
ئُّ ز[جنيضضضًئ
ؤضضض[حتحجبأل[
ٌر جبَّمجّضخت

مجختحألدًألِ:ط[ئرًآل
خألُّؤ[ٌُّةِ إلّمت
ألُّّّ ط[خًحتٍ

ألحبة[حتحآل ٌ ضً
ئُّضًححتجبألِ

ٌآل جبَّذحت ة[ه١ٌ[ة[آل

ئتتئثبئث

جبَّخلرًْحت سإ

حتْْأل[ةد٢ ألًْخلُّحتْ يُّحتَّجبحض مُّذ[
إلُّذ[ ّرآ جبَّئ جبَّخلرًْحتجبح ىّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
حتٌوحت�ال ًٌَّخد[زآ خُّحت� جن[حت شّحلخ جن[ط طُّيئ
جبَّحتخ[حتٌَّّ شّحلخ[ألُّجبحآ ئُّْ ّر جبَّخ جلَّقُّز
حتٌوحتؤىختجبآل خ خ[حتجلحأل ّىل٢ل[آل أل ألُّّذ
ذُّألإل[ طُّْ:حتٌوحتؤُّ ةُّ ز[حتذّحبحآ:حتحًٌحٌُّ ئُّأل[ْ
ّرآ جبَّخ خ[حتجلحألّحبح ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّجبَّحتٌََّّّْ
خطٌَُّّّْ ّىُّ إلُّْئ ذُّألإل[ طَُّّْ ّحنًّحٌُّ ز

ٌرإ خحبحت :خُّْ:شّحلخُّ ٍ ألً خلّؤ[ٌُّةِ

جبَّخلرًْحت سإ

َّْجلٌختٌّ ؤجمرُّه[ ّض جن سُّموُّحت ّض جن
خًْأل ةًحتجبخلر[آلآ  إلُّحتق ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
ئُّأل[ْ خلّ[خلُّّّة[آل شّحلخُّ ى﴿جمرألٌ حت
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خُّجبَّخلرًْحت ذ[ٌدُّز

حآلآ ط٢ يًجبخل خلًز[ٌّ ىّ خُّحتزختخل
مُّف ُّؤ :ذُّشجمّأل جبحَّْذُّ ٌألؤ[ٌِ: حت
خ ؤطّجم خحلْْذألٌَُّّّْ خلُّحتةختجبٌَّّ
إل[ْزُّق[ألُّة[ألآ طُّؤختٌى[ْ جبخبحٌُّذ
حة م٢ ةُّ: ّىختجبَّْْ ئ :جبحْحجن

حتذخُّز[خلس ّرّـ ئ ّ دإل ّ خُّس
رُّ ّ خىل حأل ط٢ خل[ضرٌُّّ:
ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ طّؤ[حتحزآ
ؤ[أل�ُّجنحبحآ طُّال
ُّؤ ذُّشجمّأل
أل[ؤٌُُّّة مُّف
ّحل ؤ ط[ جنُّ َّ حت� إلُّ
ُّؤ حخلرٌُّّ ط[حت�
حتحخُّحتٌّ خلحبٌي
ٌّ َّ ْ ذألُّ ْ ْ خحل
جبَّة[ز ؤطّجم
رّ ئُّإل[ْزُّق[أل ةُّ
رّ ٌُّة ز[حتذّـ
رَُّّْإ ّ ز[جن�ُّجلخد

ةُّ ئُّأل[ؤٌُُّّةحبح
خئألحبٌّ ز[ٌُّ ىّ ئُّخل[فخُّحتزختخل حآل ط٢ يًجبخل خلًز[ٌّ

مُّف ُّؤ ذُّشجمّأل خ تبببجبح
ةُّْذًَّْآ جبَّخلرًْحت جبَّخلر أل[حتجبَّْْْ
ذُّشجمف ألألإلّضضضضضضضض زًٌَُّّألحبٌّ
حألَُّّْ ط٢ طُّؤألُّّة[أل خُّجبَّجلمج[
جبخبحٌُّذّىختجبأل :خ ط[جنىختحخًَّْ
إل[ْزُّق[ألُّة[ألإ طُّؤختٌى[ْ حلَّة[أل ّ إل

خًَّْ ط[جنىختح طَُّّْ ئُّأل[ؤُّةُّجبح
ذُّشجمّألّخن خ[ْة مُّف ُّؤ ةُّ
إلُّخًَّّْـ حألَُّّْ: خُّط٢ زًٌَُّّألحبٌّ
طُّال ٍُّ�ٌ ئُّحت جؤآل إل[ذًَّْ طَُّّْجي
حجبَّمجضضضضضضضضضٌُُّّ× ر[ألخت� ّ ز أل[ؤٌَُُّّّْ
ة[ز خُّجلْْذختٌآل سُّأل[خر[آل ِ جبَّخ ةُّ
خلُّحتجبحألِ خلُّحتَّذ[ ئآلآ ّ ّإل ّ س حة م٢
ئُّ ةُّحتَّؤِ شجمف ٌحل خُّحت�
خىُّآلّـ ألُّسُّي جن[حتٍ
أل[ْخختحََّّْْ ٍُّ�ٌ ئُّحت
خلًحتٌ[ خُّحتَّْ
ئُّخلًحتٌ[ آلآ خخت�
جبةرحت ٍخ خىل
ذ[إل٢ّـ ط٠ّحإلّال
ّ ؤ[أل� ألحلٌىٍُّ
طُّْ ٍُّئ
ذ[ ألُّحتََّّْ ّ ف
ة[حتَّة[ألر ؤُّ ّ ط
ّـ ٌآل خلردىُّ ْ حت جب
خ ز[خلسحتذر
خُّحتَّْ ذ[ ّألف: جبَّحتخ
مُّحتَّخِ طُّؤ[حتحذِ

خىلّرحإ ٌُّة�ختذًْ
جبَّحتةُّْذًَّْ طَُّّْ ئُّأل[ؤُّةُّجبح
ىضضضضضضضضضختحٌّْ ّ ؤرؤ[ألُّز ذُّشجمف ةُّ
ّحبٍ طًؤ ذُّألّ[: جذ إل[ذًَّْ حألُّآ: ط٢
ّىِ ٌأل حتحزُّحت� جبحتْخلرىختجبألِ خ ؤٌُّر ّ ط
٨ّّـ خٌُُّّة ؤُّ ّ ط ِ جبَّخ طّجمؤِآ
طُّؤختٌى[ّـ طّش[جلَّألُّجبٌَّآل آ ٌُِّةحبئ
خُّطضضضضضض[ْحذُّة[ألّ[آل حتخبط[ْحٌُّّة[آل

خ�ُّآلحإ
زُّّةة ةُّ أل[ؤٌُُّّةّضضضض١ ّ خُّز
ئُّبببببٌّ ةُّْذًَّآ جبَّخلرًْحت جبَّخلر
مُّف ُّؤ ذُّشجمّأل طُّؤجم[ئحبح
ؤطّجم خحلْْذألٌَُّّّْ حتحخُّحتٌّ خ

ذخُّ ّىختجبَّْ ئ جبحْحٌّ: ئُّمجُّئألًخلّضضضضضضًَّْْ: ئُّإل[ْزُّق[ألّىضضضضضضضختجبآل خى[ز
أل[ٌّْ خُّةًهخت طُّْ ةُّ ز[حتذ رّـ ّ ٌُّة

خختجبْآلإ
ُّئُّؤ إلُّحت�َّجنُّ أل[ؤٌُُّّجبحآ ئُّْ إلُّحت

خحلْْذألضضضضضضضضضضَُّّْ حتحخُّحتٌّ خلحبٌي
إل[ذًَّْ ذّ[ٌحبح ؤ[ؤُّّذّـ ةُّ جبَّة[ز
طُّال ألًْخلضضضضضضضّأل ضضضضجتٌّْْ ّ جئُّؤ
ٌ ني[َّْحت� إلُّهرُّ خل ذ[ أل[ؤٌَُُّّّْ
َّجن[ألضضضضحبألٌَُّّّْ ًإلُّئ ز[جن�ُّجلخًْألَُّّّْـ

ْحسدُّ ذخُّجي جبَّةٌُّآلآ ٌ[حتَّ خخت� طُّْ
مجُّحت ّآ: مجًأل[إل إلضضضضضضضضضضضُّحت جبْحٌّ:
ٌُّمجئ ط١ّ ألُّخًألَُّّْآ زُّجنّؤ[آل
ؤُّهجمحبٌَُّّةر[آل إلُّحت ؤُّةُّآلآ

حإ ٌّ إل[ذُّحت�

خ خ[حتجلحأل ّىل٢ل[آل أل ُّة[ألإلُّْئ ئُّخ[حتٌَّّ
يُّحتَّجبحن مُّذ[ ز[حتذّحبح ئُّأل[ْ حتٌوحتؤىختجبآل
مجحت�٩ٌ ؤ[أل[ٍ ز[حتذّحبح ً ّ ئُّأل “حتٌوحتال ْذِ
شّحلذ مجحت�٩ٌ شّحلذّـ خلُّحتةختجبحٌُّذِ
ّر ةخًْألٌَُُّّّْء:خ َّْةً ةُّ ئُّخختٍ:طٌَُّّّْ
جبحؤُّجلحتحٌَُّّْء خ خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ ئُّجبَّْحتٍ
ةأل�ختَّ ّىحبح خل[ئ نيُّألحب: ئُّإلُّحت: ّر خرًحأل ةُّ
ٍض خلُّحتةختجبحٌُّذِ خلُّحتءّـ: ّرّـ خدُّخلر
خلُّحتءّـ خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ ني١ّ ٌرّـ ٌخت إلُّئدجت
شّحلخُّ طُّْ إلُّذ[ٌِ إلُّذ[ ٌ[حتخُّجبَّخل٨ خخت�
ؤُّش[ئُّآ ّىِ جنر طَُّّْجي ّ�ًؤ[آل خ ألُّخآلآ

ٌر خىخت �زُّحت زّألُّْ ٍ إلُّألحب حتَّأل�ُّ خُّال
إلّمت ةُّ شّحلذ حتْْةُّجنِ: سًحألىختجبألِ: خ

ٌر“إ أل[مجحت� شّحلذ ؤ[إلُّّذِ ئُّمجُّْإلُّحتْ
ةُّ:ة[ء طٌَُّّّْ ّر: جبَّئ:مُّذ[:يُّحتَّجبحن
خُّؤ[ألٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز خ[حتجلحألِ ّىل٢ل[آل أل
ذُّأل[ألُّز ضٌحبح ٩ٌ ئُّجنً ز[حتذِ خلُّحتةِ
ّىإل[ذٍُّ ئُّز حتحألى[حتٌُّّء �مج إلُّحت طُّمجُّحت
حتحخلرّـ يجمٌُُّّةِ طَُّّْ ٌرآ خىخت ز[حتذّحنحبح
ّر:ؤُّخلنًجب أل[ذًحأل ّ حتٌوحتؤ جبحتْخلرُّْ:“إلّمت
جبْْحتمل[ذَُّّْإ ز[حتذِ ئُّخلُّحتة[ٌُّذِ خ[حتجلحألِ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::إإإ:ل٦ : :

ـت هةبيـَ تايبةتــى ـزى هيـَ سةركردةيةك هيــض نابَيت ثَيشمةرطة: وةزيرى
ّرآ جبَّجلحأل ًٌّجمر خُّز ّحنؤُّحتمجُّجبح ز حلَّة[أل ّ إل
ّر أل[خ خلُّحتةختجبٌَُّّء إلّمت ةُّ ّر حتحجنّحبَّمجٌُُّّأل

ّرإ إلُّخ ٌّخُّض ذ[ٌدُّز ّحلٌّ إل
ىّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز سُّموُّحت ّض جن
ؤ[جبحال جبَّجبحز خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ جبَّخلرًْحتجبح

إلٌُُّّآ زُّحتئُّؤ[آل شىًؤُّزّـ ئُّةًحتجبخلر[ألحبح
ذ[ ّىَُّّْ ةُّخل ئُّذ[ةُّ ّ ةُّخل إلّمت ّر أل[خ
ّر “جبَّخ ْذ ّرآ أل ّ ف ٌ[خل[ ٌ:ئُّجبَّحتٌََّّّْ حل ّ إل
إلّمت ّر أل[خ ئُّخُّحتطَُّّْ ٌ[خل[آ ٌخت خب رُّ ّ خىل إلُّؤًٌّْ
ىّ ةُّخل ٌ[آل هُّحتؤ[ألحبٌَُّّءآ ٌ[آل خلُّحتةختجبٌَُّّء

ّر“إ إلُّخ ٌّخُّض ذ[ٌدُّز ّحلٌّ إل ذخت
ىحبحٌُّ ّ ئُّة[ذ ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلٌختٌّ ْذُّة[أل
ةًحتجبٌُّّة[آل شّحلخُّ خلّ[خلُّّّة[أل خلُّحتةختجبَّ ةُّ
هُّْس ئًّحْ ز[حتذ رّـ ّ ٌُّة خُّذ[ٌدُّز
ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلٌختٌّ إلٌُُّّإ ز[حتحخلرألّ[آل ذ[ٌدُّذ

جنُّحت�ٌّ ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ: إل ةُّ: ّر حتحٌحبَّمجٌُُّّأل
خلّ[خلُّذ“ ّر جبَّئ: زُّةُّةُّ:أل[ة[زآ ة[ألٌمجُّحت
إلُّؤًْ جبخبٌّ ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق ٌّ�طُّؤخت
ْحؤ[آل خخت� ئُّخُّحتطَُّّْ خُّةًحتجبَّآ ةًحتجب ىٌ جنُّحت�
ٌال إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت ٌ[آل ٌال إلُّحت شىًؤُّذ ألُّّّ

ٌ ٌ[حت خخت� ةًحتجب خلّ[خل خلُّحتةختجبحٌُّذ ٌ[ضًجب
ئُّخُّجنُّة[أل ّ خُّجن ةًحتجبٌّ جنُّحت�ٌّ ةُّ خحبٌَّآل
إلٌُُّّ خَُّّْ ْحؤ[آل خخت� خىٌُّآلآ ةًحتجبخلر[آل
ٌرآ أل[ةخت حلََّّْ ّ إل :ٌ ئُّحت� ّحنُّة[آل: ة ني[حتَّخلُّحتٌّ
ل٧ إإإ ٌر“إ خىخت ّر:خُّخلّ[خلُّزّـ:جبحألّحنغ جبَّخ

ئةنجومةنى هةلَبذاردنى كوردستانى ليستى
ثارَيزطاكـــانىدواخســــت

جبَّخلرًْحت سإ

طُّعًؤُّأل ٌ]خل]ٌ ذُّؤُّأل خلدٌُّأل
خُّحتٌَّّ ٌرآ حب ّ ز ٌ]ذة ٌال إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت
ئُّخلُّحت حبحمجختٌّ ّ ز ئُّزُّحتئُّؤ[آل طزجلخلّآل
ألحبَّ ّ إل ٌحلمج[ة[آل ز[حت دجتححتجبألإلُّئ جبَّةُّآلآ طَُّّْ
ئّجمر خُّال ٌرآ: جبْحألُّةُّْ :ٌّض ئُّْحجبٌَّّ
دجتححتجبألإلُّئ :طُّع[ؤحبحأل ة[ذ جبَّخلُّز
طزجلخلّآل ئّجمر إلُّحتخل جبْحضجمرإ
ّىّ[آل ٌ[جبحجنر ا ؤُّئة ٌُّة�ختذًْآ أمجحت�حآلآ
ةختجبْْ زُّحتئُّؤ[آل ة[ٌُّذخلُّحت ط[حت�حخلرٌُّّ

حت٣َّ زحنًٌّْ جبْحضجمرأل جبحْحٌّ ذّ[ٌحبح
حتخب أتبا ؤ[ٌَّّْ :خ ةختجب: زُّحتئُّؤ[ألّ[آل
طُّع[ؤحبحأل ة[ذ ٌُّةةختجبألٌَُّّّْ خ
خُّال ٌحلمج[ة[آلآ ز[حت طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ
جبحْحٌُّ طُّْ ألٌُّ[حتجبح �جبَّأل أتتا ئُّخُّحتحؤدُّحت

أل[إ ّ إل جنىجمر
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل:ةخلُّحت ْمُّخحب ة[َّْ
ألشُّؤحبح ّ ز ئُّة[خّألٌُّّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبآ ؤ[أل ّ خلئ
ْحجبٌَُّّةّ[آل جبٌ[حتٌىختجبأل جبحْحٌّ خُّحت�٣َّ
دجتححتجبألإلُّئ طُّع[ؤحبحأل خ ةختجبَّْ

ٌالإ إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت

ٌ[خل[ٌّ طُّؤجم[ئ ذُّؤًْجلٌّ �ئُّؤ[أل
ئُّزُّحتئُّؤ[ألحبح ٌال إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت طُّعًؤُّأل
زختخبٌَُّّجبح طُّْ: ئُّؤ[جبٌَُّّة زُّخلُّألحبةختحآ:
أبت\بباٌّ ذ[ ّر جبَّخ ةُّ ةختحَّْ خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ طُّؤجم[ئ

ٌرإ طُّع[ؤدحبحت
ةخلُّحت مُّخحبْئنُّجلٌحل مًؤُّحت
“خُّجبحضَُّّْ ْذِ: ٌُّة�ختذًْ :أل ً هختحةجمّ
�جبَّأل أتتا ئُّخُّحتحؤدُّحت جبَّخلُّز :ئّجمر
جبحْحةٌُّّ ٌّض �خُّأتتاجبَّأل ؤُّجبح ّ ط
ل٥ إإإ حتَّذىختجبََّّْ“إ:::::::::::::::::::::::

نيُّزَُّّْ ٌُّّئ ةُّخم ٌُّةُّال طُّهه[ألجمر[آلآ ئُّ مُّف ُّؤ ذُّشجمّأل

ثيرؤزبَيت ساَلتان سةرى جةذنى
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كةمدةكاتةوة لةكةركوك كورد هةلَبذاردن دةسةآلتى
أل[َّْ ّ ةُّحتةًء:جنىجمرّ[ألإل ّحنٌُّّ ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل ئّجتألُّة[آل:خ إلُّؤًْ

َّْإل[ذ :مجحتحآل

ةًحتجبخلر[أل ٌُّأل إلُّحتنيُّألحبَّ
طُّع[ؤحبحأل ئُّخلُّحت: خلًحتآل
خُّال ئُّةُّحتةًءآ إلُّئدجتححتجبآل
ٌحلمج[ةُّ ز[حت طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤ[أل
ةًحتجب ٌُّّ�ّ ز ئُّإلُّئدجتححتجبألحبح فجبَّئ
خلرُّة[ألز ّر أل[ذًحأل ّرّـ جبَّخ ْحجل

رَُّّْإ ّ أل ّ خُّجبَّخلردإل
ؤ[جبٌَّّ ئّجتألٌُّّ ة[حتةختجبأل ْحجبٌَّّ
طُّعًؤُّأل:دجتححتجبألخل[ٌّ:إلُّئ]ٌ تبٌّ
طٌَُّّّْ ِ خُّخ ةذ[ٌّإل[ز ٌحلمج[ة[آل ز[حت
ىإل[ذُّ ّ ز ّآ: طُّع[ؤ إلّمت خ�[ذُّ
ةء حة م٢ جن[حتَّةُّْ خلُّحتَّةُّّة[أل
طُّع[ؤحبحأل ألُّّذني ئُّخلُّحت ألف

ٌحلمج[ةُّإ ز[حت ئُّ طُّؤجم[ئإلُّئدجتححتجبآل ٌُّة �ئُّؤ[أل
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ
ًٌَّنيًْآ خُّحت� حة م٢ ٌحلمج[ٌّ ز[حت تب ئُّ
ٌّخُّإل جبْحضختح ئُّةُّحتةًء خُّال
جبَّأل�حبَّحتحأل خبؤ[حتٌَّّ ئُّخلُّحت ةأل[ة

ٌحلمج[ةَُّّْإ ز[حت
ٌ[خل[ٌّ تب: ؤ[جبٌَّّ :ّ خُّز
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ
ئُّ:طُّعًؤُّأل ةُّخل ئّجتألٌُُّّة:ث
ىإل[ذُّة[أل ّ ز ئُّ حة م٢ ألُّحتحألٌ ألً
ألَُّّْْ ّئى ّ ئ :خ ّىإل[ز: ز جن[حتَّةُّ
خ ني[حتَّ ]�ٌ حت جبجلٌألٌَُّّّْ
ة[ذ جبٌ[حتٌىختجبأل ّحنُّة[آلّـ ة
خن ّطُّؤجم[ئ بتببب إلُّئدجتححتجبآلآ
ئّجتألُّةٌُُّّآ ة[حتةختجبأل جبْحة[ذ
إلّمت ألُّمجٌُّحنرًألُّذُّ ّحنر[ إل خُّال

ّإ طُّع[ؤ
طُّألحبحؤ خل[ئٌُّآ مُّف
ةُّحتةًء ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
ًّحٌُّ ّ ز خختحٌُّذ ئّجمر ئُّخلُّحت
ئٌُُّّآل تب ؤ[جبٌَّّ جبَّحتةختجبأل
خ حيَُّّْ م٢ ألُّحتحألٌ ألً طُّعًؤُّأل
ٌحلمج[ٌّ ز[حت حنُّة[ألّ ة ني[حتَّخلُّةختجبأل
دجتححتجبألإلُّئ طُّع[ؤحبحأل ةُّحتةًءّـ
خ ذُّألإل[ ٌحلمج[ٌُّ: ز[حت طُّْ :طُّعًؤُّأل
أل[أل ّ “جنىجمرإل خًَّْآ ةًحتجب جبخبحٌُّذ
ؤ[ٌٌُّّ ةًحتجب: خ تب ؤ[جبٌَّّ ئّجتألٌُّّ:

خًَّْ“إ خلُّحتةُّْذآل
“ئّجتألٌُّّ :ْذّحن أل[ْخختحْآ:
ّىّ[آل جنر إلّمت ّجمر[ ذ[ط تب ؤ[جبٌَّّ
ٌّض َّْء خ[حتْجبضُّةُّ: ألُّةختجبَّْآ:
خًَّْآ نيآل ّحن١ ز ؤ[َّْذَُّّْآ:
طُّْ ًَّّآ جن خُّإلُّؤ[آل ّجمر[جي ط
ئُّخلُّحت ٌّطُّْذ ىٌ ة[حت إلّمت ئّجتألٌُُّّ

ألُّةختجبَّْ“إ خ[خُّذُّةُّ
ئّجتألٌُّّ طُّألحبحؤ جنًحأل ض[ئّحب

بؤ فيرقةى سةربازى طواستنةوةى دوو
موسَل  رةتدةكريَتةوة كةركوكء

Hewal_dastur@yahoo.com
دةريدةكات تيليطراف هةفتانة سولى سياسى طشتيية،كؤمثانياى رؤذنامةيةكى

ب:ثببب بب بتب نيًححتجنُّكُّ | بب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِ3خل[ئ هةواأل و سياسةت

طُّْ ّر جبَّأل جبحألدَُّّْجبح تبآ ؤ[جبٌَّّ
ئُّخلُّحتجبَّةختجب ة[حتٌ[آل طُّْحآل ؤ[جبٌٌَُّّّ
دجتححتجبألإلُّئ :ٌَُّّّْ ئُّحت ةُّ
ةُّحتةًة ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
أل[َّّْـ ّ جنىجمرإل ٌرآ طُّع[ؤدحبحت ّ ز
ؤ[جبَّةُّ أل[ْ ُّة[ألض[ئ ألٌُّ[ألرًحألًَّّ

دُّةُّآلإ ّ دُّس ّ س
خَُّّْجبَّجبحزآ ط[ؤ[خبَّ جنًحأل
ذختٌ[آل :ٌُّةٌخلّأل[حت ّجمر[: ط
]�ٌ حت جبحأل[أل خ ئُّخُّحتجبَّؤ[ألحبحٌُّ
طُّعًؤُّأل دجتحجبألإلُّئ خ ني[حتٌَُّّء
جبحأل[أل طٌُّْخن ةُّحتةًءآ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ؤ[جبٌَّّ َّْء ذ[ٌدُّذُّ خل[ٌُّة]ٌ
طُّعًؤُّأل دجتححتجبألذ[إلُّئ تب
ٌرآ دىخت ّ ز ةُّحتةًة ٌحلمج[ٌّ ز[حت
طُّْ ئُّخلُّحتَّذ[ة[أل ّجمر[ ط خُّال
ألًخلّألَُّّْآلآ خلُّحتي[ف ٌ[خل[ٌُّجبحآلّـ:
ّر جبَّخ :ّ ٌُّة ٌ[خل[ٌُّجيآ ْذ“طُّْ:
مجورًمجّـ ةُّ:جلحتذختٌآل ٌ[خل[ٌ[ألٌُّّ ئُّْ
طُّمجُّحت ٌرآ جبَّةخت ئُّخلُّحت: ّ ؤئؤأل
ٌرآ جبَّحتخىخت ٌ[خل[ٌُّ طُّْ ألُّذًحألختح
خلخ إلُّحت خ زُّأل[ ّر جبَّخ طُّْح
طُّْحآل ذ[ ٌرآ خ٠ خلُّحتة[ٌُّذُّّةُّ
ىّ ؤّى[ألّحلؤ جبحأل[أل ٌ ئُّحت�
خ ٌ ني[حتَّخلُّحت مجًع[ََّّْْ
طُّْ طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ
طُّع[ال“إ خ�ُّألُّ ّـ جبحخألف ٌحلمج[ٌُّ ز[حت
خختحٌُّذ ئّجمر طُّألحبحؤُّةٌُّّ
ئُّخلُّحت ألّحن[ألحبح :ٌّض ٌإلًّح ِ خ
طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ طُّع[ؤحبحأل
ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح ةُّحتةًءآ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ٌر أل[ذًحألخت يأل[نُّجبح ئُّال ًّحٌُّ ّ ز
دجتححتجبألإلُّئ ئُّخ[حتٌَّّ ّ جنر إلّمت
ةُّحتةًةَُّّْ ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
ٌ]ذذ[ة ٌرآ طُّع[ؤدحبحت
طُّعًؤُّأل جبحإل[ذًٌّ دجتححتجبألخُّإلُّئ
ّر جبَّخ ّر جبَّئ ٌرآ ألخت ّ ألُّإل ٌألُّحتحآل ألً
ني[َّْحت�ْحآل ذختٌخن �ؤ[أل ألش ّ ز ذ[
ٌألُّحتحآلّـ ألً طُّعًؤُّأل نيًألىُّ خآلآ
شىًؤُّذ ٌ ألً ة[خّألٌُّّ أل[أل ّ ىإل ّ ز
ٌ[آل ألش ّ ز ذ[ؤ[أل�ُّة[أل حة م٢
ّرآ جبَّض[ٌُّأل جبحإل[ذًْ خل[ف جنُّجن
خ[خم طََُّّّْْ ئُّجبْحٌّ ّر جبَّخ
حنُّة[ألّ ة ةُّحتةًءّـ ئُّؤُّخلُّئٌُّّ
ط[ٌ[ ّحنُّ:ئَُّّْجبحٌُّ “خُّال:ة ٌرآ خىخت
جبحإل[ذًٌّ ألُّحتحألٌ ألً ئُّطُّعًؤُّأل
ةًحتخل نيُّألحب ةًحتجب حيحبح م٢
نيآل �خلُّأل ّرّـ ٌأل خُّجبَّخلرحب
تب ؤ[جبٌَّّ ّحن١ ز إلُّحتَّْء ّرآ جبَّخ
ني١ّ طُّْة[ذُّ خلُّز[ألحبٌآلآ خُّخلُّحتجبح

جبَّةُّآل“إ خُّحتحألدُّحتؤ[آل
ئُّذّو حتخبأل[ؤُّألًخم ْحٌّ خُّخخت�

طُّع[ؤألُّجبحأل هُّحتَّشآ: ه[ذّص
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ
ئُّ ّىُّ“ جلْك“ ذُّألإل[ ةُّحتةًء
ّر جبَّئ ٌرآ جبَّةخت جن[حتَّ طُّْ ىضُّئ
طُّع[ؤألُّجبحأل :خ خّ[ألًٌُّء: إلّمت
خًْأل ّجمر[جبح ئُّط إلُّئدجتححتجبآل
ّحنُّّـ ة خًْأل ألُّّّإ“ٌُّألُّة[آل
خ خّ[ألً جبَّةُّألُّ ئُّةُّحتةًء طُّجلؤُّ
خُّال إلُّئدجتححتجبآلآ طُّع[ؤألُّجبحأل
نيًألىُّ ألُّّآ ًٌَُّّّ جن خُّْ خل[فؤُّخلُّئُّةُّ ةُّحتةًء:ئُّ ّجمر[ٌّ خ[حتْجبض:ط

ئُّخ[حتذختَّ“إ جلحت تببب
ْذِ“خُّإلّمت ه[ذّص ئُّذّو
ٌحلمج[ٌّ ز[حت ألُّذَُّّْة[أل ًٌَُّّّء جن
ذُّألإل[ ألفآ: ٌُّة١: جبخبٌّ ةُّحتةًء
شّحلخُّ :ئُّخُّحتزختخل[أل :ّ خُّجن
ذًحتةؤ[ألُّة[آلّـ ةًحتجبٌُّة[آلّـ
ّحنُّ ة ٌر جبٌَّ[ألُّْ مُّحتَّخُّة[آل
دجتححتجبألإلُّئ طُّع[ؤألُّجبحأل ئُّخُّحتجبَّال
جبحتْخلردىُّآلآ ٌحلمج[ٌُّجبح ز[حت طُّْ
ؤ[ألٌَُّّّْ ئُّخُّحتض[ذختٌّ طٌَُّّْخن

ضٌ[آل“إ ذُّجبَّخل
ط[ؤ[خبَّ حتخبأل[ؤُّألًخلُّ طُّْ
ةُّ حتحزختخلُّّء ّ خُّز خَُّّْجبَّجبحزآ
ئُّةُّحتةًء ةجبحة ئّجتألٌُّّ ئٌُُّّآل
ةخلُّحت طُّْ طُّع[ؤحبحتحَّّْـ
طُّع[ؤُّة[أل ّجمر[ ط ذ[ خًَّْآ
خْألُّةختحَّْذَُّّْآ حتحزختخلُّّ طُّْ
جبحْحٌّ ةُّحتةًء ىضُّئ بث؟ٌّ
طُّعًؤُّأل إلُّئدجتححتجبألِ طُّع[ؤحبحأل
حت�ٌألمج ةُّحتةًءّـ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ةُّ جبَّؤًني[ْحألٌُّ[ألىختجبَّْآ: طُّْ:
ٌحلمج[ٌُّ ز[حت طُّْ طّحبححتٌَّّ ّجمر[ ط

ًٌَّجبَّخُّآلإ خُّحت�
ةخلُّحت ضُّئّئآ ظُّؤُّجب
ئُّطُّعًؤُّأل مُّحتَّخ ةًذئٌُّّ
ّر جبَّئ ةُّحتةًءآ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ةُّحتةًء ٌحلمج[ٌّ ز[حت إلُّئًؤُّحتس
َّْء إلُّئدجتححتجبآل طُّع[ؤحبحأل خ
ٌّخُّإل خُّال ْحٌُّآ تببب : خل[ف
ئُّذؤ[حتٌّ ْحتجبخّأل ّجمر[ ذ[ط طٌَُّّّْ
ئُّ ٌأل[ألٌُّّ ًٌجنً حت طُّْ جبَّأل�حبَّحتحآلّـ
إلُّئدجتححتجبألحبح ٌ[خل[ٌّ تبٌّ ؤ[جبٌَّّ
ألُّمج٢حْألُّذُّخُّحت إلّىلّ[آل إل[ذًَّْ
دجتححتجبألإلُّئ ؤُّخلُّئٌُّّ خ[جن١َّ ٌُّخ
ةُّحتةًء ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
ألُّحتحألٌ ألً طُّعًؤُّأل حتْخُّحت�ٌّْْ
ّجمر[ “ذ[ط ْذّحن ٌرَُّّْآ خىخت جبحإل[ذً
ّىختجبآلّـ دُّس ّ س ذُّجبَّخل إلُّحتجبْْ
خُّجبَّخلر ٌحلمج[ ز[حت طُّعًؤُّأل
ذ[ ىإل[ذٌُُّّةٌَُُّّّْآ ّ ز ذُّألّ[
ٌآلّـ ني[حتَّخلُّحتألُّةخت ّحن[ألُّ ة طُّْ

ٌرآ ألُّةخت ّ دُّس ّ س جبحْحة[حتٌُّّة[ق[آل
ٌرآ خىخت :ّ إلُّئدجتححتجبأل إلُّحت: طُّْح
إلُّئدجتححتجبألُّةٌُّّ طُّع[ؤ إلُّؤ[آل
طُّْ خ[جن١َّ ٌُّخ ّرآ جبَّخ تبببٌّ
ئٌُُّّآل رَُّّّْـ ّ أل ّ ف ؤُّخلُّئٌُُّّ
جبحإل[ذًََّّْ ألُّحتحألٌ ألً طُّعًؤُّأل

ٌر“إ ني[حتَّخلُّحتخىخت
ّر جبحألدَُّّْجبحجبَّأل خل[ئٌُّآ مُّف
ةُّحتةًء ئُّجن[حتٌّ ةًحتجب ئُّجبحإل[ذًجبح
ّجمر[ ط جبَّخلُّذ[ألٌُّّ طُّْ ّر أل[ذًحأل
ْذ رَُّّْآ ّ أل ّ ف ٌّض َّْء إلٌُُّّذ
إلُّئٌُّّ طُّْ خُّحتحْحتجبَّة[آلآ ّ “خُّز
ئُّةُّحتةًء َُّّْ حتخبق حتْض[أل ئُّجبْحٌّ
بت ٌّئُّة إلُّئىُّْزّـ ةًحتجب خ
أل[آ ّ خُّجبَّخلدرإل :ةًحتخل تب ةًحتخل
ةًحتجب خ إلُّئُّ طُّْ ذخت ىٌ س[حت
طَُّّْألحبَّ ّر أل[ذًحأل ٌرَُّّّْـ إلُّئأل[ةُّْ

رَُّّْ“إ ّ ألر ّ خُّجبَّخلرد ةًحتخل
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طّحبححتٌّ خُّحتزختخل[أل
ضٌ[آل ألّ�ُّحتحأل ةُّحتةًةّخن
س[حت نيُّألحبٌآل ةُّ جبَّحتجبَّخخت�آل
دجتححتجبألإلُّئ ّحنٌُّّ: ة جبحْحٌ[ألىختجبَّْ:

ةُّحتةًء ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
دجتححتجبألإلُّئ ذ[ ٌرَُّّْآ: ٌُّةخىخت
طٌَُّّّْ ٌّخُّإل خُّال: ٌرآ حبحخىخت ّ ذ
جبحتحَّْذُّ ٌحلمج[ٌُّ ز[حت طُّْ دجتححتجبألإلُّئ
تبآ ؤ[جبٌَّّ: ئّجتألٌُّّ جبَّخلر:
إلُّئدجتححتجبآل ئُّة[ذ:ضٌحبح ألُّذًحألختحَّْ
طُّْ ّىحبح ئُّة[ذ ٌرآ طُّع[ؤدحبحت
جنىجمر ئُّة[حتَّة[ألّحبح ئّجتألٌُُّّجي

أل[َّْإ ّ إل
ةخلُّحت مُّف حتجلمج[حت
ةُّحتةًءآ ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
جبحْحؤ[آل جلحتَّ ؤ[ٌَُّّْة ّر جبَّئ
ضؤ[آل خلُّحتٌّْ ئُّخُّحتزختخل[أل
طُّعًؤُّأل دجتححتجبألذ[إلُّئ ةختجبَّْ
ذُّأل[ألُّز ٌرآ خىخت ةُّحتةًء: ٌحلمج[ٌّ ز[حت
خُّةُّحتةًء ذ[ٌدُّز ةأل�ختٌٌَُّّّ ئُّْ
ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ خُّخل١حآ ئُّخُّنحبح
طُّعًؤُّأل :ةخلُّحت خ[خلىختحَّّْـ:
ةًذئُّ ٌألُّحتٌّ ألً حةّـ م٢ ألُّحتحألٌ ألً
ضجمرذُّحت�ْ طٌَُّّْ[آل خلّ[خلُّّة[ألّخن
ّ خُّز ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ ًٌّجمرُّ ةُّز
ٌّخُّإل“ْذّحن ٌرآ ٌألخت سُّحت� ّ ذ ٌ[خل[

ةُّخلُّّةٌُّّ شُّْز ئّجتألُّ طٌَُّّّْ
طُّع[الآ ألُّمجٌُّحنرألُّ تب ؤ[جبٌَّّ
طُّعًؤُّأل ئُّأل[ْ ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ
طُّمجُّحت ٌرَُّّْآ ٌُّةخىخت ٌألُّحتحآل ألً
ٌرَُّّْ خنٌُّةألُّةخت ّطُّؤجم[ئٌ]ذذ[ة
خلخ إلُّحت جبَّخلرٌُّّ: ٌّ رُّ ّ جبَّني

خلُّحتة[ٌُّذُّّةُّ“إ
شحلخ :ٌّ خلىختذ٢ جن[آل سُّؤ[ئ
ئُّةُّحتةًءآ ذًحتةؤ[آل ألّحنرؤ[أل
نيآل َّْء ّر جبَّجلحأل ًٌجمرّ خُّز
حةآ م٢ ذختٌّ حلمج[ة[ألٌ ئُّز[حت
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ
ًَّّجي جن خُّإلُّؤ[آل طُّع[ؤحبحتحآ
خُّال ٌرآ طُّع[ؤدحبحت ئُّةُّحتةًء
ئُّْحألُّجي :حنُّة[ألّ ة ّجمر[: ذ[ط
ةأل[ة ٌحلحتحَّْة[آلّـ حتحمجً ّ جبخل
جلٌ[جبَّحت�ٌَُّّّْة[آل ٌرّـ ض[َّْألحبححت
دجتححتجبألإلُّئ ٌُّخ ني[حتَّخلُّحتألُّةختحَّْآ
ةُّحتةًةّخن ٌحلمج[ٌّ: ز[حت :طُّعًؤُّأل
طُّْ “ذُّأل[ألُّز ْذّحن ٌرآ أل[ةخت
ةُّحتةًء أل[ْ ألختحْألُّذُّ ّ إل حلحأل[ألٌُّّ ّ ض
حتَّخلُّأل جبحألّحنرًحأل ئُّخبؤ[حتٌَّّ

جلٌ[ذختآل“إ جن[حتَّةُّ
حتْْألّحنّىختجبََّّْ أل[ْخختحْآ
ؤ[جبٌَّّ ألُّذًحألختحَّْ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
ًٌّجمرُّ ز ٌرآ دىخت ّ دُّس ّ س تب
طُّعًؤُّأل ةًحتخلُّّّة[أل
ّ ضًئ ذُّألّ[ خ ةُّحتةًء: ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ًحآل ّ ئُّأل ٌُّةجم[آل جتٌَُّّةٌ خُّحت�
طُّْ خلُّحتَّةُّّّة[أل ّىإل[ذُّ ز
س[ ٌرآ جبحخُّجندىخت ٌحلمج[ٌُّجبح ز[حت
إلُّحت ٌ[آل ّر: خ بت؟: :ًٌَّّّ خُّجن

ّرإ خ ذخت ًٌَُّّةّ جن
ئُّخلُّحت ذُّطىّحب مُّفآ حتجلمج[حت:
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل جنُّحتمُّّذِ
إلة[حتٌّ جبَّة[ذَُّّْآ ةُّحتةًء
طٌَُّّّْ خ رَُّّْ ّ ٌأل جبَّمجُّحت� طَُّّْجي
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل َّْء: طُّْحآل
ّ خُّز ّجمر[جي ذ[ط ةُّحتةًء
ة[حتجبَّةُّآلّـ خختقُّحت بثٌّ ٌ[خل[
ألُّحتحألٌ ألً طُّعًؤُّأل ئٌُُّّآل
دجتححتجبألإلُّئ ّحنٌُّّ ة حيّحنَُّّْ م٢
ةُّحتةًء ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل

ؤ[َّْذَُّّْإ خُّني[حتَّخلُّحتألُّةختحٌّْ

:جلحألّ[حت:جبحيًي:
َّْجلححتَّذ طُّؤّألحبححتٌّ ٌ[َّْحت إلُّْحفسُّخ[حت ٌالآ إلُّحت ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
ببٌّ خُّنحبحّـ ت هختيُّة[أل مجًحخلرألٌَُّّّْ
ّـ ؤًخلئ حَّْة[أل جبحخخت� أل[ْنيُّ خ خُّخلختَّ
خألُّؤ[ : خُّخ خُّجبحتجبَّض[ذَُّّّْـ ةُّحتةًء:

جبَّة[زإ َّْخلو
م٢حي ةًحتجبٌّّـ ىٌ ؤ[ئسُّحت نيُّألحب
هُّحتؤ[أل خُّ ةُّ خٌْ[ألىختجبََّّْآ:
م٢حةّـ َّْجلٌختٌّ خلُّحتء ؤ[ئى ألًحتٌّ
نيُّةحبححتٌّ ّحلٌّ إل :مجحنر هُّحتؤ[ألحبٌَّّ
جنُّجي هختيٌُّّ ٌ[حتجبحتحَّْآ خخت� م٢حة
خ ئُّخُّخلختَّ بب هختيٌُّّ ئُّخُّنحبحجبّـ
ةُّحتةًء ّـ ؤًخلئ حَّْة[أل جبحخخت� أل[ْنيُّ

ٌألَُّّْإ خ�ًحجلحت
َّْجلححتَّذ طُّؤّألحبححتٌّ ٌ[َّْحتآ سُّخ[حت

جبَّخلرًْحتٌّ خُّ ٌالآ إلُّحت ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
خألُّؤ[ٌُّة إلّمت ُّإلُّْحئ طُّْ حتحمجٌُّ[ألحبث
نيًألىُّ ئُّحتحخلرَُّّّْآ جبْْحتَّ ألُّّّـ
سًمجختحهّ[ٌّ ّ خُّز م٢حة هختيُّة[أل
جبحخُّجنىختحْآلّـ ٌحلمج[ة[ألحبح ئُّز[حت م٢حة
ْح ىٌ حل ّ إل م٢حيّخن شىًؤُّذ
هختي[ألُّ طُّْ ألٌ جنً ذ[َّْةً ألُّّ جلحتٌّ
حتْألّحنّىختجبََّّْث ٌ[َّْحتآ ٌرَُّّْإ خ�خت
أل[ْنيُّةٌُّّ خلُّحتخ[جلٌّ حلٌى ّ إل إلُّحت
ئُّْ ٌ]جنخ ّرآ ئ ّ دإل ّ خُّس ٌّض
أل[ْنيُّة[أل ّرّـ جبحتْخلرحبَّخ ٌألُّ جنً
ضخ[حتْجب ئُّضختحز خُّخلختَّجي خُّنحبحْ
جلٌ[ذخت ّحلٌّ خُّإل ًٌّجمرّ[آل ز طُّؤألّ[آل
ٌ[آل ةُّحتةًء ّىلُّْحألُّجنَُّّْآ خُّز إلٌُُّّّـ
ًٌّجمرّ[آل ز ط[حتحؤ١آلّـ حَّْة[آل جبحخخت� أل[ْنيُّ
ىّ طُّألحبحؤ ألُّّإ جلٌ[ذخت خلُّحتخ[جلٌّ ّحلٌّ خُّإل

ئُّطُّعًؤُّأل نيُّةحبححتَّة[آل ّحلَّ إل ئّجتألٌُّّ
ْز خُّجبَّخلرًحتٌّ م٢حيّخن ألُّحتحألٌ ألً
ةًحتجبخلر[ألآ إل[ْزُّق[أل ئّجمر“
ُّإلُّْحئ طُّْ ئُّخلُّحت جلحألّ[حتٌُّّة إلّمت
ًٌَُّّةّ خُّجن خل[ئ خلُّحتٌّ جبْحٌّ ألُّّّـ
خ[خم ئُّزُّحتئُّؤ[آل جلحألّ[حتٌ[ألُّ طُّْ حت٣َّ
جبَّةٌُّآل“إ خ خُّجبْحجبحنيًأل جبَّةٌُّآلّـ
أل[ْنيُّة[أل“ْذّحن ة[ةٌُّآ خل٢ْحآل
ّحلٌّ خُّإل ًٌجمرّ ئُّ؟بببز ؤًخلئؤًخلئ ٌُّّّ ّ خُّْز إلٌُُّّآ خلُّحتخ[جلٌّ
ٌُّأل�ختحأل ذ٢حتٌجمر[آلّـ ٍ]�ئؤ خًَّْذُّ
خُّإلّمت خُّال ي[مّحبَّآ ٌى﴿ختحٌّْ خُّمحمّـ:حت
خلُّحتخ[جلٌّ ّحلٌّ إل أل[جبٌَّآل حتٌ�[ ٌ سحت
حَّْة[آل جبحخخت� أل[ْنيُّ ةُّحتةًءّـ حتَّْحألٌُّّ
إلُّخلرّ[حتآلّـ أل[ْني[ألُّ طُّْ نيًألىُّ ٌرآ خىخت

خ[حتْجبض:طُّؤألّ[آل:ط[حتحؤُّ“إ
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طُّقُّجبئُّإلُّْئ٢ ألُّس[ز
ةُّ خختحٌُّة ةُّئُّءّـ مُّف ُّؤ
ني[حتَّخلُّحتٍ خلختْجنر ٌُّّ�ٌ خُّحت
ٌُّآل:ؤُّهختَّجلٌَُّّةُّئ جبَّةُّآلآ ألُّضجي
ٌآلّـ جبَّخلر�٢جبَّةخت ةُّئُّةَُّّْ ط[خل[ٌحن
ٌخنآ إلُّْئ٢ :ط[خل[ٌحن :ىّ خُّحتزختخل
ألُّخًْأل خ جبَّخلر�٢ةختجبألُّةٌُّّ إلة[حتٌّ

ٌرَُّّْإ � جبَّمج٢ ذُّألحبحتْخلر ُّذئؤ
ألُّّذني ةُّئُّءآ مُّف ُّؤ
جبَّخلرًْحت خ جبَّخلر�٢ةختجبألُّةٌُّّ
ٌىُّ حتخب ْذ“نيُّألحب �حٌَُّّّْـ مج٢
جبْة[ألٌُّّ طُّْ ٌّ ؤُّ أل[أل٢ ألُّضجنُّة[×:
ألُّضجنُّة[آل خُّ :سُّة[ألّم ةُّ
خ[جلححت� ئُّمجُّئ جنرُّة[أل ألختض جبَّهختجنرّـ
إلُّحت�َّجنٌُّّ طٌُّْخن خًْآلآ خُّحتحؤدُّحت جبْْ

ؤُّهختَّجلٌَُّّة سحتَّ خُّْ جبْحذخت ىختجبالّـ ّ ئ
طُّْ ّـ �]ؤ خلُّحت إل[ذألُّ ط[خل[ٌخن
إل[ذدًْألُّ ني[حتَّخلُّحت خ ةُّ ضُّئىٌُّّ
ؤُّهختَّجلَّةُّ ًححتَّ ّ ذ[ط جبَّحتٌ[ألىختجبآلّـ ال
�خ[أل ئُّ جبْحذخت ؤ[ألَُّّّْـ �]ئُّخُّحتجبَّال:ؤ
جبَّخلر�٢ةختجبآ خختحةُّؤّ[آل ؤآلّـ ؤُّنختٌدحبح
ٌّ خختحةُّؤّ[آل ط[جلحجبةختجبْ ؤألّ[آل خُّال
خلُّحتزُّحتجنر ةُّ ّحنرَُّّْ إل ضٌ[آل
خ جنُّة[ألألُّض جبَّةختجبْ ة[حتَّة[ق

ٌىحبَّضجمرال“إ حت
ذّحن:“جبْحٌّ:ط[جلحجبةختجب× مُّفآْ: ُّؤ
ىّ ٌُّة جبْحذخت ةُّني ؤ[ئَُّّْآ إل[فَُّّْ
خىلؤَُّّْ ذ[ ٌألؤحبح ً ّ جن خُّ أل[حتجبخًْ ذختٌ[آل
مجٌُّحنرأل ّخن ز خُّال: ط[خل[ٌخنآ:
ةختجبّـ خُّؤألَُّّْ: زًٌَُّّألحبٌّ[آل طُّْحآل:

حتحؤ[ألىختجبَّّْـ ؤألحبحئُّة[× : ئُّمجُّئ ؤألّخن
خلُّئّال ظُّؤُّجب نيئىختجبَّْ“إ [آل ؤ[ك
ذ[ٌدُّذ ألًخلّأل�ٌُّّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت
ٌال إلُّحت ط[خل[ٌحن مجحنر ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت
حتَّذحبَّة[ذَُّّّْـ خّ[ألًَّْ طُّْ آ ئُّإلُّْئ٢
ُّذئؤ ألُّخًْأل خُّ: ّر“زًٌَُّّألحبٌّ: جبَّئ
َّْأل[ْض َّْجلححتَّذ ذُّألحبحتْخل٨ّـ
ٌُّخ ألُّّ: ُّذئؤ ّجمر[جي ط ذ[ إلٌُُّّّـ:

ةختحَّْ“إ ئُّمجُّئحبح ّىلّألٌَُّّّْ س ّ ئ
نيُّألحبٌآل حتحجنّ�ٌُّ[ألحبث مُّفآ ُّؤ
شّحلخّـ رُّ ّ خد ةُّ ّىختجبَّْْ ئ جبحْحٌ[آل س[حت
ٌْجمرًٌُّذ ذُّألّ[ حتَّذّىختجبَّْْذَُّّّْـ

خحبحزإ ضُّئ حتؤُّذ]ٌ
ئَُّّْ ٌّض ألّ�ُّحتحأل مُّفآ :ُّؤ
إلّمت ؤُّهُّحتَّجلٌَُّّآ طُّْ ةُّ جبَّحتخخت�ٌّآ

إلُّئُّمحُّ جبَّخلرًحتإ سإ

إلُّئُّمحُّ م[جني[أل ة[أل حتحزُّحت�ٌأل جبخلٌُّّّ خُّ ذ[ٌدُّز جبحألّحنرألُّة[أل  طُّؤخت�
ةخلُّحت خُّْذٌُّّ ّحبَّة[ذَُّّّْـ جبَّخلرس طُّطُّؤ[ؤ ؤجمرُّه[ مُّخًجب ة[ٌُّذخُّخلُّحت
جبخلٌُُّّّ طُّْ ئُّخلُّحت حلٌ[آل ّ ألر:خُّإل ّ جبٌىؤ ةٌُّجمُّجيآ:نيُّألحبٌآل طُّْ حلَّحتحألٌ ز[حت ذّؤ

ٌرإ َّْحتخ�٢ ٌ جن[إلّحب نيُّألحب ْذٌُّّ جبحألّحنرألُّجبح ئُّْ ٌ[حتَّ خخت� ةةختجبَّْْذَُّّْْ
جبَّخلرًْحت خ: حتحزُّحت�ٌألة[ألم[جني[ألإلُّئُّمحُّ ةٌُّجمحلَّحتحألٌ ذّؤ:ز[حت ةخلُّحت
ْذٌُّّ ةُّ ط[ؤ[جبَّةختجبَّْْ ةٌُّجمُّ طُّْ ئُّخلُّحت ذ[ٌدُّف[آل ألر ّ جبٌىؤ ُّْ�خُّئ ْز“نيُّألحبٌآل

خ ألُّخًَّْ ّ ز هُّحتؤّ[آل ُّأل[ؤٌُُّّة�خُّئ
ةُّ [ألًذًَّآ ّ ز ذُّألّ[ جبَّخلر�٢ةختجبألّـ
جبحتْخلر خ ّحنُّز ة ٌر جبَّذُّْ طُّمجُّحت
ٌّ خ ألُّضجنُّة[ألر طُّْح ّرآ ألُّخ

خأل٢ََّّْإ ّحن١ ز جبْة[أل إلُّؤ[آل
زًٌَُّّألحبٌّ س[حت نيُّألحبٌآل جبَّخلرًْحتآ
خُّال ةختجبآ ةُّئُّةَُّّْ: :ط[خل[ٌحن خُّ

ألُّجبحٌَُّّْإ زًٌَُّّألحبٌُّّةٌُّ[آل ؤَّْ
ّىُّ خل[ئ نيُّألحب: ةُّئُّءآ مُّف: ُّؤ
ئُّجن[حتنيىٌُّّ ٌّض ئُّؤ[ئُّةٌُّّ
سحتَّ إلُّؤًْ آ إلُّْئ٢ ألحلٌ ُّةةُّئ
ئُّخلُّحتسُّال ةُّ ّرآ جبَّخّأل ّ ألُّضجن
ّحبَّةُّآلآ حتٌْر جن[حتنيىُّة[ألَُّّْ جن[حتْ
نيُّألحب جبٌ[حتٌحبَّة[زّـ خ ني[حتَّخلُّحتٌ[آل

جبَّخلر�٢ةختحَّْإ ٌ س[حت

لةدادطاكــةى كانـى عاشقانــدا،
دةخريَتـــةِروو طرنــط بةلَطـةى ضةنديـن
خُّجنحبححتٌىختجبآل:ئُّض[زًحتةختجبأل:ببت خُّ ًَّّمجآل ئُّخلُّحت:ذ حبحٌُّ ّ ذ ؤُّسّحبٌّ شُّخلُّآل مُّف
تب\ت\ثثثبآ حتحزُّحت�ٌأل خلُّحتةًذىختجبأل إلُّئُّمحُّْ م[جني[أل ة[أل مجُّحت�َّة ض[ألًٌّ

جلٌألحبَّخُّني[ئىختحآل“إ ةُّخم بث ألحلٌىٌُّّ ةُّذّ[ٌحبح
جنُّجي ْذٌُّّ ئُّجبحألّحنرألُّةُّجبح ٌ[حتَّ خخت� خَُّّْجنىختجبث ط[ؤ[خبٌَّّ طُّجبإلُّالآ مجحتحآل
حلَّحتحألٌ ز[حت ذؤُّذد[حتحآلّـ حلَّحتحألٌ ز[حت ئّجمر جبْحذختٌخن ٌرّـ َّْحتخ�٢ جن[إلّحبش[ئ
ّرإ أل ّ جبَّإل ضٌحبح خُّجبْحٌّ ذخت ىّ جبحألّحنرأل نيُّألحب ٌرّـ َّْحتجبَّمج٢ إلُّئُّمحُّجي حتحزُّحت�ٌأل
ةٌُّجمُّ ذؤُّذد[حتحأل:طُّْ جبحجبمج[ٌّىختجبأل جبحألّحنرأل ٌُّةُّال آ تبببٌّ:طُّؤجم[ئ حتخبٌّ

جبٌ[حتذختٌألّ[ألُّإ ؤُّسّحب شُّخلُّآل مُّف ًٌَّنيًْآ:ةُّ خُّحت�

ضُّئ يجمُّّـ:خ[خلِ إلُّئدجتححتجبآل:خًَّْذُّ

حة م٢ خلُّحتخ[جلٍ:خلًز[ٍ ِ خل
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دةكريَتةوة دامةزراندن نوَيدا لةساَلى
جبَّخلرًْحت سإ

ٌال إلُّحت شىًؤُّذ خُّحتزختخل[أل
جبْحٌّ ٌحبحْ ألً خل[ف ئُّ حتحٌحبَّمجٌُُّّألآل
ٌ[خل[ٌّ زختخبَّ زُّخلُّألحبةختجبأل
ؤّة[زآ ٌى﴿جمرألٌَُّّّْ حت خًجبسُّْ
هُّحتؤ[أل�ُّة[أل ئُّ: جبحؤُّجلحتحألحبآل

ٌرَُّّْإ جبَّةخت شىًؤُّذحبح
جبًٌحأل ةخلُّحت م٣ً[آل ألًحتٌّ
شىًؤُّذ َّْجلٌختحأل طُّعًؤُّأل
ّىحبح حبْحأل ّ ئُّئ ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق
جبْحٌّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب جبَّخلرًْحت خ

ٌ[خل[ٌّ زختخبَّ زُّخلُّألحبةختجبأل
ئُّزُّحتئُّؤ[أل بببب خًجبسٌُّّ
ةّؤ جبٌ[حتٌىختجبأل ةًحتجبخلر[آلّـ
جبحؤُّجلحتحألحبأل َّْجلححتَّذُّة[آلآ:
زُّق[أل�[ة[آل ْجلحألى جبَّحتنيًحأل

ّحبَّة[ذَُّّْإ جبَّخلرس
خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٌَّّ م٣ً[آل ألًحتٌّ
ْذ ّرآ جبَّخ ؤُّحتسحبححت جبَّؤُّجلحتحألحبآل
حبحٌْجمر ّ ز :ّ خُّز “جبحؤُّجلحتحألحبآل:
ّر“إ جبَّخ زجمسحت�ٌّ َّْجلححتَّذُّة[آلّـ

شىًؤُّز خُّحتزختخل[أل إلُّحتنيُّألحبَّ
جبَّحتمج[ٌّ ةُّ حتحٌحبَّمجٌُُّّألآل أل[ْخُّأل[ْ

خُّال ٌرَُّّْآ جبَّةخت جبحؤُّجلحتحألحبآل
حتَّضألٌُّّ :جلحألى جبَّحتنيًحأل ئٌُُّّآل:
جبحؤُّجلحتحألحبآل ةُّ ٌر ّحبَّمج٢ ئ طٌَُّّْ[آل
ذُّجلةٌُّّّ ْحخلّرُّْ ّ ز خُّ

شّحلخُّّّإ
ط[ؤ[حتَّة[آلآ ٌختٌَّّ خُّمجً
بببب ألحلٌىٌُّّ ٌال إلُّحت شىًؤُّذ
جلٌ[ذخت ةُّ إلٌُُّّ ؤًنيُّضحتٌّ: إلُّجلححت
هُّحتؤ[ألدُّحتآلآ إلُّجلححتٌ[آل ببت ئُّ
خلُّحتسُّال ٌّة أ؟تتاٌّ طَُّّْجي
حة م٢ إلُّؤًْ حتحألؤًنيُّض

ّرإ أل ّ ّىحبَّإل ز

نةكراوة تةواو سلَيمانى شارةوانى بيناى
ٌر جلٌ[جبجبَّةخت ؤ[َّْةٌُّّ خ ؤ[ألل نيًححت ّىلًألُّةٌُّّـ ذ خ ؤئّ[حت ٌُّء

ؤ[ألِ ّ خلئ إ سُّموُّحت خّئ

خلُّحتة[ٌُّذِ ٌ ألً خّأل[ٍ زختخبٍَّ
جبَّخًْ ةُّ ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتَّْحألِ
طُّؤجم[ئحبح ٌُّةُّؤِ ذحنخت٩ٌ ئُّؤ[أل�ِ
ؤ[ألِ ّ خُّال:جن[حتَّْحألِخلئ ذُّْحْخىختحٌُّآ
ٌجتةختجبَّْْذَُّّّْـ جبحت خ ؤ[أل�ِ نيًححت
خ جبٌأل[حتٌحنِ ؤئّ[حت ئٌُُّّء جلٌ[ذخت خخت�ٍ

جلٌ[جبةختَّْْإ زخت�خبَّةُّ ّىلًْألِ ذ
مًؤُّحتؤُّشًٍخلُّحتةِجن[حتَّْحألِ
حتحمجٌُّ[ألحبث جبَّخلرًْحتٍ خُّ ؤ[ألِ ّ خلئ
أل[ألِ ّ ئُّخُّة[حتإل مجحت�حألى[حتٍ ٍخُّإل

ًٌّجمرُّة[ألّـ ز ةُّحتَّخلرٍُّ
زخت�خبَّةُّ حألَُّّْآ: ئُّط٢ جبْحةُّْذ٩
خلُّحتة[ٌُّذِ ئٌُُّّآل: جبْحةُّْذًَّّْـ
ّ ؤ[أل� نيُّألحب جن[حتَّْحألّحنَُّّّْ:
ّىختجبألُّةٌُّّ دُّس ّ س ؤ[ٌَّّْ خ
ٌىِ س[حت طُّمجُّحت ٌجتةختحَّْذَُّّّْـ جبحت
ِّ خُّز ٌرآ خىُّْ جبْح: زختخبَّةُّ جبٌىُّ
نُّحتحؤُّ حة م٢ ألحبَّحتحٌُّذِ ّ خُّئ ٌ[خل[ٍ

ٌر“إ جبَّةخت
زخت�خبَّةُّجيآ خلُّحتزُّحتجنرّ[حتٌّ
طُّْ ٌّخُّإل ط[جنىختحٌىختجبث
جن[حتَّْحألَُّّّْ ئٌُُّّآل مجحت�حألى[حتٌّ[ألٌُّّ

زخت�خبَّةُّ خًجبسٌُّّ ةختحَّْآ زخت�خبَّةُّ خ
جلٌ[جبةختحَّْآ خ جبٌأل[حتٌّ ٌ ئُّؤئّ[حت جلٌ[ذخت
أبتبضبثثضثثثضثبا خخت�ٍ ّحن١ ز ةُّ
خًَّْذُّ ّجمر[ ط خًَّّـ جبٌأل[حت

جبٌأل[حتإ أبثثضبثثضثثثضثبا
:ْذّحن مُّئِآ: ظُّؤُّجب جنّآل
خلُّحتة[ٌُّذِ ٌِ ألً خّأل[ٍ “زخت�خبٍَّ
ئُّببإثإثببب ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتَّْحألِ
ئُّؤ[أل�ِ جبَّخًْ ّىختجبَّّْْـ جبَّخلرّس
خُّال ٌرآ خىخت ذُّْحْ طُّؤجم[ئحبح ٌ[ألحلٍَّ
أل[ألِ ّ ئُّخُّحتة[حتإل مجحت�حألى[حتٍ: ٍخُّإل
ىّ خُّخلر[ٌئ خّأل[ةُّ ةُّحتَّخلرٍُّ

ذخت �ؤ[أل نيًححت ألحلٌىٍُّ: ١ٌآ ألً
ّر جبَّخ ُّّّجي خُّْز ٌجتةختحٌَُّّّْـ جبحت

ٌرإ ذُّْحْخىخت ثبإتإبببب
ٌ ألً خّأل[ٌّ: زختخبٌَّّ:
ؤ[ألآ ّ خلئ :جن[حتََّّْحأل :ة[ٌُّذخلُّحت
خًححتٌّ ضختحَّْذُّ تبببََّّْ ئُّخل[ف
ٌّخُّإل خُّال ّىختجبألَُّّْآ دُّس ّ س
جن[حتَّْحألّـ َّْجلححتَّذ ًحآل ّ أل ّحنٌُّّ ة
ى[حتََّّْآ ّ دُّس ّ س ؤس[ألّ[ٌُّةةخل[ئ ّألش ز : ؤ[ٌَّّْ :خ خبَّةُّ زخت�
جبْْخ[حتَّ ثبببََّّْآ ئُّخل[ف ألختحّـ ّ َّْخلر

ةختحٌَُّّْإ ىختجبألّ دُّس ّ خُّس جبَّخلر

لة(ياريدةدةرى فةرمانبةرَيك
بةِرَيوةبةر دةكريَتة تيَبينةرةوة)

جبَّخلرًْحت سإ

جبًٌحأل ةخلُّحت هُّحتؤ[أل خُّ
شىًؤُّذ َّْجلٌختحأل طُّعًؤُّأل
ىٌ هُّحتؤ[ألدُّحت ةًحتجبخلر[آلآ  إلُّحتق
َّْجلٌختٌّ ض[ئحبآ خلُّمحب: ألًخلّأل�ٌُّّ
ة[حتْخ[حتٌّ خ ٌال إلُّحت ّحنًٌّْ ز
ئُّهُّحتؤ[ألدُّحتٌّ زئُّةٌُّّ زُّحتئُّؤ[آل
ًٌَّخُّحت خُّحت� خ دّألُّحتََّّْ ّ ذ
جبًٌحألِ ةخلُّحت ٌرَُّّّْـ خُّحتجلجبَّةخت
ىٌ خُّة[حت َّْجلٌختحألّخن طُّعًؤُّأل

ئُّيُّئُّؤحبَّجبحزإ ٌ]خل]ٌ
ببثث خبؤ[حتَّ ألًخلختحٌّْ ّ خُّز
جبَّحتنيًَّّْـ ئُّبببثبثبببجبح ةُّ
ةخلُّحت م٣ً[آل ألًحتٌّ طّؤحلحٌّ:

َّْجلٌختحأل طُّعًؤُّأل جبًٌحأل
ٌ[حتجبحتحَّْ خخت� خُّخلُّحتٌََُّّّْآ
أجنُّإل أل[ْألّحن[أل ٌأل خُّمجحت�
هُّحتؤ[ألدُّحتٌّ ةُّ ؤُّقًجباآ مُّف
ٌال إلُّحت َّْجلٌختٌّ ألًخلّأل�ٌُّّ
خًَّْآ زُّحتئُّؤ[آل ة[حتْخ[حتٌّ خ
زئُّبث دّألُّحت ّ ذ ئٌُّ[حتٌحبَّجبَّحتٌّ
زئُّب ًٌَّخُّحت خُّحت� خ ؤُّحتذُّخُّبب

تؤُّحتذُّخُّببإ
طُّْ م٣ً[آلآ جبإألًحتٌّ
َّْخلوىختجبّـ ٌ]خل]ٌ خُّ ٌ[حتٌَّّ خخت�
“طَُّّْ ْز خُّجبَّخلرًْحتٌحن
إلّمت ؤألحبحٌُّّـ ذُّئُّجبَّخل
حبحألُّّّّـ ّ ذ خل[ٌحن]ٌ حنٌُُّّةّ ة
جبححتحٌّحنَُّّْ َّْجلححتَّذ ئٌُُّّآل

ٌأل مجحت� ئُّخلُّحت حتَّجلحؤُّألحبٌّ
خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ أل[ْألّحن[ألُّةٌُّّّـ:

جبحتحَّْ“إ زئُّةٌُّّ
طّحبححتٌّ: خلُّحتني[ٌَُّّْة :
ٌرَُّّْآ خْخىخت أل[ٌّْ: ةُّألًٌٌُّجمر
أل[ْألّحن[ألُّّـ طُّْ ٌأل “مجحت� ْذ
تب زئُّةٌُّّ خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ
طُّْ ؤًنيٌُّّ ٌرآ جبَّْ خل[ف
جبٌأل[حت إلُّجلححت تثب هُّحتؤ[ألدُّحتَّجي
هُّحتؤ[ألُّ طُّْ : ئُّمجُّئ خُّال: ئُّمجُّئخًَّْآ إلُّجلححتآ ببت خًَّْذُّ
ٌرُّ جب إلُّجلححت بثب: ْحأل[ؤُّةٌُّّ: خخت�
ؤًنيٌُّّ خُّؤُّجي خلُّحتؤًنيُّةٌُّّآ
بثث رُّ ّ جبَّخ هُّحتؤ[ألدُّحتَّ طُّْ

جبٌأل[حت“إ إلُّجلححت

شةهيدانى كةسوكارى
لةشَيوازى طلةيي شارةزوور،

دةكةن مووضة وةرطرتنى
ة[ؤُّحتحآل:ةُّحتٌال:ئُّجن[حتَّجلْحت

خلألًحتٌّ جنُّإلّحبحأل ةُّخلًة[حتٌّ
ضٌ[آل ٌأل[حت�َّجلح جن[حتَّجلْْحت يُّجلحٌّ
َّْحتمجختذألَُّّْ ؤًنيُّ ألٌ جنً ئُّخ[حتٌَّّ
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� آلآ جبَّحتجبَّخخت�
ة[حتْخ[حتٌّ جنُّإلّحبحآلّـ مجحنر
طُّْ ؤ[ألّخنآ ّ خلئ :طُّألو[ئىختحَّْة[أل
ٌ ني[َّْحت� ّرّـ جبَّجلحأل خُّة[ذ ٌألُّ جنً

يُّجلحٌُّجبحإ ئُّْ خ[ألىآل ةختجبألٌَُّّّْ
حلحأل ّ ض ةُّ طُّؤف: ة[خبحْ
جن[حتنيىٌُّّ جبحألّحنرًٌّ جنُّإلّحبَّّـ
ٌّض ألّ�ُّحتحأل ذ[جلٌَُّّآ إلُّئُّمحٌُّّ
جبَّحتخخت�ٌّّـ ؤًنيُّ َّْحتمجختحأل ألٌ ئُّجنً
َّْحتمجختذأل ئُّة[ذ ؤُّ ّ “ط ْذ
جبَّخفآ أل[حت�َّشُّز: جلحت ؤًنيُّجبح:
ئُّخألُّحت�َّذحبح ٌألُّةُّؤ[آل جنً نيًألىُّ
ئُّإل[ٌْألحبح:ئُّخُّحت ٌأل:ض[ألُّألحنّألُّّـ جنً
جلخلر[ألّخن خُّ ذُّزًذجلّـ مجُّحتؤ[ّـ
جبََّّْخلرفّـ خ[حتحآل خلُّحتؤ[ّـ ئُّخُّحت
ئُّأل[ْ ٌألُّةُّجي جنً طٌَُّّّْ ٌّخُّإل
يجمُّْ حتْخُّحت�ٌّْْ جلحتس[حت ؤ[ألحبحٌُّ
ةٌُّّ طُّؤُّ جبَّخّألَُّّْآ: :أل[حت�َّشُّذ
ةُّخلًة[حتٌّ ز[جبحجنرحبحألٌَُّّّْ

جنُّإلّحبحألُّح“إ
حلحأل ّ ض ةُّ ؤًحتحجبٌخن هُّإلّؤُّ
شُّؤٌُُّّآ ئ ّ ض ىٌ جنُّإلّحب
ةًحت�ّـ خُّجنُّإلّحبخًْأل“ ّر جبَّئ
شىًؤُّذُّ طُّال ؤُّآ ّ ط ةُّخل جبّـ ؤ٢
[آل خلًحك ّّر جبَّئ ةُّني جبحؤُّجلحتحَّْ
جلحت ىّ ٌأل ئُّجنً ّحبَّةُّآلآ ز
َّْحتجبَّمجختٌآلآ ؤًنيُّ ألُّمجًع[ْجبح
ؤًنيٌُّّ جبَّخًْ ّىحبح ئُّة[ذ
إلُّؤًْ ّخن ئُّز جنُّإلّحب ةُّخلًة[حتٌّ
خ[جنحبح ىّ ٌأل ئُّجنً ّىَُّّّْـ ةُّخل
ٌّ]�ٌ ئُّحت ةُّ ئُّخّأل[ٌُّء ألُّء خحبحتحٌُّ

ةختجبٌْألُّذَُّّْ“إ �[ٌ[آل ّ س ضًح
سختخلختحٌّْ ّ ئ مُّخحبْئ خلُّحتجبححت
جن[حتَّجلْْحتآ جنُّإلّحبحأل خألىٌُّّ
يجمٌُّّ مجئٌُّّـ ُّئُّمج حخًْ إل[ْحت�
طَُّّْجن جنُّإلّحبحآلّـ ةُّخلًة[حتٌّ
ة[حتط[خل[أل خ خألىٌُُّّ “طُّال ْز
ذ[ جبحألختح جنُّإلّحبحآل ةُّخلًة[حتٌّ
خ جنُّإلّحب إلُّئُّمحٌُّّ ألُّنيألُّ
ّجمر[ ط ؤُّ ّ ط ؤًنيُّآ َّْحتمجختذأل
خلًخلّ[ئجمرّـ ّرّـ ٌُّة جنُّإلّحبحأل
ؤًنيٌُّّ طُّمجُّحت ض ٌُّآ جنًّمّؤ[آل
ؤ[آلآ ٌرُّ ملخت ز[حتذّخن جنُّإلّحبحأل

ألًخلّأل�ٌُُّّءّـ ةختجبألٌَُّّّْ طُّْح
خ مجًع[ْ خّأل[ٌُّة جبحتْخلرىختجبأل
جلحت جن[حتَّجلْْحت جنُّإلّحبحأل ة[حتْخ[حتٌّ

ًٌجمرُّ“إ ّ ز
ُّجبألإلُّئ مُّخحبْئىُّحتٌال
جنُّإلّحبحآلّـ مجحنر ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�
طُّألو[ئىختحَّْة[أل ة[حتْخ[حتٌّ
ْز جبَّخلرًْحتٌّ خُّ ؤ[ألّخنآ ّ خلئ
خألىٌُُّّ طُّْ ة[ذ ًٌَُّّةّ “خُّجن
خ[ألى ة[ذٌُّّ طُّْ: ذ[: ةختحَّْذَُّّْ
ؤًنيٌُّّ نيًألىُّ ٌرآ جبحجبَّؤُّجلحت ذّ[جبح
خ[ألىُّّـَّ ئٌُُّّآل ّر جبَّخ جنُّإلّحبح
خألىٌُّّ ّجمر[ ط خُّال: ٌرآ خحبحت
جبحخُّجنحبَّة[زّـ ؤًنيُّ ض[ألُّألحنّأل
أل[حتجبَّْ ة[حتؤُّألحبؤ[آل ٌ إلُّألحب ؤُّ ّ ط
نيًألىُّ خىُّآلآ إل[ْة[حتٌّ[آل ذ[
جبحخُّجندىٌُّآلآ ؤًنيُّ: ؤُّ: ّ ط ّر أل[خ
ض[ألُّألحنف طُّْح: ألُّخًْ خ[أل: مجُّحت

جبحخُّجنّحبَّة[ز“إ
جن[حتَّجلْحت جنُّإلّحبحأل خألىٌُّّ
خّأل[ٌّ ئُّأل[ْ بببثببب �ئُّؤ[أل
ؤًنيٌُّّ ةختحَّْذَُّّّْـ ض[ألُّألحنّأل
جن[حتَّجلْحت يُّجلحٌّ جنُّإلّحبٌّ أبثتا

جبحخُّجنحبَّة[زإ

ني[ْجنف مًؤُّحت نيؤ[ألّـ هُّحتؤ[آل

زُّحتَّْحتجبٌَّّ مجحنر ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت�
جبحْح:ئُّخلُّحتسُّال:زُّحتَّْحتجبَّة[أل آ إلُّْئ٢
إل[ْة[حتٌّ جبَّة[زآ ذُّجبَّخل خلألًحتٌّ
خىُّآل يًذ[خّ[آل ر ّ ٌُّة ىٌ ٌألُّحت ألً
إلُّؤًْ خ[ش:خ جبحتْخلرىختجبأل:خُّؤُّخُّخلر

ألحبأل�ُّة[ألٌ ضً يًذ[مل[ألُّّـ يًذ[خّ[أل
ةًحتجبخلر[آلآ يًذ[خّ[أل ر ّ ٌُّة إ إلُّْئ٢
خُّ ٌ ألًخلختحْ ببإببإثببب ئُّحتخبٌّ
ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت ط[حت�حخلرٌُّّ تثت خبؤ[حتَّ
جبَّة[زّـ إلُّْئ٢ زُّحتَّْحتجبٌَّّ: مجحنر
أؤّحبٌ[ إل[ْة[حتٌّ ةُّ جبحْحةختحَّْ ذّ[ٌحبح
أل[َّْألحبٌّ جبحتحٌّْ حتحخلس٢ ألُّقُّجبٌآلاٌّ

خُّ ٌر خىخت رُّّةُّ ّ ٌُّة ٌّ إلُّْئ٢
خ خ[ش :جبحتْخلرىختجبأل :ؤُّخُّخلر
مجحنر ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت يًذ[خّ[آلإ
ألًخلختحٌّْ خُّ ٌخنآ إلُّْئ٢ زُّحتَّْحتجبٌَّّ
ثبببآ تبإببإ ئُّحتخبٌّ بتتبب خبؤ[حتَّ
جبحَّْذَُّّّْـ جبحْحة[حتٌُّّةٌُّ[أل ؤَّْ
زُّحتَّْحتجبَّة[أل خلُّحتسُّال ط[حت�حخلرٌُّّ

ؤُّخُّخلر خُّ ةختجبَّْْ ذُّجبَّخل خلألًحتٌّ
ٌألُّحتٌّ ألُّقُّجبٌألألً ؤّحبٌ[ حبحآلخُّ ّ ٌ�ُّز حت
خ[س جبحتْخلرىختجبأل:يًذ[خّ[آل:خ ر ّ ٌُّة
جلٌ[ذختآ جلحألّ[حتٌّ َّْحتمجختذأل خ يًذ[خّ[آلإ
ؤّحبٌ[ حبْحأل ّ ئ ٌْجمر جبَّخلرًْحت
إلّمت أل[ْخختحْ خُّال ٌرآ َّْحتخ�خت ألُّقُّجبٌآل

ألُّجبحإ ىّ حبْحأل ّ ئ

دةيةوَيت كوردستان قوتابيانى يةكيَتى
دروستبكات قوتابيان هةموو بؤ باج

ؤ[ألِ ّ ئُّخلئ سُّموُّحت خّئ

ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت ٌىِ: ط[ؤ[حت ِّ خُّز
ئُّبب ؤ[ألِآ: ّ خلئ ٌحلمج[ٍ: ز[حت زئّجمِ:
ذ[ْحآلّـ ثثتث طُّؤجم[ئحبحآ �ؤ[أل
ئُّجبْحألحلَّ إلُّخًآلّـ سحتحْسحت حتْجبحٌّْ
حتحخختجبْْجنحبحآ خل[ف ؤ[أل�ُّةٌُّّ
ُّّّجيآ خُّْز إلُّخًآلآ حتْْجبحّـ تثتث
تببب آ طُّؤجم[ئ ٌّبب �ؤ[أل ذ[
ئُّال ّىحبح ئُّة[ذ جلٌ[جبٌىختجبَّْْآ حتْجبحْ
ةًجنغّـ ُّذش[ئ جلحتذختٌآل ؤ[أل�ُّجبحآ
حتٌْ[ألحبحَّّْـ ئُّضُّئ ذُّيُّةختجبآل جبجلٌّّـ

ئُّال:ط[ؤ[حتَّجبح:ألفإ

ًٌَّخُّحتٍ خُّحت ي[جبحت ألُّقُّجبٌآل مُّؤّحب
إلة[حتٌّ ؤ[ألِآ ّ خلئ ٌحلمج[ٍ ز[حت زئّجمِ
حتخًألجل :خ حتْجبحَّْة[آل :جلٌ[جبخًأل
ةُّؤ إلُّئ�ختذآلّـ نيُّء جبٌ[حتجبٌَّّ
خ ٌرَُّّّْـ � جبَّمج٢ زئّحم خألىُّة[أل
جلحتخٍُّ حتْألىختجبََّّْث جبَّخلرًْحتٌّ
خََُّّّْْ زًٌَُّّألحبٌّ[آل ش[ئُّذ[ألُّ طُّْ
ؤ[ألِ ّ ئُّخلئ نيُّء إلُّئ�ختذ٩ ةُّ إلٌُُّّ
جلٌ[جبخًألِ خلُّحتخ[حتٌّ جلٌ[جبٌىختجبَّْْآ
ألُّخًْألِ:خألىٍُّ خبؤ[حتٍَّ:جبحألّحنرًحآلّـ

مجُّحت�َّةُّة[ألحبحإ ئُّجلحتخٍُّ زئّحم
ط[خل[ٌحنِ مجحنر ًٌَّخُّحتٍ خُّحت
حتْجبحْحألُّ طُّْ: ًّحٌُّ ّ ز ؤ[ألّخنآ: ّ خلئ

