ كلــت  ُهأرــَهــَ
دعـــبو *اـــهـــّلــــك ِسضرأأ

ِهـيـلإأ أوـمّدق اـمــهــجورــخ
اّملف *ٌناطـيـسش ِهـب َسسَرـخأأ
َمـلـكــت ُناــطــيــسشلأ َجِرــخُأأ
ُعومأ َبجعتف .ُسسرخأأ

ُلْثِم طق ْرـَهـْظـَي  لـئاـق
اــّمأأ *لــيــئأرــسسإأ  أذـــه
ُهـنإأ أوـلاـقـف نوـيـسسيرــفــلأ
ُجِرخُي طاـيـسشلأ ِسسيـئرـب
ُعوـسسي َناـكو *َطاـيــسشلأ
ىرقلأو اهّلك َندُأ ُفوطي
ُزِركيو مِهِعِما  ُمّلعي
يفسشَيو ِتوـكـلأ ِةراـسشبـب
 ٍفعُسض لكو ٍسضَرَم لك
  .بعسشلأ

حورــلأ بسسحــب مــلــع مــك رــخآو
،دحأولأ حورلاب ناإأ رخآو ،دحأولأ

،دحأولأ حورلاب ءافسش بهأوم رخآو
رخآو ةوبن رخآو تأوق لمع رخآو

أ زيي(01-7 :21 روك1) <حأورأ.
ةـــيـــحورـــلأ بهأوأ نـــم فدهـــلأ
وه ،بئاجعلأ عنسص اهنمو ،ةعونتأ
بكلأ سسويـلـيـسساـب سسيدقـلأ بسسحـب

أ .لكك ةسسينكلأ وةيطع يه ةبهو
لـجأ ناـسسنإـل سسدقـلأ حورــلأ نــم
يأأ نأأ حسضأولأ نمو ،نيرخآأ ةعفنم
هذه لك كلت نأأ عيطتسسي  ناسسنإأ
.بهأوأ

 نأدمعأ انحوي ناك امدنع
،حيسسأ لامـعأأ نـع عـمـسسو نـجـسسلأ
عوسسي إأ هذيمت نم نثإأ لسسرأأ
رـظـتـنـن مأأ يــتآأ وــه تنأأ> :هأاــسس
ابهذإأ> :ناك امهل برلأ بأوج <؟رخآأ

:نأرظنتو ناعمسست ا انحوي أخأأو
نوـسش جرـعـلأو نورـسصبـي يـمـعــلأ

نوعمسسي مسصلأو نورـهـطـي سصلأو
كاـــسسأو نوـــموـــقـــي ىـــتوأو
< ّعي  ن ىبوطو ،نورسشبي
أذـه نـم مـهــفــن .(6-4 :11 تــم)
تأودأأ در يه بئاجعلأ نأأ بأوأ

ىمسسأأفدهلأألوسصوللةمدختسسُم
مظعم  .عوسسي برلاب ناإأ وهو
ناك عوسسي برلأ اهّأأ يتلأ بئاجعلأ
ةبيجعلأ لبق امإأ ،ناإأ نع لأاسسي
هيدل ناك يذلأ لجرلأ عم لسصح امك
هل لاقف هبذعي سسرخأأ حور هب نبأ
نمؤوت نأأ عيطتسست تنك نإأ> :عوسسي
:9 رم) <نمؤوملل عاطتسسم ءيسش ّلكف
لسصح امك ةبيجعلأ دعب امإأو ،(32
يذلأ هدلوم ذنم ىمعأأ ىفسش ح
هدجو ًاجراخ دوهيلأ هجرخأأ امدعب
<؟هللأ نباب نمؤوتأأ> :هل لاقو عوسسي
.(٥3 :9 وي)

