
 

 

   

 ِؾَٚءر ث٤م٩ق 

ص٪و ث٤م٩ق ِٓ 

ثٌضٛؽ١ٙجس ٚ ثٌٛٙج٠ج ٚ 

ثٌمٛث٩و ثٌضٟ صٙوف إٌٝ 

صم٠ُٛ ث٩ٛؽجػ ثٌٍْٛن 

ث٦ْٔجٟٔ ٚ ص١٦ُٕ ثٌق١جر 

ث٨ؽضّج١٩ز، ٌٚمو ث٘ضّش 

ثٌفٍْفز د٧ّٛٝٛ 

ث٤م٩ق ِٕو ثٌ٪ًٚٛ 

ثٌمو٠ّز مجٙز ٨ِ 

ٚ " ّمٌثٟ"

، إى ثٔٚخ "أ٢ًّٛ"

ث٘ضّجَ ثٌذجفغ١ٓ فٟ 

ِؾجي ث٤م٩ق إٌٝ ؽ٪ً 

ثٌٍْٛن ِضؤّْج ٩ٍٝ 

ثٌفٞجةً ٚ ص١٦ُٕ 

ثٌٍْٛوجس ثٌغ٠َ٠ٌز ٚ 

ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌٖٙٛثس ٚ 

ث٤٘ٛثء ثٌ٪ٖٛثة١ز ثٌضٟ 

صمٛه إٌٝ ثٌفٛٝٝ، إْ 

ثٌٙوف ث٤ّّٝ ثٌيٞ 

صضٛمٝ ث٤م٩ق دٍٛغٗ 

٘ٛ صقم١ك ثٌْ٪جهر، ٚ 

ىٌه دّٞجْ ثٌقٌثس 

ث٠ًٌٌٚٞز ٌضقم١ك 

ثٌقجؽ١جس هْٚ ث٦م٩ي 

دجٌٛثؽذجس، غ١ٌ إْ 

ثٌضفى١ٌ فٟ ث٤م٩ق 

٢٠ٌؿ ٩ور إٕىج١ٌجس ِٓ 

ً٘ ث٤م٩ق :د١ٕٙج 

٢ٍِمز ٚ ٕجٍِز ٚ 

ِٛفور د١ٓ ؽ٨١ّ 

ثٌٕجُ، أَ أْ ٌىً ِؾض٨ّ 

أم٩لٗ ٚ ديٌه صىْٛ 

ْٔذ١ز؟ ٚ ً٘ ٠٪ضّو 

ص٢ذ١ك ث٤م٩ق ٩ٍٝ 

ث٦ٌَثَ أَ ث٨ٌضَثَ؟  

   

 ثٌٛثؽخ 

١ٖ٠ٌ ثٌٛثؽخ إٌٝ ِج 

٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ثٌفٌه ثٌم١جَ 

دٗ، ٚ ٌىٓ ِج ٠ؾخ ٩ٍٝ 

ث٦ْٔجْ لو ٠مَٛ دٗ 

دٖىً فٌ ٚ إًثهٞ 

ٍِضَِج دؤهثةٗ ١٩ٚج ِٕٗ 

ٌّج ٠قممٗ ٌٗ ٌٚغ١ٌٖ ِٓ 

ٔف٨، ٚ لو صضومً ٢ٍّز 

مجًؽ١ز صٍََ ث٦ْٔجْ 

   

 ِؾَٚءر ث١ٌْجّز 

٠٪و ِفَٙٛ ث١ٌْجّز ِٓ 

ث٩ٌّٛٝٛجس ثٌضٟ ث٘ضّش 

دٙج ثٌفٍْفز ٌىٛٔٙج 

صضٕجٚي ثٌض١٦ُٕ 

ث٨ؽضّج٩ٟ ٨ٝٚٚ 

ٝٛثد٠ ٌٍٍْٛن 

ث٦ْٔجٟٔ، إٔٙج ثٌّؾجي 

ثٌيٞ ٠ٌصذ٠ دجِض٩ن 

ث٢ٌٍْز ٚ ِّجًّضٙج ِٓ 

م٩ي ِؤّْجس صٙوف 

إٌٝ صود١ٌ ثٌٖؤْ ثٌ٪جَ، 

٠ّٚىٓ صم١ُْ ث٨٘ضّجَ 

دج١ٌْجّز إٌٝ ِؾج١ٌٓ 

ِنضٍف١ٓ ٠ضّغً ث٤ٚي فٟ 

ثٌّؾجي ثٌفٍْفٟ ثٌيٞ 

٠ضٕجٚي ٧ِٛٝٛ ث١ٌْجّز 

ِٓ ٔجف١ز ٠ٌ٦ٔز ٠ٙوف 

ِٓ م٩ٌٙج إٌٝ صقو٠و ِج 

٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ، ٌيٌه 

فجْ ِ٪٦ُ ث٠ٌ٦ٌٕجس 

ثٌفٍْف١ز فٟ ث١ٌْجّز 

ثصٚفش دجٌّغج١ٌز ٚ 

صٛمش ثٌض١٦ٌٕ ٌوٌٚز 

ِغج١ٌز، ٚ ثٔضمجه ِج ٘ٛ 

لجةُ فٟ ثٌٛثل٨، أِج 

ثٌّؾجي ثٌغجٟٔ ف١ضؾٍٝ فٟ 

ثٌّّجًّز ثٌض٢ذ١م١ز 

١ٌٍْجّز فٟ ثٌٛثل٨ ِٓ 

لذً ًؽً ث١ٌْجّز ٚ 

ص٪ضّو ٩ور ِؤّْجس 

صضقوه ِّٙضٙج فٟ ثٌقفج٣ 

٩ٍٝ فمٛق ثٌٕجُ ٚ 

إلجِز ثٌ٪وي ٚ ثٌمٞجء 

.  ٩ٍٝ ثٌ٪ٕف

   

  ثٌوٌٚز

٠ضٌد٨ ِفَٙٛ ثٌوٌٚز 

٩ٌٓ ثٌفٍْفز 

ث١ٌْج١ّز، ٌّج ٠قٍّٗ ِٓ 

أ١ّ٘ز لٜٚٛ ّٛثء 

ث٩ضذٌٔجٖ و١جٔج د٠ٌٖج ىٚ 

مٚجة٘ صج٠ًن١ز، 

ؽغٌثف١ز، ٌغ٠ٛز، أٚ 

عمجف١ز ِٖضٌوز؛ أٚ 

ِؾ٩ّٛز ِٓ ث٤ؽَٙر 

ثٌّىٍفز دضود١ٌ ثٌٖؤْ 

ٚص٪و . ثٌ٪جَ ٌٍّؾض٨ّ

   

 ِؾَٚءر ثٌّ٪ٌفز 

إْ وً ١ٍّ٩ز فى٠ٌز 

صْضٛؽخ ٚؽٛه ىثس 

٩جًفز ِضٚفز دج٩ٌٟٛ ٚ 

ثٌ٪مً ٚ فٟ ثٌّمجدً 

٧ِٛٝٛ ِ٪ٌفز، ٚ 

ثٌّ٪ٌفز صقضُ ٩ٍٝ ثٌ٪جٌُ 

أْ ٠ٍضََ ثٌق١جه فٟ دٕجةٗ 

ٌٍّ٪جًف فضٝ صىْٛ 

١٩ِٛٝٛز ٚ ٌيث ٠ٕذغٟ 

ثٌضنٍٟ ٩ٓ ٚؽٙضٗ 

ثٌنجٙز ٚ ٕ٪ًٖٛ ثٌنجٗ 

فٟ ص٪جٍِٗ ٨ِ ٧ِٛٝٛ 

ثٌوًثّز، فجٌّ٪ٌفز ١ٌْش 

ِ٪١٢جس ؽجَ٘ر ٚ صٍمجة١ز 

دً ٟ٘ ٔضجػ ٌّؾٙٛه 

إْٔجٟٔ صضومً فٟ إٖٔجةٗ 

٩ٛثًِ ّٚٚجةً ِض٪وهر، 

فْٛثء ص٪ٍك ث٤ٌِ دّ٪ٌفز 

ث٢ٌذ١٪ز أٚ ِ٪ٌفز ث٦ْٔجْ 

ىثصٗ،ٚ ٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ث٦ْٔجْ 

ثفضٌثَ ِٕج٘ؼ صؤٍ٘ٗ إٌٝ 

إعذجس ثٌقم١مز ٚ صٍٛٙٗ 

إٌٝ ِ٪ٌفز ىثس ل١ّز 

١٩ِٛٝٛز، إْ ثٌضم١١ُ 

ثٌ٪ٍّٟ ٚ ثٌّ٪ٌفٟ ٧ٌْٔجْ 

أصجؿ ٌٗ فٌٙز ث٢١ٌٌْر 

٩ٍٝ ثٌ٪جٌُ َ ِىٕٗ ِٓ فُٙ 

أٌغجٍٖ، فجدضوثء ِٓ 

 ٩ٌف ثٌ٪جٌُ 17ثٌمٌْ

عًٛثس ١ٍّ٩ز دفًٞ 

ث٩ضّجه ثٌّٕٙؼ ثٌضؾ٠ٌذٟ، 

وجٔش ٌٙيٖ ثٌغًٛثس ثعٌ 

. ٚثٝـ فٟ صموَ ث٦ْٔج١ٔز

غ١ٌ أْ ٘يٖ ثٌ٪ٍَٛ ص٢ٌؿ 

إٕىج٨س ف١ّج ٠ض٪ٍك 

د٠ٌ٢مز إٖٔجةٙج أٚ ثٌضؤوو 

ِٓ ٙولٙج، ٠ٚضؾْو ىٌه 

مٚٛٙج ِٓ م٩ي إٕىجي 

دٕجء ث٠ٌ٦ٌٕز ثٌ٪١ٍّز ٚ 

ث٩ضّجه ثٌضؾجًح ٦عذجس 

ٙولٙج، وّج ٢٠ٌُؿ إٕىجي 

آمٌ ٠ض٪ٍك د٪١ٍّز ثٌ٪ٍَٛ 

ث٦ْٔج١ٔز إٌٝ ؽجٔخ إٕىجي 

صقو٠و ِفَٙٛ ثٌقم١مز 

ّٝٓ ِؾجي ثٌذقظ 

.  ثٌ٪ٍّٟ

   

   