إلّمت ةؤٌُُّّذفّـ ّحنٌُّّ ة
ؤُّخلُّئٍُّ خُّ زًٌَُّّألحبٌُّّةّ[آل
ألُّّّْ هىختٌَُّّّْ: خلّ[خلّـ طُّؤألّـ:
طُّْ “إلُّؤًْ ْز جبَّخلرًْحتٌحن خُّ
جبَّةٌُّآلّـ طّحبحألُّ حتْْجبحْحألُّ سحتَّ
زئّحمّـ حلَّة[ألِ ّ ئُّإل جبحْح
إلُّْئُّة[ألّ[آل جبَّةٌُّآل: ط[خل[ٌخن
ةُّؤىختجبألٍَُّّْ :خ ذختخىُّألَُّّْ: نيخت�
ٌ�ُّجي حت إلُّؤُّسحتَّة[آلّـ: حتْْجبحَّْ:
جبَّخلرّ[آل ةُّ ألُّجبَّآل ةُّخل[ألُّ خُّْ
جن[حتَّةُّّـ ط[حتحؤِ ىحبحألِ: ّ ئُّذ إلٌُُّّ
جبَّذًحألآل إلٌُُّّ ّىّ[آل مج٢ْمجختهر إلُّحت
ٌٌُّة ٌ[خل[َّْ جبحجبمج[ّـ ٍُّ�ٌ ئُّحت

خىُّألَُّّْ“إ
حتحجنّ�ٌُّ[ألحب شُّؤُّس[آلآ ي[جبحت ش[ةال
زئّجمِ حلَّة[ألِ ّ إل ئُّمجُّئ ألٌ “جبْ
خ مجورًمجٌ[ألىختجبَّْْ ؤ[ألِ ّ خلئ
حلَّة[ألِ ّ إل خُّإل[ْخُّجنِ طٍَُّّْ
ًٌّجمر ز ألز زئّحمآ ط[خل[ٌخنّـ:
جبحإل[ذًجبح:حتْجبحَّْة[آل ِجتآلّـ:ئُّخل[ئٌ جبحخخت�

ةُّؤدىُّألَُّّْ“إ
ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت� ط[ؤ[حتَّةٍُّ
حتْجبحَّْ خلُّحتسُّال ؤ[ألِآ ّ خلئ ئّجمز
يُّجلحّـ جن[حتّـ سحتخُّسحتَّة[ألِ
ؤ[ألِ ّ خلئ ٌحلمج[ٍ ز[حت أل[شُّّّة[ألِ

ٌرإ ئُّضجبَّمجخت

رووداوى تـــاوانء سلَيمانــى، لـة
ـت ـنـيـَ ثــةرةدةسـيـَ جـؤراوجــؤر

خلُّأل�ُّحت::ذ[َّْمججلٌّ

جن[حتَّجلْْحت ئُّيُّجلحٌّ ّ ئُّجنوختجن
ألَُّّْجي ّئى ّ ئ جبْحٌّ ٌرّـ جبَّخلر�٢جبَّةخت
جلحت خبؤ[حتٌَُّّة ةُّ: ٌر جبَّحتجبَّةُّْ
إلُّئُّمحٌُّّ مجُّع[أل ئُّة[خلدى[حتحآلّـ
ئُّجبحمج[ٌّ خلُّحتني[ٌَُّّْء ًَّّمجْآلإ ذ ذ[جلَّ
جن[حتَّجلْْحتٌخنآ يُّجلحٌّ ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ
خُّ خلُّك[ألحبّـ إلُّْحئُّةٌُّّ حتحخلر

ؤ[ٌَّّْ خ[ألحبَّةُّ حتحمجٌُّ[ألحب جبَّخلرًْحتٌّ
جبخلر�٢ةختحْآلّـ حتخبَّ بب ئُّ جلٌ[ذخت
خُّحتجبَّْحؤُّّـ ألَُّّْ: ّئى ّ ئ ّجمر[جنحبح: ئُّط
خ[ألحبَّ ئُّال ةُّخم ئُّبت جلٌ[ذخت ّر ّحبَّني ز
ىضُّئ ئُّجنوختجنُّةُّآ ًَّّمجخآلآ ذ
ألَُّّْجنحبح ّئى ّ ئ ئُّة[ذ جن[حتَّجلْْحتَّّـ
ئٌُُّّآل جلحتس[حت: خَُّّْةختجبَّْْآ ط[ؤ[خبٌَّّ:
ٌجتٌّ جبَّخلرحبحت خُّجلحت ةُّخل[ألَُّّْ طُّْ
إل[ْذُّّةّخن ةختحَّْذُّخلُّحتإ ىجمّ خل

حتْجبحَّْةٌُُّّّـ ط[مج[جبححتٌّ: ئُّألحلٌىَُّّْ: ةُّ
ٌرَُّّْآ خْخىخت أل[ٌّْ ألًٌٌُّجمر
خُّْ “إلُّخلرؤ[آل ْز خُّجبَّخلرًْحتٌّآ
ٌحلٌّ حت ئُّخُّحت خُّال: ةختجبخًْآ ة[حتَّ
ٌُّأل مجُّحت�َّةُّةُّآ ذّ[ألْْ]إل جبحتحْخلخّـ
ذ[ ط[مج[جبححتألُّةختجبََّّْآ زًٌَُّّألحبٌحبححتؤ[آل
ةُّخل[ألَُّّْآ ئُّّـ ّ ٌُّة ئٌُُّّآل طُّْة[ذٌُّّ

ط[جنىختحةختحَّْ“إ ذ[ْحألُّةُّ
ذهّيآ شجمف مجحتحآل: ؤًجلال:

إلُّئُّمحٌُّّ ئّجمز ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�
إلُّْحئُّةٌُّّ :حتحخلر جن[حتَّجلْْحتٌخنآ:
ؤُّخلُّئٌُُّّ “طُّْ ْذ خلُّك[ألحبّـ
ضؤَُّّْ خلُّحتّـ ذُّخُّ:جبَّخل زًٌَُّّألحبٌّ
خحبَّال“إ ّ حبْحأل ّ أل[ذًح×:إلّمت:ئ ٌُّخ إلٌُُّّآ
خُّجبحجبَّْحت زًٌَُّّألحبٌىختجب جبَّخلرًْحتآ
ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ جبحجبَّْحتٌّ مُّف ْحتٌ[ ة[حتْحآل
ط[ؤ[جبَّألُّخًْ خُّال جن[حتَّجلْْحتآ يُّجلحٌّ

خحبحزإ حبْحآل ّ ئ
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ب:ثببب بب بتب | نيًححتجنُّكُّ بب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِخل[ئ 5هةواَل و سياسةت

جبَّخلرًحت سإ

طُّعًؤُّأل ٌ]خل]ٌ ذُّؤُّأل خلدٌُّأل
ٌرآ حب ّ ز ٌ]ذة ٌال إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت
ئُّزُّحتئُّؤ[آل طزجلٌجمجمّآل خُّحتٌَّّ
جبَّةُّآل طَُّّْ ئُّخلُّحت حبحمجختٌّ ّ ز
ئُّ ألحبَّ ّ إل ٌحلمج[ة[آل ز[حت دجتححتجبألإلُّئ
خُّال ٌرآ: جبْحألُّةُّْ ٌّض ْحجبٌَّّ:
طُّع[ؤحبحأل ة[ذ جبَّخلُّز ئّجمر

جبْحضجمرإ دجتححتجبألإلُّئ
طزجلٌجمّآل: ئّجمر إلُّحتخل :
ا ؤُّئة ٌُّة�ختذًْآ: أمجحت�حآلآ:
ة[ٌُّذخلُّحت ط[حت�حخلرٌُّّ ىّ[آل ّ ٌ[جبحجنر
جبحْحٌّ ذّ[ٌحبح ةختجبْْ زُّحتئُّؤ[آل
حت٣َّ زحنًٌّ جبْحضجمرأل
ؤ[ٌَّّْ خ ةختجب زُّحتئُّؤ[ألّ[آل
ٌ]ذة خطٌَُّّّْ حتخبآ أتبا
ألآل ّ خ مجختألل: ؤُّخلُّئٌُُّّة خُّنيُّألحب:
ٌُّةةختجبألٌَُّّّْ ىّ[آل ّ ٌُّة ةُّ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ
�أتتاجبَّأل ئُّخُّحتحؤدُّحت خُّال خًْآ

أل[إ ّ طُّْ:جبحْحٌُّ:جنىجمرّإل ألٌُّ[حتجبح
ةخلُّحت ْمُّخحب ة[َّْ
ؤ[أل ّ خلئ ٌحلمج[ٌّ: ز[حت :طُّعًؤُّأل
ؤ[ٌَُّّْة ةُّ جبَّة[ز خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ
خُّة[حت جبَّخلر طُّعًؤُّأل[ألُّ طُّال جلحتَّ
ألشُّؤّحنحبح ّ ز ة[خّألٌُّّ ئُّ خًْآلّـ
جبٌ[حتٌىختجبأل جبحْحٌّ خُّحت�٣َّ
طُّع[ؤحبحأل :خ ةختجبَّْْ ْحجبٌَُّّةّ[آل:
خ ٌالّـ إلُّحت :حلمج[ة[ألٌ ز[حت :دجتححتجبألإلُّئ
طُّعًؤُّأل َّْء ؤُّخُّخلرُّجي طُّْ
ّىّ[آل ٌ[جبحجنر ؤ[أل ّ خلئ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ٌال إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت ط[حت�حخلرٌُّّ
ّر ئُّمجُّئحبحخ جمر[جنّ ط خُّال ةختجبَّْْآ
ْذ ة[َّْ ألُّجبحتحْألُّذَُّّْآ َّْال
جبْْؤئّآل ألحلٌىٌُّّ ٌألُّحتٌّ ألً ؤُّ ّ “ط
َّْال ةُّ: ٌحلمج[ٌٌُّآلّـ ز[حت طُّال :ىضُّئ
طُّْ إلُّؤًْ ؤَّْ ْحذ[ ٌّألَُّّْ ألُّجبحت

ألُّجبحتحَّْذَُّّْ“إ ضُّئىُّ
طُّعًؤُّأل ةخلُّحت خُّمجًذٌُّّ

دوادةخريَـت هةلَبـذاردن كوردستـان لةهةرَيمـى
ز[حتٌحلمج[ة[آل طُّعًؤُّأل دجتححتجبألإلُّئ:طُّع[ؤحبحأل خ ةختجب ألُّة[ألّجلٌجمزط ئّجمرُّ جبحْحة[حتٌّ جبخبحٌُّذ ةًحتجبخلر[أل ئّجمر

دةكريَـت بةياسايـي حيزبةكـان بودجـةى
شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ ٌ[خل[ٌّ خُّزُّخلُّألحبةختجبأل جبَّخُّخلرألَُّّْ بببب خًجبسٌُّّ ٌ[خل[ٌّ زختخبَّ خُّ جبَّأل�حبحآل طزجلٌجمّألُّة[آل ئّجمرُّ

جبَّخلرًْحت سإ

ةًحتجبخلر[آل :زُّحتئُّؤ[أل :ئّجمرُّة[أل
جبٌ[حتٌىختجبأل ٌ[خل[ٍ زختخبَّ زحنر�٢ٌّ
خ جبَّةُّآلآ شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ
جبححتحٌُّّة[أل ٌ[حتؤُّذُّّّ طٌَُّّّْ

ٌرإ خىخت خٌُّ[خل[ٌِ شّحلخُّة[آل
ةخلُّحت شٌُّحبَّحتٌّ جن٢ْحآل
زُّحتئُّؤ[أل ٌ]خل]ٌ ئّجتألٌُّّ
جبححت�جنرأل جبَّخلرًْحت خ ةًحتجبخلر[آل
شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ خُّ ذ[ٌدُّز ٌ[خل[ٌّ
“ئُّ ّر جبَّئ جبَّجبحزآ يُّئُّال ئُّ خُّمجختألل
خًجبسٌُّّ شّحلخُّة[آل إلُّؤًْ ّجمر[جبح ط
خُّال َّْحتجبَّمجختآلآ ضٌ[آل ذ[ٌدُّذ

خًجبسُّةُّ إلُّحت�َّؤُّة ًٌَُّّةّ خُّجن
ٌُّخ ألُّةختحَّْآ ٌ]خل]ٌ خُّ ٌرّـ جبَّجبحت
خُّْ ٌ]ذة ةُّ طٌَُُّّّْ خ زختخبَّةُّ

ٌر“إ ألخت ّ خإل ؤُّخلُّئٌُُّّ
خَُّّْجنىختجب ط[ؤ[خبٌَّّ شٌُّحبَّحتٌّ
ًَّّحت ز خ[جن١ٌآل جبألّ[جبح إلُّؤًْ ئُّ ةُّ
ٌختٌَّّ خُّمجً خًجبسُّ ذُّحتض[ألىختجبأل خ
زُّحتئُّؤ[ألُّآ ةًحتخلُّّة[أل خبؤ[حتٌَّّ
خُّإلُّألحب طَُّّْ زختخبٌَُّّجنحبح ئُّْ ٌُّخ

َّْحتمج٢حَّْإ
ةختجبََّّْ طَُّّْ ئُّخلُّحت ذُّطىّحبٌحن
ٌر أل[جبحت ُّ�ٌ حت ًٌَُّّّء جن إلّمت خُّ ةُّ
خلّ[خل:يُّْححتٌَُّّة إلّمت:شّحلذّـ ةُّ
جبٌ[حتٌّ ٌّخ ةُّ خًجبسٌٌُُّّّ ئُّْ خُّجبَّحت

جبَّحتََّّْ ئُّ ةؤُّة:ؤ[جبٌّ ٌرآ جبَّةخت
ٌرإ َّْحتخ�خت

ٌ[خل[ٌُّ طُّال ٌختٌَّّ خُّمجً إلُّحتنيُّألحبَّ
ةُّال شّحلخُّة[آل ئُّ ّ خُّجن خًجبسٌُّّ
إلُّؤ[ألى[ذّحنحبح ئُّ: خُّال: جبَّة[زآ
خُّ جبَّأل�حبحآل زُّخلُّألحبةختجبآلّـ ؤُّحتس
مجحنر:أببببا:جبَّخُّخلرألَُّّْ خًجبسٌُّّ
خًجبسٌُّّ ٌ[خل[ٌّ زُّخلُّألحبةختجبأل خُّ

يُّْححتَّخلّ[خلُّّة[آلإ شّحلذّـ
زُّحتئُّؤ[آل طُّألحبحؤ خلُّئّال خلُّؤ٢
ؤطّجم ٌُّة�ختذًٌّ ئّجمر ئُّخلُّحت
ْذ جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
طَُّّْؤ[آل ضًحخلر “إلُّحتئُّجلََّّْْ
شّحلخُّة[آل ٌ[خل[ٌّ: ةُّ: إلُّخًَّْ

ًَّّ جن خُّْ ٌ]ذة ٌرّـ خىخت ٌ]خٌُّ[خل
ئُّؤ[ٌَّّْ ةُّ ٌر ألخت ّ خإل إلُّحت�َّؤُّةُّّ
خًْجبسٍُّ جبحخّألىختجبأل خ حتحخختجبْْجبح

شّحلخُّة[آل:إلُّخًَّْ“إ
ئُّ ةُّ ؤطّجم ٌُّة�ختذًٌّ
ض[َّْأل زُّحتئُّؤ[ألحبح جبَّْْؤ ضًف
خًْآلّـ زُّحتئُّؤ[آل أثاةًحتخل
ؤئّآل أبتتا ؤ[أل�[ألُّ:خخت�ٌّ ّجمر[جي ذ[ط
خُّال َّْحتجبَّمجختآلآ شىًؤُّز ئُّ جبٌأل[حت
حتحخختجبْْجبح ذُّؤًجلٌّ ئُّإلُّئدجتححتجبألُّةٌُّّ
خ جبحخُّجلٌّ ةًحتخلُّّة[ألّ[آل خبؤ[حتٌَّّ

ةًحتخلإ أتا
ةُّ: خُّؤ[ألَُّّْ ألُّّ “مجختألل
طٌَُّّّْ خى[زآ ةُّال خًجبسُّةُّؤ[آل

طٌَُُّّّْ مجختأل�ُّ خُّؤ[ألَُّّْ: ةُّ
ئُّ ٌرّـ خىخت ٌ]خٌُّ[خل خًجبسُّ ةُّ
ٌرّـ ألخت ّ جبَّحتخإل شّحلخُّة[آل: جبَّخلر
جبحجبزُّحتَّْحتحألُّ ًٌَُّّةّ خُّجن
ةًحتخلُّّة[آل خبؤ[حتٌَّّ ٌختٌَّّ خُّمجً
ْذإ خلُّئّال خلُّؤ٢ ٌر“ خىخت جبحخُّجي
زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌّ ؤُّق حتَّطًي جلحأل[
خ ّىحبح حبْحأل ّ ئ ئُّ مجحت�حآل ئّجمر
خبٌَّ[خل[ٌُّةزخت خًْأل جبَّخلرًْحت
ز[حتزّـ خًجبسٌُّّ: خُّ ذ[ٌدُّز:
ىٌ إلُّحتة[حت ئُّ يُّْححتَّخلّ[خلُّّة[أل
ةختجبآ َّْخلو: ًٌّجمر ز خُّ: ذخت
ةُّ ّر جبَّخ ٌ إلُّأل�[ْ ْذحطُّؤُّ
ّحن١ ةُّز خًجبسُّ خ[جن ىّ خُّجن
جبَّخلر شّحلخُّة[ألَُّّْ ٌُّآل ئُّ
شّحلخُّة[آل خ خُّخلُّحتجبحجبَّمج٢حْ
ٌألٌُّّ ضُّجل ٌرَُّّْ خ�ُّحت� جبَّةختح خلُّحتي

ْز“إ مجحنر
ةُّ ّحنًّحخًْ ز ؤُّق
ٌ�[ٌُّةّخن حت خًجبسُّ خٌُّ[خل[ٌّىختجبأل
ط١ّ:شّحلخُّة[آل :ةُّ طٌَُّّّْ خ ّر جبَّخ
ئُّ:ةةختجبألٌَُّّّْ خ٢ طٌَُّّّْ ئُّخختٌّ
خ٢ خىُّألَُّّْ ٌى﴿جمرألحبح حت ئُّ طُّألحبحال
ٌُّأل�خت ْ جبَّأل�حبَّحت ةةختجبألٌَُّّّْ ئُّ

إ خىُّألَُّّْ
ْحإلٌُُّّ شّحلخ“ ْذ
ةًحتخلُّّء خُّجن ألٌُّرًحألًَّّ
خُّال ةخى[ذَُّّْآ ٌّض خ جبَّألل
خ حتخ[جنجل خًجبسٌُُّّة ؤ[أل�[ألُّ

ذُّحتض[ألىختحَّْ“إ
زختخبٌٌَُّّّ طُّْ: ٌختٌَّّ: خُّمجً
جبَّخلر ئُّخُّحت ّجمر[ ةُّط
حألٌَُّّّْ مجُّحت� ٌ ني[َّْحت� زُّحتئُّؤ[ألحبحٌُّّـ
جبَّة[زآ شىًؤُّز حتذحتحز جبْح
زُّحتئُّؤ[آل ةًحتخلُّّّة إلُّحت خ
ؤئّآل أبتإبببا خخت�ٌّ ؤ[أل�[ألُّ
ّ خُّز إلُّحت جبٌ[حتٌىختحَّْآ:خُّال جبٌأل[حت
ّر أل[خ ةُّ ةختحَّْ جبٌ[حتٌّ طَُّّْ ٌ[خل[ةُّ
يُّْححتَّ شّحلذّـ خ ةُّ خًجبسٌٌُُّّّ طُّْ
خ�[ذُّ ٌر جبَّةخت ذُّحتض[آل خلّ[خلُّّة[آل

ْزإ مجحنر خًجبسٌُّّ أ؟با
زُّحتئُّؤ[ألحبح جبْْؤ ضًف ئُّ

خُّ ذ[ٌدُّز خبٌَّ[خل[ٌُّةزخت
ْحخبّـٌّ خُّ: شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ:
خلُّحتسُّال ئُّ زُّحتئُّؤ[ألر[حت أثتا
ة[ٌُّذخلُّحت ط[حت�حخلرٌُّّ ئّجمرُّة[آل
ؤُّخُّخلرُّجي طُّْ :خ ةختحْ: زُّحتئُّؤ[آل
ٌألحبألٌَُّّّْ ضً ّىحبح جبحألّحنرأل ئُّ
جبْحذخت خُّال: ةختحآ خ ٌُّةُّؤ
ٌ إلُّألحب ّىحبح ٌُّأل نيُّألحب ٌختهحن[حتٌّ ئُّخب
ٌّْحخب ةُّ زُّحتئُّؤ[آل طُّألحبحؤ[ألٌُّّ ئُّْ
زختخبَّةُّ ئُّ ةختجبخًْ زختخبَّةٌُّ[آل
ًٌَُّّّ جن خُّْ ةختجبآ ز[جنُّةحنٌُّ[آل
جبْْني[حتٌّ شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ ٌ[خل[ٌّ

خًْإ خًْآل طّوئّش
زُّحتئُّؤ[ألحبح: ضًئٌُّّ: ئُّال: خُّال
ئّجمر ْ مجحت�حآل ئّجمر ئُّ إلُّحتٌُّةُّ
خ زختخبٌَّ[آل جبْْ خُّسّ[ ةًحتجبخلر[أل
ةختجبأل:خًجبسٌُّّ ٌ]خٌُّ[خل:ؤُّخُّخلر
ّ ئ ٌّخُّإل ط[ؤ[جبَّةختجبْْآ شّحلخُّة[آل
ئُّخلُّحت زختخبَّةُّجي إلُّحتجبْْ ألحلٌى
ٌ[خل[ٌِّـ إلُّحتجبْْئّجتألٌُّّ ّحنألّ[حتٌّ ز
زختخبَّةُّ إلُّحتجبْْ أل[ْض ئّجتألٌُّّ
ٌ ني[َّْحت� ّجمر[جنحبح ط ئُّ ّىحبحتحآلّـ ئ
خ جبَّةُّآل: شىًؤُّز حتذحتحز جبْح:

إ ؤُّخُّخلرُّ طُّْ
ّجمر[ ةُّط طّجمؤّخن ؤُّفة
زُّحتؤ[ألآل ةًحتخل نيًححت ض[َّْأل
ٌ[خل[ٌّ زختخبٌَّّ خُّض[َّْأل ضٌ[آل
خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ جبَّجلحألآلآ شّحلخُّة[آل
طُّْحآل شّحلخُّةٌُّّ طَُّّْ جبَّةُّآل
ضًف ئُّ ٌُّةُّظ[حت خ ةُّ: خًْ:
ؤُّخلُّئٌٌُُّّّ طُّْ زُّحتئُّؤ[ألحبح جبَّْؤ
جلحأل[ َّْء ْحتْخبحألحب زُّحتئُّؤ[ألحبح ئُّ
خلُّحتةختجبحٌُّذ طُّألحبحؤ ٌ]خلرحت
ًٌَُّّّء خُّإلُّؤًْ:جن شّحلخُّ:ْذح طُّْ
جبَّةٌُّآلآ زختخبٌَُّّ طُّْ زحن�٢ٌّ
ٌخت ئُّخب شّحلخُّة[آل: خًجبسٌُّّ خطٌَُّّّْ:
ر ّ ٌُّة ز[حتذّـ ؤّحلحس ؤألُّزّـ

ّر“إ جبَّحتخىل
ًحجلَّ ّ جن طُّْ ٌ]خلرحت خُّمجًذٌُّّ
شّحلخُّة[آل خًجبسٌُّّ خلُّحتهىختجبألٌُّّ
إلُّخًَّْ ٌّحتحخلرُّْض ة[حتٌ�ُّحتٌّ
خلّ[خلّ[آل ٌ[حتٌّ خخت� ٌّخلُّحتخُّض ئُّخلُّحت

ّر جبَّخ ٌُّخ ج حتحخختجبْْجبحآ ؤ[ٌَّّْ ئُّ
ٌرحإ ألخت ّ خإل جبضُّ خُّال ٌ]ذة

خًجبسٌُّّشىًؤُّز ٌر أل[جلحألخت خُّال
ز[حتٌَُّّ خخت�َّ طُّْ ّر: جبَّذًحأل نيُّألحبَّْ
ؤئّآل تث طُّْ ٌر:ةُّ أل[جنحلحألخت خحبحزآ
ٌرآ جبَّخخت� ز[حتذ رّـ ّ ٌُّة ئُّ جبحتَّ

جبَّخُّآلإ: أل]ٌض خ ةُّ:ؤ[أل�[ألُّ
ةخلُّحت م٣ً[آل جبإألًحتٌّ:
ط[ؤ[جبَّ َّْجلٌختحآل طُّعًؤُّأل :جبًٌحأل
ئُّْخ[حتٌََُّّّْ ّ حبْحأل ّ ئ إلّمت ألُّخًْ
شّحلخُّة[آل جخًجبسٌُّّ: :ْذ خحبحزآ
ئُّ ٌر أل[ةخت إلُّخلرّ[حتَّْ ؤُّخلُّئٌُُّّة
ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ ئُّخلُّحت يجمُّ ّجمر[جبح ط
ؤ[ألض حتَّط جبحإل[ذًجبح ئُّ خىٌُّآلآ

ٌآلحإ جبَّحتجبَّخخت� ئُّخ[حتََّّْ
ؤ[ؤخلر[ٌّ خل[جبة ًٌخلوظُّؤُّجب
ْحٌُّ ْحٌّ خخت� حتحؤّ[حتٌُّة[آل جلحألجمرُّ
خىلألُّ ةُّ أل[ني[حتآل ر ّ ٌُّة ز[حتذّـ
شّحلخُّة[آلآ خًجبسٌُّّ ٌ[خل[ٌّ ٌختخ[حتٌّ خب
ّ طزجلٌجمّأل ٌُّء: ئُّ نيًألىُّ
ت\باٌّ ةُّأ زُّحتئُّؤ[ألحبحٌُّ ئُّ
ٌُّة ئُّ خُّجبَّخلرُّ ةًحتخلُّّة[ألّ[ألِ
حيّخن م٢ ألُّجلحإلٌُّّ جبَّخلرٌُّّ ذختٌخن
ًٌَُّّّ خُّْجن ةُّ طَُّّْأل[ة[ز يدًف
جبحت أبثاؤئّآل خخت�ٌّ ؤ[أل�[ألُّ
أبباؤئّآل ْ أ؟ثباَّةُّ ٌجتٌَّّ ئُّحت�
طُّؤُّحتٌىُّّة[آل ئُّ ذختٌخن جبحتٌّ
طُّؤُّ طُّْحآل حتَّأل�ُّ َّْحتخ�ختآلّـ

خىُّآلإ طُّخبؤ[حت خُّطّ﴿رّخم
ْذِحجبحأل[أل ظُّؤُّجب: ًٌخلو
جبٌ[حتٌىختجبألخ ةًحتخل خبؤ[حتٌَّّ
جلحت ىٌ ًَّحت ّ ز شّحلخُّة[آل: خًجبسٌُّّ
جبَّحتةُّْذأل خ ٌىُّ إلة[حت خ[جنُّْ
ذُّألحبحتْخلرّـ خلّ[خل خبٌ[أل

طُّحتةحبححإ ٌ[حتْ ئُّخخت� خلُّحتخُّضٌّ[آل
طَُّّْةختجبََّّْ ئُّخلُّحت ذُّطىّحبٌحن
رّ ُّة ز[حتذّـٌ: ىحبح ّ ئُّإلّمت:ش[ئُّذ ةُّ
خًجبسٌُّّ ئٌُّ[خل[ٌّ: ضٌ[آل أل[ذًحألآل:
إلُّحتنيُّألحبَّ خحبجلألَُّّْ شّحلخُّة[آل
مجحت�حآل ةُّ ّر ألُّخ خُّجبئ طَُّّْجنّ[آل
خًجبسٌُّّ ألحلٌىٌُّّ ئُّخُّحتحؤدُّحتٌ[ألحبح

ٌرإ خُّحت طُّْحآل

ئُّ حتحةختجبآل ؤ[أل ّ خلئ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
جبقًةختحخل ٌحلمج[ة[آلآ ز[حت دجتحتحجبألإلُّئ
زختخلّ[حتََّّّْـ ٌخت خب جبَّض[ذُّ: ُّةُّ إلُّحتق
ذُّجبَّخل ةُّ ّر جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ
جبَّخلُّز مجحت�ٌّ ًط[ئ خُّ ْحٌّ خخت� ةًحتجبٌّ

ألُّّإ
ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل جلٌ[ذخت
ئُّخلُّحت حبحمجختٌّ ّ ز ةُّ ؤ[ألُّّ ّ خلئ
طُّع[ؤحبحأل ْحجبٌَّّ: :جبٌ[حتٌىختجبأل
جبْْ جبَّة[زّـ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل
ؤُّخلُّئُّةُّ ئُّ ضٌ[آل ذخت ٌحلمج[ةٌُّّ ز[حت
طُّعًؤُّأل مجختذًَّْ خُّجبْْحت
ةُّسّ[ْحجلٌّ ْحٌُّ ّ[آل ّ ز ؤ[ألّخن ّ خلئ
خنيًْألّ[آل ئُّحت�ٌّْ إلٌُُّّ ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل
ؤُّحتةُّجلٌُّذ خؤُّحتةُّجلٌُّزّـ:

ٌحلمج[ة[آلإ ز[حت
ٌحلمج[حتٌّ ز[حت إل[جبٌّ: ألُّْجلحجب
ؤُّ ّ ط “طَُّّْة[حتٌّ ّر جبَّئ إلُّْئ٢
خىٌُّآلّـ إلُّئدجتححتجبآل: جبحْحٌّ ةُّ: ألُّّّ
زًٌَُّّألحبٌحبححتَّ جبخلٌُُّّّجي طُّال
ةًحتجبََّّْْ خلّ[خل خُّخلُّحتةختجبحٌُّذ
ئُّخ[حتََّّْ ٌ[حتٍ خخت� طُّْحآل ّر جبَّخ

خحبَّآل“إ
خَُّّْجنىختجب ط[ؤ[خبٌَّّ إل[جبٌّ
ْ جبَّةُّآل: ضٌ[آل: طّحن طُّْحآل: ةُّ:
ٌ[حت خخت� ة[ذٌُّّ طُّْ: ذ[ جبَّخآل: ٌّ�ني[َّْحت
ٌحلمج[ة[ألَُّّْ ز[حت ني[حتَّألًخل ئُّخ[حتٌَّّ

ٌرإ جبَّجبحت
أثببباجبح جبْْؤ أبتاة[ألًأل ئُّ
م٢حيِ :شىًؤُّذ ىٌ ٌ[حت خخت� :ّ خُّز
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ
طُّع[ؤحبحتحآ حة م٢ ٌحلمج[ٌّ: أتباز[حت ئُّ
ٌال إلُّحت شىًؤُّذ طُّْة[ز خُّال
خل :دجتححتجبألإلُّئ خ[حتٌّ ٌخت خب ألُّنيًَّ:
ٌحلمج[ٌّ ز[حت ٌالّـ إلُّحت ٌحلمج[ةٌُّّ ز[حت
ّ ؤئؤأل ألُّضختحٌُّ:خ[جلألٌُّّ ةُّحتةًةّخن
ضخ[حتْجب ئُّخُّحت إلُّئدجتححتجبألُّة[آل

ضٌّإ ذ[ٌدُّذ
ٌال إلُّحت ةُّ إلُّحتخطَُّّْجي:
جبَّخلرًحتٌَُّّّْ جن[ٌُّّةخ ٌرُّ ألُّةُّْ

�ئُّؤ[أل ٌال إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت
ىٌ ٌ[حت خخت� زختخبَّ حتحخختجبْْ جنًخ[ذ
طُّعًؤُّأل ؤ[ٌَّّْ ذّ[ٌحبح: جبَّحتةختجبْْ
�ئُّؤ[أل ٌجتةختجبََّّْْ جبحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت
زختخبٌَّ[خل[ٌّ خل[ئ إلُّؤ[آل ذُّؤًْجلٌّ
ئُّ ٌال إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت طُّعًؤُّأل
ؤ[جبٌَُّّة ئُّ زُّخلُّألحب:ةختحْ زُّحتئُّؤ[ألحبح
ةختحَّْ:ةُّ خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ طُّؤجم[ئطُّْ:زختخبٌَُّّجبح أبت\بباٌّ ذ[ ّر “جبَّخ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل :دجتححتجبألإلُّئ

ٌر“إ خحبحت طُّع[ال
ؤ[ألٌَُّّّْ ؤ[ٌَّّْ ٌ[حتَّجبح خخت� ئُّْ
ذ[ ةختحَّْذَُّّْ ٌجت: جبحت :طُّعًؤُّألُّة[أل

إلُّئدجتححتجبآلإ طُّع[ؤحبحأل ة[ذ
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� سُّؤ[ئ ط[حتحال
ط[حتحال إلُّئدجتححتجبآل خ ةًحتجبٌّ زُّق[أل�[ٌّ
ةًحتجب خلّ[خل خلُّحتةختجبحٌُّذ ّر جبَّئ
إلُّئدجتححتجبألُّةُّجبح طُّع[ؤحبحأل ئُّمجُّئ

ٌرإ أل[جبحت طُّع[ال ٌُّخ ألفآ
ألحبَّ ّ إل مجٌُُّّ خخت� “طُّال ْذ
ذ[ ٌر جبَّذًحألخت جبحألختحَّْ ؤُّذ[ذّ[ألُّ
طُّع[ال إلُّئدجتححتجبآل ذخت ىّ خل[ئ نيُّألحب
خُّْ ئُّخألُّحت�َّذحبح ىحبح ّ ة[ذ ئُّ ٌر ألُّجبحت

ألُّّ“إ ًٌَُّّّ جن
خُّحت�٣َّ َُّّْ ّ خلدٌُّأل “ئُّ
جنُّحتمُّّذ ٌحلمج[ة[آل: ز[حت :طُّعًؤُّأل
ّىحبح ئُّة[ذ جبَّجبَّآلآ جبَّخلر ئُّ ضٌ[آل
طُّْ خ ْحجبٌَُّّء إلّمت ّجمر[ ذ[ط
ط[حتحال ألُّةختحَّْ“ جبٌ[حتٌّ ؤُّخُّخلرُّ

ْذإ سُّؤ[ئ
ٌ]خل]ٌ ئّجتألٌُّّ ةخلُّحت
جبَّخلرًْحت خ ةًحتجبخلر[آل زُّحتئُّؤ[أل
أبت\ببا جبَّخًْ:ئُّ ّ:ٌ[خل[ “خُّز ْذ
خُّال خحبحتحٌُّآ طُّع[ال إلُّئدجتححتجبآل
طُّْ مجٌُُّّة خخت� ئُّ َّْحتمجختذآل خُّخلًجب
طُّعًؤُّألُّة[آل ّرث جبَّئ ةُّ ٌ[خل[ٌُّ
ة[ذٌُّّ طُّْ ذ[ خُّة[حتجبَّخآل جبَّخلر
ؤ[ٌَّّْ ٌر جبَّجبحت طُّع[ال إلُّئدجتححتجبآل
ٌجت جبحت طُّعًؤُّألُّة[ق[آل ة[حتةختجبأل

ةختجبََّّْ“إ

ْحجبٌَّّ جبٌ[حتٌىختجبأل حتحجنّ�ٌُّ[ألحبث
شىًؤُّذُّآ طُّحتة إلُّئدجتححتجبألُّة[آل
جبٌ[حتٌّ ْحجبٌَُّّ: طُّْ ّجمر[ ذ[ط خُّال:
ٌرَُّّّْـ خىخت ط[مج[جبححت ٌر جبَّةخت ألُّةختحَّْآ
إ ٌر خىخت ؤُّخلُّئٌُُّّ خُّْ حبحنيًألَُّّْ ّ ز
ئُّ ّ خُّجن شٌُّحبَّحتٌّ نيًألخُّخ
إلُّئدجتححتألُّة[آل خل[جلألُّجبحأل إلة[حتٌّ
ٌ ني[َّْحت� شىًؤُّز ةُّ طٌَُُّّّْ خ
حة م٢ زُّحتئُّؤ[ألُّّةٌُّّ إلُّئدجتححتجبألُّ

جبَّة[زإ
ةخلُّحت مُّخحبْئنُّجلٌحل مًؤُّحت

جبَّخلرًحت خ ٌُّة�ختذًْ: :أل ً هختحةجمّ
ئٌَُّّّْ جبَّحتخخت�ٌّ ٌّض خلُّحتخل[ؤ
إلُّئدجتححتجبآل ٌر أل[ٌُّْ جبَّخلُّز خ ةُّ

ٌرإ خحبحت طُّع[ال
ئُّؤُّخُّخلرُّة[أل ّ “ٌُّة ْذِ
ٌجتةختجبألٌَُّّّْ جبحت خ طزجلٌجمّآل
خ زُّحتئُّؤ[آل ة[حتةختجبأل ؤ[ٌَّّْ
يجمُّ أتباحتخبَّجبح ئُّال ةُّ طَُّّْخًْ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت دجتححتجبألإلُّئ ئُّخلُّحت
ذختجبحآ :خ[خلُّة[أل ئُّز[ئ ٌر: خىخت
جبَّخلُّز ئّجمر خُّجبحضَُّّْ خُّال

ؤُّجبح ّ ط �أتتاجبَّأل ئُّخُّحتحؤدُّحت
جبحْحةٌُّّ ٌّض �خُّأتتاجبَّأل

حتَّذىختجبََّّْ“إ
جبحْحةٌُّ[أل حتَّذىختجبألٌَُّّّْ أل[ْخختحْ
ةختجب َّْخلو زُّحتئُّؤ[آل خُّز[جنُّةحنٌُّّ

ئُّة[حتَّة[ألّحبحإ
إلُّئدجتححتجبألُّة[ألّخن ألّؤجمة
جبَّة[ذَُّّْآ طَُّّْ ئُّخلُّحت ذُّطىّحب
دجتححتجبألإلُّئ خختٌ[حتٌّ: شىًؤُّذّخن: مجُّحت
طَُّّْألحبَّ خحبحز ٌال إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت
خ:طٌَُّّّْ ة[ذّ[آل:خُّجبَّخلرَُّّْألُّؤ[َّْ

زُّحتئُّؤ[ألُّّةٌُّّ إلُّئدجتححتجبألُّ ئُّمجُّئ
حلمج[ة[ألٌ ز[حت دجتححتجبألإلُّئ حيحبح م٢

طُّع[ال:خحبَّآلإ ٌال إلُّحت
طُّألحبحؤ مُّخحبْئىُّحتٌال خلُّحتجبححت
ٌّخلُّحتخُّض :ألّؤجمة :طُّعًؤُّأل
جبَّخلرًْحت خ حة م٢ دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ
إلّمت خُّحت�٣َّ ّجمر[: ْذ“ذ[ط
ئُّخلُّحت ألُّمجٌُّحنرًَّ : ز ٌىّ[آل ٌ[حت خخت�
مجُّحت ٌالآ إلُّحت حلمج[ة[ألٌ ز[حت دجتححتجبألإلُّئ
ّرآ جبَّحتخىل ؤُّخُّخلرُّ طُّْ خ ٌ[حتٌخن خخت�

ألُّؤ[َّْ“إ خُّجبَّخلرَُّّْ ّ ة[ذ إلّمت

خلّ[خلّحبحٌُّ زختخلٍُّ شّحلخُّة[آل:ئُّخُّحتخبََّّْألحبٍ خًجبسٍُّ خٌُّ[خل[ٌّىختجبألِ

ألُّّّ ٌحلمج[ة[ألحبح ز[حت طُّعًؤُّألِ إلُّئدجتححتجبألِ ُّةًحتجب:ئُّمج خلُّحتةختجبحٌُّذِ
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جلحألّ[حت:جبحيًي

ًحآل ّ أل ةأل[ة ٌّخُّإل
خختحٌُّذ ئّجمر شُّجبخ[ْ ئّجمر
أل[ْنيُّ ذّ[ألْْ]إل ألٌُّألُّْحَّْآ
ٌحلمج[ةُّ ز[حت ةًحتجبألحنّألُّة[أل
ٌّخُّإل يًحتخ[ألآ: خًألُّذُّ:
جن[حتَّة[أل خًجبسٌُّّ ٌأل خخت�
ئّجمر ذُّجبَّخل ٌخت خب
طُّعًؤُّأل ئٌُُّّآل خختحٌُّذِ
شُّجبخ[ ئّجمر ةُّ ٌحلمج[َّْآ ز[حت

ًٌٌَّحبَّخ[زإ خُّحت�
ّجتٌّ ْذُّخ ضُّذ[حتٌّ جبَّحتؤ[آل
ألٌُّألُّْح خختحٌُّذ ئّجمر
جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
ٌ حتخب نيُّألحب حتحمجٌُّ[ألحبآ
طُّعًؤُّأل ئٌُُّّآل ئُّؤُّْخُّحت:
ٌ[حتٌّ خخت� َُّّْؤًخلئ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
جنُّأل�[حتّـ ي[قي[ؤ :خختجبأل
أل[شُّّ يُّجلحْ: خًجبسٌُّّ :ٌأل خخت�
ٌحلمج[ةٌُّ[آل ز[حت ةًحتجبألحنّألُّة[أل

جبحَّْإ
خختحٌُّذ :ئّجمر ّجتٌّ: ْذُّخ
ثبببٌخن خل[ف ةُّ حتْْألّىختجبَّْ
خًجبسٌُّّ جبٌأل[حتٌَّّ ؤئّ[حت بت ئُّْ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت ٌالّـ إلُّحت حبحأل ّ ؤًخلئزُّحتَّز ٌحلمج[ٌّ: ز[حت خُّحت: ةُّ
ةًحتجبٌُّّة[آل يُّجلح ةُّْذًَّْآ
يُّجلح ّىحبح ئُّة[ذ دُّجنىختحْآلآ ّ خ
خ خًجبسٌُّ[آل مُّحتَّخألحنّألُّة[آل

ضُّحتسىختحَّْإ
ط[ؤ[خبٌَّّ ضُّذ[حتٌّ جبَّحتؤ[آل
ةًحتجبألحنّألُّة[آل أل[ْنيُّ خَُّّْجبح
ئُّجبحخُّجنىختجبأل ذُّأل[ألُّز
دُّجنىختحْآلآ ّ خ ٌئُّجي جبحألُّْ
ًخُّحتحٌُّذٌ خُّحت� ؤ[ٌَُّّْةُّ ْذ

ُّئٌ جبحألُّْ ؤًخلئ ةحنرًة[ف
ٌحلمج[ةُّجبح ز[حت سًذّ[حتحأل خُّخلُّحت
سًذّ[حتحأل خُّال جبَّة[زآ جبحخُّجي
ألُّجبحتحَّْإ ّ ز ٌئٌُّ[آل جبحألُّْ ةًحتجب

ألٌُّألُّْح خختحٌُّذ ئّجمر
َّْجلٌختحآلّـ طُّعًؤُّأل ٌّ
زُّحتئُّؤ[آل ةؤ[حتْ ة[ٌُّذخلُّحت
شُّجبخ[ْ ئّجمر ئُّجبخبٌّ ؤًخلئخلى[ٌ[آل ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًؤُّأل
َّْؤّ[آل ّحنر[ إل خُّال ةختجبَّْْآ:
ْذ ضُّذ[حتٌّ ألُّجبحتحَّْذَُّّْآ
ئُّشىًؤُّذ ةًحتجب: :خُّحتزختخل[أل“
إلّمت ةُّؤرُّحتضُّؤآلآ حة م٢
ٌحلمج[ةُّ ز[حت حنُّة[ألّ ة خ ة[حتٌ[آل

ألُّةختجبَّْْ“إ
خختحٌُّذ ئّجمر ًحآل ّ أل ّحنٌُّّ ة
ٌحلمج[ٌّ ئُّز[حت شُّجبخ[ ألٌُّألُّْحْ
دجتححتجبألإلُّئ جبْحٌّ آ ؤًخلئ
حلمج[ة[ألٌ ز[حت طُّعًؤُّأل
طُّعًؤُّآلّـ أل[أل ّ ىإل ّ ز حةّـ م٢
إل[زآ زخلرُّة[آل جبحخُّجنىختجبأل
ثب ةُّ شُّجبخ[: :ئّجمر :ّ ة[ذ
خختحٌُّذ ئّجمر إلٌُُّّآ ةًحتخل
دُّجنىختجب ّ خ إلٌُُّّ ةًحتخل تب ةُّ

زخلرُّة[آلإ إلُّؤًْ ئُّ
ئّجمر ئُّة[حتجبحألٌَُُّّّْةحبح
خًألَُّّْة[ألة ذخ[ٌى خختحٌُّذ
جبْحذختٌخن ةختجبآ طُّعًؤُّألُّةٌُّّ
ةًحتجبٌُّّة[آل يُّجلح إلُّؤًْ
ضٌ[آل طّحبححتٌُّّة[أل زًٌَُّّألحبٌُّّ
طُّعًؤُّأل ٌحلمج[ْ ز[حت ئُّمجُّئ

ٌّإ خخت� ؤًخلئ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ةًحتجبٌُّّة[آلآ يُّجلح جمرٌ ًإلُّئ
ٌحلمج[ ز[حت :طُّعًؤُّأل ْحٌىختجبَّْْ
ئُّخًجبسُّْ خى[ز: دُّجنّ[آل: ّ خ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّة[آلآ زختخبَّ

ٌال إلُّحت شىًؤُّذ ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ خبٌَُّّةزخت نيُّألحب

أل[ْني[ألُّإ ئُّْ طُّع[ؤحبحَّْ
خختحٌُّذ :ئّجمر ّجتٌّ: ْذُّخ
شىًؤُّذ خبَّة[ألزخت ّر جبَّئ
ةًحتجبألحنّألُّة[أل أل[ْنيُّ خ ٌال إلُّحت
إل[ْة[حتٌّ جبحْحٌّ ةُّؤآلّـ ؤًخلئ

جبَّة[زإ خُّحتهختحْحأل١
ةخلُّحت م٣ً[آل ألًحتٌّ
َّْجلٌختحأل طُّعًؤُّأل جبًٌحأل
ّىحبح حبْحأل ّ ئُّئ ٌال إلُّحت شىًؤُّذ
ؤُّخلنًجب حتحمجٌُّ[ألحبآ جبَّخلرًْحت خ
طُّمجُّحتإل[ذً هُّحتؤ[أل:جبحَّْ خ[حتجلحألؤًخلئ أل[ْنيُّةًحتجبألحنّألُّة[أل
ٌ[ضًجب شُّجبخ[ ئّجمر ئٌُُّّآل
ٌحلمج[َّْ ز[حت طُّعًؤُّأل
ضٌ[آل ذ[ٌُّخُّذ ئُّخًجبسٌُّّ
شىًؤُّذ طُّْح دُّجنىختحآلآ ّ خ
خ ذ[ٌدُّذّ[آل خًجبسٌُّّ: ٌال إلُّحت

خى[زإ ذُّحتض[آل
“ْحجبٌ[حتَّ ْذ م٣ً[آل ألًحتٌّ
ٌحبح ألً ئُّخل[ف طُّْحألّخن ألز
خلُّحتشىًؤُّذ جبَّضٌُّألُّ

ٌال“إ إلُّحت
طُّؤف حتجلمج[حت ش[ةال
ةًحتجبخلر[آل زُّحتئُّؤ[أل طُّألحبحؤ
ْذ جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
َّْء:زُّحتئُّؤ[آل:جلحألّ[حتق[آل ؤُّ ّ “ط
أل[ْنيُّ دُّجنىختجبأل ّ خ ئُّخلُّحت
ألُّّّ“إ ؤًخلئ ةًحتجبألحنُّّألُّة[أل
ّر جبَّخ ّرآ جبَّئ طُّؤف جلحتمج[حت
ألَُّّْ ّئى ّ ئ أل[َّْألحبٌّ شىًؤُّذ

خى[ز“إ ّحن[ألُّ ئُّْة
ئُّإلُّؤًْ ةًحتجب: إلُّحتنيُّألحبَّ:
خُّجبَّخلرُّة[أل ٌ[حت خخت� أل[َّْألحبَّ
ٌُّّ�ّ ز أل[َّْألحبٌحبح: :شىًؤُّذ

نيُّألحبٌآل ّحنر[ إل خُّال إلٌُُّّآ
خُّنحبحجبجبح ْ إلُّْئ٢ ًحآل ّ ئُّأل ّحنُّ ة
ؤ[ْألُّذَُّّْآ جبحتحٌّْ سُّخل٢خُّإلُّئ
ةًحتجبألحنّألُّة[أل أل[ْنيُّ ّحنٌُّّ ة
خ جلٌ[جبخًْ ؤًخلئّخن ٌحلمج[ٍ ز[حت
حَّْة[أل سُّخل٢إلُّئ ّحنٌُّّ ة خلُّحت

ؤُّحتةُّجلٌّإ شىًؤُّذ ةًحتجبْ
ئُّزُّحتئُّؤ[آلّـ ةًحتجب ألُّحتحألٌ ألً
ّىختجبآل دُّس ّ س ذُّجبَّخل
ٌآل جبحجبَّألخت خُّةُّؤرُّحتضُّال ئُّخُّنحبحجب
طُّْ ني[حتَّخلُّحتألُّةختجبأل ئُّط[خلر

ّحن[ألُّجبحإ ة
طُّألحبحؤ م٣ً[آل ؤُّقًجب
ةًحتجبخلر[آل إل[ْزُّق[أل ئّجمر
حة م٢ ألُّحتحألٌ ألً ئُّطُّعًؤُّأل
ْذِ جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
إل[ْزُّق[أل :ئّجمر َّْء: ّؤُّ “ط
خُّحتحؤدُّحت ةُّؤرُّحتضُّؤّؤ[آل
:ألُّةختجبَّْ“إ ؤًخلئ:حنُّة[ألّ ة

ّر جبَّئ م٣ً[آل ؤُّقًجب
ٌجبححتح :ئَُّّْجلححتَّذ جبحْحٌ[آل:
ألز ّ خُّز ةختجبَّْ حي م٢
خ ز[حتَّةُّ ّحنًْ ز أل]خل
خى[زآ ذُّحتض[آل يُّجلحٌ[ألُّ طُّْ
خًجبسٌُّّ ّحنر[ إل إلُّحتنيُّألحبَّ
ٌحلمج[ة[آل ز[حت حتَّْحألٌُّّ بببب خل[ف

ألُّةختحَّْإ
ّحنُّْ ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل خ“
جبحْحؤ[آل آ ؤًخلئ مجختهرُّة[أل
ةختجبَّْْآ َّْجلٌختحآل ئُّطُّعًؤُّأل
ئُّْ ةًحتجبألحنّألُّة[آل أل[ْنيُّ خًجبسٌُّّ
ؤُّقًجب سّ[خى[ذَُّّْ“آ ٌحلمج[ٌُّ ز[حت
طُّعًؤُّأل“ :ْذ م٣ً[آل
َّْجلححتَّذ حةّـ م٢ :َّْجلٌختحأل
ني[حتَّخلُّحتةختجبألِ ألّ خُّئ ٌجبححتح

جبحَّْ“إ ّحنُّةٌُّ[آل ة

دةكـريَـن نـانـبـِراو مـوسـَل كـوردةكانـى
ألُّّّ ئُّخًجبسُّ حلمج[ٌّ:ؤًخلئٌز[حت ةًحتجبألحنّألُّة[أل أل[ْنيُّ دُّجنىختجبألّخ ئُّخلُّحت ةًحتجبخلر[آل:جلحألّ[حتٌّ زُّحتئُّؤ[أل

ديَنَيت ئؤثؤزيسيؤن شكستبةداوايةكى ليستىكوردستانى،
زحنًْجبَّجبحز زُّحتئُّؤ[آل ؤ[أل�حبحآ ئُّنيًححت ٌ[خل[ٌُّء إلّمت زُّخلُّألحبةختجبأل خُّخ

ضًححتجبَّْْ مج٢ٌ[آل شُّجبخ[جبح خختحٌُّذِّـ ًحآل ّ ئُّأل ؤًخلئ ةًحتجبَّة[ألِ

ي[جبحت هُّحتإل[جب طُّقُّجبّـ ألُّس[ز

خبؤ[حتٌَُّّة طٌَُّّّْ خلُّحتخ[حتٌّ
ئٌُُّّآل زختخبٌَّ[خل[ جلحت
زُّحتئُّؤ[آلّـ ألُّة[ألّهختحةجم
ّحنىُّجي ز َُّّْآ إلُّحتق :شىًؤُّذ
زُّحتئُّؤ[آل ة[ٌُّذخُّخلُّحت
ئُّال ّجمر[ ط ذ[ خُّال ةختحْآلآ
ؤ[ٌَّّْ ةُّ زُّحتئُّؤ[ألحبح ضًئٌُّّ
إلّمت جبَّخلردُّة[حتَّآ: ؤ[أل�ُّ نيًححت:
ألُّةختحَّّْـ زُّخلُّألحب خبٌَّ[خل[ٌُّء زخت�
ٌحنَُّّْآ ألً خل[ف ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ:
جبْْ ؤ[ٌَّّْ خ زُّحتئُّؤ[آل زحنًٌّْ

ّحبَّة[زإ جبَّخلرس ؤ[ألل
جبَّجبحز زحنًْ زُّحتئُّؤ[آل

ٌّأل[ْض ٌَّّْ زٌُّخت� ّ خُّز
ة[ألًأل ؤ[أل�ُّة[أل زُّحتئُّؤ[آلآ
ببببآ : خل[ف جنًخ[ذ جبَّْْالّـ

ّرإ جبَّخ زُّحتئُّؤ[آل زحنًٌّْ
حنىُّجنّ ز ةُّ ّىحبح ئٌُّ[جبحجنر
إلُّحت ةختجبخًْآ زُّحتئُّؤ[ألّ[آل
طزجلخلّآل ألّهختحةجم خل
ا ؤُّئة ٌُّة�ختذًْآ: حآلآ: أمجحت�
طُّال ٌجتةختجبألٌَُّّّْ جبحت جبحْحٌّ
جبْحضجمرأل زُّحتئُّؤ[آلّـ ضًئٌُّّ
خُّال ةختجبآ زحنًَّْة[ألّ[آل
طُّال ثبٌّ حتخبٌّ ئُّجبحألّحنرأل
جبحْحٌُّ طُّْ زُّحتئُّؤ[ألحبحآ ؤ[أل�ٌُّّ
خُّجلحتٌألٌُّّ جبَّأل�حبحآلّـ ضختحٌُّ
ٌ[حتجبحتح خخت� أل[ْ: ّ إل :جنىجمر جبَّألل
زُّحتئُّؤ[آل زحنًَّْةٌُّّ

ٌرإ جبْحألُّضخت
زُّحتئُّؤ[ألر[حت :خلُّئّؤ خلُّؤ٢
ٌُّة�ختذًْآ ئّجمر ئُّخلُّحت
مجُّحت حتحٌ�ٌُّ[ألحبث:خُّز[خل[ٌّْ:طٌَُّّّْ
ّخن إل[ذُّز مجختألل :حألى[حتٌُّّة مجحت�
أل[ط[خل[ٌِ جبحألّحنرأل ٌر جبَّذًحألخت
زُّحتئُّؤ[ألر[حتحأل ٌرآ حتحخ�ٌُُّّألخت
خُّجلحتٌألٌُّّ ةًحتجبخلر[أل ئّجمر
َّْء زُّحتئُّؤ[ألّ[آل: زحنًٌّْ جبَّألل:

زُّخلُّألحبةختجبإ ٌّض
زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌَّّ طُّْ
تب “جبحْحؤ[ألىختجب ْذ ٌُّة�ختذًْآ
زُّحتئُّؤ[آل زحنًٌّْ ٌُّةُّؤ حتخبٌّ
زُّحتئُّؤ[آل خًألَُّّْة[ألخُّة ٌجتَّ جبحت
أتتا ذُّألإل[ زحنًْ ٌرّـ خحبحت
زختخبٌَّ[خل[ٌّ طٌَُّّّْ: :خ ّرآ حتخبخ

يجمٌُّّ زُّحتئُّؤ[آلّـ: رُّ ّ خىل خًجبسُّ:
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّخُّحت ٌرّـ ئُّخلُّحتخىخت
ئُّخلُّحتخحبحتحٌُّّـ ٌ[حتٌّ خخت� إل[ْْذّ[آل

زُّخلُّألحبخىختحٌُّ“إ
زُّحتئُّؤ[ألر[حت خُّحتجلعآ خلُّخ[﴾
طّجمؤّخنآ ؤُّفة ألّئُّهختحةجم
جبَّةختح ؤ[ألًحخًْ ّ “ز ّر جبَّئ
إلُّهرُّجبحآ جبْْ طُّْ ئُّؤ[ٌَّّْ
خبٌَّ[خل[ٌ[ألُّ زخت� ئُّْ ٌ إلُّألحب
خ ةذ[ٌّ[آل ٌألحبألٌَُّّّْ ضً
طَُّّْ ةُّ خٌُّ[خل[ خغ ٌرّـ: خىخت
جلحتَّّـ ىٌ سُّؤ[َّْحت ٌْجمر
جلحألًَّّ ضؤ[آل خُّطُّحتة ّؤُّجي ط
خىٌُّآل ٌجتةختجبألٌَُُّّّْ جبحت طُّْ جبحْحٌّ
أل[ط[خل[ٌِ جبحألّحنرأل خ زُّأل[ ذ[
ئُّجبحألّحنرألُّ نيًألىُّ ألُّخٌُّآلآ
ط[ؤ[جبَّخًْأل أل[ط[خل[ٌُّّة[ألحبح
زُّحتئُّؤ[ألر[حتحآلّـ خلُّحتسُّال
ىّ جنر ٌ[خل[ٌِ: �جبَّأل :أل[أل ّ إل

جلَّقُّذُّ“إ
خل إلُّحت ّىلُّْحألٌُّّ خُّز
ألّهختحةجم ذختآ هختحةجمّألُّةٌُّّ
ئُّخلُّحت سُّضر ةًحتجبخلر[ألِآ
زُّحتئُّؤ[آل ٌ]أل[ط[خل ةخًْألٌَُّّّْ
جبَّة[ذَُّّّْـ ًٌجمرحبح ّ ز ئُّة[ذ
زُّحتئُّؤ[آلّـ خُّؤ[ه زحنًَّْ طُّْ

جبَّجلحألآلإ زُّحتئُّؤ[ألر[حت
زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌّ خل[خ٢آ حتَّهّي
ّ “خُّز ّر جبَّئ هختحةجمّألُّةُّآ
سّإل[آل إلُّؤًْ زُّحتئُّؤ[أل ٌ[خل[آ
ذُّألإل[ إلٌُُّّّـ ضٌ[آل زحنًٌّْ
ًٌّجمرُّة[ألحبح ز جلحت ئُّة[ذُّ
ةخًْألٌُّّْ ّر جبَّذًحأل زُّحتئُّؤ[آل
ّرآ خدُّخلر ٌّض أل[ط[خل[ٌِ
زحنًْجبح ئُّة[ذ س�ُّئٌَُّّّْ
ضٌ[آل خًْألَُّّْة[ألة ئّجتألُّة[آل

طُّع[ؤحبَّجبَّآل“إ
ألُّةختجب إلّىل ؤ[أل�حبحآ ئُّنيًححت
جلحت خبؤ[حتٌَُّّة طُّمجُّحتني
ّحنًْ ز ضًف خبٌَّ[خل[ٌّ: زخت�
ة[ٌُّذخلُّحت ضًئٍُّ ئُّال
ئُّؤ[ٌَّّْ خُّال زُّحتئُّؤ[ألحبحٌُّآ:
ة[حتةختجبألّحبحآ ٌُّةُّؤ �ؤ[أل نيًححت
إلّمت زُّحتئُّؤ[آل: ُّّؤ ّ خل ضًف:

زُّخلُّألحبألُّةختجبإ خبٌَُّّةزخت
خل[حتؤُّؤ سُّْإلُّحت ذ[حتة
زُّحتئُّؤ[أل:جتة[حتٌّ:حتحمجٌُّ[ألحبألٌ حتحْ

جلحتٌّ ئُّخلُّحت سُّضر ةًحتجبخلر[آلآ
جبَّة[ذَُّّّْـ خبَّة[آل زخت� خبؤ[حتٌَّّ
ّجمر[ ط “ذ[ ّر جبَّئ طَُّّْجي
ئُّزختخبَّة[آل ة[ال إلّمت ألُّذًحألختحَّْ
نيًألىُّ ٌرآ ئُّخلُّحتخىخت ٌّمجورًمج
ٌآلّـ ٌىحبَّضخت حت ٌ[خل[ٌِ: ئّجتألٌُّّ
ة[ٌُّذخلُّحت ٌألُّ جبَّجبحت جبْحذخت
خُّحتأل[ؤٌُّّ ٌرُّ: جبَّضخت زُّحتئُّؤ[آلّـ:

ة[حتََّّْ“إ
زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌّ حتَّطًيآ جلحأل[
حألّخنآ مجحت� ألّهختحةجم
ٌ[خل[ة[آل زختخب :زُّخلُّألحبألُّةختجبأل
َّْخلو خُّةُّؤرُّحتضُّؤ
“إلُّؤًْؤ[آل ْذّحن جبَّة[زّـ
إل[ْخُّجنفآ ةُّؤرُّحتضُّؤُّّجبح ئُّال
ئُّ ؤُّ ّ ط نيًححتؤ[أل�ُّ نيًألىُّ
ّجمر[ ط ذ[ ة[حتجبَّةٌُّآل زُّحتئُّؤ[آل
ئُّزُّحتئُّؤ[آل ّر ةختحخ طٌَُّّّْ
ٌ[خل[ة[ألَُّّْآ ْحأل�ٌُّّ ئُّحت�
خًَّْ“إ ؤ[جبٌَُّّء إلُّؤًححتةختجبأل

زُّخلُّألحبألُّةختجبأل جلحأل[آ
ّحنٌُُّّء ة نيُّألحب خ ٌ[خل[ة[آلآ
“حتَّأل�ُّ ّر جبَّئ ٌرَُّّّْـ � جبَّمج٢
خُّجبحتَّألل زًٌَُّّألحبٌَّّ ىّ خُّجن
ئّجتألُّة[أل جبَّخلردُّة[حتخًأل
ٌ[آل ّر خًخ زُّحتئُّؤ[ألَُّّْ:
حسّ[ْحجلَّة[آل خ٢ْحت� إلُّخًأل
ئُّخلُّحت ةجبَّأل�ُّّء ْحٌىختجبَّْ
ّرّـ ألُّخ ئُّض[ئُّة[آل ٌ جلحت
خلجمرُّّء ْحٌ[ألىختجبَّْْ: طُّؤ[ألُّجي:

حتْْخحبحز“إ ئُّة[حتَّة[ألّحبح
خبٌَّّ زخت� حت�َّز[ألمج زُّحتئُّؤ[آلآ

طُّألحبحؤُّّّ بب
ئُّال جبَّْْالآ خُّضًف خُّخُّحتحْحتجب
خبٌَّ[خل[ زخت� زُّحتئُّؤ[ألحبح ضًئٌُّّ
ئّجتألٌُّّ ةخلُّحت جلٌ[جبٌىختجبَّّْْـ
ّر جبَّئ زُّحتئُّؤ[ألّخنآ ٌ]خل]ٌ
حت�َّز[ألمج خذُّ “زُّحتئُّؤ[آل

طُّألحبحؤ“إ بب خبٌَّّ زخت�
ةخلُّحت شٌُّحبَّحتٌّ جن٢ْحآل
خُّجلحتٌّ ط[ؤ[خبٌَّّ ٌ[خل[ٌآ ئّجتألٌُّّ
ألّحنّجلخلزط ةختجبّـ خبَّة[آل زخت�
خبحألُّ زخت� طُّْ جلحتٌّ: خُّإلة[حتٌّ
ّجمر[ ط حتحجنّ�ٌُّ[ألحبث َّْخلوىختجبّـ
زُّحتئُّؤ[آلآ طُّألحبحال بب ئُّأل[ة[ْ إلُّحت
جبَّةُّآل ّحنُّةُّجي ز زختخبٌَُّّء

ًٌَُّّّ خُّْجن ّحن١جبح ز ئُّضًف ةُّ
ًٌّجمرحبح ز ئُّة[ذ ذُّألّ[ ألُّخًَّّْـ
زختخبحألٌُّ[آل سحتَّ طُّْ طُّألحبحؤ[آل

ّحنىُّجنحبَّةختجبإ ز
طُّألحبحؤ ةُّ شٌُّحبَّحتٌّ
ألّهختحةجم ئُّخلُّحت زُّحتئُّؤ[ألُّ
خُّنيُّألحب ط[ؤ[خبٌَّّ ةًحتجبخلر[ألآ
ةُّئٌُُّّآل ةختجب زختخبٌَّ[خل[ٌُّء
حآلّـ مجحت� ألُّة[ألّهختحةجم
ّحنىُّجنىختحْآلآ ز ةًحتجبخلر[ألَُّّّْ
خبَّة[آلآ زخت� “جلحتخٌُّّ ّر جبَّئ
ضًف خًْآل:خ خبٌَّّ:شىًؤُّز زخت�
طُّْة[ز خُّال جبَّْْؤ:زُّحتئُّؤ[آلآ
ٌُّخ ئُّخلُّحتخىٌُّآلآ ة[حتٌّ ألُّذًحألختح

ضًئُّ“إ طُّال خ ؤ[ْألُّذَُّّْ
خبٌَّ[خل[ٌ[ألٌُّّ زخت� طُّْ ئُّخ[حتٌَّّ
ًٌَّّّ إل[ْجن ئٌُُّّةحبَّنيآلّـ ةُّ
ّر جبَّئ حتَّطًيآ جلحأل[ ٌُّة١آلآ
طَُّّْ خلٌُّختٌّ خلُّحتَّذ[ ّر “جبَّخ
خبٌَّ[خل[ٌُّآ زخت� جبْْ طُّْ ةُّ خىٌُّآل
ٌرّـ ٌىد﴿خت حت إل[ْخُّجنُّة[ألّ[آل ُّض[ئ

ٌ[خل[ٌَُّّّْ ئُّئّجتألٌُّّ طّألش[
ئٌُُّّآل جبْحذختٌخن ْْ ٌرُّحت� ملخت
ٌّمجورًمج زُّحتئُّؤ[ألَُّّْ طُّألحبحؤ[أل
خلُّحتَّع[ال ٌرّـ ئُّخلُّحتخىخت
خبٌَُّّة زخت� ض[َّْآل جبَّخّألُّ

جبَّْئُّؤُّألحب“إ
شٌُّحبَّحتٌخنآ جن٢ْحآل ْحٌّ خُّخخت�
ضًئٌُّّ طُّال ة[حتٌّ: طٌَُّّّْ
ّحن١ ز ضًف ئُّمجُّئ زُّحتئُّؤ[آل
جبْْ إلُّخًْأل سّ[جبَّة[ذَُّّْآ:
ةُّ خ[خُّز ٌُّء ئُّخلُّحت خبٌَُّّ زخت�

ألُّخًَّْإ طَُّّْ ّحن١ ئُّضًف:ز

ٌر ّحبَّجبحت ز مجختأل�ّ[آل خبحألُّ زخت� ة[ال
إلُّحتٌُّةُّ ئٌُُّّآل ٌ[خل[آ ّ خُّز
زُّحتئُّؤ[آلّـ أل[ْ ألُّة[ألّئُّهختحةجم
َّْجلححتَّذُّة[آلّـ :ٌ]خل]ٌ ئّجتألٌُّّ
خبٌَّ[خل[ زخت� َّْجلٌختحآلآ طُّعًؤُّأل
خُّال ٌآلآ ّحنىُّجنحبَّةخت ز
مجختأل�١آلّـ خلُّأل�ّأل١ّـ: ة[ؤ[ألٌُّ[آل
ّحنَُّّْح ز ٌألُّ جبَّضخت ئُّحتٌحلخُّألحبٌحبح

زُّحتئُّؤ[ألر[حتآ حتَّطًه جلحأل[
ئٌُُّّآل خبحألٌُّّ زخت� طُّْ ًّحٌُّآ ّ ز
ٌآل ّحنىُّجنحبَّةخت ز شىًؤُّذَُّّْ
مجختأل�١آلّـ جلٌ[ذختَّّـ خلُّأل�ّ[آل
خبحألٌُّّ زخت� طُّْ حتْْألّحنّىختجبََّّْث
ٌ]خل]ٌ ئّجتألٌُّّ: ئٌُُّّآل:
ئُّطُّعًؤُّأل ٌ[آل ّىَُّّْ َّْجلححتَّذ
ٌآلآ ّحنألّ[حتجبَّةخت ز َّْجلٌختحألَُّّْ
جنًحتحٍ خُّئّجتألٌُّّ ٌآل جبَّجبحت جبْحذخت
ئَُّّْجبحٌُّ مجختأل�ُّّةٌُّّ ٌالآ إلُّحت
ٍض شىًؤُّز جبْحس[حت ةُّ
ّرّـ جبَّخ خبَّةُّ زخت� ى[حتٌّ ّ دُّس ّ س
شىًؤُّز خبَّة[أل زخت� ُّّّجي خُّْز

مجختأل�١آلإ
حتحمجٌُّ[ألحبأل ٌجتة[حتٌّ حتحْ
طٌَُّّّْ زُّحتئُّؤ[ألّخنآ
ةُّخمّـ ةُّؤّحلحس حتَّذىختجبََّّْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ هختحةجمّألُّة[آلآ
خبَّة[آل زخت� حتٌحلخُّألحبٌّ ئُّخلُّحت
طُّْ خَُّّْجنىختجبث ط[ؤ[خبٌَّّ ّرّـ إلُّخ
خُّخبٌ[أل زًٌَُّّألحبٌ[آل ةُّ خبحألٌُّّ زخت�

خُّجبَّجلمج[ة[أل ضُّئّـ حتخبحألٌُّّ
طُّْحألٌُّّ ٌ[آل إلٌُُّّ شىًؤُّذَُّّْ
خُّإلُّؤًححتةختجبأل زًٌَُّّألحبٌّ
ئُّطَُّّْئّ[ذ إلٌُُّّآ: ٌ[خل[َّْ
زُّحتئُّؤ[ألآلّـ ة[حتٌّ خُّحتأل[ؤٌُّّ
ٌجت حْ خُّحت� زُّحتئُّؤ[آل: :ة[ٌُّذخلُّحت
جبٌَّ[عُّألُّ هختحةجمّألُّة[آل ئُّمجُّئ

ة[حتََّّْإ خُّحتأل[ؤٌُّّ
جبَّحتةختجبأل خُّذُّألّ[ حتَّطًيآ جلحأل[
حنىُّجنىختجبألّ ز جنُّحت�ٌّ ٌ[خل[ّـ
ّـ أل[جلحأل خُّمجختألل خبٌَّ[خل[ زخت�
ُّئ ّىختجبألُّةٌُّّ دُّس ّ س ألُّّذني
ّر جبَّئ ئُّْخ[حتٌََُّّّْآ: مجختأل�١َّّـ:
ضًف ألشُّالّـ ّ ز ئُّة[خّألٌُّّ: ض“
زختخبٌَّ[خل[ٌّ ّ ؤُّئة ّحن١آ ز
خُّال إلُّخًَّْآ خ[جنّخن جلحت
ّىختجبألُّة[ألّ[آل دُّس ّ س ؤّى[ألحلؤ
ؤ[ْألُّذَُّّْآ إلُّحتْح: ألُّخًْآلّـ: خ[جي
طُّألحبحؤ ئُّة[حتٌّ ّ خُّجن ٌُّخ
طُّجبحٌّ ختٌىختجبألٌ ني[ْجب زُّحتئُّؤ[آل

شىًؤُّذُّ“إ

مجختأل�١َّ ُّئ زحنًْجبحألِ:ئُّزُّخلُّألحبةختجبألِ:ٌ[خل[ة[آل زُّحتئُّؤ[آلآ
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ب:ثببب بب بتب | نيًححتجنُّكُّ بب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِخل[ئ هةواَل و سياسةت

َّْإل[ذ مجحتحآل خل[جلجبحألث

َّْجلٌختٌّ ؤجمرُّه[ ّض جن سُّموُّحت ّض جن
ةًحتجبخلر[آلآ : إلُّحتق ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
جبَّخلرًْحتجبحآ ىّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
ذحبححتحألُّجبَّخل جبَّة[ز ئَُّّْ خ[خم
ّحلٌّ إل ألُّّّ ّّ[عجي ز حةآ م٢
ٌر “ؤ[ئى:أل[ٌُّْ ّرآ ّحنؤُّحتمجُّ:إلُّخ ز
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحنٌُّّ ة ني[حتَّخلُّحتٌّ
ى﴿جمرألٌ حت خًأل إلُّحتَّْء خى[ز“آ
حلَّة[أل ّ إل ئُّأل[ْ خلّ[خلُّّة[آل شحلخُّ
ّر جبَّجلحأل ًٌّجمر خُّز ّحنؤُّحتمجُّجبح ز
ط[ؤ[خبَّجي إلجنّ[حتةختجبألٌَُّّْ[آلّـ خ
نيُّة سحتٌّ ةُّ جبَّة[زآ خَُّّْ
حة م٢ ئُّمجُّئ ٌىُّْذآل خُّحت ّحنؤُّحتمجُّ ز

ٌرإ جبٌ[حتٌحبَّةخت
زختخلّ[حتََّّْ ئُّْ خلُّحتَّذ[ جبَّخلرًْحتث
ّحلٌّ إل طُّْ ط[ٌ[ ّحبَّةٌُّآلآ جبَّخلرس
 ئُّإلُّحتق ّجمر[ ط ّحنؤُّحتمجٌٌُُّّّ ز
ٌى:ألّحلحؤُّّّح حل ّ إل ةًحتجبخلر[ألحبح:إلٌُُّّآ
ًٌَّّّ ئُّنيًححتني ألّحلحؤُّّآ مجُّحت

ّحنؤُّحتمجُّجبحٌُّح ز َّْجلححتَّذ
ذ[ ّحلٌَّّ إل طُّْ سُّموُّحتث ّض جن
إلٌُُّّآ ةًحتجبخلر[ألحبح:  ئُّإلُّحتق  طُّؤخت�
إلٌُّدُّذ ٌخت خب ألُّةُّْذذُّ إلُّؤًٌّْ
خُّال ّحنؤُّحتمجَُّّْآ ز َّْجلححتَّذ
ئُّةًحتجبخلر[ألحبح ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل
ٌىُّ حل ّ إل أل[خلختحَّْآ ألّحلحؤُّّّـ ىٌ حل ّ إل
ّىجن[آل ذ ئُّضُّخ[زّـ: :جتٌُّْة ّ ؤ
حيّخنآ م٢ جبَّخلرًْحتٌّ ّ خُّز إلٌُُّّآ
جنُّحتمّـ ىٌ حل ّ ّحنؤُّحتمجُّآ:إل ز ّحلٌّ إل

ٌ[خل[ٌُّّإ
طُّْ ّجمر[ ذ[ط :نيخ جبَّخلرًْحتث
ٌخت خب ألُّضختحَّْذُّ ٌُّةألُّضختحَّّْـ حلَّآ ّ إل

ّحنؤُّحتمجُّآ ز َّْجلححتَّذ ذُّجبَّخل
شىًؤُّذ ىّ َّْجلححتَّذ ّىحبح ئُّة[ذ

ُّح إلُّحتق
طَُّّْ خ إلة[حتَّةٌُّّ سُّموُّحتث ّض جن
ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ ؤُّ ّ ط ٌرَُّّْآ جبَّمجُّحت�
زُّحتئُّؤ[أل :دجتححتجبألإلُّئ ضًف: ٌُّةُّال
ّحلٌّ إل بثثبآ ئُّخل[ف ةًحتجبخلر[ألحبح
ئُّخلُّحتذ[خلُّحتٌّ ّحنؤُّحتمجُّؤ[آل: ز
ٌُّة﴿جمرَُّّْ ةًحتجبخلر[ألحبح  إلُّحتق
خلُّحتةختجبحٌُّذّحبحآ ٌُّء ٌخت ئُّخب
جلحتخ[٤[آل ىّ خلُّحتةُّْذأل طُّْة[ذُّ
خُّجبحضَُّّْآ خُّال أل[آ ّ خُّجبَّخلرإل
 ئُّإلُّحتق ةُّ أل[ْض جنُّحت�ٌّ
ٌّخُّإل خًْ حتٌْحبحآ: ةًحتجبخلر[ألحبح:
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل ى١حجلحألحبألّ ئ
ذخت ىٌ س[حت ْحٌىختجب ئٌُُّّة١ٌّّـ
ٌخت خب خ ٌألَُّّْ خ�ُّحت� حلحألُّ ّ إل طُّْ
طَُّّْجي شّحلخُّة[آلآ ذُّجبَّخل
حتْجبحٌّْ ض[ٌ[ألحبْ جلحتٌّ ؤ[ٌَُّّْة
ئُّجبْحٌّ ّىُّْذَُّّْآ ئ جنأل[ض
خًَّْ ّخن: إلُّحتق طّحبححتٌَّّ: طٌَُّّّْ
ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلححتَّذ طّحبححتَّآ جبْْ
جبْحٌّ َّْجلححتَّزآ خُّجبْْ خًْ
ةُّ ألشُّؤّخن ّ ز ة[خّألٌُّّ أل[أل ّ ىإل ّ ز
ّ ٌُّة ٌُّةّ[أل�ختذَُّّْ َّْجلححتَّذُّة[آل
َّْجلححتَّذ ؤ[ٌَُّّْ َّْجلححتَّذ[ألٌُّّ ئُّْ
�ؤ[أل ئُّنيُّألحب خُّال خًْآ ّحنؤُّحتمجُّ ز
ة[حت ّجمر[ ط ٌُّةّ�ختذَُّّْآ ّحنًذختجبح ز
ّحلٌّ إل طُّْ ةُّ طَُّّْجبَّةٌُّآل ئُّخلُّحت
ةًحتجبخلر[ألحبح  ئُّإلُّحتق ّحنؤُّحتمجٌُّّ: ز
هُّحتؤ[أل ٌخت خب رُّ ّ خد إلُّؤًٌّْ إلٌُُّّآ
ًٌَّ ئُّْ ّحنؤُّحتمجُّّـ: ز :َّْجلححتَّذ
حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز إلُّؤًْ ؤُّجنيدى[زّـ
إلُّؤًْ َّْء ّرّـ جبحخّألىختخ خ
إلٌُُّّآ ئُّجبألّ[جبح ةُّ: :ألّحلحؤ ىٌ حل ّ إل
َّْجلححتَّذ ئُّجبَّحتٌََّّّْ ٌ حل ّ إل إلّمت

ّرإ أل ّ ألُّؤ ّحنؤُّحتمجُّ ز

تثثبجبحآ : ئُّخل[ف جبَّخلرًْحتث
جبَّحتنيًْآ شّحلخُّة[آل ٌ[خل[ٌّ ّ ة[ذ
ّر جبَّخ خَُّّْةختحَّْ ط[ؤ[خبَّ ىحبح ّ ئُّض[ئ
ّحنؤُّحتمجُّ ز حلَّة[أل ّ إل خلُّحتسُّال
طُّْ ذُّجبَّخل ٌخت خب ٌرَُّّْ خ�ُّحت�
خُّجن ّجمر[جي ذ[ط خُّال: َّْجلححتَّذُّآ
ةًحتجبخلر[آل شّحلخُّة[أل إلُّحتَّجلحتٌّ
نيخ إلٌُُّّآ: ّحنؤُّحتمجٌُّ[آل ز ّحلٌّ: إل
خ ة[حت خل[ئُّجبح: نيُّألحب طُّال ئُّؤ[ٌَّّْ:
ألُّةختحَّْآ حلحألُّ ّ إل طُّْ حألحبألٌَُّّّْ مجُّحت�
ّحنًجنحبح ز ئُّة[خّألٌُّّ خُّذ[ٌدُّز