 أإدعب ،مويلأ هأأرقن يذلأ لي
اـجرـخ ،ـَيـمـعأأ برــلأ ىــفــسش نأأ

ًأذإأ .عوــسسي نــع سضرأأ ّلـــك أخأأو
ةبيجعلأ سسيل اـمـهـتراـسشب عوـسضوـم



لمأات ـــــــــــــ
عيطتسسي نَم !ديسسلأ اهيأأ

نـــيذـــلأ ؟كروــــغ سسي نأأ
و نوـئـطـخـي كنوـلـهـجـي
نـيذـلأو .ًاـئـيـسش نوــفرــعــي
كتــيــهوــلأاـــب نوـــفعـــي
فوخ مـهـكـّلـمـتـي ،ناإاـب
،نيدعترم نولهذنيو ،ميظع
 نولوقي ام نوفرعي كنأ
 .لقعلأ قوف نئاك

كدو كلاـعـفأأ نإأ
مـهـفـلأ قوـفـت كتـفرـعــمو
.ًاــيــلــك كأردإأ قوــفـــتو

تنأأ نم كردن نأأ اننك،
كروـن ىرــن نأأ اــنــنــك،

ْنَم له انعيمـج اـنـنـكـل
،ءاجرلأ انلكلذعم .نوكت
ةبحمـلأو .ناـمـيإأ كلـمـنو
نودب انـل اـهـتـيـطـعأأ يـتـلأ

و اـهـنـع رـّبـعــي  ،دودح
رون يـه .ءيـسش اـهـيوـتـحـي
روـن ،هـيـلإأ بَرــَتـقــم رــيــغ
رونلأ أذه .ءيسش لك حرتجي
كنيع هوعدنو كدي هيّمسسن
.كنيعَمو

يّلكلأ كمف لخ نم
،كدجمو كتردقو ،ةـسسأدقـلأ
يأأ نم لمجأأ كهجو ىرُي

بيغت  سسمسش هنأ .لامج
،تايهلإأ يف نيماـسستـمـلـل
نيذلل عوطسسلأ مئأد مجنو
هـنأ .مـهـيـعـسس يـف نوّدجــي
،دقحلأ درطي ،نزحلأ سضيقن
يناطيـسشلأ دسسحـلأ وـحـمـيو

مسضلأ  توسص  إأ  ًامئأد  أوغسصأأ
  هنأأو  ىري  َهللأ  ّنأأ  أورّكذتو
ناإاب  أوحّلسست  .هيّب  ُلذخي
.داسسفلأو  رسشلأ  ةهجأوم    هللاب
أوبراحو  عفلاب  ِتايرغأ  أومواق
لـمـعـلاـب  َرـقـفـلأو  مـلـعـلاـب  َلـهأ

ٍتانزو  ُهللأ  مكحنم  دقل  .ةرباثأو
اهمثت  ىلع  متلمع  ْنإأ  ةديدع

نوعدبتو  نوقّل.    ّنأأ  أوسسنت
مـث  ًوأأ  َةاـيأ  مـكــــَحــَنــَم  َهــلــلأ
َمسضلأو  َبلقلأو  َلقعلأو  َةحسصلأ

مكحنم  امك  ،ةثكلأ  ِتاكلتمأو
.قافرلأو  ــّبرأو  َلهأأو  َنطولأ
ًةـيـفاـك  ُتأءاـطــعــلأ  هذــه  تسسيــلأأ
؟ظوظ  ًأرسشب  مكنم  َلعجتل

ىلع  مكسسرأدم    أاسشن  دقل
رخآأ  ِمأحأو  ِحماسستلأو  ِةبأ

هيلإأ  ةءاسسإأ  ِمدعو  هتمأرك  ِظفحو
لب  كولسسلأ  أذه  نع  أوّلخـَتـَت  ف

ميقلأ  هذه  نيرخآأ  َميلعت  أولواح
  كلاباب  لب  مأونوك  .ةاي
ينانبل  أونوك  .اسص  نطأوم
مكؤوو  نكيلو  ،رخآأ  ءيسش  يأأ  لبق
وأأ  بزــحــلــل    هدحو  مــكــنــطوــل
.ةلئاعلأ  وأأ  ةفئاطلأ  وأأ  ةسشعلأ