 ث٦ْٔجْ 

٠٪ضذٌ ٧ِٛٝٛ ث٦ْٔجْ 

ِقًٛ ث٘ضّجَ ثٌفٍْفز، إى 

صٕجٌٚش ِٕو دوث٠ضٙج ٨ِ 

ث٦غ٠ٌك، ٚ ص٩ٕٛش ١ٌق 

هًثّضٗ ٚ ِؾجي دقغٗ، 

٠ّىٓ صقو٠و ث٦ٌٌٚف 

ثٌّضومٍز فٟ صقو٠و فم١مز 

ث٦ْٔجْ إٌٝ ُد٪و٠ٓ، 

أٌّٚٙج د٪و ٩ِٟٛٝٛ ٚ 

٠ضؾٍٝ فٟ ِؾ٩ّٛز ِٓ 

ث٦وٌث٘جس ٚ ثٌقض١ّجس ٚ 

ثٌٞغ١ٛجس ثٌضٟ صفٌٛ 

٩ٍٝ ث٦ْٔجْ، ٚ ِٕٙج 

م٩ٛٞٗ ٌمٛث١ٔٓ ث٢ٌذ١٪ز 

عُ ١ّجهر لٛث١ٔٓ ثٌّؾض٨ّ 

ٚ أ٩ٌثفٗ ٚ صمج١ٌوٖ ١ٍ٩ٗ 

أِج . عُ وٛٔٗ وجةٓ فجْ

ثٌذ٪و ثٌغجٟٔ فٙٛ ىثصٟ 

٠ٌصذ٠ أّجّج دؾجٔخ 

ثٌق٠ٌز ٚ ثٌضفى١ٌ ثٌٍي٠ٓ 

٠ضّض٨ دّٙج ث٦ْٔجْ، ٚ 

ِٓ م٩ٌّٙج ٠ْض٨١٢ 

ث٦ْٔجْ أْ ٠نضجً 

ٍّٛوجصٗ ٚ ٠غ١ٌ ِٓ 

ٚؽٛهٖ، ِٚج هثَ ث٦ْٔجْ 

٠ٛؽو هثمً ِؾض٨ّ ف١ٕذغٟ 

أ٨ٚ صقو٠و فم١مز ٘يث 

ث٦ْٔجْ ٚ ص١ٝٛـ 

ث٤ّجُ ثٌيٞ صٕذٕٟ 

١ٍ٩ٗ، وّج ٠ٕذغٟ صقو٠و 

٩٩لز ث٤ٔج دجٌغ١ٌ ٩ٍٝ 

ِْضٜٛ ثٌّ٪ٌفز ٚ 

ثٌٛؽٛه، ٚ أم١ٌث ٠ٕذغٟ 

صقو٠و صًٚٛ ث٦ْٔجْ 

ٌٍضج٠ًل ٚ ٌِثؽ٪ز 

ثٌّ٪جًف ثٌضج٠ًن١ز ٚ 

ث٤ِّ ثٌضٟ صٕذٕٟ ١ٍ٩ٙج 

دٙوف صى٠ٛٓ ِ٪ٌفز 

.     فم١م١ز

   

 ثٌٖن٘ 

٠٪ضذٌ ِفَٙٛ ثٌٖن٘ ِٓ 

ثٌّفج١ُ٘ ثٌضٟ ف١ٞز 

دج٘ضّجَ ثٌ٪و٠و ِٓ 

ثٌف٩ّفز ٚ ثٌّفى٠ٌٓ ٚ 

ثٌ٪ٍّجء ِٓ ِؾج٨س 

: ِ٪ٌف١ز ِض٪وهر ِٕٙج 
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ٚصىٌ٘ٗ ٩ٍٝ ثٌن٧ٛٞ 

ٌٗ، ٌىٓ ثفضٌثَ ثٌٛثؽخ 

٠ْضٛؽخ ٩ٛٔج ِٓ 

ث٩ٌٟٛ ث٤م٩لٟ ّٛثء 

وجْ أًٙ ٘يث ث٩ٌٟٛ 

ف٠ٌ٢ج أَ ِىضْذج، إٌٝ 

ؽجٔخ صومً ثٌّؾض٨ّ فٟ 

.  ٌِثلذز أفٌثهٖ

  :ثٌٛثؽخ ٚ ث٦وٌثٖ

ً٘ ٠ىْٛ ث٦ْٔجْ ٍَِِج 

دجٌم١جَ دجٌٛثؽخ صقش 

إوٌثٖ ٢ٍّز مجًؽ١ز، أَ 

أْ ثٌٛثؽخ ٠ٕذ٨ ِٓ 

ثٌضَثَ ىثصٟ ٚ م٧ٛٞ 

إًثهٞ ؟  

ًلجدز ثٌ٪مً ٟ٘ " وج٠ٔ"

ثٌضٟ صفٌٛ ٩ٍٝ 

ث٦ْٔجْ ث٨ٌضَثَ 

دجٌٛثؽخ، ٠ٕٚذغٟ أْ 

٠ضؤِّ ثٌٛثؽخ ٩ٍٝ 

ث٦ًثهر ث١٢ٌذز ٚصٛمٟ 

ثٌن١ٌ فٟ وً ٍّٛن،  

" ِجًٞ غ٠ًٛ.ػ"

ثٌٛثؽخ ٔجد٨ ِٓ ثٌق١جر 

ٚلٛث١ٕٔٙج ٠ٌٚصذ٠ دموًر 

ث٦ْٔجْ ٕٚ٪ًٖٛ دّج 

٠ْض٨١٢ ثٌم١جَ دٗ هْٚ 

أٞ إوٌثٖ، ٚوً لوًر 

.  صٕضؼ ٚثؽذج

  :ث٩ٌٟٛ ث٤م٩لٟ

و١ف ٠ضىْٛ ٌوٜ ث٦ْٔجْ 

ث٩ٌٟٛ دجٌٛثؽذجس؟ ِٚج 

ِٚوً ث٦فْجُ 

دًٌٞٚر ثفضٌثَ 

ثٌٛثؽخ؟  

" ًّٚٛ. ػ.ػ"

ث٦فْجُ دًٌٞٚر 

ثفضٌثَ ثٌٛثؽذجس ف٢ٌٞ 

فٟ ث٦ْٔجْ، إْ ث٦ْٔجْ 

٠٪ٌف ثٌن١ٌ دٖىً 

ف٢ٌٞ ٨ٚ ٠قضجػ ٌٍو٠ٓ 

ٚثٌّؾض٨ّ ٚثٌغمجفز ١ٌض٪ٍُ 

.  ِج ٘ٛ م١ٌ

ث٩ٌٟٛ " ١ٔضٖٗ"

ث٤م٩لٟ دجفضٌثَ 

ثٌٛثؽخ ِٚوًٖ ثٌ٪٩لجس 

ث٨ؽضّج١٩ز فذ١ٓ ثٌوثةٓ 

 (فٟ ثٌمٌٛ)ٚ ثٌّو٠ٓ 

٠قٌٞ صؤ١ٔخ ث١ٌٌّٞ 

ثٌوٌٚز ِوثف٪ز ٩ٓ فمٛق 

ث٦ْٔجْ ٦ِّٕٚز 

ٌٍ٪٩لجس ث٨ؽضّج١٩ز 

ٚٝجِٕز ٥ٌِٓ، ٚ ٌىٕٙج 

فٟ ٔفِ ثٌٛلش صّجًُ 

٢ٍّجس ٩ٍٝ ث٦ْٔجْ ٚ 

فئْ .   صقو ِٓ ف٠ٌجصٗ

هي ث٩٨ضذجً ثٌغجٟٔ ٩ٍٝ 

ٕٟء فئّٔج ٠وي ٩ٍٝ 

وْٛ ثٌوٌٚز ١ّف ٩ٍٝ 

ًلجح ثٌّٛث١ٕ١ٓ ٩ٍٚٝ 

٘ؤ٨ء ث٨ِضغجي 

ٚث١ٚٔ٨ج٧،  

   

٨ ٠ّىٓ ": أ٢ًّٛ"

٧ٌْٔجْ أْ ٠٪١ٔ ِٕ٪٨َ 

ِج هثَ ٠قضجػ ٣ٌم٠ٌٓ، 

ٌيٌه ٚؽخ ثٌن٧ٛٞ 

ٌض١٦ُٕ ٠ٙوف إٌٝ موِز 

ثٌّٚجٌـ ثٌ٪جِز، ٚص٦ً 

.  ثٌوٌٚز أُ٘ ِٓ ثٌفٌه

١٩ٌِٖٚز ثٌوٌٚز 

  :ٚغج٠جصٙج

ِٓ أ٠ٓ صْضّو ثٌوٌٚز 

١٩ٌِٖٚضٙج؟ ٚ ِج ٟ٘ 

غج٠جصٙج؟  

١ٌِ ثٌٙوف " ثثّذ١ٍٕٛ"

ِٓ ثٌوٌٚز ث٨ّضذوثه 

ٚث٦مٞج٧، دً ٘وفٙج 

ّٝجْ فمٛق ثٌٕجُ 

ٚصٛف١ٌ ف٠ٌجصُٙ، ٢٠ٌٕز 

أ٨ ٠ضٌٚفٛث ٝو 

.  ٢ٍّضٙج

صمَٛ ثٌوٌٚز " ١٘غً"

دنوِز ث٤فٌثه ٚدٖىً 

ص١٦ّٕٟ صٛفٌ ٌُٙ 

فمٛلُٙ، ٚصذمٝ أُ٘ ِٓ 

ثٌفٌه دج٩ضذجً٘ج أفًٞ 

.  ٚؽٛه ٧ٌْٔجْ

  :١ذ١٪ز ث٢ٌٍْز ثٌيثص١ز

و١ف ٠ٕذغٟ ٌٍقجوُ أْ 

٠ض٪جًِ ٨ِ ٕ٪ذٗ؟ ً٘ 

٠ؾخ أْ ٠مَٛ دىً ِج 

٠ّٞٓ ٌٗ ث٢ٌٍْز ٚ 

ث٨ّضٌّث٠ًز، أَ ٠ٕذغٟ 

أْ ٠ىْٛ لوٚر ٌٖ٪ذٗ؟  

٩ٍٝ ثٌقجوُ " ِجو١جف١ٍٟ"