إلُّخًْح ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلححتَّذ
:ى١حجلحألّ ئ سُّموُّحتث ّض جن
جبحتْخلردًْأل ّحنؤُّحتمجُّّـ ز ّحلٌّ إل
خُّال ْحٌىختجبآ: أل[ْض جنُّحت�ٌّ:
ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلححتَّذ ّجمر[ ط
خلُّحتسُّال طٌَُّّّْ خ ط[ؤ[جبٌَُّّ
شّحلخُّة[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ّحلٌّ إل
إلُّأل�[ٌّْ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ٌرَُّّْآ َّْحتخ�خت
جبَّحتنيًأل ئُّْحألُّجي خ[٤[ألأل[َّْآ
ةُّ ّحنؤُّحتمجُّآ ز :َّْجلححتَّذ ٌ[خل[ٌّ
أل[أل ّ حتٌحلئ ةُّؤُّألحبحؤ[آلّـ ض[ألُّألحنفّـ
ٌ[خل[ٌُّ طُّال ٌرَُّّْآ جبَّمجخت ّحنؤُّحتمجُّ ز
ٌى﴿جمرألٌَُّّّْ حت خ خ[جنُّ إلُّأل�[ٌّْ
ّجمر[ ط ؤًحٌُّ ّ ز ّحنؤُّحتمجُّآ: ز ّحلٌّ إل
خُّ ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: ّ شّحلخ إلّمت:
ألٌُّ[حتٌّ ز[حتذّحنَُّّْ ّرّـ ٌُّة
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ: إل ةُّ: طَُّّْألف
ّجمر[ ط نيًألىُّ ٌرَُّّْآ: ٌُّةد�خت
زُّحتئُّؤ[ألفآ شىًؤُّزّـ ض[َّْأل
زُّحتئُّؤ[ألُّجيآ شىًؤُّزّـ طُّال خ
ٌُّة�ختذًٌّ ىٌ حل ّ خُّإل ًٌجمرّؤ[آل ّ ز
ّحنٌُّّ ة ؤُّ ّ ط إلٌُُّّآ ّحنؤُّحتمجُّ ز
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ: إل ةُّ إلٌُُّّ: ذختؤ[آل

حنُّة[ألّ ة ئُّْحألُّث ٌُّةّألُّمجختذذَُّّْآ
خُّنحبحآ ٌالّـ إلُّحت شىًؤُّذ ًحآل ّ أل
ئُّخألُّحت�َّذحبح ةُّ خًجبسُّآ ألُّخًْأل
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل خًجبسٌُّّ ّر جبَّخ
ؤُّحتةُّجلٌَُّّّْ شىًؤُّذ ئٌُُّّآل
ّحنؤُّحتمجُّ ز ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ٌرآ جبحخّألدىخت
خُّحتمجختٌّ :ئُّخلّجمرؤ ّىُّ: خُّجن
ئُّخًجبسٌُّّ إلُّحتنيُّألحبَّ حيآ م٢
طَُّّْ حيحبح م٢ حتحخختجبٌّْ خل[ف نيُّألحب
طٌَُّّّْ حة م٢ خُّال: ّ�٢ةختحَّْآ س
 طُّؤخت� طٌَُّّّْ ألُّةختجبَّْآ ّ دُّس ّ س
خلّ[خل خلُّحتةختجبحٌُّذ جبٌَّدّألال
ٌُّة�ختذألٌَُّّّْ إلُّأل�[ٌّْ ةًحتجبخلر[آل
ىٌ حل ّ إل خ ّر جبَّأل ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل

ألّحلحؤإ
ر ّ ٌُّة ّجمر[: ذ[ط جبَّخلرًْحتث:
ّحلٌّ إل مجحنر ٌَّهُّحتؤ[ألحب
سُّئ ؤ[ال ةُّ إلٌُُّّآ ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
ز[حتذّخن جبَّة[زآ ة[ٌُّذخلُّحت
ةًحتجبخلر[أل ئُّجنىختٌّ: هُّحتؤ[ألحبٌَِّ:
خ[حتجلحأل ؤُّخلنًجب ةُّ إلٌُُّّ
ئُّإلُّؤ[آل جبَّة[زآ ة[ٌُّذخلُّحت
ةُّ خ[حتجلحأل ؤُّخلنًجب ة[ذّحنحبح
حلَّ ّ إل :ةخلُّحت ّحنُّ إلُّحتق ةخلُّحت
نيخ ةًحتجبخلر[ألُّآ نيُّةحبححتَّة[أل
ّحلٌّ إل خلُّحتزُّحتجنر ةُّخم ٌُّء ذُّألإل[

ألُّة[زح ٌال إلُّحت نيُّةحبححتٌّ
ٌ[خل[آ ّ خُّز سُّموُّحتث ّض جن
ةًحتجبخلر[ألحبحآ  ئُّإلُّحتق
مجحنرّؤ[آل هُّحتؤ[ألحبٌَُّّّة
هُّحتؤ[ألحبٌَُّّّجي طُّْ ةُّ إلٌُُّّآ
ة[ٌُّذخلُّحت ٌال إلُّحت ةخلُّحت
ةُّ ةخلختَّذّخن ة[ء جبَّة[زآ
ّ�ختٌّ س  إلُّحتق ةخلُّحت ّ�ختٌّ: س
ُّئُّمج مجحنرُّّّآ ٌَّهُّحتؤ[ألحب
طَُّّْ إلُّحت ذختجبحآ :ىّ طُّألحبحؤ نيُّألحب
ّرّـ ٌُّة حلَّة[أل ّ إل خُّذُّألّ[ ألُّّّ

رُّ ّ خ  ّ طُّحتة طُّمجُّحت ز[حتذ
خُّئىً ّدىٌُّآلآ: ّ دُّس ّ س ّحنَُّّْ: ز
أل[ْنيُّ ئُّخلُّحتذ[خلُّحتٌّ خُّإل[ْخُّجن
إل[ْخ٤ُّ[آل ّحلٌّ إل أل[ةةُّة[ألحبح ّ س
حتْخى[ذُّ ؤُّذختخلُّّةّخن إلُّحت إلٌُُّّآ
هُّحتؤ[ألحبٌَُّّّ ئُّْ ٌ[حت خخت� ٌال إلُّحت
طُّْ إلُّحت ٌرآ َّْحتجبَّمج٢ مجحنرَُّّّْ:
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌَّّ إل طُّْ خلُّحتةختجبحٌُّذ
ٌخت ٌرُّ:خب جبَّةُّْ ة[ذٌُّّ طُّْ جبَّة[ز:ذ[
ّحنؤُّحتمجَُّّْإ ز َّْجلححتَّذ هُّحتؤ[أل

خُّنحبحجب ّجمر[ ذ[ط جبَّخلرًْحتث
ّحلٌّ إل خًجبسٌُّّ ط[ؤ[جبَّألُّّّآ
إلة[حتَّة[آل ط[ٌ[ خحبحزآ: ّحنؤُّحتمجُّ ز
خبؤ[حتٌَّّ ؤُّخلُّئٌُّّ نيفآ
ئُّخلُّحت ٌ[آل ّحنؤُّحتمجٌُُّّآ ز

خًجبسُّةٌُُّّح
ّ جنر إلّمت ؤًحٌُّ ّ ز سُّموُّحتث ّض جن
ألُّّّذ طُّمجُّحت ألُّّّآ ّحنُّ ة ئُّْحألُّ
نيًألىُّ ّرآ إلُّخ ئُّؤُّخلُّئُّة[ألحبح ز[ء
ئُّخلّجمرؤ ّىُّ خُّجن ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل
خًأل حيآ م٢ ألّحنرّؤ[أل خُّحتمجختٌّ
خًألآ حل ّ خُّإل ّحنؤُّحتمجُّّـ ز ّحلٌّ إل
خلًز[ٌّ خ مجُّْحتٌَُّّ زحنرًّحألُّّّة
ئُّخلُّحتذ[خلُّحتٌّ ٌىّحنُّ حل ّ إل حةآ م٢
إلُّحت حتْجبحأل ئُّة[ذ حيحبح م٢
ّرآ خ ًٌّجمر ز ةُّ ّىحبح ة[حتَّخل[ذ
حيُّ م٢ خلًز[ٌّ ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٌّ
ئُّخلُّأل�ُّحتجبح طُّْحآل: َّْء: ّرّـ جبَّخ
خُّال حتْخُّحت�ْخًألَُّّْآ خ ّر جبَّخ
ّجمر[ ط جبَّخلُّذ[ألٌُّّ طُّْ ئُّحت�حخلرّحبح
ألُّّّ ّ[عجي ّ ز إلٌُُّّ حيحبح ئُّم٢
طُّمجّأل[ ّرآ إلُّخ ّحنؤُّحتمجُّ: ز ّحلٌّ إل
خبؤ[حتٌَّّ خًجبسُّّـ ئُّخلُّحت: ّحنُّة[آل ة
ةُّ ألُّؤ[ألًذًَّ :ض ألُّّّآ: حلَّةُّ ّ إل
إلٌُُّّ ّحنؤُّحتمجُّؤ[آل ز إلُّجلححت ببب
ئُّ خ[٣[آل رَُّّْآ:إلُّؤّحنُّ ّ ألُّخ ةُّؤ١
نيًألىُّ ةختجبَّْآ أل[ْنيُّةُّ طُّؤأل خ[حتٌّ
ضختحس ٌال: ئُّإلُّحت طُّؤأل خ[حتٌّ طُّمجُّحت:
خُّخبؤ[حتٌَُّّة ًٌجمرّؤ[آل ّ ز ّرّـ خ
ّر جبَّخ ّرآ إلُّخ ّحنؤُّحتمجُّ ز جلحتٌّ
ّىحبح ئُّة[ذ خىٌُّآلآ ط[ؤ[جبٌَّّ
ئُّخلُّحت ؤُّذختخل ٌُّةَُّّْ ئُّإلّمت:
ّر ألُّخ ةًحتجبخلر[آل:  إلُّحتق حةّـ م٢
ّحنؤُّمجُّحت ز ّحلٌّ إل خبؤ[حتٌَّّ طُّْة[ذُّ
خبؤ[حتٌٌَُّّّ طُّْ خ ةُّؤدىٌُّألَُّّْ
طُّْحألٌُّّ ّجمر[جي ط جبَّة[زآ ًٌّجمر ز
ذُّخل ىٌ خُّخ٢ حألّحبحآل: ئُّشىًؤخت�
جبَّةُّآلآ خ[خُّذُّة[آل: ذُّؤ[جن[ٌّ:
جبحْحٌّ حة م٢ ّ إلُّحتة[ذ ْذ٤ً[ألُّ
ىختجبآ ئُّإلُّحتق ّحنؤُّمجٌُّّ ز ّحلٌّ إل
ذ[ ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ: إل طُّْة[ذُّ
رُّ ّ جبَّني ذُّأل[ألُّز جبَّحت�ْحزآ خُّخلختَّجي
أل[ْنيٌٌُُّّّ طُّْ يّ[جبٌَّّ هُّحتؤ[أل ٌخت خب

ّرإ ّحبَّخ ّ ئ
ةخلُّحت ةُّ ؤ[ئى ألًحتٌّ جبَّخلرًْحتث
طُّْ ط[ٌ[ حيُّآ م٢:نيُّةحبححتَّة[أل ّحلَّ إل
ّحلٌّ إل ئُّني[حتَّخلُّةختجبأل ٌ�ختخًَّْ حت

ّحنؤُّحتمجُّح ز
ئٌُُّّآل ٌ[حتحألُّ خخت� طُّْ سُّموُّحتث ّض جن
 طُّؤخت� نيًألىُّ ّرآ جبَّحتجبَّني ؤ[ئىَُّّّْ
نيُّةحبححتَّة[أل ّحلَّ إل ةخلُّحت طُّْ
خًٌّجمرد[ٌُّ طُّمجُّحت حيُّآ م٢
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحنٌُّّ ة ني[حتَّخلُّحتٌّ

ةخًألٌُّّ جبَّةختحآ خُّط[خل[أل جلحت
حيّىختجبَّْآ م٢:ٌُّأل ُّئُّمج جلحتؤ[آل
ٌىُّْذًٌآلآ حت جنرّخن جلحت ئُّخلُّحت
ّحنؤُّحتمجُّّـ ز خبؤ[حتٌَّّ ئُّْحألُّجي
أل ّ خُّئ ٌّض ؤ[ئى خًجبسُّآ
ّ خُّز ذ[ حبحخًْآ إلُّحتق ةخُّخلُّحت
ٌرآ جبٌ[حتٌدىخت خ ؤ[هُّة[ألّ[آل ٌ[خل[
ةخًألَُّّْة[آل جبْحٌّ خُّال
ضٌ[آل حتَّة[أل]ٌ ئُّخخت� طُّْحآل
خ ٌ إلُّأل�[ْ إلّمت ز[جن�ُّجلجبَّخألَُّّْآ

إ أل[ألف ّحنُّة[ق[آل ة ني[حتَّخلُّحتٌّ
ؤُّخلُّألٌُّّ ئُّْ ّ ٌُّة جبَّخلرًْحتث
إلٌُُّّ خُّخُّنحبحَّْ زًٌَُّّألحبٌ[آل
َّْجلحَّذ ئٌُُّّآل نيُّةُّ ٌأل ةخت�
خ[خم خن ّطُّؤجم[ئ ّحنؤُّحتمجَُّّْآ ز
َّْجلححتَّذ ةختح:ئٌُُّّآل ٌأل:نيُّء ئُّةخت�
نيُّةر[آل خُّنحبحجب ط[ٌ[ ّحنؤُّحتمجَُّّْآ ز
ذ[ألُّْئ ضذ[آل: خ ٌ[آل ّحبَّجبحزآ: ز

جبٌَّىخت�آلح ذخت
إلّمت: ّجمر[ ذ[ط سُّموُّحتث: ّض جن :
ئُّإلّمت ّىؤ[آل نيُّة سحتَّ
ًٌَّآ ألُّةخت� ّ ٌأل جنً ْ]�ّ س
خُّخًجبسَُّّْ زًٌَُّّألحبٌّ طَُّّْجي
ألُّخًْ خًجبسُّز ةُّ نيًألىُّ إلٌُُّّآ
ألُّخًْأل ٌرآ: جبَّةخت� نيُّء: خُّني
نيُّة ألُّذًحألف: ْحٌىختجبَّْ خًجبسُّ
ٌآلآ خىخت� ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل خ ٍ ألً
ئُّأل[ْ ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل خًْأل ئُّخُّحت
ُّئُّمج ًٌّجمرُّ ز حيحبح م٢ جبَّخلرًْحتٌّ
طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت ٌدىٌُّْآل حت حيُّّة[ألحبح م٢
ىّ نيُّة سحتَّ: مي ّحلَّ إل طُّال: ط[ٌ[
ّحلٌّ إل طُّحتةُّة[أل نيًألىُّ ّرآ د ّ ز

أل[ة[ز ًٌّجمرّخن جبٌ[حتَّآ:ز ّحنؤُّحتمجُّ ز
ّحلٌّ إل إلٌُُّّ يًحتخم نيُّة ٌ إلُّألحب
ةٌُّّ هخت� ئُّْحألُّ ّرآ إلٌُّد ّحنؤُّحتمجُّ ز
ؤُّحتةُّجلٌحبح ئُّخلًز[ٌّ ّر جبَّخ �سُّأل
ئّىزرُّحتّـ ّ إل هختةٌُّّ ّرآ إلُّخ
سحتٌّ ٌ إلُّألحب خىلًءّـ: جبَّخ[خٌُّّ
حيحبح م٢ ُّئُّمج ّر: جبَّخ نيُّء: ذختٌّ
ٌر أل[ةخت نيًألىُّ خىٌُّآلآ ٌىُّْذآل خُّحت�
ّحنؤُّحتمجٌُُّّ ز ّحلٌّ خُّإل نيُّةٌُّّ طُّْ
ّرآ خ أل[ْض ّحلٌّ إل نيُّة َّْء
سّ[ْحجلَّآ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ:طُّحتةُّة[ألّ[آل:
نيُّة َّْء ٌر أل[ةخت ئُّإلُّؤ[ألى[ذحنّحبح

ّجمر[جي ذ[ط ّرآ خ ؤُّحتةُّجلٌّ خلًز[ٌّ
ذخت ىّ ٌأل جنً ئُّإلّمت ألُّ ئُّخُّنحبحآ ألُّ

ًٌَّإ ألُّةخت� َّْحتألُّمجختذًَّّـ نيُّةؤ[آل
ّحنؤُّحتمجٌٌُُّّّ ز ّحلٌّ إل طُّْ جبَّخلرًْحتث
إلٌُُّّآ ةًحتجبخلر[ألحبح  ئُّإلُّحتق
سّ[ْحجل ؤًنيٌُُّّة سحتَّ إلُّحتٌُّةُّّـ
ّحلٌّ إل ّىحبح ئُّة[ذ ٌرآ َّْحتجبَّمجخت
ُّآ إلُّحتق ز[حتحخلرأل ّحلٌّ إل ّحنؤُّحتمجُّ ز
َّْجلححتَّذ حلَّة[أل ّ إل ؤًنيٌُّّ خُّال
ؤًنيٌُّّ نيخ جلٌ[ذختَّآ أل[ْض
خلّجمرؤحبح ئٌُُّّء ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل

ٌىألُّضختحَّْح حت
حت�حخلرُّآ: طَُّّْ :ٌّسُّموُّحتث:ض ّض :جن
ّحلٌّ إل ّ شّحلخ إلُّؤًْ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
طُّْ إلٌُُّّآ :ٌّض ّحنؤُّحتمجٌُّّ: ز
شّحلخُّة[ألَُّّْ ئٌُُّّآل حلحألُّجي ّ إل
ؤًنيٌُّّ ّر خًْخ ٌ�[ٌُّء: حت خُّإلُّحت
ؤًْنيُّآ ٌر جبَّْذخت :ّ ة[ذ حبحتحَّْآ ّ ز
ٌ]ألؤٌ حت خٌُّ[خل[ّـ ًٌجمرُّ ّ ز
طُّْ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ٌرآ ٌىد﴿خت حت
ٌخت خب ألُّإل[ذًألُّذُّ ّجمر[: ذ[ط حلحألُّ ّ إل
ّحنؤُّحتمجَُّّْآ ز َّْجلححتَّذ ذُّجبَّخل
ئُّخلُّحت َّْجلححتَّذ خل[ة[أل]ٌ ذ[
شّحلخُّّـ إلُّحت ٌُّخ ٌرآ دىخت ّ دُّس ّ س
حتؤُّذ]ٌ جبٌ[حتٌىختحْآ ىّ ؤُّخئُّن خُّ
ضٌحبحَّْآ ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ّحلٌّ إل
ذُّجبَّخل ٌخت ئُّخب ّحلٌَّّ إل طُّْ خُّال
ؤًنيُّ خٌُّ[خل[ َّْجلححتَّذحبحٌُّ
ئّجتألٌُُّّء ّجمر[ ط ٌرآ َّْحتجبَّمجخت
جبححتحٌّـ ّحنؤُّحتمجُّّـ ز ئَُّّْجلححتَّذ
شىًؤُّذ :ةخلُّحت ٌألُّحتٌّ: ألً
ألختحَّّْـ ّ ىإل ّ ؤُّخُّخلرُّز طُّْ خ ٌال إلُّحت

مجًع[ْ ىّ جنر ذ[ ئُّمجورًمججبحٌآل
ئُّمجُّ:ؤًنيٌُّّ ّر خ�ًع ةُّ خىٌُّآلآ
ذ[ حيحبحآ م٢ خلًز[ٌّ ىٌ خلُّحتخ[جل
جبحخّألدىٌُّآلّـ ؤُّميًئ ؤًنيٌُُّّة
ّرآ خ�ًع ّحنؤُّحتمجُّجبح ز خبٌ[أل ُّئُّمج
ّحلٌّ إل طُّْ: إلُّؤًْ ٌ[حتٌحنحبحتح خخت� :ّ ة[ذ
ؤًنيٌُُّّ طُّْ إلٌُُّّآ ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز

َّْحتجبَّمجختآلإ
رض ّ ٌُّة ئُّزئّألّؤحبحآ جبَّخلرًْحتث
جبْْ ئُّ ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ّحلٌّ إل ٌ[حتٌحبح خخت�
ئُّخلألًحتٌّ ٌُّةد﴿[زآ: ؤّصًَّحتجبح:
خلُّأل�[ٌّْ ؤُّقًجب: ؤ[أل ّ خلئ

ئُّخلألًحتٌّ خى[زآ خلُّحتزُّحتجنر
خلهآ خلُّمّحب خًحتإل[أل ٌخن إلُّْئ٢
خلّجمرؤ ٌ[خل[ّـ ُّئُّمج طُّؤُّ
مجًع[َّْح ّحنؤُّحتمجُّجبح ز َّْجلححتَّذ

ئُّزئألّؤحبح طَُّّْ سُّموُّحتث ّض جن
زئألّؤحبح ّخن ئُّز ألُّجبحتحَّْآ ّ ئ ٌ[حتٌّ خخت�
ذُّجبَّخل طَُّّْ حبحتحَّْآ ّ ئ ٌ[حتٌّ خخت�
ٌىش[حتجبح ئُّإلُّألحب مجحنرُّّّآ ٌَّهُّحتؤ[ألحب
نيُّألحب جبَّة[ز ًٌّجمر ز ةُّ
ٌ إلُّألحب ٌرآ جبحتْخلردىخت ٌ ؤّصًَّحت
إلٌُُّّّـ جن[حتَّجلحٌّ[آل خختحجبَّحتحألٌُّّ ئُّْ
ّحنؤُّحتمجٌُّ[آل ز ّحلٌّ إل خلُّحتةختجبحٌُّذ
ة[ذُّّّآ ىّ جنر طَُّّْجي ةختجبَّْآ
خ ذُّألإل[ ّرآ: خ ٌُّإلُّؤّحن ؤًحألُّّ: ّ ز
ّحنؤُّحتمجُّّـ ز ّحلٌّ إل ٌى﴿جمرألٌَُّّّْ حت
ذ[ حلٌَُّّ ّ إل طُّْ ْجنّ[حتةختجبألٌَُّّّْ
ٌُّة�ختذألٌَُّّّْ :خ ٌر: ط[ؤ[جبَّخىخت
ذختجبحّـ :حلَّة[أل ّ إل خلُّحتسُّال :ُّئُّمج
َّْجلححتَّذ هُّحتؤ[أل ٌخت خب ضجمرألُّ

ّحنؤُّحتمجَُّّْإ ز
رّحبح ّ ٌُّة ئُّخلألًحتٌّ جبَّخلرًْحتث
ّحنؤُّحتمجُّ ز ى﴿جمرألٌ حت ؤُّئدُّألحبٌّ
ى﴿جمرألٌ حت خلُّحتزُّحتجنر إلٌُُّّّـ
خُّإلُّؤ[آل جبَّة[زآ ّحنؤُّحتمجُّ: ز ّحلٌّ إل
ئي:إلٌُُّّآ ز[حتذّحبح ًَّّجي:ئُّخلألًحتٌّ جن
ذ[نيُّألحب ئي[ألُّ ؤُّئدُّألحبْ طُّْ خًْأل

ًٌّجمرح ز
طُّْ إلُّؤًْ: سُّموُّحتث ّض: جن
خُّ خلُّحت ّحنؤُّحتمج[ألٌُّّ ز ّحلٌّ إل
شّحلخُّة[ألّ[ألَُّّْ ئٌُُّّآل شّحلخُّة[ألُّ
ْجنّ[ةختجبألٌَُّّّْ خ إلٌُُّّ ًٌَُّّّ خُّْجن
ىختجبألّ دُّس ّ س خ ّحنؤُّحتمجُّة[آل ز

ر:ؤُّئدُّألحبٌّ ّ ٌُّة ٌُّّئ طُّحتةُّة[ألآ
خختحجبَّحتحأل ٌّ إلٌُُّّآ ٌى﴿جمغ حت
إلٌُُّّآ ٌى﴿جمغ: حت :ؤُّةرُّخ ز[حتذّخن
خلخلّ[ئّجمرّـ جنًّمّـ ٌّ
ٌّض ذختَّآ ىٌ سحت ّحن[آل جلَّقُّذى
ٌى﴿جمغ:خ:ْجنّ[حتةختجبألٌَُّّّْ حت خًْأل
نيًألىُّ ًٌّجمرُّآ ز ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل ألحبأل]ٌُّ�ّ ز خ
ّر جبَّخ ألُّّّآ خُّخم: نيُّء ذُّألإل[
هىختََّّْ خ٢ْخ[َّْحت�ّْـ: ئُّحت�ٌّْْ
ٌرآ د�ٌُُّّألخت ّ ز ّحنؤُّحتمجٌُُّّ: ز طُّْ
طُّحتةُّة[ألآ ىختجبألّ دُّس ّ س خ

ٌخت خب إل[ذألُّ: حلحألُّ ّ إل طُّْ ّ ة[ذ خُّال:
ّحنؤُّحتمجَُّّْ ز َّْجلححتَّذ هُّحتؤ[أل
إلّمت ألُّّ يدًئ ًٌَُّّّء: جن خُّإلّمت
طُّْ أل[ْ جبَّخلرد﴿[ذُّ ّ ٌُّأل شّحلذّـ
حبحخى[زآ ّ ذ ى﴿جمرألٌ حت حلحألَُّّّْـ ّ إل
ٌّخ حلَّ ّ إل طُّْ ىّ ةُّخل إلُّؤًْ
خُّال ة[حتخى[زآ ّىحبح ئُّشّحلخ إلٌُُّّ
ضٌّآ ّحلَّةٌُّّ إل ئُّجبَّحتٌََّّّْ
ّّر خئ حلَّةٌُّحبح ّ إل ئُّأل[ْ خُّخم
أل[ْنيُّ ئّجتألٌُّّ ٌى﴿جمغّـ حت :ةُّحتذ
ٌُّّ�ٌ حت ٌ سحت خُّإلّمت إلٌُُّّآ
ضخُّجي أل[َّْألحبٌّ ؤُّ ّ ط ٌرآ أل[جبحت ّ ز
ئُّْ طُّْحألُّجن جبَّةٌُّألَُّّْآ
ّ[آل ّ ئ ٌآلآ َّْحتجبَّمج٢جبحت أل[َّْألحبََّّْ
خُّال ّىآلآ ٌُّأل مي خُّ خلُّحت ٌر أل[زختخلخت
طُّْة[ذُّ حبحخًْ ّ ذ ؤُّحتسُّة[أل ةُّ
ٌرّـ ؤُّجنيحبَّةخت خألىٌُّّ: حتَّحْألٌُّّ
ٌأل[ألٌُّّ جنً طُّْ ٌألُّ جبحت جبَّأل٢ جبْحذخت
َّْحتمجختذأل ّر أل[خ ٌآلآ ّ�٢جبَّةخت س ّ ئ
شّحلخ ذُّخلىٌُّّّّ خُّ ّحنؤُّحتمجُّ ز
خلّ[خل ىّ ذُّْسّإل ّر جبَّخ ّرآ خ
ّجمر[ ط طٌَُّّّْ ّرآ إلُّخ ألّحنرؤ[أل
خُّخلُّحتجبح حألى[حتٌّ مجحت� إلُّؤًٌّْ إلٌُُّّ

ٌرإ جب
خُّزختخل[أل ئُّ ّ خُّجن جبَّخلرًْحتث
ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ّحلٌّ إل ض[َّْأل شحلخّخن
�نيأل ٌخت ئُّخب طُّْحألُّجي: ط[ٌ[: ضٌ[ألآلآ
ٌر ألخت ّ جبَّحتجبَّإل خُّحتزختخل[ألُّ طُّْ
َّْجلححتَّذ وّ حتة ٌخت خب ٌرُّ ملخت ذ[

ّحنؤُّحتمجَُّّْح ز
ئُّةًحتجبخلر[ألحبح سُّموُّحتث ّض جن
زُّحتئُّؤ[ألفآ شىًؤُّزّـ ض[َّْأل
ئُّذ[ةُّ ّ ةُّخل إلّمت ئُّخُّحتطَُّّْ
ئُّجبَّحتٌََّّّْ ٌ حل ّ إل ذ[ ّىَُّّْ ةُّخل
ّر جبَّخ ّرآ أل ّ ف ألّحلحال ٌ[خل[ّـ
ألّحلحالآ ٌ[خل[ّـ ٌخت: خب رُّ: ّ خىل إلُّؤًٌّْ
خلُّحتةختجبٌَُّّء إلّمت ّر أل[خ ئُّخُّحتطَُّّْ
ذخت :ىّ ةُّخل ٌ[آل هُّحتؤ[ألحبٌَُّّءآ ٌ[آل:

ّرإ إلُّخ ٌّخُّض ذ[ٌدُّز ّحلٌّ إل
خ[خم ةُّ خألُّجبح ئُّجلحت: جبَّخلرًْحتث
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل ئُّخبؤ[حتٌَّّ
آ فجبَّئ سّ[ْحجل خبؤ[حتٌَّّ ٌضرآ جبَّةخت
حبح ئُّإلُّحتق ّجمر[ ط خبؤ[حتٌٌَُّّّ طُّْ ٌّة
إلٌُُّّ ّحنؤُّحتمجَُّّْ ز ّحلٌّ إل خُّأل[ٌّْ

نيُّألحبَّح
طٌَُّّّْ سُّموُّحتث ّض جن
إلُّجلححت ببب ئُّ جلٌ[جب ذُّخلُّْحتجبَّةُّالآ
جلحتٌّ خُّجن إلٌُُّّآ ّحنؤُّحتمجُّ ز
ّرّـ ٌُّة ّحلٌّ إل ّحلَّجيآ إل طُّْ
ّحلٌّ إل طٌَُّّّْ ٌّخُّإل خُّال ز[حتذُّّّآ
مجُّْحتَّجبح ئُّخلُّحتخ[جلمجٌُّّ ّحنؤُّحتمجُّ ز
ٌىألُّضختحَّْآ حت ةألُّةختحَّْذَُّّّْـ
ذُّجبَّخل ٌخت ئُّخب حلحألُّجن ّ إل طُّْ
جلحت خبؤ[حتٌَُّّة َّْجلححتَّذحبحٌُّ
خبؤ[حتٌَّّ ئُّ ةُّخ[خم خُّال ةُّؤُّآ
ّحلٌّ إل طُّْ ٌرآ جبَّةخت ّحنؤُّحتمجُّ ز
حبح إلُّحتق ئُّخلُّحتسُّال ّحنؤُّحتمجٌٌُُّّّ ز

ٌرإ شجم[خحبَّةخت إلٌُُّّ
حتحخختجبْجبح حتخبٌّ ئُّنيُّألحب جبَّخلرًْحتث
خلُّحتجبحأل ذًحتةّ[آ ٌّأل[ْض َّْجلٌختٌّ
ُّئُّمج ةختجبّـ ةًحتجبخلر[ألِ  إلُّحتق
خ[خم ةخًٌَُّّْآ حبح إلُّحتق ةخلُّحت
يجمُّ ةخًألٌَُُّّّْجبح ئُّْ ٌر ئَُّّْجبَّةخت
جنُّحت�ٌّ ٌال إلُّحت ةُّ ةختحَّْآ طَُّّْ ئُّخلُّحت
ّحلٌّ ط[ؤ[جبَّآل:إل ًَّّ ط زُّةُّةُّ:خى[زآ

جنُّحت�َّجبَّة[زح طُّْ ّحنؤُّحتمجُّ ز
خضال سُّموُّحتث ّض جن
ذ[خحلح× ألُّخًْال ئُّةخًألَُّّْةُّجبح:
طٌَُّّّْ خُّال خ[خلىختحَّْآ ني
 إلُّحتق :ٌّ طُّؤخت� :خلّ[خلُّذ خّحلح×آ:
ةًحتجب ىٌ جنُّحت� إلُّؤًْ جبخبٌّ ةًحتجبخلر[آل
ألُّّّ ْحؤ[آل خخت� ئُّخُّحتطَُّّْ خُّةًحتجبَّآ
ة[ٌُّذخلُّحت ٌ[آل ٌال إلُّحت شىًؤُّذ
خلُّحتةختجبحٌُّذ ٌ[ضًجب: ٌال إلُّحت
ةُّ خحبٌَّآلآ :ٌ ٌ[حت خخت� ةًحتجب: خلّ[خل
ئُّخُّجنُّة[أل :ّ خُّجن ةًحتجبٌّ: جنُّحت�ٌّ
خَُّّْ ْحؤ[آل خخت� خىٌُّآلآ ةًحتجبخلر[آل
ّحنُّة[آل ة ني[حتَّخلُّحتٌّ ّر جبَّخ إلٌُُّّ
ّر جبَّخ ٌرآ: أل[ةخت حلََّّْ ّ إل :ٌ ئُّحت�
طُّْ ٌرآ خىخت جبحألّحنغ خُّخلّ[خلُّزّـ
ذًحتةّ[ َّْء: ىّ جبَّْئُّذ خ ّحن[ألُّ: ة
ةًحتجبٌّ ةُّ ّى:ذخت ْذ ٌ[آل:إلُّحت ّر خ
ّحن[ألُّ ة طُّْ ةُّ حتْألّدىٌُّألَُّّْ حبحٌُّ ّ ذ
إلُّحتَّْإل[ ٌرآ ني[حتَّخلُّحتأل[ةخت خُّنيُّء
أل[ْني[ألُّجي طُّْ ةًحتجبٌُّّة[أل ٌُّألُّ
خُّإلّمت ٌُّخ ًَّّآ جن خُّإلُّؤ[آل
ةًحتجب جنُّحت�ٌّ ط[ؤ[جبَّألف ًٌَُّّّء جن

خىٌُّألَُّّْإ خُّةًحتجب

نـاكـات" ثةكةكـة شـةِرى "ثَيشمـةرطـة
جبَّخلرًْحت خ زّحنؤُّحتمجُّ َّْجلٌختٌّ ؤجمرُّه[ جنّض سُّموُّحت جنّض

حيُّّة[ألحبح م٢ ُّئُّمج ًٌجمرُّ ّ ز
ط[ٌ[ طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت ٌدىٌُّْآل حت
مي:سحتَّ ّحنؤُّحتمجُّ ّحلٌّ:ز إل

ّر د ّ ّى:ز نيُّة

ّحلٌّ إل جبحْحٌّ حة م٢ ّ إلُّحتة[ذ
ةختجبآ ٌال ئُّإلُّحت ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
ذ[ ّحنؤُّحتمجُّ ّحلٌّ:ز إل طُّْة[ذُّ

جبَّحت�ْحز خُّخلختَّجي

خًْألِ
خ ٌى﴿جمغ حت

ْجنّ[حتةختجبألٍَُّّْ
ّحلٍ إل

ّحنؤُّحتمجُّ ز
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جبَّخلرًحت
حتْأل[ةد٢ يُّحتَّجبحنألًْخلُّحتْ مُّذ[
جبَّخلرًْحتجبح ىّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
جن[حت شّحلخ جن[ط طُّيئ إلُّذ[ ّر جبَّئ
ّر جبَّخ جلَّقُّز حتٌوحتال ًٌَّخد[ز خُّحت�
ألُّّذ جبَّحتخ[حتٌَّّ شّحلخ[ألُّجبحآ ئُّْ
حتٌوحتؤىختجبآل خ خ[حتجلحأل ّىل٢ل[آل أل
حتٌوحتؤُّ طُّْ ةُّ حتحًٌحٌُّ ز[حتذّحبحآ ئُّأل[ْ
خ[حتجلحألّحبح ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّجبَّحتٌََّّّْ ذُّألإل[
ذُّألإل[ طَُّّْ ّحنًّحٌُّ ز ّرآ جبَّخ
ٍ ألً خلّؤ[ٌُّةِ طٌَُّّّْ خ ّىُّ إلُّْئ

ٌرإ خحبحت شّحلخُّ خُّْ
حتٌوحتال خ ٌر جبَّْذخت جبَّخلرًْحتث
ئُّ حألِ شىًؤخت� خلّ[خلِّـ خلّجمرُّؤِ ئُّ
ّر خلُّحتَّذ[:جبَّخ ِ:ةًحتجبخلر[ألحبحآ إلُّحتق
شّحلذّـ طُّْ ّىإل[ذٍُّ ئُّز ٌ مجحت� ًط[ئ
شىًؤُّز ةُّ ٌر خىخت ىإل[ذ[ألُّجبح ّ ز
يأل[نِ ني١ّ حألُّّ ّرْ: ز ألآلح ّ ّىحبَّإل ز
ّـ إل[ذ٧ ّ ز ةذ[ٌِ حت�جن�٢جن شّحلخِ

أل[ني[حتٌُّءح رُّ ّ خًخ حتٌوحتال
ّ�ًؤ[آلنيُّؤىِ خ يُّحتَّجبحنث مُّذ[
جبٌ[حتٍ ّىِ ٍنيُّؤىِ:يأل[ن حت�جن�٢جن
يأل[نُّجيةُّ طُّْ خ خًْ ةختجبآل ضُّخ[ز
أل[ْخختجبآلّـ ئُّ ؤُّذختخلِ خُّحتجبَّال ئُّ ةًحتجب
خًْ ًخختجبألحبح ّ أل ئُّ: أل[خلأل[ؤُّْ: ةًجنر٩
شّحلخِ خًْألِ ٌدًْآلّـ حت�جن�٢جن
خلُّحتَّةِ ًٌّجمرُّّةِ ز حت�جن�٢جن
ّجمر[ ط ؤ[ألَُّّْإ ئُّ خُّحتمجختٌىختجبآل خ خًْ
ؤُّذختخلّ[ألٌُّّ طُّْ طُّألحبحجلٌَُّّء ذ[ ةًحتجب
ذُّْحَّْذّخن ألُّؤ[َّْ:جبٌ[حتَّ:خُّ خلُّحت ئُّ
خُّال ط[حتحال ةُّأل[حتٍ ألُّمجٌُّحنرذُّ
ئُّخلُّحتٍ إلُّحت�َّجنُّة[آل ًٌَّّّ جن
ةُّ ّؤُّ ط شّحلخ[ألٌُّّ طُّْ مجحت�حَّْآ
إلُّؤًْ ةختجبَّْْْ: خُّحتمجختٌّ[آل ضُّخ[ذِ:
مُّيئُّّذُّ:زُّحتَّْحتجبَّ ةُّ:خُّْ ةًحتجبٌخن
ئُّ خُّحتمجختٌُّّ مُّيئُّّذِ ةُّ خًَّْ
خُّجنِ ٍض ّجمر[ ؤ[ألَُّّْجبح::ط أل[ٌّْ ّ ز
جبَّخ[زآ ًٌَّ خُّحت� ٍض ْذِ جلحتٍ
ئُّ ذخت ٌىِ: سحت خُّحتجبَّال ئُّ خُّال:
إلُّحت�َّجنِ ةُّ:ةُّ:طٌُّْخن إلُّحت�َّجنُّجبحٌُّ
جبجلٍّـ طّحبححتٌّّـ هُّخل[جبٍ مجُّألحبَّئِّـ
ؤُّألجمًخُّّزّـ جنُّه[هُّّزّـ ألُّخًْألِ
إلّىلّ[آل طُّؤ[ألُّجي ةُّ ؤُّشجمًخُّّذُّ
شّحلخِ ؤُّخلُّئٌُّّ خُّ زًٌَُّّألحبٌ[آل
ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ألُّّّآ ََّّْ� حت�جن�٢جن
زُّحتَّْحتجبََّّْ حتٌّْْ ئُّ ؤًحألُّّ ّ ز
شّحلخِ ٌ[آل حت�جن�٢جن ةُّخلِ
خى[زآ ة[حت خُّظحتَّ :� حتجن�٢جن
طّحبححتٍ شّحلخ[ٌُّذِّـ خبٌ[ألِ خُّإلُّحتش[ئ
خُّ ًٌّجم٨ ز ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ ّجمر[ ط
ِمُّيئ ئُّمجُّئ طٌَُّّّْ خ مجحت�حألى[حتٌُّّ
جن[حتجبح ٍ]�ؤُّئة ًٌَّخختجبألِ خُّحت� جن[حتْ
ةًحتجبٍ شّحلخِ طُّمجُّحت ّرآ خ�ًع
خًألّ[جبْ ئُّ مجُّْإلُّحتٍ مجحت�حألى[حتٍ
ًحجلٍ ّ جن خل١حذّجتْ خُّحتأل[ؤُّْ ىإل[ذُّْ ّ ز
ّر أل[ذًحأل طُّْح: ألُّة[زآ ة[حتةختجبألّحبح:
طُّْ خحبحزآ ٍض خًْألِ: خُّ ٌجتَّ جبحت
ةًحتجبٍ شّحلخِ ّجمر[ ط ةُّ يٌُّختحألٌُّّ
يٌُّختحألِ ّرآ أل ّ جبَّأل[ئ خُّجبَّخلرَُّّّْ
يٌُّختحألِ ٌىختجبألٌَُُّّّْآ ألً ألُّذًحأل٩ّض
طٍَُّّْ خ ضمجحت�ٌألُّ: ألُّذًحأل٩ّ:
ةؤُّئ�[جبح ّجمر[ٍ ط خبٌ[ألِ ئُّمجُّئ
حتٍْْ:حتحخلرَُّّّْ ئُّ ّرآ:طُّمجُّحت خ�ًع
طَُّّْ ذُّخلُّْحتٍ ّر أل[جن خىٌُّآل خلٌُّخت
ذًحأل[ٍ ؤُّ ّ ط شّحلخ[ألٌُّّ طُّال ةُّ خىٌُّآل
ّرنيًألىُّ إلُّخ حتٌوحتؤّ[آل مجحت�حألى[حتٍّـ
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جبَّخلرضضضًْحت خ حتْْأل[ةدضض٢ ألًْخلضضضُّحتْ يُّحتَّجبحنضضض مُّذضضض[

جبَّخ[ز ًٌٌَّ[آل خُّحت مُّيئُّّذٌُّّ طُّْ
ّجمر[ ط ْحيّنِ ٌألحبألٌَُّّّْ ضً ّر أل[ذًحأل
ةُّ ّر خأل جبحألدَُّّْجبح ّر أل[جنرًحأل خى[زّـ
ة[حتٍ طُّال ةُّ جن[ضٌُّّ مُّيئُّّذُّ طُّْ
نيًَّْآ خُّخلُّحت خلُّحتجبَّؤِ ّحبَّة[ز ز
خ ّـ ٍ ألً ألٌَُّّّْ خ ]� ّ س ِ جبَّخ
:خى[زآ:جبٌ[حتَّ ئني ٌِ:جن[حت مُّيئِ:ألً
جن[ط ذُّيئّحبٍ: خلُّحتةختجبحٌُّذِ إلُّذ[:
طُّمجُّحتٍ خد[ز ًٌَّ خُّحت� ةًحتجبٍ شّحلخِ
ئُّ حتٌوحتال ْ مجحت�حألى[حتٍ خل[جبَّذختٌآل
َّْإل[جنحبح ٌىِ ئُّخ[حت ّرآ أل[خ ط[حتحجبح
سحتَّ طُّال ّف خئ طٌَُّّّْ جبَّمجٌُّألُّ
خلُّحتسُّؤِ ةُّ خلر[ئّألٌُِّّ شّحلخُّ
شّحلخٌُُّّآ ًَّّ ئُّْ:جن ةًحتجبٍ شّحلخِ
خُّخلُّحتنيًَّْْ جتٌّْْ[آل ّ ؤ يأل[نِ
إ خألف ط[ٌألحبَّ خُّحتَّْ إلُّأل�[ْ أل[ذًحألآل

خُّ ّ حتٌوحتؤ إلُّؤًْ جبَّخلرًْحتث
جبَّخلُّز خختجبآلّـ ّ ؤُّئة أل[ني[حتٍ:
خُّخلُّحت ةختجبألَُّّْ ةُّؤىختجبألَُّّّْـ
ط[ٌ[ ٌرح: جبَّمجخت ٍئُّض ٌحبح ألً ألٍَُّّْ:
خلّجمرؤِ ئُّ مجحت�َّ ًط[ئ طُّال خًححتٍ
ة[ٌُّجبح:إلٌُُّّح ئُّ شّحلخِ:ةًحتجبخلر[ألحبح

حتٌوحتال: طُّمجُّحت يُّحتَّجبحنث مُّذ[ :
ةًحتجبٌحبح شّحلخِ ئُّ: ةًحتجبخلر[ألحبحّـ: ئُّ
ّر جبَّخ طَُّّْ ٌر خىخت خُّسّحبٍ
ّش�[حت ط خبؤ[حتٌَُّّةِ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٍ
شىًؤِّـ شّحلخِّـ خُّحتزختخل[ألِ ئُّ جلحت
ئُّ أل[ؤُّجنختْنّـ خُّ: ةُّ ضُّئىّخن
ىُّئىختجبألّ[آل ّ ذ جبَّخلر طُّع[ؤِ
خ شىًؤُّذحبحّـ شّحلذّـ ئُّمجُّئ
مجُّئ خُّحتخبََّّْألحبٍ خُّ ٌ[حتٌىختجبآل
ئُّ ٌرّـ خىخت جبَّْئُّؤُّألحبخًْآل
خل[ؤ[ألُّة[ألّ[آل جبحإل[زّـ جبَّخلُّزّـ
جبحجبمج[ٌِ جلحتخُّجنّ[آل ٌألَُّّْْ خىخت حتْْز
خُّ حلْ ّ خُّإل طَُّّْجي جبٌ[حتَّ ٌآلآ خىخت
ؤًحألُّّ ّ ز ةُّ ٌر جبَّةخت ٌختحألُّ خً ٌ[حتٍ خخت�
حلْ ّ إل طُّْ ةًحتجبخلر[ألحبح: ّجمر[ٌّ: ط ئُّ
طٌَُّّّْ نيًألىُّ ّر إلُّخ خًْألِ ٌ[حتَّ خخت�
ٌ[حتٍ خخت� حلْ ّ إل ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ ّجمر[ ط
خلُّحتني[ٌَّّْ ٍض طُّْ خُّجبَّخلرُّ
حتٌوحتال ِ جبَّخ هُّخل[جبَّْ ّـ ِمجُّألحبَّئ
جبٌ[حتَّ ٌرآ خىخت ِ دُّس ّ س طُّْجبح خُّخلُّحت
ٌُّخ ّجمر[جبح: ط ئُّ ُّؤُّش[ئ طَُّّْجي:
ئُّ طّحبححتٍ شّحلخِّـ حتٌوحتؤِ طُّمجُّحتٍ
ئُّ جلحت:ْحجلَّْ ٌىِ ةًحتجبخلر[ألحبح:طُّمجُّحت
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ألُّخًْجبحٌُّإ ط[خل٨
جبقًةختحذِ ز[حتذِ: : جبَّخلرًْحتث
مجختأل�ُّة[ألِ سًؤ�ُّ ةُّ ةًحتجبخلر[آل
خُّجبَّخلرٌَُُّّّْ ِ إلُّحتق جبَّخلُّذِ
زٌُّحبحخًَّْآ حبح ّ ذ حتٌوحتؤِ ٍ�جبَّأل
خُّألّ[جلَّ ّر جبَّئ خ[حتجلحألِ ّىل٢ل[آل أل
خى[زآ ز[حتذُّةٌُّحبح ئُّأل[ْ حت�ٌوحتال
ذ[ إلُّأل�[َّْ طُّال ٌحلذ[آل خُّحت� خُّحت�حٍ
جلٌ[ذخت حبحٌُّح:ٌ[ضًجب ّ سحبٌُّّذِ:ذ نيُّألحب
ٌ[ضًجب خلُّحتجبَّؤّ[ألٌُُّّآ خ[أل�ُّجنٌُُّّةِ
طُّْ ٍأل[ْض جبَّخلُّذِ ُّّةِ ّ ؤئؤأل

شّحلخٌُُّّح
ئُّ ةُّ طٌَُّّّْ يُّحتَّجبحنث مُّذ[
ةًحتجبخلر[ألحبح جبقًةختحذِ ز[حتذِ: ً ّ أل
ألّىل٢ل[آل ة[ء مجًحٌُّ ٌرّـ خىخت حتٌوحتال
طُّْ ٌألُّحتٍ خحلْ جبحْحة[حتْ خ[حتجلحألِ
إلُّحتْح طَُّّْ ؤألَُّّْ ٍُّنيًْألٌُُّّآ:خخ
خُّ ز[حتذِ نيًألىُّ ألُّّّ ط[خل[آل ٌىِ ة[حت
ئُّ خ[حتجلحألِآ ٍُّخألُّؤ[ئ شّحلخِ ؤ[أل[ٍ
ٌُّّ�ّ ز ُّْ�ّ س إلُّؤّحنُّ حتحخلرّحنحبح
ضُّخ[ذِ ٍإل خُّ :ٌُُّّخألُّؤ[ئ طُّْ
٨ّ ةُّخل ٍإل خُّ ٌجتٌ[ألَُّّْْ جبحت جبْْحتْ
إلُّحت خلُّحتةختجبَّة[ألّ[ألَُّّْ إل[ذًٍْ ّ ئ
ٌُّةُّؤَُّّْ مُّخحبْئجمُّؤِ ّض جن ئُّ
ّىل٢َّل[آل أل ة[ء ضًجبٍ: جبَّمج[ذُّ ذ[
مجُّْحتَّذختْ شّحلذ: ٍُّ�ّ ز :ُّْ�ّ س ئُّ
ً ّ أل ئُّ حتٌوحتال خًَّْإ ئُّخُّحتني[ْذخت
خلُّحتةختجبحٌُّذِ مجحت�٩ٌ ؤ[أل[ٍ ز[حتذّحبح
خختٍ ئُّ شّحلذ مجحت�٩ٌ شّحلذّـ
ةخًْألٌَُُّّّْء َّْةً: ةُّ طٌَُّّّْ
خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ جبَّْحتٍ ئُّ ّر خ
ئُّإلُّحت ّر خرًحأل ةُّ: جبحؤُّجلحتحٌَُّّْء: خ
ّرّـ خدُّخلر ةأل�ختَّ ّىحبح خل[ئ نيُّألحب
ٍض خلُّحتةختجبحٌُّذِ خلُّحتءّـ
خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ ني١ّ: ٌرّـ ٌخت إلُّئدجت
إلُّذ[ خُّجبَّخل٨ ٌ[حت خخت� خلُّحتءّـ
ّ�ًؤ[آل خ ألُّخآلآ شّحلخُّ طُّْ إلُّذ[ٌِ
ؤًحٌُّ ّ ز ْ ُّؤُّش[ئ ّىِ جنر طَُّّْجي
ز[حتذِ خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ خًْألِ ِ خُّخ
خُّْ طَُّّْ:حتٌوحتال ألُّّّآ:ئُّخُّحت خًْألِ
ز[حتذِّـ ألًّ ئُّ ؤُّخُّخلرُّ ذ ًٌَّّّ جن
ٌرآ أل[ةخت ةًحتجبٌحبح ّىِ شّحلخ إلّمت
ٌر خىخت �زُّحت زّألُّْ ٍ إلُّألحب حتَّأل�ُّ
شّحلذ حتْْةُّجنِ سًحألىختجبألِ خ
شّحلذ ؤ[إلُّّذِ ئُّمجُّْإلُّحتْ إلّمت خُّال

ٌرإ أل[مجحت�
ّىإل[ذٍُّ ز جبَّجلحألف : جبَّخلرًْحتث
خُّجبقًةختحز ةُّ ز[حتذُّ طُّْ
ئُّ ةُّ ىإل[ذٌُُّّةُّ ّ ز ٌرآ أل[ْجبَّخخت
َّْحتمج٢حَّْح جنًّمُّّة[ألَُّّْ شّحلخُّ
ىإل[ذٌُُّّ ّ ز طُّْ جبَّخلرى[حتٌىختجبألِ ط[ٌ[
خُّجبحإل[ذ٩ ةُّْذآل ٍإل رُّ ّ أل[خ

شّحلخُّةُّح
طَُّّْ جبٌ[حتَّ يُّحتَّجبحنث مُّذ[
ئُّخلُّحتََّّْجي َّْةً ط[جنىختحٌُّ
ؤ[أل[ٍ خُّ حتٌوحتال: ةختجب: خ ط[ؤ[خبَّؤ[آل:
خٌَُّّّْ جبحألأل[آل ٌرآ: جب ني[ةجم[جلٌّ
ؤ[أل[ٍ ٌر خىخت حتٌوحتال ًٌجمرُّ ّ ز ةُّ
خٌَُّّّْ ةًحتجبٌُّّ شّحلخِ إلُّخلرىختجبألِ
ئُّ أل[جبحتْْخلرحبحآلّـ ٌىِ خ[حت ئُّ ةُّ
خُّحتَّْ خًْآلّـ ضختحس حتََّّْْْ جلحت

ِ جبَّخ ٌُّخ جبَّنيآلآ جبححت�ؤ[آل جنىجمرّـ
ني[ةجم[جلٌّ ني[حتَّخلُّحتْ حتْْحألَُّّْ ئُّْ
ٍ]�ّ س ةُّ: طٍَُّّْ خُّال ٌرآ خىخت
ةًحتجبٍ شّحلخِ: ٌختٌَّّ مجً خُّ خلُّحتعُّ:
إلُّحت خ ةُّ إلٌُُّّ مجختألل ِض[ئ ِ خل
ني[ةجم[جلٍ ط[حتحخلُّذِ خُّ ّ إلُّأل�[ْأل[أل
طُّْ ِ خُّخ ٌآلّـ خ�٢ ئُّخُّحتني[ْ ِ جبَّخ
ٌ[آل ني[ةجم[جلٌّ ٌر أل[ذًحألخت ض[ئُّجي ِ خل
ٌُّةُّال طُّْحألّخنآ: ةُّ ٌر خىخت حتٌوحتال:
جبَّْْال حتٌوحتؤُّآ جلَّؤّألٌُّّ خًْألِ
حتٌوحتؤُّآ سًحتطُّذِ خُّحتأل[ؤُّْ ألُّّزّـ
مجختأل�١َّ إلُّؤًٌْ[آل ئُّ ةُّ ُّّال ّ خل
ني[ةجم[جلٌُّآ ٌ[آل حتٌوحتال خىُّحتٍ
شّحلذّـ ًّ أل ئُّ ؤآل خنيًْألِ خُّ
ئُّال ة[ال إلّمت ةًحتجبٌحبح جبَّخلُّذِ
حتحخلرُّ ألُّّّآ ط[ؤ[جبَّخًْألِ ُّض[ئ ِ خل
سحت يٌُّختحألِ:إلُّؤُّ ّـ:هُّخل[جبْ ِمجُّألحبَّئ
مجختذًَّْذَُّّْ ةًحتجبٍ سُّخلرٌُّّشّحلخِ
طُّْ ني[حتَّخلُّحتةختجبألِ خ جلَّؤّألُّ خُّال
طٌَُّّّْ نيًألىُّ ط[حتحجبح:ألُّّّ ئُّ ّحن[ألُّ ة
سحتَّ إلُّؤُّ يٌُّختحألُّ ئُّْ خُّحتزختخلُّ
ةًحتجبخلر[ألحبحآ ئُّ شّحلخُّ خلُّحتةختجبحٌُّذِ
إلُّحتَّؤِ ئُّ شّحلخّخن ي[مّحبٌَّّ جبٌ[حتَّ
طُّْ ئُّةّحبح ّ ض خلر[ئّألّّ[آل شّحلخِ
ئُّخلُّحت هحن[حت: ةُّ: ألُّّّ: جبَّْحتٍَّ:
طٌَُّّّْ ذًحأل[ٍ ّرّـ جبحخأل خلُّحتةختجبحٌُّذِ
ٌر خ�حت� خلُّحتةختجبحٌُّذُّّةٍُّ ّر إلُّخ
ي[مّحبٌَّّ ّىّحنحبح شّحلخ إلُّحت ئُّ
خلُّحتةختجبحٌُّذِ ّر ألُّذًحأل شّحلذ
ّر جبحخأل ئُّخلُّحت: هحن[حتٍ ٌ[آل ٌر: خ�حت�
ٌرآ أل[ةخت حتٌوحتال ًٌَُّّّء جن إلّمت خُّ
ٌختٍ خً ألُّ ٌ[حتْ خخت� ألُّ ألُّذًحأل[ْ جبٌ[حتَّ
ةًحتجبٌحبح ئُّشّحلخِ إلٌُُّّ طَُّّْجي
شّحلذ خُّحتزختخل[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ
ئُّ ّىَُّّْ ز إلُّؤًْ نيًألىُّ ٌرآ خحبحت
ٌ[آل ّر خ حتحمجٌُُّّألحبحتحْجبح: ٌىُّْذ٩: حت
طُّألحبحؤ[ألِ خلُّحتسُّؤِ حتحألُّمجٌُُّّألحبحتحْ
ِ جبَّجن ةُّ إل[ْخُّحتخبََّّْألحبٌآل شّحلذ
ئُّخلُّحت ّر خ ذ[ٌدُّذّخن خُّحتخبََّّْألحبٍ
س�ُّ مجحن٨آ خُّحتخبََّّْألحبٍ شجم[خِ
ّحنر[ إل ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ ئَُّّْجي
ألُّخًَّْذُّ ني[ةجم[جلٍ حتٌوحتالّـ خىُّحتٍ
ةُّ جنًْأل[خم ض[َّْآل ٌىِ خىُّحت
ّرّـ إلُّخ حتٌوحتال :خ ط[جنىختحٍ جبٌحبٍ
ّر إلُّخ طٌَُّّّْ ٨ّ ةُّخل خُّهّنئّخن
ؤ[ٌٌُّّ طٌَُّّّْ خُّال خى[ز حتٌوحتال ةُّ
جبَّخلُّذِ شّحلذّـ: ًّ أل ئُّ: خلُّحتعُّ
ذ[ ةُّ ئُّْحألٌُّّ :ٌ جلحت ةًحتجبٌحبح
هُّخل[جبٌّ ّـ ِمجُّألحبَّئ ئُّ خّألُّي[ي[ٌ[آل
أليًال طُّضيّحبح طّحبححتٍّـ جبححتحٌِّـ
جلٌ[ذخت:خ[خلِ إلُّؤًْحآل ئُّ خًَّْآ:طُّْحألُّ
إلّمت طّجمر[ خُّإلُّحتش[ئ جبَّةُّآلآ حتٌوحتال
حتٌوحتال ًٌّجمرُّة[ألِ ز خألُّؤ[ ئُّ ة[ال
ةًحتجبٌحبح جبَّخلُّذِ شّحلذّـ ئُّأل[ْ
خُّألحبَّ ةًحتجبٍ حتٌوحتؤِ ألُّّّآ خًْألّ[آل
جن[ضَُّّْآ :ِمُّيئ إل[ذ٩ خُّةذ[ٌِ
ةُّ ّر أل[مجٌُُّّأل طَُّّْ طُّؤُّجي جبٌ[حتَّ
خفآ ّحب ًؤ ّ خ إلُّذ[إلُّذ[ٌُّ خ ؤُّ ّ ط
ئُّ خُّال ّر حتحأل[َّْخلر جتْْ ّ ؤ ألُّض٢ةّجمُّئ خُّحتَّْذِ ةًحتجبٌحبح ٍ]�ؤُّئة
حتَّْذُّ طُّْ ئُّمجُّئ خُّال جبَّحت�ْحز

خُّط[ؤ[ألشإ جبَّمج[ز إلُّحت ض[َّْجنحبح
ألُّّ مجًؤ[آل ِّ س جبَّخلرًْحتث
يًحتخل[ٌُّّةِ خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ ةُّ
ط[ٌ[ شّحلخُّةُّجبحآ ئُّأل[ْ إلٌُُّّ جلحتٌ[آل
ةُّؤدًألٍَُّّْ ٍإل رُّ ّ أل[خ حتٌوحتال
ٌ[آل خألُّؤ[ئٌُُّّح طُّْ جبَّخلُّذِ
حتٌوحتؤُّةُّ ضًجبٍ ّىلُّْحألَُّّْ خُّز
ذخت ٌىِ س[حت خ ألُّّ ذخت ّىِ إلُّْئ
طُّْ خُّجبَّخلُّذِ جبحألَُّّْ: جنُّحتمُّّز

خألُّؤ[ئٌُُّّ:ئُّأل[ْ:شّحلخُّةُّجبحح
ٌُّّخألُّؤ[ئ يُّحتَّجبحنث مُّذ[
طُّع[ؤِ ئُّ: ط[جنىختحْ: خُّ: خ[حتجلحألِ:
خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ّىجن[آل ذ ضُّخ[زّـ
ّجمر[ ط ذ[َّْةً خّجمرَُّّْ خلُّجبٍَّ
جبحتْْخلردًَّْْ خ ط[ؤ[جبَّخًْألٌُّ[آل طُّْ
ٍ]�ؤُّئة ْحيّنِ ئُّمجُّئ طُّْحآل
خُّحتحْحتجب مجًع[ْذختآل ةًحتجبَّْححتٌحنحبح
خُّجنٌُّّ طُّال ذختٍ شّحلخُّة[ألِ خُّ
طُّْ ئٌَُّّّْ س�ُّ طُّؤُّ: ةًحتجبخلر[آلآ
إلُّئجمًةُّْذّ[ألحبح حتَّهر[حتْ ئُّ ٌُُّّخألُّؤ[ئ
ض[َّْألِ خُّ ضٌ[آل ةُّ جبٌ[حتَّ خُّط[جنىختح
ط١ّ جبَّجلحألآلآ ةًحتجبخلر[آل خُّجنٍُّ طُّال
خَُّّْجبح جبحآل ذ ؤآلّـ ألُّّّ مجختألل
ةُّ جبٌ[حتَّ ط[جنىختح خُّ أل[آ ٌ[آل ّف خأل
ذ[ٌدُّذِ خُّ حتخبط[ْحجي خلّ[خلُّذِ
طُّْ خلٌُّختٍ ذُّألّ[ ّرإ ْحجبَّئ طُّْحتْز[
خلُّهُّحتَّة[ألِ س[حتٌَّّ: جبْحٍ: ئُّ س[حت
طُّْحتْز[ْ خ خىُّ خ[حتجلحألِ ؤُّخلنًجب ة[ء
ئٌُُّّآل ّحنًحجلٌىختجبألِ: ز ًحجلٌّ: ّ جن
خُّحتزختخل[ألَُّّْ جبَّْئُّذ[آلّـ خلُّحتء
مجورًمجة[ألِ جبحألّحنغّـ ذ[ٌدُّذِ: خُّ
ًحجلٌّ ّ جن طُّْحتْز[ْ زُّحتئُّؤ[ألِ ئُّ
ٌألحبألٍَُّّْ ضً إلُّئحمّـةُّْذِّـ:
خُّضخًْآل ْح خخت� ؤرؤ[ألُّْ: جبألّ[ٌُّء
رَُّّْ ّ جبَّمجُّجن جبَّؤًني[ٌْحبح ئُّ ةُّ
ؤُّخلنًجب خ خُّذ[ٌدُّذِ ألُّّ دألُّؤ[ ّ خ
خ[حتجلحألِ:ةُّ:خلُّحتةختجبٌَُّّةِ:خُّ:مجًؤ[ألُّ
ْح خخت� ط[خل[ألِ خُّ جبألّ[ْ: خلّ[خلُّذِ ئُّ
خلُّحتجلححتَّة ِّّـ خلُّحتز ٩ّ خُّئ خُّ
ةُّخل[ألُّ ئُّْ طٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلرال أل[ة[زآ
ضًألىلٌُُّّء خُّ: ّر ْحخ :ِّ ز ألُّّّ
ئُّال ؤُّخُّخلرّحنال جبٌ[حتَّ ٌرآ جب خُّإل[حت
خُّئىً ألُّّّ زّ[إلُّئحبحآل ؤُّجب﴾ّـ يجم[ألُّ
جبَّخلُّذِ ةُّ طٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلرال
خُّ ز[حتذّحبح أل[ْ ئُّ خ[حتجلحألِ ٌُّّخألُّؤ[ئ
إلُّحت خُّئىً ٌرَُّّْ ةُّؤأل[ةخت ط[خل[ألِ
ٌر خىخت حتٌوحتال ني[ةجم[جلٍّـ ئُّ ّ خ[خل
خلّؤ[ٌُّةِ طٌَُُّّّْ خ ز[حتذّحبح أل[ْ ئُّ
شّحلخُّ خُّْ ٌر: خحبحت إل[ْنيُّحتض[ألُّ:
حتَّذألُّةختحٌَُّّْ حتحخلرُّّةِ طَُّّْ خُّال
ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّ ّ ةُّخل ذ[ةُّ ذ[َّْةً
ز[حتذِ ّرّـ خ خبٌ[ألحبح ئُّ خ[حتجلحألِ
طُّْ شّحلخُّ طُّْ خلُّحتة[ٌُّذِ ّر إلُّخ

جبٌَّىُّآلإ ٌُُّّخألُّؤ[ئ
خ[أل�ُّجنٍُّ ئُّمجُّئ جبَّخلرًْحتث
خ[حتجلحألِ ّىل٢ل[آل أل حتٌوحتؤىختجبألحبحآ
إلّمت شّحلذ خلُّحتةِ ّرث جبَّئ
خ[حتجلحألِ ؤُّخلنًجب ألُّّْ: ٌىِ حتة[خُّحت
ر[ألًحألُّّ ّ ز رَُّّْح ّ أل ّ جبَّؤ خلُّحتء َّْء
زختخلٍُّ ئُّخلُّحت مجًؤ[آل طُّؤُّ
ئُّخ[جن١ٌآل ّرّـ: جبحجبَّأل حتٌوحتؤُّةُّ:

زختخلُّةُّح خ ّىُّ خلألًحتجبحأل[أل ش[ئحبح
ةُّ طٌَُّّّْ يُّحتَّجبحنث مُّذ[
خلُّخ[حتَّز خ[حتجلحألِ ألّىل٢ل[آل ة[ء
ئُّ ز[حتذِ خلُّحتةِ ؤ[ألٌَُّّّْ خُّ
إلُّحت طُّمجُّحت ذُّأل[ألُّز ضٌحبح ٩ٌ جنً
ز[حتذّحنحبح ىإل[ذٍُّ ّ ز ئُّ مجحت�حألى[حتٌُّّء
حتحخلرّـ يجمٌُُّّةِ: طَُّّْ ٌر: خىخت
ّر أل[ذًحأل ّ حتٌوحتؤ إلّمت جبحتْْخلرُّْ
خلُّحتة[ٌُّذِ ئُّ خ[حتجلحألِ: ؤُّخلنًجب
ئُّ إلُّحتنيآل جبْْحتمل[ذَُّّْآ ز[حتذِ
خ[حتجلحألِ ألٌُّرًحألِ ةُّخم حتحخختجبْْجبح
ؤُّةرُّخِ جبْْحتمل[ذَُّّْآ خ[ْء
سّ[خًْألَُّّْجبح خلُّحتْخُّألحبٍ ئُّ خلّ[خلِ
ئُّ خ[حتجلحألّ[آل ضٌ[آل خُّشّجم[خِ
ة[حتَّةُّ خُّال ز[حتذِ:خختجبآ خلُّحتةِ
إلُّحت ألُّء خ[حتجلحألِ خًََّّْْْ ّىلُّْحألُّ ز
خلّ[خلّحنِ ؤُّةرُّخِ خُّئىً ألُّخختح
ة[ذّحنحبح جلْْذختٌآل ئُّ خختجبْ
ز[حتذِ خ ٌِ ألً خلُّحتةختجبحٌُّذُّّةِ
خُّ إلُّحت ز[حتذِ ةختجبََّّْْ جبحتْْخلر
خُّال:ؤُّةرُّخِ ؤ[ٌَُّّْ ٍض ٨ّ ز[حتذ
 حتخبق خُّ ز[ئدحبَّآل أل[ني[حتخًْآل خلّ[خلِ
حيَُّّْ م٢ خلُّحتةًذىُّحتٍ: جبحمج٢ةُّحتْ:
خًْ مجُّْحتَّ ّىِ جنىجمر طَُّّْجي ةُّ
ةُّْحذُّ خلّ[خلِآ ؤُّةرُّخِ ِخ[ئ خ
ٍ إلُّألحب : ِ جبَّجن إلُّحتْحٌُّ ّجمر[جي: ط
ؤُّخلنًجبْ ة[ء ضًححت ئُّ خل[جبَّ جن٨
خ[حتجلحألِّـ ؤُّخلختْْحت ّىل٢ل[آلّـ أل
ٌرآ خ�حت� ذختََّّْ خ[حتجلحألُّّة[ألِ إلُّؤًْ
ٍض َّْةً طُّْحآل جبَّخلُّذِ خُّال
خلُّحتةختجبحٌُّذِ ؤآل رَُّّْآ ّ أل ّ جبَّؤ
ٌرُّ َّْإل[:جب خ[حتجلحألّال ٌُّّز[حتذِّـ:خألُّؤ[ئ
إلٌُُّّ جبحضختحْ خ[جلألٌُُّّةِ ةُّ ني[ْ ّخن ز
ٌٍُُّّخألُّؤ[ئ طُّْ طُّألحبحؤ[ألِ إلُّؤًْ
خلّ[خلِّـ ؤُّةرُّخِ إلُّؤًْ حبحٌُّْ ّ ذ
نٌُّختَّ ىإل[ذُّ ّ ز خلُّحتةختجبحٌُّذِّـ
طُّْ ئُّ:جبَّحتٌََّّّْ خ[حتجلحألُّّة[ألِ:ز[حتذِ
خىلألُّ أل[ذًحألآل إلُّحتمجّحلٌخن خ[جلألٌُُّّآلّـ
ٍ]�ّ س خدألُّ ِ جبَّجن خ[جلألُّةَُّّْآ أل[ْ
إلُّحت خُّال خ[جلألُّةُّ أل[ْ ؤرؤ[ألٌُّّ خ[َّْحت�ْ
مجحت�حألى[حتٍ ألألَُّّْْ ّ جبَّؤ ئُّجبَّحتََّّْ
ِّ ز ألّىل٢ل[آل ة[ء ةُّ ز[حتذّخن :ً ّ أل
ذُّألّ[ ٌر خىخت طُّمجُّحت حتٌوحتال ّر جبَّئ
جبَّحتٌََّّّْ ئُّ إلٌُُّّ طٌَُّّّْ طُّمجُّحتٍ
خ[جلألُّةُّ أل[ْ إلُّحتمجّحل ٌرّـ خىخت خ[جلألُّةُّ

جبخب ؤًحألُّّ:جبَّأل�ِ ّ ز
ٌ:ئُّأل[ْ:ز[حتذّحبح خُّسحت
ٌر خدّجم١ ةُّ ّر جبحتْخلردد
ة[حتٌ�ُّحتٍ جبَّأل�حبحألَُّّْْ ٌ[آل

ّر إلُّخ

خلُّحتةختجبحٌُّذِ إلُّذ[
شّحلخِ جن[ط ذُّيئّحبٍ

طُّمجُّحتٍ ًٌَّخد[زآ خُّحت� ةًحتجبٍ
حتٌوحتال حألى[حتٍّـ مجحت� خل[جبَّذختٌآل

ّر أل[خ ئُّط[حتحجبح

ّ ةُّخل ذ[ةُّ ذ[َّْةً
ئُّخبٌ[ألحبح خ[حتجلحألِ ٌُّّئُّخألُّؤ[ئ
ّرآ إلُّخ ز[حتذِ ّرّـ خ

طُّْ خلُّحتة[ٌُّذِ:طُّْ:شّحلخُّ
جبٌَّىُّآل ٌُُّّخألُّؤ[ئ

حتْحأل�ٌُُّّجنَُّّْ ئُّال إلُّحت ٌرَُّّْآ أل[مجخت
مُّيئال ط[خل[ألِ خُّ: ةُّخل[ألُّال: ئُّْ ؤآل
ذًْألحبْ ِّ ؤئؤأل أل[ةةِّـ: ٌر أل[ٌ�خت
جبحضختحَّْجبح خ[جلألُّ طُّْ أل[ْ ئُّ خلُّضر

ّرإ جبحتْْخلر:خد
طُّْ جتٍْْ ّ ئُّؤ ٌىِ:ذختٌخن:إلُّْئِجبَّخلرًْحتث شّحلخُّجبح:نيُّألحب:س[حت
ٌ إلُّؤًس[حت خُّال ألختحَّْآ مجحت�ٍ:ذخت ًط[ئ
ّحبَّألل خ ألختحآلّـ َُّّْخ جبَّأل�[ألُّ طُّْ
ّىل٢ل[آل أل ٍُّإلُّْئ طُّال ط[ٌ[ ةختحْآلح
ط[ٌ[ ٌرَُّّْح أل[ةُّْ ّ ئ جبَّحتَّع[ؤٍُّ طُّْ
ٌُِّخألُّؤ[ئ ٌ[آل شّحلخِّ: جبْخُّحتَّةِ

ّرح أل ّ أل[إل ضٌحبح خُّجبْحٍ
ّحن١ ز ؤآل يُّحتَّجبحنث مُّذ[
طُّمجُّحت ز[حتذِ ً ّ أل حتٌوحتؤِ «ْ
خ[جلألٌُّّ جبَّحتٌََّّّْ: ئُّ ٌر: خحنىخت
طٌُّْخن ٌرآ جبَّةخت خ[حتجلحألِ ٍُّخألُّؤ[ئ
طُّْ ٩ٌ ٌألً حت حتحخُّحتحٌُّذِّـ خُّ ِ جبَّخ
خلُّحتة[ٌُّذِ ةُّ ٌر خىخت ٌُُّّخألُّؤ[ئ
ألُّّّ طَُّّْ: طُّمجُّحتٍ جبَّةُّآلآ ز[حتذِ:
طُّْ جبَّحتٌََّّّْ ئُّ ّ جبَّأل� إلّمت ةُّ
طٌَُّّّْ ٌختٍ خً ذًحأل[ْ ٌُُّّخألُّؤ[ئ
طُّْ جبَّخلُّذِ خُّحتحؤدُّحت ئُّ ّر إلُّخ
ط[حتحَّْ رُّ ّ أل ّ خإل َّْإل[ خ[خلِ خألُّؤ[ٌُّجبح
ني[حتَّألًْخلِ خخلُّحت ؤُّذختخلِ ةُّ
ّؤُّ ط ّرآ إلُّخ خ[حتجلحألِ ٌُّّخألُّؤ[ئ
حتحخختجبٌّْْ ئُّ جبٌ[حتؤ[آل طُّجلؤًْألِ
إلُّؤًْ خُّحتجبَّخلرحبحٌُّْ ئُّ ز[حتذّحبح
خ[حتجلحألِ خلُّحتةختجبحٌُّذِ ئُّ ةُّ طُّْحألٌُّّ
خ[حتجلحألُّّةُّ ةًحت�َّ جبْْ ٌ[آل خ[ْء
ٌ[آل طُّع[ال: خلُّحت: خًْآلآ: ٌ[ضِ
ٌ[آل خًْآل جنىجمر جبْْني[حتٍ
ؤ[ؤخلر[ خًْألُّذَُّّْآ زُّجنّؤ[آل
ةُّ:َّْةً طُّقُّجبّـ:ؤ[ال:سُّئ خختحٌال
ٌألحبَّْححت ضً ألًضدٌُّّ زّ[ٌّْ جبْْ
ٌ[ضِ خ[حتجلحألِ ئُّخلُّحتةختجبحٌُّذِ ةُّ
إلُّؤًْ خ[حتجلحألِ ْحخًْ ّ[آل ّ ز خًْآلّـ
ضٌحبحٌُّآ جبَّخل٨ ئُّ جبَّخلُّذُّة[آل
خُّال ةُّْذألَُّّْ جبْْحت: طُّع[ال خلُّحت
[آل مجًق ٌجت جبحت جبْْحتْ جتٌّْْ ّ ؤ ز[جي
خختحٌال ؤ[ؤخلر[ مجًذُّة[ألِ ئُّ
ةورمجة[ألّحنّؤ[آل خًَّْْ طُّقُّجب
ط[جنىختح خُّ ةُّ ٌألحبَّْْذَُّّْ: ضً
ؤ[ال مجُّخلرًَّْآ زُّجنّؤ[ألِ زُّعٍُّ
ضٌحبح جبٌ[حتٍ ٍمجورًمج ئُّجبْح سُّئ
حْخللاجبح أحئحنختة حتخبأل[ؤٌُّّ ئُّ
سّ[خًْألٌَُُّّّْ ئُّْ ٍض زُّجنّؤ[ألِ
إلُّؤًْ طُّْ ؤًحٌُّ ّ ز ٌرّـ جبَّحتجبَّخخت�
ئُّة[ء ضألحلٌىىختجبألٌَُُّّّْجي
ٌخت خب ئُّ خ[حتجلحألِ ٌُّّخألُّؤ[ئ ؤُّخلنًجبْ
ٌْجتجبحألّحبحٌُّ ٌىِ ط[جلححت ة[حتٌ�ُّحتٍ
ألُّجبَّخًْ ٍض ة[ذِ ًّحٌُّ ّ ز ةُّ
خُّْسحتَّ خ[ْء: خ[حتجلحألِ خُّ خُّحتحؤدُّحت:
سّ[ألُّخًحٌُّذَُّّْآ خىختجبحٌُّْ: حتَّهر[حتٍ
خلُّحتةختجبحٌُّذِ مُّخحبْئخت�َّق[آل خل[ؤِ
خ[حتجلحألِ طّحبحتٌحم خ[حتجلحألِّـ: ؤُّخلنًجب
جبْحٍ:نيًْألُّجبَّحتٌََّّْحنِ ألُّةختجب يدًئخل[ئ ز[جي:ألحلٌىٍُّ:جبْحألحلَّ شّحلخُّ ئُّْ
ز[حتذِآ أل[ْ مجُّحت�حٌَُّّْ: ؤُّؤألًْألِ: خُّ
حتحٍ ٍ إلُّألحب حتَّأل�ُّ أل[ؤّي سُّْإلُّحت
ة[حتضختحْ ئُّ ّرآ إلُّخًْخ سّ[ْحجلٍ
ألختحآ ّ إل خلّ[خلِ خبٌ[ألِ خُّ ةذ[ٌِ
جبخب جبَّأل�ِ ؤًحألُّّ ّ ز ؤآل طَُّّْ ئُّخُّحت
جبحتْْخلر أل[ْز[حتذّحبح ئُّ ٌ سحت خُّ
جبَّأل�حبحألَُّّْْ ٌ[آل ٌر خدّجم١ ةُّ ّر خد
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جبَّخلرًْحت
ٌجبححتح ئّجتألٌُّّ ىّ طُّألحبحؤ
جبحْحجبَّة[ز حة م٢ :زُّحتئُّؤ[أل
أل[أل ّ ئُّخُّة[حتإل ٌ�ختذآل حت خ ئّجتألٌُُّّء
ئُّخ[أل�ُّجنٌُّّ مجحنر ز[حتٌَّّ
ٌرّـ ألخت ّ ىدإل ّ ز زُّحتئُّؤ[ألحبح دجتححتجبألإلُّئ
طَُّّْ ؤُّذختخل ّرث خل[فحتحٌحبَّمجٌُُّّأل ئُّخًجبسٌُّّ ّ خُّجن ئُّط[حتحجبحٌُّ
إلُّئدجتححتجبآل خ[أل�ُّجنٌُّّ خ جبحإل[ذًْ

ٌرإ ألخت ّ خُّة[حتخإل
ئُّئّجمر طُّذختْجن خل[ؤ
ْز خلُّْحٌّ ٌٌّحتحجب خُّ ٌُّة�ختذًْ
زُّحتئُّؤ[آل ئُّأل[ْ ٌُّآل :ٌ “إلُّألحب
خ ئُّخًجبسُّ ّ خُّجن ئٌَُّّّْ جبَّذختخلآل
زُّحتئُّؤ[أل دجتححتجبألإلُّئ خ[أل�ُّجنٌُّّ
جبحْحجبَّةُّآل ٌرّـ ألخت ّ خُّة[حتخإل جبحإل[ذًْ
جبْحٌّ ٌرُّ ملخت خًجبسُّ زُّخلُّألحبةختجبأل
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جبَّخلرًْحت
ْحأل[ؤٌُّّ ئُّخخت� ألَُّّْ ّئى ّ ئ خ
دجتححتجبألإلُّئ ة[ألحبٌحبَّة[أل
ألّؤجمة جبحإل[ذًْآ: :زُّحتئُّؤ[أل
إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ٌّخلُّحتخُّض ٌّ]خ
َّْجلححتَّذ إلُّحتجبْْ: خُّإل[ْة[حتٌّ:
]خ ألحبألٌ ضً زُّحتَّْحتجبَّْ

أل[َّْإ ّ ىإل ّ ز ئّجتألٌُُّّةِ
طُّألحبحؤ مُّخحبْئىُّحتٌال خلُّحتجبححت
ٌّ]خ ألّؤجمة طُّعًؤُّأل
إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ٌّخلُّحتخُّض
ْز حتحمجٌُّ[ألحبأل ُّة[ألخُّةُّأل[ئ