ىـلـع  َزـفاأ  مـكــــُناإأ  نــكــيــلو
ِدقحلل  ًاببسس    ِحماسستلأو ِةبأ

أذه  ِتافآأ  نع  أودعتبإأ  .ةقرفتلأو
اـنــِباـبـسشب  ُكتـفــت  يــتــلأ  رــسصعــلأ

ٌدحأأ  مـكـــــّنّرــــغـي    .اـنــِعـمــتو
ِحسسلأ  ِلمح  وأأ  تأرِدأ  يطاعتب
وأأ  ِفّرطتلأو  ِدقأ  ِةسسرا  وأأ
وأأ  ِلــتــقــلأ  ِةــبر    ِطوــقـــسسلأ
أوـقــّلـخـت  .هـباـسش  اــم  وأأ  ِةــقرــسسلأ
ىتح  انـّبحأأ  يذلأ  هللأ  ِقخأاب
مكيدل  نكيلو  ،انلجأأ  نم  هسسفن  لذب
نـم  مـكـيـــّجـنـي  ٌدقاـن  ٌبقاـث  ٌرـكــف
ةيمـظـلأ  راـكـفأأ  ءأرو  داـيـقـنإأ

مكيدل  نكيل  .فرحنأ  كولسسلأو
ر  يذلأ  فرظلل  يئانثتسسأ  ٌيعو
مكيلع  أذل  .ةقطنأو  انـُنطو  هيف
.ةبو  ٍمسس  َةاعُد  أونوكت  نأأ

نأأ  نوــب  اَ  غــلأ  أوـــلـــماـــع

ةـيـتوـهــلأ ةــئــسشنــتــلــل سسترأوــك
ىـقـيـسسوـمـلـل سسوـناـمور سسيدقــلأو
 .ةيسسنكلأ

يريدم مسسإاب ةملكو ةسصلأ دعب
بــطــلأ مــسساــب ىرـــخأأو سسرأدأ
يـعأر ةداـيـسس هـجوــت جّرــخــتأ
ةملكلاـب جّرـخـتأ إأ ةـيـسشرـبأأ
:ةيلاتلأ

،جّرختأ  يئابحأأ>
مكرأوسشم  ةياهن    متنأأ  اه

مـكـجّرـخــتــب  نوــحرــف  ،يــسسردأ
هومتعمـج  ًأدأز  مـكـعـم  نوـلـماـحو

  اـهوـمـتـيـسضق  ٍتأوــنــسس  لــخ
وو  اهلخ  ك  ،ةسسردأ

ىلع  متفّرعتو  متـمـّلـعـتو  مـتـبـعـلو
مكل  اهحتف  ًاقافآأ  متفسشتكأو  ٍقافر
يــتــلأ  ةــفاــقــثــلأو  مــكوــمــّلــعــم
ًايعو  كأأ  متحبسصأاف  ،اهومتلّسصح
حاجنلأ  ةركسس  دعب  .ًأكفت  قمعأأو
ِلمعلأو  دـِأ  ُتقو  يتأاي  فوسس
ًأدأدعــتــسسأ  ةــعـــماأ    ِبوؤودلأ
،ةـيـلـمـعـلأ  ةاـيأ  كعـم  لوـخدل
ةعماأ  دعب  مكرظتنت  يتلأ  ِةايأ
.مكـِعأدبإأو  مكـِتأءاطع  ىلع  َدهسشتل
.هَءاسسنو  ِدغلأ  َلاجر  نونوكت  فوسس
لـبـقـتـسسأ  َةداـق  نوـنوـكـت  فوـسس
هَءأرــعــسشو  هَءاـــبدأأو  هَءاـــمـــلـــعو
مـكــِفاــتــكأأ  ىــلــع  .هـــَتــفــسســفو
اـمـكو  ،ةاـقـلـم  نـطوـلأ  ُةـيـلوؤوـسسم
مكـُفسسأأ  مكل  هكرت  ام  ىلع  أاسشن
فوــسس  ،هاـــيإأ  مـــكوـــمـــّلـــع  اـــمو
لاـيـجأأ  ةـئـسشنـت    نوـمــهاــسست
يذتغت  ام  اهل  نوكتو  ةقحلأ
ٍراكفأأو  ٍمولعو  ٍقخأأو ٍ ميق  نم  هب
،أذل  .نوكت    دقو  ًةءاّنب  نوكت  دق
ةـــطأ  هذـــه    ،مـــكــــيــــسصوأأ
نأأ  ،مــكــتاــيــح  نــم  ةــيــلــسصفأ