أْ ٠ْضنوَ وً ثٌّٛجةً 

ٌٍضغٍخ ٩ٍٝ مِٚٛٗ 

 ث٠ٌ٦ٌٕز ثٌ٪١ٍّز 

ص٢ٌؿ ٩٩لز ث٠ٌ٦ٌٕز 

دجٌضؾٌدز إٕىج٨ ٠ضّغً فٟ 

صقو٠و ث٤ّجُ ثٌيٞ ٠ٕذغٟ 

ث٩ضّجهٖ ٌفُٙ ثٌ٪جٌُ إى ٔؾو 

٩وهث ِٓ ثٌف٩ّفز ٚ 

ثٌّفى٠ٌٓ ٠٪ضذٌْٚ أْ 

ٌٍ٪مً ثٌموًر ثٌىجٍِز ٩ٍٝ 

فُٙ لٛث١ٔٓ ثٌ٪جٌُ ٚ 

ثوضٖجف أٌّثًٖ   ٚىٌه 

٩ٓ ٠ٌ١ك ثٌضؤًِ ث٦ٌٌٕٞ 

٤ْ ثٌ٪مً ٠ّضٍه أفىجًث 

ف٠ٌ٢ز صؤٍ٘ٗ ٌفُٙ وً ِج 

فٟ ثٌٛؽٛه، د١ّٕج ٔؾو 

٩وهث ِٓ ثٌف٩ّفز ٚ 

ثٌ٪ٍّجء ٠٪ضذٌْٚ أْ 

ثٌّ٪ٌفز ٠ٕذغٟ أْ ُصْضّو 

ِٓ ثٌٛثل٨ ٚىٌه ِٓ م٩ي 

ث٩ضّجه ثٌضؾٌدز ٚ 

ثٌقٛثُ، غ١ٌ أْ ٘يث 

ث٨مض٩ف ثٌّٛؽٛه د١ٓ 

ثٌض٠ًٛٚٓ ٠فٟٞ إٌٝ 

١٢ّٔٓ ِٓ ثٌذقظ ٠ىْٛ 

أفوّ٘ج دقظ ٩م٩ٟٔ د١ّٕج 

.  ٠ىْٛ ث٢مٌ دقظ صؾ٠ٌذٟ

  ثٌضؾٌدز ٚ ثٌضؾ٠ٌخ

٠ٌوَ ٩ٍٝ " وٍٛه دٌٔجًه"

هًٚ ثٌضؾٌدز ٚث٩ٌّف٦ز 

ٌذٕجء ثٌّ٪ٌفز ثٌ٪١ٍّز ٨ِ 

ث٨ٌضَثَ دن٢ٛثس ثٌّٕٙؼ 

ث٩ٌّف٦ز عُ )ثٌضؾ٠ٌذٟ

.  (ثٌف١ٌٝز فجٌضؾٌدز

ثٌضؾٌدز " ًٟٚٔ ١َٛ"

صقضجػ إٌٝ ثٌ٪مً ٚثٌن١جي، 

٠ٚضؾٍٝ هًٚ ثٌ٪مً فٟ دٕجء 

ثٌّ٪ٌفز ِٓ م٩ي ١ٙجغز 

ثٌف١ٌٝز، ٨ِ إِىج١ٔز 

.  ثٌم١جَ دضؾجًح ى١ٕ٘ز

ثٌ٪م١ٔ٩ز ثٌ٪١ٍّز  

ثٌ٪مً " أٌذ١ٌ ثٖٔضج٠ٓ"

ِٚوً ثٌّ٪ٌفز ثٌ٪١ٍّز 

ٚىٌه ٤ٔٗ ٠ٕضؼ ِذجها 

ٚأفىجً، ٚصذمٝ ثٌضؾٌدز 

دّغجدز أهثر ِْج٩ور ٦عذجس 

.  ٙوق ث٠ٌ٦ٌٕز

ص٪و " غجّضْٛ دج٩ًٕ"

ثٌّ٪ٌفز ثٌ٪١ٍّز ٔض١ؾز 

صىجًِ ٩ًّ وً ِٓ ثٌ٪مً 

ٚثٌضؾٌدز، ثٌ٪مً ٠ٕضؼ 

٩ٍُ ثٌٕفِ، ٩ٍُ 

ث٨ؽضّج٧، ثٌمجْٔٛ، 

ٌيٌه ...ث٤م٩ق، ثٌفٍْفز

٢٠ٌؿ إٕىج٨س ٙ٪ذز 

ٌِصذ٢ز دقم١مز ث٦ْٔجْ ٚ 

ِج ٠ض٪ٍك دٙج ِٓ ل١ّضٗ ٚ 

.  ١ٌِٖٚ ٚ ف٠ٌضٗ

ثٌضؤًِ ثٌ٪مٍٟ " دجّىجي"

دّغجدز ث١ٌٍّٛز ثٌٛف١ور 

ثٌضٟ ٠ّىٓ ث٩ضّجه٘ج فٟ 

.  ِ٪ٌفز فم١مز ث٦ْٔجْ

  ثٌٖن٘ ٚث٠ٌٛٙز

إْ ث٦هًثن "  ؽْٛ ٌٛن"

ثٌقْٟ أّجّٟ فٟ 

ثٌٛٙٛي إٌٝ فم١مز 

ثٌٖن٘، ٚدجٌضجٌٟ 

ٕن٘ ث٦ْٔجْ ٠ٛ٘ٚضٗ 

صٕذٕٟ ٩ٍٝ ِْؤٌز 

.  ثٌٖ٪ًٛ

إْ ٠ٛ٘ز " ًٕٛدٕٙجٚ"

ثٌٖن٘ صضؤِّ ٩ٍٝ 

ث٦ًثهر، ٚثمض٩ف ثٌٕجُ 

٠ٌؽ٨ أّجّج إٌٝ ثمض٩ف 

.      إًثهثصُٙ

ثٌٖن٘ دٛٙفٗ ل١ّز  

٠٪ضذٌ أْ ل١ّز " وج٠ٔ"

ثٌٖن٘ صٕذ٨ ِٓ ثِض٩وٗ 

ٌٍ٪مً ٘يث ث٤م١ٌ ثٌيٞ 

٠٪٢ٟ ٧ٌْٔجْ وٌثِضٗ 

٠ّْٚٛ دٗ، إٔٗ ٧ٌٖ٠ُ 

.  ِذوأ ثٌٛثؽخ ث٤م٩لٟ

ل١ّز " غّٛوًٚف"

ثٌٖن٘ صضقوه هثمً 

ثٌّؾض٨ّ ٨ 

مجًؽٗ،فجٌٖن٘ 

ث٤م٩لٟ ٨ ٠ضقمك 

دجٌ٪ٌَز ٚثٌض٪جًٛ ٨ِ 

.  ث٢م٠ٌٓ دً ثٌ٪ىِ

ثٌٖن٘ د١ٓ ثًٌٌٞٚر 

  ٚثٌق٠ٌز

فم١مز " ّجًصٌ. ح. ػ"

ث٦ْٔجْ صٕذٕٟ أّجّج ٩ٍٝ 

ثٌق٠ٌز، فقم١مز ث٦ْٔجْ 

دّغجدز ٧ٌِٖٚ ٠٪ًّ وً 

فٌه ٩ٍٝ صؾو٠وٖ ِٓ م٩ي 

صؾجًدٗ ٚثمض١جًثصٗ ٚ 

ٍّٛوجصٗ ٩٩ٚلجصٗ 

.  دج٢م٠ٌٓ

ف٠ٌز " إِج٠ًٛٔ ١ِٟٔٛ"
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ثٌيٞ ٠ٍََ ثٌفٌه دئًؽج٧ 

.  ِج أميٖ ِٓ ثٌغ١ٌ

  :ثٌٛثؽخ ٚثٌّؾض٨ّ

ً٘ ثفضٌثَ ثٌٛثؽخ ٔجد٨ 

ِٓ ٢ٍّز ثٌّؾض٨ّ، أَ 

٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ث٦ْٔجْ 

ث٨ٌضَثَ دٛثؽذجس صؾجٖ 

ث٦ْٔج١ٔز ؽّ٪جء؟ ً٘ 

ثٌٛثؽخ ٠ٌصذ٠ دىً 

ِؾض٨ّ ٚ ٠نضٍف ِٓ 

ِؾض٨ّ ٢مٌ، أَ ثٔٗ 

ٌِصذ٠ دج٦ْٔجْ ٩ِّٛج؟ 

   

 ثفضٌثَ "إ١ًِ هًٚ وج٠ُ"

ثٌٛثؽخ ِٚوًٖ ٢ٍّز 

ثٌّؾض٨ّ، دّ٪ٕٝ أْ 

ثٌّؾض٨ّ ٠فٌٛ ًلجدضٗ 

٩ٍٝ ث٤فٌثه ٌىٟ ٠مِٛٛث 

.  دجٌٛثؽذجس

٨ دو ِٓ " دٌغْْٛ"

صٛفٌ ٢ٍّز ثٌّؾض٨ّ ِٓ 

ثؽً ثفضٌثَ ثٌٛثؽخ، ٨ٚ 

دو ِٓ ث٨ٔفضجؿ ٩ٍٝ 

ثٌٛثؽذجس ثٌى١ٔٛز ثٌضٟ 

.  صضؾجٍٚ ثٔغ٩ق ثٌّؾض٨ّ

   

 ثٌْ٪جهر 

ص٪ضذٌ ثٌْ٪جهر ٘وفج 

أّّٝ ٠ضٛمٝ وً إْٔجْ 

ثٌٛٙٛي إ١ٌٗ، ٚص٪ًّ 

ث٤م٩ق ٚثٌو٠ٓ 

ٚث١ٌْجّز ٩ٍٝ صٛف١ٌ 

ث٦ٌٌٚف ثٌّٕجّذز 

ٌٍْ٪جهر ٩ٍٚٝ صٛؽ١ٗ 

ث٦ْٔجْ إٌٝ ث٠ٌ٢ٌك 

ثٌّؤهٞ إ١ٌٙج، غ١ٌ أْ 

ِفَٙٛ ثٌْ٪جهر ٠نضٍف 

صقو٠وٖ ِٓ فٌه إٌٝ آمٌ، 

فٕٙجن ِٓ ٠ٌوَ ٩ٍٝ 

ثٌْ٪جهر ثٌّجه٠ز، ٚآمٌ 

٩ٍٝ ثٌْ٪جهر ثٌٌٚف١ز 

د١ّٕج ٠ٌوَ آمٌ ٩ٍٝ 

ثٌْ٪جهر ثٌ٪م١ٍز 

، ٌٚمو ث٘ضّش (ثٌّ٪ٌف١ز)