حتحخلرّـ ئُّ ةؤجمّآل ّجمر[ “ط
ألحبألٌ ضً ْحأل[ؤٌُّّ خخت� جبحتْخلر
ةُّ رَُّّْ ّ ئجبَّة ة[ألحبٌحبَّة[آل
ة[ألحبٌحبَّْ ببتت خبؤ[حتٌَّ[آل
ؤُّحتسُّة[أل ألُّخًْأل ٌّخُّإل
ألّؤجمة ة[ألحبٌحبةختجبألَُّّْآ ض
ة[ألحبٌحبٌّ ثب إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ٌّ]خ

حتَّذىختجبَّْذَُّّْ“إ
دجتححتجبألإلُّئ ٌ[خل[ٌّ ٌختٌَّّ خُّمجً
طُّْ حةآ م٢ زُّحتئُّؤ[أل
زُّحتئُّؤ[أل خ ٌّض ةُّخلٌُّّ
ّر جبَّخ جبَّة[ز ة[ألحبٌحب: حة م٢

ٌَّط[ؤ[جب ألحبألٌ ضً ألّىُّال
ٌخُّجنحبححت ّرّـ ذُّْحْةختجبخ
خُّمجمحبح  حتخبق ئُّذ[ْحألُّة[أل
زًٌَُّّخلر خُّذ[ْحأل ّرّـ ألُّةختجبخ
ّرّـ ألُّةختحخ جلٌألحبحأل خُّجنُّحتَّهَُّّْ
خُّمحم :حنىختجبألّ حتٌحنُّة ٌ[خل[ٌّ:

ٌرَُّّْإ ألٌُّ�خت
�ؤ[أل ٌّ ث حتخبٌّ ٌ[حتَّ خخت�
دجتححتجبألجبحإل[ذًْ:إلُّئ: خل[ف ط[جبححتٌّ
ّرآ ًٌَّخىل خُّحت� حة م٢ زُّحتئُّؤ[أل
ألُّضحنٌُّّ ٌختحآل ني[ْجب خُّحتحٌّ ةُّ

ٌرإ جبَّمجحت� خلّ[خل

رَيطرتن لةبةكارهيَنانى بؤ ثَيشنيازدةكرَيت ليذنةيةك
ثَيكبهيَنرَيت هةلَبذاردندا لةبانطةشةى طشتى ثارةى

إلُّئدجتححتجبألُّةَُّّْ“إ
تٌّ حتخبٌّ ٌ[حتَّ خخت� ىحبح ّ ئُّة[ذ
جبحإل[ذًْآ جبَّْْؤ ة[ألًْأل �ؤ[أل
مجورًمجةختجبآل خ رَُّّْ ّ ةخد زُّحتئُّؤ[آل
ببببََّّْآ خل[ف خًجبسٌُّّ: ئُّخ[حتٌَّّ
ئّجتألٌُُّّء ّحنألّ[جلجبَّة[ز ز طُّذختْجن
ز[حتٌَّّ أل[أل ّ ئُّخُّة[حتإل ٌ�ُّمجختذآل حت خ
إلُّئدجتححتجبآل خ[أل�ُّجنٌُّّ خ مجحنر

ٌرإ ألخت ّ ىدإل ّ ز
ٌّ]خ ألّؤجمة ّحن١ ز
إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ٌّخلُّحتخُّض
ألُّحتحألٌ ئُّألً ئّجتألٌُُّّة حتحٌ�ٌُّ[ألحبث
ٌختٌّ ني[ْجب جبًٌحأل ألُّجلحإلُّّـ جبَّخلرٌُّّ
أل[َّْ ّ ىإل ّ ز ةؤجمّآل جبححتحٌّـ
جلَّؤ[ألُّذىختجبأل خُّؤُّخُّخلر
خ مجحنر ز[حتٌَّّ أل[أل ّ خُّة[حتإل

إلُّئدجتححتجبآلإ خ[أل�ُّجنٌُّّ

سنوورى دياريكردنى طفتوطؤكانى نزيكانة بةم
دةستثَيدةكاتةوة ئَيران عَيراقء نَيوان

جبَّخلرًْحت
جبحإل[ذًْ �ؤ[أل ٌ[حتَّ خخت�
إل[ْخُّجنٌُّّ ئّجتألُّ طُّْ خًْألَُّّْة[ألة
خلألًْحت جبٌ[حتٌىختجبأل:خ حآل ط٢ حةّـ م٢

دى[ذَُّّْإ ّ جبَّخلرس
قًجب ش[س ظُّؤُّجب
حة م٢ جبَّحتٌََّّّْ َّْجلٌختٌّ: خختٌى[حتٌّ
ْز طّر[ف :ط[ة :ط[خبحألجم خُّ:
جبحخّألىختجبأل َّْجلححتَّذُّةٌُّّخلُّحتي[ف“
حبحٌْجمرُّّّة[أل ّ ز إلُّؤًْ
جبحألًخلر[ألحبألُّة[أل ّىختجبألٌَُّّّْ جبَّخلرس
ٌُّأل ُّئُّمج خلألًْحتَّ جبٌ[حتٌىختجبأل

إل[ْخُّجنٌُّّ ئّجتألٌُّّ طُّْ ٌ ئُّحت� حأل ط٢
ّىُّ نيُّألحب:ؤ[أل� طُّْ:ؤُّخُّخلرُّ خ ةُّ

ألختحَّْ“إ ّ ىإل ّ ز
ةُّّّة[ألأل[ة ئُّخ[حتٌَّّ
رٌ ض[َّْألحبححت ئُّخلُّحت ْْإلُّحتجب
سختخلختحٌّْ ّ ئ ألُّْذآ هُّةٌُّّ خ٢ٌّ
“طُّْ حتْْألّىختجبََّّْ حيُّّّةُّ م٢
خلّ[خلآ ألُّء ذُّةألّىُّّّ ؤُّخلُّئٌُُّّ
جبْْ ةخًْألَُّّْ ٌ ئُّحت� ٌر جبَّةخت
جبٌ[حتٌىختجبأل ئّجتألٌُّّ: :ُّّة[أل ّئي

ٌر“إ خلألًْحتََّّْ:ني[حتَّخلُّحت:خىخت
جبٌ[حتٌىختجبأل “ؤُّخلُّئٌُّّ ْذّحن

جبَّحتََّّْْ َّْجلححتَّذ طُّحتة خلألًْحت
خُّجبْحجبحنيًْآل َّْجلححتَّذٌُّخن طُّْ إلُّحت
جبَّة[ز“إ هُّةُّ خ٢ٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ خ
ألًحتٌّ ئُّؤُّْخُّحتآ ٌ حتخب نيُّألحب
حة م٢ :َّْجلٌختحأل خلُّحتء :ؤ[ئّىةُّأل[ف ُّئُّمج ىحبح ّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
طُّئن٢حيَُّّّْ حت٣َّ ألّؤىلُّ
إل[ْخُّجنٌُّّ ئّجتألٌُّّ: “طُّْ حتحٌ�ٌُّ[ألحب:
جبٌ[حتٌىختجبأل:خلألًْحت خ ْز إلُّحتجبْْ
خ٢َّ رٌ ض[َّْألحبححت أل[َّْآ ّ ىّ[ألإل ّ ز
ألُّضحنُّ ٌختٌَّّ خُّمجً هُّةُّ ألُّْذُّة[أل

ّر“إ حتحجبَّمجٌُُّّأل

ّىُّْذألُّةٌُّحبحآ ني[ْز ئُّْ إلُّحت
خُّزختَّألجمّس “ة[حت ْذ ؤ[ئّى
جبَّخلرًَّحتجبحآلّـ خُّإلّمت ٌ�ُّألُّجبحآل حت
جبَّةٌُّآل“إ خلألًْحت ىّ ئىختجبأل ّ حن ّ ز
ىٌ حل ّ إل حتحخًحتجبْْ إلُّهرٌُّّ
مجختز جبَّخلرّ[آل حآلآ ط٢ ٌخلُّحتخ[جل
ٌُّّ�ئ ّ ة تٌّ خبؤ[حتَّ خ٢ٌّ خُّخلُّحت
ٌرُّ جبَّةُّْ ةُّ: هُّةُّ: ألُّْذ
ة[حتَّ طُّْ ؤّجم[ألَُّّّْـ: ٌحلمج[ٌّ: ز[حت
سُّؤ[َّْحتٌّـ ٌأل[حت�َّجلح ىّ جنُّزئ

أل[إ ّ إل خُّجبْحٍ:ضٌحبح شىًؤ

دةنالَيَنَيت هوتيَلةوة كةمى بةدةست عَيراق
جبَّخلرًْحت

ّجتٌّ ْذُّخ ُّي[ألذ[ئ مُّخحبْجلَّإلختَّ
ٌألُّْححتٌّ جنً مجُّجنرًمجًجلححتّـ َّْجلححتَّذ
خُّجبَّخلر حة م٢“ حتحٌ�ٌُّ[ألحب حة: م٢
ّرّـ أل ّ جبَّأل[ئ ئَُّّْ: ّ إلًذ ةُّؤ
مجُّجنرًمجًجلححتّـ حبحٌْجمر ّ ز ئُّني[ْ
طُّْ بت؟ٌّ ذُّألّ[ أل[ْضآ حبحٌْجمر ّ ز
ىحبح ّ ئُّة[ذ طُّؤُّ ةختحَّْذَُّّْ زخت� خًححتَّ
ألٌُّحنّ إلًذ طُّْ: :ٌضحلؤُّذ�ًجلححت
ذ[ألْ ئ ّ إلًذ ئُّني[ْ إلُّآل ّجمر[ ط

ئُّجبْحََّّْْآل“إ جلحت جبحتحْخلخ
ُّئُّمج ط[جنىختحجنّىختجب
طُّؤألّـ حتَّْجن ًحتخًْألٌَُّّّْ: ّ إل
مجُّجنرًمجًجلححتٌّ :ىختجبألّ جبَّخلرس
خ خّ[أل خلُّحتؤ[ٌٌُّّ ط[ٌّألآ
خُّذ[ٌدُّذ ّئ: إلًذ :جبحتْخلرىختجبأل
ألُّسُّيّـ ةُّحتخُّّـ جن[حتٌّ ئُّإلُّحتجبْْ
إل[ذًَّْذُّ ئُّخُّنحبح ة[جلؤُّّ أل[ْنيٌُّّ
ض[َّْآل ٌ إلُّألحب حةّـ م٢ أل[ْ
ٌر جبٌَّ[ألُّْ ةُّألحبحْ خلُّحتؤ[ٌٌُّّ

خىُّآلإ جبحتْخلر جن[حتَّجبح ئُّْ ّئ إلًذ
جلحتخٌُّّ ذ[ئُّي[ألآ خُّْذٌُّّ
ئٌُُّّآل ٌأل[ألُّ جنً طُّْ ئُّة[أل ّ إلًذ
حألّـ ط٢ ٌألّـ خُّشخت ألُّحتحأل ّ َّْخُّحتإل
إلّألحبخلر[ألّـ ذُّأل[ألُّز ٌرّـ ةً
ٌآلّـ جبَّةخت جبحتْخلر ز[ةجمر[ألَُّّّّْ

جلحتٌّ :خبؤ[حتٌَُّّة خلُّحتجبحأل :ٌّخُّإل
ةُّحتذٌُّّ طُّْ جلٌ[ذىُّحتَّة[ألّحنَُّّْآ
ي[جلحعُّة[آل جلحت ئُّةُّحتذُّ ّ خٌُُّّة

ئُّيُّئُّؤحبحإ
خل[ؤ ضجنَُّّّّْآ ٌّ
جبَّخلرٌُّّ :ةخلُّحت :طُّمختَّس
حتحٌ�ٌُّ[ألحبث حة م٢ أل[أل ّ َّْخُّحتإل
جبحتْخلرىختجبأل ُّذئؤ جبَّخلرُّةٌُّّ
ٌَّ طُّخلر٢ ألش: ّ ز :ىّ ئ ّ إلًذ
حبحٌْجمرُّّّة[ألَُّّّّّْـ ّ ز خُّإلُّؤًْ
جبحَّْذُّ جبحت بببؤئّآل خُّخًجبسٌُّّ
ؤّحبذختٌألّ[آلإ سُّألُّحتح ةؤس[ألّ[ٌّ
سّإل[ألإ ف]ٌحت ئُّة[أل ّ إلًذ مجختْز
مجُّجنرًمجًجلححت ةُّحتذ“ ْذّحن
ئُّني[ة١ٌآل ّىُّ ٌُّة ّجمر[ ئُّط
أل[أل ّ َّْخُّحتإل جلحتذختٌآل ةُّحتذُّة[آلّـ
ٌرّـ جبَّةخت حبح ّ ذ ٌأل[ْض خّ[ألّـ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححت جلحت خبؤ[حتٌَُّّة
ّحنر﴿[ألُّ ني ّئّـ: إلًذ ٌر: جبٌَّ[ألُّْ

جبحتْخلردىُّآل“إ

هةلَبذاردن هةلَسوكةوتى ياساى بةياتى:
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زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌّ خٌُّ[ذ مُّخ[خم
حة م٢ ٌُّة�ختذًٌّْ هرّط
مجُّة[أل خخت� جلحتخٌُّّ: حتحٌ�ٌُّ[ألحبث:
جمًةُّْذألإلُّئ ٌ[خل[ٌّ حتَّجنألًْخل
جبَّخلرًحتجبح ُّئُّمج إلُّئدجتححتجبآل

أل[ةةُّإ
حتخبأل[ؤُّألًْخلّحبحآ ىّ حبْحأل ّ ئُّئ
حتَّجنألًْخلُّ طُّْ ّرث جبَّئ خٌُّ[ذ
ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّزختخلٌُّّخلّ[خلُّّّّجبح
ٌ إلُّألحب ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ خُّئىً ألُّّّ

ٌختٌَّّ خُّمجً جبٌ[حتٌىختحْجبحّـ ٌُّأل
ة[ٌُّذخلُّحت طُّعًؤُّأل جبَّخلرًحتآ
خلألًْحت ّىحبح خ[حتْجبض ئُّإلّمت ةؤ[حت
َّْجلٌختحآلّـ جبَّخلُّذُّة[أل:خلُّحتء خ
حتحٌّىختجبأل خُّشىًؤُّذ شىًؤُّز
ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ّرآ جبحخأل ة[حتَّة[آل
جبْحٌّ ّ شىًؤُّذ إلُّؤًْ ْحخ[َّْ
ٌ]خل]ٌ ؤ[ٌَّّْ ذُّْحْخًْأل
ٍ ألً شىًؤُّذ ة[ذٌُّّ طُّْ ذ[
حتحٌِ ة[حتَّة[آل ٌرآ ألخت ّ ّىحبَّإل ز

جبَّة[زإ

بةماتةمينيةوة ئةمةريكا سةربازانى
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شُّؤُّ جلحأل[ هذث حتحزحتزّـ
نُّحتٌد

سُّخبأل شُّْز مجُّحتني
إل[ذأل خُّخلُّحت خل[ئ خلُّحتٌّ
حة م٢ خ طُّؤختٌى[: :خلُّحتخ[جلحأل
خُّال ةختجبَّْْآ سُّحت�ٌّ ّ ذ

طُّؤختٌى ىٌ خلُّحتخ[جل ّ إلُّحتة[ذ
ٌ[جبَّجبح ئُّْ: خُّذ[ٌدُّز جبَّخّألّر:
ئُّخلّؤ[ٌ[ألحبح ؤ[ذُّال ْ ر[يُّذ ّ خ
ْْذُّأل ضٌ[آل ةُّطَُّّْجي: جبٌ[حتَّ
جبْْحتآل ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� طَُّّْ خ

حلحألُّة[ألّ[آلإ ّ ئُّض
ئُّخلُّحتخ[جلَّة[أل ّ ٌُّة

ر[يُّذ ّ خُّخ إلُّخلر حتَّذحبَّة[ذَُّّْ
طُّْ “ٌ[جبةختجبألٌَُّّّْ ْذ خىُّآلّـ
جلحت ؤُّ ّ ط خ حة ئُّم٢ سُّخبألُّ
ر[يُّذ ّ خُّخ إلُّخلر ضجنُّْ
ئُّْزّـ جبْْحتٌآل إلُّحتنيُّألحب: أل[ةٌُّآل
َّجي ئ٢ خُّال ض[ألُّْحجبَّة[ق[آل
ّـ ٍ إل[ْحت� ئُّمجُّئ خُّضر[ألُّ ضجي

ط[ؤًجبًٌَّ أل[ٌّْ ةُّ طُّؤُّحتٌى[
ّ�ًؤ[آل “خ ْز: خُّجبَّخلرًْحتٌّ:
حلحألُّةُّال ّ ئُّض ةُّجبْْحت: أل[ضجنُّ
خُّال جبَّةُّؤَُّّْ ةختٌجمؤحم ٌ[جبٌّ
ةُّإل[ذألُّةُّال خٌَُّّّْ �]جنصض
س�ُّ ذخت ىّ ْذ طٌَُُّّّْ خ
ْ ط[جنر خُّحتَّْ ضال: ئُّْذُّةٌُّّ

جبَّخُّال“إ خلُّي[ؤ�٢ٌّ
ذختَّ ىّ ٌُّة طًئجمًآل
طُّْ طُّؤختٌى[ ئُّخلُّحتخ[جلحأل
ّر جبَّئ خُّةختٌجمؤحم خلُّخ[حتَّز
حيالّـ ئُّم٢ ةختٌجمؤجمُّ ُّّال ّ خل “طُّؤُّ
ذخت ىّ إلُّحتةُّخل َّْء ؤألّخن خ
ْ حلحألُّةُّال ّ ئُّض ةُّجبْْحتال أل[ضجنُّ

ئُّطُّْحآل ةُّجبْْحت خىلىئُّةُّال ةىلُّ
ضحلؤُّز خُّال طُّةُّؤَُّّْ ٌ[جبَّ طُّال
ًٌّجمرُّ ز ىٌ ة[حت حة ئُّم٢ ةختجب×
حيُّ“ م٢:ضجب ٌأل ةُّطٌُّْخن:مجحت�
طُّْ يجمٌُّّ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز
ٌ سختخلختحْ ّ ئ خلُّحتخ[جلَّآ جبْْ
طَُّّْ طُّؤُّحتٌى[ جلض[ألٌُّّ: ّئُّخ[ئ

ٌ[جبَّ طُّْ حة م٢ ىضُّئ
ٌُّّ�ّ س ةُّطُّؤُّ جبَّةٌُّألَُّّْ
إلُّؤّحنُّ طٌَُّّّْ جن[جبؤ[ألّؤ[ألُّْ
َُّّْ خ�ُّحت�ق مجُّحت ئُّخ٢ؤَُّّْ
رَُّّْ ّ أل[ني ئُّخ٢ال طُّؤختٌى[جي
ةُّ زرٌَُُّّّْ: زًٌَُّّألحبٌُّّ طُّْ:
إلُّؤ[ألُّ“إ حيُّّة[آل م٢ ئُّمجُّئ
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ئُّط[حتحجبحٌُّ إلُّئدجتححتجبآل خ مجحن٨ ز[حتٍَّ أل[ألِ ّ خُّة[حتإل ؤُّذختخلِ

إلٌُُّّ ئِ ّ إلًذ ةُّال ّحنٍُّ ة حة م٢

خٌُّ[ذِ مُّخ[خم

جبَّة[ز طُّؤختٌى[ ئُّخلُّحتخ[جلَّة[ألِ ز٢جلخ[ٌِ حيِ م٢ إل[ْْذُّّّةِ

ئحبح ّ خ[خ[ألًط ئُّز[ئ طُّؤختٌىِ ٌىِ www.aخلُّحتخ[جل
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خ حة م٢ زُّق[أل�[ٌّ:
حتحٌ�ٌُّ[ألحبث ط[خًْحتٌّ ٌني[ةجم[جل
ألُّةختجبألِ زحنرًّحأل ٌّخُّإل
ئٌُُّّآل زّحنُّخل[جلٌَُّّّْ ةُّحتذ
ة[حتمجُّ شىًؤُّذَُّّْآ:ألحلٌىٌُّّ:ببت
ٌىحبح ةحت� ئُّؤّ[أل ئُّة[حتةُّْذًْآلإ
خُّنحبح ئُّجن[حتٌّ زُّق[أل�[ةُّ: ةُّ
حتَّْجن ضختحزدًْأل ئُّخ[حتٌَّّ
ألُّّذني زّحنُّخل[جلٌّـ ةُّحتذ
ٌىّ﴿جمردًْآ حت حن﴿جمرألّ ز
ة[حتمجُّة[أل جلحتخٌُّّ: حتحمجٌُُّّألختحآ:
ببت جبَّمج[ذُّ خبؤ[حتٌَّ[آل ةُّ حة م٢

جبحضختحْآلإ ة[حتمجُّآ
طُّألحبحؤ خل[طّه ؤُّأل[هن
زُّق[أل�ُّ طُّؤّألحبححتٌُّذ جبَّخلرٌُّّ
ْز خلؤُّحتٌُّألًّجلٌّ خُّخل[ٌر
طُّؤألّـ حتَّْجن ضختحزدًْأل“
أل[أل ّ ةختجبألٌَُّّّْ:خلألًْحتَّة[آلّـ:إل
إلُّحت�َّؤُّةّـ ًٌَُّّةّ خُّجن ]ة
شىًؤُّز جبْْحتةُّْذألٌَُّّّْ
ةُّحتذ ئُّزحنرًّحألّىختجبأل
حي م٢ :ٌزّحنُّخل[جل ذ[ٌدُّزآ:
خُّذُّْحٌّْ حي م٢ ٌختحألىختجبَّْْْ ْ
خ[جلححت�“إ ط[خًْحتٌّ خ مجًحخلرذَُّّْ
َّْئّحب ضجنَُّّّّْآ ٌّ
َّْجلححتَّذ ٌجتة[حتٌّ حتحْ ضحبحت
خُّخل[ٌرُّةٌُّّ زّحنُّخل[جلٌّ
خًْخبحألحبألٌَُّّّْ أل[ْ ّ “ئُّز ْز
َّْجلححتَّذ زّحنُّخل[جلٌّآ ةُّحتذ
جبحَّْذَُّّْ يُّجلحتٌّ زّحنُّخل[جلٌّ
ٌزّحنُّخل[جل زختخبٌَّّ إلُّجلححت ت

ؤ[ؤأل[َّْألحب“إ خىلًْءّـ
حة م٢ ئُّزُّحتئُّؤ[أل جبحْحٌحن
ئُّزُّخلُّألحبةختجبأل زُّئُّخى[ز ةختجب
خُّحتإلُّؤ ز[حتحخلرأل ٌ[خل[ٌّ
ذ[حتٌوٌُّّ:مجًؤختمج حةّـ:ٌ[خل[ٌّ م٢
خُّحتإلُّؤ ٌر جبَّةخت حندّألّ ز ةُّ
ٌرّـ ٌحل خس[حت ٠ّ�ةخ ئُّة ٌأل[ْض

خُّمجُّحت�مل[ذَُّّْإ ة[حتمجُّة[آل
ؤًمرُّجل ذختََّّْآ ٌُّةُّئ
ط[خًْحتٌّ زجمسحت�ٌّ مُّخحبْطُّةّال
شىًؤُّز “طُّمجُّحت حتحٌ�ٌُّ[ألحب
زّ[جبَّخى[زآ خ[جلححت�ٌخن ط[خًْحتٌّ
ٌّ ةُّ ٌرُّّّ حت خلّ[ زخت حت خُّ
ذ[ٌدُّز ةُّحتذ خُّزحنرًّحألّىختجبأل

أل[ٌُّز“إ ٌ]ذة
حة م٢ “إلُّحتنيُّألحبَّ ْذّحن
زّ[جبَّجبَّة[زآ خ[جلححت� ط[خًْحتٌّ
ة[حتةختجبآل خ حتْْأل ىٌ جبٌحب خُّال
زّحنُّخل[جلٌّ ةُّحتذ ألُّّّّـ
إلّمت ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ٌرَُّّْآ أل[خًخب
ٌأل[ْض خُّحتإلُّؤ ألُّّّ ٌ[خل[ٌُّء

ٌر“إ ٌحل خس[حت
خ[خلال خ[حتٌََُّّّْ ئُّْ إلُّحت
زجمسحت�ٌّ طُّألرًحآل سُّؤّئ
ةُّحتذ شىًؤُّزّـ ط[خًْحتٌّآ
ةُّحتذ :خُّضختحزىختجبأل خل[فذ[ٌدُّز: ئُّجبْحٌّ زّحنُّخل[جلٌّ
ذؤُّذد[حتةختجبّـ تبببَّْ
يُّخ[حتٌَّّ ّحن١ “ز حتْْألّىختجبََّّْ
جبَّْئُّز زّحنُّخل[جلٌّ خُّحتإلُّؤ
ٌأل[ْض خُّحتإلُّؤ بث؟ٌّ
ّجمر[ ط خُّال أل[آ: ّ ّىحبَّإل ز
ٌة[ألحلح ط[ٌّْ ؤ[خلرّـ: خُّحتإلُّؤ

جبحإل[ذ ٌرّـ ألخت ّ جبَّإل ئُّجبَّحتََّّْ
تضب؟ٌّ ذُّألّ[ زّحنُّخل[جلٌّ ةُّحتذ
ّر أل ّ ّىحبَّإل ز ٌَُّّْألُّذ جبحإل[ذ
خًَّْ“إ ّحن١:تب؟ ز ّىحبح ئُّة[ذ

ةحت�َّةُّجبحآ :ئُّؤّ[أل إلُّحت
خُّئحبحٌّْ م[ؤخت زُّحتئُّؤ[ألر[حت
ط[خًْحتٌّ ئّجتألٌُّّ طُّألحبحؤ
“مجُّْحتَّذختٌآل حتحٌ�ٌُّ[ألحب زُّحتئُّؤ[آل
ةُّحتذ خًخبحألٌَُّّّْ ئُّخُّحتجبَّال ٌ�خت حت
ؤ[ةّألُّْ ألة زّحنُّخل[جلٌّآ
ة[حتض[ألُّة[ألُّْ ةُّحتَّخلرُّة[أل
خُّني[ةىختجبألَُّّّْـ ًٌجمرّ[آل ّ ز
ٌ ألً ًحجلٌّ ّ جن َّْةختجبأل زٌُّخت�
ٌ خُّسحت إلٌُُّّ ًٌَّخختجبآل خُّحت�
“إ خ�ًعف مجحت�َّة[ألحبح ًط[ئ ُّئُّمج
ئٌُّ[خل[ٌّ خلًْجب جبحْحٌحنّىختجب
خطٌَُّّّْ ٌر َّْحتخ�٢ أل[آل ّ َّْخُّحتإل
أل[آل ّ َّْخُّحتإل خّ[أل أل ّ َّْخُّحتإل
خى[ز زّحنُّخل[جلٌحبح ئُّةُّحتذ
جلحتَّإ خًححتَّجبح ئُّْ ةُّطُّجلؤًْأل

ةًحتجبخلر[ألّخنآ  ئُّإلُّحتق
ألُّةختجبأل زحنرًّحألِ ٌّخُّإل
جلحتخٌُّّ شىًؤُّذَُّّْآ
خُّحت�حٌّ جبحضختحْآلّـ ة[حتض[ألُّة[آل
ىٌ خ[جلححت� خًَّْذُّ ٌال إلُّحت ٌختحآل ني[ْجب
طُّْ خل[ضىختجبألٌَُّّّْ خ مجُّْحتَّ
ٌرإ ألخت ّ جبَّإل ئُّجبَّحتََّّْ ة[ٌ[ألٌُّّ
ئُّةُّحتذ ألُّةختجبآل: :زحنرًّحأل
ّجمر[جبح ئُّط ْحٌىختجبَّْ زّحنُّخل[جلٌّ
خىلًْءّـ ة[حتمجٌُّّ جبٌَّ[آل
ئُّْحألُّ ٌآلآ جبحملخت ؤ[ؤأل[َّْألحبٌّ
ذُّؤ[ذُّْ س�ُّحتَّْ ة[حتمجٌُّّ

حتآلإ جبحتْخلرىختجبأل
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ألًحتٌّئ حتْخّأل إ ألًٌّحتء
جبَّخلرًْحت ط[ث

ط[ئرًآل ألختض خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ
مجٌُّحنرُّ ةُّ ًٌٌَُّّّّ جن خُّْ
ٌ]ذة ئُّإلُّهرٌُّّ ببببجبحتّـ
جبحت ئُّبببب طيُّّ ٌُّء
ٌُّأل�ختحأل ّجمر[ ط ألحلٌىدًََّّّْْـ
خْجبَّةُّألَُّّْ طَُّّْ: ط[ئرًآل
ّ س جبحتآ بببب جبَّمج[ذُّ ةُّ
خلُّحتَّة:ىٌ ز[خل[ْ مجًؤ[ألُّْ:إلّمت

ألُّّّإ ٌط[خًْحت
ئُّجبْْ ذُّألّ[ ط[ئرًآل: ألختض
ّ ة[ذ رَُّّْآ ّ خُّحتجلجبَّخ جلحت خ[حتجبح
ّرّـ خُّحتجلخ إلُّئ[ْخل[آل ط[خلر
رُّ ّ جبَّخ ط[ئرًآل خى[زآ جلٌ[جب
إلُّئ[ْخل[آلّـ ئُّجبخبٌّ ّ زُّحتجبَّزجن
خلجمردًْأل ؤُّذختخل ّىّخن ة[ذ
ألُّحتحآل ّ ئَُّّْخُّحتإل ْح ط[خًْحتٌّ
طُّْ :ئُّني[حتَّألًْخل خ١خلآل خى[ز
خ[ألىُّة[ألَُّّّْـ جبَّغُّألُّ ز[حتحألٌُّّ
رُّ ّ جبَّخ ط[ئرًآل ة[ذُّجي طُّْ

ط[حتحالإ زُّأل[مجٌُُّّة
ٌُّّخل[ئ جبْْ طُّال حخلرّحبح ئُّحت�
ش[ئُّذُّةُّ إلُّحتجبْْ حتحخًحتجبْْ
ئُّألًٌَّّّ ٌُّخ ئُّط[حتحجبحخًْآ
خ[جلححت�َّ ّ ة[ذ ثببب خل[ف ٌُّةُّؤ
ةُّّّة]ني ّ�ٌُّحنرًَّْة[آل ذ[جلَّز
ٌّ]ة ألختض ذؤ[حتةختجبْ جلحتٌ[آل
ٌختحآل ني[ْجب خُّحتجلخًََّّْْآ خلُّحتَّة
ئُّخُّحتجلخًْألٌَُّّّْ ضٌ[آل ؤُّذختخل

ئُّْ إلُّئ[ْخل[آل ط[خلرُّة[أل
حتحمجٌُّ[ألحبآ جبَّخًخبحألَُّّْ: حألٌُّّ: خ[جلححت�
ط[ئرًآل ألختض ح ض٢ ًٌَُّّةّ خُّجن
خُّحتجلخًْألٌَُُّّّْ طُّْ خُّحتجلخًََّّْْآ
ئُّألًٌَّّّ خًْآ: ؤ[ٌَُّّْء :خ ذُّألّ[
خ[جلححت�ٌّ خل[ئُّجبح طُّْ جبَّْْؤ
طُّْ أل[آ ّ إل إلُّحتَّخل ط[ئرًآل
ةُّْذُّ سّإل[أل ط[خًْحتٌّ: جبَّؤٌُّّ
جبْحٌّ ؤردًْألَُّّْآ جلأل�[ٌّْ
ألُّْز :ّ خُّحتؤّئ ألختض طٌَُّّّْ:
مجُّجنٌُّّ جبحتّـ: تتب مجٌُّحنرُّ
ُّئُّمج ةًجنرآ سّإل[أل ط[خًْحتٌّ
نيًألٌَُُّّّْء :ؤُّذختخل :زٌُّحبحخًْأل
إلُّئ[ْخل[آلآ ؤُّذختخل ّ ئُّس
ْحتجبَّ ْحتجبَّ ط[ئرًألّخن ألختض

جبحخُّجلٌّإ
حٌّ ض٢ خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ جبَّْْال
ذؤ[حتةختح ة[ذُّ طُّْ ط[ئرًآل
خختحجلَّحت ئّؤ[آل ةؤس[ألّ[ٌّ ةُّ
ذي[ألحبآل ذختخمّـ أل[ْ: ّ إل إلُّحتَّخل
خْخًََّّّْْـ أل[آل ّ َّْخُّحتإل ًحآل ّ ئُّأل
جبححتحٌُّّة[ألّ[آلّـ :ُّئُّيُّْحئ ذختخل[آل
ضجمردًٌْ[ألُّ خل[ؤ[ألٌُّّ: طُّْ
ذختخل[ألُّ طُّْ خُّال خ[ألىُّة[ألَُّّْآ
مجختْز طٌَُّّّْ جبْحٌّ ئىختحآل ةأل١�
شُّْز ٌزّحنُّخل[جل ذ[ألْ
ز[حتحألُّ طُّْ جلَّؤ[ألُّذ ألّ[ألحبح ّ خُّئ
خ[ألىُّة[ألَُّّّْـ ٌألُّ جبَّضخت ةُّ خىُّآل
جبححتحٌّخن :ئُّخلّجمرؤ :زحنرًّحأل
ةُّؤدًْألٌَُّّّْ :ُّئُّمج خىُّآلآ
ذ[ٌّإل[ذألخُّة ؤُّذختخلُّّّة[آل

ألختض ذخت: ىٌ س[حت ثبببآ : خل[ف
ُّئُّمج إلُّحت ةُّؤدًََّّّْْـ ط[ئرًآل
سّإل[أل ط[خًْحتٌّ ألحلٌىدًْألٌَُّّّْ
أل[أل ّ خُّة[حتإل ؤردًْآلآ ئُّط[خلر
ط[خلر إلُّحتجبْْ ئُّخلُّحت: ط[ئرًآل
زّحنُّخل[جلٌّّـ خ[جلحتمج[ألّـ
حجلحألحبألَُّّْ ضحت� جبْحٌّ ذُّأل[ألُّز
خُّال نيًْآ: ةُّؤدًألَُّّْ خُّحتَّْ:
ط[جبححتٌّ جنًخ[زّـ ئُّؤ[أل�ُّة[أل
بببب ط[ئرًآل :ألختض طُّؤجم[آ
ة[ذٌُّّ طُّْ: حألحبآ سُّحت� ّ ذ جبحتٌّ:
خلّجمرؤ إلُّحتَّجلحتٌّ خُّجن
طُّْحتْز[ ئُّطُّؤُّحتٌى[ْ ٌجبححتح
ئُّأل[خًْذدًْآل ضُّحتٌىدًْ
ٌ جلحت جبَّخًَّّْـَّّـ ألحلٌ
ألٌُّ[ألحبَّذًحأل ئُّشىًؤُّذُّة[آل
خىُّآل خل[ؤ[ألُّ طُّْ: جلَّؤ[ألُّذ
خ[ألىُّة[ألَُّّْْ ٌألُّ جبَّضخت ةُّ
ٌجبححتح ئُّخلّجمرؤ زحنرًّحأل
جلحت خ[ألىُّة[آل: ئُّخُّحتطٌَُّّّْ خىُّآل:
خغّـ مجُّْحتَّذختخًْآل:ئٌَُّّّْ:أل[خًْز
ألٌُّ[ألحبَّذًحأل شىًؤُّذ[ألٌُّخن طُّْ

خىُّآلآ حتجلمج[حتٌ[آل
ةُّؤدًََّّْْْ ذختخلُّةُّ ز[جن[آل
جبحخُّجلٌّ خلُّحتئُّألًح ط[ئرًآل ألختض
طُّؤُّحتٌى[ خ[ألىُّة[أل طٌَُّّّْ جبْحٌّ
ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ٌخت خب ضختحألُّ
زحنرًّحألِ خىلًْةىختجبألَُّّْْ
ُّيُّْحئ خُّإل[أل[َّْنيًْأل
خلّجمرؤ زُّةىُّذًَّْة[أل
ُّيُّْحئ ٌألٌَُّّّْ خلخت� ٌ ئُّحت� جبححتحٌآ

خًجبسٌُّّ ئُّذؤ[حتٌّ ضختحزُّة[آل
ْحتجبَّ خلُّحتخ[حتٌّ خ[ألىُّة[آل: مجحنر
سّإل[أل ٌط[خًْحت خ[جندًْأل ْحتجبَّ
ألحلؤ١ٌآل مجٌُّحنردًَّْ طٌَُّّّْ جبْحٌّ
ئُّؤ[ٌَّّْ نيخ خُّال ط[خلرآ
ٌى١ّ س[حت حتحخًحتجبْْجبح �ؤ[أل نيُّألحب
خُّحتجلخًََّّْْآ ط[ئرًآل: ألختض
ؤُّذختخلُّّّة[أل ألُّؤ[أل حٌّ ٌخت� ْ
ئُّؤ[ٌَُّّْة ؤردًْآل: إلُّئ[ْخل[آلّـ:

ألحلٌىحبحح
ئُّزحنر إلُّآل إلة[حت جلحت
ط[ئرًألَُّّْآ ألختض مجختحألدًْأل
إلة[حتحألُّجي طُّْ إلُّؤًْ
ْحتجبَّ ْحتجبَّ خ ط[ؤ[خبَّجبَّةُّآل
ٌطُّمجُّحت خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ
ئُّسّ[ذ حتحخلرىختجبألَُّّْ حتْْجبحٌّْ
ألحلٌىٌُّّ خ ح ض٢ خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ
ٌُّأل�ختحأل إلُّحتَّْةً جبحتآ بببب
خ خ[أل�ُّجنٌُّّ  طُّؤخت� ط[ئرًآل

جبَّةُّآلإ
ّؤُّ ط إلُّحتنيُّألحبَّ: ٌُّةُّالث:
ئُّجبَّخلر ةُّ جبَّخبٌآل ّىحبح ئُّسّإل[أل
جبَّخبٌّآ ط[خًْحتٌّ نيًْألٌَُُّّّْة
ذُّؤًٌئىختجبآل خلجمر جلحتٌّ
إلُّئ[ْخل[آل ؤُّذختخلُّّّة[أل
ؤ[ؤأل[َّْألحبٌحبح ئُّؤ[ٌَُّّْة

رَُّّْإ ّ ٌأل جبَّخًخب
هختحْحأل ىّ جنُّزئ جبَّْْالث
ةُّ إلٌُُّّ جبحتحْ ضجمرألُّخ[جلححت�ٌّ
جبحتحْ َّْةختحٌّْ زٌُّخت� خلّ[خلُّذ
ئُّْحألُّ يُّْحئُّة[آل جبحتْخلرّىختجبَّْآ
ٌرَُّّْْ جبَّمجخت خلُّحتَّةُّّّة[آل ]ة
ٌّإل رُّ ّ جبَّخ ئُّةذ[ٌّحبح

ط[ئجلخًْأل:إلُّئ[ْخل[آلإ
ئُّخحتخلُّة[آل ٌ جلحت ُّّالث ّ خل
جبَّةُّآل خُّجبحتََّّْ ُّؤ[ؤُّئ ةُّ
ألختض جبحخُّجلٌأل خ ة[حتجبَّةُّآل
ئُّزًٌَُّّألحبٌّ س�ُّ جبحت
جبحتّـ خُّإل[ٌّ ًحآل ّ أل ّىلُّْحألٌُّّ ز
خلُّحتَّةُّّّة[آل ]ة ألختض

خُّجبحتإ
جبحت ألختض :ّ ة[ذ إلُّحت
]ة ألُّْزّـ:ْجلَّّـ رآ:ألختضٌ جبحخُّجل
ط[ئرًآل ئُّْحألُّ خلُّحتَّةُّّّة[أل١ّ
طٌَُُّّّْ إلة[حتٌّ رَُّّْآ: ّ خُّحتجلجبَّخ
ئُّط[ئرًآل سّإل[أل ضجمرألُّحت�ٌّْْ ةُّ
ةُّإلٌُُّّ طٌَُّّّْ س[ خلألًحتجبححتَّآ
ألختحَّّْـ ّ خُّحتإلُّؤإل ذ[جلَّ ٌ[ضًجب
جلٌ[ذختَّ جلحت ئُّخلُّحتٌّ جبحْحة[حتٌّ
ْْآ ضجمرألُّحت� ذًحأل[ٌّ ئُّخلُّحت
جبحْحة[حتٌّ[ألُّ ئُّْ ٌ إلُّألحب
أل[َّْألحبٌُّّة[ألَُّّْ خ[ألىُّ ئٌُُّّآل
ةحتٌ[ٌّ نيفّـ ئُّإلّألحبخلر[آلّـ:
قًْألُّ خ خ[جنًْحتََّّْآلآ
ئُّجبحْحة[حتٌُّّة[ألّخن ٌ إلُّألحب
ألُّحتحأل ّ َّْخُّحتإل ئٌُُّّآل
ط[ئرًآل ةُّ ذ[ٌدُّذٌَُُّّّْ ةُّحتذ

ئُّجبخبٌّ ّ زُّحتجبَّزجن َّْةً
ٌطُّمجُّحت ؤُّذختخلُّّّة[أل
جلٌ[جبخًْأل أخُّخلرألٌَُّّّْ:
ذختٌّ ىّ خُّضًئ إلُّئ[ْخل[آل
ئُّحتحخلرّّحبح يًئَُّّْاآ ؤردًْأل
ًٌَُّّةّ خُّجن ألُّحتَّة[آل ّ َّْخُّحتإل
ضٌ[آل إلُّحتجلْْ جبَّضًحجلآل جلحت
ؤُّذختخلّّ[ألُّ سحتَّ ئُّْ
ألُّخًْأل ئُّخُّحت خُّجبْْحتخ�ختآلآ
ئُّؤُّخلُّئٌُّّ :ألُّحتؤًألّ[أل
إلُّحت ط[ئرًآلآ ضجمرألُّحت�ٌّْْ
خ[ألىُّة[ألَُّّّْـ ئٌُُّّآل ٌ إلُّأل�[ْ
خُّط[حتحخلرٌُّّ ألُّحتَّة[ألَُّّْ ّ َّْخُّحتإل
ٌّرُّإل ّ خد ئُّْحألٌُُّّ ط[ئرًآل

ألختضُّةٌُّّإ خُّحتجلخًْألٌَُّّّْ
جلٌ[جبخًْأل إلة[حتٌخن جبْحٌف
ٌرُّّّ خلُّحتَّْحت ؤُّذختخلُّّّة[أل
ّجمر[ ط ّحن[ألٌُّّ ة طُّْ َّْةً
ألُّحتحآل ّ َّْخُّحتإل حتْْخُّحت�ٌّْْ
ذ[جلَّ خ[جلححت�َّ ٌ[آل ٌأل[آل ئُّجبْخٌُّّّـ
ط[خًْحتٌُّّ حلَّ ّ إل مجُّجنُّةختجبَّْة[آلّـ
خًَّْذَُّّْآ ّحنىُّْذًَّْة[آل ز
خًْأل:خ إلة[حتآل طُّؤ[ألُّ:إلُّؤًٌْ[آل
ٌ]رًحأل ّ خ ٌئُّطُّمجُّحت ؤُّذختخل
ئُّزحنرًّحألّىختجبأل شىًؤُّذُّة[آل
حتجلمج[حتةختجبألّ[آلآ جبححتحٌّـ: خلّجمرؤ
خُّإل[ٌُّة ألُّجبحأل ّ ز ٌّخُّإل خُّال
ٌطُّمجُّحت خُّط[ئرًآلآ: :ٌمجُّْإلُّحت
ألحلؤُّة[آل ألختضُّ حتحخلرىختجبألٌَُّّّْ
خ[ألىُّة[آل ئُّةذ[ٌّحبح ئُّط[حتحجبحٌُّّـ
جلحت خلًْجب :ألختض أل[ني[حتجبَّخآل:
ؤُّذختخل طُّؤُّجي ةُّؤدىُّألَُّّْآ
]ة ئُّْحألُّ يُّْحئُّة[آل ئُّخلُّحت
جبحتْخلرحبَّة[زآ خلُّحتَّةُّّّة[آل
ٌر جبَّحتجبَّةُّْ خؤ[آل خَُّّْجي
ئُّحتجلءّـ سّإل[أل ةُّني[ةدًْأل
رُّؤ[ٌٌُّّ ّ جبَّخ حجبٌَُّّء خُّحت� ْحجلَّ
ّؤُّذختخل إلُّخلر جلٌ[جبخًْأل
]ة ٌ�خ[جلححت خُّجبحخُّجلٌأل
ألختض جبحخُّجلٌأل خلُّحتَّةُّّّة[آلّـ

جبحتإ
جبْحٌّ[ألٌُّّ طُّال مجختحألدًْأل
ىٌ ز[خل[ْ إلّمت ط[ئرًآل ألختض
ّجمر[ ذ[ط ألُّّّّـ :ٌّطُّْذ ٌط[خًْحت
ألُّحتَّة[آل ّ َّْخُّحتإل نيخ جبٌ[حتألُّّّ
طُّمجُّحت جبَّةُّآل مُّؤد[حت ط[ئرًآل
ؤردًْآل حتَّْْْ: سّإل[أل ط[خًْحتٌّ:
ؤردًْآلّـ طُّمجُّحتَّة[أل أل[ّـ ؤئ
ط[خًْحتٌّ نيًْألٌَُُّّّْة
ذ طُّمجُّحت خلُّحتٌإلُّئحبحٌَُّّْآ
أل[أل ّ ئُّإلُّحتَّخلإل جبَّذختخل
نيُّءّـ خ[جن١َّ سّإل[أل ط[خًْحتٌّ
]ة ئُّيرًألختحّْـ ضًححتجبأل
خىٌُّر مُّؤد[حت ذخت خلُّحتَّةُّّّة[أل
جبححتَّةُّز ئُّةًضُّ جبَّذًحألّر ةُّ

ألّرإ ّ خإل خُّة[حتٌ[آل:

نيية ئابوورى بنةمايةكى هيض ئالَتون دةبَيطرانبوونى فرؤشتن قيست بة
رَيكبخرَي بةياسا

مُّئِ هٌُّجمُّئ

خًَّذُّ خُّ:يّجمر هختجنغ ٌآلّـ ةخت� جبٌ[حتجبٍَّ جبْحٌّحبحآ ٍُّخل[ئ نيُّألحب طُّال ئُّؤ[ٍَّْ
ئٌُُّّةِ ذّ[آل ْْ]إل ٌُّءّـ ئُّ خ[جلححت�َّة[آل ئُّةؤس[ألّ[ْ ٌ جلحت ّـ ٍ ألً ّىِ ٌئ ؤجب
ئُّ ٌىُّ سحت يّجمر جبَّخُّآلآ خ زُّأل[ٍ حبحٌْجمرُّّّة[ألّ[آل ّ ز زخت�ةختجبألٍَُّّْ خ ذختََّّْ
خ حت�حَّْ ةخت� ٍ]ة خُّإل[ٍ حبحألِ ّ ز جبْحضجمر٩ خُّؤ[أل[ٍ حبحألِ:جبْحضختحَّْآ ّ ز سحتَّة[ألِ
ِّ خُّز ةُّ ٌر جبَّةخت جبحخُّجي ّىِ:جبٌ[حتٌىختحْجبح خُّجن نيُّألحب ةُّخُّخلُّحت جبٌ[حتٌىختحْ ؤ[ٍَّْ
ِ جبَّخ ٌ[حت ةخت� آ ٍ ْحخب:جبَّةخت ٌ[حتجبح ٌُّألِ:هختجنّ[حتْ:ةخت� إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ئُّ ّ ٌدُّخلر مجخت
خلًجبؤُّألحبٍ جبَّْْال ٌُّألِ خٍَُّّْ:ةُّ آ ِ خ ذُّْحٍْ:ؤُّحتسُّة[ألِ:هختجنّ[حت ز[خُّألحبٍ
طٍَُّّْ ئُّمجُّئ خُّيّجمرآ ٌآلّـ:هختجنرألُّ ةخت� خلُّحتعُّ:طُّال ٍُّ�ّ س طٍَُّّْ خلُّحتَّةُّّّإ
ةُّؤ١ ئُّؤ[ٌَُّّْةِ ئٍَُّّْ ةؤس[ألّ[ة[ألّخن إلُّحتَّْإل[ ضجنص[ئآلآ ِّ ز إل[ْذّ[آل
ط[ؤ[عُّة[ألِ ْْخُّؤُّجي:إلُّحتجب جبَّهختجنآلآ جلٌ[ذخت ٍ]ة ة[جي خُّهختجنر٩ خُّخُّحتحْحتجب
ٌىَُّّْ ئُّجن[حت ّى١ّْ ٌُّة خ ئُّةؤس[ألّ[ٌُّةَُّّْ زختخلٌُُّّ طُّْ ِ َّْئ ّىآلآ جبَّز ضٌ[آل
خلُّحت جلٌ[جبٍَّ خخت�ٍ ئُّؤ[َّْْ ة[ة[آلّـ:مي ئُّسحتٍ مي إلٌُُّّآ سّ[ْحجلٍ ّى١ّ خ:ٌُّة
خ ًحآل:ةؤس[ألّ[ة[آل ّ أل ِّ َّْء:ؤئؤأل حتَّأل�ُّ:طُّؤُّجي ة[ٌ[ألُّآ طُّْ أة[جياٍ ألختضِ
ٍُّ�ّ س ٌى١ٌّحبحآ جبًٌ خُّ خُّال آ ٍ خىخت ذُّؤ[جن[ ضٌ[آل ٍ:خُّة[حتخُّحت:خ ّحن[ألِ حتحة
ٌدُّخلرٍُّ مجخت طُّْ سحتٍ ٍض ٌُّةُّْ:خُّط[حتَّجلٍْْ إلُّحت ةؤس[ألّ[ة[آل ةُّ ألّ�ُّحتحألُّّّ
ئٌُُّّآل زختخلُّ طُّْ خألُّحت�َّذحبح ئُّ :طٍَُّّْ ِ آ:خُّخ ٍ ٌجت جبحجبَّحت� خُّة[حتخُّحت ضٌ[آلّـ ًحآل ّ أل
خألُّؤ[ٌُّ طُّْ ئُّخلُّحت ّـ ِ جبحألختحخ خ جبٌ[حتٌىختحٍْ ّىِ جبٌجمسئّأل ٌ[خل[ْ شىًؤُّذَُّّْ
أة[جياٍ ألختضِ خلُّحت جلٌ[جبٍَّ خخت�ٍ ّـ ٍ ٌجتحت جبحخخت� ٌدُّخلرُّة[ألّ[آل مجخت ةؤس[ألّ[ة[آل

ٌرإ ة[ة[آل:جبٌ[حتٍ:خىخت
ّىِ ش[ئُّذ خُّحتجبَّال ٌرُّ جبَّةُّْ ٌ[حت ةخت� س[حت جلحتخٍُّ خُّيّجمرحبح ٌآل ةخت� ئُّزختخلٍُّ
ألحبَّ ّ إل آ ِ يّجمرُّة[ألحبح:جبَّخ ؤ[أل�[ألٍُّ خخت�ٍ ة[حتٌ�ُّحتٍ ٌخت ئُّخب ألحبَّ ّ خٍَُّّْ:إل أل[ط[خل[ٌِ
ألختضِ:ة[ةٍُّ نيُّألحب ٌجتٍَّ ةُّ:خُّحت� ِ أل[ني ة[ةُّ ٍ:ألختضِ:حتحخلرُّيّألٍُّ خ خ٢ٍ
ٍُّ�ٌ ئُّحت طُّْ:زختخلٌُُّّ ةًحتجبخلر[ألحبح ِ ئُّإلُّحتق ةُّ خُّذ[ٌدُّذِ ةختحَّْآ جلٌ[جب ئُّخلُّحت
خلُّحتزحنىُّ:ئٍَُّّْ خ[جلحتمج[ألِ ٌىِ أل[َّْألحب إلُّحت ٌ[آل ةؤس[ألّ[ ألُّضختحَّْْ ٌ ٌ[خل[َّْ:حت
ّرإ ة[ةُّ:جبحجبَّأل ألختضِ ذُّْحٍْ حجبٍَّ:جبحألِ جبْح:ضجمر٩ْ: ئُّخلُّحت ي[جلحألش ٌجتٍَّ حت نيآل
ة[حتٍ إلٌُُّّْ جبألّ[جبح جبَّْئُّذ[ألِ ئُّجلحتخٍُّ خُّيّجمرآ ]ة هختجنر٩ ٌآلّـ ةخت� زختخلٍُّ
ؤ[ك ِ جبَّخ ّحبح ّ ذ ٌى﴿ختحَّْْ حت ٌ[خل[َّْ ٍُّ�ٌ ئُّحت زختخلٌُُّّ طُّْ خُّال ٌرآ :جبَّةخت ِ ز
ِ جبَّخ خُّة[حتخُّحت:ذُّألّ[ ةُّ ّجمر[ ط َّْء ألُّء ّرآ خ ٌحلحتحْ ز[حت إلُّحتجبٌُّْْألِ:زختخلُّةُّ
ئٌُُّّء ّر إلُّخ ٍخ طٍَُّّْ ِ خُّخ خى[ذَُّّْْ زخت� ٌدُّخلرُّةُّ مجخت هختجنّ[حت خُّط[حتَّجلٍْْ

ّرإ إلُّخ ٌرآ:يجمٍُّ جبَّةخت جبٌ[حتٍ ٍؤُّحتس[ألٍُّ:خ ئُّْ
ٌآلّـ ةخت� زختخلٍُّ طُّْ ِ جبَّخ ٌرَُّّْآ خىخت ئُّخلُّحت سُّض٨ ًٌجمرُّ ّ َّجبح:ز طٍَُّّْ:ئ٢
ةؤس[ألُّّّءّـ إلّمت نيّحبٍ ٌرّـ ملخت ٌ حت ٌ[خل[ٌّحبح ًٌَُّّّةِ ئُّنيًححتني هختجنرألُّ
خُّخلُّحت ٍؤُّحتسُّة[ألِ:ض جلٌ[جبَّْ ٌجتٍَّ ضٍ:حت خُّط[حتَّجلٍْْ ٌىِ:خ[جلحتمج[ألِ أل[َّْألحب
ٌآلّـ:هختجنرألُّةُّ ّىِْحجلٍزختخلٍُّةخت� َّْءٌُّأل خُّة[حتخُّحت ّرآ أل ّ ألُّخلُّز خُّة[حتخُّحتجبح
ة[حتٍ ذختجبح جبَّْئُّذ[ألِ ئُّ َّْء ٌ[خل[ٌُّ طُّْ ِّ خُّز ِ جبَّخ ألّىُّال ٌرإ ألُّةخت ذُّؤ[جن[
خبْْحتٍ:خ[جلحتمج[ألِّـ حتحٍ َّْحتمجختذ٩ جبْحٍ خ[جلحتمج[ألِ ّحنُّخل[جلٍّـ َّْجلححتَّذِ:ز آ ٍ حبَّةخت ّ ز
ٍ جبٌَّ[ألُّْ ةُّ خحبحز خ[جلحتمج[ألّ[ألُّ جبحؤُّجلحتحَّْ ةؤس[ألّ[ْ خُّْ ؤئُّز زّحنُّخل[جلٍ
ةُّ ّحنٌُُّّء ة ئُّإلُّحت جبٌُّْْألُّ طُّْ طٍَُّّْ خ خوختجنآلآ ة[ة[ألّ[آل: خُّيّجمر
ني[حتَّخلُّحتةختجبألّحبح ئُّ ط[مج[جبححتخآلّـ رَُّّْ ّ جبَّخ هختجنغ زختخلٍُّ:خُّيّجمر حتْْخُّحت�ٍْْ
ةؤس[ألّ[ طُّْ هختجنرألحبح ٌآلّـ ةخت� زختخلٌُّىِ ئُّإلُّحت ٍ أل[ةخت �آلآ خ�٢ :خُّحتني[ْ ِئحت ئُّشىًؤُّذَُّّْ:َّْحتألُّمجختذ٧خرًحألآل خُّيّجمر ؤ[ؤُّئىختجبألِ ؤئُّذِ أل[َّْألحبَّ:خ[جلحتمج[ألُّّ ٌ[آل
ألًخلختحٍْ إل[ْحتجبألِ خ[جلحتمج[ألُّّ ةؤس[ألّ[:ٌ[آل:طُّْ:أل[َّْألحبَّ طُّْ ذ[ةُّ:جلحؤ٩ ىحبح ّ ئُّة[ذ
حلذختٌآل ّ خُّإل ٌ[آل خ[جن١ٌآل رُّ ّ خد طٍَُّّْ خ ِ خ شىًؤُّّّة[آل هُّحتؤ[أل�ُّ ئُّ ٌُّء هُّحتؤِ
ّ ةُّخل جلَّقُّذُّ جلحت ٌُُّّ�خُّئ طُّْ ِ خُّخ زختخلٌُُّّّـ طُّْ طُّع[ؤحبحألِ خ ُّ�خُّئ

ٌرإ َّْحتخ�خت خُّيّجمر ئُّةؤس[ألّ[ٌُّء ة[ٌُّء ِ خرًحأل
ئُّ ّجمر[ ط ةُّ طٍَُّّْ َّء [خل[َّْْ: :ٌٍُّ�ٌ ٌىألُّضجمر٩ؤ[ؤُّئُّةختجبآل:خُّيّجمر:ئُّحت حت
خُّط[حتَّجلٍْْ خ[جلحتمج[ألِ ٌىِ أل[َّْألحب ةؤس[ألّ[ّـ جبَّخّألفإلُّحت خ[َّْآ ِةًحتجبخلر[ألحبح إلُّحتق
ٌىِ خخت� خ[ٌِ ٌ[حت :ةخت� ِ جبَّخ ذُّأل[ألُّز جبٌ[حتٌحبَّة[زآ خخت�ٍ:يّجمر يّجمرّـ ؤ[ٍَّْ ٍض
طُّْ خحبحذَُّّْآ ز[حتَّةٍُّ خُّيّجمر إلٌُُّّ ٍخ طُّْة[ز ٍ خىخت� ةُّئًزُّئ جبٌ[حتٌىختحْ
خلُّحتََّّْ إلٌ[ألٍُّ طُّْ ٌرآ:إلُّؤًْ جبَّمجحت� ّى١ّ ٌُّة خ ئُّةؤس[ألّ[ٌُّةَُّّْ خخت�َّجي
ط[ؤ[جبَّ ٌ[خل[ٌُّء زخت�خبَّ ؤُّخُّخلرُّ ةًحتخلر[آل:خ:طُّال ِ إلُّحتق ةُّشىًؤُّذِ ٍ جبَّضًحجل

ةًحتجبخلر[ألِ:خى[زإ زُّحتئُّؤ[ألِ خى[زّـ:حتَّْحألٍُّ

خىُّآل ٠ّ�ةِ ة أل[ذًحألآل ةألُّة[آل ة[حتمجُّ

جبَّة[ذَُّّْ ط[مجخت ط[ئرًآل خ[جلححتٍ
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توركيا دامةزراندنى كؤمارى كةموكورتييةكى بنةِرةتى
حتخبأل[ؤٌُّّ آ ئّط[ة ؤجمرُّه[

ألًّجل جبٌَّئ شًحتٌُّّز

ؤجمرُّه[ ببثبآ ط[ٌ[حتٌّ ئُّبٌّ
رُّ ّ جبَّخ جلْْ إلُّحت ةُّ طُّذ[ذًحتء ةُّؤ[ئ
ئُّ ذًحتةّ[آ ةؤ[حتٌّ ٌألُّحتٌّ جبحؤُّجلحت
ىٌ ْذ[حت زُّحتئُّؤ[ألحبح ئُّأل[ْ طُّألىُّحتَّ
“طُّْ :ْذ ةختجبْ ّحنىُّجي ز :�مجختأل
خ[ٌٌُّ[آل طُّعًؤُّألُّ طُّال ضُّئىٌُّّ
ألفآ ذًحتء ذُّألّ[ أل[َّْ ّ ىإل ّ ز
حبحٌُّآ ّ ذ جلٌحنّ[آل ةًحتجبْ نيُّحتةُّجلْ
سّ[سّ[ة[أل ّىإل[ذُّ ز طُّْحألُّ
ئٌُُّّة١ْ ٌحل: حت إلُّؤًٌْ[آل طّجمؤآلّـ:
ئُّؤ[هُّ:حتَّمجُّجلٍّـ:ةؤٌُُّّذِّـ ٌحل حت
جبَّمجختآل“إ ٌُّة١ سًمجختحهُّّّة[أل

حتجلمج[حتٌّ :�سُّأل طُّْة[ذُّ:
خًْآ أثبثبإببثبا ذًحتةّ[
طُّال ىٌ حتحخُّحت َّْء ةُّؤ[ئ ؤجمرُّه[
حتجلمج[حتةختجبأل خ ألُّذٌَُُّّّّْ ضُّخ[ذُّ
جبحمج٢ةُّحتحأل :�ئُّنيأل ألّحنرّؤ[ألُّةُّ:
مجًذ[حتٌَّّ سحتَّ طُّْ طُّْحتْز
حن[ألّ خلُّحتعختحة خ أل[ ّ خُّة[حتجبَّإل
طّجمال“ ىإل[ذُّة[أل ّ “ز إلُّؤًْ
ّىإل[ذٌُّّ أز خىلًءآ ئُّط[خلّ[ٌّ
طُّحتؤُّألُّة[آل [آلآ ؤًخلًك نٌُّختَّ
ئُّتبثبجبح ذختحخبٌحبٌّ ًٌَُّّةّ خُّجن

َّْجبَّحتألختحخًآلاإ
خُّط[جنر :ٌ]ذة ةؤ[حتٌآ:

ّر ٌأل جب
ٌّض َّْء ةُّؤ[ئ ئُّحتحخلرّحبحآ
جلٌ[ذخت ألُّخًْآ طّجمال ٌُّأل�ختٌّ
ذًحتة :أل[ئّحلؤّخُّأل[خل ْحٌّ: خخت�
ٌَّهخت ئُّألُّذٌَُُّّّْة َّْء إلُّخًْ
سحتحْسحتَّة[ألَُّّّّْآ خُّأل[خلأل[ؤُّ
ألُّخًْ مجًع[ْ طُّْة[ذُّ خُّإلُّحتش[ئ
ٌرآ جبَّحتخخت� ٌّض حتحٌ[ألٌُّّ طُّْ ةُّ
جبْحذختٌخن جبْْخل[ف ذ[ :ٌُّإلُّحتخ
إلُّؤًْ “خختحٌُّذ“ خ[خل خُّحتجبَّْحال
خُّذ[ٌدُّذّخن جبَّةختجبآ أل[أل] ؤًخلًك
جبْْ ةُّ ةًحتجب: ذًحتءّـ :خختحٌُّذ
إ ئئُّطُّأل[جب خًْآل مجختْس مجُّْحتَّذختٌآل
ْحٌ[آل خخت� ةًحتجبَّة[آل جلحتخٌُّّ
زحنًّحألّ[آل أل[ْ ّ إل زٌُّ[ؤٌُّّ خُّال
ةُّ إلُّحت ةختجبآ: حتجلمج[حتٍ :�ئُّسُّأل
ةُّؤ[ئ مجًذ[حتٌّ حٌَُّّْآ خخت� سُّأل�ُّةُّ
طةرخُّحتٌّ ئُّ ةُّ ح مجحت� جبَّخلردُّس
ةؤ[حتٌّ جبحؤُّجلحتحألحبأل تبثبجبح
خ[خل نيّحبٌّ حتحمجٌُّ[ألحبآ ذًحتةّ[ٌّ
ألُّةختجبََّّْ ؤطّجم ىإل[ذُّة[أل ّ “ز
خُّئىً جبَّمجختآل“آ: ئٌُُّّة١: ٌحل حت ةُّ

“ذًحتة “ألُّذٌَُّّّْ خ[خل ذُّألّ[
ةُّ جبَّخلرًحتَّجن طُّْ جبَّةختجبآ
ىٌ إلُّأل�[ْ جبحٌخت�جنر: جبْحذخت: خل[ف
ىضُّئ“ ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب: أل[ْ: ط[جلحذختٌّ
ٌر جبَّْذخت ّ[آل ّ ز إلُّؤًٌْ[آل ذًحتةّ[
ط[ٌآلّـ حتَّني[ْةختجبأل خُّخ ذًحتء
طُّذ[ذًحتء خل[ئ إلُّؤ[آل حتَّمجُّجلٌ[آل“آ
إلُّؤًْ َّجن[ألحبََّّْْ ًإلُّئ هُّذُّض
يُّجبَّنُّةختجب ؤُّّّة[ألطّجم مجُّ ه٢
ةًحتجبَّ ئُّأل[ْ إلُّحتجبْْةّ[آل ةُّ
خ[جنًحتٌّ طّؤ[ألحبححتَّة[أل ؤًش[هحلة[حتَّ
ٌرّ[آل سُّؤ[َّْحت ئطُّأل[جب ذُّحتإلض
ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ خًْآ خُّحتجل جلحت
طُّذ[ذًحتء ؤَّْ ٌُّةُّال تبثبجبح
ىّ ٌ[ضّدًأل ةُّ ّ ة[ذ جبحتحٌَُّّْ
ىّ ﴿ ّ جن حنُّْحٌُّذّ خُّز ةًحتجب
ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح خُّحتز[ةختحآ ؤطّجم
ألُّء ةُّؤ[ئّجمرُّةُّ شىًؤُّذُّ
ٌ[ضّدًألُّةٌُّّ ألحبحألُّ خُّجبحت� ذُّألّ[
مًحته شًةؤ خُّئىً خلُّحتةًذىختجبآ
جبحؤُّجلحتحألحبآ ْذُّةُّجبح ئُّإلُّؤًْ

ذُّأل[ألُّز طزجلخلّألُّة[آلّـ ز[حتذُّ
أل[شىًؤُّّّة[ألّحن ٌى﴿ختحَّْ حت
ذًألحبَّ خلّ[خلُّذُّ: طُّال جبحضجمرآ:
ضّدًأل]ٌ خُّحتز[خًأل ٌّخًَّْإل
خُّ جبٌجم[ألَُّّْ ةُّ ةًحتجب جلٌ[ذختٌّ
ىّ[ألحبح ّ ئٌُُّّة خلُّحتةًذىختحآلآ ألحبحألُّ جبحت�
ثتثب خل[ف ئُّجبَّحتخلّال ةُّ
ةٌُّّ هخت� خُّ جن[حتَّةُّ خُّحتز[خًْآ
ئُّْ ّ ٌُّة خحتجبْؤ[ألىختحآ �سُّأل
جن[حتَّةٌُّّ حتجبْؤ[ألخ ةُّْحأل[ألٌُّّ هخت�
ةىلُّ مجةىلُّآلا أخلُّخّصُّ ةختجب
خًْإ ةُّؤ[ئ ؤجمرُّه[ ًةختحٌّْ ّ خُّض

ّحن﴿ُّحتٌّ جبَّخلرس طُّذ[ذًحتء
“خُّذًحتةىختجبآل“ ئُّخلّ[خلُّذ
خلُّحتةًذىختجبأل ةُّْذُّ ةختجبْ
ٌُّّ�ٌ ئُّحت� ةًحتجبآ: :حت�جنُّة[ألجن
جبَّخًحٌُّ ْز[مجُّألحبََّّْ زخت� زُّحتَّْحتجبَّْ
طُّْحآل ةُّ ٌر خىخت خُّةًحتجب يُّأل[مُّز
أل[خلأل[ؤٌُّّ خُّال ذًحتةآلآ ئُّخألُّحت�َّذحبح
طُّذ[ذًحتء ئُّخ٢ةختجبَّْْآ ضٌ[آل
ْذث بتثب ئُّخل[ف ّىّحبح حبْحأل ّ ئُّئ

ذًحتةُّ ألّحنرّؤ[أل جبٌ[حتخُّةختَّةُّؤ[آل
إلُّؤًْؤ[آل ّؤُّ ط حتَّخلُّألُّة[ألُّآ
طُّال ألّحنرّؤ[ألٌُّآل“آ طُّْ ؤألحبحف
ىٌ ني[حتَّخلُّحت ذًحتة[ٌُّذُّّ ٌَّّْ زٌُّخت�
ةًحتجبآ ّحنٌُّّ ة خ ةُّؤ[ئّجمر[ألُّخًْ
جبَّْئُّز طُّمجُّحت ةُّ جبَّةختح خ[َّْحت� ْح
خى[زآ ذًحتة[ٌُّذ خلر[ٌحن ذُّْحْ
ىّ ٌأل جبَّحتخخت� إلُّؤًْ ىحبح ّ ئُّة[ذ
طُّْح يُّجبَّنُّخى[زآ ةًحتجبخًْآل

ّرإ ّحنُّةُّ:ني[حتَّخلُّحت:جبَّخ ة

]�ؤُّئة خ جبَّْئُّذَُّّْ ئُّ
ٌُّخألىلّأل ٌُُّّةإلُّئ طَُّّْ
ذًحتةّ[خًْ ةؤ[حتٌّ جبحؤُّجلحتحألحبأل
ؤ[يّـ جبَّْئُّز ْحخًْ خ[َّْحت�ٌّ ةُّ
ٌأل مجحت� :خ إلٌُُّّ :ذُّجبَّخل
ٌّض ةُّ ّ جنر إلُّحت خ ُّ�ؤُّئة
ٌَّخُّخل[جب جبَّْئُّز: آ: ٌّخّ﴿ًحجل
إلًّحٌّ ّر“ْ ألُّخ ةًحتجب “خ[ ْذ
طُّال ّىّخن ةُّخل إلُّؤًْ ضًحخلر
خُّخ[جنّحن خدّألآلّـ حت٣َُّّّ ذّحنىُّ

ئُّْحألٌُّّ ّىال ٌُّة ضال ؤآل خحلحألآلآ
ئُّخلُّحت ألّال حتحجلٌّ خبٌَُّّ زخت� خُّْ
ئُّْ هُّئجمُّهآ: خألُّؤ[ٌُّة نيُّألحب:
ذ[ة[ألٌُّّ طُّْ ُّْ�ؤُّئة ْحٌُّجبحال خخت�
جبَّْئُّز ّخن ز ألآل ّ ّىّحبَّإل ز
جبَّْئُّز ضر ّ جبَّخ ٌُّخ جبَّةُّْآلآ
ُّ�ؤُّئة :ضًحخلرُّة[أل ٌختٌَّّ: خُّمجً
ّىلُّْحألَُّّْآ خُّز ألُّء ٌرآ خألّ[جبخألخت
ةُّ ذًحتة[ألُّجن طُّْ ذُّأل[ألُّز
هُّئجمُّهٌُّّّ[آل أل[حت�َّجلحٌُّّ طُّْ
ٌُّذض :ؤ[ه جبَّْئُّز ةُّ: ألُّّّ
جبحألحبَّألف ٌرآ خ�حت� ُّ�ؤُّئة
ّر خرًحأل ألُّّّ: ّحلٌَّّ إل طُّْ: خٌَُّّّْ
ّجمر[ ط ذُّأل[ألُّز خى[زآ ة[حتَّ طُّْ
ئَُّّْ ئُّةُّؤ[ئّجمرُّة[آل ٌ إلُّألحب
ئَُّّْ ٌر أل[ذًحألخت ةُّ مجٌُّحنرًآل
ئُّخلُّحت ٌآل“ “زُّحتَّْحتجبَّخىخت جلٌ[ذخت
خُّحت�حخلر طُّْحآل ةُّ د�ُّآل ّ ذ طٌَُّّّْ

حتَّخلُّآل“آلإ ذًحتة“

ني:خىٌُّآلح ّر ةُّْحذُّ:جبَّخ

زختخلّ[حتَّ طُّال خ خبٌختحألُّ ؤَّْ
خألىلّألٌٌُُّّّّ ُّإلُّئ طُّْ طٌَُُّّّْ
حتحخلر ةختحَّْآ ةؤ[حتٌحبح ئُّجبححت�جنرأل
ٌرُّ خىخت جبٌىُّ خُّْحذ[ٌُّة ٌرَُّّْآ خىخت
ٌحل حت ةُّ جبقًةختحذ ىّ جبَّْئُّذ
ألُّء ٌرآ خ�خت ُّ�ؤُّئة ٌَّئُّهخت
ط[ٌحبئخبٌّ أل[خلأل[ؤُّْ ةُّ ّ جبَّخلُّذ
طُّْ طُّؤُّ ّرآ أل ّ خجمُّز حت٣َّ
ةُّ حئُّة[آل ئ٠ّ� حتجنألد٢َّ جنرٌُُّّ
ةؤ[حتٌآل“آ “جبَّْْال خُّشُّخلختَّذ

إلُّؤّحنُّ:خ[خل:جبَّةُّآلإ
جبحجبْ ز[حتذ ئُّمجُّئإلُّحتَّْإل[ جبَّخلُّذحبححت مجُّجنُّخلُّألحبأل
ٌُّّة[أل ةُّؤًةًحت� ُّْإلُّئ إلُّؤًْ
إلُّأل�[ٌْأل[َّْ ط[جلحذختٌآل ئُّببببََّّْ
جبقًةختحذّحلَّةختجبألُّآ طُّال خُّحتَّْ
جبْْ حتْْخُّحت�ٌّْْ خُّإلُّحتش[ئ
ٌُّةُّالآ جبَّخّألَُّّْآ مجُّْحتَّ خلسة
خُّشُّؤ[خلَُّّْ ذًحتةُّة[آل ئُّ جلحت
طُّْ :ز[حتحخلرأل ئُّخلُّحت خلًحتآل:
ةؤ[حتٌحبح ئُّجبحؤُّجلحتحألحبأل ٌٌُُّّّإلُّئ

ئُّط[ٌآلّـ :ّ خُّخُّجن خًَّْ ةُّ: ةختحَّْ
طُّْحآل ألُّذٌَُّّّْ[آلآ مُّك[ألُّّذ
خُّحتخُّحتَّة[أل ٌ إلة[حت خُّإلُّؤًْ
ٌ إلُّألحب جبَّْْؤّخنآ جبَّةُّآلآ حآل مجحت�
خًْآل طَُّّْألحبَّ ةًحتجبَّة[آل ئُّ
إل[ذًَّ ّ ْحٌئ ةُّطّحبٌّ خُّأل[خلّأل[ئّجمر
جبٌىُّ ىٌ س[حت ٌر خرًحألخت ُّؤُّش[ئ
ٌألَُّّْ خىخت جبقًةختحذ :حتؤخُّحتٌو
ةّألٌُّ[آل حتةّـ جبَّْئُّزآ خلرخُّجب
جبٌىٌُّّ خُّجنُّة[أل خُّحتحؤدُّحت
ّ ط[خلر مجٌُّحنرذُّ ذًحتةّ[
جلَّقُّذُّ جلحت :حخلر خُّحت� ةُّ
جبٌىُّ خُّْحذ[ٌُّة ٌألَُّّْآ ط[جنردىخت
ٌؤ[حتة جبحؤُّجلحتحألحبأل ةُّؤًةًحتذ
ةُّؤًةًحتذّحن جلحت: :ٌُُّّة�ؤُّئة
طٌَُُّّّْ إلُّحتئُّخُّحت ضًئي[ألحبَّْْآ
خُّحتحؤدُّحت ألّال مجُّجندف: جلحت ةُّ

خُّط[ٌألحبٌَّّ:طُّال:ؤُّخلُّئٌُُّّإ

طّأل�ئّحلٌَُّّْث ئُّ ْث
شُّؤُّجب طُّقُّجب ة[ؤُّحتحآل

تــــةوة قـــةيـرانـةكــــةقـولَـدةبـيـَ
ةُّؤ[ئ ظُّؤُّجب ط[ث

ذًحتةّ[ ٌّ�طُّؤخت خ[خل مجُّحتؤ١ٌآل
جبَّذُّزٌُُّّ جبٌ[حتَّة[أل خلُّحتةختجبَّ خختجبأل
ألٌَُُّّّْ ّئى ّ ئ طُّع[ؤحبحأل جبحجبمج[ْ خ
حتحٌ[أل�ٌُّ[ألحبخًْ ىحبح ّ ئُّة[ذ [ألحبحآ ّئُّمجُّئ
جبحجبمج[ْ أل[نيألُّ ٌ سحت خُّإلّمت ةُّ
أل[خآلآ ألَُّّْة[آل ّئى ّ ئ ط[ؤ[جبٌَّّ
ذُّجبَّخل ةُّ طٌَُُّّّْ: ؤ[أل[ٌّ: طُّؤُّجي
جبَّخلر�٢ةختجبألّ[آل ٌ[حتٌّ خخت� جبحجبَّْحتٌّ
حتخبأل[ؤُّّـ جبَّحتجبَّة[زّـ زئّجمَُّّْ ٌ ئُّحت�
طُّؤُّ ةُّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز خلّ[خلّخن ختحألٌ ني[ْجب
ذُّيّألٌَُّّّْ ذُّْيّرىختحَّْْ ىّ خؤد
شىًؤُّز نيًألىُّ ئُّط[آلّـخل[ذحبحٌُّآ
جن[حتْ جبحألّحنرًحأل ٌحلٌَّّ ْ ةُّْذذُّ
ؤُّذخُّذ ةًحتجبألحنّألُّة[آلّـ جن[حتنيىُّ
ةًحتجبخلر[آل ؤ[سم[ةفة رّ طُّألحبحؤ
جبَّخلر�٢ةختجبْْآلّـ ِ ئ جبٌَّ[أل
ضزّحن[ألحبحآلّـ ئُّخُّحتحؤدُّحتٌحنحبح

خُّحتجبَّْحؤُّإ إل[ْْذّ[آل أل[حت�َّجلحٌُّذ
جبَّذُّزُّ خلُّحتحأل خختجبأل خُّجلحت

ألَُّّْ ّئى ّ ئ خ
زُّحتئُّؤ[أل ةُّ: ّىحبح: ئُّة[ذ
ًٌَّ ألً خل[ف خلُّحتٌّ خُّخألٌُّّ ذًحتةّ[:
ّر أل[ني ّ ز زحنًَّْةُّ ئُّزحنًْجبحٌُّآخُّال
طٌَُّّّْ:خلُّحتحأل ٌّخُّإل ّرآ ٌجتٌَّّ:إلُّخ جبحت
ئُّإلُّحتٌُّء خختٌرف ةُّ جبحضختحْ جبَّذُّزٌُّّ
ذًنئًءّـ ط[ٌجمُّئ: ذًحتءّـ طُّقُّجب: ئُّ
ّحنُّكُّْ خل حتخبٌّ ط[ٌأل[آ طُّؤّألُّ
خلُّخ[شُّز جبَّؤ٢ذ[جيّـ خلُّشُّجبٌآل
خُّجلحتْ نيًححتجنُّكُّ: حتخبٌّ ذًعُّئآ
خ ٌآل حلََّّْ:خ٠ ّ إل أل[أل ّ ٌ�ٌُّّ:خُّة[حتإل ئُّحت�
ٌرةُّ جب ألَُّّْآ:طُّؤُّجيجبْحٌّ:طَُّّْ ّئى ّ ئ
طُّْ خ ألُّنيآل طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت خلًْحتخًْآل
زئّحم ئُّخُّحتحؤدُّحتٌحنحبح ألُّْحألُّْ ّئى ّ ئ

حل ّ إل أل[أل ّ خُّة[حتإل ئُّخلُّحت حبحمجختٌّ ّ ز
إلُّْئُّة[ألّخن خختجبألّ[آلآ خ جبَّةختجبََّّْ
ّحنر[ إل يٌُّختحألُّةُّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل خ