تسسق  امهم  مكتءأرب  ىلع  أوظفا
  نأأ  مكيسصوأأ  .فورظلأ  مكيلع
يتلأ  قخأأو  ميقلأ  نع  أوّلختت
سص  اـمـهـم  اـهـيــلــع  أاــسشن تبــُعــَ
إأ  أوقلزنت    نأأو  ،تايدحتلأ
لـب  ،فـقأوأ  سصخرو  ةــلوــهــسسلأ



ةئيبلأ  ىلع  أوظفاحو  هب  أولَماعت
ٌةيطع  اهّنأ  اهيف  نوسشيعت  يتلأ

.اهب  ٌةطبترم  مكـُتايحو  هللأ  نم
مكيف  يذلأ  ناسسنإأ  ىلع  أوظفاح
  ٍكولسس  إأ  أوقلزنت    يكل
ىلع  مكنأأ  ًامئأد  أورّكذت  .اسسنإأ

دقو  ،متقلـُخ  هلاثمو  هللأ  ةروسص
ُحسضفي  ًأرون  أونوكت  نأأ  مكاسصوأأ

ًامعط  يفسضي  ًاحلمو  ّرسشلأ  َةملظ
.ةاسص  ًةمخو  ،ةايأ  ىلع

مكيوذ  عم  هلإأ  برلأ  مكظفح
مكمايأأ    مـكـقـفوو  مـكـيـمـّلـعـمو
  .ةيتآأ

ــــــــــــــــــــــــــ سسيدقلا زكرم
سسويشسيياب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعأر ةدايسس روسضحو ةياعرب

،سساـيـلأ تيــلوــبوأ ةــيــسشرــبأأ
نم ددعو ةيسشربأأ ةنهك روسضحبو
زو4 ءاثثلأ ءاسسم  ،اهئانبأأ

سسيدقـلأ زـكرــم حاــتــتــفأ7102
سسيدقلأ ةسسينك مرح  سسويسسيياب
ةــعــبرأأ زــكرأ مــسضي .سسوــيد
نسسلأ راـبـك يـقـت عورـسشم :ماـسسقأأ
(PAV)risialP ceva rillieiV، فرغ
.tS smroDيعماأ بـطـلـل
soirtimiD، سصخــتــم خــبــطـــم سصــ
gnirehtaC turieB، ـــتيـفاـكاي
attefac aL
وـه :نـسسلأ راـبـك يـقـت عورـسشم +
رابك لبقتسسي (ا) يراهن زكرم
نـسسلأ راــبــك هــيــف يــسضقــي ،نــسسلأ
ةيحورلأ ةياعرلأ مهل مّدقُتو مهراهن
روـطـفـلأ يـتـبـجو عــم ةــيــحــسصلأو
 مـهـكأرـسشإأ إأ ةـفاــسضإأ .ءأدغــلأو

طيسشنتل ةيسضايرو ةيئايزيف نيرا
ةيركف تاطاسشن ةماقإأو ،مهداسسجأأ
مـهـتأردق طـيـسشنـت ىـلـع مـهدعاــسست
سضعــبو ،مــهــترــكأذو ةــيــلــقــعــلأ

ينسضُي ةـيأدبـلأ يـف .ًاـيـلـك
درـطـي .ًاـيــّقــنــم نــهوــيو
سصّلقيو ،ةريرـسشلأ راـكـفأأ
يرأوتلأ مـّلـعـي .تاـكرـحـلأ