ثٌفٍْفز دجٌْ٪جهر ِٕي 

ثٌ٪ًٚٛ ثٌمو٠ّز فؤٔضؾش 

صًٚٛثس ِنضٍفز د٢ٌق 

صق١ًٚ ثٌْ٪جهر ثٌفٌه٠ز 

.  ٚ ثٌؾّج١٩ز

ٚد٫ٍٛ غج٠ضٗ، ١ٍ٩ٚٗ أْ 

٠٪ٌف و١ف ٠ن٨ٞ 

ثٌٕجُ ٢ٌٍْضٗ دجٌمجْٔٛ 

.  ٚثٌمٛر ِ٪ج

 ٩ٍٝ "ثدٓ مٍوْٚ"

ثٌقجوُ أْ ٠ىْٛ ثٌموٚر 

ٌٖ٪ذٗ ٠قضٌَ ث٤م٩ق 

ثٌفجٍٝز ٠ٚوثف٨ ٩ٓ 

ثٌقك، ١ٍ٩ٚٗ أْ ٠ض٪جًِ 

دقىّز ٚث٩ضوثي ٨ِ 

.  ٕ٪ذٗ

ثٌوٌٚز د١ٓ ثٌقك 

  :ٚثٌ٪ٕف

ِٓ أ٠ٓ صْضّو ثٌوٌٚز 

١٩ٌِٖٚضٙج، ً٘ ِٓ 

ثٌوفج٧ ٩ٓ ثٌقمٛق أَ 

ِٓ ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌ٪ٕف؟ ٚ 

و١ف ٠ضُ صود١ٌ ثٌ٪ٕف 

هثمً ثٌوٌٚز؟ أ١ٌِ 

ث٩٨ضّجه ٩ٍٝ ثٌ٪ٕف ه١ًٌ 

٩ٍٝ ٩وَ ١٩ٌِٖٚز 

ثٌوٌٚز؟  

ثٌوٌٚز " ِجوِ ف١ذٌ"

ٚفو٘ج ِٓ صّضٍه فك 

ِّجًّز ثٌ٪ٕف ٚىٌه 

٦مٞج٧ ثٌٕجُ ٌٍمجْٔٛ 

ِٚٓ ٕ٘ج فئْ ثٌ٪ٕف ثٌيٞ 

صّجًّٗ ثٌوٌٚز ٠٪ضذٌ 

.  ٩ٌِٖٚج

وً " ٩ذو ثهلل ثٌ٪ٌٚٞ"

هٌٚز ص٪ًّ ٩ٍٝ إمٞج٧ 

ثٌٖ٪خ ٢ٌٍْجصٙج دجٌمٛر 

ٚثٌ٪ٕف ٨ٚ ٠ؾ٨ّ ١ٍ٩ٙج 

ثٌٕجُ ٨ٚ ٠ىْٛ ثٌقجوُ 

ِنضجًث ِٓ ١ٌف ثٌٖ٪خ 

٨ ص٪ضذٌ هٌٚز ١٩ٌٕز، 

.  ٚثٌ٪ىِ ٙق١ـ

   

 ثٌ٪ٕف 

٠٪ضذٌ ثٌ٪ٕف دّغجدز إفٌثٟ 

فٟ ثّضنوثَ ثٌمٛر دٖىً 

٠نجٌف ثٌمجْٔٛ ٠ٚؤهٞ 

إٌٝ إٌقجق ثًٌٌٞ ّٛثء 

دج٢ٌذ١٪ز أٚ ث٦ْٔجْ، 

غ١ٌ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ فٌٚ 

ثٌ٪ٕف فٟ ّٔٛىػ ٚثفو 

ِٓ ثٌٍْٛوجس دً ٠ضني 

إٔىج٨ ِض٪وهر ِجه٠ز 

ِٚ٪٠ٕٛز، ٠ٚؤصٟ ث٨٘ضّجَ 

أفىجًث ٚصًٚٛثس، ص٪ًّ 

ثٌضؾٌدز ٩ٍٝ ثّضن٩ٗ 

.  ثٌّ٪١٢جس ثٌق١ْز

ِ٪ج١٠ٌ ١ٍّ٩ز ث٠ٌ٦ٌٕز 

  ثٌ٪١ٍّز

ص٪وه " د١١ٌ ص٠ٍٟٛ"

ثٌضؾجًح ٚث٨مضذجًثس فٟ 

ٚٝ٪١جس ِنضٍفز، ٠ٞفٟ 

ث٨ْٔؾجَ ٩ٍٝ ث٠ٌ٦ٌٕز وّج 

٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ث٠ٌ٦ٌٕز أْ 

صن٨ٞ ٌّذوأ ثٌضّجّه 

.  ث٢ٌّٕمٟ

ٌىٟ صىْٛ " وجًي دٛدٌ"

ث٠ٌ٦ٌٕز ١ٍّ٩ز ٠ٕذغٟ أْ 

صن٨ٞ ٌّ٪١جً ثٌمجد١ٍز 

ٌٍضىي٠خ ٚىٌه د٨ٝٛ 

ثفضٌثٝجس صذ١ٓ ِؾجي 

.  ثٌٕم٘ فٟ ث٠ٌ٦ٌٕز

   

  ٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔزث

ٌمو وجْ ٥ًٙٛ ثٌ٪ٍَٛ 

 ؽو 19. ث٦ْٔج١ٔز م٩ي ق

ِضؤمٌ دجٌّمجًٔز ٨ِ ثٌ٪ٍَٛ 

ثٌضؾ٠ٌذ١ز، ٌٙيث ٨ٍثٌش 

ص٪جٟٔ ِٓ ٙ٪ٛدجس فٟ 

صقو٠و ٧ِٛٝٛ هًثّضٙج 

ٚفٟ ثمض١جً ثٌّٕٙؼ 

ثٌّٕجّخ ٌٍذقظ، غ١ٌ أْ 

أُ٘ ث٦ٕىج٨س ثٌضٟ 

صضّغً فٟ صقو٠و : ص٢ٌفٙج 

٩٩لز ثٌيثس دج٧ٌّٛٝٛ ِج 

هثَ ث٦ْٔجْ ٘ٛ ثٌيثس 

ثٌذجفغز ٚ فٟ ٔفِ ثٌٛلش 

ٚ . ٘ٛ ٧ِٛٝٛ ثٌذقظ

٠ضٌصخ ٩ٓ ىٌه صقو٠و ل١ّز 

ثٌّ٪ٌفز ثٌضٟ صٕضؾٙج 

ثٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز إىث ِج 

لًٛٔش دّج صٕضؾٗ ثٌ٪ٍَٛ 

ً٘ ٠ّىٓ . ثٌضؾ٠ٌذ١ز

ثٌض٪جًِ ٨ِ ث٦ْٔجْ 

دج٩ضذجًٖ ٩ِٛٝٛج أٚ 

١ٕتج؟ ِج ل١ّز ثٌّ٪ٌفز 

ثٌضٟ صًٚ إ١ٌٙج ثٌ٪ٍَٛ 

ث٦ْٔج١ٔز؟ ً٘ ٠ّىٓ 

ص٢ذ١ك ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؾ٠ٌذ١ز 

فٟ هًثّز ث٦ٌجٌ٘ر 

ث٦ْٔج١ٔز؟  

ِٛٝ٪ز ث٦ٌجٌ٘ر 

  :ث٦ْٔج١ٔز

ث٦ْٔجْ ١ٌْش ٢ٍِمز، 

ٌٕٟٚ ثٌضقًٌ ِٓ 

ثٌٞغ١ٛجس ٘ٛ صقم١ك 

٩ٟٚ دجٌٛٝ٪١ز، ٚثٌ٪ًّ 

لوً ث٦ِىجْ ٩ٍٝ ثٌضقًٌ 

.  ِٓ ثٌٞغ١ٛجس

   

 ثٌغ١ٌ 

إْ ِفَٙٛ ثٌغ١ٌ ثصني فٟ 

ثٌضّغً ثٌٖجة٨ ِ٪ٕٝ 

صٕقٌٚ ه٨ٌضٗ فٟ ث٢مٌ 

ثٌّض١َّ ٩ٓ ث٤ٔج ثٌفٌه٠ز 

ٌٚ٪ً . (ٔقٓ)أٚ ثٌؾّج١٩ز 

أّذجح ٘يث ثٌض١َّ إِج 

ِجه٠ز ؽ١ّْز، ٚإِج أع١ٕز 

أٚ فٞج٠ًز، أٚ  (٩ٌل١ز)

فٌٚلج ثؽضّج١٩ز أٚ 

١ذم١ز، ِٚٓ ٘يث 

ث٢ٌٍّٕك، ٔوًن أْ ِفَٙٛ 

ثٌغ١ٌ فٟ ث٩٢ٙ٨ؿ 

ثٌٖجة٨ ٠ضقوه دجٌٍْخ، 

٤ٔٗ ١ٖ٠ٌ إٌٝ ىٌه ثٌغ١ٌ 

ثٌيٞ ٠نضٍف ٩ٓ ث٤ٔج 

٠ٚض١َّ ٩ٕٙج، ِٚٓ عّز 

٠ّىٓ أْ صضني ِٕٗ ثٌيثس 

ِٛثلف، د٪ٞٙج إ٠ؾجدٟ 

وجٌضآمٟ، ٚثٌٚوثلز ِٚج 

إٌٝ ىٌه، ٚأمٌٜ ٍّذ١ز 

... وج٩ٌِذج٨ر، ٚثٌ٪وثء

ص٢ٌؿ ِ٪ٌفز ثٌغ١ٌ 

إٕىج٨س فٍْف١ز ثمضٍفش 

إؽجدجس ثٌف٩ّفز ف١ٙج، ٚ 

ِٓ أُ٘ ٘يٖ ث٦ٕىج٨س 

ّٕمف ٩ٕو إِىج١ٔز ِ٪ٌفز 

ٚ ٘ٛ . ثٌغ١ٌ ويثس ٚث١٩ز

إٕىجي ٠ض٪ٍك أّجّج 

دئ٢٩جء ل١ّز ٌٙيث ث٦ْٔجْ 

ثٌيٞ ٔقجٚي ِ٪ٌفضٗ، أِج 

ث٦ٕىجي ثٌغجٟٔ ف١ض٪ٍك 

دّٕٙؾ١ز ثٌض٪ٌف ٩ٍٝ 

.  ثٌغ١ٌ

  :ٚؽٛه ثٌغ١ٌ

ٚؽٛه " ِجًصٓ ٘ج٠وغٌ"