ألُّةُّْذذَُّّْإ ّ ئ جبَّحتَّع[ؤ
ألَُّّْجي ّئى ّ خختجبألّ[آل:خ:ئ ئُّخل[فإلة[حتٌّ ةُّ: جلحأل[ ٌُّئ ئٌَُّّّْ سّ[ْحجلَّ
أل[ٌ[ألُّ ّ إل زُّحتئُّؤ[آل ئُّ خُّجلحت تثثبجبح
زُّحتئُّؤ[آل ئُّْجبَّؤُّجبح جبَّحتََّّْآ
زُّحتئُّؤ[ألر[حتحألٌُّّ طُّْ شُّخل[ألٌُّّ
خ جبَّةختحآل جبحْح ةُّ إلُّئحبَّمجختز
طُّؤ[آل ّجمر[جبح ئُّط خُّال ألَُّّْآ ّئى ّ ئ
إلُّئألُّمج٢حَّْْ ئُّخلُّحت شُّخل[ألُّة[ألّ[آل
ألُّّّإ:إلُّحتَّْء ئُّط[حتحجبح ٌى:ئُّْسحتَّ ة[حت
ألَُّّْ ّئى ّ ئ طُّع[ؤحبحأل جبحجبمج[:خ خّ[ألًٌّ
طٌَُُّّّْ زُّحتئُّؤ[ألر[حتَّجبح ألش ّ ز طُّال ئُّمجُّئ
خُّزُّحتئُّؤ[ألر[حت طَُّّْ: ّخن: ز طُّؤ[ألُّ ةُّ
ألَُّّْآ ّئى ّ ئ خ جبحْحةختحْآل ٌآل ٌختحت إلُّئدجت
ؤ[هٌُّّ طُّْ ذًحتةّخن خلحلحجبحأل ٌ[خل[ٍ
خُّخ خُّجلحتْ ةُّ جبحجبمج[ خُّضحنًَّّذُّ
ّر جبَّذًحأل ةُّخلُّةُّ حتَّجلحؤُّألحبٌّ
خ خى[ز ط[ؤ[جبٌَّّ: جبحجبمج[جبح: ئُّخُّحتجبَّال:
ًٌجمرّ خُّز جبحجبمج[ طُّمجُّحت ألَُّّْآ ّئى ّ ئ

جلحألإ
نيّّ[آل ةًحتجبَّ زُّحتئُّؤ[ألر[حتَّ ألش ّ ز طُّْ

ٌضرح جب خُّخلُّحت
جبحجبمج[ٌُّّةٌُّ[آل ذُّْحْخًْأل جبْحٌّ
جلٌألحبحألّىختجبآل شًةؤ خُّجبئألّ[ٌَُّّّْ
ٌرآ ألخت ّ جبَّخلُّز خُّخلُّحتجبح يًحتخل١ٌ[آل ٌ[آل
زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌّ[آل ؤ[ه خُّْسحتَّجي إلُّحت
خ مجُّحت�حألَُّّْ خُّخ ٌرَُّّْ ّحبَّخلُّألخت ئ
ةُّ تث ؤ[جبجبٌَّّ ِّ خُّز زُّحتئُّؤ[آلّـ
زُّحتئُّؤ[آلآ ٌ[حتٌّ خُّخخت� ألُّء ّر جبَّئ
جبحجبَّْحتٌّ ذضُّجبَّخل ٌ[حتٌّ خُّخخت� خُّئىً
ز[جي ٌآلآ جبَّضخت زُّحتئُّؤ[آل ر ّ ئُّطُّألحبحؤ
ٌرُّ جبَّجبحت ةذ[ٌِ ٌ[حتٌّ: خخت� ةُّ طَُّّْجي

ٌ[خل[ٌَُّّّْ ئُّحت�ٌّْْ ة[حتَّةُّ زُّحتئُّؤ[آلآ
خُّحتْححتَّجنَُّّْ ئُّْ ضرّـ ّ ذُّْحْجبَّخ

ّحبَّة[زإ ز جبَّخلر حبححتَّجبحآل ّ ئُّخل
ألُّنيًْآل زُّحتئُّؤ[ألر[حتحآل:خلًْحتآل:ئُّخلُّحت

جبحجبمج[ خ
خُّؤُّخُّخلر ألُّنيًْألّ[ألحبح ُّذئُّش[ئ
[ألحبحآ ّئُّمجُّئ ألَُّّْ ّئى ّ ئ طُّع[ؤحبحأل
ذ[ طُّْحآل خُّال جبٌَّ[ألد[زآ خُّجلحت زئّحم
ةُّ جبَّةُّآل طَُّّْ ئُّخلُّحت حبحمجختٌّ ّ ز ّجمر[ ط
خ[حتٌَُّّجنَُّّْ ئُّْ ألَُّّْآ ّئى ّ ئ خ أل[حت�آل
حتحٌ�ٌُّ[ألحبث جبَّؤ٢ذ[جي خلُّشُّجبٌآل
جبَّذًحألآل جبَّ"آ ئُّجبٌ[حتخُّةخت حتخبَّجبح ئُّْ
[آلآ ّئُّمجُّئ أل[حت�ال خُّال خلُّحتالآ إلُّئىًذألُّ
فدُّآلآ خُّجلٌَّْحبح ّحن[آل خُّحت�حة ؤُّمجُّحت
زُّحتئُّؤ[ألر[حتَّة[آل طُّمجُّحت ىحبح ّ ئُّش[ئُّذ
ألألَُّّْآ ّ ف زُّحتئُّؤ[ألحبح خّأل[ٌّ ئُّأل[ْ
خّأل[ةُّ ً ّ أل خ زئّحم أل[ٌََّّّْْ نيًْألُّ
ىّ يٌُّختحأل :جبحتْخلردًْأل :ٌّإل رُّ ّ جبَّخ
ٌ ئُّحت� خُّجلحتْ ٌ[حتٌحبح خخت� جبحجبمج[ إ ٍ ألً
ٌر خُّحت ألٌَُّّْ[آل ّئى ّ ئ خُّحتَّْ زئّجمَُّّْ
ّحنُّكُّجي خل حتخبٌّ خلُّحتئُّخٌُّ[أل
جبَّخلر�٢ةختجبآلّـ ٌ[حتٌّ خخت� ذًحتةّ[ جبحجبمج[ٌّ
إلُّحتٌُّء جبحجبمج[ةختجبألٌَُّّّْ خُّحتَّْ
ذًنئًءّـ ط[ٌجمُّئ ذًحتءّـ ئُّطُّقُّجب
جبَّحتةختجبآ جبَّؤ٢ذ[جن خلُّشُّجبٌآل
خّألختحآل �[ٌُّء ّ س ئُّإلُّحت طُّمجُّحت ٌ خُّسحت
خُّحتَّْ ٌآلّـ خىخت يئدُّخلر حتحخلرُّْض
ألَُّّْإ ّئى ّ ئ خُّؤُّخُّخلر ٌآل خ٠ جبحجبمج[

ؤُّذخُّذ ذًنئًء ط[ٌجمُّئ
زُّةُّةُّ خ ْز[مجُّألحبَّةختجبآل زخت�
ٌرّـ طُّع[ؤحبَّجبحت ئُّمجُّئحبح ّىلّألٌَُّّّْ س ّ ئ

ٌرإ جبَّةخت جبحجبمج[ٌِ
ةُّخم تت جبَّخلر�٢ةختجبأل
حت�خبجبح خل ؤ[ٌَّّْ ئُّ

ةًحتجبخلر[آل خ[ةًْحتٌّ ئُّجن[حتَّة[أل

إلُّة[حتٌّ ْحآلّـ: ئُّخ[ف[آلّـ خُّمجحن٨ّـ
طُّؤألُّّّة[أل حلَّ ّ إل خُّذ[ٌدُّذآ
جبَّخلر�٢ةختجبأل ُّذ إلُّك ذًحتةّ[
ةًحتجبخلر[ألّ[آل ؤ[سم[ةفة طُّألحبحؤ[أل
جبٌَّ[آل ّجمر[ ذ[ط ّىختجبَّْْْ جبَّخلرس
جبَّخلر�٢ةختجبَّْْآ ةُّخلّ[آل
ئُّؤ[ٌَّّْ ًٌَُّّّجنحبح ئُّْنيًححتني
ةُّخلّ[آل تت حتحخختجبْْجبح حتخبٌّ خل
ةُّسُّةُّ رّ طُّألحبحؤ ؤُّذخُّذ
خبؤ[حتٌَُّّء ةُّ ٌحنرًَّْ إل[ْ ئُّجلٌألحبحآل
جبَّذُّزٌُّّ ى﴿جمرألُّة[ألٌ حت خُّحتزختخل
جبٌىَُّّْ :ٌُّةُّئ حبحٌُّإ ّ ذ جبحضختحٌّْ
جبَّذُّزُّ :ى﴿جمرألُّة[ألٌ حت :خُّحتزختخل
خُّجن[حتٌّ خلُّحت ٌْختحجنُّإلختٌّ يُّجلحٌّ ئُّ
طُّؤألُّّّة[ألَُّّْ حلَّ: ّ إل ئٌُُّّآل: طًحته[جي
خبؤ[حتٌَُّّء إلُّحتَّْء جبَّخلر�٢ةختحَّْآ
جن[حتْ جن[حتَّْحألُّّّة[أل ئُّخلُّحتء
ةًحتجبخلر[آل خ[ةًْحتٌّ نيىُّة[ألجن[حت
ةؤ[ ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌّ ؤُّذخُّذ
إلُّئىًذختحَّْذُّ ةًحتجبخلر[آل سم[ةف

جبَّخلر�٢ةختحْآلإ خلُّحتٌ[آلّـ
خُّحتحؤدُّحت ضُّئ ة[حتجبحألٌَُّّّْ

ط[ةُّزُّ شىًؤُّذ:حتَّجند�٢ٌُّّة[أل
خُّحتحؤدُّحت ة[حتجبحألٌَُُّّّْء َّْء
ةُّخم جبٌَّ[آل خُّجبَّخلر�٢ةختجبأل
ذًحتةّ[َّْآ شىًؤُّذ ئٌُُّّآل
حتخبحألُّ ةًحتجبٌُّّة[آل أل[ْنيُّ: ذّ[ألْْ]إل
ٌآل جبَّحتخخت� أل[حت�َّجلحٌِ خ خلُّحتجنُّي[ؤُّة[آل
شىًؤُّذُّةٌُّّ خلّ[خلُّذ[ألٌُّّ طُّْ جبخبٌّ
جبَّة[زآ زٌُّخت�ٌَّّْ ئُّجبخبٌ[آل ط[ةُّزُّ
ئُّإلُّحتٌُّء ًٌَُّّّجنحبح نيًححتني ئُّْ
جنختأل[ط إلُّة[حتٍّـ ئُّجن[حتَّة[أل
ضزّحن[ألحبحألّ[آل ذْْ]إل جلحت خبؤ[حتٌُّة
مجختزآ خلُّحتَّةُّّّة[ألّ[آل ُّ�ٌ حت خل[جلةختجبْ
زئّحمّـ ًحآل ّ ئُّأل ىحبحجبحآل ّ ز جبْحذخت

زئّحم إل[ذُّط[حتحَّْْ ضزّحن[ألحبَّحتحألحبح
ٌَّّْخ ٌجت ّجمىخت هختؤ مج[جلٌّ خُّجلَّخختٌّ

ّىختجبآلإ ز
ألَُّّْ ّئى ّ ئ ئُّ خ[ٌحبَّؤ٢ٌخن م٣ً[آل

ألُّةختح ّدُّجي خ
خُّخّ[ألًٌّْ مجحنر جبحْحة[حتٌّ
ألُّجنّ[ْ ْجنٌُّّ :أل[أل ّ خُّة[حتإل
ةُّ حتخبأل[ؤُّْحألّحبح أل�ختٌَُّّةئُّة
خبؤ[حتٌَُّّء جبَّخلر�٢ةختجبأل خُّخألٌُّّ
خُّجبَّذُّزٌُّّ خلُّحت :جن[حتَّْحأل خلُّحتء
ّجمر[َّْ ط جبَّذُّزٌُّّ ْ ّحنً ز
م٣ً[آل جبخبٌّ جبحْحٌُّة خل[جلٌىختجبخًْآ
مجُّْحتَّ جن[حتَّْحأل :ةخلُّحت خ[ٌحبَّؤ٢
ّجمر[جي ط ةختجبََّّْْ ط[ؤُّجب جن[حتٌّ
ّ خُّز خُّحتجبَّْحؤُّْ حبح ّئُّمجُّئ ألَُّّْ ّئى ّ ئ
ذًحتة:خلحلحجبحأل ٌ[خل[ٌّ ٌّ ؤ[جبجبٌَّّ:ببت
ذ[ٌدُّذُّ:خُّئُّةُّجبححتةختجبأل:ذًحتةدًْآلّـ ةُّ
جبَّجلمج[ة[أل ذًحتةّ[ْ ةؤ[حتٌّ
ّىلّألٌَُّّّْ س ّ ئ جبَّْئُّزآ شىًؤُّزّـ

ٌرإ ئُّمجُّئحبح:جبَّةخت
ألَُّّْةُّجنَُّّْ ّئى ّ ئ ئُّخ[حتٌَّّ
طُّْ خ[خُّذُّةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبث خ[ٌحبَّؤ٢
ئُّخُّحتحؤدُّحت ؤآل: ةُّ: ألُّّّ: َّْؤُّ
جبحْؤُّذَُّّْآ خل[ف�جبَّخلر�٢ةختجبألُّة[ألحبح طٌَُّّّْ: َّْء ّىُّ خلرُّؤ خُّئىً:
ًٌّجمرُّ ز ضرَُّّْآ ّ جبَّخ جبْْخ[حتَّ تثثبْ
ٌ[جبٌّ ألّألَُّّْ ّ خ طُّْة[ز جبقُّألُّةٌُّّ
جبٌىُّ ىٌ س[حت ل[ٌُّذؤخت ضؤ[آلآ
ٌرآ ّحنحبَّةخت زُّئى جلٌَّْحبح خُّخلُّحت
ذًحتةُّة[آل ذًحتةّ[ْ ىضُّئ ًٌّجمرُّ ز
ّحبَّألل خ خ[ ّرآ خ ئُّجبَّأل�ؤ[آل: ٌّ[آل مجً
خآل ّحبَّألل خ طُّمجُّحت: نيًألىُّ: ألُّخآلآ
ٌرآ:نيًألىُّ ٌ:خلُّحتٌَّّ:طُّْحألّخن:جب حتخب
ٌر جبَّةخت ئُّإلُّؤًْحآل ّىُّ جلْك طُّؤُّ
ْذّحنث خنيًْآلآ خ٢ْ سّ[ْحجلٌّ خُّخ

زئّحم ُّذجبَّْئ خُّحتَّْ إلُّأل�[ْ ؤُّ ّ ط
خّ[ألًٌّْ ةُّخم ّر أل[خ ٌجتٌآلّـ جبَّإل[ْ
ّؤُّ ط ّرآ: خ ةختحألَُّّْ ة[حتَّ طُّال: خ
خلُّحتء ئُّخ[حتٌَّّ أل[ةٌُّآلآ يدًئ طُّؤُّ
جلٌألحبحألّىختحَّْة[ألّحنَُّّْ جن[حتَّْحألُّّّ
ٌ[آل ٌآلآ جبَّةخت ط[جلحجب طُّْحآل ٌ[آل حتحٌ�ٌُّ[ألحبث

ٌ[آلإ ٌّألُّ جبَّخخت ّؤُّجي ط
ئُّةخًْألٌَُّّّْ أل[ط[خل[ٌِ ىٌ خ[حت
ذًحتةّ[ ألُّذٌَُِّّْ ط[خل[ٌحن

ٌُّةحنُّكٌُّّ حتخبٌّ ئُّةخًْألٌَُّّّْ
ط[خل[ٌحن جبحؤُّجلحتحٌَّّْ: حتحخختجبٌّْْ:
ة[ٌُّذخُّخلُّحت ذًحتةّ[ ألُّذٌَُِّّْ
أل[خ[ْ ىّ ش[ئُّذ مجًّئآ مُّخحبْئ
ةختجبألٌَُّّّْ ّحنر خ[أل� طٌُّْخن خُّجبٌىختحآ
ْذُّ طُّْ: جلٌّ ّخ[ئ جلنيُّئّىط ؤًحتحجب:
ئُّْ خُّجنحبححتٌىختجبآل :خ ئُّخُّنحبحَّْ خًْ
خ[خل خلُّحتَّة١ٌّآل ةُّ ةخًْألٌَُُّّّْجبح
إلُّحتَّْء خًْآ زُّةُّةُّ خألُّخخت�ةختجبأل
ىختجبألّ دُّس ّ س ئُّ: خًْ خ[خلىختجبآل
ةختحألٌَُّّّْ ألُّذٌَُِّّّْـ ر ّ ٌُّة زخت�خبٌَّّ
ؤُّكًحت ةُّؤس ىختجبألئني جبقًةختحذِّـ
ىختجبألّ دُّس ّ س ْحجبٌَّّ ة[زّـ ئُّم٢حةّـ
جبٌىٌُّّ ىّ ئُّخُّجن زختخلٌُُّّآ طُّْ
ئُّةخًْألَُّّْ خ[خم ةخًْألَُّّْةُّجبح
خُّجن٢ إلُّهرٌٌُُّّّ طُّال: :ُّّة[أل ّئي ّ خل
ةُّ ط[ذ[ٌّ:َّْجلٌختٌّ:أل[ْضٌّ:ذًحتةّ[:ةختح
ىٌ أل[َّْألحب جبحؤُّجلحتحألحبأل ٌ ذ[ْذً ّحبح ّ ذ
ةختحَّْ إل[ْخُّجي ٌُّّألٌُّّ خل إلُّْحئ�ختٌِ
ئُّْ زُّةُّةُّآ خُّحتَّأل�[حتخًْألٍَُّّْ خ
جلحألّ[حتٌُّّة[آل مجحت�ٌّ ًط[ئ ٌ�ٌُُّّجنَُّّْ حت
آ ٍ جبَّةخت ٌُّألُّةُّجبح: ِ إلُّحتخل ًحآل ّ ئُّأل
خًْألَُّّْة[ألئُّة خ[خم إلُّحتَّْإل[
ئُّؤُّخلنًجب إلُّحتٌُّء ئُّمجُّئ ٌّ]ط[ذ
خُّحتإلُّال ٌالّـ: إلُّحت ةخلُّحت :خ[حتجلحأل
ٌ ذ[ْذً ةختحْ َّْجلٌختحآل خلُّحتء  خل[ط

ةختحإ جبَّحتَّع[ؤُّة[أل
خ[حتمجٌُّّ خألُّْ زُّةُّةُّ

ٌرَُّّْ جبَّمجًحجل طُّحتؤُّألجمر[آل خ
ةخلُّحت طٌُّئؤُّجل خل[ْحجي
خ[أل�ُّجنُّ خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ ٌ[ألٌُّّ
طُّحتؤُّألُّة[آل ألخل[ٌحبٌّ ّ س دألُّؤ[ة[أل ّ خ
جلحت هحن[حتٌّ طٌَُّّّْ: جبْحٌّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبث:
إلُّحتٌُّء ئٌُُّّآل زُّةُّةُّ ئُّخلُّحت
ز[حتذُّة[أل خلًحتٌ[ْ حآلّـ: ط٢ حةّـ: ئُّم٢
جبحتْخلردًْآ حيَُّّْ م٢ خ[ةًْحتٌّ
أل[ْنيٌُّّ ةًحتجبخلر[آل :ى[حتحألٌ ةخت ز[حتذ
ُّْ�ئؤ َّْء: جن[ض[ٌّْ :يُّحتَّخ[ن
ةُّؤسُّة[أل :جبحتْخلرىختجبأل :خ خألىٌُُّّء
يُّحتَّخ[ه جن[ضُّة[أل إلُّئدجتححتجبَّْْآ
خُّْذ:ط[جلَّحتخ[ع[ألُّْ خلُّحت أل[ْنيٌُُّّة
خلًز[ٌّ ئٌُُّّآل ّىُّ: خل[ئ نيُّألحب
إلُّحتَّْء جبحمج٢ةختحَّْآ طُّحتؤُّألجمر[ألَُّّْ
ْذُّةٌُّّ ئُّشىًؤُّذ جبحْحٌّ طٌُّئؤُّجل
ٍ خىُّْ ٌ حت ط[جلَّحتخ[ع[ألحبح ةُّ:ئُّمجُّئ ةختجب
زُّةُّةُّ ٢خًْأل�ّ ئُّس ٌ�ُّمجختذآل حت خ
طٌُّئؤُّجل خل[ْحجي نيًألىُّ أل[ْنيٌُُّّآ ئُّْ
مجختأل�ُّّّة أل[ْنيٌُُّّ طُّْ ًّحٌُّ ّ ز
ْذّحنث إلٌُُّّآ: ذًحتةّ[ :خ جلحتٌّ
ئُّخلُّحت يُّحتَّخ[ه جن[ض[ٌُّّْة[أل ئُّمجُّئأل[ْنيُّ ذًحتةّ[ٌُّ :خُّحتةُّْذأل ئ ّ إل
خُّط[خل[أل طُّحتؤُّألجمر[آل: جبَّحتََّّْجبحْ:
ضجب ّـ ٨ّ خ�ٌُُّّأل حتؤُّذ]ٌ ِ جبَّذًحأل
ُّذًجبَّْئّ أل ًٌَُّّةّ خُّجن أل[ْنيُّةُّ
ّحن[ألٌَُّّّْ ة ُّذئُّش[ئ جبٌ[حتٌألُّةختحَّْْ
ئُّمجًحتسجمر[آلّـ حتْخلّ[ خلُّحتخ[جلَّة[أل
زُّةُّةُّ أل[ْنيٌُُّّآ ئُّْ ّ�٢ةختجبألّ[آل س
إلُّحت آ ٍ جبَّةخت زخت�نيُّء: خُّط[خل[ألِ: جلحت
ئُّزُّةُّةُّ ْحٌّ ةُّ إلٌ[ألُّجنآل طُّال
ٌّض زُّأل[مجٌُّّ خ أل[ْنيٌُُّّ طُّْ ةختجبَّْْ
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جبَّخلرًْحت ط[إ

خلّ[خلِ ؤُّةرُّخِ طُّألحبحؤِ ْحتٌ[ ي[جبحت
حآل ط٢ ةًحتجبخلر[ألِ جبقًةختحذ شّحلخِ:
خ[خم جبَّخلرًْحتجبحآ ّىِ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
سُّؤ[َّْحتٌّ خحلْْذألٌَُّّّْ ئُّأل[ة[حتحخًْأل
ة[حتَّة[ألإل جبَّة[زآ حآل ط٢ ةًحتجبخلر[أل ئُّ
شّحلخُّةٌُّّ ّر جبَّئ ْحتٌ[ جبَّض[ذُّحت�ْْآ
خلُّْجلْ خحلْذألٌَُّّّْ خٌَُّّّْ مجُّجندّألُّ
ط[ؤ[ألش خُّ حآل ط٢ سُّؤ[َّْحتٌّ أل[حت�َّجلحٌُّّة[أل

خ�[زإ

ؤ[أل�ُّآ جنُّجي ئُّ جلٌ[ذخت: جبَّخلرًْحتث
حلآ ّ خُّإل سُّؤ[َّْحتٍ خحلْْذألٌَُُّّّْةِ
جن[حتَّ خُّذ[ٌدُّز حآلّـ ط٢ ٍ]�ؤُّئة
إلُّؤًْ ذُّألًَّّذَُّّْآ حألِ ط٢ مجُّْحتَّة[ألِ
خ[خم ؤ[أل�ُّ نيُّألحب طُّال جبَّحتةُّْذُّة[ألِ
خحلْْذألٌَُُّّّْآ طُّال خُّحتجبَّْحؤدًْألِ ئُّ
ذُّأل[ألُّز ةؤُّئ�[ّـ ئُّ مجحت�حآل سّحبٌدًْألِ
خلّجمرُّؤِ:خلّ[خلِ أل[ألِ ّ طُّمجُّحتٍ:إلُّحتخلإل
ضُّخ[ذِ خُّئُّخُّحتني[ْمجختذ٩ جبَّة[زآ:
ئُّ ةًحتجب خحلْْذألٍَُّّْ ٌجتٍ جبْْحتْجبحت
إلة[حتَّة[ألِ حتخبإلُّزآ ةًحتجبخلر[ألِ
ةًحتجبخلر[آل خحلْْذألٍَُّّْ أل[طُّةرّمخًْألِ
نيِ :خ إلُّخلرّ[حتَّجبح خل[ذُّ ئُّال:

�ٌرَُّّْح جبَّمج٢
ىضُّئ ؤآل ْحٌّ: خخت� خُّ ْحتٌ[ث: ي[جبحت
ٌى﴿ختحَّْ حت إلُّحتَّْإل[ ةًحتجبخلر[آلّـ
ئُّ ةًحتجبخلر[ألّخن خلّ[خلُّّّة[أل
سُّؤ[َّْحتٌُّّْ خحلْْذألَُّّْ طُّال خًْأل
حنىلًْألّ خُّحتَّْز خُّحتجبَّْحؤدًْآلّـ
جبحْحْ ئُّال ّ خُّجن ُّئُّمج ضجنص[ئآلآ:
خحلْْذألَُّّْةُّ ةُّ جبحضًحجلٌ[ألُّجبحآل طُّْ
أل[طُّةرّمدًْأل مجحت�حآ أل[ْألُّّ ّ إل
ىٌ خُّسحت :]ٌ ةًحتجبخلر[آلآ خحلْْذألٌَُّّّْ:
ٌخُّجنحبححت ألُّخًْأل خُّحتني[ْ ّف خئ جبٌىُّ
خحلْْذألَُّّْ ئُّال ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ
ّخن ز حألحبحآ ط٢ ىضُّئ سُّؤ[َّْحتٌٌُّّّ
ةُّجنًإلُّْحٌّ خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� ّ جنر إلُّؤًْ
ةًحتجبخلر[ألحبحْ خُّخلُّحت جلحئىختحْ ّطُّؤألُّّّذ
ئُّخُّحتطٍَُّّْ جن[حتَّة[آلآ خىلًْةدًْأل

حتحخختجبٌُّْْة ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ ةُّ
 حتخبق ٌخُّحتَّأل�[حت جبخبحٌُّذّـ ئُّ ٌجتٌ[آل جبحت
خُّحتجبَّْحال إلٌُُّّآ طّجمؤّحبح ةؤ[حتٌّ
خُّحتَّْحتْْ إلُّحتَّجنُّ خلُّحتةًزّـ ُّئُّمج
ةًجنرًْآلآ ّ ئ سُّحتْحٌ[ألُّ ّ خ ٌال خب حت� خًْآلّـ
ةًجنر[حتَّجي خلُّحتةًزّـ طُّْ خُّجبحضَُّّْ
ةًحتجبخلر[آل ئُّ: ؤطّجم ةؤ[حتٌّ ةُّ
سّإل[ألّـ جبَّأل�حبحألٌَُّّّْ ةختجبٌُّْْذآ
ّسّإل[أل ٌّطُّْذ :ىّ ؤُّشىًْؤُّّّذ
ةًحتجبخلر[آلّـ ىضُّئ ٌُّخ ألُّخًَّْآ خُّجبْحَّْ
إلُّئًؤُّحتس ئُّ خلّ[خلُّّّة[آلآ ّحلَّ إل
جبَّمجختآلّـ ٌجمر ًإلُّئ ٌحلََّّْ ز[حت خُّ ّجمر[جبح ط
ُّ حتخبق طُّال ٌرُّ:جبَّخلر خّ[ألًْ:خىُّْ أل[ٌ[ألُّْح
جبٌ[حتَّ ٌجتحآ: خخت� ضُّئىُّ: خُّال: ألة :حتي ذ[
ٌخُّجنحبححت ألُّخًْأل جبٌ[حت ٌُّةإل طُّؤُّ
ئُّال ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ خُّحتني[ٌّْ
إلٌُّةٌُّّ سُّؤ[َّْحتٌُّّجبحٌُّإ خحلْْذألَُّّْ

حتَّأل�ألُّخًْآلّـ زخت� خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جبٌىُّ
جبحضًحجلَّ ٌْجمرّـ جبٌ[حتألُّخًْأل
طُّال جبحت٤ُّْة[أل ًّ ئُّأل ألُّذُّْحٌُّذُّّّة[آل

خحلْْذألٌَُُّّّْجبحإ
ئُّأل[ْ طّألحني[ة ّى١حجلحآلّـ ئ جبَّخلرًْحتث
ذ[ ةًحتجبخلر[آل خلّ[خلُّّة[ألِ ٌُّألُّ
ط[ٌ[ �حَّْح مج٢ جبَّْحتٍ خ[خُّذُّجبح ئُّال نيُّألحب:
شحلخُّ ًحآل ّ أل ئُّ أل[ةةِ ٌحلذ[آل خُّحت� خُّحت�حٍ
َّْء ذًحألًٌُّّذِ حتخبإلُّزآ خلّ[خلُّّّة[ألِ
مجًذ[حتٍ ئُّخُّحتجبَّال:جبحتْخلردًْألِ ٌ ئُّؤسُّحت
حتْْخُّحتْخًْألَُّّْ ةًحتجبخلر[آل:خ ئُّ إل[ْخُّجي
ّرح ٌأل طُّال:زختخلُّ:مجختأل�ُّآ:جبَّْحت:خألً ئُّمجُّئ
ئُّذدًْأل ألُّخًْآلّـ ٌُّة�ختذًْ ْحتٌ[ث ي[جبحت
حتخبإلُّذّخنآ ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت شّحلذّـ ًّ أل
ئُّ إلٌُُّّ جبَّْحتٌّ ؤآل ْحٌّ خخت� خُّ
ةًحتجبخلر[آلآ خحلْْذألٌَُّّّْ أل[طُّةرّمدًْأل
خحلْْذألٌَُّّّْ ُّئُّمج زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ مي

حآلّـ ط٢ ٌّ طُّؤخت� ٌخلُّحتحألجمُّحت سُّؤ[َّْحتٌّّـ
ةُّ ئٌَُّّّْ س�ُّ جبٌىُّجبحإ خًححتَّة[أل ئُّ مي
جمرٌ ًإلُّئ حتْحألفّـ ئُّ إلُّخًَّْ سّ[ْحجلٌّ
خحلْْذألٌَُُّّّّْـ خُّال خُّحتحؤدُّحت: شّحلخُّة[آل
ط[ة[ؤُّة[ألآ خلُّحتةؤ[حتٌّّـ دجتححتجبألإلُّئ
ىضُّئ ةُّ ؤُّخلُّئٌُُّّجي طُّال ئُّخلُّحت
حتْْجبحَّْة[آلْ خُّحتَّْحتٌّْْ نيآل ةًحتجبخلر[آل
إل[ْإلُّأل�[ٌّّْـ خدألَُّّْآ: مجحتَّة[آل: ًط[ئ
شّحلذّـ ًحآل ّ أل ئُّ إل[ْة[حتٌّ ٌجمرّـ ًإل[ْإلُّئ
أل[ةختحآ خُّجبٍ حتخبإلُّذحبح ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت
ٌى﴿ختحْحألُّ حت شّحلذّـ طُّال: طُّمجُّحت ّ�ًؤ[آل خ
ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل جمرٌ ًإلُّئ ٌُّء ةجبَّأل�ّـ
ضٌ[آل يجمٌُّّ حتٌّْْ خٌُُّّةَُّّْ إلُّخخْ
خحلْْذألٌَُّّّْ ]ٌ ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ خىُّألُّ
ًجبَّْئُّذُّّّة[آلآ ّ أل ُّؤُّئة ةحت�ْ ]ٌ خلُّْجل
مجحت�َّة[آل ًط[ئ حتْْجبحْْ ئُّخلُّحت ذُّطجم٢ٌ[آل

جبَّخخإ جلٌ[ذخت جلحت
جبقًةختحذِ شّحلخِ َّْء ًَّّ ط جبَّخلرًْحتث
ئُّال ذًحألًّذ[ألُّ نيُّألحب ذ[ ةًحتجبخلر[آل
خحلْْذألٍَُّّْ ي[جلحعِ :خ جبَّحتهُّذُّ
ّجمر[ ط ذ[ ةُّئ:َّْحتخ�ختآلآ:ط[ٌ[ ةًحتجبخلر[آلآ
خ[خُّذُّ طُّال خ ٌىر[آل إلُّأل�[ْ خُّةختجبََّّْ

إلُّئ�ختذًَّْح
ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحذ شّحلخ ْحتٌ[ث ي[جبحت
ّ ز خلُّحتةؤ[حتٌّخنآ :دجتححتجبألإلُّئ ئُّ خُّحت
ئُّ جبَّخخ ةًحتجبخلر[آل: ىضُّئ ةُّ: ْحخًْ
أل[ألُّمجحت�ٌّ ّ إل :ي[جلحع خُّ جبَّحتهُّذُّة[آل
َّْحتخ�ختآلآ ةُّئ ضٌ[آل جبحضًحجلٌُّّة[أل
خلرز ة[ألحبٌحبحة[أل ئُّ جبْْ ةُّ طَُّّْجي
ؤًْخلٌُّّْا أةُّحتْْخّـ: خلُّحتةؤ[حتٌّ:
إلُّئدجتححتجبآل :خ ضٌ[ألحبح خُّحتأل[ؤٌُّّ: ئُّ
ؤُّخلُّئٌُّّ خُّ خ[ٌُّضّ[آل حتحجبٌَُّّء ذ[
حألحبحآ ط٢ ىضُّئ ىإل[ذُّة[أل ّ ز ّألُّذُّْحٌُّذ
ىضُّئ ٌخُّجنحبححت ؤُّحتسحبححتخًْأل ئُّ
خلُّحتني[ٌَّّْ جبَّأل�حبحألحبح ئُّ ةًحتجبخلر[آل
ذحبححتحألُّجبَّخل طَُّّْجي: ئُّجبْحٌّ: جبَّمجختزآ
ضُّئ جبَّأل�ُّة[أل ةًجبَّذ[ٌ[آل:ئُّ ز[ْحعًحجل
جبَّخلرّ[آل ضُّئ حن[ألحبحألُّة[ألّ ضز ةختجبْ
ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحذ شّحلخ زخةختجبآ
جبحَّْ إلُّْف مجًع[َّْ ٌّخ طَُّّْألحبٌَّّ
ةُّخل[ٌُّذُّّّ ٌُّألُّة[آلّـ خُّ خ�ختح ًَّّألحبٌّ ز

ئُّال خحلْْذألَُّّْةُّّـ ً ّ أل ألحبحألُّحتَّة[ألٌ جنً
ًٌجمرُّ ّ ز ةُّ خى[ذَُّّْ ط[مج[جبححتٌ[آل حتحخلرُّّّ
خُّذ[ٌدُّذ ألُّذَُّّْة[آل زختخل خُّ خ[ٌُّط

خحبَّآلإ ةًحتجب زختخل
:ىضُّئ ئُّمجُّئ ؤُّ ّ ط شّحلخ يجمٌُّّ :
َّْء ّؤُّ ةُّ:ط خًْ طَُّّْ ةًحتجبخلر[ألّخن:إلُّحت
حتَّة[ألمج ًط[ئ حتْْجبحّْـ ً ّ ئُّأل جبَّخ ةًحتجب
يّؤُّذ خُّ ألُّء خُّال إلُّخفآ حألحبح: ط٢
جبَّخلر خحلْْذألَُّّْةُّجبحْ ً ّ ئُّأل ذًحألَُّّْ
خ خُّئىًْ ضؤ[آلآ ئُّجبحْحة[أل إلُّئ�ختذآل
حتْْجبحَّْة[آل حتَّْذ ئُّخلُّحت ٌألحبحأل[آل جنً
ئُّال ؤًحٌُّ ّ ز ضؤ[آلآ ألُّذَُّّْةٌُّّ خُّي[جلحأل

إلُّخًَّْإ ة[حتٌ�ُّحتق[آل خ[حتٌَُّّجنَُّّْ
جبْحٍ حتْْجبحَّْة[ألِ جبْحٍ ئُّ جبَّخلرًْحتث
خلُّحتء جبٌَُّّؤِ ضًئِ إلُّئدجتححتجبألِ
ئُّ جبَّْئُّذِ طّجمش﴿ًحجلحألِ ةؤ[حتٍآ
حتٌحلٍ ئُّ ني[ة[ألٌُّ[آل خُّجنحبححتٌُّةِ حآل ط٢
ّىِ خُّجن ذُّأل[ألُّز ةختجبَّّْْـ حجلٌ[ألحبح أل[حت�
أل[خلختحَّْة[ألِ ئُّةُّخل[ٌُّذُّّ خُّحتني[ْ
حآل ط٢ خلّ[خلِ خلّجمرؤِ ٍُّخ[ئ طُّال
خُّألحبغ[ألُّة[آل حتَّْحألٍُّ جبَّخلر�٢ّـ
ةًحتجبَّة[آل طّجمش﴿ًحجلَّ ةُّنيِ ةختحْآلآ
إلّىلّ[آل خُّةختجبََّّْ إلُّئدجتححتجبّـ ّحبَّأل�ّ[آل خ
ةُّ ىحبحٌُّ ّ ة[ذ ئُّ طُّؤُّ ألُّخّألختحَّْآ ّ ئ
ةًحتجبآ طّجمش﴿ًحجلحألِ إلُّؤ[آل ّحنًْذخت ز
خُّ ةًحتجبٌ[آل طزجلٌجمّألِ شحلخُّة[ألِ
زختخلُّةُّ ّىحبَّحتٍ ذ ذُّأل[آلَّز أل[ْحيندفّـ
إلة[حتٍ سُّأل[خر[آل أل[ْجلَّجبجبَّةختجبآ
�ٌرَُّّْح نيِ:جبَّمج٢خ حبَّأل�دًْألِ:طُّْحآل ّ خ
ضخ[حتْجب جبَّخ ّؤُّ ط ْحتٌ[ث ي[جبحت
خىٍُّآ جبَّحتء ةًحتجب حتظًحجلحألحتٌو
ئُّ ةًحتجبآلّـ ةُّ ٌَُّّْإل خُّال طُّْحألّخن
ْآحشجم[خلّرحَّة[أل جبَّخبٌآل ةًحتجبخلر[آل
جبَّأل[خلآلآ خُّةًحتجبخلر[آل إلُّؤدُّحت ٌال حتخب
جبَّةُّآلآ إلُّئجمًةُّْز ٌحلََّّْ ز[حت خُّ
حتَّؤُّجلحألحلحجبَّْ َّْء: :ةُّخل[أل ّ ة[ذ
ُّذجبَّْئ ئُّ: ةُّ طُّخرُّش جلحجبَّْ: ذ[ش
خُّحتجلٌ[آل جلحت: ز[ٌٌُّّ زئُّْ ض[ذُّؤّحبح:
أل[خلختحْآلآ جبألّ[جبح ط[خل٨ ئُّخلُّحت ْ إلُّخًْ
حتةّـ خُّحت جبَّةُّْألُّ ّجمر[: ط سحتٌَّّ خُّال
ةًجبَّذ[آ ُّذجبَّْئ ذئُّخلُّألحبجبألٌَُّّّْ

ٌ إلُّألحب طُّمجُّحت ةًحتجبآ حتظًحجلحألحتٌو
جلحت ئُّْحألٌُُّّ ألُّةُّآل: حتَّني[ْ: دّأل ّ ذ
خ[َّْحت�َّجبحال آ:ئُّْ ٌّألخت ّ خُّخلُّحت:خإل ضختحز١ٌ[آل
ألفآ ٌجمر ًإلُّئ ّ خ ّحبَّأللّـ خ طُّْحألّخن ةُّ
ذ[ٌدُّذٌُّّّّ خ[حتْجبضُّ طُّال حتَّني[ٌّْ خُّئىً

جبَّةُّآلإ ةًحتجبخلر[آل
َّْء ًَّّ ط زختخلّ[حتآ جبْحٌف َّْء جبَّخلرًْحتث
ئُّةًحتجبخلر[ألِ:حتخبإلُّزآ ّىِ:خلّ[خلِ ٌُّأل
ئُّ خحلْْذألَُّّْ طُّال ط[ٌألحبٍَّ خُّ نيُّألحب ذ[
مجحنرُّّّة[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ ط[حتحخلرٍُّ

مجُّجندّألآلح ةًحتجبخلر[آل ضُّئىِ
خُّ:جبحإل[ذًٌّْ:طُّال جلحت ضال َّء ؤآلْ: حتٌ[ث ي[جبحتْ:
جبقًةختحذ شّحلخ مجُّجندّألالآ خحلْْذألٌَُُّّّْ
خحلْْذألٌَُّّّْ جبحإل[ذًٌّْ خُّ ةًحتجبخلر[ألّخن
إلًّحجبححتَّآ مجُّجندفّـ حآل ط٢ ىضُّئ ٌّ�طُّؤخت
جبٌىر[ذحتٌّّـ جبخبٌّ خحلْْذألٌَُُّّّْ طُّال نيًألىُّ
ٌ إلُّألحب خلألًْحتٌّ ضُّحتٌىُّ خلُّحتَّحت�ٌُّّآ
ألّحلحال“ يُّْححتٌَّّ شطّجم َّْء“ جبحْحٌّ
ئُّ خلّجمرُّؤُّةُّ حت�ٌألمج :ْ ألٌ ّحبَّزُّحت ذ
طُّال ط[ؤ[ألشآ خُّ جبَّة[ ضٌحبح ذُّْحَّْذِ
حتْْجبحَّْة[أل خُّحتخُّحتٌألُّآ جلحت خحلْذألٌَُُّّّْ
ةُّ ألّحن[ألّ[ألحبحَّْ حتحخختجبْْ �ؤ[أل نيُّألحب
جلٌ[ذختََّّْ مجًحت�ٌّ خُّذفّـ س[حت: ئُّمجُّئ س[حت
ٌحتحتحْسس جنُّي[ؤُّة[آلآ: خلُّحت: ٌرَُّّْ جب
طُّْ خحلْْذألٌَُُّّّْجبحْ ئُّال خُّجنحبححت ىضُّئ جبَّف ؤ[آل ّ ز جبحٌْ[ألآلآ ّجمر[ ط ذ[ جبحت٤ْ[ألٌُّّ
ئُّ ٌحل ةُّحت جبقًةختحز :ىّ خلّجمرؤ ذُّألّ[ ةُّ:
ؤ[يْ حآلْ ط٢ ىضُّئ حتٌُّّة[ألحتحْسس
حتحجلٌّ ضُّئىُّ طُّال آ ٌّخ�خت ط[جلحجبٌُّّة[ألّ[آل
جبحْحٌّ إلُّئ�ختٌّ خحلْْذألٌَُُّّّْ طُّال جبَّة[آ
حنرألّ ألُّإل ؤختلضّـ: ؤ[ه جبقًةختحخلّـ:
نيُّْخل[ألحبألٌَُّّّْ جبحأل[آلّـ سّ[ْحجلٍ
ٌُّخ حتَّمجُّجلٌُّّآ ط[٩ٌّّـ ألُّذٌَُّّْآ
خُّحتخبََّّْألحبٌُّّة[أل ئُّضحلؤُّز: ط[ٌألحبَّةٌُّّ

حألُّّّة[ألحبحٌُّإ ط٢ إلُّؤًْ
جبَّذًحألآل ة[ذُّ طُّْ ةًحتجبخلر[ألّخنآ ىضُّئ
طُّال جبحإل[ذًٌّْ ئُّ جلٌ[ذختٌ[آل جبَّخلىُّْذ
ىٌ حل ّ إل َّْء ةُّ إلُّخ خحلْْذألٌَُُّّّْ
إلُّْئدحبَّآل حتْْجبحَّْة[ألحبحخآلْ ً ّ ئُّأل ة[حتٌ�ُّحت
ٌْجمرّـ مجحنرُّّّة[آلآ جبحضًحجلٌُّّ جن[ألدُّجن[أل

إ ٌّ�حتمج ألألُّ ّ خ ضٌ[آل جبحضًحجلٌُّّة[أل
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إلًّح:خلُّئّؤِ

حآل ط٢ أل[حتحجلٌ[ألِ ضزّحن[ألحبحألُّة[ألِ
خُّجبٌَّ[آل ٌُّةحنُّكُّآ حتخبٍ: ئُّ
ّىُّْذذُّّـَّّـ ئ خختٌألحبححتٍ خ[ئِةًخبحتحّْـ أل[ط[خل[ٌِ ذُّْحْ ّىِ خ[حتْجبض
جلحتخٍُّ ّحن[َّْإ ة حألحبح ط٢ خُّخلُّحت
خِ ئُّْحألُّ سّإل[آلّـ ٌُّّة[ألِ: أل٢إلُّْحئ
طُّطُّجلٌختَّّـ هُّحتَّألجمُّآ خلِآ خِ
أل[حتحجلٌّ[آل ضزّحن[ألحبحألِ: طُّئنُّحتخُّّآ:
جن[حتَّة[ألِ ٌُّةحنُّكٍُّ حتخبٍ ئُّ
خُّ ز[ٌُّذُّضرّ[آل خُّذ[ٌدُّز حآلّـ ط٢
طُّال حتْْجبحٍْ ٌأل[١ٌٌْآل ضً مجُّْحتَّذختٌآلّـ
حآل ط٢ أل[ط[حتحؤُّّّة[ألِ ؤ[أل�ٍُّ شُّْز
أل[حتحجلٌّ[آل ضزّحن[ألحبحألِ ةختجبإ َّْخلو
جلحتخٍُّ م[جنًحتح حتخبٍ خّ[ألًٍْ خُّ
جن٢حجلآ ذ[حتحآلآ َّْء جن[حتَّمجَُّّْحتَّة[ألِ
جبٌىٍُّ جن[حتٍ جلحت ٌحلّـ ذُّخخت طُّخلوُّإل[آلآ
ىحبحجبحألُّة[آل ّ ز جلحتذختٍ خُّال مجختذَُّّّْـ
هئّالّـ:حتٌسحتذ[خبَّ جبحإ ز[ٌرُّضر:حتٍْْ ئُّ
ّر أل ذحت�َّة[ألِ:طُّألرُّحت� ٌألٌُُّّّة[ألِ:خلُّحت ْ
حل ّ خُّإل سُّؤ[َّْحتٍ ّىِ ضختجن[أل ئُّ خ[خم
خلُّحتخ[جلٍآ أل[َّْألحبٍ نيُّألحبٌآل جبَّة[زّـ
طُّؤألُّّّة[ألِ حلَّ ّ إل ؤ[ذحت�ٍ طذؤدّئّـ
ذًحت�َّّـ ضزّحن[ألحبَّحتحألِ ئٌُُّّآل حآل: ط٢
طُّع[ؤِ دُّحتجبحتحإ:ئُّ ّ ذ أل[حتحجلٌَُّّّْ:ط[مجختٌ[آل
حآلآ ط٢ شىًْؤُّذِ حلَّة[ألِ ّ إل ذُّيُّةختجبألِ
ؤًْخلٍُّْآ ؤ٢شجمف ضًجنىُّجلحٍ
خلُّْجل خحلْْذألٍَُّّْ ٌدُّحتحألِ حت ئُّ ّ ٌُّة
جبٌىٍُّ ةىلِ ةًحتّـ نيُّألحبٌآل: ةًخبحتحَّّْـ
مج٢حْآلإ حألّخن ط٢ ّحنًٍْ ز خُّحتزختخل[ألِ
ذًْألحبذختّـ ضزّحن[ألحبَّحتحآل جبحت٤ُّْة[ألِ
ضزّحن[ألحبحألُّة[ألِ إلُّؤًْ ئُّ ١حتحجبٌى[ئ
٩ٌ جنً نيُّألحبٌآل ئُّ خًَّّْـ ّحنًْذخت ز
ٌدُّحتٍ حت ض[ؤألٌُِّآ مُّئِ: ٌألٍُّ ْ ذ[حتحآل
أل[حتحجلٌّ[آلآ ٌُّآل ئُّ طّجمؤِ ةؤ[حتٍ

ألحبحتحَّْإ ّ خلًذ
جنُّي[ؤُّة[ألِ:ذ[حتحآل:خًْألُّ:مجحت�َّز[ألِ

جنُّحت�
ؤ[أل�ٍُّ شُّْز طُّال ٌجتحٌِ خُّجبحت

ضزّحن[ألحبحألِ حآلآ ط٢ حتْْجبحَّْة[ألِ:
ذًْألحبْذّجتٍ ئُّ جبْْحتةُّْذألَُّّْ ؤأل[ألُّّـ ّ إل
خًَّّْـ أل[حتحجلٌّ[آل إلُّؤًْ: ّجم٨ ؤ[ألّو
حبحألِ ّ ئ مجختذآلّـ: ذُّيُّةختجبآلآ خلُّحتَّحت�حٍ:
ذًْألحبْذّجتٍ ئُّ ضجبجلٌألٍَُّّْ أل[حتحجلٌ[آلآ
ضزّحن[ألحبَّحتحآل خلُّحتَّةِ ذ[ةرّىِ
طُّال ٌُّةحنُّكُّ حتخبٍ ئُّ خًَّْإ
طُّع[ؤِ ئُّ خًََّّّْْـ ّىلُّْحألُّ ز ْحذ[ٌُّ
حلَّة[ألِ ّ إل مجًجن[حتٍ جلحتّـ خلُّحتةًذِ
ًٌَُّّّةِ خُّجن ضزّحن[ألحبَّحتحآل شىًؤُّزآ
حلَّة[ألِ ّ خلُّحت:إل [ألىًذ[ٌُّ ّذًْحت�َّ:إلُّئ جلحت
ذُّأل[ألُّز ّئّـ طذؤد نيُّألحبٌآل زئّحمّـ
ِ ذ ط[مجخت خلُّحتخ[جلٌ[آل خألىٍُّ إلُّْحئِنيُّألحبٌآل هُّحتجبح ٌحتحجب ؤ[ئسُّحت�ٍ خُّحتجبحإ
نيُّألحبٌآل طذؤدّئّـ ت خلًْذ[ألحبألِ
ةختجبََّّّْـ زحن١حخلر زئّجمِ خألىٍُّ
خل[ٌر خلُّحت خ أل[حتجبحتحَّْة[آل هئّؤُّ
ألّحن[آل جلٌ[ألُّة[آل جلٌ[ذختخًْألِ ًٌذًذ
٩ٌ ئُّنيُّألحبٌآل:جنً س[حتّـ جبَّجبحزإ:نيُّألحبٌآل
ححتخل[َّْة[ألِ ًإلُّئ ٌألُّ ْ ذ[حتحآلآ سّ[سّ[ٍ
ئٌُُّّآل ألحبحتحألُّضًححتََّّّْـ: ّ إل ض[ؤألٌُِّ:
دُّحتجبحتحإ ّ ذ ط[مجختٍ ذًْحت�ََّّْ ضُّئىِ
نيُّجن٩ ذًْألحبذختٌآل جبحت٤ُّْة[آل
جبحت٤ُّْة[ألِ جلحتخٍُّ خًْآلّـ جبحتْجنال
ةختحآلإ هُّيَّ“ ٌٌُّْذِ ط[حتحخلرٍُّ“
ؤ[ؤخلر[ٍ جبَّحتٌْحنسًْحت إلختجبحجب ّ ؤ جبْةرحت
خلًٌحب جلحألىة[ألِ ئُّ ةؤُّئأل[خلِ
خُّذ[ٌدُّز ذ[خلًم[ّـ حتخبٍ حتْْجبحَّْة[ألِ
خلّ[خلِ جنىجم٨: ؤُّجلأل١ٌآل خُّ م[جنًحتح
جبَّة[زآ َّْخلو حآل ط٢ جبَّخلُّذِ
خلِ “ ّر جبَّئ خُّجبَّخلرًْحت ئُّؤد[حتََّّْ
ّجمر[ةٍُّ ط ٌدُّحتحألِ حت ّخن ئُّؤُّْز خل[ئ
خُّةُّئىًَّحتمجختذآل ٌىحبح حتخب ئَُّّْإل[ حآل ط٢
ّىِ ضختجن[أل ضُّئآ ط[٩ٌّ إلُّخل٨ ئُّ
جلَّؤّّألُّة[ألِ جبحتْخلرىختجبّـ سُّؤ[َّْحتٌّ[آل
حألّ[آل حنًٍْ:ط٢ّ ز جبَّخلُّذِ حتْْض[ألحبألِ
خُّْزُّحت�ٍ ةًحتذحبح:ضًئي[ألحبإ ؤ[ٌَُّّْةِ ئُّ
ئُّ خًَّّْـ جبْْخ[حتَّ جتْْ ّ ؤ خلُّحتخلًحت�ؤ[ألَُّّْ
ئُّ:م[جنًحتحٍ:طُّؤجم[ئحبح حتخبآ:ْحذُّ إلُّؤ[آل
خلُّحتني[ٍَّْ خُّ خدًحٌُّّ جبَّخًح ةُّ

مجًحتجل ة[حتٌ�ُّحتذختٌآل ؤُّجنختْْمُّّّزآ
ط[٩ٌّ ٍ�خلُّحتَّحت جبَّخلُّذِ ئُّ
خًَّْ جبَّخلُّز جبحتحإذًْألحبحت�ٌَُّّّْة[ألِ
خ[خُّذُّ طُّال ضُّئّـ ذًْحت�َّخًْألِ ٍإل
خحلْْذألٍَُّّْ طٍَُّّْ خ إلة[حت خًَّْ
ّىِ يأل[ن رُّ ّ خىل ط[جلحجبغًحجلٍ

جبٌىَُّّْ“إ
ئُّ خلّ[خلِ ني[ةًحألِ ز[جن[ٌِ خل[حت
إلُّهرُّأل[ؤٍُّ خلُّحتألًْخلُّحتٍ حتخبإلُّزّـ
خُّجلحألحبألِ ئُّ خ[خم حتخبإلُّز ٍط[خل
ئُّؤد[حتََّّْ جبَّة[زّـ خُّحتحؤدُّحت ٌُّألِ
خحلْْذألٍَُّّْ “ ّر جبَّئ جبَّخلرًْحت خُّ
أل[حت�حجلٍ سُّؤ[َّْحتٍ خُّحتإلُّئجمرى[حتحألٍُّ
ّىِ يأل[ن نيًَّْ م[جنًحتح ئُّ حآل ط٢ ئُّ
خحلْْذألَُّّْةُّ ةُّ طٍَُّّْ ٌُّةُّال جبٌىَُّّْث
ِ خ خلُّحتةًذِ ؤ[ألل: جنُّجي ز[جي
خلُّك[ألحبألِ أل[حت�حجلٍآ ضُّئىِ خُّجلٌَّّ[ألٍُّ
ز[جنُّةحنٌُُّّةِ إلّمت ألُّذُّألّ[ طَُّّْئةُّ :خ خُّئىًْ ألُّةختجبَّْْ خُّحتني[ٍْ:
ؤ[أل�ُّجبح نيُّألحب طُّال جتٍْْ ّ ؤ ئُّ س[حت
نيُّألحب خلُّحت ىًذ[ٌُّ ّإلُّئ جندُّحتحألُّ إل٢
جلحت أل[حتحجلٍ ضُّئىِ جبَّْئُّذِآ ّىِ ٌأل جنً
جبجبحآل ذ[ ّحلٍ إل ذًحألّ[آل حل ّ خُّإل ألُّذختخل[ألُّْ
ئّد[خم ْ ز[خلحبححتحآل خلًز[ٍ نيُّةحبححتٍ
ز[جنُّةحنٌُّ[آل ْ ٌألآل خدُّجل جنُّضجمُّّة[آل

خىُّآلإ ِ ز
خلّجمرُّؤِ أل[ألِ ّ إلُّحتخلإل طُّمجُّحتَّة[ألِ

حلذخت:خًَّْ ّ خُّإل حآل ط٢ خلّ[خلِ
خلُّحتَّذ[َّْ حتخبَّة[ألِ ئُّ طُّمجُّحتنيِ
أل[ألِ ّ إلُّحتخلإل طُّمجُّحتٍ ئُّ خ[خم
ّىِ خ[خل حآلآ ط٢ خلّ[خلِ خلّجمرُّؤِ:
أل[َّْألحبَّ مجُّحتؤًمجًحت�ٍ سّحبٍّـ
سّإل[آل خلّ[خلِ ألٌَُُّّّّْة[ألِ ّئى ّ ئ
حتخبٍ حتْْجبحَّْة[ألِ: خُّال خًَّْآ
ةختجبَّّْْـ ؤ[ألحبححتذخت خ[خلٍُّ طُّال م[جنًحتح
حتخبٍ َّة[ألِ ة[ذجتؤ٢ جلحتخٍُّ ئُّ ذُّأل[ألُّز
مجُّحت�َّءّـ جلحتخٍُّ خُّةختجبََّّْ ٌُّةحنُّكُّآ
ٌخت خب ةُّْذدًَّْ ز[ٌرُّضر جنُّي[ؤُّة[ألِ
ئُّخلُّحتذ[ة[ألِ إلُّحت ضُّئإ ِئ�أل١ة

ئُّ ضزّحن[ألحبحآل ّىختجبألِ جبَّخلرس
ذ[حتحآلإ ئُّ سّ[سّ[ جنُّي[ؤِ نيُّألحبٌآل
ش[جلحت خُّجنحبححتآ ٌُّألُّة[ألِ ئُّ ٌُّء إلّمت
ّىِ طُّئ١أل[ذّم ألفّـ: ز[جنُّةحنُّ خُّ
حآل ط٢ خلّ[خلِ: خلّجمرُّؤِ خ إلُّال: ّ خل
ؤًشجم٩ّ ألُّّّإ ئُّخُّحتجبَّخلرحبح
ط[٩ٌّ أل[خلختحٍْ ةُّخل[ٌُّذِ ةُّجبًٌَّحت
:إلُّهرُّأل[ؤٍُّ مجُّئ ٌجت:ئُّ ذ[جلَّذختٌآل:ْذًْ ئُّ
حتْْض[آلّـ طُّمجُّحتٍ [ألِآ طُّك ِطُّجنسّ�ئ
خلّ[خلِ خلّجمرُّؤِ أل[ألِ ّ إلُّحتَّخلإل
ةُّ ّر جبَّئ ّرّـ أل[جلحأل خُّجبْْحت حآل ط٢
ٌ�ُّني[حتٌَُّّءآ حت حٍ ض٢ ألُّجبجلٌألٍَُّّْ
إ ِ جبَّخُّضحن حتَّْذُّ خُّال جلٌ[ذخت حٌُّّةِ ض٢
ث“ ِ جبَّئ جبَّحتٌْحنسًْحت:ئُّْخ[حتََّّْ إلختجبحجب ّ ؤ
حتْْجبحَّْة[ألِ ةُّ طٌَُُّّّْ ؤآل ىحبحألٍَُّّْ ّ ئ
ّىِ حتْْجبحْمجُّئ خًْ:خُّ ٌُّةحنُّكُّ حتخبٍ
حآل ط٢ شىًْؤُّذِ ني[حتَّألًْخلجم[جلّـ
حتْْض[ألحبآلّـ خُّحتَّْضححتةٍُّ ئُّ
خل[حت ٌَُّّْض ٍُّئ أل[ألُّ“إ ّ إلُّحتَّخلإل
حتحجبٌى[ئّحلَّخًْألٍَُّّْ ئُّ خ[خم ز[جن[ٌِ
ئُّ خ٢ةختجبألَُّّْ سُّؤ[َّْحتٍّـ خحلْْذألٍَُّّْ
ّرث جبَّئ جبَّة[زّـ:ئُّؤد[حتََّّْ إلُّئرُّة[ألحبآل
جبحت٤ُّْة[آل خُّحتني[ْمجختذ٩ ئُّ خُّ “
خحلحلُّةُّ أل[حتحجلٌ[آلآ خًْألِ جندُّحت إل٢ ْ
ّ نيُّجنأل خُّ خًَّْآ حتحجبٌى[ئّحلَّذخت جلٌ[ذخت
خحلْْذألٍَُّّْ ّف خئ جبَّذًحألف: ّجمر[: ط ةُّ
أل[َّْذُّ إلُّأل�[ٍْ حآل ط٢ ئُّ خُّحتإلُّئجمرى[حتٍ
ٌُّةش[حتَّةِ إلُّئرُّة[ألحبألِ ط[حتحخلرٍُّ ً ّ أل
جبٌىُّ نيِ هُّيُّّْ ٌٌُّْذِ: ألّحلحؤِ
ْ ضُّئ ًحآل: ّ أل ئُّ: إل[ْخُّجي: ّىِ: ض[ئ
ٌ[آل ّ خل[جلحأل إلُّحتنيُّجنألُّ خ ش[ةؤُّّز
حآل ط٢ خألُّحت�َّذِ ٌ[خل[ٍ ئُّ ّ حتٌوحتؤ
ّر:ط[حتحخلرُّةُّ ْحخ ؤ[آل ّ ز ألُّؤ[َّْذَُّّْ:ةُّ
ًحتخًْألَُّّْ ّ إل ٌىِ ط[ي[حت خُّحتََّّْ
نيألُّّذِ ئُّ: خ٢ةختجبألَُّّْ جبَّحت�ْحزإ
جبٌىر[ذحتٍ جبَّخلُّذِ حتْْض[ألِ
ة[حتْ طُّسّألحبحٍ نيذُّ: هُّيُّّ: ٌٌُّْذِ
ئُّال إلُّأل�[َّْة[آل ط[جلحجبغًحجلحألُّْ ضُّخ[ذِ

ّرإ إلُّأل�[ْجبَّأل ط[حتحخلرُّجبح

جبَّخلرًْحت خ حآل ط٢ ةًحتجبخلر[ألِ جبقًةختحذ شّحلخِ ؤُّةرُّخِ:خلّ[خلِ طُّألحبحؤِ ْحتٌ[ ي[جبحت

خُّحتْْجبحْمجُّئّىِ:ني[حتَّألًْخلجم[جل“ خًْآل حآل ٌُّةحنُّكٍُّ:ط٢ حتخبٍ “حتْْجبحَّْة[ألِ

ي[جبحت:ْحتٌ[

خُّحتجبَّْحؤُّ خُّحتَّأل�[حتخًْألَُّّْ
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جبٌ[حتخُّةخت ز[حتذُّ:ئُّجن[حتٌّ طُّْ ٌُّةُّؤ
أل[إ ةًحتجبجبح ّحنٌُّّ ة خُّخًْأل جبحأل

ٌ جلحت ئٌُُّّآل طُّحتجبمج[آل حبْحألٌُّّ ّ ئ طُّْ
خُّمجحت�حألى[حتٌُّّّء ٌختحألَُّّْ ئُّني[ْجب
ُّذجبَّْئ :ُّةختجبألؤ[ؤُّئ :ئُّخلّ[خلُّذ
ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ :ُّئُّمج ذًحتةّ[
حتَّأل�ُّ ّ[ألًحخًْ ّ ز ّىحبَّجبحتحٌَُّّّْـ ئ
نيُّء :خ زُّأل[ ألُّة[ز: ًٌّجمر: ز ني١ّ:
ني[حتَّخلُّحتةختجبأل أل[ْ ّ ئُّز ٌرَُّّْ خ٠
ئُّخُّحتجبَّال جبَّحتمج[ ؤُّخلُّئٌُُّّّـ طُّْ
ط[خًحتٌّـ خلّ[خلُّّّة[آلّـ: ني[ةجم[جلٌُّّ:

ٌرإ ط[َّْخىخت هُّحتإلُّأل�ُّّّة[آل
زُّحتئُّؤ[ألُّّّةٌُّّ إلُّئدجتححتجبألُّ ئُّؤّ[أل
ٌّ]�ؤُّئة ز[حتذ ثبببٌخنآ خل[ف
بب؟ ٌجتٌَّّ حت ذًحأل ةًحتجبٌّ جبقًةختحخل
أل[ْ رُّ ّ خىل زُّحتئُّؤ[ألر[حت تب خُّ ٌرّـ خ٠

زُّحتئُّؤ[أل:ذًحتةّ[َّْإ
حبحآلآ ّ مجُّجنُّز جبحجبّـ ز[حتذ إلُّحتنيُّألحبَّ
زُّحتئُّؤ[ألُّّّةٌُّّ ئُّإلُّئدجتححتجبألُّ ةُّ
�جبَّأل ألًٌَّّّ ذًحأل خل[ئُّجبح طُّْ
ّرآ أل ّ خُّجبَّخلردإل ةًحتجبَّة[آل
ثبببآ جن[حتَّْحألُّّّة[أل دجتححتجبألئُّإلُّئ
خًَّْ :جبقًةختحخل ٌّ]�ؤُّئة ز[حتذ
جن[حتَّْحألِّ خلُّحتَّةّـ حتة[خُّحتٌّ
ئُّْحألُّ خختجبََّّْ ىٌ جن[حت نيُّألحب
خ[ف[آلّـ ذًعُّفّـ جبٌ[حتخُّةختّـ
حبْحأل ّ ئ خُّال جن٢أل[طآ إلُّة[حتٌّّـ:
حبحآل ّ مجُّجنُّز جبحجبْ سختخلختحْحأل ّ ئ
ةختحألٌَُّّّْ ّحن﴿ُّحتٌّ جبَّخلرس ئُّخ[حتٌَّّ
ةزّـ ٌ إلُّألحب خختجبأل جبقًةختحخلّـ
أل[أل ّ خُّة[حتإل ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّخلُّحت خُّألحب
ئّجتألٌُّّ جبحؤُّجلحتحألحبأل ةًحتجبٌّّـ جلؤ[أل
سّ[ة[حتٌّـ خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ
مجًألحبٌّ ٌ إلُّألحب أل[ْأل[ألٌَُّّّْ
خُّأل[َّْة[ألضٌ[آلآ خ[ةًحت ةًحتجبخلر[أل
خ جبَّخلرٌُُّّء جبحؤُّجلحتحألحبأل ُّئُّمج
زًٌَُّّخلر ة[أل]ئُّخلى ألَُّّْ ّئى ّ ئ
ٌ�ُّجبحآل حت خُّطُّجنىُّعُّجبحآلّـ
ّحبٌّ طًؤ ةًحتجبٌّآ خُّجلؤ[أل خُّزُّضخن
خٌَُّّّْ جبحتْخلرىختجب ٌختحآل ني[ْجب ٌّ
طُّحتجبمج[آل ذٌُّد حتَّسُّذ: ز[حتذُّةٌُّّ
مجُّْحتٌَّّ ٌحت�حألى[حتمج ّر جبَّذًحأل
ة[ٌَُّّّْـ رُّ ّ أل ّ خإل ئُّْذُّةٌُّّ خلّ[خل
نيُّألحب نيُّةحبححتٌّ ّ خُّؤئؤأل ٌ]ذة
ٌ[حتٌّ خخت� ّرآ:خُّال أل ّ حتحخختجبْْ:خإل جبٌٌَُّّّ
ز[حتذ :خُّجبحضجمرأل مجحنر جبحجبمج[ٌّ:
ببٌّ ئُّ:حتخبٌّ جبقًةختحخل ٌّ]�ؤُّئة
إلُّحت�َّجنُّةختجبآل خُّخّ[ألًٌّْ ؤ[أل�ُّ طُّال
ئىختجبأل ّ حن ّ ز ذًحتةّ[ّـ ٌئُّخلُّحتَّْحت
يخئ ةختجبَّ ّحبٌَّّ طًؤ طُّْ جبَّخلرًْحتآ

أل[إ ئُّمجحت�ٌّ خلُّحتط[ّْـ
ةًحتجبخلر[أل ةًحتجبَّة[أل ضُّخ[ذ
ؤ[هُّة[ألّ[آل أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ خ[ةًحت
خُّئ�ُّجي خ[جن١ٌآل: ّرّـ جبَّخ خُّحتجبَّْحال
جنُّزف طُّْ: مجختق[ألٌُُّّ طُّال خ
أل[ْنيُّ ةُّ خُّحتهختحْحألٌُُّّ أل[حت�َّجلحٌُّّ
ئُّخُّحتحؤدُّحت مجختذَُّّْ ةًحتجبألحنّألُّة[أل

جبَّذُّزُّجبحإ جبحضجمرأل ٌ[حتٌّ خخت�

نيُّألحب حتخبإلُّزآ أةًحتجبخلر[أل
خُّحتَّْجبْحَّْ ٌ إلُّأل�[ْ

ض[ذُّؤ ظُّؤُّجب دجتححتجبألإلُّئ
حآل ط٢ ةخُّخلُّحت خل[فحتٌوحتؤّجمر خلُّحتة[ٌُّذُّّّةٌُّّ ئُّإلُّئدجتححتجبألُّ
جنىختجب جبظ حآل ط٢:ةًحتجبَّة[أل ثثثبآ
ٌ إلُّأل�[ْ نيُّألحب ألًح ةخلُّحت خٌَُّّّْ
ؤ[هُّ ألّىُّؤ نيُّخلس[ألحبأل خ ّر جبَّأل
خختَّْجبحآل ئُّْحألُّ هُّحتإلُّأل�ُّّّة[ألّ[آل

ةًحتجبٌّإ خُّجلؤ[أل
ض[ذُّؤ خلُّحتجبَّخلُّزآ ئُّمجُّ:إل[ذألُّ
خلألُّ ٌحلمج[حتٌّ خُّز[حت ةًحتجبٌّ ٌُّةُّال
جبحأل[إ جلحجبَّ: حتَّؤُّجلحآل ْمُّخحب خُّأل[ٌّْ
خلُّحتةُّجبحآ طُّال ئُّخلُّحتجبَّؤ إلُّحت
ةًحتجبٌّّـ ٌني[ةجم[جل ز[حتذ
ٌى﴿ختحٌّْ:خُّحتمجختٌّ:ئُّؤ[ه:ةًحتجبَّة[آل حت
خل[جبة ظُّؤُّجب ة[ٌُّذخُّخلُّحت
ألختحآ ّ ىإل ّ ز تببب : ئُّخل[ف ةُّخًجبَّْألحب
ٌألُّحتٌّ:ةًحتجب جنُّجيألً تبببآ الخل[فُّخ
ّحن[ٌَُّّْْ جبَّخلرّ[ألئُّة[حتة ئُّزُّحتئُّؤ[آل
ض[ذُّؤّّ[آل شىًؤُّذُّةٌُّّ:
خل[ٌُّّّة[أل]ٌ ؤ[هُّ جمرأل خُّزحنر�ًغ

ةختجبإ ذؤُّذد[حت ةًحتجب
تبببآ شًجلٌَّختحأل ثٌّ حتخبٌّ
جنًحآل خُّأل[ٌّْ ةًحتجب ىٌ إلُّئجمًحت�حْ
طُّؤألُّّّة[أل حلَّ ّ إل ئٌُُّّآل يُّجبحتٌّ
جبحت�ألحبحألُّ :ًٌَُّّةّ خُّجن حألَُّّْ: ط٢

ىّ جنُّزئ ةًخبحتحْ ؤُّإل[خ[جب ئُّجن[حتٌّ
ةُّ أل[ ّ إل ضٌحبح: خُّجبْحٌّ :ٌأل[حت�َّجلح
خة[آلآ خلألُّآ ؤُّإل[خ[جبآ جن[حتَّة[أل
خلُّحتجبَّجنر جنألّـ خ[ألُّآ خلُّيحلْ
خُّحتجبَّْحال إلُّهرُّ ت: ؤ[ٌَّّْ مجختذَُّّْْ

خًْإ
خبٌ[ألٌَُّّّْ ز[حتذ خل[آ إلُّؤ[آل
ةُّ ٌألختحآ جبحؤُّجلحت أزجتحءا ةًحتجبخلر[آل
ٌال حتخب ئُّجبخبٌّ: نيُّةحبححتٌّ :ضُّخ[ذ
نيُّألحبٌآل ّجمر[ ذ[ط ّىختجبَّْْ جبَّخلرس

ةًجنرًَّإ ٌخلُّحتخ[جل زئّحمّـ
شّحلخ جبٌٌَُُّّّجبحآ ئُّال إلُّحت
حآلّـ ط٢ ةًحتجبخلر[أل جبقًةختحذ
ًحآل ّ أل ةُّْذُّ: ةأل[ة نيُّألحب :ُّؤُّئة
خُّنيُّألحب خًْآل طُّألحبحؤُّة[ألّ[ألَُّّّْـ

ّىَُّّْإ خُّجن
ألحبألُّة[ألضُّؤ ّ خُّز ةُّ ةًحتجبَّة[آل
ث؟ٌّ ةُّخلآلّـ بضتؤئّآل تبببآ خل[ف
ّألآل ّىحبَّإل ز حآل ط٢ جبحألّحنرًحأل ٌّة
ئٌَُّّّْ دُّجنىختحْآل ّ خ ةُّخلآلآ ثت ةُّ
إلُّحتنيُّألحبَّ ٌألآل ملً جبحٌ خُّجلؤ[أل
خ[خم ثبجبح تبّـ ؤ[جبٌَّّ ئُّإلُّحتجبْْ
جبَّة[ز ةُّؤّألُّة[آل ؤ[ه ئُّ
جبحٌىّ[آل جلؤ[أل :أل[أل ّ ئُّخُّة[حتإل
ةُّئرًحتٌّإ ٌألحبآلّـ ضً ئُّخًححتَّة[أل
ئُّحتخبأل[ؤُّ خبؤ[حتٌَُّّء ّجمر[ ذ[ط
جلحتس[حت جبحضختحْآلّـ ةًحتجبٌُّّة[آل
ة[أل]خ هُّحتؤ[ألدُّحتَّ ٌحلمج[حتْ ز[حت
ةًحتجبألحنّألُّة[آل أل[ْنيُّ هُّحتؤ[أل�ُّة[أل

ذًحتةآلإ ه[حتخمّـ حتَّمجُّجل خُّ
طُّقُّجبٌألُّخبحجب دجتححتجبألإلُّئ ُّئُّمج
طُّْ تبببآ ئُّخل[ف ةؤ[حت خُّخلُّحتء
ض[ذُّؤ ئُّخلُّحتجبَّؤ ةُّؤٌُّّ ط[جلحجبٌُّّ
خًَّْْ خُّحتذُّخل خُّجبَّخلرإل[ذدًْ
ةًحتجبٌُّّة[آل حتخبأل[ؤُّ: ئُّ: خبؤ[حتٌَُّّء
ضًحخلر س�ُّئَُّّْجي: جبحضختحآلإ:
نيُّة أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ حآل ط٢
ٌأل[حت�َّجلح حتْْخُّحت�ٌّْْ حأل ط٢ ؤطُّذ
ةختجبَّْذَُّّْ ُّذًجبَّْئّ أل ٌّ]�ؤُّئة
نيُّألحبٌآل ّحل جل٥ ذ[ألْ ّجمر[ ةُّذ[ط
طُّْ خُّخلُّحت ط[خًْحتٌّ[آل ٍمجُّؤ[حت

خلُّز[ألحبَّْْإ ْذُّجبح
إلُّئدجتححتجبألُّ طُّع[ؤ حتحمجٌُّ[ألحبأل جبْحٍ
طُّؤجم[ئحبح خلُّحتة[ٌُّذُّّّةٌُّّ
ىٌ س[حت طُّقُّجبٌألُّخبحجب: ةُّذّ[ٌحبح
ٌختحٌَُّّْآ إلُّئدجت ةؤ[حت: خُّخلُّحتء ذخت
طُّْ خُّحتهختحْحآل ٌأل[حت�َّجلح ىّ جنُّزئ
ّجمر[جي ةُّذ[ط مجختذًَّْذَُّّّْـ ْذٌُّّ
ٌختحآل ني[ْجب حتحٌّ: خُّ خُّحتجبَّْحؤُّّـ:
ْذٌُّّ طُّْ ةختحذّخل  حتخبق ط[ٌألحبٌَّّ

ؤُّذختخلَُّّّّْإ ضجمرًَّْذُّ
خًْ ٌحتجلمج[حت ةًحتجبخلر[آل  أإلُّحتق

جبحت�ألحبَّ ىٌ ئُّجبٌىر[ذحت
ئُّضًف خلُّجبحال  حتخبق حتْْض[أل خُّ
ةًحتجب ذ٢حتآ جبخبٌّ �سُّأل جبَّْْؤ
ىّ جبْخبؤأل خ[جنًْحت ئُّةًحتجبخلر[أل

ةُّ خًََّّْْآ ئُّة خلُّحتخلُّضر
ئُّجبخبٌّ سّألخل[ٌحبٌّ: زختخلٌُّّ:
جلحتٌّ ىّ خُّجن طُّع[ؤحبحَّْْ

ٌختحآل:ةختجبخًْإ ض[ةُّةٌُّّْ:
خلُّجبحالآ  حتخبق حتْْض[أل جبْحٌّ
ئُّ إلُّخًْ ٌة[حتٌ�ُّحت ىّ ئحت ةًحتجب
حةّـ م٢ ٌ ألً ُّذجبَّْئ خألّ[ذأل[ألٌَُّّّْ
ئُّإلُّحتجبْْ جبَّخلرًْحتإ خل[فجبححت�جنرألٌَُّّّْ زُّحتئُّؤ[ألُّّّةٌُّّ إلُّئدجتححتجبألُّ
زُّحتئُّؤ[آل أل[ْ ألّهختحةجم جبَّْْال تببب

خل[فخًَّْإ ئُّجبْحٌّ طٌَُّّْحنحبح ُّئُّمج
ًحآل ّ ئُّأل ةأل[ة جلع٢ٌَُّّء ثببب
حبحَّْْ ّخلُّحتإلُّئ خُّنحبح ٌالّـ إلُّحت
ةُّ ألُّةختحْألُّذَُّّْآ ٌٌُّة ّجمر[ ذ[ط
ؤ[جبٌَّّ ألُّةختجبأل ّ دُّس ّ س مجختأل�١ٌألّ[آل
أل[ْنيُّ ةُّحتةًءّـ ؤُّخلُّئٌُّّ بتبّـ

ذختإ ةُّة[ألّأل[ة ّ س
ئُّخلُّحت أل[ةةآل ْْإلُّحتجب إلُّحتَّْإل[
ّحنؤُّحتمجُّْ:خُّجنُّ ز ّحلٌّ إل أل[ْنيُّ:خًْأل
ةًحتجبخلر[آلّـ:ٌ[خل[ٌّ  إلُّحتق خًجبسٌُّّ
ذختإ ؤُّخلُّئٌُُّّة نيُّألحب ن[جلّـ ألُّْزّـ
خُّنحبحآ حتْْجبحَّْة[أل ٌة[حتٌ�ُّحت ٌخت ئُّخب
زُّحتئُّؤ[ألّـ دجتححتجبألإلُّئ جبْْ ّجمر[ ذ[ط

ٌحلمج[ة[آل ز[حت طُّعًؤُّأل ىّ إلُّئدجتححتجبأل
حتحٌّ خُّ ًٌَّنيًَّْْ خُّحت� ٌال ئُّإلُّحت
زُّحتئُّؤ[ألُّّّةٌُّّ إلُّئدجتححتجبألُّ ٌختحآل ني[ْجب
ىٌ حتْْجبحْ حتحخًحتجبْْ ذُّؤًْجلٌّ �ؤ[أل
ٌالآ إلُّحت خلّ[خل جتٌّْْ ّ ئُّؤ مجختأل�ُّ
ٌُّةُّظ[حت خ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
ئُّزُّحتئُّؤ[آل طزجلٌجمّآل ّحلٌّ إل

جبحتْخلردًَّْإ
ثب؟ٌّ خل[ألُّ ط[خًحتٌحنَُّّْ ئُّحت�ٌّْْ
 إلُّحتق خ ٌال إلُّحت خًجبسٌُّّ زحنى
ْحٌىختجبَّْْ طُّؤُّجي: ةًحتجبخلر[ألُّّـ:
خى[زآ ٌال ئُّإلُّحت حتْْ جلحت خلُّحتؤ[ٌُّة
ةؤس[ألّ[ٌّ خبؤ[حتٌَُّّء ئَُّّْجي س�ُّ
جبَّةُّآلإ أل[آل ّ َّْخُّحتإل ة[حتٌّ خّ[أل
ّحنرألٌَُّّّْ إل طُّؤ[ألُّجنحبح إلُّؤًْ ُّئُّمج
خُّنحبح ٌالّـ إلُّحت ًحآل ّ أل ةُّّّة[ألأل[ة
ئُّجبٌٍَُّّ حتَّأل�ُّ خُّني[حتَّخلُّحتألُّةختحٌّْ
ط[ة[ؤ ُّّؤحبح ّ خل إلُّجلححتٌَّّ جبَّْْؤ

ٌرَُّّْإ دىُّْ ّ ئ ألُّضًحجلحتحٌّْ
إلُّجلححتٌَّّ ٌُّةُّؤ ئُّجبٌٌَُّّّ إلُّحت
طُّإلئ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ُّّؤحبحآ ّ خل
جبحتْخلردًْآ ةًحتجبخلر[آل  ئُّإلُّحتق
حتحمجٌُّ[ألحبأل ةُّأل[ف نيُّألحبٌآل ّجمر[ ط
ةُّجلحتخٌُّ[آل ة[حتجبَّةُّآل خلُّحتخُّض