حــــمــــسسي  .عاـــــسضتأو
.بأرطسضاب و ةقرفتلاب
،ملاعلأ اّنع لسصفي هئايسضب
تاجاعزنأ نايسسن دّلويو
يّذغي يذلأ وه .ةيـمـلاـعـلأ
،سشطعلأ ئفطيو ،نيريثكلأ

نوبعتي نيذلل هتوق بهيو
ئدهـيو ،رـيـخـلأ لــجأأ نــم
،بلـقـلأ ناـيـلــغو بسضغــلأ

.قلقلأو جاعزنأ عنميو
رون رهـظـي اـمدنـعو

هحسصب عسشيو حيسسملأ
هـنوـعـبـتـي نـيذـلأ لـعـجــي
ءأروـــلأ ىــــلإأ نودوــــعــــي
نــيذــلأو .نوــعــجأرــتـــيو
مهفرسصي حاحلإاب هنوبلطي

ريغ أونوـكـي نأأ نـم ًاـفوـخ
يذـلأ رـيـخـلاــب نــيرــيدج
.ةقيلخ لك قوفي

 يتلأ ةبهوملل اي
ةجهبلأ اـهـنأ !اـهـب قـطـنـُي
،مسسلأو ةبوذعلأ ،حرفلأو
.هـل دح  يذـلأ نأرـفـغـلأو
رونلأ اهنأ .ةمحر ةجل اهنأ

،رَسصبُي يذلأ روظنملأ ريغ
،عسسي يذلأ عوسسوملأ ريغو
يذـلأ سسوـمــلــمــلأ رــيــغو
.يلقع هطقتلي

يتوهلا ناعمشس سسيدقلا

ةعأرزلأو يهطلأ نف لثم تاطاسشنلأ
سضعــــب بناــــج إأ ،ةــــطاـــــيأو
ةمهم .ةينفلأو ةيهيفلأ تاطاسشنلأ

يّدو ناكم مأات :يه زكرأ أذه
،مهب ابحرم نوكي ثيح نسسلأ رابكل
مهتيلقتسسأو مهتيوهىلعةظفاأ

 مهتقث ةدايز ،ةيمويـلأ مـهـتاـيـح
،عـمـتأ  مــهدوــجو ةــمــيــقــب
مدقـت عـم باـئـتـكإأ نـم ةـياــقوــلأ
.لسضفأأ ةايح ةيعون مأاتو ،رمعلأ

اهددع :يعماأ بطلل فرغ +
ةـفاـكــب ةزــه ةــفرــغ نوــناــمــث
،ءابرهك ،ءام) ةيرورسضلأ تأزيهجتلأ

ةـلاــسسغ ،فــقوــم ،تيــننأ ةــمدخ
بـطـلأ ةـحأرـل (ماـعــط ،ةــفاــسشنو
اهراجئتسسأ  بغأرلأ يعماأ
مـهـتـسسأرد ءاـنـثأأ اـهـيــف ةــماــقإــل
 .ةيعماأ

سصختـم خـبـطـم + خـبـطـم وـهو :سص
نـم كأأ مأاـتـل زـه يــعاــنــسص
قبـط) ًاـيـموـي ماـعـط ةـبـجو008
،ةيعامتجأو ةيلئاع تفح ،يموي
.(...خلإأ ،ليتكوك
ًاـناـكـم نـمؤوـت يــهو :ايتيـفاـك +
ميقأ يعماأ بطلأ يقتل

 أثيـح هـجراـخو زـكر مهنـك
ةيعيـجـسشت راـعـسسأاـب برـسشلأو لـكأأ

.ةبسسانم
انيعأر ةدايسس كراب دقو أذه

نيذلأو هيلع ميقلأو زكرأ ليلأ
مــهــلاــم نــم ،أوــمــهاــسسو أوــعت
.زـكرأ أذـه ةـماـقإأ  ،مــهــتخو
سسيدقـــلأ ةدـــق> دقــــت ىرــــجو
وــغراـــم ةديـــسسلأ إأ <سسوـــيد
ةمِهاـسسأ تناـك يـتـلأ ةـّبـك راـّسصن
.زكرأ أذه ءاسشنإأ  ىكلأ

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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