ثٌغ١ٌ ِٙوه ٌٛؽٛه ثٌيثس 

ِج هثَ ٠قٌِٙج ِٓ 

م١ٙٛٚجصٙج، ٚثٌغ١ٌ 

ِفَٙٛ لجدً ٌىٟ ٢٠ٍك 

.  ٩ٍٝ وً إْٔجْ

ٚؽٛه " ّجًصٌ. ح. ػ"
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ثٌْ٪جهر ٟ٘ " ثٌفجًثدٟ"

أ٦٩ُ ثٌن١ٌثس، إْ 

ث٦ْٔجْ ٨ ٠قمك ّ٪جهصٗ 

إ٨ دج٨ؽضّج٧ ٚثٌض٪جْٚ 

ٚثٌضىجًِ ٚث٨ٌضَثَ 

.  دج٤م٩ق ثٌفجٍٝز

:  صّغ٩س ثٌْ٪جهر

ِج ٟ٘ ثٌْ٪جهر؟ ٚ و١ف 

٠ّىٓ صقم١مٙج؟  

ثٌْ٪جهر م١ٌ " أ٢ًّٛ"

ْٔ٪ٝ إ١ٌٗ ِٓ أؽً ىثصٗ، 

ٚصضقمك ّ٪جهر ثٌفٌه 

دجٌضَثِٗ دج٤م٩ق 

ثٌفجٍٝز، عُ إْ ثٌْ٪جهر 

فْخ صٕذٕٟ ٩ٍٝ 

ث٨ؽضٙجه ٚثٌؾو ٚ ١ٌِ 

.  ثٌٍٙٛ

 ثٌْ٪جهر صًٚٛ "وج٠ٔ"

وجًِ ِؾٌه د١ّٕج ف١جر 

ث٦ْٔجْ صٕذٕٟ ٩ٍٝ وً 

ِج ٘ٛ ؽَٞ ٚ صؾ٠ٌذٟ، 

إىْ ثٌْ٪جهر دّغجدز ِغجي 

.  ٌٍن١جي ٨ ٠ّىٓ صقم١مٗ

  :ثٌذقظ ٩ٓ ثٌْ٪جهر

ً٘ ثٌضموَ ث٦ْٔجٟٔ 

٠ؤهٞ إٌٝ صقم١ك 

ثٌْ٪جهر، أَ إٌٝ ث٨دض٪جه 

٩ٕٙج؟  

 أهٜ "ًّٚٛ. ػ.ػ"

ث٨ٔضمجي ِٓ فجٌز ث٢ٌذ١٪ز 

إٌٝ فجٌز ثٌّؾض٨ّ، 

فموثْ ث٦ْٔجْ ّ٪جهصٗ 

ٚصقٛي ثٌذقظ ٩ٕٙج إٌٝ 

.  ٕمجء هثةُ

 صضقمك ثٌْ٪جهر "١َ٘ٛ"

ِٓ م٩ي ص١ّٕز ثٌوٚق 

ٚثٌّْٛ دّٖج٩ٌ ث٦ْٔجْ 

٩ٚٛث١فٗ ٚث٨٘ضّجَ 

دجٌّض٪ز ثٌؾّج١ٌز ٨ِ 

٥ًٙٛ ثٌفْٕٛ ثٌؾ١ٍّز 

.  ٚص٢ًٛ٘ج

  :ثٌْ٪جهر ٚثٌٛثؽخ

ً٘ ثٌم١جَ دجٌٛثؽخ 

٠ْجُ٘ فٟ صقم١ك 

ثٌْ٪جهر أَ ٠٪١ك 

  ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج؟

 ٨ صضؾٍٝ "ًثًّ"

ثٌْ٪جهر إ٨ ّٝٓ 

دجٌ٪ٕف فٟ إ١جً فُٙ 

١ذ١٪ز ث٦ْٔجْ ٚص١٦ُٕ 

٩٩لضٗ دجٌغ١ٌ   لو وجْ 

ث٘ضّجَ ثٌف٩ّفز دجٌ٪ٕف 

ِٕي ثٌ٪ًٚٛ ثٌمو٠ّز، 

غ١ٌ أْ ثٌ٪ًٚٛ ثٌٌثٕ٘ز 

ؽ٪ٍش ثٌذقظ فٟ ِؾجي 

ثٌ٪ٕف ٠ضٖ٪خ ٠ٚض٨ْ، إى 

أٙذـ ٦ٕ٠ٌ إٌٝ ثٌ٪ٕف 

٩ٍٝ أٔٗ ِٖىً ٠ٙوه 

ثّضمٌثً ثٌّؾض٨ّ غ١ٌ أْ 

ثٌ٪ٕف صٕذ٨ أٌٙٛٗ ِٓ 

ًغذجس ث٦ْٔجْ ٚ ِضؾوً 

.  فٟ ث٢ٌذ١٪ز

   

" ًّٚٛ. ػ. ػ" 

ثٌ٪٩لجس ث٨ؽضّج١٩ز 

صضٚف دّّجًّجس وغ١ٌر 

ٌٍ٪ٕف، ٚ ِٚوً ثٌ٪ٕف 

٘ٛ ثٌوفج٧ ٩ٓ ثٌٍّى١ز 

.  ثٌنجٙز

  :إٔىجي ثٌ٪ٕف

ِج ٟ٘ إٔىجي ثٌ٪ٕف؟ ً٘ 

ثٌ٪ٕف ١ذ١٪ٟ أَ عمجفٟ؟  

٠ٖضٌن " ًٌٛٔضَ" 

ث٦ْٔجْ ٨ِ ثٌق١ٛثْ فٟ 

ثٌؾٛثٔخ ثٌ٪وٚث١ٔز، 

٠ٚضٚف ثٌق١ٛثْ دجِض٩ن 

وٛثدـ ١ذ١٪١ز ٩ٚذ١ز، 

أِج وٛثدـ ث٦ْٔجْ فٟٙ 

.  عمجف١ز

ثٌقٌح " وٍٍٛفضٔ" 

ٟ٘ ِّجًّز ثٌ٪ٕف ثصؾجٖ 

ثٌغ١ٌ دٙوف إمٞج٩ٗ 

٦ًثهر ثٌيثس، ثٌقٌح 

ٍّٛن ٩وٚثٟٔ ٠مضٌٚ 

.  ٩ٍٝ ث٦ْٔجْ فم٠

  :ثٌ٪ٕف فٟ ثٌضج٠ًل

ً٘ ٠ضٌثؽ٨ ثٌ٪ٕف ٨ِ 

صموَ ثٌضج٠ًل، أَ ثٌ٪ىِ؟ 

ٚ ِج ٘ٛ ٧ٛٔ ثٌ٪ٕف 

ثٌّضقىُ فٟ ثٌضج٠ًل؟  

 ٕ٘جن ٩ٕف "ثٔغٍَ" 

١ّجّٟ ٩ٕٚف ثلضٚجهٞ 

٘وفٗ ث٦ٔضجػ ٚثِض٩ن 

ّٚجةً ث٦ٔضجػ، ٚغجٌذج ِج 

٠قوه ثٌغجٟٔ ث٤ٚي ِج هثَ 

ثٌ٪ٌٕٚ ث٨لضٚجهٞ 

.  ثّجُ ثٌض٢ًٛ

 ٠ٛثؽٗ "ؽْٛ د١جؽٟ"

ثٌذجفظ فٟ ثٌ٪ٍَٛ 

ث٦ْٔج١ٔز ِٖىً صقو٠و 

ثٌّٕٙؼ ثٌّٕجّخ إٌٝ ؽجٔخ 

ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌيثص١ز، ٚ 

٠ٕضؼ ٩ٓ ٘يث ث٨ٌٝٛ 

ثٌّضوثمً ٙ٪ٛدز صقم١ك 

.  ث١٩ٌّٛٝٛز

٠ؤوو " فٌثْٔٛث دجّض١جْ"

٩ٍٝ ًٌٝٚر ثٌفًٚ د١ٓ 

ثٌيثس ٚث٧ٌّٛٝٛ 

ٚث٨ٌضَثَ دجٌق١جه، ٚىٌه 

دضؤًِ ث٦ٌٛثٌ٘ دج٩ضذجً٘ج 

أ١ٕجء ٠ٚمضوٞ دجٌ٪ٍَٛ 

.    ثٌضؾ٠ٌذ١ز

ثٌضف١ٌْ ٚ ثٌفُٙ فٟ ثٌ٪ٍَٛ 

  :ث٦ْٔج١ٔز

ً٘ ٠ّىٓ ث٩ضّجه ثٌفُٙ 

ٚثٌضف١ٌْ فٟ هًثّز 

ثٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز؟ ٚ و١ف 

٠ْجُ٘ ثٌضف١ٌْ ٚ ثٌفُٙ فٟ 

دٕجء ثٌّ٪ٌفز ّٝٓ ثٌ٪ٍَٛ 

ث٦ْٔج١ٔز؟  

ثٌذقظ " ّضٌثُٚ. ي. ن"

فٟ ِؾجي ثٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز 

٨ ٠ْض٨١٢ أْ ٠ًٚ إٌٝ 

صف١ٌْ هل١ك ٦ٌٍٛثٌ٘، وّج 

٨ ٠ْض٨١٢ أْ ٠ًٚ إٌٝ 

صٕذؤ ٙق١ـ دّج ّضىْٛ 

ٗ١ٍ٩  .