ئُّجن[حتٌّ خلُّحتَّةّّ[آل: خ[حتَّمج[ٌّ:
ؤ[ألُّّّإ ّ خلئ

حتحخًحتجبْْجبحآ : خل[ف ئُّنيُّألحبٌآل إلُّحت
 إلُّحتق خلألًْحتٌُّّة[أل أل[ْنيُّ
حآلّـ ط٢ ئٌُُّّآل نيُّألحبٌآل ةًحتجبخلر[آل
حلَّة[أل ّ إل خحتجبْؤ[ألىختحْآلّـ ذًحتةّ[َّْ
ثببب جنًخ[ذ �ئُّؤ[أل ذًحتةّ[
 إلُّحتق أل[ْ خ ةختجب ّحنّّ[آل ئُّجنىختة

ةًحتجبخلر[آلإ
ضحتإلُّذ:أل[َّْحت�حخلرّـ ط[خلر ئُّخلُّحت
نيُّألحبٌآل جبٌٌَُُّّّجبح ئُّال سّإل[ألّحنحبحآ
حتٌْْ[ألحبحَّْآةُّخختٌرف خ[ٌُّط زخت� حتْْجبحٌّْ

ئُّث
أل[ؤأخل

تبببآ ٌُّةُّؤ ة[ألًْأل تبٌّ حتخبٌّ
زئُّ تضث خُّمجًحت�ٌّ جلَّؤّألئُّحتجلٌَُّّء
جبْْحتمجٌُُّّة حتغرُّحت:نيُّألحب ًَّّحتٌّ خُّز
مجختذًَّْ إلّألحبٌّ ط[حتحال ئُّجلَّحتٌ[ٌّ
ةُّخم بببإلُّجلححت ئُّ ز١ ٌَُّّْخُّإل
ذختٌخن إلُّجلححتحأل ئُّجبَّخلرحبحْ مجّ[ألّ[آل

ط[ْححتَّخًْآلإ

شُّحتٌختٌّ حتَّهّي أةًخبحتحأل
ئُّةختجبٌََُّّّْة تببببتبببآ حتخبٌّ
خلُّحتء شُّحتٌختٌّ حتَّهّي ذ٢حتٌجمرّحبحآ

ةًخبحتحإ ئًخأل[آل ّحنًٌّْ ز َّْجلٌختحأل
ىّ ّحنإل[ذ ز نيُّألحب شُّحتٌختٌّ ةًخبحتحأل
طُّؤُّحتٌى[ ئُّْحألُّ أل[ ّ إل ضٌحبح خُّجبْحٌّ
طُّْ خُّأل[ني[حتٌّ خلًحتٌ[ٌّ حلَّة[أل ّ إل
ْذٌُّّ طُّْ ّرّـ ئ ّ دإل ّ خُّس ْذُّ
ّجمر[ ذ[ط ةُّ ٌىَُّّْ جتحْ ّ مج ضجمرًَّْذُّ

ّرإ أل ّ جبَّأل[ئ خُّجبَّخلرَُّّّّْ
ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ ط[جنىختحةختجبأل خ
إلُّخًَّْآ حتْْجبحَّْجبح ئُّْ جبَّخلرّ[آل
ألختحْ ّ ىإل ّ ز ُّذًجبَّْئ ّ أل جبحجبمج[ٌُّة
جتَّحتحألٌ جبححت� طُّع[ؤحبَّحتحآلّـ ّجمر[ ذ[ط

ط[جنىختحألُّةختحْآلإ زّألُّةُّ

طّجمختحٌئ مُّحتَّذ �سُّأل أجبْْ

حتٌْْ[ألحبحَّْ
إلُّجلححتٌَّّ ٌُّةُّؤ جبٌٌَُّّّ ىحبح ّ ئُّة[ذ
أل[خلختحَّْآ خُّسُّأل�:جبخبٌّ:ذ٢حت ُّّال ّ خل
جبْْ طّجمختحٌئ جبٌَُّّجبح ئُّال إلُّحت
سُّأل�:ئُّجبخبٌّ:ئًخأل[آلّـ:ةُّحتذ:نُّجلَّ

إلُّئ�٢خل[ألحبَّْإ
جبْحٌّ تبببآ: خل[ف ذُّؤًجلٌّ �ؤ[أل
طّجمختحٌئ خلُّحتخ[جلٌّ جبْْ حته[ألحبأل
ئًخأل[ألَُّّْآ ٌُّّشّحلخ ئٌُُّّآل
زُّؤ[حتٌّ جلع٢ٌَُّّء طّجمختحٌئ
خلُّحت ةختجبَّ جلَّؤّأل جن ّـ:إل٢ط[٣[أل
ختض[ألٌ خُّخب جلحتٌّ :ىّ جلٌ[أل ئًخأل[آلّـ

ْذُّ:مجٌُّ[ألحبإ طُّْ ط[خًْحتٌّ
ببٌّ ئُّحتخبٌّ ةُّ: ئُّسُّأل�ُّةُّجبح:
خًْ خُّحتجبَّْحال ط[ذ: تبٌّ: ذ[ ذُّؤًْجل
ةُّخم خلُّجبحآل ض[ٌ[ألحبآ حتخبٌّ تت
سُّأل�ُّ خختٌألحبححتخًْآلّـ ةًخبحتحآلّـ
ئٌُُّّآل ببثب ٌ[حتٌّ خخت� خُّجبَّحتةختجبأل
إل[زآ ٌ]ذة ط[خل[ٌَُّّّّْ طُّعًؤُّأل
ئُّخلُّحت جبَّة[ذَُّّْ سُّضر ةُّذّ[ٌحبح
طّجمختحٌئّـ حلَّة[أل ّ إل ز[جنُّةحنُّةختجبأل
ئًخأل[آلّـ ئُّخ[جنًْحتٌّ ُّشّحلخ
خلًز[ٌّ حلَّة[ألّ إل ٢ةختجبأل�ّ س
ةُّ ُّذًجبَّْئّ أل :ىٌ حل ّ إل ئًخأل[آلّـ
ختٌىختجبألٌ ني[ْجب خ أل[خلختحَّْ خًٌُّألّوئ

ٌ[حتَّإ خخت� طُّْ ىختجبألّ دُّس ّ س
ثبببآ ٌُّةُّؤ ة[ألًْأل ثبٌّ حتخبٌّ
خُّحتهختحْحأل ىّ جن إل٢ طّجمختحٌئ
نُّجلَّ ةُّحتذ خلُّحت: :خ ٌخلُّحتخ[جل
حتخبٌّ بب ؤ[ٌَّّْ ةُّ ّىختجب جبَّخلرس

ض[ٌ[ألحبإ
ثبٌّ حتخبٌّ ذ[ ةُّ سُّأل�ُّجبح ئُّْ
ثبتب خًْآ خُّحتجبَّْحال جبَّْْال ة[ألًْأل
خبؤ[حتٌَُّّةّ[آل ةُّ ةًخبحتحآل هُّئُّخلرّأل
خًْآلّـ شُّؤ[خم خُّخحلْْذألٌَُّّّْ خلُّحت

خختٌألحبححتخًْآلإ ةُّخلّخن بتتت
ٌختٌَّّضُّؤألحبألُّة[ألّخن:ثضبؤئّ[حت خُّمجً
ط[خًْحتٌّ ختض[ألٌ خُّخب جلٌ[آل جبحت
ئُّ ٌّةُّض ةُّْذًَّْ نُّجلَّ ةُّحتذ

ؤحلمجُّْزّـ تت ض[ألًْ: حتْْض[ألبببت:
س�ُّ رَُّّْآ ّ جبَّخّأل شىًؤ خّأل[ٌّ ببب
ذختإ نيُّألحب:ض[ألًٌُّْة:ختحألدًْألٌ ئُّْ

مجختذَُّّْ سّإل[أل ٌجبححتح ىّ أيٌُّختحأل
ٌُّةُّؤ جبٌٌَُّّّ ُّة[ألئُّجبْحخل[ئ
ىّ يٌُّختحأل ُّّالآ ّ خل إلُّجلححتٌَّّ
حتحٌّ خُّ ةُّ مجختذَُّّْ سّإل[أل ٌجبححتح
يٌُّختحأل جبَّْْال ط[خًْحتٌأل[خل[آلآ
أل]ئُّخل ةُّطُّؤُّحتٌى[ٌّ ط[خًْحتٌُّّ
حتحخًحتجبََّّْْ خلُّجبٌَّّ خلُّّّة[أل

رَُّّْإ ّ مجختذد
ّىختجبآ جبَّخلرّس ة[ذُّ: طُّْ: يٌُّختحألُّةُّ
ىٌ يُّحتجل طُّؤُّحتٌى[ خ[ألىُّة[أل ةُّ
ئُّْحألٌُّّ ةُّخم: خُّإلُّجلححتحآل جلحتٌ[ألحبح:
جبحإل[ذّ[آل:ةُّؤُّّـ:جبْحذخت:ألٌُّ[ألرًحأل ةُّ
خ[ألى[ألُّ طُّْ ْحٌىختجب طُّؤُّجي خّحبَّألَُّّْآ

خغإ أل[خًْز
جبحتحٌّْ خلألحبْي ٌختٌَّّ خُّمجً
ٌّخُّإل ًجبَّْئُّذ:جلٌ[ألُّة[أل:سّإل[آل ّ أل
ذختٌئّآل تضب ألحلٌىٌُّّ يٌُّختحألَُّّْ طُّْ
ةؤس[ألّ[ْ زحنى جلٌ[أل جبحتَّّـ
ذختٌئّآل تب خُّألحلٌىٌُّّ خ[ألىُّة[ألّخن

ٌرإ ألخت ّ جبَّضُّؤئ جبحت
جلحت:خًََّّْْ ألُّْز ألختض :ثببب ئُّخل[فخل[ف ذُّؤًْجلٌّ �ئُّؤ[أل ةُّ ٌ خُّسحت
خ جبحت بتضثتب: مجٌُّحنرُّ: حتحخًحتجبْْ:
ألختض ٌَُّّْخُّإل ألُّْزّـ ّ خُّحتؤّئ
خُّحتجلخًََّّْإ جلحت ئُّسّإل[ألحبح: ضحتحء
جبححتحٌُّّّةَُّّْ يٌُّختحألُّ ٌّخُّإل خُّال
ئُّ ةُّؤ١ خ ألُّْز ّ خُّحتؤّئ ألختض
ذ[ألْ ٌَُّّْإل خُّْ جبحخُّجلٌّّـ جبحت بت
ىّ جبحإل[ذ ألُّْز ألُّحتٌّ ّ خُّحتإلُّؤإل

ئُّجبَّخلرحبحإ جلحتٌ[آل

مجُّحتؤدًْأل زُّذ[ْ أخْخًْألٌَُّّّْ
جلٌَّّْ ٌّمج

خلّ[خلُّّّة[آلّـ حتْْجبحَّْ حٌّ ٌخت� ْ
إلُّجلححتٌّ ٌُّةُّؤ ئُّجبٌَّّ سُّأل�ُّة[آلآ
سّإل[أل زُّذ[ٌّ نيُّألحبٌآل ُّّؤحبحآ ّ خل
خل[حتخمّـ ةُّجبٌ[حتذختٌألّ[آل خْخًََّّْْآ

خُّحتحجلَّإ زُّئَُّّْحتْ طُّألوئألحلحٌّ
ةُّجنًإلُّْح حت�حألى[حتٌُّّة[ألمج إل[ْة[ز
ؤُّذختخلُّّّة[آل ئُّمجُّْحتَّذختٌآل ّ خٌُُّّة
ٌرّـ جبحجبَّألخت جلٌَّّْ ٌّمج خلُّحت خ
ٌُّة�ختذًَّْة[آلآ ألُّذَُّّْ ٌختٌَّّ خُّمجً
مجُّحتؤ[ زئٌُّّ خُّحتجلذختٌآل جبٌَُّّجبح ئُّال
حتحخًحتجبْإ أل]خل ئُّني[ْ ذؤ[حتةختحَّْ
ة[حتَّخل[ذُّ ٌّخُّإل إلُّحتَّْإل[
ه[ْ َّْةً خلختْجنرُّّّة[أل
مجّ[ألّ[آل ةُّخم إلُّجلححتحآل خًؤُّئُّحتجلََّّْ
خُّخلُّجبحآل جلٌ[ألُّة[ألّحنّ[آل ئُّجبَّخلرحبحْ

ٌرإ ألخت ّ جبَّضُّؤئ جبحت ؤئّآل

أل[حت�َّجلحٌِ خُّحتهختحْحألِ جنُّزئِ
خلّةختحذِ ِ ط[ٌّألحبٍَّ:حتخبق
ؤُّذختخلَُّّّّْ ضجمرذُّ حألِ ط٢
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خلُّجبحال:  حتخبق خُّحتْْض[أل
جبخبٌّ �سُّأل جبَّْْؤ ئُّضًف
ئُّةًحتجبخلر[أل ةًحتجب ذ٢حتآ

خلُّحتخلُّضر ىّ جبْخبؤأل خ[جنًْحت
ئُّةئدًََّّْْ

ٌُّةُّؤُّ جبٌٍَُّّ ذختٍ أل[خلأل[ؤٌُُّّةِ ط[خًْحتٍ يٌُّختحألِ

ذختَّ إلُّحتَّجنٌُُّّةِ جلٍَّْ ٍمج مجُّحتؤدًْألِ
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تةقينةوة جةنطء هةزارةى سيَيةم.. دةيةى يةكةمي دةيةى
جبَّخلرًْحت ط[ث

ُّّالآ ّ خل إلُّجلححتٌَّّ ٌُّةُّؤ جبٌٌَُّّّ
�سُّأل ٌ[آل ذ٢حت جبخبَّ �خُّسُّأل
ّىختجبإ ذ٢حت:جبَّخلرّس ئُّجبخبٌّ سّإل[أل
خًحتسُّة[أل ؤ[حتجبحألُّز جبْحٌّ
ئُّجن[حتٌّ :سّإل[أل خ[جلحتمج[أل أل[َّْألحبٌّ:
َّْجلححتَّذ خ[حتَّمج[ٌّ ألًٌّحتءّـ
ألر[مجآلا ّ أز طُّؤُّحتٌى[ خُّحتمجختٌّ
ةُّ ببببآ طٌُّئًف ببٌّ حتخبٌّ ئُّ:
أل[خلختحَّْآ سرُّؤدُّحت ّ خل خٌُّ[ألحلٌَّّ
طُّؤُّحتٌى[ :ةخلُّحت :خًجن سحتش
ْ ض٢ خُّحتٌَّّ إلُّحتجبْْ خُّخلُّحت سّإل[أل
حآلّـ ط٢ حةّـ م٢ جبحخُّجنىختجبّـ: جنُّحت�
خُّحتٌَّّ ضجمرُّ: خ[ةًحتٌّ ةحتٌ[ٌّ:

جنُّحت�ََّّْإ
ٌ[ألحلٌَّّ جنُّة[أل ئُّإل٢ خُّحت
جبْْني[حتٌّ طُّؤُّحتٌى[ سرُّؤدُّحتآ ّ خل
حتٌجمرذ٢ زُّؤ[حتٌّ نيُّألحبٌآل

ئُّْحألُّث خًََّّْ
تثثبآ جنًخ[ذ تبٌّ إحتخبٌّ
ذُّحتٌّ مجُّحتحس ئُّأل[ْ ّ طذؤدّئ
ئُّجن[حتٌّ :سّإل[أل خ[جلحتمج[أل أل[َّْألحبٌّ:
ت ٌَُّّْخُّإل ذُّيَُّّّّْْ ألًٌّحتء
ئُّ ز١: ئُّجبَّخلرحبحْ مجّ[ألّ[آل ةُّخم

خختٌألحبححتخًْآلإ ببببةُّخلّخن
إلُّحتجبْْ ثثثبآ ط[خ ثٌّ إئُّ
ئُّجن[حتٌّ طُّؤُّحتٌى[ جلض[ألٌُّّ ّخ[ئ
ذُّألحلحألّ[ْ ز[ٌرُّضر ؤُّجبححتْئجم
ةّألّ[ ز[ٌرُّضر خأل[ٌخت
ةُّخم تبب ئُّط[ة[ؤحبح ألختحٌَُّّّْـ ّ ذُّي
ةُّخلّخن بببت ئُّ: ز١: ةًخبحتحآلّـ

خختٌألحبححتخًآلإ
ألةئّألر خّئ ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح
طُّؤُّحتٌى[ ة[ذٌُّّ طُّْ ةخلُّحتخل[ئ إلُّؤ[آل :ط[خ ببٌّ: حتخبٌّ ئُّ
نيُّألحب حتجبْؤ[ألىختجبألخُّخ هُّحتؤ[ألّحبح
طُّهه[ألجمر[آل ئُّخلًجبحآلّـ ّ ط[ؤ[ع
ٌى﴿ختحٌّْ حت ذًؤ[إلءّـ خُّؤًجنُّة
ذُّيّألَُّّْة[آل خُّطُّع[ؤحبحأل ي[مّحبَّ
خآل طًخل[ؤُّ أل[ٌّْ ذؤُّذد[حتةختحّـ
ٌى﴿ختحَّْةُّ حت :ةخلُّحت جبأل
أل[خلختحْ ٌُّةُّظ[حت: :خ جبألّ[ ئُّط[خلر
ئُّخلًجبحآل ط[ؤ[ع[ألٌُّّ طُّْ ً ّ ئُّأل
جنّو[ٌّ ة[حتمجٌُّّ ةختحآلآ خحتجبْؤ[آل
حتحٌ�ٌُّ[ألحبث ْحجنألرآل خًإ جبَّحتؤ[آل
ٌجبححتح زحنرًّحأل ة[حتمجٌُُّّ طُّْ
ي[مّحبَّ جبآلّـ خآل حنىُّجنّ ز
طُّؤُّحتٌى[ ئُّطُّهه[ألجمر[ألّخنآ ةختجبَّْإ
أل[أل ّ حتحإل ؤُّجنيّـ: :خ[حتَّمج[ة[أل
ةختجبإ خحتجبْؤ[آل ي[مّحبٌَّّ طُّألحبحؤ[أل
ذحنختٌأل �ؤ[أل ببٌّ إحتخبٌّ
ضةًخبٌّ ىّ جن إل٢ ببببآ :ٌُّةُّؤ
طُّؤُّحتٌى فة ةُّجنرّ�ُّف ئُّجبخبٌّ
ئٌُُّّؤُّآل مُّجبَّآل ئُّخُّألحبَّحتٌّ
جبَّحتٌ[ْحآل ثب ٌَُّّْخُّإل طُّع[ؤحبحتحْ
جبَّحتٌ[ْحأل ثت ئُّجبَّخلرحبحْ مجّ[ألّ[آل

خختٌألحبححتخًْآلإ ذختٌخن
ئُّ خلُّم[ز تب ئُّ ةُّؤ١ جبْحٌّ
سرُّؤدُّحتآ ّ خل ٌ[ألحلٌَّّ: :ؤ[حتَّة[ألُّز
حتحٌ�ٌُّ[ألحبث أل[ذ زُّق[أل ٌى﴿ختحٌّْ حت
طُّألحبحؤ[أل خلُّحت خ ّ جن إل٢ إلُّحت
خ جنىختجبآل إل٢ َّْةً ٌى﴿ختحَّْةُّ حت
أل[ذ طُّألحبحؤُّةٌُّّ ثب إلُّحت خلُّحت

ٌرإ ئُّيُّئُّؤحبَّجبحت
ئُّ ةُّؤّخن ؤ[ٌَُّّْة جبْحٌّ
زُّعٌُّّ طُّؤُّحتٌى[ جنُّة[آلآ إل٢
ٌى﴿ختحٌّْ حت ط[حتحخلرٌُّّ ذ[ْحأل
ةختجبإ جبآل خآل طًخل[ؤُّ ئُّةُّأل[في[مّحبَّْ ؤ[أللآ إلُّؤ[آل تبٌّ حتخبٌّ
جحتَّأل�ُّ ْذث جبآل: خآل سُّجلٌختََّّْآ
ذ[ٌدُّذّ[آل ةُّط[ؤ[ع ّ مجختْز
جن[ألَُّّْ إل٢ طُّْ: ئُّزحنر: إلٌُُّّ
ببببآ طٌُّئًف ثبٌّ: حتخبٌّ خآلحإ
ُّئُّمج ىّ ّىُّْذأل ني[ْز ئُّؤّ[أل
ٌّDaily Ummat حتخبأل[ؤٌُّّ
خٌْىختجبََّّْث جبآل: خآل ز[ةجمر[ألآ
جن[ألَُّّْ إل٢ خُّْ زًٌَُّّألحبٌُّّة جإلّمت
خُّال ألُّّّحآ ط[مج[جبححتٌخن ألُّّّّـ
طُّهه[ألجمر[آلّـ ط[جلحجبةختجبأل �ئُّسُّأل
ببببآ جبَّْْؤ ذحنختٌأل �ئُّؤ[أل
طُّؤُّحتٌى[ حلَّة[أل ّ إل ئُّةٌَُُّّّْةحبح
ّىّ[آل ر ّ ة[خل ط[خ[جب سُّئ ئُّجن[حتٌّ
جبآل ةُّذّ[ٌحبح:خآل خُّحتجبَّخلر:ةُّْزآ
جبْْ يجمُّ:خ جنُّة[ألَُّّْ إل٢ ئُّخ[حتٌَّّ
جبَّة[زإ ٌى﴿ختحَّْةٌُّّ: حت :طُّألحبحؤ
خُّخلُّحت ]خل ت سُّحت�خًْأل ّ ذ ز[جي
ذحنختٌأل ثب حتخبٌّ: جنُّة[آلّـ: إل٢
جبآل خآل طًخل[ؤُّ تبببآ ٌُّةُّؤ
ٌ حتخب ّى:ذؤ[حتةختحْ:نيُّألحب ر ّ ئُّة[خل
ة[ٌُّذخلُّحت دجتححتجبألإلُّئ ئُّ خُّحت
ٌى﴿ختحٌّْ حت رٌ خُّحتزختخلّ[حت طُّؤُّحتٌى[آ
ٌ[ألحلٌَّّ :ؤ[حتَّة[ألُّئُّز ي[مّحبٌَّّ

حتحمجٌُّ[ألحبإ سرُّؤدُّحت ّ خل
ةجن طُّؤُّحتٌىُّّّة[آل ّحنر[ إل

حألحبخًْآ ألُّزُّحت� ّ ذ زُّؤ[حتَّة[ألّ[آل
جبَّخلردُّسخ طُّؤُّحتٌى[: :جمٌ ةأل�خت
جبخبٌّ �سُّأل خ جبحتٌّ ؤئّ[حت بت
بب خًجيّـ خُّحتجبَّخلر ضجمرُّ ذ٢حت
إل[ْة[حتٌىختجبأل خ حتٌحنجب ؤئّ[حت
مجًحخلرألٌَُّّّْ ؤس[ألّ[ة[ألة
جبَّحتخ[جلخًْآل خ ذُّحتض[ألىختجبآ ط[٣[أل
جبْحٌّ ط[خًْحتٌٌُّّّ يٌُّختحألُّ ئُّْ

خًْإ جبْني[حتٌ[آل زُّؤ[حتَّة[آل

ٌُّةُّؤ ضًف طُّهه[ألجمر[آلآ جنُّحت�ٌّ
ذ٢حت جبخبٌّ �سُّأل

�سُّأل ئُّجن[حتَّجلحٌ[آلآ ٌ إلُّألحب
�سُّأل ٌُّةُّؤ خُّضًف طُّهه[ألجمر[آل
ثٌّ حتخبٌّ: إ جبحجبَّألف ذ٢حت جبخبٌّ
حتخب ز[جيثب ببببّـ ٌُّةُّؤ ذحنختٌأل
سرُّؤدُّحتآ ّ خل ٌ[ألحلٌَّّ ئُّزُّؤ[حتَّةٌُّّ
ةُّخختٌر إل[ْزُّق[ألُّة[أل طُّؤُّحتٌى[ْ
ةُّألُّجبحآ [ألّ[آ طُّك ئُّخُّحتٌر[ألّ[آ خًْآل
[آ ّطّر[ئ ألًّجلئُّألحبحآ: طًخل١حئّ[آ:
ز[ةجمر[آلآ طّجمس[ألّ[آ هُّحتَّألجم[آ
حلَّ ّ إل خ[جنًحتّـ ةحتٌ[ٌّ زئُّألحبحآ
زُّؤ[حتٌّ د[آل ّذ[ئ: حتخبق ألٌُّ[حتَّة[أل
ط[ؤ[ع جبحْ طُّهه[ألجمر[ألّ[آل
جبجلٌألٌَُّّّْ سُّأل�ُّةُّ: :حتحمجٌُّ[ألحبأل
ذختٌّ سختخلختحْحأل ّ ئ جبآلّـ خآل طًخل[ؤُّ
ئُّ س�ُّ خًّـآ ي[مّحبَّ ٌى﴿ختحٌّْ حت
ى﴿ختحَّْةُّْ:حتْْض[ألحبألٌ ئُّأل[ْخختجبأل:حت
زُّأل[مجٌُُّّء ةُّخدًَّْ د[آل ّذ[ئ  حتخبق

ي[مّحبَّإ خ
طُّؤُّحتٌى[ْ حلَّة[أل ّ إل جنُّةٌُّّ ئُّإل٢
د[آل ّذ[ئ  حتخبق إل[ْزُّق[ألُّة[أل
جلحتخٌُّّ ُّْ حتخبق طُّْ حتْْض[ْ:خلُّحتحأل
ئُّأل[ْنيُّ ي[مّحبَّ سختخلختحْحأل ّ ئ
ضٌ[آل ْذُّ طُّْ جن[ضٌُُّّّْة[أل

جن[حتجبََّّْإ
ذ٢حتآ جبخبٌّ �سُّأل ٌُّةُّؤ ضًف
ئُّضمجختزآ ٌخلُّحتخ[جل زختخلٌُّّ جبْْ
ٌط[جلحجب خُّزختخلٌُّّ ةٌُُّّةُّؤّ[آل
أل[خلختحَّّْـ أOEFا خُّحتجبَّْحال
د[آلّـ ّذ[ئ  حتخبق حتْْض[أل جبْحٌّ
جلحتٌّ ىّ خُّجن ز[ةىختجبألٌَُّّّْ
ّجمر[ ط ُّآ حتخبق ئُّْ طُّهه[ألجم[آل
ّ خُّجن ضحتإلُّزّـ ئُّأل[ْنيُّة[أل
ألحلٌى خ[جنًْحتٌّ ئُّأل[ْنيُّة[أل
حلَّة[أل ّ إل ّرّـ ًٌَّجبَّني خُّحت� ز[ةجمر[آل
ئُّجبخبٌّ إل[ْزُّق[ألُّة[ألّ[آل طُّؤُّحتٌى[ّـ
د[آل ّذ[ئ ي[مّحبَّّـ نيُّةحبححتَّة[أل
ببثثبخلُّحتخ[جلٌّ ألحلٌىٌُّّ جبَّسُّأل�آلّـ

حلَّإ ّ إل ئُّْ ّىآل خُّجن طُّؤُّحتٌى[
ىٌ حل ّ إل جبَّْْؤّخنآ زختخلٌُّّ
طّجم[ي خُّ ًجبَّْئُّذ:طُّؤألُّّّ:ةُّ ّ أل
ئٌُُّّآل أل[خلختحَّّْـ أISFAا
خلُّحت:خُّألُّذَُّّْ ط[خل[ٌحن:طُّعًؤُّأل
�ؤ[أل ٌ]ذئُّة ٌُّة�ختذًَّْة[آل
خُّؤُّخُّخلر بببب ٌُّةُّؤ ة[ألًْأل
ة[خًْف ط[خل[ٌحن ز[حتحخلرأل
ألختحَّْْ ّ ىإل ّ ز جبَّْحتْخُّحتٌّ ز[ٌرُّضرّـ
و ّ :حتة ٌخت خب نيًَّْ ّحلَّ إل تببب:طُّْ ئُّ
تت ئُّ أل[ذّـ:ز١ زُّق[أل حلَّة[أل ّ إل
جبَّْئُّز بت جبَّخآلّـ خلُّحتخ[جل إلُّجلححت

جبَّة[زإ حلَّجبح ّ إل ئُّْ ٌخُّجنحبححت
د[آل ّذ[ئ  حتخبق حتْْض[أل جبْحٌّ
ىّ شىًؤُّذ ببببآ ٌ]ذئُّة
جبحتْخلرىختحّْـ ْذُّ ئُّْ ألًح
]ٌأئ زّ[ْؤ[يًآل طُّعًؤُّأل
جبْْ ّجمر[ ذ[ط ألختحْ ّ ىإل ّ ز مج[ا س٢
ْذُّ ئُّْ ة[ٌُّذخلُّحت دجتححتجبألإلُّئ

ًٌَّنيًَّْإ خُّحت�
أل[أل ّ جنىجمرإل جبْحٌّ مجُّحتنيخل[ف ٌ]ذئُّة د[آل ّذ[ئ حلَّة[أل ّ إل
خُّحتني[ْ جتٌَُّّةٌ خُّحت� ط[حتحؤ ببببآ
ّحن[:خُّال :خُّخلُّحت:طُّهه[ألجمر[ألحبح:ة خ[ف
حلحألُّّـ ّ إل طُّْ جبْحٌّحبح ٌُّّخل[ئ جبْْ ئُّال
زُّحتٌَّ[آل ي[مّحبَّ نيُّةحبححتَّة[أل
جبحَّْْ ني[ةُّّّة[ألّ[آل خُّقًسّـ
مجُّْحتَّذختٌآل طُّهه[ألجمر[آل: ّجمر[جبح: ئُّط
ئُّْ ذ٢حتّـ ئُّجبخبٌّ سُّأل�ُّ خُّحتٌَّّ
خ[حتحء ]طُّؤجم ًٌَُّّّجبح نيًححتني
ٌ[حتٌحبح خخت� طُّؤُّحتٌى[ ةخلُّحت طخ[ؤ[ٌّ
طُّْ حتَّْحألٌُّّ ذخت ٌخلُّحتخ[جل إلُّجلححت بت

ْذُّ:خى[زإ

حة م٢:ط[جلحجبةختجبأل:�سُّأل
أل[ٌّْ ةُّ: حة ئُّم٢ طُّؤُّحتٌى[ �سُّأل
ببٌّ ئُّ:حتخبٌّ ألختحَّْْ ّ سحتحْسحتٌّ:ئ
إلُّؤ[آل ط[ٌ[حتٌّ: بٌّ ذ[ تببب ط[جبححتٌّ:
�سُّأل ضًف:جبَّْْؤ :ض[ٌ[ألحبآ خل[ف

سّإل[أل:جبخبٌّ:ذ٢حتَّإ
تببب ط[جبححتٌّ بب ئُّ خل[ئسُّأل�ُّةُّ تت خُّ :ٌ]ذة ّىختجب: جبَّخلرّس
أل[إ ّ إل حة ئُّم٢ شًةؤ:خُّمجمُّّّة[آل
إل[ْزُّق[ألُّة[أل طُّؤُّحتٌى[ْ ز[خل[ٌّْ
 حتخبق ةُّ طَُّّْخًْآ سُّألل خ
ذ[ٌدُّز حتَّة[أل]ٌ خخت� خلُّجبحال
سدُّض[ألٌُّّ خُّئُّأل[ْخختجبأل
أل[ة[زّـ ّ دُّس ّ س ةؤُّئىًخبٌّ
نيُّة ئُّجبحتْخلرىختجبأل خُّحتجبَّْحؤُّ

طُّؤُّحتٌى[ ئَُّّْجي س�ُّ ةؤُّئىًخبإ
َّْجلٌختٌّ ز[ْف ةئآل جلححتٌّ ئُّخلُّحت
جبْْ ئُّألحلٌىٌُّّ خُّحت جبَّحتََّّّْـ
سُّأللآ ىختجبألّ ئُّجبَّخلرس ؤ[ألل
ُّئُّمج زًٌَُّّألحبٌّ :خُّخًْأل حي م٢
ٌى﴿ختحَّْ حت ي[مّحبَّّـ ٌى﴿ختحٌّْ حت
ذؤُّذد[حتةختجبْ ذخت حتٌجمرُّّّة[ألذ٢
حَّْة[أل جإلُّئجمًحت� حتحٌ�ٌُّ[ألحبث
جبَّةُّآلّـ ذُّحتحذف حيحبح ئُّم٢ خلُّحتي[في[مّحبَّ ٌى﴿ختحَّْ حت طُّْ طُّألحبحؤ[أل
ةؤُّئىًخبآل :نيُّة :حبحأل ّ زُّحتَّز

حةحإ م٢ خ[ةًحتٌّ ئُّأل[ْنيٌُُّّة
ثت زحنرًّحأل ذًْحأل طُّؤُّحتٌى[
حة م٢ ئُّجبخبٌّ سُّأل�ُّةٌُّّ خ جبَّْئُّز
رُّّّة ّ إل[ْزُّق[أل ّرّـ أل ّ خُّجبَّخلردإل
ط[حتَّجلْْؤُّألحبحآلح جإل[ْزُّق[أل خُّأل[ٌّْ
ببتإلُّجلححت ئُّ ز١ أل[ّـ ّ ىإل ّ ز
جبحخّألىختجب سُّأل�ُّةُّ خ خلُّحتخ[جلٌّ[آل
خُّال ّىإل[ذُّةٌُّّ ز ىّ ةُّخُّجن

خًْث ًٌَُّّّ جن
خلُّحتخ[جل بتبإلُّجلححت إطُّؤُّحتٌى[
حلحألٌُّّ ّ إل طُّْ: تث؟ٌّ جبَّة[ذُّ: ةُّ

ةختجبإ ئُّسُّأل�ُّةُّجبح ٌخُّجنحبححت
ةُّ خلُّحتخ[جل إلُّجلححت: تت إخُّحتٌر[ألّ[:
حلَّة[آلإ ّ إل ٌجتٌَّّ حت تب؟ٌّ جبَّة[ذُّ

ةُّ خلُّحتخ[جل ببتت آ خ[جنًْحت إةحتٌ[ٌّ
حلَّة[آلإ ّ إل بضب؟ٌّ جبَّة[ذُّ

خلُّحتخ[جل إلُّجلححت ب: إطًخل١حئّ[آ
حلَّة[آلإ ّ إل تضب؟ٌّ ةُّجبَّة[ذُّ

جبَّة[ذُّ خلُّحتخ[جل:ةُّ إجبحألّؤ[حتءآ:ببب
حلَّة[آلإ ّ إل تبضب؟ٌّ

ةُّجبَّة[ذُّ خلُّحتخ[جل تثب إزئُّألحبحآ
حلَّة[آلإ ّ إل تبضب؟ٌّ ألحلٌىٌُّّ

خُّخبؤ[حتٍَّ ْز: بب ئَُّّْجي س�ُّ
�أل[سُّأل ّحلٌّ إل خلُّحتخ[جلّـ ةُّؤ
ةُّ ةختجبآ ئُّسُّأل�ُّةُّجبح خُّجنحبححتٌّ[آل
خًْإ ؤُّمألٌُّّْ زحنرًّحألُّّّة جلٌ[ذخت
ط[جبححتّـ ببٌّ حتخبٌّ خُّحتَّخٌُّ[أل
طُّْ :ئُّذُّْحْخًْأل جبَّيّيُّ بث جبْحٌّ:
ةخلُّحت:خًجن سحتش ْحجبٌٌَُّّّ:ةُّ
إلُّحتجبْْ خُّخلُّجبحالّـ جبحخًٌّْ طُّؤُّحتٌى[
يًخلٌُّّا أمًجبٌَّّّـ ةًحت�َّةٌُّّ
ئآلآ ّ دإل ّ خُّس حة: م٢ خطٌَُّّّْ
إلُّخبحألحبّـ خُّنحبحٌ[آل ذُّيّألَُّّْ نيُّألحبٌآل
ةخلُّحت جبَّيّيُّجيآ: تت: جبْحٌّ
جبحَّْ هُّحتؤ[أل حتحٌ�ٌُّ[ألحبث طُّؤُّحتٌى[
ٌختٌَّّ خُّمجً ةُّ ض[ألًٌُّْء حبحأل ّ خُّئ
ض[ألًَّْجبح ئُّْ خلُّجبحال جلحألّ[حتٌُّّة[آل

خًَّْإ

خُّإلُّؤ[آل طُّؤُّحتٌى[آ حلَّة[أل ّ إل
ط[جلحجبةختجبأل �سُّأل ًٌَّّّ جن
جلحتخٌُّّ ئُّط[٣[ألَُّّْ ٌرآ: ةً
ط[خًْحتٌُّّة[أل خلُّحتخ[جلٌّـ ط[ؤ[عُّ
َّْةً خطٌَُّّّْ ئُّأل[ْخختجبّـ حيّ[آل م٢
خلُّجبحال ةُّألحبحْ جبَّْْؤ �سُّأل
ّرآ أل ّ ألُّخلًْذ ألُّْذُّّّة[آل ُّ�ئ ّ ة
خُّإل[ْة[حتٌّ خُّحتٌر[ألّ[ حلَّة[أل ّ إل
جبَّخلرّ[أل�ختز طًخل١حئّ[ حلَّة[أل ّ إل
ئُّّـ ّ حتْؤ ألُّْذُّّّة[أل ُّ�ئ ّ ة خُّخلُّحت

ه[ْإ يُّخلختْ طًال خُّألحبَّحتَّة[أل
�ئُّسُّأل ضخًححتجبألّ[آل خ
ط[جبححتآ ثبٌّ حتخبٌّ: أل[ْجن[حتَّة[آلآ:
ئُّخّ[خ[ألُّة[أل طُّؤُّحتٌى[ ذ[ألىُّة[أل
جبَّخلرّ[آل ز[ٌرُّضر خُّحتَّْ حة م٢
حة م٢ حلَّة[أل ّ إل ةختجبإ ُّخُّسًْئ
ةًهُّّـ ألُّسُّيّـ: جن[حتَّة[أل ئُّألحلٌ:
حلَّة[أل ّ إل ةختجبإ خُّحتمجختٌّ[آل أل[خلختٌُّ
جن[حتٌّ نيًححتجبَّْحتٌّ خُّحتٌر[ألّ[جي
جبْْ ؤ[ٌَّّْ خ مجختز خُّخلختٌَّ[آل
ؤ[أل�ُّآ طُّْ ثبٌّ: حتخبٌّ: إلُّهرُّّـ
جبَّخلرّ[آل ّىحنى[ألحبّـ ذ ذ[ألىّ[آل تب

مجختزإ جن[حتَّةُّ خُّخلُّحت
زُّحتَّجنًذ ىٌ حل ّ إل ة[ذحبحآ ئُّإلُّؤ[آل
ةًحتجبخلر[آل  ئُّإلُّحتق :طُّؤُّحتٌى
زُّحتئُّؤ[أل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ جبحخُّجلٌآلآ
حلَّة[أل ّ إل ألُّجبح ٌُّّ�ٌ حت ذًحتةّ[
ْذُّجبح طُّْ ض[ة خُّأل[ْ طُّؤُّحتٌى[
ؤًجنُّةُّة[أل حيَُّّْإ م٢ أل[ْ ألُّ ّ خ
خلًحتََّّْآ ئُّجبَّحتٌ[ٌّ طُّؤُّحتٌى[جي
سًألحبْئّجمالّـ خ[حتَّمج[ة[أل
ئُّأل[ْنيٌُّّ إل[ْزُّق[ألُّة[ألّ[آل
طُّْ ةختجبّـ خحتجبْؤ[آل إلُّْحتحؤ[آل

ز[ةىختحٌَُّّْإ ِ ئ أل[ْنيٌٌُُّّ[آل
ىختجبألّ ئُّجبَّخلرس إلُّهرُّ خلخ جبْحٌّ
خُّحتَّْ طُّؤُّحتٌى[ :حلَّة[أل ّ إل سُّأللآ
تٌّ حتخبٌّ ز[ٌرُّضر:سًآلّـ خُّنحبحٌّ
طُّؤُّحتٌى[ جنسٌ جلحت ىٌ حل ّ إل ألّجم[آلآ

سحتٌّ :جنسٌ جلحت تب: ذ[ألّـ ثب: ةُّ
خلُّحت ةختجبَّ جنّ[آل إل٢ خًآلآ خختحجبف
ُّذًجبَّْئ ّ أل خُّنحبحٌّ ةُّض[ألٌُّّ هخت�
ز[خلُّْحأل حلَّة[أل ّ إل ئٌُُّّآل خُّال

خُّحتزُّحتنيحبحتحألَُّّْإ ةُّض[ألَُّّْ هخت�
ىٌ حل ّ إل جنُّآ طُّْ:إل٢ جبْحٌّ حتخب جبْْ
ةختجبَّ جن إل٢ طُّؤُّحتٌى[ جنسٌ جلحت
خُّنحبحّـ ةؤ[حتٌّ جنىة خلُّحت
ىّ ٌأل نيُّألحب:جنً جبَّخلرّ[أل�ختز:خُّخلُّحت
ألّجم[ألّخن ثٌّ حتخبٌّ ةجنىُّةُّإ ةأل١فأل[ْ طُّؤُّحتٌى[ حلَّة[أل ّ إل
ةختجبّـ خُّنحبحٌ[آل مجُّحت�َّةُّة[أل جلحتخٌُّّ
ىٌ زٌُّىُّحت حتخبَّ: طُّْ :ٌّ�ز[جنألًَّّحت
خُّحتجبَّال ىّ ئُّمجحت�َّز[أل خلُّجبحال
طُّْ ألختحّـ ّ حتْض جن٢حذآل: ّئ إلًذ
أل[آل ّ ةذ[ٌّإل خلّؤدًف خًَّ حتْْجبحَّْ
شّحلخ جبٌٌَُّّّ نيُّألحب ذُّخُّجبَّخل

خُّمحمإ
هُّحتؤ[ألحبٌَّّ ٌُّةُّال هختحألىجم ؤذ
حةآ ئُّم٢ طُّؤُّحتٌى[ ٌخلُّحتخ[جل
 حتخبق حتْْض[أل جبْحٌّ ؤ[ألل جبْْ
ّىّحبح ّىُّْذأل ئُّني[ْز خلُّجبحالآ
ٌْآ ّألحم جبٌو إلُّهرُّأل[ؤٌُّّ ُّئُّمج
سُّأل�ُّةُّْ ئُّة[ذ“ ط[جنىختحٌىختجب
ز[حتٍَّ طُّؤُّحتٌى[ خُّنحبحآ جبحألمجُّؤ[حت
حة م٢ خلًز[ٌّ خُّطُّهجمُّحتَّة[أل جبحَّْ
خلُّحتخ[جلٌُّّة[ألّ[آل خألىُّ خطٌَُّّّْ

ئآل“إ ّ دإل ّ خُّس
ألّجم[آلآ ثٌّ ئُّ خُّنحبح ةُّْذأل جبْحٌّ
حلَّة[أل ّ إل ألّجم[آل ببٌّ حتخبٌّ
حتخبٌّ ْ نيًْألُّ:أل[ْ:ةُّحتةًء طُّؤُّحتٌى[
إلُّؤ[آل:ؤ[أللآ:خلًز[ٌّ:طُّؤُّحتٌى[ تبٌّ

ذىختٌرَُّّْإ جن[حتٌّ أل[ْ نيًَّْ
ىختجبألّ ئُّجبَّخلرس إلُّهرُّ جنُّجي جبْحٌّ
حة“آ م٢ ط[جلحجبةختجبأل“ زختخلٌُّّ
طُّؤُّحتٌى[ّـ ةخلُّحت خًجن سحتش
ئُّ طُّؤُّحتٌى[ ةخلُّحت ٌّ خئ٢ ألذ
ذُّْحْخًْأل تبببآ ط[ٌ[حتٌّ بٌّ حتخبٌّ

حتحمجٌُّ[ألحبإ خلُّحتخ[جلٌّ[آل زختخلٌُّّ
خُّ خختقُّحت: زئ ط[ٌ[حتآ تبٌّ حتخبٌّ

حة ئُّم٢ طُّؤُّحتٌى[ ؤُّجبَّأل ش[ةؤ
ط[ٌ[حتآ تبٌّ حتخبٌّ ئُّ حتحمجٌُُّّألختحْ
خلُّحتسُّال خلًز[ّـ َّجن[ألحبألٌَُّّّْ ًإلُّئ
زختخلٌُّّ طُّؤألُّّّة[آلّـ جبَّجلمج[
حتحمجٌُّ[ألحب خُّمجم حنىختجبألّ حتٌحنُّة
زختخلٌُُّّ طُّْ ٌختٌَّّ: خُّمجً ةُّ
طُّْ ّحنًٌّْ ز سختخلختحْحأل ّ ئ مجُّْحتَّ
]خ خلرز ألُّخًْ خٌ[آل شّحلخُّ

َّْحتخ�ختآلإ ئُّشىًؤُّذحبح
خختقُّحتآ زئ ة[ٌُّذخُّخلُّحت
ألختحْ ّ ىإل ّ ز إل[ْزُّق[أل[آل ذُّجبَّخل
تبببآ ذُّؤًْجلٌّ ببٌّ حتخبٌّ
إل[ْزُّق[أل[آل ذُّجبَّخل ٌ[حتٌّ خُّخخت�

جبحؤُّجلحتحإ شًةال طُّعًؤُّأل
ةُّ شًةال :طُّعًؤُّأل ة[حتَّة[أل
ىإل[ذُّة[أل ّ ز خلُّحتسُّال ألُّحتحألٌ ئُّألً
بٌّ حتخبٌّ ذ[ ىإل[ذدًْ ّ ز حة م٢
خُّحتجبَّْحال تببب: :شًجلٌَّختحأل
ألختحٌَُّّْْ ّ َّجن ًإلُّئ جبْحذخت خًْآ
ة[ٌُّذخُّخلُّحت ة[ذ ىّ شىًؤُّذ

ألختحإ ّ ىإل ّ ز ٌُّّْم طٌُّ[جب
ةُّخم تب ئُّ شًةالآ طُّعًؤُّأل
ط٠ّحإلّال ئُّ ةُّخختٌرّدًْآل ىإل[ذدًْ ّ ز
خُّحتحءآ جنّ[ن طُّقُّجب سُّموُّحتٌّآ
مٌُّّْآ طٌُّ[جب نيُّئُّخآ طُّقُّجب
ؤُّسّحب شُّؤّحب ذ[ئُّخ[ألآ سُّئ
مُّخحبْئىُّحتٌال ألًحتَّجبٌآلآ جبححتح ؤًخل[آ
ز[نيُّنيآ مُّجبأل[آل طُّكُّقُّجبحٌّْآ
مُّيّئُّ ألٌ أجنً ضُّه[س خلُّؤُّ
ئُّطٌُّئًف ةُّ مجختذَُّّْ: إل[٤
ٌىَُّّْ نيُّةحبححت ئٌُُّّآل تببب
ذُّيٌُّّ ضٌحبح ؤ[ئُّةٌُّّ ئُّخُّحتجبَّال
ٌّخُّإل ٌ حتخب نيُّألحب جبْحٌّ ىختحْ ّ ئ
مجّ[أل خختٌألُّةٌَُُّّّْ خلُّضر
ٌ[َّْحتآ مُّسّئ ن[جلٌّ ئُّجبَّخلرحبحاآ
ظُّؤُّجب مُّخحبْطُّؤّحبآ: ؤًشجمف
م٣ً[آلآ ؤُّقًجب طُّئنئًالآ: خُّشخت
ؤًَّهُّة خ[حتجلحألآ ؤُّخلنًجب

ني[جبحتنيآ ة[ؤئ: ألُّخل٢ حتْخٌُّنآ
ةأل[آ ًٌأل[جبال: مُّخحبْئئُّذّوآ ْحطّئ:
خلُّؤ٢ ضًجلحمآ شُّخّد حتَّس[
٣ٌُّحبَّمآ ؤُّقًجب جن[ةخت
خُّإل[جبٌآلآ ظُّؤُّجب: خلُّشُّجبٌآل
مّحلَّجبٌآل ني[خًءآ مجًئ خلًآل
شُّةّالآ مُّخحبْئنُّجلٌحل خلُّئّالآ
ؤ[ٌَُّّْجبح ئُّْ ىّ[آل ّ ةُّخل ةُّنيُّألحب
طُّعًؤُّألُّةٌُّ[آل ة[ٌُّذخلُّحت

جبَّةختجبإ
آ خل[ئ إلُّؤ[آل ذُّؤًْجلٌّ ببٌّ حتخبٌّ
يًخلٌُّّ مًجبٌَّّّـ ئُّض[ألًٌُّْةحبح
حة م٢ ّحنًٌّْ ز جبٌىر[ذحتٌّ ةًحت�ٌّ
تبببآ ط[خ حتخبٌّ:ثبٌّ ئُّ ةًخبحتحآلإ
ٌُّة�ختذًَّة[آل ألُّذَُّّْ خ[حتَّمج[ٌّ
٢ّح ل ّس خل٢ ألختحٌَُّّْْ ّ ذُّي ئُّخُّنحبح
ٌى﴿ختحَّْةُّْ حت جبٌَّّ أل٢ ٌّؤّئ جبٌّ
س�ُّ ةًخبحتحآلآ ذخت ةُّخل بب

ذختإ ةُّخل ببب ئُّخختٌألحبححتخًْأل
جلع٢ٌَّّ ذُّيّألٌَُُّّّْآ طُّال جبْحٌّ
ّجمر[جي ةُّذ[ط ذُّيّألَُّّْة[آل
جبْحذخت ّىختجبّـ جبَّخلرّس خُّحتجبَّْحؤآل
ئُّجن[حتٌّ ّىحبح طذؤدّئ ئُّذُّيّألٌَُّّّْ
طُّطُّةّؤ خ[يخت ظُّؤُّجب ألُّسُّيآ
حت�جنجن ٌّ]خ طُّعًؤُّأل ةخلُّحت

ةًخبحتحإ ّىحبح ئُّؤحلمجُّْذ ؤطّجم
حتخبٌّ جتٌْْحبحآ ّ ؤ ىٌ حتْْجبحْ ئُّ
تبببآ ٌُّةُّؤ ة[ألًْأل تبٌّ
جبٌىر[ذحتٌّ ألّ شجم خلُّجبحال
ئُّألحلٌ ىحبح: ّ ئُّخ[ض حة م٢ ّحنًٌّْ ز
جبْحذخت جبَّخلر�٢ةختحّـ ذىختٌر:
ذ[ْحألُّة[ألَُّّْ ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ ئٌُُّّآل
ئُّبتبةُّخم ز١ ةًجنرأل :خُّذ[ْحأل
ٌ]جبحجبمج جبْسٌُّئ ئُّجن[حتنيىٌُّّ
بتببببتببب حتخبٌّ: ةختحَّّْـ

حبححتَّجبحتحإ ّ ئُّخل
جبْحٌّ:ألحلٌىٌُّّ بٌّ:شًجلٌَّختحآلّـ حتخبٌّ
طُّعًؤُّأل أل[ألآ ّ ىإل ّ ئُّز ؤ[ألل بب
زئ ألختحٌَُّّّْـ: ّ َّجن ًإلُّئ شًةال:
ّحنرّـ إل ّ خُّس حي م٢ خختقُّحت

ة[ٌُّذخُّخلُّحت ة[ذ ىّ شىًؤُّذ
ألختحإ ّ ىإل ّ ز ٌُّّْم طٌُّ[جب

ةختجب: :ٌط[ؤ[جبَّخل[جل شىًؤُّذُّ طُّال: :
ٌرَُّّّْـ خألًْخلخت جبَّخلرًْحت خطٌَُّّّْ
ٌرآ خل[جلخىخت زُّحتئُّؤ[آل: :دجتححتجبألإلُّئ
ٌُّةُّال بتبببتببب حتخبٌّ طَُّّْخًْ
ًٌَّنيًْآ خُّحت� ط[جلحجب دجتححتجبألإلُّئ
زختخلُّةٌُّ[آل ذخ[ٌى خلًألُّة[آل
جلحتٌألٌُّّ جنّنُّة[آل ةختجبّـ
ةًحتجبٌخن خختجبََّّّْـ ةًحتخلُّّّة[ألّ[آل
أل[ْ :ألّهختحةجم جبَّْْال خًَّْ:

زُّحتئُّؤ[ألُّةُّإ
سُّئ إلُّؤ[آل ألّجم[أل تٌّ حتخبٌّ
رّ ٌُّة مجحنر ٌّ خلىختذ٢ ُّخ[ألذ[ئ
ئٌُُّّآل ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[أل
حة م٢ ةخُّخلُّحت زُّحتئُّؤ[ألَُّّْ
سُّموُّحتٌخن ط٠ّحإلّال ٌختجبحتحْ إلُّئدجت
ٌُّة�ختذًٌّْ هرّط ئُّئّجمر

شىًؤُّزإ ةخلُّحت خًَّْ جنّنُّ
إلُّؤ[آل ٌُّةُّؤ ذحنختٌأل تبٌّ حتخبٌّ
حتَّجنألًْخل ئُّخلُّحت حتحزختخل آ خل[ئ
خُّجنحبححتخًْحأل ثث؟ٌّ ةختحْ جبَّخلرًْحت

ةختجبإ زُّخلُّألحبٌ[آل زختخلُّةُّ
ٌُّةُّؤ :ة[ألًْأل تبٌّ حتخبٌّ: ئُّ
زُّحتئُّؤ[آل دجتححتجبألإلُّئ جبَّْْال تبببآ
جنّنُّ هرّط ًٌَّنيًْآ خُّحت�
ةًحتخل ثت ةًحتجب ةًحتخلّـ ثبب
أل[ْ ّ خُّجبَّخلرإل ةًحتخل تثب ٌّئُّة
خلّ[خلُّّّ ٌُّألُّ إلُّئدجتححتجبألُّجبح ئُّال

ةختجبإ خُّجنحبححتٌّ[آل خلًألُّة[آل
ىٌ س[حت تبببآ :ألّجم[أل �ئُّؤ[أل
ةخلُّحت خُّ ُّخ[ألذ[ئ سُّئ ذخت
إلُّحتٌُّء ٌختجبحتحٌَُّّْْ إلُّئدجت حة م٢
خلًألُّْ ئُّمُّحتَّخ إل[٤ ئُّذ[حتٌي
ختحأل� ّ خُّس مُّخحبْكُّإلحبٌّ م[جبئ
خلُّحتء جبَّخلرألّحن[ألىختحآلإ خلُّحتء
ةُّ حتحخلس[حتجب ؤ[ئّى ألًحتٌّ ةؤ[حت
ط[جلحجبةختجبأل ئُّجبْحٌّ شىًؤُّز ُّّال ّ خل
حتخبٌّ ٌ[حتَّ خخت� ّرّـ أل ّ ىدإل ّ ز حيَُّّْ م٢
جبحإل[ذًْ : خل[ف ط[جبححتٌّ �ؤ[أل ثٌّ
حة م٢:زُّحتئُّؤ[أل دجتححتجبألُّّال:إلُّئ ّ خل

ّرإ ًٌَّخىل خُّحت�

ي[ؤّحنئً أحتْْجبحَّْةٌُّّ
إلُّجلححتٌَّّ ٌُّةُّؤ ئُّجبٌٌَُّّّ إلُّحت
جن[حتنيىٌُّّ:ي[ؤّحنئًٌّ ُّّؤحبحآ:ئُّ ّ خل
ببٌّ حتخبٌّ حتخبط[ْحآ: :ةًحتجبخلر[أل
ئُّة[ذِ تبببآ خل[ف ط[جبححتٌّ:
ٌ[ألٌُّّ ًحآل ّ أل ٌ[حتٌِ: :ًَّنيًْألٌ خُّحت�
ئٌُّ[حتٌ�[ٌّ ٌ[ألٌُُّّة:ذختجبحآ جن[حتَّةُّْ
ذْْ]إل ئُّخبؤ[حتٌَُّّء ذُّيُّ ي[ؤّحنئً
ةُّخم بب: ئُّطُّع[ؤحبح ةختحْ ةًحتجب
ذختٌخن خبؤ[حتٌَُّّة ةًخبحتحآلّـ

خختٌألحبححتخًْآلإ
أل[َّْ ّجمر[ ذ[ط حتْْجبحَّْةُّْ جبْحٌّ
ْذُّ طُّْ طُّؤألُّّّة[أل حلَّ ّ إل أل[َّْ
جبَّخلر�٢جبَّةُّآلآ ةًحتجب ذّ[ألْْ]إل
ٌٌّخلّأل[حت إلُّؤ[آل ةُّضًحجلٌ[حتخًْآل
حة م٢ :خُّمجم  حتخبق حتْض[أل
رَُّّّْـ ّ خد جبْْخ[حتَّ خلًحتٌ[جي ئُّ
ّر خد حتجلمج[حتٌ[آل ًجلحتَّ جلْك ئُّْ
جبْْني[حتٌ[آل ُّخل[ئ ةُّنيُّألحبٌآل

خًَّْذَُّّْإ
ٌجبْح خبحألحت ي[ؤّحنئً حتْْجبحَّْةٌُّّ
ةًحتجبألحنّألُّة[أل أل[ْنيُّ خلُّحتسُّال
خبؤ[حتٌَُّّء ئُّطُّع[ؤحبح مجختذَُّّْْ
خبؤ[حتٌَُّّة ةًخبحتحآلّـ ذخت ةُّخل

ّحبَّخلر�٢ةختحإ ئ جلحتٌحنّ[آل
ٌأل[حت�َّجلح خلُّحتةًذىختجبأل جبْحٌّ
خبؤ[حتٌَُّّء ضزّحن[ألحبَّحتحآلآ
ّض جن ئُّْحألُّ ةًخبحتحآل ةًحتجب ةُّخل[ٌُّذ
ةُّ ضُّجلألٌُّّْ ؤُّمحنًة ظُّؤُّجب
ىٌ حتْْجبحْ ئُّ ببتبتببب حتخبٌّ ئُّ

ةًخبحتحإ ذُّؤًؤجتحٌْحبح
إلُّئًؤُّحتسَُّّْ طُّْ ٌّخُّإل إلُّحت
ةًحتجبخلر[أل مجُّع خبؤ[حتٌَُّّء
ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق ط[ْححتٌَّّ حتخبط[ْح

خًْآلإ
نيُّألحبٌآل جبْحٌّ ضزّحن[ألحبحألُّةُّ
جن[حتْ خلُّحتسُّال ّحبَّأل�آ ئُّخ جبٌَُّّ
ئُّْحألُّث مجختذَُّّْ نيىُّة[ألجن[حت
شُّئُّذآ شُّخلُّةُّآ م[ؤًجبَّآ

ذختإ ىّ ٌأل جنً نيُّألحب موختٌآلّـ

ئُّني[حتَّخلُّحتةختجبأل حبخًْآل ّ ًؤ ّ أخ
ئُّذًحتةّ[ ةًحتجب ّحنٌُّّ ة ط[جنرّّ[ألٌُّّ
ْمُّخحب جبَّخلر�٢ةختجبأل جبْحٌّ
ز[حتذ خلُّحتةختجبٌَّّ ألُّسط
أزُّةُّةُّاآ ةًحتجبخلر[آل: :ى[حتحألٌ ةخت
ّآ خُّزأل ثثثب جنًخ[ذ �ئُّؤ[أل
إلُّجلححتٌَّّ جبٌٌَُّّّ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ
جبَّخلُّز :مجختذألُّجبَّخلر ُّّالّـ: ّ خل
حبحأل ّ مجُّجنُّز جبحجبّـ ز[حتذ ئٌُُّّآل

تبببآ ئُّخل[ف طّجمؤَُّّّّْآ
ةُّخل:مج[ألطُّحتجب حتَّسُّذ:ذٌُّد

إلُّجلححتٌَّّ ٌُّةُّؤ جبٌٌَُّّّ
جبخبَّذ٢حت �خُّسُّأل ُّّالآ ّ خل
ئُّجبخبٌّ سّإل[أل �سُّأل ٌ[آل

ّىختجب جبَّخلرّس ذ٢حت

ألًٌّحتء ئُّجن[حتٌّ سّإل[أل:خ[جلحتمج[أل خًحتسُّة[أل:أل[َّْألحبٌّ ؤ[حتجبحألُّز

إلُّخبحألحب حتخبط[ْحٍ ةًحتجبخلر[ألِ ي[ؤّحنئًآ حتْْجبحَّْةٍُّ
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ةُّإلُّحت خُّحتجبَّْحؤٌُّّ ّى١حجلحألُّ ئ خُّإلٌّ:طُّْ
ط[ٌألُّجبح طُّال ئُّأل[ْ طّجمؤَُّّْ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ
أل[ةةِّـ ّحنُّْ ة نيُّألحبٌآل خلُّحتٌإلُّئحبحْ
جنُّحت�َّة[أل ئُّقًألٌُّّ جنُّحت�ٌحن ذُّأل[ألُّز
أل[ ّ إل ضٌحبح ٌآل خُّجنً سُّؤُّئاٌّ أخلُّهفّـ
حتٌْْحبح ةُّخل[ألُّجبح طُّْ: ضًجبٌّ: ًحآل ّ ئُّأل ةُّ
هُّؤدُّحت ّ ز ةُّخلُّة[أل ئُّألحلٌى١ٌآل ةُّ
ًٌْخُّخلر نيُّة ٌّخُّإل جبْحذخت خًْآلآ
ألىُّْذألٌ جنً طّجمؤحبحْ ط[ٌأل ئُّأل[ْ هّىخت
ؤُّجلإلُّذّـ ئُّهُّيّإلُّة[آلآ: ٌ إلُّألحب خ٢ْحت�حٌّ:
ٌُّة١ حتَّذىختجبألٌَُّّّْ ؤُّجلإلُّخى[حتٍّـ
خًَّْ جبْحذخت طُّؤُّجي إلُّحت إلُّئحبحْ خلُّحتٌّ
نيُّألحبٌآل حبحألخلُّحتإلُّئ جبحتْخلردًْآلّـ ٌّإل
ط[ٌألآ ذُّيئّحبٌّ: سّ[ْحجلٌّ مجختْز ٌىلىُّْ: حت
خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت جبح طُّؤخت� ئُّ خُّذ[ٌدُّذ
جبْألّ[ْ ط[ٌآل خ ذُّيئّحبٌُّ خ٢ةختجبألَُّّْ طُّال
مجُّْحتَّذختٌآل جبْني[حتٌّ طّجمؤآ :جبْألّ[خّأل
جلحت ؤ[أل[ٌُّّة ّ خ خًَّْذَُّّْْ ّى١حجلحآل ئ
مجختْز[ألُّ:ئُّط[حتحجبحٌُّإ جبَّخلر:طُّال ئُّخلُّحت

طّجمؤُّّّة[آل خحلْْذألَُّّْ: خلُّئُّهُّّّة[آلّـ:
ذُّيئّحبٌّ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ مجختْز جبْْ: َّْء
إلُّحتجبْْةّ[آل ةُّ: طّجمال جبْألّ[ٌّ ً ّ أل
ألّذختحجبخل جبَّحتَّع[ؤ جبَّحتةُّْذُّْ:
طّجمؤفّـ أأل[طُّيألُّّزاٌّ هّيإل
ّجمر[ْ ئُّط ٌُّألُّ جبْْ طُّال ًٌَُّّّء جن خُّإلّمت
ُّئُّمج خُّحتضًحتجبٌ[آل ةُّؤ١ٌآل ئُّحتحخختجبْْجنحبح
ألُّخًَّْْ طّجمؤّحبح هُّئجمُّهٌُّّ هّىختْ
ئُّخلُّأل�ُّحتٌّ ذ[خحنرًحألآل خ�ختَّ ّرآ أل[جند
خ٢ةختجبألٌَُُّّّْة سحتَّ إلُّحت جبخبحٌُّذّىختجبأل
خلُّحتَّذ[ْ جبََّّْخلرألَُّّْآ ًٌَُّّجبح ّ جن ئُّْ
ة[حتةختجبألِ خ٢ةختجبألَُّّْْ خألُّؤ[ٌّ ٌ]ذة
خُّهُّذًحٌّ ز[خُّألحبَّ جبٌُّْْألُّ طُّال
ّجمر[ٌّ ط ْ حتحخختجبْ: جتٌّْْ ّ ؤ :هُّيّإلُّة[أل
ٌُّألُّ جبْْ طُّال طّجمؤَُّّْآ :ط[ٌأل
جبَّمجختألَُّّْآ ٌُّء حتْحأل�ٌُُّّةَُّّْ ئُّنيُّألحب
خًْأل إلُّحتجبْْةّ[آل ةُّ طٌَُّّّْ َّْء
طّجمؤحبح ط[ٌأل ًٌَّّّ ئُّنيًححتني ضٌ[آل
جلحتخٌُّ[آل ط[ٌّألُّجنحبح طُّْ ئُّأل[ْ جبَّخّألألَُّّْْ
خلًألُّْ خُّأطُّإلئ ضٌ[آل ْْئُّإلُّحتجب
ئُّأةّر[ذّـ زٌُّخت�ٌَّّ جبَّجلحألآلّـ سُّؤ[مُّا
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ئايينى شووناسى يان بةرذةوةندى لةسةر داكؤكى
طّجمؤُّّّة[ألحبح خحلْْذألَُّّْ خلُّئُّهُّّة[آلّـ ًحآل ّ أل ٌّ ؤحنرًؤخت� ٌحلٌّ ئُّزُّحتحْ

إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ذُّأل[ألُّز جبَّةُّآلّـ خلًألُّا
ٌألُّحتٌّ خُّألً ٌّض ٌَُّّْض ئٌُُّّآل
سُّؤ[مُّ خلًألُّْ طُّإلئ حتحخلرُّيّألٌُّّ
ئُّأل[ْ ُّ�خُّئ نيُّألحبٌآل طُّؤُّجي خ ّرّـ جبَّجلحأل
هّيَ :طُّإلئ :جلحأل[ٌ[أل جلؤ[أل ئُّخلُّحت: هّيإلً:
إلُّحتَّْإل[ جبَّضُّألُّحت�ْْآ ؤُّخُّخلرُّ طُّال خ
جبَّْحتْخُّحتْ خ �ْحألّألّ[آل ذ٢ ئُّحتْحأل�ٌُّّ:
ةُّخُّحتحؤدُّحت هُّذًحٌ[ألٌُّّ طُّْ ضٌ[آلّـ نٌُّختٌّ
حْ إل[ْحت� جلحت ذ[حتحجبٌَُّّة جبٌَّحبَّآل ذخت طُّْحأل
إلُّحتني ئُّةذ[ٌّحبح خُّال ٌجمغآ ًإلُّئ إل[ْ
ط[ٌألفّـ ألُّّذأل[طُّي ئٌ ؤجب طُّؤ[ألُّ خآلآ
ذيًخل طُّحتءّـ ّ ؤُّئة َّْةُّحتٌّ زٌُّخت�

ط[ٌألفإ ُّذحتْحئ
ًحآل ّ ئُّأل ةُّ: سّ[ْحجلٌُّء ٌ[ضًجب حتْحأل�ٌُُّّء:
طّجمؤُّّّة[ألحبح خحلْْذألَُّّْ خلُّئُّهُّّّة[آلّـ
جلحت خلُّئُّهُّّّة[آل: ةُّ طٌَُُّّّْ إلٌُُّّ:
جبحتْخلر ئٌ خُّ:ؤجب ٌ[آل ذختآلّـ:خ[َّْحت� حتحجبٌى[ف
ألُّّّْ ؤطّجم خلّ[خل شّحلخ :ةختجبأل

جبحتْخلرىختجبأل جبََّّْخلغّـ: جبخبٌّ خُّذًألحبٌّ
ًٌَُّّّ جن ئُّال خًْألٌَُُّّّْةة إلُّحتسحتَّ
خُّ ط[ٌّألّحبح :شّحلخ :ًٌَّّّ ئُّنيًححتني
ئُّْجنَُّّْ جبَّجلحألآلآ جبحآل: ئُّحتح خّحبمُّْ
خلُّئُّهُّّّة[آل طّجمؤُّّّة[آلآ شّحلخُّ
جبٌألحبححتٌّ ةُّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز جبَّجلحألآلّـ ُّخُّإلُّئ
ئُّ ضز: خ ةُّ ٌر أل[ةخت ًٌَُّّّ جن خُّْ:
خ[ةر مججنُّمج٢خّرّـ ّىحبح: ؤحلمجُّْذ خلًنيِ:
ّرآ:ْحذُّ ألُّخ َّْة ّـ ؤُّئخُّة خٌُّّ:ة[حتٌّ
خُّخلّ[خلُّذىختجبآل ٌ[آل خ[َّْحت� خلُّئُّهُّّّة[آل
ئُّْ :ىّ إلُّْئ إلُّحت جبٌألَُّّْْ خُّأل[ٌّْ ألُّّّ:

جبَّجلحألآلإ ُّخُّإلُّئ سحتَّ
طّجمؤُّّّة[آلآ خحلْْذألَُّّْ ّجمر[جبح ئُّط
جبَّجلحألآل ضختحس ىٌ خُّإلة[حت خلُّئُّهُّّّة[آل
ضٌ[آلآ شّحلخُّّة[أل خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ خلُّحت خ
حتحخختجبْْجبح حتخبٌَّّ نيُّألحب ئُّال ٌُّخ إلُّحت
ئُّ ّ ٌُّة ألٌذُّئُّهحل ئُّخُّحتأل[ؤٌُُّّة
حتحخلرُّْض طّجمؤُّّّة[ألَُّّْ شّحلخُّ

ئُّخلُّحت خلُّئُّهُّّّة[آل خلُّحت ةختحٌُّ جي إل٢
خُّشّحلخ ٌ[آل: خ[َّْحت� طُّْحآل ةُّ: طٌَُّّّْ
خُّخّحبمٌُّّ ألُّّّْ ؤطّجم خلّ[خل
خلُّئُّهُّّّة[آل ئُّجبَّحتَّع[ؤّحنحبح جبَّجلحألآلآ
خُّذ[ٌدُّذ إلٌُُّّ ةُّخًْألّ[آل ٌأل[ألٌُّّ جنً ئُّْ
ؤ[ألّخن ّ خلئ ةُّحتْ ْ]نيُّؤىلُّؤ ْ إلُّْئ٢ ئُّ
ْذ[حت ةُّ ؤحلمجُّْذ[ألٌُّّ: طُّْ :ٌُّّ�ٌ ئُّحت
خُّذًألحبٌّ جلحت خلُّئُّهُّّّة[ألآل ئُّ جتَّة[ألّ[آل ّ خ
طُّْ ألٌذُّئُّهحل جنٌُّّ إل٢ طُّْ ؤَّْ
طُّْحألّ[آل جبحٌَُّّْْ طّجمؤٌُّّّ[آل شّحلخُّ
جبَّحتنيًْ ًحّْـ ّ ّحن خلُّحتئ خُّؤًخرُّجبٌنّـ
َّْخلوىختجبآ سُّؤ[مُّ خلًألُّْ ئُّخ[جلألٌُّّ
ألُّةختجبألُّّـ : يدًئ ٌُّة١ طُّال ّجمر[جي ذ[ط
ّر ّحبَّني ز خُّحتجبَّْحؤُّْ َّْؤحبحألٌَُُّّّْ

ّرإ أل ّ زُّحتَّخجم جلٌ[ذخت
ةُّخلُّحتٌ[آل ط[ئجلٌ[ألٌُّّ ّحنُّْ ة طُّْ
ٌُّألُّجبح جبْْ: طُّال ًحآل ّ ئُّأل إلُّئحبحَّْ:
شّحلخُّ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ ًٌَُّّء ّ جن خُّإلّمت

ضًجبٌّ أل[ٌُّذَُّّْْ طّجمؤُّّّة[ألحبح
خُّال إلُّخلرّ[آل طّجمؤُّّّة[ألّخن خحلْْذألَُّّْ
ةُّْذًألُّذُّ ّجمر[جبح ط ئُّ ةختجبَّْْ ؤُّذختخلُّّّ
خُّئ�[ألٌُّّ طُّْ خُّحتزُّحتنيحبحألٌَُّّّْ خ ضٌ[آل
خلُّخ[حتَّز جبَّغُّألُّحت�ْْ خلُّئُّهُّّّة[آل ةُّ
ة[حتٌّ خُّخّحبمُّخًْأل خُّأل[حت�َّْحخًْآلّـ
طُّْ:ذختخلٌُّّ طّجمؤآ شّحلخ[ٌُّذ خلّ[خلِّـ
إلٌُّ[ألُّ طّجمؤُّّّة[آل خحلْْذألَُّّْ ةُّ
ئٌُُّّةَُّّْ خُّخلُّئُّهُّّّة[آلآ خُّحتحؤدُّحت
خلُّئُّهُّّّة[آل ةُّ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� طَُّّْ خ
خلُّخ[حتَّز جبَّغُّألُّحت�ْْ ةُّ خُّئ�[ألٌُّّ طُّْ
شّحلخ خّحبمُّخًْأل خُّشُّحتحؤدًْآلّـ
يًحتط[آلّـ ضًجبٌّ ئُّأل[ْ: :ؤطّجم خلّ[خل
حتحٌّ هُّذًحْ هُّؤدُّحتْ ّ ز هُّحتؤًْجبَّة[أل
مجختذًَّْ خلُّحتني[ٌَّّْ هُّيّإل[ألَُّّْ طُّْ
ؤُّحتسُّم خلُّحتني[ْحألُّجي طُّال ةُّضًجبٌّ
طُّؤُّجي طّجمؤُّّّة[ألآلآ خحلْْذألَُّّْ
خحلْْذألَُّّْ خ جلحتٌّ حنٌُُّّةّ ة َّجبح ئ٢
حتْْخُّحت�ٌّْْ جبحتْخلرىختجبَّْْ طّجمؤُّّّة[آل
نيًألىُّ ةختجبْْألُّذَُّّْآ جبٌُّْْألِّ
ُّْ�خُّئ ؤَّْ ط[خل[ألُّّ خُّْ أل[ذًحألآل:
خحبَّألَُّّْآ خلُّئُّهُّّّة[آل جبَّئّئُّة[أل
ةًحتذِّـ خُّةُّالّـ ْْإلُّحتجب ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
جبَّجلحألآل ط[جنأل[آلّـ ٌُّة١ :أل[ذُّْحٌُّّْة[أل
جبحٌُّْ ئُّةًح إلُّحتٌُّةٌُّ[آل: ْحجلٌّ: : ض[ف
ضجمرأل ْحجلةختجبآلّـ ئُّخلُّحت ة[حت ًٌَّ ئُّةً
ئُّال إلُّحتٌُّء مجُّحت: خُّال خىُّآلآ ٌُّة١
هّىختٌّّـ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ُّئُّمج جبٌُّْْألُّ
حتْْخُّحت�ْْ جبٌىُّجبح ىّ ؤُّئة هُّئجمُّه
خٌ[آلّـ ط[خل[أل١خًْ جلحت طُّْح خدًأل[ٌُّذَُّّْ
ؤًعُّحتٌوّـ خُّأجلَّألحبٌيّـ نيًآل نيُّألحبْ خخ
جبٌآل ئُّخ[جلألٌُّّ جبَّةختجبآلّـ َّْخلوّ[آل حا مجًؤخت�

جبَّحتََّّْإ جبٌَّ[ألىختجبألُّ
خُّإلّمت خلُّئُّهُّّّة[آل ًَّألحبَّجبح ّ أل ئُّال
ّ جلَّحتَّحتْ:جلٌ[أل ًٌَُّّّء:حتْْخُّحت�ٌّْْ:إلّمت جن
ذ[:ئُّجبَّخلر ألُّّّ ىّ[آل ّ جنر أل[خألَُّّْآ:نيًألىُّ
جبحإل[ذًْجبحْ ئُّ مي ّجمر[ْ ط ئُّ مي خحبَّآل
جبحؤُّجلحتحٌَُّّْء ٌى﴿ختحّْـ حت إلّمت ض[َّْأل
ؤ[جبٌّّـ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّة:ألُّ ْحذُّ:إلّمت ألفآ
خحبَّآلآ ئُّجبَّخلر ذ[ ألُّّّ: ؤُّمألٌُّْ[آل ألُّ
ّىلُّْحألٌُّّ ز طّجمؤُّّّة[آل: شّحلخُّ خُّال
شّحلخُّة[ألّ[ألحبح ]ئُّز خلُّئُّهُّّّة[آل

ؤ[جبٍّـ خُّحتخبََّّْألحبٌّ: ّ ؤُّئة :ض[َّْأل
ًٌَُّّّء جن خُّإلّمت: أل[ٌ[ألُّْح ؤُّمألٌُّْآلّـ:
ؤُّذختخل حتْْخُّحت�ٌّْْ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّة[ألّ[آل:
جنىجمرٌُّّ طُّْ: جبْحٌّ خُّذ[ٌدُّذ خدألَُّّْآ:
ذُّؤًْجلجبح تبٌّ دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ ئُّ ةُّ
َّْء ألٌُّ[ألرًحأل جبحإل[زّـ: خُّخلُّحتٌ[آل
جبَّةختجب ٌّ[آل ني[َّْحت� ةُّضٌ[آل طٌَُّّّْ
ذ[خرًحألآل ألآل ّ خُّجبَّخلردإل ًٌّجمر ز �جبَّأل
ضٌ[آل ألٌ جنً ةًحتجبخلر[ألحبح زُّحتئُّؤ[أل ئُّ
حتحٌّ إلُّئدجتححتجبألُّ طُّال ٌُّخ خىُّألَُّّْآ
جبَّحتَّع[ؤُّة[ألَُّّّْ :ٌّخُّإل نيئُّة[ألحبآلّـ

ذًْجن:جنء:إل[ذآلإ
طٌَُُّّّْ خ ىّ[آل ّ إلُّْئ إلُّؤًْ ّجمر[جنحبح ئُّط
ٌُّّ�ّ ز خألىُّْ ملُّألَُّّْْ: ٌ حت ضٌ[آل ةُّ
خُّذ[ٌدُّذ ألَُّّْآ: ّ خأل خًألّ[جب سُّؤ[َّْحتٌ[آل:
دجتححتجبألإلُّئ خُّحتَّْ ّجمر[ ط ةُّ ّىحبح ئُّة[ذ
خحلْْذألَُّّْ ٌُّخ جبَّنيفآ حة م٢ زُّحتئُّؤ[أل
إلُّئدجتححتجبألُّجبح ئُّال جبٌَّ[ألُّْح طّجمؤُّّّة[آل
ّ خُّز خىُّألَُّّْْ ضٌ[آل جنىجمر ٌُّّئذ
جبَّةُّآل ٌ ني[َّْحت� ضٌ[آل ةُّ طٌَُّّّْ
ألآلّـ ّ خُّجبَّخلردإل جبَّألل خُّحتني[ْ خبؤ[حتٌَُّّة
دجتححتجبألُّة[ألئُّإلُّئ ةُّ ني[حتَّألًْخلٌُّّ طُّْ
جبحإل[زآ خُّخلُّحتٌ[آل ةًحتجبخلر[ألحبح زُّحتئُّؤ[أل
حيحبح م٢ زُّحتئُّؤ[أل :دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ ئُّ

رَُّّْإ ّ ألُّخ جبْْخ[حتَّ
ّ إلُّْئ إلُّحت حتْْخُّحت�ٌّْْ خُّذًألحبٌّ ٌُّخ
خألىُّْ ْحجلةختجبأل :ٌّإل رُّ: ّ ةُّخد جبَّخألَُّّْ
خُّإلّمت أل[ٌ[ألُّْح سُّؤ[َّْحتٌُّّةٌُّ[آلآ ُّ�ّ ز
مي خحبَّآل زّحن[آل خُّْحجل ضٌ[آل ًٌَُّّّء جن
زختحةرّىَُّّّّْ حتٌّْْ ئُّ مي ذّحتٍّـ حتٌّْْ ئُّ
ةُّخىُّْألُّ ٌ ؤحنرًؤخت� ئُّإلُّحت ٌُّخ ّرآ خ
ةُّضٌ[آل طُّجبَّآل ّ إلُّْئ إلُّؤًْ أل[ٌَُّّْْ
ّجمر[جنحبح ئُّط خىُّآلآ ق[ٌخن ّحل خُّإل خُّ
حتْْخُّحت�ٌّْْ ًٌَُّّّء جن خُّإلُّؤًْ جبٌَّ[ألُّْح
ًٌَُّّّء خُّإلُّحتجن خدألَُّّْْ خلُّئُّهُّّّة[آل
ٌألُّحتٌّ ألً طُّْحآل ةُّ: ألآل: ّ خّجمُّك خًَّْ
طّجمالّـ زختحةرّحلَّةُّحتٌّ حتحخلرُّيُّّألُّْ
طٌَُّّّْ نيًألىُّ سُّؤ[مُّآلآ خلًألُّْ طُّإلئ
خلُّحتحز[ ئُّ خختٌرُّّ فجبٌَّئ خلُّئُّهُّّّة[آل ةُّ
زختخلّ[حتٌّ ٌخت ضجمرألُّخب َّجن[ألحبألَُّّْْ ًإلُّئ