 ٠ٌفٜ "فٍٍُٙ هٌضجٞ"

صم١ٍو ثٌ٪ٍَٛ ثٌضؾ٠ٌذ١ز وّج 

٠ٌفٜ ث٩ضّجه ثٌضف١ٌْ فٟ 

هًثّز ث٦ٌٛثٌ٘ ث٦ْٔج١ٔز، 

ٚ ٠ؤوو ٩ٍٝ ًٌٝٚر دٕجء 

ِٕٙؼ ٠ٕجّخ ث٦ٌٛثٌ٘ 

.  ث٦ْٔج١ٔز

ّٔٛىؽ١ز ثٌ٪ٍَٛ 

  :ثٌضؾ٠ٌذ١ز

ً٘ ص٪ضذٌ ثٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز 

دّغجدز ّٔٛىػ ٠ٕذغٟ ٌذجلٟ 

ثٌ٪ٍَٛ أْ صمضوٞ دٗ؟ و١ف 

٠ّىٓ ٌٍ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز أْ 

صضنٍ٘ ِٓ فًٞٛ ثٌيثص١ز 

فٟ ثٌٕضجةؼ؟  

إْ " ١ٌٌٛث- ١ًٟٔٚ "

ثٌ٪ٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز ٨ ٠ّىٕٙج 

أْ صًٚ إٌٝ ِ٪ٌفز 

فم١م١ز ٦ٌٍٛثٌ٘ ث٦ْٔج١ٔز 

ثٌغ١ٌ ٠ٙوه ثٌيثس ِٓ ؽٙز 

ًٌٚٝٚٞ ٌٙج ِٓ ؽٙز 

أمٌٜ، إْ ٦ٌٔر ثٌغ١ٌ 

إ١ٌٕج صقٌِٕج ِٓ ٘يٖ 

ثٌق٠ٌز ٚصؾ٪ٍٕج ِؾٌه 

.  ٕٟء أٚ ٩َْذٍو

  :ِ٪ٌفز ثٌغ١ٌ

ِ٪ٌفز " إهِٛٔو ٌّ٘ٛي"

ثٌغ١ٌ ِّىٕز ِج هثَ ؽَءث 

ِٓ ثٌ٪جٌُ ثٌيٞ أ١٩ٔ 

ف١ٗ، ِٚج أ٩ٌفٗ ِٓ ثٌغ١ٌ 

٘ٛ ثٌّْضٜٛ ثٌيٞ 

.  ٠ٖجًوٕٟ ٚ ٠ٖجدٕٟٙ ف١ٗ

" غجّضْٛ د١ٌؽٟ"

صضؤِّ فم١مز ث٦ْٔجْ 

٩ٍٝ صؾٌدضٗ ٩ٍٚٝ 

إفْجّجصٗ ثٌوثم١ٍز، إْ 

ٕ٘جن فج٩ٙ د١ٓ ثٌيثس 

ٚثٌغ١ٌ ٠ْضق١ً ِ٪ٗ 

ثٌض٪ٌف ٩ٍٝ فم١مز ٘يث 

.  ثٌغ١ٌ

  :ثٌ٪٩لز ٨ِ ثٌغ١ٌ

 ثٌٚوثلز "إِج٠ًٛٔ وج٠ٔ"

ٟ٘ ثٌّٕٛىػ ثٌّغجٌٟ 

ٌٍ٪٩لز ٨ِ ثٌغ١ٌ، ٚ ِذوأ 

ثٌٛثؽخ ث٤م٩لٟ ٠فٌٛ 

٩ٍٝ ث٦ْٔجْ ث٨ٌضَثَ 

دّذجها فجٍٝز ٚصٛؽ١ٗ 

.  إًثهصٗ ٔقٛ ثٌن١ٌ هثةّج

إْ " أٚغْش وٛٔش"

ثٌغ٠ٌ١ز دج٩ضذجً٘ج ٔىٌثْ 

ٌٍيثس ٚصٞق١ز ِٓ أؽً 

ث٤مٌ ٟ٘ ثٌىف١ٍز دضغذ١ش 

ِٖج٩ٌ ثٌض٪ج١ف ٚ 

.  ثٌّقذز د١ٓ ثٌٕجُ

   

 ثٌضج٠ًل 

٠٪ضذٌ ِفَٙٛ ثٌضج٠ًل ِٓ 

ث٩ٌّٛٝٛجس ثٌضٟ صٙضُ 

دج٦ْٔجْ ٚىٌه دٙوف 

صن١ٍو صؾجًدٗ ٚ ِ٪جًفٗ، 

ٚ ٌمو دوأ ث٨٘ضّجَ دىضجدز 

ثٌضج٠ًل ِٕي ثٌ٪ًٚٛ 

غ١ٌ أْ ثٌذقظ . ثٌمو٠ّز

فٟ ِؾجي ثٌضج٠ًل ٢٠ٌؿ 

إٕىج٨س ِض٪وهر، ٠ض٪ٍك 

أٌٚٙج دجٌٛٙٛي إٌٝ 

ثٌّ٪ٌفز ثٌضج٠ًن١ز ِٓ 

م٩ي ث٩ضّجه ِٕج٘ؼ هل١مز 
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ثٌ٪٩لجس ث٨ؽضّج١٩ز ثٌضٟ 

صؾ٪ً ثٌيثس صٙضُ دجٌغ١ٌ 

ٚصض٪ج١ف ِ٪ٗ، ٠ٕٚذغٟ 

ثّضٖ٪جً ثٌٛثؽخ فٟ 

.  ثٌض٪جًِ ٨ِ ث٢م٠ٌٓ

ثٌْ٪جهر ٚثؽخ " ٨ْث"

٩ٍٝ ث٦ْٔجْ صؾجٖ ىثصٗ 

ٟٚ٘ غج٠ز ٠ّىٓ 

دٍٛغٙج، ٟٚ٘ ويٌه 

ٚثؽخ ٔقٛ ثٌغ١ٌ 

دئّ٪جهٖ ٚإد٪جه وً إٔىجي 

ثٌمٍك ٚث٨ّض١جء ٚثٌٖمجء 

...  ٚثًٌٍّ

   

 ثٌق٠ٌز 

٠وي ِفَٙٛ ثٌق٠ٌز فٟ 

ِ٪ٕجٖ ثٌفٍْفٟ ٩ٍٝ لوًر 

ثٌفٌه ثمض١جً غج٠جصٗ ٚ 

ثٌٍْٛن ٚفك إًثهصٗ 

ثٌنجٙز، هْٚ صومً 

٩ٛثًِ صٛعٌ فٟ صٍه 

ث٦ًثهر، إْ ثٌق٠ٌز دٙيث 

ثٌّ٪ٕٝ صمضٌٚ ٩ٍٝ 

ث٦ْٔجْ ٚفوٖ، غ١ٌ أْ 

٘يٖ ثٌق٠ٌز ثٌضٟ ص٨ٞ 

ث٦ْٔجْ فٛق دجلٟ 

ثٌىجةٕجس ث٢ٌذ١٪١ز صذوٚ 

ِض٪جًٝز ٨ِ ِذوأ 

ثٌقض١ّز ثٌيٞ صن٨ٞ ٌٗ 

وً ٚثل٪ز  

   

٠٪و ٌف٤ " ٠٨ذٕضَ"

ثٌق٠ٌز ٙ٪خ ثٌضقو٠و إى 

٠ضوثمً ف١ٗ ثٌؾجٔخ 

ث٦ٌٌٕٞ ٨ِ ثٌؾجٔخ 

ثٌ٪ٍّٟ ٚ ٌيٌه ٠ٚذـ   

ِفِٙٛج غجِٞج ٚ 

ٍِضذْج، إى ٔؾو فج٨س 

٦ٕ٠ٌُ ٩جهر إ١ٌٙج دؤٔٙج 

صٕجلٜ ثٌق٠ٌز ٚ ٨ِ هٌه 

ٔؾو ث٦ْٔجْ فًٌث فٟ 

٥ٍٙج ٚ دجٌّمجدً ٔؾو 

فج٨س ٠٪ضمو أٔٙج ص٪ذٌ 

٩ٓ ثٌق٠ٌز ًٚغُ ىٌه ٨ 

صنٍٛ ِٓ إوٌثٖ، ٚ لو 

صىْٛ ٩ٛثةك ثٌق٠ٌز 

١ذ١٪١ز وّج لو صىْٛ 

.  ثؽضّج١٩ز

  :ثٌق٠ٌز ٚ ثٌقض١ّز

ث٢ٌٍْز " ف٠ٌٚو" 

ثٌٕجصؾز ٩ٓ ثصقجه ٚثصفجق 

ثٌؾّج٩ز ٟ٘ ِٚوً 

ثٌقك ٚثٌمجْٔٛ، 

ٚثٌمجْٔٛ دّغجدز ٩ٕف 

ؽّج٩ٟ ٠ٛؽٗ ٝو 

ثٌّضٌّه٠ٓ دٙوف ثٌقفج٣ 

.  ٩ٍٝ ثٌقمٛق

  :ثٌ٪ٕف ٚث١٩ٌٌّٖٚز

ً٘ ٕ٘جن ٩ٕف ٌِٖٟٚ 

أَ إْ وً إٕىجي ثٌ٪ٕف 

ٌِفٛٝز؟ ِٓ ٠ّضٍه فك 

ِّجًّز ثٌ٪ٕف؟ ً٘ ٠قك 

ٌٍٖ٪خ ِٛثؽٙز ٩ٕف 

ثٌوٌٚز د٪ٕف 

؟  (ثٌغًٛر)ِٞجه

صٌّه ثٌٖ٪خ " وج٠ٔ" 

ٚثّضنوثِٗ ٌٍ٪ٕف ٠ؤهٞ 

إٌٝ ثٌفٛٝٝ ٚص٨١ٞ 

ِ٪ٙج وً ثٌقمٛق، إْ 

ثٌقجوُ ٚفوٖ ِٓ ٠ٍّه 

.  فك ثّضنوثَ ثٌ٪ٕف

ثٌ٪ٕف ٍّٛن " فج٠ً" 

ف١ٛثٟٔ ٩وٚثٟٔ ٠ق٠ ِٓ 

لوً ث٦ْٔجْ، ثٔٗ ِٖىً 

أِجَ ثٌفٍْفز، إى ص٪و 

ثٌفٍْفز ٌٙث٧ فىٌٞ ٨ 

.   ؽْوٞ

   

  ثٌقك ٚ ثٌ٪وثٌز

ثٌقك ٠ٕوًػ ّٝٓ 

٩٩لجس ثؽضّج١٩ز ٨ 

٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ ٢ٍِمج دً 

٠ْضٛؽخ ثّضقٞجً 

ثٌٛثؽخ، ٚثٌقك ِٕٙؾ١ز 

ٚٚٙج٠ج صقوه ٌٍٍْٛن 

٠ٌ١مج ٥ٌم٩ق ثٌفجٍٝز، 

ٚثٌقو٠ظ ٩ٓ ثٌقك 

٠ْضٛؽخ ثّضقٞجً 

ِفَٙٛ ثٌ٪وثٌز دج٩ضذجًٖ 

لجٔٛٔج ٠ّٞٓ ٥ٌفٌثه 

ثٌضّض٨ دقمٛلُٙ ٢ٍّٚز 

صٍَُِٙ دجفضٌثَ ٚثؽذجس 

ث٢م٠ٌٓ، ٠ٚ٪ضذٌ ِفَٙٛ 

ثٌقك ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌٕذ١ٍز 

إى صٍضمٟ ٨ِ ل١ُ ثٌٛثؽخ 

.  ٚثٌق٠ٌز ٚث٦ٔٚجف

ثٌقك د١ٓ ث٢ٌذ١٪ٟ ٚ 

  :ثٌٛٝ٪ٟ

إ٨ دٙيث ثٌضوثمً د١ٓ ثٌيثس 

ٚ ث٧ٌّٛٝٛ، ف٩ ٠ٕذغٟ أ٨ 

ص٢غٝ ٘يٖ ثٌيثص١ز ٩ٍٝ 

ثٌذقظ فضغ١ٌ ِٓ ٔضجةؾٗ ٚ 

.  صؤٚي ه٨ٌضٗ

وً " ١ٌٌِٚٛ دٛٔضٟ. َ"

إْٔجْ ٢ٕ٠ٍك ِٓ ٚؽٙز 

٦ٌٖٔ ثٌنجٙز ِٚٓ فّٙٗ 

ثٌنجٗ إْ فًٞٛ ثٌيثس 

ٌِوَٞ فٟ صى٠ٛٓ وً 

.  ِ٪جًف ث٦ْٔجْ

   

 ثٌقم١مز 

ص٪ضذٌ ثٌقم١مز ٘وفج ٌىً 

دقظ ٩ٍّٟ ٌٚىً صؤًِ 

إٔٙج ثٌغج٠ز ثٌضٟ ، فٍْفٟ

٠ٕٖو٘ج وً إْٔجْ ّٛثء 

فٟ ٩٩لجس ثؽضّج١٩ز أٚ 

فٟ ف١جصٗ ثٌٖن١ٚز أٚ فٟ 

غ١ٌ أْ . ٩٩لضٗ دجٌٛؽٛه

ِفَٙٛ ثٌقم١مز ٠ضٚف 

د٧ٕٛ ِٓ ثٌغّٛٛ ّذذٗ 

ص٪وه ثٌقمجةك، ٚ ص٪وه 

ِٚجهً ثٌّ٪ٌفز وّج ص٢ٌؿ 

ٙ٪ٛدز ص١١َّ ثٌقم١مز ٩ٓ 

أٝوثه٘ج ٔض١ؾز صوثمٍُٙ، 

ٚ٘ٛ ِج ٠ْضٛؽخ ٨ٝٚ 

ِفَٙٛ ثٌقم١مز ٨ِٝٛ 

إى ٠مضٟٞ ث٤ٌِ فٟ . ّؤثي

ثٌذوث٠ز ِ٪ٌفز ثٌقم١مز ٚ 

صقو٠و ه٨ٌضٙج ، عُ إدٌثٍ 

ثٌّٛجةً ثٌّ٪ضّور ٌٍٛٙٛي 

ً٘ ٘ٛ ثٌ٪مً )إٌٝ ثٌقم١مز 

ٚ أم١ٌث ، (أَ ثٌقٛثُ

صقو٠و ِ٪١جً ثٌض١١َّ د١ٓ 

.      ثٌقم١مز ٚ ث٩ٌفم١مز

  :ثٌٌأٞ ٚثٌقم١مز

ٕ٘جن " د١ٍَ دجّىجي"

فمجةك ِٚوً٘ج ثٌ٪مً 

٠ٚضُ ثٌذٌ٘جْ ١ٍ٩ٙج، 

ٚفمجةك ِٚوً٘ج ثٌمٍخ 

٠ٚضُ ث٠٦ّجْ أٚ ثٌض١ٍُْ 

دٙج، إْ ثٌ٪مً ٠قضجػ إٌٝ 

فمجةك ثٌمٍخ ٢ٕ١ٌٍك ِٕٙج 

.  دٛٙفٙج فمجةك أٌٚٝ

ثٌٌأٞ " غجّضْٛ دج٩ًٕ"

٩جةك ِ٪ٌفٟ ٨ّٕ٠ ثٌذجفظ 

ِٓ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌقم١مز 

ثٌضٟ ٠ضٛمج٘ج، إْ ثٌقم١مز 

ٚ ِقجٌٚز صقٌٞ ثٌٚوق 

ٚ ثٌٛٙٛي إٌٝ ث١ٌم١ٓ، 

غ١ٌ أْ ثٌقم١مز ث١ٌم١ٕ١ز 

فٟ ثٌّ٪ٌفز ثٌضج٠ًن١ز 

٠ٚ٪خ ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج، 

صومً ىثص١ز )ٚىٌه دْخ

ثٌّؤًك، ٚلٍز ث٢عجً 

ٚثٌٛعجةك ثٌّ٪ضّور ٚوْٛ 

ثٌٛثل٪ز ثٌضج٠ًن١ز غ١ٌ 

، أِج (لجدٍز ٌٍضىٌثً

ث٦ٕىجي ثٌغجٟٔ ف١ض٪ٍك 

دوًٚ ث٦ْٔجْ فٟ ثٌضج٠ًل، 

٠ٚضؾٍٝ ث٦ٕىجي ثٌغجٌظ 

فٟ صقو٠و أ١ّ٘ز ثٌّ٪ٌفز 

ثٌضج٠ًن١ز ثٌّج١ٝز 

دجٌْٕذز ٌٍقجٌٝ ٚ 

.  ثٌّْضمذً

ثٌّ٪ٌفز ثٌضج٠ًن١ز  

 وضجدز "دٛي ٠ًىًٛ"

ثٌضج٠ًل ِْجٌز ٙ٪ذز، 

فّ٪ٌفضٕج دجٌضج٠ًل ٨ ص٪و 

فم١مز ٢ٍِمز دً ٟ٘ 

ِ٪ٌفز ْٔذ١ز غ١ٌ أٔٙج 

٨ِٚ ىٌه ص٪و ِ٪ٌفز 

.  ١ٍّ٩ز ١٩ِٛٝٛز

ِ٪ٌفز " ٠ًّْٛ ثًْٚ"

ث٦ْٔجْ دجٌضج٠ًل ١ٍّ٩ز 

ٙ٪ذز ِج هثِش ص٪ضّو 

٩ٍٝ ثّضنٌثػ ه٨ٌز 

ثٌٛعجةك ٚثٌّ٪١٢جس 

ٚث٢عجً ثٌّٕضْذز إٌٝ 

ثٌّجٟٝ، فجٌّؤًك ٢ِجٌخ 

دجٌضَثَ ث١٩ٌّٛٝٛز ٚأْ 

٠٪١ٔ ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ 

ثٌيٕٟ٘ فٟ ثٌٍق٦ز 

ثٌضج٠ًن١ز ثٌضٟ ٠ٌ٠و أْ 

.  ٠وًّٙج

  ثٌضج٠ًل ٚ فىٌر ثٌضموَ

٠ضموَ " ِجًوِ. ن"

ثٌضج٠ًل ٔقٛ ث٤فًٞ دف٪ً 

ثٌضٕجلٜ د١ٓ ث٦ٔضجػ 

٩٩ٚلجس ث٦ٔضجػ، ٠ٕٚضٟٙ 

٘يث ثٌضٕجلٜ د٩١ّه 

ِؾض٨ّ ؽو٠و ٚدجٌضجٌٟ 

.  صج٠ًل ؽو٠و

صًٍْْ " دٛٔضٟ . َ.َ"

أفوثط ثٌضج٠ًل ٠ؾ٪ٍٙج 

مجٝ٪ز ٢ٌّٕك ٠ضٚف 

دىٛٔٗ ِٕفضقج ٩ٍٝ 
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ً٘ ث٦ْٔجْ ِن١ٌ أَ 

١ٌِْ؟ ً٘ ف٠ٌز 

ث٦ْٔجْ ٢ٍِمز أَ 

ْٔذ١ز؟  

ثٌف٪ً " ثدٓ ًٕو"

ث٦ْٔجٟٔ ٠ضٚف دق٠ٌز 

ؽَة١ز ِٚوً٘ج ثٌموًر 

ثٌضٟ ٠ضّض٨ دٙج ٩ٍٝ 

ثٌم١جَ دؤف٪جٌٗ، ٌىٓ ٕ٘جن 

٩ٛثًِ صقو ِٓ ف٠ٌز 

ث٦ْٔجْ ٚ صضّغً فٟ 

ث٦ٌٕجَ ثٌيٞ صن٨ٞ ٌٗ 

.  ث٢ٌذ١٪ز

" ٠ًِِٛ ١ٌٌِٛدٛٔضٟ"

٨ ٠ضّض٨ ثٌٌّء دق٠ٌز 

٢ٍِمز ٨ٚ ٠ن٨ٞ دٖىً 

وٍٟ ًٌٌٍٞٚر، فىً 

إ٩٩ْ ٌق٠ٌز ٢ٍِمز ٘ٛ 

ِؾٌه ُٚ٘، ٚوً ٔفٟ 

ثٌضجَ ٌٍق٠ٌز ٦٠ً ويٌه 

.  مج١ب

  :ف٠ٌز ث٦ًثهر

ِج ٘ٛ ثٌّؾجي ثٌيٞ صىْٛ 

ف١ٗ إًثهر ث٦ْٔجْ فٌر؟ 

ً٘ صىْٛ إًثهر ث٦ْٔجْ 

فٌر فٟ ثٌّؾجي ثٌّ٪ٌفٟ 

أَ فٟ ثٌّؾجي ث٤م٩لٟ؟  

وً وجةٓ " وج٠ٔ. إَ'

٩جلً ٘ٛ وجةٓ ٠ضّض٨ 

دق٠ٌز ث٦ًثهر ٚثٌموًر 

٩ٍٝ ثٌم١جَ دجٌف٪ً 

ث٤م٩لٟ، ٨ٚ ِ٪ٕٝ 

ٌٍف٪ً ث٤م٩لٟ فٟ غ١جح 

.  ثٌق٠ٌز ٚث٨ًثهر

إْ ث٦ًثهر " ١ٔضٖٗ"

ثٌقم١م١ز صضّغً ٟ٘ إًثهر 

ثٌق١جر ٚ صٕذٕٟ ٩ٍٝ صٍذ١ز 

ثٌٌغذجس ٚ ثٌٖٙٛثس 

ثٌغ٠َ٠ٌز ٚ إ٩جهر 

ث٩٨ضذجً ٌٍؾجٔخ ثٌؾْوٞ 

.  فٟ ث٦ْٔجْ

  :ثٌق٠ٌز ٚثٌمجْٔٛ

ً٘ ٠٪ضذٌ ثٌمجْٔٛ 

ِْج٩وث ٩ٍٝ صقم١ك 

ثٌق٠ٌز أَ ٩جةمج أِجَ 

ٚؽٛه٘ج؟ ً٘ ٕ٘جن 

ٚؽٛه ٌق٠ٌز فٟ غ١جح 

لجْٔٛ ٠وثف٨ ٩ٕٙج؟  

١ٌْش " ِٛٔض١ْى١ٛ"

ً٘ أًٙ ثٌقك ١ذ١٪ٟ 

صّجِّ ٩ٍٝ ثٌمٛر، أَ 

أْ ِٚوًٖ عمجفٟ ِْضّو 

ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ ٚ ص٠ٌٖ٪جس 

ثٌّؾض٨ّ؟  

وجْ ث٦ْٔجْ " ٘ٛدَ"

لذً صى٠ٛٓ ثٌوٌٚز 

ٚثٌّؾض٨ّ ٠ضّض٨ دقك 

١ذ١٪ٟ ٠نٌٛٗ ثّضنوثَ 

ثٌمٛر ٌٍٛٙٛي إٌٝ ِج 

٠ْض٨١٢   ثٌقٚٛي 

١ٍ٩ٗ، دْذخ ٘يٖ 

ثٌفٛٝٝ فًٞ ث٦ْٔجْ 

ث٨ٔضمجي إٌٝ فجٌز 

ثٌّؾض٨ّ ِٓ م٩ي ص٪جلو 

ثؽضّج٩ٟ،  

وجْ " ًّٚٛ.ػ.ػ"

ث٦ْٔجْ ٠ضّض٨ دقمٛلٗ 

فٟ فجٌز ث٢ٌذ١٪ز، ٨ِٚ 

صغ١ٌ ث٤فوثط ؽجء 

ثٌّؾض٨ّ فىجْ ثٌض٪جلو 

ث٨ؽضّج٩ٟ ِٚوًث 

.  ٌقمٛق عمجف١ز

:  ثٌ٪وثٌز أّجُ ثٌقك

ثٌ٪وثٌز ٟ٘ " ثثّذ١ٍٕٛ"

صؾ١ْو ٌٍقك ٚصقم١ك ٌٗ 

ف٩ صٛؽو فمٛق مجًػ 

إ١جً ثٌمٛث١ٔٓ، ٌٚٙيث 

٨ّٕ٠ُ ٩ٍٝ ثٌقجوُ مٌق 

ثٌمجْٔٛ ٤ٔٗ ٘ٛ ِٓ 

.  ٠ٌْٙ ٩ٍٝ ص٢ذ١مٗ

أّجُ ثٌضّض٨ " آ٨ْ"

دجٌقمٛق ٟ٘ ثٌ٪وثٌز، 

ٚثٌ٪وثٌز ٟ٘ ثٌمٛث١ٔٓ 

ثٌضٟ ٠ضْجٜٚ أِجِٙج وً 

ث٤فٌثه دغٜ ث٦ٌٌٕ ٩ٍٝ 

.  ثمض٩فجصُٙ

ثٌ٪وثٌز د١ٓ ث٦ٔٚجف 

  :ٚثٌّْجٚثر

ً٘ ٠ىفٟ ص٢ذ١ك ثٌمجْٔٛ 

ٚثٌ٪وثٌز ١ٌٕجي وً فٌه 

فمٗ؟ أَ ٨دو ِٓ 

ثّضقٞجً ث٦ٔٚجف؟ 

ًٚ٘ ٠ٕذغٟ ص٢ذ١ك 

ثٌمجْٔٛ دٖىً فٌفٟ، أَ 

٨دو ِٓ ثصنجى م١ٙٛٚز 

وً فجٌز؟  

ثٌ٪وثٌز ٠ٕذغٟ " أ٢ًّٛ"

أْ صضؾٗ ٔقٛ ث٦ٔٚجف 

ثٌ٪١ٍّز صٕذٕٟ ٩ٍٝ دقظ 

٩ٍّٟ مج٨ٝ ٌّٕٙؾ١ز 

.  هل١مز صّْٛ دٗ فٛق

  :ِ٪ج١٠ٌ ثٌقم١مز

 ثٌقوُ "ه٠ىجًس" 

ٚث٨ّضٕذجٟ أّجّج ثٌّٕٙؼ 

ثٌّؤهٞ إٌٝ ثٌقم١مز، 

ثٌقوُ ٔفُٙ دٗ فم١مز 

ث١ٕ٨جء دٖىً ِذجٌٕ 

ٚث٨ّضٕذجٟ ٘ٛ ثّضنٌثػ 

ِ٪ٌفز ِٓ ِ٪ٌفز ّجدمز 

.  ٔ٪ٍّٙج

ثٌقم١مز " ثّذ١ٍٕٛث"

ِ٪١جً ٌيثصٙج إى دفًٞ 

ِ٪ٌفضٙج ْٔض٨١٢ صؾٕخ 

ثٌن٢ؤ ٚثٌُٛ٘، فٌٖٟ 

ِ٪ٌفز ٔم١ٜ ثٌٖٟء ٘ٛ 

.  ِ٪ٌفز ثٌٖٟء ىثصٗ

:  ثٌقم١مز دٛٙفٙج ل١ّز 

 وً" ِجًصٓ ٘ج٠وغٌ"

ثٔقٌثف ٩ٍٝ ثٌقم١مز 

٠ؾ٪ً ث٦ْٔجْ ٠ض١ٗ ٠ًٚٞ 

٩ٓ ثٌفُٙ ث١ٌٍُْ ١ٕ٥ٌجء 

٠ٕٚضؼ ثٌض١ٗ دْذخ ث٩ضّجه 

ث٦ْٔجْ ٩ٍٝ ث٤فىجً 

ثٌّْذمز فٟ فّٙٗ 

.  ١ٕ٥ٌجء

ٔم١ٜ ثٌقم١مز " فج٠ً"

ثٌضٟ ٠ٙوه٘ج ١ٌِ ثٌن٢ؤ 

دً ثٌ٪ٕف ثٌيٞ ٠ؤهٞ إٌٝ 

ًفٜ ث٢مٌ ٚثٌومٛي فٟ 

ٌٙث٧ ِ٪ٗ ٚإ٠مجف 

ثٌضفى١ٌ ٚث٨ّضذوثه دجٌٌأٞ،  

   

   

   

   

   

   

   

  

ثفضّج٨س ؽو٠ور، ٌٚٙيث ٨ 

٠ّىٓ ثٌقىُ ٩ٍٝ ثٌضج٠ًل 

٤ٔٗ مج٨ٝ ٌّذوأ ثٌْذذ١ز 

.  ثٌقض١ّز

  هًٚ ثٌضج٠ًل فٟ ثٌضموَ

١ٌِ " ١٘غً. ف"

ث٨ْٔجْ ّٜٛ ١ٍّٚز فٟ 

٠و ثٌضج٠ًل، إْ ثٌضج٠ًل 

دّىٌٖ ٠ّٛ٘ٗ أٔٗ ٙج٨ٔ 

ثٌضج٠ًل غ١ٌ ثٔٗ ٨ ٠ٕفو 

ّٜٛ ثًثهر ثٌضج٠ًل ٚفك 

.  ِْجً ثٌٌٚؿ ث٢ٌٍّك 

"   ّجًصٌ. ح.ػ"

ث٦ْٔجْ ٙج٨ٔ ثٌضج٠ًل 

دفًٞ ِج ٠ضّض٨ دٗ ِٓ 

ثٌق٠ٌز ٚث٩ٌٟٛ ٚ ثٌموًر 

٩ٍٝ ث٨مض١جً د١ٓ إِىجٔجس 

ِض٪وهر، ٕٚٙج٩ز ثٌضج٠ًل 

صْضٛؽخ ثّضقٞجً 

.    ث٩ٌٟٛ ٚ ثٌّْؤ١ٌٚز 
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ثٌق٠ٌز ٟ٘ ثٌم١جَ دىً ِج 

٠ٌ٠وٖ ث٦ْٔجْ، دً 

ثٌق٠ٌز ٟ٘ ثٌم١جَ دّج 

صّْـ دٗ ثٌمٛث١ٔٓ، 

فجٌمجْٔٛ ٨ ٠٪جًٛ 

.  ثٌق٠ٌز دً ٦ٕ٠ّٙج

ث١ٌْجّز " فٕج أًٔوس"

ٚ ثٌق١جر ث٨ؽضّج١٩ز ٟ٘ 

ِؾجي ِّجًّز ثٌق٠ٌز 

ثٌف٪١ٍز، ٚ فٟ غ١جح 

ص١٦ُٕ ١ّجّٟ ٨ ٠ّىٓ 

ثٌقو٠ظ ٩ٓ فًٞٛ 

.  ٌٍق٠ٌز

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ِٚ٪ٕٝ ىٌه أْ ٠ضُ ص٢ذ١ك 

ثٌمجْٔٛ ٚفك فُٙ ١ٍُّ 

٨ِ ٌِث٩جر ٥ٌٚف 

ث٦ْٔجْ هثةّج ٚفْخ 

.  ثٌقجٌز ثٌنجٙز

صضؤِّ " ًثٌِٚ"

ثٌ٪وثٌز ٩ٍٝ ِذجها 

أم٩ل١ز ِٕٙج ِذوأ 

ثٌٛثؽخ ثٌيٞ ٠ٍََ 

ث٦ْٔجْ ث٨صٚجف دجٌ٪وي، 

ٚثٌ٪وثٌز فْخ ٟ٘ 

ثٌّْجٚثر ثٌٕجد٪ز ِٓ 

أّجُ ١ذ١٪ٟ، ِْٚضٕور 

٩ٍٝ ثصفجق ٠ضُ دّٛؽذٗ 

١ٙجغز لٛث١ٔٓ صضٛمٝ 

ث٦ٔٚجف، ٚصٕذٕٟ ثٌ٪وثٌز 

٩ٍٝ ِذوأ٠ٓ ثٌّْجٚثر فٟ 

.  ثٌقمٛق ٚ ثٌٛثؽذجس

   

   

 

 

 

 

www.9alami.com                                           