طّجمؤُّّّة[ألُّإ خحلْْذألَُّّْ خًْأل
najmhak@yahooإcom

ذُّخُّحتٌّ طُّخلوُّألحبٌ[حتٌّ جبإ

خلّ[خل ىٌ مجّ[ألئُّخُّحت َّْء ؤختل ةُّ طٍَُّّْ
حنُّة[ألٌ طُّألحب ئُّ حتٌحنٌُّّ طُّيئُّآ ض[َّْأل
ةُّ إلٌُُّّ خًْأل طُّهذًألحبح خلًةختحزّـ:
خلّجمرؤُّ إلُّؤًْ خألُّؤ[ٌّ إلُّألًْةُّجي
هٌُّئُّخلًهُّ ٌُّةُّال طُّحتخلر إلحلحتٌُّّة[ألُّآ
خلّ[خل ئُّؤُّحت� ِيًئ ٌجنّى[حت جنختلُّْ ةُّ
خ ْحخبٌَُّّةُّ ةختجبَّْْآ:خلّ[خل ؤختل خًْأل
ةُّ ّىُّ ةُّخل خٌُّ[ألىُّحتٌّ جن[حتاْ أجبَّْئُّز
جن[حتَّة[آلاجبح جبَّْئُّز ئُّأ ْحذُّ ئُّزئجمحبح
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ طُّال خُّال جبَّة[آ خبٌ[آل
ٌُّأل ألُّ إلٌُُّّ مجحنر ٌُّأل خلّ[خلُّّّآ:ألُّ
زئجمحبح ئُّ: ةُّ: ّ إلُّحتةُّخل :خ ٌىُّْزآ: حت
ةُّ ّ ةُّخل إلُّحت خ[ٌُّضُّآ: :ّ س جبَّة[ خبٌ[آل
ًٌَّّّ خُّجن جبَّة[ خبٌ[آل أجن[حتاجبح ْحذُّ ئُّزئحم
ةُّ ّر أل[ئ طُّحتخلر زئذّى[ئُّآ خلختْجنر
جن[حتجبح جبَّْئُّز: أل[ْ ئُّ ذ[ةُّة[آل ئُّ :ٌ جلحت
ضٌ[ألآلآ ذ[ٌدُّذُّّّة[أل ضًحخلرُّ جبْحٌّ خُّ
ألفآ ذّى[ئ ً ئ ً ز ٌ[آل خلّ[خل ُّّ ّ ز خُّال
ذ[ٌدُّذ خلختْجنر خلّ[خلّدًْآل خُّئىً
ل ْ ؤخت :خًْأل خلّ[خل خلختْجنر ؤختلُّآ:
ؤختلآ خُّ خُّضحنًَّّ خلختْجنر ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ
ؤختل جبخبَّةختجبٌََّّّْ ِ خُّخ ةُّ ّ جنر ْحذُّ
ئُّ خُّال إلٌُُّّآ :خًْأل ؤختلحبح: ضًجبٌّ ئُّ:
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ أل[َّْحت�ءّـ َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٌُّّ
ٌّض جنًْأل[خل دًْألة[ؤئ ئُّمجُّجنُّةختجبآلّـ
طٍَُّّْ جبٌىُّ خُّْحذ[ٌُّة ٌرَُّّْآ جبَّجبجل
خلّ[خلُّّّ ضٌحبح خلختْجنر ئُّ ؤختل ةُّ
أل[نُّة[ألئُّي ةُّ ضحتخلىُّ جبٌ[حتجبٌَُّّة
ة[ؤئدًْآل ىّ حتَّْذ مجُّجنُّةختجبآل جبْحذختٌّ
ّخلّ[خل خألُّؤ[ٌّ ُّّ ّ ز خُّال خُّحتآ ٌرُّ جبَّمجخت
ؤختلُّ دًْألة[ؤئ خُّحتَّْ ىّ حتَّْذ خًْآل
آ حبَّخُّضحنّ ز “خًْآل“ٌّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌِ ةُّ
خلّ[خل ّر جبَّذًحأل نيآل: ّ ذ[ة خُّال
ذُّألّ[ َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٌُّّ ئُّ ّرح خ
طُّال جبَّذًحأل ةُّ جن[حتَّ جبَّْئُّز شىًؤُّذ
جن[حت جبَّْئُّز آ ٩ّ خخت�َّضجم ذ[ء خ جبَّحتهُّذُّ
ط[ؤ[عُّ طُّال خُّضرَُّّْحتٌٌَُُّّّْْ خُّجبْحٌّ
ضٌّآ طُّألحبحؤُّة[أل خ ٌرَُّّْ جبَّمجًحجل
ةُّ ّر خ طَُّّْ ِ جبَّخ شىًؤُّز ط[ؤ[ع

ئةرستؤدا سياسةتء ئةخالق لة تيؤرى
ة[ؤئدًْآل ئًذىٌُّّ رُّ ّ خ�ٌُُّّأل ذ[ةُّة[آل
أeudaimonieا “ألخُّ“طًّجبحق ةُّ
يطُّض ئُّ خُّضرَُّّْحتٌّ أل[خلختحَّْآ
ئُّحت�ٌّْْ ذ[ء ٌُّةُّال ؤ[أل[ٌٌُُّّث خُّْ طُّحتخلر
ذ[ء جبَّْْالث ّرآ ألُّخ ّحنٌُّّ ة ؤ[جبٌَُّّّْ
نُّحتٌحلٌَّّ ط[حتَّجلٌّْْ ٌختٌَّّ خُّمجً ِ أل[خ
ٌحل حت ِ جبَّخ خُّئىً ٌألخآ خألً ةختجبََّّْ ٌّض
خُّال ٌرآ خ�خت جن[حتا أجبَّْئُّز ئٌُّ[خل[ة[أل
رُّ ّ جبَّخ خلُّحتَّة طُّحتة شىًؤُّز سحتَّ
ئُّ ذ[ةُّة[ألآ خ خُّضرَُّّْحتٍ جبحخّألىختجبأل
خلّ[خل ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٌُّّ
ٌّض جن[حتاجبح ئُّأجبَّْئُّز ذ[ةُّة[آل خًْأل
طُّْحألحبح خًْأل :ألطُّي ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ئُّ
ةُّ ؤ[أل[ٌُّ خُّْ طُّيألُّّز رَُّّْآ ّ جبَّخّأل
ذ[ةّحبح خبٌ[أل ئُّ ٌّض خُّحتخبََّّْألحبٌّ ذ[ء
زٌُّمّـ خُّْحذ[ٌّ ئمجخم رَُّّْآ ّ جبَّخّأل
ئُّ إل[ْْذّ[آل جبٌىُّ خُّؤ[أل[ٌُّة ُّطُّيئ
حت�ٌألََُّّّْْ:جبَّمجُّألُّ:ط[خلرّـ:حتحمج طُّيئ:ٌُّّ�ٌ حت
ْذٌُُّّء إلُّؤًْ خُّ:ؤ[أل[ٌّ ئمجخم طُّيألُّّزآ
ةُّ ّىرّىُّّّ جبٌ[ئ ْذٌُُّّة خُّئىً ألُّّّآ
خًألّ[جبٌّ ةُّ ٌجت: ْذًْ خ[خمّـ ئُّخلُّحتخألُّؤ[ٌّ:
طُّحتخلر :ٌُّّئ ّرآ ٌأل ىحب ّ ز جن[حت جبَّْئُّز
إلٌُُّّث أل[ن ً ي جبْْ : طُّيئ خُّض[َّْآل خًْآل
ّىُّ طُّيئ إلٌُُّّ ذ[ةحبح أل[ض ئُّ ةُّ ّ طُّيئ
سحتٌّ ٌرآ خُّجبَّخلرحب جن[حت جبَّْئُّز ٌِ ئُّحت� ةُّ
جبَّْْؤ سحتٌّ ذّحتٌُّآ: : طُّيئ ٌُّةُّؤ
ًٌَُّّّ جن خلّ[خلُّّّآ:خُّال ةختجبٌَِّ:ٌ[آل طُّي
خُّضرَُّّْحتٌّ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ ٠ةّ ة
طُّحتخلر إلٌُُّّآ ذّحتٌّ ةختجبٌَِّّـ حتٌّْْ جبْْ
ّحلٌّ ذ ألش ّ ز ٌّض خلّ[خل خُّحتإلُّؤ ئُّ

ّحنىُّجي:ةختجبَّْْث ز
سحتٌّ خُّحتجلذختٌآل: شىًؤُّز ٌُّةُّالث ّحلٌّ: ذ
خُّضرَُّّْحتٌّ ةُّ ٌُّّؤخت ٌُّّ�ؤُّئة

رُّجبٌّإ ّ ٌأل جب ؤختلُّة[آل
جبٌ[حتجبٌَُّّة شىًؤُّز جبَّْْالث ّحلٌّ ذ

خلختْجنرُّّّإ
ضٌحبح ئُّخلختْجنر ؤختل ُّّالث ّ خل ّحلٌّ ذ

ٌىخلّ[خلُّّّإ مجّ[ألئُّخُّحت
ًٌَُّّّةحبح جن إلُّحت ئُّ شىًؤُّز نيًححتالث ّحلٌّ ذ

ٌُّذإ ً ض حتحخختجبٌّْْ ض[َّْأل
ٌىُّ مجّ[ألئُّخُّحت ذُّألّ[: : ؤختل ألشُّالث: ّ ز ّحلٌّ ذ

خ نيًألىُّ إلٌُُّّآ: يجمُّةختجبأل ذًحأل[ٌّ: ةُّ
ّرإ ّحبَّةجن ذ حت�حئؤ جبحجبزُّحتَّْحتٍّـ

ط[ؤ[خبَّ جبح ّ ض[ئ نيُّألحب ئُّ جبَّذًحألف ةًحتذ خُّ
خىٌُّآلث طُّحتخلر خلّ[خلِ هُّئجمُّهٌُّّ خُّ

َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٌُّّ: ئُّ شىًؤُّز: بإ
ألُّء خُّضرَُّّْحتٌّ خ خبٌأل�ٌُُّّةُّ

خلُّحتةًذىختجبآلإ خ ةُّحتَّخلرٌُُّّء
ئُّ ر ّ طُّألحبحؤ ٌّ]�ٌ حت ئُّ ذُّألّ[ ؤختل بإ
ؤختل َّْء جبَّذًحأل جن[حتََّّْ جبَّْئُّز
سّ[ْحجلٌّ مججنُّألّ�[ٌَُّّْ ئُّال ٌرآ خأل[خلخت
ئُّ ؤختل إل[ْْذِّـ نيُّؤى جبْْ ًحآل ّ أل ئُّ:

ألُّّّإ ط[حتحجبح
جبحجبزُّحتَّْحتٌَُّّّْ ٌّ]�ٌ حت ئُّ ذُّألّ[ ؤختل تإ
جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ِ خُّخ ّرآ خ ة[ؤئ جبَّذًحأل

ألُّّّإ ط[خبَّئحبح ئُّمجُّئ سّ[ْحجلٌُّّة
جبحجبزُّحتَّْحتٌّ َّْطُّحتخلر جبٌحبٌّ ئُّ تإ

خبٌ[آلإ ّىَُّّْ ز خ ًٌّجمرُّ ز ىّ ؤُّحتس
ٌرُّ جب ؤختلُّة[ألحبح ًحآل ّ أل ئُّ جبٌ[ئل تإ
حتحخلر ٌّ]�ٌ حت ٌّجبَّةخت ٌَُّّْ]�ٌ حت ئُّال ط[حتحَّْآ
خُّحتإ ٌرُّ خُّ:خُّضرَُّّْحتٌّ:خ�٢ خ:مجٌُّحنغ

طُّحتخلر حتْحأل�ُّة[أل ئُّ خُّخلُّحتعحبحآل
خُّ خ�ٌُّآل جبَّذًحألف جن[حتآ جبَّْئُّز ئُّؤُّحت�
ٌأل[خل[ألُّ ٌى:حت ًحجل ّ جن خُّ حبح ّةُّ:إلُّْئ هُّئجمُّهُّ
ةُّ ّر أل ّ جبَّخلرد خُّ ةختجبٌَِّ ىّ طُّضي
ؤختلُّة[آل جبخبَّةختجبٌََّّّْ ةختجبََّّْْ ّحبح ّ ذ
ٌّ]�ٌ حت ئُّ ْحذُّ ني[حتَّألًْخلجم[جلآلآ
خ�ٌُّآل أل[ذًحألف حتْحئُّذِّ جنّىختجبألٌَُّّّْ
طُّضيآ ٌَّةختجب هُّئجمُّهٌُُّّة خُّ
َّْإل[ خأل[نٌُّّ ؤختٌُّّة[آل ةختجبََّّْ خُّئىً
َّْإل[ خ طُّحتخلر ٌألآلآ ىحب ّ ز ةختجبٌََُّّّْء
ًٌَُّّةّ نيًححتني ةختجبٌَِّ هُّئجمُّهٌُُّّةحت�حفؤ ةُّ جبَّة[ز جبَّخلرألّحن[آل ئُّمجُّئحتْْآل آ ألٌ ىحب ّ ز خلُّحتَّة خأل[نٌُّّ ةختجبٌَِّ
هُّئجمُّهٌُّّ ئُّ طُّضة ةُّ:خلّ[خلُّزّـ طٍَُّّْ
إلُّؤًْ طُّضة سّ[ألُّةختحٌَُّّْآ طُّحتخلرجبح
ضألُّمجختذًَّْآ ئُّ ةختجبٌَُّّّة[أل هُّئجمُّهُّ
طَُّّْجي خلُّحتَّحت�حٌّ: ئُّْآ ّىُّ خُّجن خُّئىً:
جلحت َّْطُّحتخلر حتْحأل�ٌُّّ ئُّ خلّ[خلُّز
ٌُّأل إلُّحت ألُّء: طُّضةآ ئُّ: جلذختَّ ً ط[ئ
ْحذ[ٌّ ذُّةألّىآ :ٌُّأل خُّئىً طُّضيآ
إلٌُُّّآ ألُّّّذّحنطُّي ط[ؤ[عحبححتخًْأل

أل[ذًحأل طُّحتخلر طُّهذًآلآ ّىلُّْحألٌُّّ خُّز
نيُّؤى خُّضرَُّّْحتٌّآ ىّ نيُّؤى خ�[ذُّ
ئُّةختجبٌََّّّْ إلُّحت طُّحتخلر ٌُّّخُّضرَُّّْحتٌّ:ئ
طُّحتخلر ٌُّإل خُّال آ ٍ جبَّحتجبَّةَُّّْ ذ[ةحبح
ّحبح ّ ذ ةُّ ةختجبٌَُّّّ :هُّئجمُّهٌُُّّة خُّجبْحٌّ
ىّ ئحت ذ[ةُّّّة[آل: ط[حتَّجلَّْْ ٌُّأل�٢ٌّ:
خلّ[خل :خبٌ[أل آ: ٍ � جبَّمج٢ حبح ّ ذ خلُّحتَّة
جبَّخلرألّحن[آل جلحألجمر ٌ[خل[ٌّ ٌختٌَّّ خُّمجً
جبحجبزُّحتَّْحتٌّآ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت خُّئىً ٌرآ أل[ةخت
ًٌْإل[ذ ّ ئ َّْء طُّجلؤًألُّّّة[أل نيُّؤىُّ
ًٌَُّّةّ خُّجن ٌرآ جبَّمجخت هحتال ط[جلحٌُّذ
طُّحتخلر :خلّ[خل هُّئجمُّهٌُّّ خل[ة[حتذخت:
خُّجبْحٌّ خُّئىً ألُّّّآ حتَّإل[َّْ ني[ة خُّجبْحٌّ
ُّ�ؤُّئة:ذّ[ألْْ]إل:خ ّ جنر مي ةُّ طٌَُُّّّْ
ّىلُّْحألٌُّّ خُّز طُّحتخلر ْحذُّ خُّةُّئىُّآ
ذّحتٌّآ نيُّؤى ألُّء أزذآلا: طُّهذًآل
ئُّ خًْآل ني[ء ةختجبٌَِّ: :نيُّؤى خُّئىً
جبَّذًحأل ة[ذُّ طُّْ ؤختل: جبَّمجختحآ خُّحتني[ْ
ةُّ خحبح خُّطُّضة �مجختأل ًٌْخُّ:خلُّحتةُّْذ
خُّحتني[ْ ئُّ يطُّض ذّحتٌّ ٌُّأل ذُّألّ[:إلُّحت
يطُّض خُّئىً:مجختأل�:خُّةختجبٍَّ ٌرآ ألُّمجخت

خحبحزإ ذ[ةُّة[ألّخن
ًٌَُّّّ جن خُّال :طُّحتخلر ّحلٌّ: ذ ٌّجبَّةخت
ةُّ جنرٌُّّ طُّْ خىٌُّألَُّّْث ةًحتز
حتٌّ ً طُّضةّـ:خلّ[خلُّز:ئُّ:طُّخلئ:ذّ
حلمجٌُّّ ّ ط[ض طٌَُُّّّْ جبَّة[ذَُّّْ سّ[
ٌُّأل طُّضة خلّ[خلُّزّـ
خلّ[خلُّزّـ ألُّّّذآ ِ إلُّخ ط[جنىختحٌّ
ةختجبٌَِّ هُّئجمُّهٌُّّ َّْء طُّضة
ذّحتٌّ ٌأل�ٌُّّ: جنً جبْْ :ض[َّْأل
ئُّخلُّحت ألَُّّْ ّىًئ ّ ئ ِ جبَّخ ةختجبٌَُّّّآ
ٌُّإل خُّال ٌرآ خىخت إلُّحتجبٌُّْْآل
خُّ ذّ[ألْْ]إل :ني[ة طُّحتخلر ةُّ:
ؤُّحتس ّخن: ز أطًذًخماٌّ :ًٌَّّّ جن
جبَّجبحآ يُّئُّال ئُّ خلّ[خل طُّضيِّـ

ذ[ء ةُّ ّىُّ خبٌ[أل ًَّّ جن طًذًخم
ئُّ خًْأل طُّألحبحال: خُّ
ه٢ جن[حتجبح جبَّْئُّز
هُّئجمُّهٌُّّ خًَّْآ
ٌُّّئ ةختجبٌَِّ

ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ طُّحتخلر

جبجلٌألٌَُّّّْ خُّجبْحٌّ إلٌُُّّآ ىًئّألٌَُّّّْ ّ ئ
خلّ[خلُّّّة[آلآ ٌ[حتَّ خ:خخت� ٌَّةختجب ىٌ ًحجل ّ جن

“حتحجبٌَّّ نيُّؤى طُّحتخلر
أل[َّْذُّ ّ إل ًحآل“ٌّ ّ أل
هُّئجمُّهٌُّّ أل[ْ
ضٌَُّّْث ةختجبٌَِّ
خُّذُّْحٌّْ ِ أل[خ
أل[جندخ شجمِّـ

ألطُّي خُّذُّْحٌّْ
ٌرآ خىخت إلُّئجمًةُّْز
حتحجبٌَّّ : ِ جبَّخ خُّئىً:
ئُّخُّحتني[ْ ٌَّجتٌ حت
ٌجتَّ حت ٌرآ خ�٢
خُّخ[خُّذ زًٌَُّّخلرُّ
جبخبَّ ةختجبََّّْْ
ٌألُّ ْ ةختجبَََّّّْْآ:خئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ
حبحأل ّ ز جبحجبزُّحتَّْحتٌّآ
َّْحتمجختذآلآ ٌ[آل ز[حتَّ

آل ]ٌ

ًٌجمرّ ز ط[جلحٌُّذآ ئُّمجُّئ ئُّزًٌَُّّألحبٌّ
ىّ خ[حتْجبض ئُّ: ةُّ إلٌُُّّ خُّزُّحتنيُّةختجبححت:
ٌ خُّسحت ط[حتحَّْآ ٌرُّ جب ةختحْجبح جبٌ[حتٌّ
يخُّطُّض خ طُّحتخلر إلُّْف جبَّخّألف
طُّع[ؤُّ طُّْ جبَّمج[ذُّ خلّ[خلُّز ةختجبأل
ًَّّحتَّ ز ةختجبٌَِّآ ذ�ُّف: ً ؤّر خُّ ةُّ
ًٌَُّّّء خُّجن ٌألفآ خُّجبَّخلرحب جلٌَّّألُّّة[آل:
حتْحأل�ٌٌُُّّّ طُّال: جبَّخّألف: ةُّ
خُّحتحألدُّحت ئُّ: طُّحتخلر
هُّئجمُّهٌُّّ“ة[ألر“جبح
رَُّّْإ ّ جبَّخّأل ٌّض
حتَّق[آل ْث
طُّؤ٢ٌّ
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::ْث:طّجمؤ[مّئ:خلُّمحبٌّ:

ٌ]ذجبَّْْال:ْ:ة:خُّجن

ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ: ئُّخلُّحت: ةُّخلألُّهًآل:
خلًْجبمجُّحتحٌ[ألٌُّّ:خنيًألُّة[أل:خلًةختحز:
يجمٌُُّّجي: طُّال: جبَّة[ذَُّّْآ: ذُّطىّحب:
خلًةختحز: ةُّ: حتحخلرُّ: خُّذُّْحٌّْ:
:طُّؤُّجي: خُّذُّْحٌّْ:زختحةرّ:مجُّحتحخًَّْْ:
طُّهذًألحبح: :مجُّة[ألجبحٌئ ئُّ: : ٍ ئُّإلُّألحب
ٌر:ةُّطُّْ:أخ[جنا: خُّحتْْأل:جبَّحتطُّةُّْ
ٌ[آل: أل[آل: ّ خُّجبَّخلرإل ئُّخُّحتحؤدُّحت:
خلًجبؤُّألحبٍ:ٌَُّّْ:جبحأل[َّْإ:خُّال:حتَّأل�ُّ:
:َُّّْطُّال:ض[ئ:ةختجبأل: يُّخًئ:ةئُّأل[َّْحت
قًأل[ألٍُّ: طُّْ: ةُّخلألًهًآل: ةُّ: ّف: خئ
خُّْحيّنّـ: خُّخُّحتحْحتجب: :أل[ْأل ّ إل :ٍةُّض
مجًع[َّْإ: جبَّْحتْخُّحت: :جنرُّة[أل
ذختٌّ: :نيًألخ ةُّخلًةختحز: ىحبح: ّ ئُّة[ذ
ّر: طُّْ:جبَّئ ئُّخلُّحت:جنرُّة[آلآ: إلُّخًَّْ:
طُّْ: ذ[: ةُّطُّألحبحجلَّ: طًٌُّز: ثخلًةختحز:
ّـ: طُّألحبحجلَّةختجبآل: :خ ّر: خد : ه٢ حتحجبٌَُّّ:
ًحأل:ز[حتنيُّ:جلٌَُّّّْء:ةُّ:هختجنختحَّْ: ّ ز
:ألحبألضُّؤ :خ ٌ[آل: حت�حَّْآ: ةخت� ٌ[آل:
:خُّجبَّخلر ئُّجلٌَّّْ: ةُّ: :ّ خُّحتإلُّؤ
:ْة[ه :ىّ جنر طُّؤُّ: ألّرَُّّْ: ّ جبَّإل
:خ ذُّألإل[: :َّأل[خل طُّخلر٢ خُّخلُّإإٌ[آل:
:خرًحأل ةُّ: ٌر: خحلحألخت ؤُّخُّخلرُّ: طُّْ:
:جبٌ[حتٌّ: ِ ز ّـ:حتخبٌّ: ة[زّـ:ؤ[أللّـ:خل[ئ
خلُّهُّحتةختجبألحبحْ: :ئُّة[ذ خىٌُّّْ:
طُّؤ[ألُّجبح: قًألٌُّّ: :ْز[خلُّْحأل :ئُّة[ذ
جلحألجمر: طُّال: ٌرإ: خدُّخلخت : ِ ز زحن٨:
ئُّ: :خُّط[خل[أل :طُّذًحأل جلحألّ[حتٌ[ألُّ: :ْ
:ةُّجنر جنُّْحألُّْ: :حتحْنيُّّة[أل ٌُّآل:
ملٌُّرإ: خُّجبَّخلرّ[آل: ْحألُّة[ألَُّّْ:
:ٌّض :خلرُّة[ألجب ّـ: ٍ إل[ْحت� خُّ: جخُّال:
ألٌَُّّّْ: ّئى ّ جبَّْز:ةُّ:ئُّطُّع[ؤحبحأل::ئ
طُّْ: ئُّخ[حتٌَّّ: : هختحْحآل: ّـ: يًئ
سّ[ْحجلٌ[آل: ضًئ�ٌُّّ: ةُّ: حألٌُّّ: طُّخلر٢
جلٌََُّّّْْْ: ئُّ: : جبْْحتٌُّّة[ألّ[آل: إلٌُُّّّـ:
سّ[ْحجلٌُّة[ألّ[آل: إلة[حتٌّ: إلُّحتَّْإل[:
طُّْ: نيًألىُّ: جبْْحتملُّألَُّّْآ: ضٌ[آل:
ألُّجبَّخّألَُّّّْ: ئُّؤُّجبح: :ىٌ خلًْجب إلّمت:
تآ: أٌ[جبََّّْحتٌُّة[آل: خُّجنُّجبح: “إلُّحتئُّال:
ةُّخلألًهًآل: ةُّ: إل[ذًَّْ: تإبا: ثآ:
ّرث: جبَّئ جبَّة[ذَُّّْْ: سُّضر:
خ[حتٌََُّّّْ: ئُّال: خنيًْألُّة[أل:خلًةختحز:
طُّْ: نيًألىُّ: ألُّخًْآ: ط[مج[ٌَُّّّْ: : ِ ئُّخ
: ِ خ :ىّ جبَّحتٌ[ٌ خ٢ة[حتٌحبح: :ئُّجلحألجمر
:خُّخُّجنُّة[أل إلُّحتَّْإل[: خًْ: ز[ٌ[آل:

َّأل[خلّخن:أل[:ط[جنأل[:ألُّخًْإ طُّخلر٢
:ذُّْحٌّْ:طُّْ:حتحخلرّّ[ألٌُّّ:ةُّخ[خم:ةختحآل:
طُّهذًآل: :أله[ٌحب :مججبحٌئ : ئُّمجُّئ
ئُّأل[ْ: خلًةختحز: ةُّ: جبْحذختا: :ْ :aتث أ:
:ٌّض حتحخختجبٌّْْ: :خبٌ[أل :“ طُّْجبح:
خُّ: ٌرَُّّْآ: جبَّمجخت ٌُّء: جبَّة[ز“: خ[خم:
ئُّال: ه[ٌحبْآل: ةُّ: ٌر: جبَّحتجبَّةُّْ :خ[جن
:ىّ ْحيّنُّّذ ألشختحٌّْ: ّ إل٥ُّ خ[حتٌََُّّّْ:

جتٌُّّّْْإ ّ ؤ
:ئُّخُّجنُّة[أل :ٌ إلُّألحب : ئُّمجُّئ خُّال: :“
جبح: ةؤ[حتَّةٌُّّ: هُّئجمُّهٌُّّ: ذختٌّ:
ئُّْ: :خُّذ[ٌدُّذ ٌرَُّّْآ: أل[مجخت ٌُّء:
طُّجبحز: : إلُّْئ خلًةختحز: ةُّ: ٌألُّجبح: جنً
:خ :َّأل[خل طُّخلر٢ :ْ خ٢ة[حتٌّ: ةُّ:
آ: ٩ّ خإل خُّة[حت: :زختحةرّى :ؤُّخُّخلر
جبَّة[ز: جبَّْحتْخُّحتَّةٌُّّ: ط[ؤخبمج[حتٌّ:
:ٌ إلة[حت َّْء: جلحألجمر[ألُّ: طُّال: ةُّ:
:خُّحتجل:ةختجبألٌَُّّّْ:ط[خلر:خ: خُّة[حت:خإلف
مجًحخلرألٌَُّّْ[آل: :خ ضٌ[آلّـ: إلحلحتٌّ:
:سّإل[أل :خ ؤ[جبجبٌَُّّّْ: :سّإل[أل ئُّ:
:ّ حتؤُّة[آلاآ:خُّنيُّألحب:ض[ئط[ٌحبٌ[ة[آلأه
ّخن: ز ئcُّإdتبت: طُّألحبحجلَّ: ئُّخ[حتٌَّّ:
:ىّ �ْحألّأل ذ٢ خُّ: خُّجنُّ: طُّال: جبْحٍ: :ْ
زًٌَُّّخلر: إلُّؤٌُُّّأل[ألُّ: مجحنر�٢ْ:
ًٌّجمرُّ: ز :“ ّر: جبَّئ خلًةختحذَُّّْ: خُّ:
ةُّ: خ�ختٌآل: ني[ْ: ئُّخُّحت: طُّع[ؤُّ: طُّْ:
طُّهذًآل:ئُّ:ةؤ[حتَّةٌُّّ:ضٌحبح:جلٌ[ذخت:
خلًةختحز: ةُّ: : مجٌُّحنرًَّْ: :ّ ز ئَُّّْ:
ِّ:مجُّجنرًَّآ: جتَّْْةٌُّّ:ضٌّحبح:ز ّ ئُّؤ
خ[حتٌََُّّّْ: ئُّال: ًّحٌُّ: ّ ز أة٢ةُّمجًحتا:
ةُّخلألًهًألحبحآ: :ْ طُّهذًآل: ًحآل: ّ ئُّأل

أل[إلُّؤ[إلُّأل�ُّّء:خًْأل:إلٌُُّّإ
ّرث: ْحجبَّئ ىحبح: ّ ٌأل جنً ئُّ: خلًةختحز: :
خُّهُّئجمُّهٌُّّ: ٌُّْذّحبح: :ئُّخلُّحتجبَّؤ
ط[حتَّجلْْ: شُّجلْْ: :خلختْجنر
زٌُّحبحةختجبآ: ّحلٌّ: خُّإل :زًٌَُّّألحبٌُّّة
جنرُّة[آل: أإلاٌّ: طٌَُّّّْ: ّحبٌّ: خُّطًؤ
:نيإلُّآلحآ:خ:نيآ:ذُّألُّة[آل:خ ِ خحلحأل
جبْْخ[حتَّ: :نيخ خًْآلح: إل[ذًألُّذُّ:
:ذًّحتٌُّة طُّْ: ئُّأل[ْجبَّنيألَُّّْح:
خبٌ[آلآ: :خلُّحتني[َّْة[أل ئُّخ[حتٌَّّ: جلحتٌّ:
سّإل[آل: جبَّحتْْألأل[خلآ: هّحلْئًخبٌّآ:
حتحؤ[آ: ّ[آل: ّ ئ ٌألحبََّّْْ: ضً أل[خلَُّّّّْ:
طُّع[ؤُّ: طُّْ: مجٌُّحنرُّ: ئُّةذ[ٌّحبح:
ألُّّّآ: طُّْجبح: ئُّذًحأل[ٌّ: ة[حتَّ: طُّال: ةُّ:
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ثَيدانةضوونةوة
ألحبْئّجمؤَُّّْ: ًس خُّأل[ٌّْ: ٌُّةُّظ[حت: ةُّ: طّجمال: طُّألجم[حت:
: إلُّحتق :إلُّْحتحؤ[أل ئُّأل[ْنيٌُّّ: ببببجبح: ف: طًٌُّئ :ئٌُُّّة :ٌّض
ضحتحمجٌُّ[ألحبألُّةٌُّ[ألحبح: ئُّخٌُّ[ألأل[ؤٌُّّ: حتحمجٌُّ[ألحبآ: م٢حيحبح: :حتجبخلر[أل ًة
حئىوختا: أجبححت: ة[هختألحنّأل[آل: :ض[ة خُّ: جبخب: سّإل[جبٌّ: :ى ّ ٌُّأل َّْء:
:جنُّحتٌنُّذ �ٌُّحبح: ّ ئُّس خد[زّـ: ئُّأل[ّـ: هخت: ًة ّحل: إل خُّجلَّخختٌّ: جبَّخخ: ةُّ:
ألُّء: ْآلآ: �ٌُّحنًر ّ ذ :ّ ئ ضٌ[آل: ةُّ: :ٌٌَُّّّ ًّ خُّْجن طّجمالآ:
:﴾طّجم : خ[ف ز[جن[آل: أل[خل[ألحبإ: ضٌ[آل: إلٌُُّّآ: ةُّ: :ٌٌَُّّّ ًّ خُّْجن
:ئُّطُّع[ؤ جبَّةختحّـ: :خلُّحتةختجبحٌُّذ :َّ ٌى[حتَّْ ؤُّةخت ئٌُُّّآل: ةُّ:
:ٌُّأل�ختحأل:ّـ﴾طّجم:ٌُّأل�ختحأل:حآل ًّ :ئُّأل ّ ىحبح:إلُّئسجتحأل ّ حتْْجبحأل:ز
ّخن: ز إلٌُُّّ: طٌَُّّّْ: :ؤ[ه ةخ: طٌَُّّّْ: ئُّخلُّحت: طّجمؤآ: : ؤُّفة
ؤ[ألّ[آل: ّ خلئ ؤ[ألآ: ّ ئُّخلئ ر: ّ خ سّإل[جب: :ؤحلمجُّْذ :ألٌ ْذ[حتًض ٌجتّـ: ًأل
ئس: ًمج ألحبٌّ: ئًُّمج ةختجبّـ: إلُّْحتحؤ[آل: ئُّأل[ْنيٌُّّ: حتٌْْ[آل: حنرّـ: ّ إل ّ س
:ٌأل[ألُّجب ّ إل : إلُّْف ةُّْذُّ: ٌى[حت: ؤُّةخت طّحبٌّ: ْآلّـ: ًخ ألّحنرُّسخ:
: َّْ ألحبحت� ى:ًذ ّ ّجتٌألٌُّّآ:خ:طٌَُّّّْ:خدخ:خُّ:أطُّؤ٢اٌّ:مجختْز ضُّْأل:ئُّؤ
ةُّ: يجمُّ: :حبحألٌ هخت� ةُّْذُّ: ؤُّخُّخلرُّجي: طُّّـ: :خ طّجمؤآ: ة[حتحٌّ: ّـ:
خخ: : يًد طُّؤ٢: خُّ: طٌُّْ[آل: طّجمال: طُّألجم[حت: :ّطُّمجُّحت:خلُّحتةختجبحٌُّذ
ىُّ:خى[زّـ:خغ:خٌُُّّء: ّ طُّْح:ط[ؤ[جبٌَُّّآ:مجختْزُّةٌُّّ:ئُّمجُّ:طُّْحآل:ذ
خُّخلغ: َّألحبٌّ: زًٌُّ ةُّْذُّ: ٌخت: خُّخب ٌخت: خب ؤُّخُّخلرُّجيآ: طُّّـ: :خ ؤ[آ:
:أل ّ خىُّآلّـ:طُّحتحّـ:خُّئ:ٌأٌّإآلإءا:ةُّ:طُّمجُّحت:طُّْحآل:زحنر�٢:ُّئُّمج
:ئُّطُّع[ؤ مجختْزٌُّّ: طُّّـ: ْحذ[: مجختْزُّةُّآ: ةُّ: خحبَّآلآ: زخ: طٌَُّّّْ:
:ّخلّ[خل ئُّزختخلٌُّّ: جبَّخخآ: جبحتْخلر: :﴾طّجم : خ[ف :ْأل ٌرًُّخ ط[ْ
ط[ؤ[جبٌَُّّ:طُّّـ: طُّْح:طُّّـ: ّحبَّةختحآ: ز :ٌحتجبخلر[ألحبح:خُّجنحبححت ًة : إلُّحتق
ألحبْئّجمالآ: ٌرُّ:طُّخلرٌّ:ضٌّآ:ٌُّة�ختذألُّةُّ:حتٌْْحبحّـ:ًس طُّحتةُّ:خ�خت
ّـ: ًخ جبحتحّـ: مجحت� أل[َّْةُّجنّ[آل: طّجم﴾آ: : خ[ف :ُّئُّمج ْألّ[آل: ٌُّةًد ز[جي:
:ٌّمُّخحبْئ طًُّخ طُّؤ٢ّـ: خُّ: ّـ: ًخ ٌى[حت: ؤُّةخت ئّجمالّـ: طُّألجم[حتْ: خُّ:
طُّؤ٢: �ختٌّ: ّ خُّس ّـ: ًخ ّـآ: ًخ ألحبْئّجمال: ًس طُّؤ٢ٌّ: ةُّ: جن[هّنآ:
ةُّ: طُّّـ: خ[ئُّةٌُّّ: ةُّ: :جن[هّن :مُّخحبْئ طًُّخ ئُّْحيّنحبح: خُّال:
طُّألجم[حت: :حلَّة[ألّ إل جلحتٌألٌُّّ: ألىُّ: ًني ّـآ: ًخ خلحتحآل: أباٌّ: ّحلٌّ: إل
ذخت: ّـ: جبَّخل١�ٌحنًر ئُّطُّؤ٢: :َّ خُّةختجبَّْ أل[آ: ّ ىحبَّإل ّ ز :ؤطّجم
خُّ: ّـ: ًخ إل[ذُّجبٌّآ: :ى ّ خُّجن ٌجمر: جبًٌَّ ٌى[حت: ؤُّةخت طٌَُّّّْ: ّـ؛: ًخ
طُّؤ٢ٌّ:طُّألجم[حت:طّجمالآ:خُّال:خُّجنُّةٌُّّ:جبٌىٌُّّ:ط[ؤ[عُّةٌُّّ:ةُّ:
:خ خلّ[خلآ: :ؤطّجم :ى ّ مجختْز َّْء: طّجمالآ: طُّألجم[حت: :أل[أل ّ إل
:مجختْزُّة[أل :]ئُّز حتجبخلر[ألحبحآ: ًة : ئُّإلُّحتق :خلّ[خل زختخلٌُّّ: أل[ّـ:
طّجمؤّـآ: : ؤُّفة ّـآ: ٌُّة�ختًذ َّْء: خلّ[خلآ: :ؤطّجم جبٌىٌُّّ:
:ّر ّ ٌُّة حآل: ًّ أل :جتَّة[ألٌ ًْذ :أل[أل ّ إل جنىجمر: خلُّحتٌألُّمجختزإ:
جنىجمر: حتحخلر١: ٌ[آل: طّجمالآ: طُّألجم[حت: حتجبخلر[آلّـ: ًة :ّألّحنرؤ[أل
طُّألجم[حت: : ًّ أل :ٌّْ حتجنًر جبَّخلر: : خ[ف ئٌُُّّآل: ٌجتَّةُّ: ًْذ :أل[أل ّ إل ّ ز
:أل[ؤُّحتجبحألُّآ:ةُّ:خختٌر:ٌَُّّة طّجمالآ:طَُّّْجي:خُّطُّع[ؤحبحأل:ةختجبَّْ
:ئُّط[آلّـ:خل[ذ:ى[ألٌ جنرأل:جنُّْةُّذ:ش[س:ؤحن٢ّـ:إل[ْحت� ّـ:ئًُّة ًخ
ٌ�خت: َّْ:حت َّآ:ًخ ٌجتةُّحتَّةٌُّّ:طُّألجم[حتَّْ خلر[ألحبح:ئٌُُّّآل:َّْهحبَّ:ًْذ جبحًأل

ٌى[حتإ: أل[ألُّجبٌ:خُّجن:جبَّْْؤ:ط[ؤ[عُّةٌُّّ:ؤُّةخت ّ ئُّخُّحتجبَّال:إل
طّجمالّـ: طُّألجم[حت: :حلَّة[ألّ إل حآل: ًّ ئُّأل : جنُّحت� خلُّحتَّع[ال:
خحلْْذألٌَُّّّْ: ز[٤[ٌَّّْ: إلُّئ�٢خل[ٌَُّّْآ: :َّ أٌّإآلإءاَّْ
خُّجبَّخلرَُّّْ: إلُّئُّمحٌُّ[آل: :أل[ْنيُّة[أل ةُّ: طّجمؤآ: :ْأل ٌُّةًد
أل[ْني[ألَُّّْ: ئُّّـ: أٌّإآلإءا: :حلَّة[ألّ إل ئٌَُّّّْ: ْآل: ٌ�ختألًُّخ حت ّـآ: ًخ
طُّألجم[حت: :حلَّة[ألّ إل ْألٌَُّّّْ: خُّحتَّأل�[حتًخ :خ خىُّآل: خلُّأل�ُّحتخُّألحبٌّ:
:ذُّخبإلةُّ:طُّْة[ذُّ:ئُّأل[ْنيٌُّّ:حت:ؤطّجم: ؤُّفال:ةُّالآ:خطّجم
ّحلٌّ: إل مجُّْحتَّذختٌآل: خأل[آلآ: ًئ :ٌّئ ّحلَّة[أل:شحلًخ إل جبْحٌّ: حخلرحبحآ: أل[َّْحت�
:حٌّ:أٌّإآلإءا:خ ّـآ:ألُّء:إلُّحت:ؤئ:ألُّجبح:خ:جبْح نيُّةحبححتٌ:طّجمؤ:ًخ
جبححت٤َّ[ألٌُّّ: خُّأل[ْنيٌُّّ: ْآل: حتحجلٌحنألًُّخ : خُّئًى أل[ْنيُّةُّ: :ىختجبألئني
ّـ: حتحٌ�ٌُّ[ألحبًخ ألىُّ: ًني ّحلَّة[ألآ: إل :٢ةختجبأل� ّ س :خ يُّجبجلح: :ٌّ
ّحلَّة[ألّ[ألَُّّْآ: إل :ٌ َّْ يُّئُّؤخت� :ئُّأل[ْنيُّة[أل أل[خآل: حتحجلٌّ: طُّْحآل: ةُّ:
طّجمالا: طُّألجم[حتٌّ: :أخختحٌ[أل زُّؤ[حتٌّ: أٌّإآلإءا: :حلَّة[ألّ إل

خحبَّآل؛:
ّـ: ًخ ةُّال: :ؤ[ٌَُّّْة ةُّ: طّجمؤآ: : ؤُّفة :خلُّحتةختجبحٌُّذ
:ى ّ مجختْز َّْء: طّجمؤآ: :ْأل ٌُّةًد خحلْْذألٌَُّّّْ: إلُّأل[ٌّْ: ئُّأل[ّـ:
:ّخلٌُّّ:خلّ[خلزخت :ؤٌُّحبحأل ْألُّ: إل[ذًد طّجمؤ:خلّ[خلآ: ذ[جلٌَّّ:
:طُّع[ؤحبحأل :خ خُّحتح: جبَّخلر: :حأل جبًٌَّر حتجبخلر[ألَُّّْ: ًة : إلُّحتق
َّْء: طّجمؤّحبحآ: : ؤُّفة : ًّ ئُّأل طٌَُّّّْ: :خ حن﴿ُّحتٌُّّء: ّ ز جبَّخلر:
طّجمؤآ: :ْأل ٌُّةًد ئُّخحلْْذألٌَُّّّْ: سّ[ْحجل: :ّؤطّجم :ى ّ مجختْز
حخلرٌُّّ:مجختْزُّةُّجبح: ى:هّىختٌّّـ:خلّ[خلّـ:جنُّحتم:ئُّط[حت� ّ َّْحتنيُّحتض[أل
ى:حتٌحنٌُّ:ئُّخلّ[خلُّزّـ: ّ حأل رُّ:ؤ[ٌٌُّّ:مجحت� ّ َّآ:ةُّ:خد رُّ:ط[حتْح ّ أل ّ خإل
:خ طّجمؤّحبحآ: : ؤُّفة : ًّ ئُّأل خلّ[خلّّ[ألُّ: خ٢ةختجبألٌَُّّّْ: ؤّرجبٌّ:
:شحلخُّةٌُّ[ألحبح:جبَّأل�حبحألٌَُُّّّْة:ة[جبحتّـ:طُّألحبحؤ[أل: ًّ طٌَُّّّْ:إلُّال:ئُّأل
ةُّ: أل[ٌُّ: خًىل خ[َّْحت�َّ: طُّّـ: إل[ذألُّخلُّحت: حتَّّْْـ: : خحبحخ[ٌُّذَُّّْْ :طّش[خ
:ّـ:ط[جنرؤأل ّ ر:ئُّخلُّي[ؤ�٢ةختجبأل:إل ّ جبَّخخ:شحلخُّةٌُّ[آل:خُّجنحبححتخ

حتجبخلر[ألحبحإ: ًة : ئُّإلُّحتق
حتجبخلر[آل: ًة :ّألّحنرؤ[أل :ر ّ ٌُّة خىُّآلآ: طُّؤُّ: :حأل ألٌُّ[ألًر ةُّ:
حألآل: أل[ًذ إلُّحت: ألُّء: طُّْحآلآ: طٌَُّّّْ: :خ َّآ: َّْ ؤ[ًخ ئُّخُّحتجبَّؤحبح: :ّني
:حؤ ّ:خىُّآلّـ:ألُّخآل:خُّّـ:أجلآلاٌَّّ:ةُّ:إلُّؤّحنُّّـ:خُّخُّحتجبَّْ دُّس ّ س
خ�ختَّ: طُّألجم[حتخآلآ: :نيُّةحبححتَّة[أل :حأل ًحت� إلُّئجم ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٌّ:
:ٌَُّّة ًّ خُّجن ضجبجلٌألٌَُُّّّْ: ةُّ: ٌَّ[آلآ: ةختجبَّْ خُّال: جبٌَّ[ألُّْح:
:ٌ حخلرُّْض:ئُّ:زحنر�٢ٌىختجبأل:طُّألجم[حت:طّجمالآ:طُّْح:جبَّخخ:ة[حت أل[حت�
نيُّةحبححتحألُّ: :ٌَُّّْْأل ًخ حتْْخُّحت�ْْ: ةُّ: : جنُّحت� خُّحتٌَّّ: إلُّال: ةُّ: خى[ز:
:ىٌ ّحل إل ةُّ: ةؤُّئّخن: ألُّة[زّـ: حأل١: هختْح طّجمالآ: طُّألجم[حت: :ُّئُّمج
:جنُّحت�َّةُّ:ألُّة[زآ:ةُّ: ًّ حن:أل ّ مجُّْحتٌَّّ:خلُّحتخ[جلٌ:نيُّةحبححتٌُّّ:زُّئى
:ُّؤة :حلَّة[ألّ إل ر: ّ أل[خ حبح: ّ ذ :ؤ[أل ًمج إلّمت: حتْْخحبحز: طُّؤُّ: طُّمجُّحت:
أٌّإآلإءا: :حلَّة[ألّ ئُّإل خلُّأل�ُّحت: طُّألجم[حتّـ: :حلَّة[ألّ إل :]ز جبَّنيألُّ:
ر:ةُّ: ّ ٌ:خى[ز:ةُّ:إلُّال:ؤ[ٌٌُّّ:طَُّّْ:خ ر:ة[حت ّ جبَّمجختآلآ:جبَّخخ:ٌُّة
:ٌُّّ�ٌ حت ئُّخلُّحت: طّجمؤفآ: : ؤُّفة :حلَّة[ألّ إل ةُّ: خُّحتخُّخلرُّآ: طُّال:
:ُّئُّمج نيُّةحبححتٌّ: ْألٌَُّّّْ: خُّحتَّأل�[حتًخ خ[جن١: :خُّؤُّخُّخلر ضٌّآ:

ّحلَّة[أل:طُّألجم[حت:طّجمال:خد[ز؛::::: إل

حنش تَيِروانينة فةلسةفييةكانى سوكرات
شُّخلُّآل:ٌ[خلف:

ٌى١ّ: س[حت طُّْ: :حبَّة[أل ّ طًؤ خُّال:
ْجنٌُُّّ: طُّال: خُّخّجمر٩: مجُّجن[ألَُّّْ:
خبٌختٌّا: أميئإ: طُّأل[ةجم[مجًحتحخمآ: ةُّ:
خُّإلة[حتٌّ:ٌُّةُّؤف:جبَّجلحألِآ:جبْْخ[حتَّ:
خُّال: خمجُّحتحٌَُّّْإ: ّحبٌّ: طًؤ طُّْ:
ٌ[خل[ةٌُّّ: ةختجب: :دّأل ّ ةُّذ :ّ ة[ذ
ئُّذًّحتٌٌُّّ: جبْْخ[حتَّ: طُّأل[ةجم[مجًحتحخم:
ذختجبح: :ذًّحتٌُّة[أل : ئُّمجُّئ أذُّهخيّئا:
:ٌُّخ ألُّّّآ: :ٌّطُّْذ :سّ[ْحجلٌُّة
نيًألىُّ: خًٌَُّّْْ: حب: ّ أل[طًؤ جبْْخ[حتَّ:
: فحت إلة[حتٌّ: ئُّ: طُّأل[ةجم[مجحتحخم:
خًْإ: ط[مج[خًْ: : ِ خ : مُّيئ :خلُّحتَّة
حتْْألىختجبألَُّّْة[أل:طُّْ:طَُّّْألحبَّ:ؤ[جبجبٌّ:
: مُّيئ طُّذًز: ةُّ: خًْآل: :ؤّى[ألّى :ْ
ّى:ألُّّّ:ئَُّّْجبحآ:إلُّحت:ئُّخُّحت: ئإلّمت:حت
خنيًْألٌُّّ:ضٌحبح: خُّْ: طُّؤُّ:خلًةختحز:
:نيًٌَُّّْْ:ةُّ:ذُّألُّة[آل:خُّذُّألإل[:ئُّة[ذ
ٌألَُّّْإ: حتْْألدىخت ٌر: طُّذًحألخت ة[حتةختجبألحبح:
حتٌّْْ: :خلختْجنر :ئُّجلحألجمر :ٌُّخ
ذُّْحْ: :ًَّّ جن ةختجبَّ: حتٌّْْ: حْ: َّْحتمج٢

ألَُّّْإ ّئى ّ سّ[ْحجلَّة[أل:ئ
ئُّخ[حتٌَّّ: جبحخلر[ألُّ: طُّال: طُّهذآل: :
:ٌَُّّْض :ط[ؤ[عُّة[أل خنيًْآلّـ:
ٌرَُّّْآ:خُّال:جلحت:جبْْحتَّ:ةُّ:طُّؤُّ: جبَّمجًحجل
ًٌَُّّّة:مجحنر�٢:خُّجبحتْخلرىختحْ: خُّ:جن
طُّذًحألف: طُّْ: :مجًع[ألحبأل :خ خحلحألفآ:
:نيًْألُّة[ألخ : ئُّمجُّئ :�خُّإلُّؤ[إلُّأل
خُّإلُّؤ[آل: ّألفآ: خّ[أل�ًع ةجمألًهًآل:
خلًةختحز: :ْحألّأل� ذ٢ : مجختق[آل: :ًَّّ جن
خُّذُّألإل[: أإلُّْحتَّة[آلاََّّْ: ئُّخ[حتٌَّّ:
حلحألٌُّّ: ّ ط[ؤ مج[ئرُّ: :ؤًخ[ئُّنٌُُّّة
:خ[أل�ُّة[أل خُّأل[ْ: �ْحألّألُّ: ئُّ:ذ٢ :ّ خُّجن
: ِ خ ذُّْحٌّْ: :جبحْحٌُّة ألُّء: طُّْآلآ:
ّ:إلُّْحتَّة[آل:ق[ٌخن: ةذ[ٌِ:خآلإ:ة[ذ
:إلّىل:ّ آل:س�ُّ:ئُّؤألحبحئذةختحآلآ:طُّه
:ْ ْجنٌُّّ: خرًحألف: حتَّأل�ُّ: ألُّخًْآ: ذخت:
حبح: ّ ذ :خلًةختحذ ةُّ: حتخبحألٌُّّ: طُّْ: :خ
طٌُّّْ: طُّهذًآل: ّحنر[: ةُّإل جبَّخبٌ[ْ:
:طُّمجُّحتني ّألفإ: خإل خُّة[حت: :خ :ألُّأل[خل
نيئ: مجٌُّحنردًَّْ: طٌُّْخن: :ذُّؤُّأل
ةُّ: :ٌُّذض :ٌُّّ�ّ س جلحت: آ: خل[ئ
:جبٌَّحلحأل :خُّني[ة طُّحتٌجمرل[ألحم:
: جبف جلََّّْْْ: :ىّ ئُّة[ذ خلًةختحز: ةُّ:
:ٌَُّّْ :خلختْجنر :خُّجلحألجمر زًٌَُّّخلر:

ةُّال:خًَّْذَُّّْإ
ّىحبح: ئُّخلُّحتجبَّؤ خلًةختحز: طُّمجُّحت: :
:خ رَُّّْآ: ّ ةختجبخ خ٢ٌّ: :ًٌَُّّ ّ جن خُّال:
طُّحتٌجمل[ألحم:ةُّ:ؤُّخُّخلر:خًْ:ذُّْحٌّْ:
:ئُّةُّخل[ٌُّذ ًٌجمرُّة[آل: ّ أل[ز جنرُّ:
:خ[جن :خُّإل[ألٌُُّّة ةخى[ذَُّّْ: طُّْجبح:
خُّجبَّخلر: :ّ ةُّؤ :ط[ؤ[عُّة[أل :خ
ئُّخلُّحت: :طُّحتخلر :يجمُّة[أل إل[ذدًْآ:
ةُّ: ألختحخًْآل: خألّ[ز: طَُّّْ: خألىلّألٌُّّ:
:ئُّخلُّحتجبَّؤ :خلختْجنر :جلحألجمر

:ئُّيجمٌُُّّة “ئُّأل[ْنيًْ“: خلًةختحذحبح:
:ٌّة نيًألىُّ: ألُّخًْآ: ذخت: :إلّىل : خُّذ[ئ
طُّْةُّخل[ألٌُّّ:ةُّ:مجختأل�ّ[آل:خُّال:جلحألجمرُّ:
جبحخًْ:ئُّخلُّحتجبَّؤ:خلًةختحذحبح:طُّذًحألف:
ئُّْحألُّجيث: خدٌُّآل: :ّ ةُّخل نيُّألحب: أل[ٌّْ:
طُّزًئًألّ[ٌآطُّحتضألًخمأ: جبًٌمجألّحم:
ذُّْحٌّْ: :ْحيّن :ةُّزًٌَُّّألحبٌُّة
إلُّحتَّْإل[: خلًةختحذحبحاآ: : ئُّمجُّئ إلُّخًْ:
ئُّخلهجمر[ٌُّّة[آلإ :ّ خُّجن
طُّؤسّحبةئحم: :يًذ[خ ةُّ: مجحتمجّ[خم:
ْذّحنىحبحألَُّّْ:: جخًححت: خُّذًّحتٌّ: خًْآ:
:ٌّpores and effluences
طُّئىّحبحؤ[خم: : إل[ْزًٌَُّّألحبخًْآ: طُّْ:
ّ:ئُّخلختْجنرحبحآ:طُّألرّوآل: د ّ جبحألُّحتٌّ:ةر
جبحألُّحتٌّ:شيّيُّزّـ:مجُّْحإل:مجختٌرّ[خمإ:
ز[جي: ذ[َّْةً: جبقًةختٌرخم: إلُّحتَّْإل[:
ٌجتٌَّّ:خُّة[حتْ: ةني:جبْحٌِ:خلًةختحز:جبحت
إلُّحتنيُّألحب: ضٌحبحآ: :ٌُّة[أل :ة]ني
ألُّّّ: حتْْآل: خُّذُّْحٍْ: ؤُّخلُّئٌُُّّ: طُّال:
:ٌُّّخ ذ[نيُّألحب: طُّْ: دُّةٌُّّ: ّ ةر ةُّ:
:ٌُّ ً خ أل[خلختحْخًْإ: طُّخلّألُّّة[ألَُّّْ:
جبٌ[حتٌّ: ىُّحتحألُّ: ّ خ[َّْحت�ز :ُّ�خُّئ طُّْ:
:ئُّخلُّحتجبَّؤ خلًةختحز: ةُّ: جبَّةُّآل:
:خُّجلحألجمر ذُّْحٌّْ: :مجختأل�ُّّّة ضٌحبح:
ةُّال: خُّئ�[ألُّجي: طُّال: جبحَّْآ: :خلختْجنر
ٌ:خ[َّْحتٌ[آل:ْحٌُّ: ألفآ:إلُّحتنيُّألحب:إلُّألحب
ْحزّحن[آل:جبَّجبَّآل: خُّئ�[ألُّ: ئُّْ: :ّ خُّجن
ةختجبألحبح: خُّحتمجختٌّ: : ئُّش[ف خلًةختحز: ةُّ:
ٌُّء: إلُّؤًْ: : خُّإلُّحتش[ئ خُّال: خًَّْآ:
:َُّّْخ طٌُّْ[آل: جتٌِْْ: ّ ؤ طّنرّد[حتٌّ:

زُّخلُّألحبَّإ
:نيًألُّة[ألخ طُّؤ[ألُّجي: إلُّؤًْ:
ةُّخلألًهًآلإ:  _ طُّحتٌجمرل[ألحم:
ئُّه[ٌحبْألحبح: طُّهذًآل: ضًجبٌّ: ذُّأل[ألُّز:
خلًةختحز: جبَّة[ذَُّّْإ: : خُّذ[ئ
ألّال: شُّةّال: جؤآل: ّر: جبَّئ ئُّأbثبا:
ط[٣[ألَُّّْ: :ذُّألُّة[أل ئُّخ[حتٌَّّ: ةُّ:
طٌَُّّّْ: ألٌَُّّّْ: ّئى ّ خُّئ خىُّال: يجمُّ:
خألًْخلالآ: إلٌُُّّ: جلٌَّْحبح: ٌخت: ئُّخب ةُّ:
خُّئ�ُّة[×:: حل: ّ إل : ِ خ :ْ ْحجل: :ٌُّّ�خُّخُّئ

ّرث جبَّئ حلخىُّال“ئُّأbتباجنحبح: ّ خُّإل
ط[ؤ[جبَّةختحْآل: :ىّ ذؤُّذ[أل طُّؤ[ألُّ: : :“
ئٌُُّّآل: :ّ إلُّحتهٌُّئُّخلًه ةُّخُّحتحؤدُّحت:
جبَّةُّآل: ط[حتحخلرٌُّّ: ّىَُّّْ: ةُّخل نيُّألحب:
خْآلا: :ْ زُّحتجي: ىحبح: ّ ئُّيأل[ن ةُّ:
:ْ ٌر: جبَّجبْ جلٌ[ذخت: cثبا: ئُّأ: إلُّحتَّْإل[:
ًَّّ:ضذ[آل:طُّال:ذؤُّذ[ألُّذ[آل: ّر“ط جبَّئ
جبح: طُّحتٌجمرل[ألحم: ئُّةؤّحبٌ[ٌّ:
خُّأل[ٌّْ: :ّ ةُّةُّخل ٌر: ْحجبَّخّألخت
ّر: جبَّئ جبَّجبحزّـ: حبْحآل: ّ ئ خلًةختحذَُّّْ:
ْحزآ: خخت� إلُّْحجبح: خُّأل[ْ: : ِ طُّذًحأل
ئُّخ[حتٌَّّ:: جلحت: ؤ[أل[ٌّ: : ِ خ :ىّ يجم[أل
ةُّؤ١ٌآل: ةُّؤآل: جبَّة[ز: جنرُّة[ألَُّّْ:
:جلحألّ[حتٌال: ٌجمرال:ئُّخلُّحت:ألُّةختجبْْآلْ: ًإلُّئ
ؤآل: :ؤُّخُّخلر ألُّّّآ: ئُّخ[حتٌَّ[ألَُّّْ:
ألُّّآ: جلحألجمر[ألُّ: طُّال: :جبحأل[أل خُّضختحس:
ةُّؤآل: ال: ّ خئ طَُّّْ: ٌر: جبَّؤُّْ خُّئىً:
زًٌَُّّألحبٌُّةال:خُّْ:جلحألجمر[ألَُّّْ:أل:ٌُّآ:
ّش�ُّ:ئَُّّْجي:ئُّال:خ[حتٌََُّّّْ:جبَّذًح×: خ
:ْ خُّجن[ٌُّز: خ�ختال: إلُّؤًذ[آل: :ًَّّ ط
:ةُّ:يجمُّة[أل:ذُّْحٌّْ:طُّْ:ةُّخل[ألُّجن
ةُّال: طُّْحآل: :أل ّ خُّئ خّجمرًَّْأ: ؤألّ[آل:
إلّمت: :ًَّّ ط ط[ٌ[: خىُّال: :ٌ زختخلّ[حت ألُّّا:
طُّْ: ئُّخ[حتٌَّّ: خّجمرًَّ: ىر[آل: ّ جنر

خ[خُّذ[ألَُّّْ:ةُّ:خ[خلال:ةختجبآلح:
خؤ[آل: ئٌُُّّةَُّّْ: طٌَُّّّْ: جبْحٌّ:
إلٌُُّّْ: خُّئ�ُّؤ[آل: ةُّ: جبَّحتةُّْز:
ئٌُُّّة:ذختََّّْ:حتْْخُّحت�ٌّْْ:طُّال:سحتَّ:
ّحنُّجي: ّحنؤُّة يجم[ألُّ:جبَّخّألَُّّْآ:طُّال:ة
ٌجتٌَّّ:إلٌُُّّ: ّجمر[:جبحت ّخن:ط :ز ببتب:خل[ئ
جلحت: خ[حتٌََُّّّْ: ئُّال: ؤُّ: ّ ط :جلحألّ[حتٌُّة[أل
حبؤ[آل: ّ طًؤ : فخئ أل[ذًحألف: أل[ذُّْحْآلآ:
:ًٌَُّّةّ خُّجن خُّال: ْحيّنُّ: خُّْ: إلٌُُّّ:
:طُّْ:يجم[ألٌُّّ: فمجًع[ْذخت:طُّذًحألف:خئ
ط[ؤ[خبَّؤ[آل: ّحنَُّّْ: ئُّز ةُّ: خلًةختحز:
ذُّأل[ألُّز: خىٌُّألَُّّْآ: : زًنيُّئ ّىختجبآل: ز
ّألف: خّجمُّك خُّذُّْحَّْذّخن: طُّمجُّحت:
:ًٌَُّّةّ خُّجن :ّ ة[ذ إلّمت: ةُّطُّْ:
ألُّجبحَّْْ: جلحألجمرُّ: خُّال: :�مجختأل :مجحنر
:جنخُّض ذ[ٌدُّز: :ذًّحتٌٌُُّّة
جلحألجمرَُّّْآ: طُّال: خ[حتٌَّّ: ئُّ: ألُّّّ:
: ٍ إل[ْحت� :خٌُّ[حتؤُّذ ّ�ًؤ[آل: خ إلُّحتنيُّألحب:
:ًٌَُّّةّ خُّجن جلحت: :ختحَّْة[ألٌ إلُّئدجت
جلحت: ئُّخلُّحت: ألٌَُّّّْ: ّئى ّ ئ سحبٌّ:
:ّ ئُّخ٢جبجلَّة[آل:ةختجبَّْْآ:خ:قًألُّ:ة[ذ
:حبْحأل ّ ئُّجبَّْحتْخُّحتٌّ:طُّخلّأل[ٌّ:ةألحبح:ئ
:جن[حت:ألحنّألُّة[ألحبح:طُّةُّْذُّ: طُّجبحْ:ئُّمجُّئ
ئَُّّْحتجلجن�[ة[ألحبح: ٌ[آل: :َّْمجورًمج
طُّةُّْذُّ: حتجنألد٢حألحبح: :ْ ْحآل: : ئُّمجُّئ
يجمُّةختجبآل:جلحت:خُّحتْْأل:ئُّخ٢ْ:هّىختٌّ:
:ٌٌُُّّّدًْ:خ�ّ :جبحألّحنؤُّألحبحآل:ذ جلحأل[ٌ[آلْ:
:ْ ّر: خأل[خل :ٌّض:جبَّجلحأل :ًٌجمرّ خُّز
ّر:ةُّ“:جبٌألحبححتٌّ:ٌ[أل:نيح: آل:خئ]ّ ّ ز
ٌُّح: :ني :حسًحألني :أل]ٌ :جبٌأل : ِ خ
ٌُّح: :ني مُّجبحئُّز: نيُّّّح: :أل[جن٢ٌأل
:ْ :ط[جلحٌُّذ ة[ؤٌُُّّح: أل[جبحجبزُّحتَّْحتٌّ:
ُّح:جبَّْئُّز: :ٌشُّخلًجبٌّ:ني: :ْحتؤُّذ]ٌ
:ُّز:جبححتٌّ:مي:ؤ[أل[ٌُّةح:جبَّْئ:ٌُّ:ني
ةختجبآل: ئُّشىًؤُّز: إلٌُُّّحؤُّخُّخلر:
ًٌجمرُّ:شًةال: ّ ز ةختجبآل:نيُّّّ:ح:نيآل:
:ىّحبح:خىٌُّر:ْ:ش[ةال:ٌ[ألخُّخلُّحت:ضُّئ
نيحح:طُّمجُّحت:خلًةختحز:ئُّ:خل:ٌ[آل:نيئ:
:حنىّ :ةذ[ٌِ:ذُّؤُّأل:ضٌحبح:ؤ خل[ف
: خلُّحتي[ئ زختخلّ[حتحألَُّّْ: خُّال: :ىضُّئ
ّر:طُّْ: خئ ّ:إلٌُُّّ: ط[ٌ[:ةُّخل ةختجبخًْآ:
:خُّجلحألجمر ئُّذُّؤُّأل:ضٌحبح: :ّ ئُّخُّجن
ألُّخًَّْآ: : خلُّحتي[ئ خلختْجنرَُّّّّْ:
يجم[ألٌُّّ: طُّْ: ّر: ةُّجبَّئ طٌَُّّّْ: :ٌُّخ
جبحْحة[حتٌّ: ئُّخُّحتحؤدُّحت: ةُّ: خلًةختحز:
ّر: ظىُّؤُّةُّحتَّة[ألَُّّْ:جبٌَّئ:ةًجنرأل
جلحألجمرَُّّْ: خُّال: :زًٌَُّّألحبٌُّة إلّمت:
طُّال: ًٌَُّّّء: جن خُّإلّمت: طُّْ: ألُّّّح:
جلحألجمرٌُّّ:ئٌُُّّْألَُّّْ:ةُّ:خُّذُّألإل[:َّْء:
:َّحتألُّمجختذًَّْْ:زختخلّ[حتَّة[أل :ْ ّ جلحألجمر
:زختخلّ[حتَّة[أل : ئُّمجُّئ طٌُّْخن:
:خلختْجنر :جلحألجمر :ذًّحتجلحألُّة[أل
ئُّ: زختخلّ[حتةختجبآل: إلٌُُّّآ: سّ[ْحجلٌّ[آل:
إلُّؤًْسّإل[آل: :نيخ أنيُّّذاخًْآلآ:
ؤُّ: ّ ًٌٌَُُّّّ:حإلة[حتٌّ:خًْأل:ط ّ خُّال:جن
ئُّال:سّإل[ألُّجبح:نيُّّّح:طُّْ:ئُّخلُّحتَّذ[َّْ:

إلُّؤ[آل: طُّؤُّ: ةُّ: جبَّةختجب: ْحذُّحيُّْحتٌّ:
طُّْ:زختخلّ[حتحألٌُُّّ:ةُّ:جلحأل[ة[آل:ةختجبٌْ[ألآلإ:
طُّؤ[ألحبح: : :ؤَّْ خُّجبْحٌّ: خُّسحبٌّ:
طُّع[ؤٌُّّ: طُّْ: مجٌُّحنرُّ: ذ[: جبَّمجُّحت�ح:
زختخلّ[حتَّ: طُّْ: ذُّألإل[: ةُّجلحأل[ة[آل:
جبَّضُّألُّحتْْ:ةُّ:سّإل[آل:نيآل:إل[ذًَّْذُّ:
:ٌ]ّطُّزًئًأل “جبًٌمجألحم: خًْآلح:
طّجمرّجمأل[ٌّ: خ[خُّذُّجبح: ئُّال: جبَّذًحألف:
خلُّحتعُّ: :ٌُّّ�ّ س طٌَُّّّْ: خىٌُّآل“إإ:
ّ:طُّحتٌجمرل[ألحم:خلًةختحز:ئُّزئٌُّّ: ة[ذ
خلُّحتَّذ[: جبحأل[َّْآ: مجُّْحتَّة[ألحبح: خ٢ٌ[حتَّ:
:جبًٌمجألّجم :ةُّجنأل[خل :ذًّحتٌُّة[أل
خُّال: حَّْذَُّّْآ: طُّْ:مج٢ :جلؤ[أل ئُّخلُّحت:
جبَّة[ز: جبَّخلر: جبًٌمجألّحم: :ّ ة[ذ
خلًةختحز: ّر: خ ئُّْحألُّ: ألَُّّْ: ّئى ّ خُّئ
ّر: أل[خ ّ إل :خلختْجنر :ئُّجلحألجمر ْحجلٌّ:
خلُّحتَّذ[ٌّ: ةُّ: : ة[ذحبح: ئُّإلُّؤ[آل:
جبَّة[زآ: : يُّخًئ طُّْ: :أل[خل ط[ؤ[ألش:
ؤ[جبجبٌّ: خُّذّحتٌُّ: ألُّجبَّةختجب: شُّجلٌّ:
:ّ رَُّّْ:ةُّخُّجن ّ مجُّحتحٌ[ألُّةٌُّّ:طُّْجبح:خىل
ّحلٌّ: إل خُّ: خلختْجنر: :ئُّذًكُّة[أل
رَُّّْإ: ّ جبَّخُّخلر ةُّحتََّّْ: ٌألؤ[ٌِ: حت
حلَّة[آل: ّ ّ:ض[َّْآل:إل ًٌَُّّّ:ة[ذ خُّال:جن
ّى:ضختحزّ[آل:ئُّخلُّحت:خلًةختحز: �ْحألّأل ذ٢
ذًحألًٌّ[ألُّ: :ًٌَُّّ ّ جن خُّال: َّْحتمجختذًَّْآ:
ملُّألُّ: طُّْ: ّحنّألٌُّّ: ز زًٌَُّّألحبٌّ:
إلُّحتَّْء: خبإلختحٌُّّْة[ألّ[آلآ: : ذ٢َّ: خُّحت:
ئُّ: :ٌ إلُّألحب ئُّخ[حتٌَّّ: جبح: ئُّطُّؤخت� نيآل:
هٌُّئُّخلًهُّة[أل:سّإل[آلّـ:مجُّْحتَّ:زّ[َّْ:
ٌرإ خلّ[خلُّّّة[أل:طُّؤختٌى[َّْ:جبَّخّألخت

:َُّّْضجمر:خلختْجنر:خلًةختحز:جلحألجمر
ألٌَُّّّْ: ّئى ّ خُّئ ةختجب: :جبَّخلر :ْ
خْةختجبألٌَُّّّْ: اْ: حتحئأؤ طُّضة:
خألىلّألٌُّّ: ئُّخلُّحت: ةُّ: خبٌ[آل: :خألُّؤ[ة[أل
جبحٌخت�جنردًْآلآ: خلختْجنر: :خألُّؤ[ة[أل
ؤُّمختٌوُّ: ّر“: جبَّئ :طُّحتخلر خُّال:
:حتَّْجن خُّ: ذ[ٌدُّذُّ: خإلُّؤّحنٌُِّ:
طُّْ: طُّمجُّحت: إلُّحتنيُّألحبَّ: خلًةختحذَُّّْ“:
ئُّيًذ[مل[ألٌُُّّةحبح: جلحألجمرٌُّّ: طُّال:
طُّال: ةُّجن[ٌجمرٌُّّ: ّر: حبحخ ّ ز زُّحتَّ:
:ًَّّ جن خُّإلُّؤ[آل: ّر: ألُّخًْخ جلحألجمرُّ:
:طُّحتخلر:نيًألرث:خُّخّ ألّخن:جبَّئ�ّمج
هُّئجمُّهُّجبح: جتٌّْْ: ّ ؤ ئُّ: خلًةختحز:
حتَّْجي: حَّْإ: مج٢ جبْحئّحلؤ[ألٌُّّ: :ىّ ئحت
ةُّ: ةختجبَّْ: ذُّحت﴾: :خألُّؤ[ٌُّة :ْ
:جبٌ[حتَّة[أل زئُّخُّألحبٌُّ: ٌجتٌألَُّّْْ: ئُّذً
خُّال: ألشختحَّْآ: ّ إلُّئألُّإل خلختْجنرَُّّْ:
:خ ؤ[ٌُّةُّ: ّ إل خلًةختحز: : خُّإلُّحتش[ئ
أل[آل:خُّخلُّحتجبَّؤ:هُّئجمُّهٌُّّ: ّ ةذ[ٌِ:إل
:ىختجبألّ جلحألجمر:خلختْجنر:ْ:جبَّخلر:ز

هُّئجمُّهٌُّّ:طُّضيإ
خ٢ٌّ: طَُّّْ: ًٌّجمرُّ: ز َّجبح: ئ٢
ةُّئُّال: ألّألَُّّْ: ّ خإل إلُّؤًٌُّْء:
ألًؤ[ٌُّةؤ[آل: زُّعُّ: خ[خُّذُّجبح:
:سّ[ْحجلٌُّة[أل خلُّحت: ضجمرًَّذُّ:
:ٌُّةُّهجمر[ٌُّّة[آلآ:ئخلًةختحز:ْ:خل
خُّْحذ[ٍ: هُّئجمُّهُّ: طُّمجُّحت: ذختََّّْ:
خُّجبْحٌّ: مجُّحت�حآل: ْحذُّ: :ٌّض ْحتجبٌّ:
:شُّيّيُّذحبح:ئُّخُّحتني[ْخ�ختٌآل:ئُّخلًألُّذ
خُّجبْحٍ: مجُّحت�حآل: ْحذُّ: ضٌحبح: :ألة
طُّال:خلًألُّذُّ: حتَّذحبحألٌَُّّّْ: شُّيّيُّذحبح:
خًْ: خلًةختحز: ذُّألإل[: :ْ ذُّألإل[: ةألُّجي:
:خبٌ[أل خُّحتٌّْْ: هُّئجمُّهٌُّّ: :ٌُّّ�ٌ ةُّحت
حبح: ّإلُّْئ ْحذ[: ْحةختجبآ: ؤختلُّة[ألحبح:
:ىّ خ[خُّذ َّْء: خلّ[خلُّز: :ْ طُّضة:
خُّحتني[ْ: جلحألجمر:ضجمرُّ: ألٌَُّّّْ: ّئى ّ ئ
ٌجم[ْ: ْ:زُّعٌُّّ:ضجمرُّ:خلُّحت:خألُّؤ[ْ:حت
ْطُّال: خًححتَّ: طُّال: :شُّيّيُّذُّة[أل
ٌجتَّمجُّحتحٌَُّّّْ: حت ئُّخُّحتحؤدُّحت: ة[حتٌَّّ:
طُّْ: خألُّؤ[ٌّ: ئُّخلُّحت: ةُّ: طُّع[ؤحبحآ:
:ٌ ذُّْحٌّْ:خًْآلأ:ْسًجبا:جلٌ[ذخت:ئُّخ[َّْحت
:ٌ :مجً ّى:ذخت:ألُّّّْ: ٌ:جنر أ:جبة١ٌآلا
ّىحبحٌُّ: ؤختلُّة[آل:ئُّإلُّئدجتححتجبأل:ةُّخل[أل
يُّأل[مُّز: :ْ ألُّحتال: :ىّ جلؤ[أل ةُّ:
طُّؤُّجي: :خ ّرآ: إلُّخ ّىُّحتٌ[آل: ز
ألُّضٌُُّّألُّ: زختْذ[مجًحتحخم: ٌر: أل[ذًحألخت
:ىّ ةُّخل[أل :ْ خ[جلألٌَُُّّّْ: طُّال: أل[ْ:
ئُّال: زئًخلّخن: :ْ مجحتمجّ[خم: َّْةً:

جلَّؤّألٌُُّّجبح:جبحتَّْجن[َّْآلإ

:wwwإiptraإirخلُّحتني[َّْث

خلًةختحز

    من حةكيم نيم كة لةبارةى تةنةكانى 
ئاسمانةوة قسةبكةم بةلَيكؤلَينةوةى ئةوةى 
كة لةذيَر زةويدا هةية بنووسم، بةبةلَطةى 

الواز و بيَهَيز بةلَطةكانم  بةهَيز بكةم

    من حةكيم نيم كة لةبارةى تةنةكانى 
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تةنها سوكرات بوو كة ريَطةى فةلسةفةى بةرووى ذيانى 
مرؤظةكاندا واالَكرد، واتة هةولَيدا ئةخالق و سياسةت وةك 

بابةتَيكى لَيكؤلَينةوةى زانستى خستة بةرضاو و ثةنجةى خستةسةر 
بنةماو رَيساو حةقيقةتةكانى ئةم بوارةو ئةم كارةى لةبةرامبةر 

ريَذةطةراييةوة ئةنجامدا
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birura_dastur@yahoo.com
رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية،كؤمثانياى سولى تيليطراف هةفتانة دةريدةكات

:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب:| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ِخل[ئ بيرورا

جبإ:حتَّشّؤّ[آلأ:

:ة[ؤُّحتحأل ّف: خئ طُّمجُّحت: ط[خل[ٌُّّ:
ٌر: ةُّألُّذًحألخت إلٌُُّّ: :ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّة
جبحتجنر: ْحتجبْ: جبح: خبؤ٢ ة[ز: جبْْ: ئٌُُّّء:
: إلُّْئ ؤُّ: ّ ط خُّال: ٌرآ: خىخت خ[خم:
ىئُّحتحألُّ: ّ جبَّجبٌَّآل:طُّال:ؤ[ٌَُّّْ:جلٌ[ذخت:ئ
ذُّألّ[: طٌَُّّّْ: َّْء: ٌف: خحبْ ئُّخلُّحتٌّ:
ّر: خ خنيًْألُّة[آل: ةةختجبألٌَُّّّْ:
ٌجتٌألٌَُّّّْ: ذً :ة[ؤُّحتحأل ٌر: ألُّذًحألخت
ةُّ: خًححتحألُّجنحبح: ئُّْ: ٌرآ: خىخت ئُّخلُّحت:
خُّهُّئجمُّهٌُّّ: زًٌَُّّألحبٌُّةّ[آل: إلّمت:
:ٌُّألُّئ : جبحخأل ْح: ّر: ألُّخ طُّضيَُّّْ:
ئُّخلُّحت: ٌجتٌألٌَُّّّْ: ذً :ٌَُّّْ :سًحألأل[خل
ٌر: َّجبح:جبَّؤُّْ ال:طٌَُّّّْ:ئ٢ُّرآ:خٌ خىخت
ة[ؤُّحتحألُّّ: خىُّال: ئُّخلُّحت: ٌجتٌألٌَُّّّْ: ذً

ئُّهُّئجمُّهٌُّّ:طُّضيحبحإ
ئُّحتٌّْْ: طُّضة: هُّئجمُّهٌُّّ:
:ئُّجبْحئّحلؤُّة[أل:ّ جلؤ[ألُّْحألَُّّّّْ:خٌُُّّة
جبْْ: ةُّئُّ: ٌر: جبَّجلحألخت هُّئجمُّهُّ:
ّىّ[آل: ٌُّة ٌر: ّىحب ز :خلُّحتَّة :خُّجن
ألَُّّْ: ّئى ّ طُّضيُّ:ةُّجلٌ[ذخت:خ[ٌُّط:خُّئ
:ؤُّمختٌوُّأل[خل :ْ :ئُّؤ[أل[أل[خل
نيُّؤىُّ: قًألُّ: :خ جبَّجبحزآ: طُّضة:
ضختحزُّ: ني[ةُّْ: َّْةً: :يُّّة[ألطُّض
طُّضيُّّة[أل:َّْءآ: ٌ[آل:جبَّخلرُّْحخبَّ:
ًٌّجمرُّ: ز جبحجبزُّحتَّْحتخف: ّر: جبَّخ
ؤ[أل[ةٌُّّ: إإإجنّى[حتٌّ: حتحخلر�خف:

ني:ٌُّح
ؤ[أل[ٌّ:ضختحزُّ:ْ:ني[ةُّ:ني:ٌُّح

ٌُّء: ؤُّ: ّ ط طُّضيحبح: ئُّخلُّحتٌّْ:
خ[خُّذ:جبٌ[حتٌّ:ةختحْ:جبَّحتخ[حتٌَّّ:خُّإل[ألُّ:
ّف: أل[ئ :ْ َّْحتأل[مجختٌآل: طُّضيُّّة[آل:
ّف: أل[ئ ٌ[آل: ضختحزُّآ: :ني :ْ خ[جنُّ: :ني
ضختحزُّإ: ٌ[آل: ني[ةُّ: ةُّجبحجبزُّحتَّْحتٌّ:
ذُّألّ[: ضختحزُّآ: :]ٌ ني[ةُّ: ْذآل: حتحخلر:
جبَّخلرُّْحخبحألُّ: طُّال: :ٌ]ؤ[أل جنّى[حتٌّ:
:نيًْألخ:ّ ّر:ٌُّة ّحبَّني ز جبَّةٌُّآلإ:
ذختٌخن: طٌُّّْ: :ْ ّر: خ ني[ء: ّر: طَُّّْخ
ّر:ضختحزُّإ:ٌ[آل:طُّضة: جبٌحبمج[ٌّ:طَُّّْخ
:جلحألجمر:زئُّجبْْآ: فَّْء:جبَّئ:ّ جلحألجمر
ّحنًْجبح: ز :أل[نئُّي ةُّ: :ّ جلحألجمر ْحذ[:
:جلحألجمر َّْء: ّر: خ إلُّخًْ: :خًْأل
قًألُّ: :خ ّر: جبَّئ :ّ ةُّةُّخل طُّضة:
ّى:ذختٌخن: أجبحجبزُّحتَّْحتٌّ:ني[ةُّإ:ةُّخل
طُّضيحبح: ئُّخلُّحتْ: ضختحزُّآ: ّر: جبَّئ
جنّى[حتٌّ:ؤ[أل[ٌّ:ني[ةُّْ:ضختحزُّ:طُّع[ال:
:ىّ خ[خُّذ طُّضة: طُّئدُّذُّ: جبَّجبٌَّآلآ:
:ّ ٌر:ةٌُُّّة زخت:خ[ٌُّط:ْ:مجختألل:جبحجبَّألخت
هُّئجمُّهٌُّّ: :خلُّحتَّةُّّة[أل ئُّئيُّ:
خُّ: ةُّئُّحتخبط[ْحجبح: طٌَُّّّْ: طُّضيُّآ:
ٌر: أل[ْجبَّخخت ا: :meta ethic أ:
ٌرآ: ةُّئُّز[ألر[ٌ:خ[آل:طُّضيحبح:جبحجبَّألخت
َّْحتٌّ: طُّضة: خُّهُّئجمُّهٌُّّ: ؤُّ: ّ ط
:خلُّحتَّة :جبْْئي �ٌآلآ: جبَّمج٢
طُّضةاَّ: أخ[آل: ىّ[آل: ّ ٌُّة إلٌُُّّ:
خل[جلٌّ: ني[ء: :خ[خل :خ[خلُّة[أل ةُّ:
طُّضة: ئُّ: ٌجمر: ًإلُّئ ٌحبح: ئُّْ ذّحتٌُّآ:
حتْْألىختجبألَُّّْْ: ذُّألّ[: َّْحتأل[مجختٌآلآ:
:يحتخلرٌُّّ:طُّض:ىإل[ذأل ّ خ[خلىختجبأل:ز
:أل[أل ّ إل خُّجبَّخلر: :ألُّّذجبَّةٌُّآلآ:ني
:يطُّض حتخلرٌُّّ: :أل[حتحخلر :ْ :حتحخلر
خلُّحت:خُّال:مجختْزٌُُّّآ:خُّال:ئي:جبَّْْال:
:ethicalُّخ مجختأل�ُّْ: :ىّ ةُّئي

ٌر: أل[ْجبَّخخت : :theory
:خ[خل خُّخ[ٌُّضَُّّْ:

:أل ح حت ؤُّ ة[
آ: ز ة[ َّ جب
ةُّ:

كامـةرانى لـة  فةلسةفــةى ئةخــالقدا
ذّحتٌّ: ٌر: جبَّْذخت :ّ ز ئُّجلححتحَّْجبح:
ألحتؤ[ذّم: :يطُّض ٌ[آل: :يطُّض
Normative ethicآ:
هُّئجمُّهٌُّّ: طُّضةآ: هُّئجمُّهٌُّّ:
ط[ٌألاجنحبح: ئُّأهُّئجمُّهٌُّّ: طُّضة:
طُّضة: هُّئجمُّهٌُّّ: ئُّة[حتٌّ: :ّ خُّجن
ْحذ[: طُّضيَُّّْآ: أل[ْ: رُّ: ّ جبَّني :ٌّض
طُّمجُّحت: طُّضةآ: :حتَّز[ألمج رُّ: ّ جبَّني
جنّى[حتٌّ: حتْْألىختجبألَُّّْْ: خُّجبْحٌّ: ّر: خ
زختخلّ[حتَّ: طُّْ: :جبَّخ خف: طُّضيَُّّْ:
ؤُّ:طُّضيِ: ّ ًٌّجمُّ:ط خىٌُّآل:خني:ز
ّىلًٌّ: ذ ّر: جبَّخ :نيخ ٌ[آل: خفآ:
خحبٌَّآل: :يطُّض خبٌ[ألآ: :ة]ني
ٌ[آل: ًّحتٌّ: ذ :يخُّطُّض ئيُّ: طُّال:
ةُّئُّال: ٌر: جبَّْذخت :زختحةرّى :يطُّض
إلُّآلآ: سّ[ْحجل: :نيًألخ خًححتَّجنحبح:
ئُّخلُّحت: ة[حت: ْحألٌُُّّجبح: ئُّال: ةُّجلٌ[ذخت:
طُّضة: هُّئجمُّهٌُّّ: خُّجنٌُّّ: طُّال:
ّىئّألَُّّْ: ئ :ألٌ جبَّةٌُّآلآ:نيًألىُّ:جنً
:ًٌجمرُّ:خّ ئُّة[ؤُّحتحأل:خُّال:خُّجنَُّّْ:ز
خأل[خلفآ: :ىإل[ذٌُّّ:ة[ؤُّحتحأل ّ ز طٌَُّّّْ:
ّى:ئُّهُّئجمُّهٌُّّ: خدّجمرف:مي:ؤُّة[ألُّذ
ٌجتٌألَُّّْ: ذً ؤُّ: ّ ط إلٌُُّّآ: طُّضيحبح:
جبَّةٌُّآل: :زختحةرّى :يطُّض ئُّخلُّحت:
ألحتؤ[ذّمحبح: :يئُّطُّض ئُّحتحخلرّحبح: ةُّ:
إلٌُُّّآ: خًْألّ[آل: سّ[ْحجل: :نيًألخ جبْْ:
ةُّ: إلُّآل: :خألُّحتَّذ ٌىلىٌُّّ: حت جبْْ: ْحذ[:
ٌخت:طُّال:جبْْ: إلُّؤًْ:خنيًألُّة[أل:ذختئُّخب
طُّئدُّذُّ: ٌآلآ: جبَّةخت : ئفز ٌىلىٌُُّّجبح: حت
جلٌ[ذخت: ّر: ّحبَّني ز ٌىلىٌُُّّء: حت إلُّحت:
ٌَّْ[آل: رَُّّْ: ّ خد :ف ٌىلىٌُّّ: ئُّأبباحت
ّحنىُّجنر[آل: طُّْ:َّْؤُّ:مجحنرٌُّّّ:ةُّ:ز
طُّع[ال: ٌُّةُّؤّ[آل: جبَّةٌُّآل:
Dentologiolطٌُّّْ: :ٌمجُّحتح
ضًحجلحألٌُُّّ: طُّحتء: ٌىلىٌُّّ: حت ذختٌحنّ[آل:
:C o n s q u e n r i a l i s h i c
:نيًْألخ :مجحنر :ًٌَُّّةّ خُّجن
:خ مجُّحتحٌ[ألُّ: ةُّطُّع[ال: :ّ ةُّخل[أل
:ّ طُّضة:جبَّحتْحألآل:ْ:خنيًأل:ةُّخل[أل
طُّضة: ذُّؤ[جن[ٌّ: مجُّحتحٌ[ألُّ: ةُّطُّحتء:
طُّع[ال: ٌُّح: :ني سّ[ْحجلٌ[آل: جبَّةُّآلآ:
ئُّضًجبٌّ: طُّضة: خُّإل[ٌّ: مجُّحتحة[آل:
خُّئىً: أل[أل[خلآلآ: طُّضيّحبح: ة[حتٌّ:
ؤُّ: ّ خُّإل[ٌّ:طُّضةآ:طٌَُّّّْ:ةُّخني:ط
خىٌُّآل: :ُّؤ[ؤُّئ طُّضيّ[ألُّ: ًٌجمرُّ: ّ ز
ةُّزًٌَُّّخلرُّ: : جبَّخّألآل: ْحٌّ: خُّئىً:
:ل:جبحْحة[حتٌُّةذختََّّْآ:ؤخت:ىّ خُّخُّجن
طُّْ: ّر: ّحبَّني ز إلُّألًةُّ: إلٌُُّّآ:
ؤُّ:طُّع[ال: ّ ّرآ:َّْ:ط جت:خ ّ جبحضًحجلٌُّّ:ني
:جتمجُّحتحٌفآ:ْحذ[:سّ[ْحجلٌُّة ّ ضًحجلٌّ:ني
:ْحتجبَّة[حتٌُّة[أل :ً ّ ئُّأل إلٌُُّّ: جلحت:
أل[ْ: أل[نيّألُّ: ؤُّ: ّ ةُّط مجُّحتحٌّحبح: طُّع[ال:
:ًٌَّّّ خُّجن خُّئىً: ْحتجبَّة[حتٌُّة[ألَُّّّْآ:
أةئّ[زا: ئُّخلُّحت: يجمُّ: : :مجحنر
ّ[ألًحٌُّ: ّ ز مجُّحتحة[آل: طُّع[ال: جبَّةٌُّآلآ:
ألُّّ: :ٌ ؤُّْسًجب :ٌّض ةُّطُّضة:
:ًَّّ ةُّط طٌَُّّّْ: خُّإل[جبحآ: :ًٌَّّّ ئُّجن
حتحخلر: ٌ[آل: ني[ةٌُُّّآ: مُّجبحئُّز: : فجبَّئ
ني[ةُّ: : فجبَّئ :نيخ ني[ةٌُُّّآ: ْذآل:
خُّضحنُّ: ةُّخلًجب: طٌََُُّّّّْْ: :ٌّخُّإل
:ًََّّّْ ط :ٌُّّئ ةُّ: خلًجبَّ: طُّْ: ْحذ[:
طََُّّّْْآلآ: خُّجبْحٌّ: :ًَّ ّ ط جبحْحة[حتَّْ:
: فجبَّئ:ّ طُّع[ال:مجُّحتحة[آل:طُّْحألُّآل:ة[ذ
ذختضختحزُّآ: :ىّ جنر ٌ[آل: ني[ةُّ: :ّ جنر
:طُّع[ؤ ًٌّجمرُّ: ز :ٌ ة[حت
ٌ[ألٌُّىٌُّآل: خحبٌَّآل:
خحبَّآلآ: خلُّحتألش:
طُّْ: خحلحألآل:

زًٌَُّّخلرُّّةآ: هُّحتؤ[ألُّمي:
جبحْحةختحَّْ: خُّْ: :جتٌَُّّّةٌ ٌ[إل[ْحت
ةُّؤختل: إلٌُُّّ: ٌْجم١حََّّْْ: :]ٌ
ؤختل: :حتؤُّذ]ٌ طُّمجُّحت: خُّجبْحٌَُّّْذآ:
خحبحز:خ:مجُّجنغ:خٌُّْجم١حْ:طَُّّْني[ةُّْ:
ضختحزُّآ: ئُّخُّحتجبَّؤّحبح: ّر: ٌ�ختخ حت طُّمجُّحت:
:ةُّئُّجلحذ ألُّّ: :ّ جنر :ْضختحز :ني[ة
ّر: إلُّئيًخ جنرُّة[ألَُّّْ: ضًجبٌّ:
طُّْ:جنرَُّّْ: : فخُّحت زًٌَُّّخلرُّ: خُّئىً:
ضًحخلرُّة[ق[ألحبحآ: :ةختجبأل ئُّهُّحتحإلُّال:
مجُّحتحة[ألُّآ: طُّع[ال: :نيًألخ طُّؤُّ:
ئُّحتخبط[ْح: ّجمر[: ط ةُّجبٌ[حتذختٌألّ[آل:
:Utilitarian خُّخلًجبمجُّحتحة[آل:
خلًجبمجُّحتحٌُّء: :ّ ة[ذ :أل]ٌ أل[خلختحْآل:
:يطُّض :خل[ٌُّة]ٌ ّر: جبحخأل ٌ[خل[ٌُّء:
:]�ؤُّئئُّة :ني ّر: جبَّخ ؤ[يآ: :]ٌ
:ىضُّئ ؤُّ: ّ ط ًٌّجمرُّ: ز خىٌُّآلآ:
ٌ[خل[ٌُّ: طُّال: خحلحألفآ: ةخىٌُّألَُّّْْ:
:]ٌ طُّع[ؤُّةٌُّّ: هُّحتؤ[ألُّ: ٌ[طُّال:
:مجحنر:طُّؤألُّّذ:ْ]�ؤُّئة:زئُّةٌُّّ:خ
ُّح:طُّمجُّحت: :ٌني:ىخُّحتخبََّّْألحبٌّ:ضُّئ:ْ
: فإلُّخًْ:طُّْح:جبَّئ:جلَّذّمز:ىّ ئحت
ني[ةُّّـ:ط١ّأل[زختخلّف:ضٌّ:ني:ٌُّ:ح:
:ٌخُّخلُّحتخُّض خ[َّْحتٌ[آل: طُّْحآل: :ٌُّخ
ًٌَُّّّء: خُّجن ألُّّآ: طُّضة: ضًجبٌّ:
ٌر: ف[ألُّْ طُّْة[حتٌَّّ: ّجمر[: ط ٌر: خ�ًذخت
:يأل[طُّض أل[طُّضيُّّآ: خّىٌُّآل:
خًْأل:ألُّّض:أل[طُّضي:ْحذ[:طُّْجنرٌُّّ:
خألُّؤ[ٌُّ: طُّال: ئُّخلُّحت: ألُّّآ: :ةُّطُّع[ؤ
طُّْةُّخل[ألُّآلآ: مجُّحتحة[آل: طُّع[ال:
خألُّؤ[ٌّ: ئُّخلُّحت: طُّضيُّّة[آل: ةُّخُّإل[:
ألآل: ّ طُّع[ؤ:طُّْ:ةختجبٌَُّّ:إلُّئحبَّخلُّأل�
ألآل:خُّال::طُّحتة�ُّحتحة[آل: ّ ْ:خُّة[حتٌّ:جبَّإل
ّ[ألًحٌُّ: ّ ز أة[ألراَّ: ذختٌألّ[آل: ةُّجبٌ[حت:
:ّ ة[ذ ؤُّ: ّ ط خًألّ[جبَّآ: :ٌّض طُّضة:
ٌ[آل: ني[ةُّ: جبحجبزُّحتَّْحتٌّ: ّف: جبَّئ
طَُّّْألُّّ: :خ طُّؤُّ: ني[ةُّآ: ْذآل: حتحخلر:
ْذآل: حتحخلر: ٌ[آل: جبحجبزُّحتَّْحتٌّ: ةُّ:
ئُّْحألٌُُّّ: إلُّحتنيُّألحبَّ: إلٌُُّّآ: :ىٌ خلًجب
خلًجبَّ: طُّْ: خُّال: ّرآ: إلُّخ :خلًجبٌحن
:ّ ة[ذ ؤُّ: ّ ط ألُّّآ: ؤُّ: ّ ط :ؤُّخُّخلر
ؤ[أل[ٌّ: ني[ةُّآ: جبحجبزُّحتَّْحتٌّ: ّف: جبَّئ
ضُّحتٌ: ضؤ[آل: ّىَُّّْ: خُّجنر طَُّّْألُّّ:
خُّحتخبََّّْألحبٌّ: ةُّ: طٌَُّّّْ: َّْء: خىٌُّآل:
طُّحتء: جبَّحت�ْحألآلآ: :ّ ئ ضًحجلَّة[آل:
إلّمت: أة[ألراآ: ئُّأل[ٌْحنّ[ألحبح: مجُّحتحة[آل:
طُّْ: ةُّط[ٌ[: خٌَُّّّْ: أل[جبَّآل: مجختأل�ُّّء:
:ىّ إل[ذ ز[جي: ٌ[مي: :ّ طُّع[ؤ مي: ة[حتَّ:
ضًجبٌّ: ّ[ألًحٌُّ: ّ ز خُّئىً: إلٌُُّّح:
:ٌّْض إلٌُُّّ: :ٌّض خًألّ[جبٌّ: طُّضة:
:إلّىل ئُّخلُّحت: طُّضة: إلٌُُّّآ: خُّإل[ٌّ:
ذخت:خًْألّ[ز:ألُّألختحَّْإ:حتحخلر:ْذآل:َّْء:
:ٌّضخ سًحألُّآ: إلًألُّحتٌّ: :ىٌ ة[حت

ّى:ذختإ خُّإل[ٌّ:إلٌُُّّ:ألُّء:ئُّخُّحت:جنر
إلُّئ�ختٌّ: طُّضة: ة[ألرَُّّْ: ئُّجبٌحبمج[ٌّ: :
َّْإل[ٌُّ: :جنٌُّْجمرُّّةض :خلّوُّذ

ّرآ: خىل خُّجبْحٌحبح: ؤختل: ًٌجمرُّ: ّ ز ةُّ:
حيّنّحبح:خُّضرَُّّْحتٌّ: :ْدُّذُّ:ئُّخبٌ[ألإلُّئ
ّرآ: ً:خبٌ[أل:طُّضي:جبح:زٌُّحبح:جبَّخ ّ ئُّأل
ذخت: جلحألجمرّ[ألُّ: ٌر: ف[ألُّْ طُّمجُّحت: خُّال:
:ىّ ؤُّحتس :ة[ؤُّحتحأل آ: يجمُّخىٌُّآل:
أل[ة[ز: ًٌّجمر: ز ْحذ[: ألُّّآ: :يطُّض
خحلحألف: :يطُّض خُّإل[ٌّ: طٌَُّّّْ: :خ
خىٌُّآل: : يُّخًف]ٌ خىٌُّآل: أل[خلٍُّ: ّ ز :]ٌ
ة[ؤُّحتحألّحبح: :ذ[ٌرئ ٌخت: ئُّخب :ّ جنر
ةًحتز: خ[خُّذُّةُّ: طٌَُّّّْ: :خ ملًحجلٌآلآ:
طُّع[ال: :ٌّ ٌّألَُّّْ: طُّمجُّحت� خىٌُّألَُّّْ:
مجُّحتحة[آل: طُّحتء: نيًألىُّ: مجُّحتحة[آل:
خ[خم: طُّضة: :�مجختأل :ىّ خ[خُّذ َّْء:
ّ:ئُّمجختأل�١ٌآل: ئُّة[ؤُّحتحأل:أل[ةُّآلإ:ٌُّة
إلة[حتٌّ:ألٌُّ[حتٌّ:ة[ألر:ْ:طُّحتء:مجُّحتحة[آل:
طٌَُُّّّْ: مجُّحتحة[ألحبح: طُّع[ال: : ئُّمجُّئ
زختخبٌَّّ: مجُّحتحة[آل: طُّع[ال: : فةُّجبَّئ
ةختجبَّْآ: طّنرد[حت: : خ طُّضيّ[آل:
خُّحتخبََّّْألحبٌّْ: �[ٌُّةحبح: ّ ئُّس مجختق[آل:
جبَّغًحجلآلآ: ةُّطُّؤ[آل: ئَُّّْجبحٌُّ: جت: ّ ني
ضّ[ألُّزّـ: :ٌّ]�ٌ حت َّْء: :ٌُّة]�ٌ ئُّحت
:ّ خُّز ٌرإ: جب خُّجبَّخلر: :َّْجبحت
مجُّحتحة[آل: ةُّطُّع[ال: خألُّؤ[ٌٌُّّ: طُّْ:
:ٌُّخ طُّع[ؤُّةٌُُّّآ: مجختألل: إلٌُّ[ألُّ:
طُّْ: :خ خد[ز: جبَّخلر: ؤختل: ًٌجمرُّ: ّ ز
مجختأل�ُّْ: طُّع[ال: :ٌُُّّ�خُّْخُّئ إلة[حتَّْ:
خُّجبَّخلر: طُّع[ؤُّ: طُّْ: ًٌجمرُّ: ّ ز
خُّال: خُّحتخبََّّْألحبمجُّحتحة[آل: ّرآ: أل ّ خإل
:ئُّخلّجمرؤ خقًألُّ: ًٌَُّّّآلآ: جن
جبْحٌ[ألُّجبح: ئُّال: ةُّ: إلئُّألحبح: :ٌ]خل]ٌ
:خألُّؤ[ة[أل ضًحجلَّة[آل: خُّحتخبََّّْألحبٌّ:
:ّ ؤُّئة جبحأل[: خلّ[خلُّذ�ًجلححتٌ[آل:
:خ ةختجب: : يُّخًئ أل[طُّضيّ[آل: :خ[خُّذ
ْجبحتْخلر: ةحتزُّئُّ: :ئُّخ[حتخختجبأل قًألُّ:
ًحآل:إل[ْحتَّمجُّجلَّة[ألحبح: ّ حلحآل:ئُّأل ّ ةختجبأل:ض
ؤُّ: ّ ط : فجبَّئ :ٌُّخ اآ: ىىلًحئّ أإلؤخل
طُّضيَُّّْ: خُّأل[ٌّْ: ّىؤ[آل: جنر إلّمت:
:ىّ جنًأل[خل ةُّإلُّئ�ختٌّ: ألُّّ: : يُّخًئ
خُّجبْحٌّ: ؤُّ: ّ ط خُّئىً: ّر: خلُّحتخُّضخ
:ٌّ]�ؤُّئة ةُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ: طٌََُّّّْْآل:
:ْ]�ؤُّئة :ختَّة[أل�ّ س َّْء: حبحٌُّ: ّ ذ
:ْ]�ؤُّئة :ؤأل ّ إل ط[خل[ٌخنّـ:
ضجن�ًجلَّحتحأل:ْنيُّألحبٌآل:يجمٌُّّ:ذختٌّ:
جنر[ألُّ: طُّال: ىحبح: ّ ئُّة[ذ سحتَّآ: ئُّال:
ؤُّ: ّ ط ةؤُّئ�[جبحآل: ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ:
ّر:جبَّخلرّ[آل:خ:خُّحتٌآل:ْ:ذُّأل[ألُّز: جبَّخ
أل[خلُّ:خىٌُّآلإ: ّ ّىّخن:ئُّؤ[آل:ز خُّخُّجن

ئُّةئرًحتٌّ:ؤُّخلّصْ:طّجمؤّحبح:خألُّؤ[ٌّ:
خُّال: ٌى[آل: ألً :ٌُّطُّحتخلر هُّئجمُّهٌُّّ:
ؤُّ: ّ ط ًٌّجمرُّ: ز : فةُّجبَّئ :ًٌٌَُُّّّ ّ جن
: طُّْ:جبحْحةختحَّْجبح:يُّخًئ: ئُّمجُّئ:ة[ؤُّحتحأل
:ط[ؤ[ألش:ألُّّآ: ة:خف:طُّضّ خىٌُّآل:ْ:خئ
:مجٌُّحنرألُّ:خُّط[ؤ[ع:ة:خىً:طُّضخُّئ
: فجبَّئ حتحخلر: ٌحبح: ئُّْ مجُّحتحة[آل: طُّع[ال:
طُّع[ؤُّ: خُّْ: :ة[ؤُّحتحأل ًٌجمرُّ: ّ ز ؤُّ: ّ ط
ّف:طُّضة: خئ: :خىٌُّآلْ: جبحْحةختحَّْ:يُّخًئ

:ط[ؤ[ألش:ألُّّآ:طُّضة:خ:مجُّجنرألُّ:خُّْ: ِ خ
ٌرآ: جنرٌُّّ:ةُّطُّع[ال:مجُّحتحة[آل:جبٌَّ[ألُّْ
: فئُّال:حتََّّْْ:طُّع[ال:مجُّحتحة[آل:حتحخلر:جبَّئ
ّ:خ:طُّضة:جبَّخلر: ًٌّجمرُّ:ط[ؤ[ع ز
ضًجبٌّ: :نيخ خُّال: خىٌُّآلآ: ألّحن[آل:
ّألفآ:طُّضة: ة[ؤُّحتحأل:طُّضة:ألُّمجًع
ةُّؤختل: مجختأل�[ألٌُّّ: خألُّؤ[: ئُّْ: ىُّ: ّ ٌُّة
ةُّؤختلُّة[آل: :ة[ؤُّحتحأل ٌرإ: جبٌَُّّْ
جبَّغًحجلآل:ضًجبٌّ:طُّضيُّْ:طُّضيّخن:
خُّجبْحٌَُّّْآلآ: ةُّؤختلُّة[آل: طٌَُُّّّْ:
إلُّخآلآ: ذختٌخن: :جنر[أل ٌر: جبَّةخت خُّال:
ةُّطُّع[ال: :ّ مجختهر طُّؤُّجبح: ئُّخُّحتحألدُّحت:
جبَّةُّآلآ: ني[حتٌَّّ: إلٌُّ[ألُّ: مجُّحتحة[آل:
ّ:ط[ؤ[جبَّألف:جبَّخلر:ئُّ: نيًألىُّ:إلّمت:ة[ذ
طُّضة:إلُّئ�ختٌآل:نيًألىُّ:طُّضة:ضًجبٌّ:
ة[ؤُّحتحألُّّآ:مجختهر:طُّع[ال:مجُّحتحة[آل:خُّال:
ؤُّ: ّ ةُّط ني[حتَّجبَّةٌُّآل: :ًٌَُّّ ّ جن
ذ[يؤ[ألُّ:ألف: ئُّْ: :خُّة[ؤُّحتحأل خمجُّجنغ:

جبَّخلر:ئُّطُّضة:إلُّئ�ختٌآلإ::
:ض[َّْأل إلُّال: طُّضيُّّة[آل: هُّجلٌئُّذُّ:
:آل:إلُّال:خُّإل[ٌُّةخلُّحتخُّض:خُّإل[ٌُّة
ّر: جبَّئ :طُّحتخلر َّْء: إلٌُُّّآ: جنىٌ[آل:
:ٌّخُّإل إلُّال: ضًحجلحتحْآل: ضٌ[آل: إلُّال:
:خُّزٌُّحبحخًأل زًٌَُّّخلغ: طَُّّْجنَُّّْ:

ة[ؤُّحتحأل:ٌَُّّْ:ضًحجلحتحْآلإ:
:ئُّطُّحتخلر جبح: طُّضة: ئُّ: :ة[ؤُّحتحأل
ّىختجبَّْآ: ز :جبَّخلر طُّهذًألَُّّْ: :ْ
ئُّحتخبط[ْح: :ّ خلُّحتجبَّؤ[أل إلُّحتنيُّألحبَّ:
جبْْخ[حتَّ: خُّال: ضختحخًْآل: ٌحل: زُّحتحْ
:ٌُّطُّحتَّخلر ٌألَُّّْآ: جبَّةخت جلٌألحبْْ:
: قًسًف طُّضيحبح: ئُّخًححتٌّ: ٌى[آل: ألً
ؤُّ: ّ ط جبٌحبمج[ٌّ: إلٌُُّّآ: خُّحتني[ٌْ[آل:
خة[ؤُّحتحأل:نيُّّّح:ئُّال:حتْألىختجبألَُّّْجبح:
:ُّة[ألئُّ:ض[ئ:ّ ّىختجب:ٌُّة ةُّط[ؤ[خبَّال:ز
إلُّحت: : خُّإلُّحتش[ئ أل[خلإ: ة[ؤُّحتحألّؤ[آل:
ٌر:طُّضة: خ:ة[ؤُّحتحأل:خىخت حتحلٌُُّّء:
طُّضة: ْحذ[: طُّْجبحٌُّ: ّحنّألٌُّّ: ئُّز
ٌرُّ: جبَّضخت طُّْ: :حنّألٌُُّّةّ ز َّْء:
ألحبَّ: ّ إل طُّضيحبح: ئُّهُّئجمُّهٌُّّ: حتْْآ:
ّر: ّحبَّني جبٌحبمج[ٌُّة:سّ[ْحجل:إلٌُُّّ:ةُّز
ّرآ: خ ؤختلُّة[آل: خبؤ[حتٌَّّ: ألحبٌَّّ: ّ إل
حتحلٌُّّ: ًٌَُّّّء: خُّجن :ّ إلُّحتةُّخل
حتْْألّ[آل: ؤُّ: ّ ط مجختحألُّ: ةُّْحذُّ: جبَّة[ز:
:مجحنر :ًٌَُّّةّ خُّجن خىٌُّألَُّّْآ:
نيُّألحب: :يطُّض :هُّجلٌئُّذ :زٌُّختَّْحأل
ًحألّ[آل: ّ ئُّأل ةُّإل[ْخُّألحبٌّ: ٌىآل: سحت
طُّضيُّّة[ألحبح: هُّجلٌئُّذُّ: :ْ :ة[ؤُّحتحأل
ّحنّ[آل: ز خُّال: جبَّةُّآلآ: جبحتْخلر:
طُّضيُّّة[آل: ئُّهُّجلٌئُّذُّ: س�ُّ: ْحٌُّ:
طٌَُّّّْ: إلُّحت: ألُّّآ: ًٌّجمر: ز ذخت: :إلّىل
ّرآ: إلُّخ :يطُّض :هُّجلٌئُّذ ةُّؤختل:
:طُّمجُّحتني ة[هُّّ: خجتٌفآ: طُّضيّ[ألُّ:
نيُّحتؤُّخلُّحتٌّ: :ْ خجتٌّر: :خُّأل[حتَّشُّذ
ّرآ:ئُّحتحخلرّحنحبح: :أل[ألّحنر:ألُّخ جتٌرْ: ّ خىل
: خُّس هُّجلٌئُّز: :ة[ؤُّحتحأل : فحت
خُّئىً: ْط[ْآ: أل[آل: ألُّء: ألّر: ّ جبَّإل
:طُّال: ئُّمجُّئ:ذُّألإل[:هُّجلٌئُّز:إ:طُّحتخلر
:ّ ز طُّْ: خُّئىً: ألُّخًْآ: خنيًألُّجبح:
ٌر: خ�ًذخت :ّ خُّةُّخل ٌر: أل[ةخت ْحخًْ:
ّر: ألُّخ :ضًححتجبأل :ةُّأل[أل خُّضرَُّّْحت:
خجتٌرإ: ْنيُّحتؤُّخلُّحتٌّ: :خُّأل[حتَّشُّذ :ْ
خ[َّْحتٌّ: طٌَُّّّْ: خلُّحتَّحتحٌّ: :طُّحتَّخلر
:يطُّض :ةُّهُّجلٌئُّذ خٌَُّّّْ: إلُّخًْ:
:ي[ألحبألئُّضًئ إلٌُُّّ: :�مجختأل : فحت
:خًْ:جنر[أل ْح: :ّ ز خُّال: ة[ؤُّحتحألّحبحآ:
:جبْْجنر :طُّحتَّخلر ًٌّجمغآ: ز ذختٌخن:
ٌُّةُّؤّ[آل: ةختجبآ: جلٌ[جب: خطُّال: :ذختٌحن

هُّجلٌئُّز: مُّيألُّّة[ألُّآ: هُّجلٌئُّذُّ:
خُّخ[جن١ٌآل: طُّضيحبح: ئُّهُّئجمُّهٌُّّ:
ئُّخألُّؤ[جبح: ةُّ: ٌرآ: جبَّْذخت :ّ جنر خ[حتٌّ:
ذُّهجم٢ٌّ: :ًٌَُّّّ جن خُّال: ئُّهُّئجمُّهُّجبح:
ٌر: جبَّذ[ألُّْ :ًَّّ ط ٌرآ: جبَّةخت هُّجلٌئُّز:
خ[جي: :ٌُّةنيُّي :ٌُّنيُّي طُّال: : فخئ
جبحجبَّْحتٌّ: :ألني نيآل: ضختحزُّ: ٌ[آل:
:ني :هُّحتؤ[أل :ٌُّنيُّي طُّال: جبَّةُّآلح:
ني[َّْحت�ْحآل: :ئُّنيُّي :ني ٌ[آل: ٌُّح:
:ئُّنيُّي :ني[َّْحتْحأل ح: ٌر: جبَّةخت
طُّْح: ٌر: خ٠� ني[ء: طُّمجُّحت: خختٌألُّآ: ذُّألإل[:
خلٌُّخت: قًألُّ: :خ ني[ةُّ: ٌر: جبَّمجًذخت
نيألُّآ: طُّْ: :�حتَّأل خحلحألّر: أل[ةٌُّر:
:ٌّنيُّي ٌحلجبحٌُّ: ئُّزُّحتحْ حتَّألل: نيًألىُّ:
ٌر: خ٠� ةُّني[ء: :ٌٌُُّّنيُّي طُّْ: ني[ء:
:ُّذئُّش[ئ نيُّيٌُّء: :هُّجلٌئُّذ
:ّ ةُّئ طٌَُُّّّْ: : حتؤ[ئأل :ْ ذُّألحبحتْخلر:
:ؤُّهإلًؤ طُّؤُّ: ٌرآ: جبَّةخت ني[َّْحت�ْحآل:
خُّذُّْحٌّْ: ئُّحتحخلرّحنحبح: هُّجلٌئُّذُّ:
ةُّخختٌ[حتَّ: طٌَُُّّّْ: :خُّحتسُّخلرُّةختجبأل
ّر:ذّ[ٌحبحآ:ئُّهُّئجمُّهٌُّّ: خُّحتسُّخلرُّ:خد
:ّ ًٌَُّّّ:ة[ذ طُّضيّحنحبح:خُّإلُّؤ[آل:جن
:أل]ٌ :يطُّض :هُّجلٌئُّذ ٌر: ةُّجبَّْذخت
ؤختل:: ْحذ[: :يطُّض :هُّجلٌئُّذ نيح:
ة[حتةختجبألُّآ: :ةُّخلُّحتزحنى ّىُّ: خًأل
ةختجبآ: :ّ خُّس : س :طُّمجُّحتخُّني[ة
ةختجبآ: خُّحتسُّخلرٌُّّ: سًحألّحبح: ئُّْزُّحتٌّ:
ئُّسُّأل�حبح: قًألُّ: :خ هُّجلٌئُّذُّآ: طُّْح:
:زىذخت ني[ةُّآ: :ىٌ ةختجبححت :ط[جلحٌُّذ
ٌر: جبَّةخت ني[َّْحتْحآل: ةُّؤختل: طٌَُُّّّْ:
ؤختلحبح: ئُّةختجبححتٌّ: ز[ةُّّذّخن:
طُّال: ئُّؤُّخأل[ٌّ: ًٌَُّّآ: ّ جن خُّإلُّؤ[آل:
ؤ[أل[ةٌُّّ: هُّجلٌئُّز: جبَّخلرُّْحخبحألَُّّْ:
ْحخًَّ: خ[َّْحت�ٌّ: :طُّحتَّخلر حتْْألُّإ:
:يطُّض :ئُّهُّجلٌئُّذ س�ُّ: :ة[ؤُّحتحأل
:ٌَّخُّمجُّْحت :ًٌجمر ّ ز ْمُّيألآ:
ّ:ْحخًَّْ: خ٢ؤُّألحبٌّ:ؤختل:إلٌُُّّ:طُّْ:ز
طُّضيّ[ألُّ: : ةُّزختحْزخت� ؤختلٌُّّ: طُّْ:
:ىّ مُّيئ:ال:ض[َّْألُُّّجبَّة[ز:خؤ[ؤُّئ
خُّذُّْحٌّْ: :ىّ ٌُّأل طُّْ: ألُّّآ: ذُّْحْ:
:ألُّه :ىّ ٌُّأل :ْ ةختجبَّْ: مجُّجنٌُّّ:
ألُّّآ: :شُّيّي :ىّ ة[ؤُّحتحأل ةختجبَّْآ:
ّى:مجختأل�:زًٌَُّّخلرُّ: ة[ؤُّحتحأل:خُّجن
:ٌُّلَُّّْآ:خؤخت:ألُّّة[ألخُّذًحأل[:مُّي
إل[ذًٌُّّ: ّ ئ ذًحأل[ْ: طُّال: إلُّحتنيُّألحبَّ:
:سّ[ْحجلَّة[أل ّحنىُّْذألُّ: ز :ْ :أل مُّي
مجحنر:ٌُّألُّة[أل:مُّيئ:هُّحتحإلُّال:خآل:
ّرآ: ة[ؤُّحتحأل:جلٌ[ذختٌّ:خ:خُّحتسُّخلرُّجبَّخ
ؤختل: إلُّحتنيُّألحبَّ: طُّحتَّخلرجبح: ئُّجبٌحبٌّ:
ّر: خ ذخت: جبْْحتخف: خُّحتجلَّهختذختْ: :مُّيئ
:طُّحتَّخلر خنيًألٌُّّ: طُّال: ة[ؤُّحتحأل١َّ:
ٌ:ئُّم[حتٌوُّة[ق[آل:خُّإلُّؤ[آل: ٌّ:إلُّألحب
ْجنإلًجباٌّ: أؤختحيدُّ: جبَّخلرُّْحخبٌَّّ:
:رّـ:خلختْجنرٌ م٢ه[أل:ذُّهجم٢:جبَّةخت
خنيًألُّ: ئُّمجحنر: جلٌ[ذخت: ؤُّ: ّ ط :م٢ه[أل
طُّضيُّّة[آل:ئُّطُّحتَّخلرَّْ:ألحلٌى١َّإ:
:يطُّض:س�ُّ:ئُّهُّجلٌئُّذ:طُّحتخلر:::
جبَّخلرألّحن[آل: ذخت: :ىّ ض[ئ :ألمُّي :ْ
جبَّحتَّةُّّة[ألُّآ: ني[ةُّ: طٌُّْخن: جبَّة[ز:
ٌآل:ْ:ط[خل[ٌخن:ةُّني[ةُّ: َّْء:ز[حتَّآ:جنً
ٌرإنيًألىُّ: ّحبَّْذخت ز جبَّحتَّةُّّة[ألّ[آل:
: فأل١ة ٌخت: ئُّخب خُّذُّْحٌّْ:
خ[َّْحتٌّ: :طُّحتخلر ؤآل“ذ[ء“جبحألفإ:
:ئُّة[ؤُّحتحأل ّىآل: جنر[أل طُّْحألُّ: ْحٌُّ:
خُّذُّْحٌّْ: خُّال: إلٌُُّّ: [آل: ّئحت ؤختلحبح:
:طُّحتخلر طُّْجبحألفآ: :و ّ حتة ٌخت: ئُّخب
ة[ألرَُّّْ: ّىلُّْحألٌُّّ: خُّز خُّذُّْحٌّْ:

:خلُّم[جبَّز:ئُّجبَّخلر:ثؤُّئُّةًذ جبَّف
ٌختَّْ:ةُّط٢حجبٌَّّ: ضذ[ألحبحٌُّآ:خُّإلُّؤ[آل:حت
ة[ؤُّحتحآل: حبحٌُّآ: ّ ذ ني[ةُّضًحجلٌر[آل:
:ْطُّمجُّحتأل[حتَّشُّذ خُّال: جبَّخآلآ:
طُّْح: ئُّط٢حجبَّذ[ألحبح: : طُّجنىُّعُّجبحخألف
رضآ: ّ جنى[ْجبَّخ :ىّ جنر :ة[ؤُّحتحأل
ذُّألحبحتْخلرآ: ٌجتٌّآ: ثذُّؤُّألحبحت خقًألُّ:
:ٌّ:ني[ءآ:ز[حتَّآ:ذًحأل[: ٌّط[خل[ٌخنآ:إل[ْحت
ئُّني[ةُّ: :ّ خُّخُّجن طُّؤ[ألُّ: ةُّإلُّؤًْ:
ةُّة[حتٌ�ُّحتآل: ّر: جبَّجلحأل خلُّحتَّةُّّة[آل:
ّىُّ: جنر :ةُّة[ؤُّحتحأل ئُّخلُّحتة[ؤُّحتحألآ:
ؤختل: ٌر: جبَّةخت :ٌُّخ جنى[ألُّ: :ي[خّئ
:خحبحزآ:طَُّّْ:ألُّّ:خُّذُّْحَّْذ:ئُّجبَّخلر
ٌ:ئُّ: ّرآ:إلُّألحب و:ؤختل:جبحخ ّ ٌخت:حتة ئُّخب
ألّ�ئا: أذ[ؤحم: ئُّقًألٌُّّ: : خ٢ؤُّألحبحآل:
جنر: : خل :َّْطُّحتَّخلر ئُّجبٌحبمج[ٌّ:

ث جبحجبَّألف:ة[ؤُّحتحألخ
إ:ني[ةُّ:جبَّحتَّةُّّة[آل:إ

إ:هُّجلٌئُّذُّ:مُّيألُّّة[آل:إ
إ:هُّجلٌئُّذُّ:طُّضيُّّة[آلإ

ّى:ذخت:جبَّضُّألُّ: ٌى:ذخت:هُّجلٌئُّذ إلُّألحب
ةُّخل[ألُّآل: طُّْ: جلٌ[ذخت: :ْ خلُّحتٌّ:
جبٌحبمج[ٌُّة:ط[ٌألّّ[آل:خ:طُّضة:إلٌُُّّ:
نُّجلحفاآ: :ْ قًألُّأطُّةًحٌألُّخم: :خ
:خ :طُّحتَّخلر ذُّهجم٢ٌَّّ: ةُّطُّْ:
طُّؤ[آل: ألُّّ: طَُّّْ: :ةختجبٌُّْذ :ة[ؤُّحتحأل
جبَّنيآلآ: :ٌّخ جبٌألُّّّةَُّّْ: ئُّجبٌحبمج[ٌّ:
جبخبحٌُّذُّّةّ[آل: إلّمت: حتحخلرُّ: طُّؤ[ألُّ:
طُّحتَّخلرجبح: :يجمُّة[أل : ئُّمجُّئ ألُّّ:
ٌُّء: خُّجلٌ[جبَّ: :ًٌجمرّ ز : فجبَّئ خُّئىً:
ٌرُّ: ألخت ّ خإل ذختٌخن: :هُّجلٌئُّذ إلٌُُّّْ:
ًٌََُّّّّْإإطُّْحآل: نيًححتني طُّال: أل[ْ:
ط[ٌألؤ[آل: ؤُّ: ّ ط طٌَُّّّْ: ئُّخُّحت: : فجبَّئ
:ّحتْْأل ْخُّحتني[ْ: :سّإل[ألدّأل إلٌُُّّْ:
:جمر[ْ:خبٌ[ألّ ط :خبٌ[أل:ؤ[آل:إلٌُُّّ:خض
: خل ّ[ألًحٌُّ: ّ ز حتََّّْْْ: ئُّال: :ٌجبْح
: خل طُّْ: ًٌّجمرُّ: ز ذخت: :هُّجلٌئُّذ
:جبحألٌُُّّةُّ: هُّجلٌئُّذُّ:ة[ؤ[ألُّآلح:طُّال:خل
ّ:جبَّة[ز:ْ: طُّةًحٌألُّخم:ط[ؤ[خبٌَّ[آل:ز
ّرآ: خ ّر:خطٌَُّّّْ:ؤختل:ة[ؤُّحتحآل: جبَّئ
س�ُّ: ْؤختٌ[ألُّ: :ّْحين :ة[ؤُّحتحألُّّة
ةختجبْآل: :خ[خل :طُّحتَّخلر جنر[ألٌُّّ: ئُّْ:

ًٌّجمرُّإ ّى:ذخت:ز نيُّألحب:جنر
بإطّؤ[آل

بإحتس[أذَُّّْةًئاإأزحنردُّخلغاإ
ذُّهٌُّئُّخلًهُّ: طُّئدُّ: تإني[ةُّآ:
ضجمرًَّْذُّ: ذختٌ[آل: :جنر[أل ٌُّّة[آل: ألً
خلُّحت:طُّال:ض[ألُّآ:نُّجلحف:خ[خم:ئُّإلُّجنر:
: ض[ئ : خل ًّحٌُّ: ّ ز :ْ جبَّة[ز: حتَّإلُّألحب:
ث: طُّؤٌُُّّ: :مجحنر :نيًألخ خُّال: ألُّّآ:
:يُّّة[ألطُّض هُّجلٌئُّذُّ: س�ُّئُّ: ْحذ[:
ْجبحجبزُّحتَّْحتٌّ: :ْز[ة :ط[جلحٌُّذ َّْء:
ْس�ُّ:ئُّهُّجلٌئُّذُّ:مُّيألُّّة[أل:َّْء:
: يًئ خ٢ةختجبألَُّّْْ: ْذًحأل[ٌّ: خ٢ذّجتٌّ:
:خًْألَُّّْآ:س�ُّئُّ:ني[ةُّ:جبَّحتَّةُّّة[أل
:خ ّىآل: جنر[أل ط[ٌألُّّة[ألّخن: هُّجلٌئُّذُّ:
ذُّحتش:ة[ؤُّحتحأل:ئُّحتْحأل�ُّ:ط[ٌألُّّةَُّّْ:

زًٌَُّّخلغإ
:ف:ة[ؤُّحتحألّ ذ[ٌّحبح:جبَّذًحألف:خئئُّة:
ئٌُُّّآل: جلٌ[ذخت: طُّضيحبح: ئُّهُّئجمُّهٌُّّ:
ٌر: جبَّةخت خ[خم: مجُّحتحة[ألَُّّْ: طُّع[ال:
جلٌ[ذخت: طُّضةأهُّجلٌئُّزا: :ٌ]ذة :ْ
:سُّضر ضًحجلحألَُّّْ: ط[ؤ[ألش: :ٌّ
خلًألألُّز: ٌرَُّّْآ: جبَّةخت ئُّخلُّحت:
طّجمؤّخن: :يطُّض هُّئجمُّهٌُّّ: :ْ
ئُّخُّحتني[ْ: أهُّجلٌئُّذحبحا: طُّضة: جلٌ[ذخت:
طّغ: ذُّأل[ألُّز: :ْه[حتحخ ٌرآ: جبَّمجخت
إلُّؤ[آل: أؤجمىًٌُّاجي: طّغ: خلّأل[ْ:
إلٌُُّّآ: طُّحتخلرٌ[آل: :نيًألُّة[ألخ
ٌىّ[آل: ٌىّ[آل:جبٌألّ[ألُّ:إلُّألحب طُّئدُّذُّ:إلُّألحب
خقًألُّ: ةختجبَّْآ: يجمٌُّ[آل: أل[ط[ٌألّ[ألُّ:
ط[ٌألُّّة[آل: ئُّهُّجلٌئُّذُّ: خ[خم: :ه[حتحخ
أل[جلح×آ: إلة[حتَّةٌُّّ: ؤآل: أل[ة[زآ:
أل[ْ: رُّ: ّ خىل ّر: ألًٌٌُّجمرد ئُّْحألٌُُّّ:
خ[حتٌََُّّّْ: ئُّال: خ[خم: ّحنٌَُُّّّْْ: ة طُّال:
ئُّخلُّحت: :د ّ ةر : خل :ه[حتحخ خى[زآ:
خُّال: ألًخلًَّّآ: طُّضة: هُّئجمُّهٌُّّ:
:طُّحتَّخلر :نيًألُّة[ألخ إلُّؤ[آل:
:طُّحتَّخلر :ٌُّّئ جبَّة[ذَُّّْآ: جبْْخ[حتَّ:
خُّال: إلٌُُّّآ: : حتف: ئُّطُّضيحبح: ضًجبح:
خُّال:َّْء: ذُّجنختٌنّ[ألُّآ: :ىّ ئحت ألُّء:
خُّخختٌ[حتَّ: ّى:سًحآل:ةُّزًٌَُّّألحبٌّ: جنر
ه[حتحخّخن: إلٌُُّّآ: خّجم١حَّْة[ألَُّّْ:
:ىٌ إلُّألحب خُّال: جنًٌَُّّّ: خُّإلُّؤ[آل:
:ٌ ؤجمىًٌُّإإإلُّألحب طّغ: َّْء: ذختٌ[آل:
جبَّجبَّآل: خخلُّم[جبَّز: :جبٌأل :ؤُّهإلًؤ
:مجحنر :ًٌَُّّةّ خُّجن خُّجبَّخلرَُّّْآ:
طّجمؤّحبح: :يطُّض ئُّهُّئجمُّهٌُّّ:
ش[ئُّذ:طُّضي:أهُّجلٌئُّزا:ئُّخُّحتني[ْ:
:ٌُّخ ٌرآ: جبَّةخت : يُّخًئ :ْ ٌر: جبَّمج٢
حبح: ّ ذ خ[َّْحتٌّ: :ة[ؤُّحتحأل :حتٌُّة[ألّذ

جبحجبَّْحتآلإ

أؤ[ؤخلر[ٌّ:هُّئجمُّهُّ:ئُّجلحألىٌّ:ذ[حتحآل:
:ْث:ه[ذّؤُّ:طُّجبإلُّال:

كامةرانى لةفةلسةفةى ئةخالقدا 
زياتر لةاليةن ئةنجامطةراكانةوة باس 
دةكرَيتء كؤتايى ئةخالق (فةزيلةت) 

زياتر الى ئامانجخوازانةوة جةختى 
لةسةر دةكريَتةوة

زياتر الى ئامانجخوازانةوة جةختى 

لةديدى ئةرستؤدا هةرضةند مرؤظ 
عةقَلى بةرزةفرترو دووربين تر بَيت، 

كامةرانترة، ئةم بؤضونةى ئةرستؤ الى هةندَيك 
لةعاريفةكانمان بةهةمان دةستةواذةى (مراقبةو 

شهود)ى عيرفانى تةفسير دةكرَيتشهود)ى عيرفانى تةفسير دةكرَيت

 كامةرانى مةرجَيكى ئةخالقى نيية، 
واتا ثيَويست ناكات بؤئةوةى بةهاى 

ئةخالقى بزانين يا ثيَناسةي بكةين ياقةبولَى 
بكةين، شتَيك لةذيَر تايتَلى 

كامةرانيدا بخوازين
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:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب::| نيًححتجنُّكُّ:بت:ب:بب:ب:ثببب: ِخل[ئ

::::::جلحألّ[حت:جلَّؤ[أل

ّ�ًؤ[آل: خلُّحتإلُّئحبحأل:طّجمؤ:خلّ[خل:خ
:خًَّْ:ئُّ:خُّحتني[ْذختٌآل:جبٌ[حتجبَّة[أل: ّ ٌُّة
:خُّذ[ٌدُّذ:سّإل[أل:خلّ[خلُّذ:حت�َّز[ألمج
:ٌجتحٌ ئُّ:ةذ[ٌ:جبٌٌَُّّّ:1970ْ:خُّ:جبحت
:ّ ؤُّئة جلحٌّألآ: :1980 جبٌٌَُّّّ:
حتَّإلُّألحبٌّ:سّ[ْحجل:ة[حتٌ�ُّحتٌّ[آل:إلُّخًَّْ:
:خلّ[خل :ؤطّجم :حبحألخلُّحتإلُّئ ئُّ:
أل[َّْحتحخلرحبح: :ذُّخبإلحت ئُّ: خُّذ[ٌدُّز:
:ًٌِضّ أل ٌ[حتٌّ: ئُّخخت� ةُّطُّؤُّجي:
:خلّ[خلُّذ أل[ْنيُّةُّْ: :ُّذ[ألجبَّْئ
حتحجنى[ْحألُّ: حلجبح: ّ جل٥ :ذ[ألْ جبَّحتٍََّّْ:

. ٌّجبَّخّألخت
ةُّ: خلّ[خلُّّّة[آل: مجختْزُّ: خحلْْذألَُّّّْـ:
:خلّ[خل:ؤطّجم:حبحألخلُّحتإلُّئ:خُّؤ[ة
ٌخت: خب ئُّ: ذُّألّ[: ألُّ: ٌآلآ: جبَّةخت أل[ْجلَّجب:
ط[ٌحبئخبٌُّة[آلّـ: أل[ةةُّّّ: ة[حتٌ�ُّحتٌّ:
ئُّؤُّحت�: :ًَّخّألّ إل[ْجن :ألُّخًْأل
شىًؤُّزّـ: :ًَّخختجبألٌ خُّحت� :ًٌَّّّ جن
:جبَّحتَّة ًّضٌِّـ: أل :خلّ[خلُّذ :جبحأل[أل
جبخبحٌُّذّّ[آل: أل[ْنيُّةُّ: :شىًؤُّذُّة[أل
ئُّ: سحتحْسحت: :ًٌَّّّ خُّجن ةختجبَّْْ:
:ًخختجبأل ّ ئُّأل خًْألَُّّْْ: حتْْخُّحت�ْْ: : إلُّْف
زحنرًّحألُّ: : ئُّمجُّئ خُّئىً: خًْآلآ: طُّْحآل:
جبَّحتَّةُّّّة[ألّ[ألحبح:طُّْحآل:ْحذُّ:طُّؤختٌى[ْ:
خُّحتَّْ: حتخبط[ْحٌُّّة[ألّخن: إل[ْزُّق[ألُّ:
:ىحنى[ألحبألّ ذ ز[جي: حتْْخًْألَُّّْآ:
أل[جلأل[ٌّْ: ةُّ: :م٣ً[أل طّؤسختحذحتٌُّذِ:
:ٌحتَّْح خأل[نٌُّّ: ةختجبخًَّْ: طّجمؤّ[آل:
حتْْأل[ةد٢حآلآ: ْحآلآ: ضٌ[آلآ: :خلّ[خل
مُّحتَّخآ: ألُّذٌَُّّّْ: :ُّةئ ّ ض :دُّحتحألٌ حت
:ئُّشىًؤُّذ ٌّ[آل: ألً :ىّ ّأل:ني[ض ؤحلمج
طُّال: خُّال: جبحآ: مُّحتَّخِ: :ٌخلُّحتخُّض
ألُّض[ٌ[ألحبْ: جلحتٌّ: :ؤ[ٌَُّّْة ضجنُّّ:
حتخبط[ْحٌُّّة[آل: جبَّخلُّذحبححتَّ: :دًْألجلحئ
جنُّحت�ٌّ: جبْحٌّ: مُّحتَّخّحبح: :ذ[ألْ خُّخلُّحت:
ٌُّةُّؤ:سّإل[ألِّـ:ز[جن[آل:جبحخُّجنىختجبألّ[آل:
:خىلًة مجُّْحتَّّـ: :ذْ :ّ ؤُّئخُّة
ئُّأل[ّـ: إلًّحٌّ[آل: : خ :ٌّْذ سحتحْسحتآ:
ْذُّ:مُّحتَّخُّّّة[ألحبح:ني[ألحبآ:طُّال:حتَّْذُّ:
:ىّ ذ[يؤ ةُّ: ذختز: مجٌُّحنرُّ: :ّ ة[ذ
هُّئُّخلرف: :ئُّسًئُّةُّة[أل خىلًء:

تاوتوَيكردنَيكى كورتى دياردةى ئوسولَيةتى ئيسالمى 

ةُّال: :ذْ خُّخلُّحت: جبَّخلر: ذًحألّ[آل:
: خل[ف خ�ختآلّـ: هُّئُّخلرّألحبح: :جبحألّحنرًحأل
ٌألآلآ: 1948:جبَّْئُّذ:طّجمختحٌئ:جبحفُّجلحت
:1952ٌّ:ؤّجمختْ:جبَّحتةُّْذأل:حت�جنجن
:مُّحتَّخ :ٌ ألً :أل[ئّحلؤّأل[خل
مُّخحبْأل[خلختْ: سُّؤ[ئ: ٌدُّحتحٌُّذِ: خُّحت
:خُّجنُّة[أل:ْخًْألٌَُّّّْ:خحلحلُّةٌُّّ:خخ
ئٌُُّّءّـ: مُّحتَّذ: :سّإل[أل ذختٌّ:
:مُّحتَّخ :خلّ[ئّحلؤخل :جبَّحتةُّْذأل
خُّمحم: :شّحلخ :دُّحتحٌُّذٌ حت ٌخت: ئُّخب
ٌى:ذختإلُّخلرّـ: ئٌُُّّة:جبٌىَُّّْآ:س[حت
مُّحتَّذ: :ْحأل ًحآل: ّ ئُّأل ذختٌّ: :ىٌ خلجل
أل[:ةُّ:جبَّذًحألآل:خُّزحنر::طُّخلرًْحت: ّ ىإل ّ ز
:ٌُّّ خًْآل:خُّال:ٌُّألُّ:إلحلحتٍّـ:خلّ[خلُّّّ:ألً
خُّخلُّحت:ذُّأللّـ:نيُّئُّؤُّة[ألحبح:خلُّحتةُّْآلّـ:
مُّحتَّخِّـ: :ّر ّ خٌُُّّة جبَّخل١حمجٌُّحنغ:
سُّؤ[ئ: خُّمجمِآ: :خلّ[ئّحلؤخل
خُّخلُّحت: خلُّحتةُّْذآل: :ٌّ]�ٌ حت مُّخحبْئأل[خلخت:
ّىِ: خلّجمرؤ :ىإل[ذأل ّ ز خلُّإلّألّحلالّـ:
:خلّ[خل ط[خًْحتٌّ: جبحجبزُّحتَّْحتحألٌُّّ:
جبٌىر[ذحتٌّ: ئُّنيُّْخل[ألَُّّْْ: خُّجبْْحت:

رُّ:ة[ٌُّ. ّ أل ّ ئُّسّإل[أل:مُّحتَّذ:خإل
جلحتٌّ: :ٌُّّذ[ؤُّجلحت خلجلّـ: طُّال: خُّال:
:ٌّ1967 جنُّحت�ٌّ: :حت�حألجب ألُّض[ٌ[ألحبآ:
طّجمختحٌئ: ئُّخُّحتحألدُّحت: مُّحتَّخُّة[آل:
:ذ[ألْ أل[ْ: ضجمرُّ: جلحتٌّ: :ىّ أل ّ ةُّئ
خ[خمّـ: خًْألٌَُّّّْ: خُّحتٌآل: مُّحتَّخِّـ:
ّحنٌُّّ: ة ئُّخلُّحت: ًحألّ[آل: ّ أل :ضًحخلرُّة[أل
جلٌَُّّّْة[آلّـ:خُّحتخبََّّْألحبٌّ:مجختْزآ:س�ُّ:
:سّ[ْحجلٌّ:نيّأل[ٌُّذ:أل[أل ّ ىإل ّ ئَُّّْجي:ز
:ٌّخُّإل :]�ؤُّئة :نيّألُّة[أل ًحآل: ّ أل
:ُّذ[ألجبَّْئ :ط[خًْحتٌُّّة[أل خلّ[خلُّذُّ:
ٌجتَّجبحآل: جبحت إلُّحتَّْإل[: مُّحتَّخِّـ:
مجًجن[حتّـ: خلُّحتةًزّـ: :خُّخلّ[خلُّذ
:ىٌ جبٌىر[ذحتٌّ:جبخب:خُّط[جلحجبغًحجلحآل:س[حت
ْحآلّـ: ضُّؤجم[حتجبٌّ: :ٌّإل خًَّْ: ذخت:
حتحخختجبْْ: جبٌٌَُّّّ: مُّحتَّذآ: :حتْْأل[ةد٢حأل
يًئدًْألٌَُّّّْ: خُّحتجلخًْألَُّّّْـ: :جن[ٌُّذ
:ٌّ]�ؤُّئة ًحآل: ّ ئُّأل :ؤطّجم :ٌ]ط[مج
ؤًخلئؤ[أل[أل:خلُّحتذ[خلُّحتٌّ:سّإل[آل:خًَّْآ:
:حبحألخلُّحتإلُّئ خبٌ[آلّـ: خًْألٌَُّّّْ: : ٍ ألً
ّى:جلٌَّأل:ةؤٌُُّّذآ: طّجمال:حتْحئُّذ
:ط[ؤ[ع إلٌُُّّآ: :خلّ[خل ط[خًْحتٍّـ:

:ؤطّجم :حبحألخلُّحتإلُّئ :خلُّحتَّة
:خلُّجبَّة[أل إلُّحتَّْةً: إل[ْنيُّحتط:
:خألشًخألُّْحألُّة[أل :خ مجُّحت�حألَُّّْ: حتحخختجبْْ:
:ألُّحتٌر :ّ خُّز طّجمؤُّّّة[آل: خ[َّْحت�َّ:

هُّؤدُّحتٌّ:طّجمؤُّ. ّ ز
إلة[حتٌّ: :ؤطّجم :ُّذ ّطًخلًئ
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ: :جبَّحتةُّْذأل
ةُّ: طّجمؤُّ: :سّإل[أل :ُّذُّّّة[ألحتْحئ
:ٌّخلُّجبٌَّّ:حتحخختجبْْجبح:خُّإل: ئُّؤ[ٌَّّْ:خل
جبَّحتَّةُّّّة[ألَُّّْ: أل[ْضٍّـ: يٌُّختحألُّ:
:ٌّض :ذُّجبَّخل ئُّ: ؤُّجلآل: :ىّ خُّجن
ئُّجبْحٍ: ٌُّء: :جبححت�ؤ[أل جبحَّْآ: ئُّجبَّخلر:
م٣ً[ألِّـ: حآلّـ: ط٢ :ذُّجبَّخل :ٌُّة
:ذ[ألْ : ئُّمجُّئ حتْْخًْألَُّّْ: خُّحتَّْ:
:ةختجبأل: ٍ ًٌّجمر:خُّذ[ْذً ز :ٌ]طُّْحتْز
:هّىختٌُّّة[أل خألُّؤ[: إلحلحتّـ: :خُّحتجبَّْحؤ

أل[ٌُّ:خُّحتخ[خم. ّ طّجمؤ:إل
:إلُّحتَّْء:خلُّجبَّة[أل:ؤطّجم:ٌّ]�ؤُّئة
:طُّْ: ؤ[فةئرًحتٌّّـ:ض:ىّ َّؤ حتحخختجبْْْ:
يٌُّختحألٌُّّ:جبحٌَُّّْآ:مجُّحت�حألَُّّْ:خ:طّجمالّـ:
:ُّذ ّطًخلًئ :خألُّحت�َّذُّّّة[أل خألُّؤ[:
:ّ طّجمؤِ:ٌ[آل:خُّْذٌُّّ:أمجّحبألحلا:ألُّحتٌر
: ٌّجبَّةخت : ِ ئ ٌحلمج[حتٌّ: ز[حت خُّألُّحتٌر: ةُّ:
ًحجلٌّ:ضُّخ[ذّحن:ئُّ:ؤ[ٌَّّْ:نيُّألحب: ّ ئُّجن
جبٌٌَُّّّ:حتحخختجبْْ:ئُّ:ْذ[أل:سحتحْسحتجبح:
ًٌٌَُّّّ:ضًححتََّّْ:ضٍ:ألًحألحبث ّ خُّال:جن

حآل. ط٢:ّؤطّجم:حت�جنإ:جن
إ:جبحمج٢ةختجبأل:ؤحلمجُّْذ:ؤُّجلأل:ةُّمدُّ:

ئُّ:مُّحتَّخجمر[آل.
:ئُّخُّحتحألدُّحت:جبحمج٢ةختجبأل: إ:خُّحتخُّحتَّة[أل

طُّهه[ألجمر[آل:ئٌُُّّآل:خللُّّز.
ئُّ: خُّمحم: : حتخبق جبخبٌّ: حتحزُّحت�ٌآل: إ:

خلًحتٌ[.
خل[جبحز“: “طُّألًَّحت: ذ٢حتٌّ: إ:

خلُّحتةؤ[حتٌّ:ؤّجمخت.
سُّجلحٌختْ: ئُّ: ضزّحن[ألحبحآل: جنحت�جيّـ: إ:

ؤّجمختّـ:ؤُّحتحةّخن.
:ؤطّجم :ُّذ ّطًخلًئ :خحلحل
أل[طُّةرّمّـ: ًحجلٌّ: ّ خُّجن إل[ْنيُّحتطآ:
: خل إلُّئ�ختٌّ: جنُّحت�ضًحجلحألُّةُّجنَُّّّْآ:

ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ:ؤُّجلألُّ:ةُّخختٌرف:ئُّث
إ:مجحنر�٢خًْآل.
إ:هختَّ:أل[َّْألحبٌّ.

.إ:خُّحتجبَّْحؤ
خحلحلُّ: نيًألىُّ: مجحنر�٢َّآ:
إلُّؤًْ: ئُّ: ئُّحتحخلرّحبح: طّجمظًحجلَّة[آل:
خلُّحتعحبحآل: : خ طّجمؤّحبح: :ذ[ألْ
خلّ[خلِّـ: ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ: خُّز[ألر[ٌِّـ:
ط[خًْحتٍّـ:ةئرًحتٌّ:طُّْ:ْذ[ألُّ:خلُّحتٌ[آل:

إلُّئحبحَّْ.
طّجمال: جبْْخ[حتٌَّّ: :حبحألخلُّحتإلُّئ :خحلحل
ٌى:جبٌ[حت: ٌدُّحت نيُّألحب:أل[َّْألحبٌحنُّآ:نيًألىُّ:حت
ُّة�ختذًٌْ[آل: ٌى:أل[َّْألحبٌٌّ: ٌى﴿ختحْ ٌ[آل:حت
:ُّذ ّطًخلًئ :خحلحل ةُّْحخًْ: ألُّّّآ:
:خلُّجبَّة[أل ؤ[ٌَّّْ: ئُّ: :ؤطّجم
:ىّ حتحخختجبْْجبح:ألّحن[أل:جبحَّْ:ةُّ:ئُّ:خ[ألجم
:أل[خلختْجنر:خُّحتجبَّْحالّـ:خُّحتجبَّْحؤُّّّة
:زُّحتَّخلُّألحبأل :ٌّ]�ٌ حت ئُّ: خُّإلختَّؤُّألحبَّْ:
:ًٌَّّّ ٌى:جبْْحت:ئُّنيًححتني ًحجل ّ ضٌّ:ئُّ:جن
جبَّحتةُّْذًْآلآ: :ٌُّذِإخلّ[خلُّؤة
:ٌ]ط[مج خلُّحتٌّ: نيًْألُّ: :حتَّْذ
سحتحْسحتٌّ: أل[ٌّْ: :ّ ؤُّئة :ؤطّجم
خًْألَُّّْآ: : ٍ ألً خًْخبحألَُّّْآ: َّْء:
ضُّخ[ ًحجلآ: :ُّذ ّطًخلًئ جبٌألآ: ز[ء:
:ٌ حتجلمج[حتٌىُّحت :خُّجبَّحتةُّْذأل خ[َّْحت:
أؤإلحبّـٌراٌّ: : خل[ف إلُّجلححت: إلُّحت: ئُّ:
جبَّخلرُّْحخبحألُّ: طُّال: مجختذًَّْآ: :َّْخُّض
ْزخت�ٌّ: نيخت� :ًذأل�زّ[إلُّئ :خ ئُّخلُّحتٌُّء:
: ئُّمجُّئ خُّةُّئىآلآ: :ؤطّجم جبٌ[حتجبٌَّّ:
جبحخُّجلٌآلّـ: :ٌ سحت طُّؤُّ: طَُّّْجنحبح:
: أل ّ جبَّئى خُّطّجمؤَُّّْ: :ٌَّْجن[حتح
أل[ةُّْآلآ: :ٌ حت حتحخلرُّّّة[ألحبح: : ئُّمجُّئ ةُّ:
جنّ[ْذختٌآل:جبَّخلرُّْحخبَّ:إلُّحت:طُّْ:أخألُّؤ[:
مجُّحت�حآل: خُّْحذ[ٌّ: نيًألىُّ: طّجمؤٌُُّّّاآ:
طّؤ[آلّـ: :خألُّحت�َّذُّّّة[أل خألُّؤ[: خُّجبْحٌّ:
:ىّ خحلحل جبَّخلُّذُّآ: :حتَّْحة[أل خألىلّألُّ:
حتَّإلُّألحبٌّ: ئُّخلُّحت: جلحتذخت:سُّضر: :طُّْذ
ذ[َّْةً: طّجمؤ:جبَّة[: :خحلحل :خلّ[خل
ةُّخمّـ: طُّْ: ؤُّجلإلُّخُّّّة[ألآ: ٌُّألُّ:
:حنمُّنيًْألّ ز خُّحتَّْ: :خ ةُّ: مجختْز[ألُّ:
ني[ةآل: خحلحل[ألُّجبح: ئُّْ: ط[ؤ[عُّة[ألّ[آل:

ُّة[آلا. ّأطًخلًئ: فآل:جبَّئ]ٌخُّض
خ[َّْحت�ٌّ: جبحت٤ُّْة[آلّـ: خًْألٌَُّّّْ: : ٍ ألً
إل[ْنيُّحتضحبحآ: :ئُّجبَّْحتحأل :ؤطّجم
خُّألحتٌَّّ: ةُّ: ْزخت�َّ: نيخت� :جبٌ[حتجبٌَُّّة
ط[ٌّألآ: :ىّ ًط[ضأل ّ أل :ٌّض

ط[خًْحتٌّ: ةؤٌُُّّذّـ: خلّ[خلآ:
حتخبط[ْح: :ٌُّحنرأل�ّ ذ ًحجلٌّ: ّ جن إلٌُُّّآ:
ٌختأل[ٌّْ: خب ئُّ: ُّز: ّطًخلًئ :ئُّخحلحل
خُّجبْحجبحنيًْآلّـ: ٌ[آل: أه[أل[جنّحلالا:
:ئُّحتحلٌُُّّة أل[ألٌَُّّّْ: ّ خُّة[حتإل
ألُّّّآ: :خًْأل ٌُّّأل[ألُّجبح: خ جبحجبمجُّحتحألٌُّّ:
:ةًحتذ :جنّىختجبألٌَُُّّّْة جبْحٌّ: ّجمر[: ط
أل[خلُّةٌُّّآ: ّ ز طّجمؤِّـ: :ُّذ ّطًخلًئ
نيُّألحب: :نيًْألخ خلُّحت: جبَّضٌُّألُّ: ذّحن:
:خ٢ؤُّألحبحأل  .ٌخبط[ْححت :ىٌ خ٢ؤُّألحب
“ؤ[حتةحم“ْ: ئُّْحآل: ٌُّء: حتخبط[ْحٌِ:
“خختمجخت“: “جبْحتة[ٌال“ْ: ٌْدُّحت“ْ: “ؤ[ةحم:
ئُّّـ: ةُّ: حتحجبٌى[ألُّآل: حبحمجختَّ: ّ ز ئُّّـ:
ةؤٌُُّّذِّـ: :دُّجنّ خ ْحٌُّجبحآل: خخت�
:جلٌ[جبخًْأل :ٌّإل رُّ: ّ جبَّخ ط[خًْحتٌّ:

.ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ:ؤُّجلإلُّخ
: ٍ ألً خلُّحتإلُّئحبحآلّـ: ّجمر[ٌّ: ط :أل[ني
طّجمؤِ: :جن[حتخلر[ألُّّذ خًْألٌَُّّّْ:
خل[ذَُّّْضرُّ: جبْْحتٌّ: ؤ[ٌّ: ّ خُّإل : ٌّجبَّةخت
: ٍ ألً خبٌ[ألَُّّّْـ: :خحلحل :يٌُّختحأل[ٌُّّْة[أل
هُّؤدُّحت: ّ ز :خلُّحتجبَّؤ :خ ةُّ: خًْألَُّّْ:
طُّال: خحلحألفآ: خُّمجًع[ْ: ٌرَُّّْآ: جبَّمجُّحت�
ىرّىُّّ:ةُّ:ؤ٢حذ:“طّغ: ّ ؤّرجبَّ:جبٌ[ئ
:حتحخلرُّّّة[أل ئُّ: خُّذُّألّ[: ضُّئحبْألُّ“:
خُّئىً: آ: ٌّأل[مجخت خلُّحتني[َّْ: جتََّّْْْ: ّ ؤ
طُّؤخت�ةُّجي: :ظًحجلَّة[ألطّجم خحلحلُّ:
ضٌ[آلّـ: جبَّحت�ْحألألُّ: ًحجل: ّ جن خُّإلُّؤ[آل:
ئُّحتحخلرّحبح: جبَّْحتْْخُّحتٌ[آلآ: :سّإل[أل
إل[ْنيُّحتط: :ؤُّّّة[ألطّجم :ُّ ّطًخلًئ
:ألىُّْذًحألٌ جنً ّ�ختْ: خُّس ٌ[آل: ً ض
:خحلحلُّة[أل ٌدُّحتحآلّـ: حت حتحخلرُّيّألٌُّّ:

حتحخختجبْْ:جبَّجلحألآل.
:ُّذ ّطًخلًئ ّىِ: خحلحل نيُّألحب: :أل[خل[ألحبأل

ؤطّجم
:مجختْز مُّخ[خلُّّّة[آلث: خحلْْذألٌَُّّّْ: إ:
ةُّ: مُّخ[خلُّّّة[آل: أؤًمرُّجلٌئُّاٌّ:
أل[خًْآ: ّ ىإل ّ ز طُّيألُّّذّّ[آل: :ألٌ إلُّْ
جبحْحة[حتٌّ:إلُّخبؤًْأل:طُّي:خًْآل:خُّخلُّحت:
خًْخًْآل: خًْآلّـ: :يًحتط[أل :خلختْجن
خلًألألآ: :ؤطّجم :ىٌ خألُّؤ[ضًحجل خُّ:
:ُّذ ّشُّألدُّفآ:طًخلًئ:هّيإل:ؤُّةرُّخ
:جن[ة[أل:خبٌ[ٌّ:هُّحتؤئَّْإل[خِإخُّط[ٌحب
. ٌّخلنًْجبٌّ:أل[ْجلَّجب:جبَّةخت:مُّحتَّخجمر[أل

ٌألُّحتٌّ: جبحؤُّجلحت طُّكًخلئؤفث: طّ﴿ًحآل: إ:
“شُّخلُّآل: خُّأل[ٌّْ: ّىُّ: ةُّخل خحلحلُّ: طُّال:
خُّألأل[“:ئُّ:ْذ:ؤّجمخت:ةُّ:جبَّذًحألف:خُّ:
:خلُّجبٌَّّ:خّجمرُّؤ:ئُّ:يًذ[خّ[أل: ّ ٌُّة

طّؤ[ال:نُّجلحئّ:خحلحألف.
خحلحلُّ: ئُّ: :ّ ٌُّة َّْإل[خُّّّة[آلث: إ:
:خلُّحتجبَّؤ :ٌ]ذة :خبٌ[ألَُّّْضًحجلَّة[أل
:ذُّئُّجبَّخل خًْآل: جبْْحت: م٣ً[ألُّّّآ:
:ُّةئ ّ م٣ً[ألِّـ:زرُّْ:خًْأل:خ٢ٌّ:ض
:ة[حتٌحلؤ[ذّى :دُّحتحٌُّذٌ حت ٌخت: ئُّخب
خًْ: ٌ[حتؤُّذّحبَّحت: :ىٌ ة[حت ً إل :ؤُّجلإلُّخ
ٌدُّحتٌّ: حت خحلحلُّآ: طُّال: :خلُّحتةُّْذأل :خ
مدحبحئًإل[ذ“َّ: خآل: “ظؤحب: خحلحلُّ: طُّال:
: خ زٌُّخت�ٌَّّْ: :ٌّ]�ٌ حت ئُّ: جبًٌٌَّجمر: ةُّ:
طُّؤْ:طُّّـ:يًحتط[آلّـ:ألُّحتٌر:طّجمال:ئُّ:

. ٌّحلٌ ٌحبح:خختجبآل:خس[حت أل[آلّـ:خُّحت ّ جبحإل
:ؤطّجم ني[ةجم[جلٌّ: :خحلحل إ:
ٌدُّحتٌّ:طُّال:خحلحلُّ:“خلٌُّحب: أخلُّئُّهُّّاث:حت
ق[ئُّجبٌآل:طُّخلُّجب:ط[خ[جبٍ“ٌُّآ:ئُّخل[ألِ:
ٌُّةختٌحلٌّ: :خ أ1838إ1897ا:
: خُّحتخُّحتَّة[أل طّجمؤِّـ: خلُّحتحألجمُّحتٌّ:
:مجُّحت�حألَُّّْ:خ:ٌّ]�ٌ :طّؤسختٌ[ئّحلال:ئُّحت ئُّمجُّئ
:ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة:ةُّ:ض[َّْأل:ّ طّجمؤ

ْز[مجُّألحبٌَّّ:جبَّةختجب. ّر:زخت� :خ ًٌّأل
:ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة[أل ّى:طًخلًفةُّخل[ٌُّذِّـ: ةُّخل
:ىّ ّ:ؤختل ّخن:إلُّؤًْ:جنر :ز إ:طًخلًف
:حلححتٌُّةٌُّّ:ط[ة[ؤ ّ حلححتَّآ:خ ّ ئُّحتحجبَّخُّجبَّحت:خ
يٌُّختحأل[ٌٌُّّّْ: أل[ْنيُّ: طُّّـ: :ٌّحتحخلرُّْض
رُّ: ّ جبَّخ طُّؤُّ: ةُّ: مُّحتَّخِإطّجمؤُّّّ:
:أل[خلختٌحلالإة[زّر[ئّحلؤ :أل[ألَّْ :ٌّإل
:ألًضدُّة[أل إخلخلّ[ئّحلالّـ: ئ٠ّ�حئ
حلححتٌُّ: ّ خ طُّال: مُّحتَّذآ: :ذحبححتَّة[ألُّجبَّخل
رُّ:إلٌّ:جبْْحتةُّْذألٌَُّّّْ: ّ جبَّؤ[حتمجختخبٌُّّ:طُّخ
:ذُّأل[ألُّز:خُّ:طُّألحبحال:خًْأل:ْ]�ؤُّئ ً ذ[ء:ئُّ:ة

حبح. ّطًخلًئ:ىٌ ٌى﴿ختحْ ئُّ:حت
:ذ[ة يأل[نُّجبح: ئُّال: جبْمجؤ[ذّحلالث: إ:
خُّذُّألّ[: ةُّ: : ٌُّّْجبَّحتجبَّة :ٌّخ : طًخلًف
حتحخلرُّّـ: جبحتْخلرّـ: طُّْ: ٌد[جلٌّ: حت إلحلحتْ:
خُّْ: ألّجمدُّز: خُّذًألحبٌّ: ط[ة[ؤّحنحبح: ئُّ:
ُّ:إلُّخلر:خُّ:َّْه[جبححتٌّ: ّى﴿ختحَّْ:طًخلًئٌ حت

جبَّة[.
: خ:ث:إلُّخلرٌخ[ٌُّضِإخلُّحتَّْحت: إ:خ

:ُّة[ألحبح:ط[ة[ؤ ًّحآل:طًخلًئ ّ خ[ٌُّض:ئُّ:أل
ئُّ: حلٌُّّ: ّ إل : خ حلححتٍّـ: ّ خ :ٌّحتحخلرُّّـض
ةؤُّئ�[جبحآ: ئُّ: ّ�ٌُُّّء: ز جبجلٌألٌَُّّّْ:
: ئُّمجُّئ خًْألُّ: خخخ[ٌُّط: خُّ: إلُّخلر: طُّال:
خُّخ[َّْحت�ٌّ: خًْآل: زًٌَُّّخلر: جبحمجُّحت�حآلّـ:
:إلُّخلر :ٌ سحت :خ جبَّمجحت�ح: :ؤطّجم

خلُّحتَّْحتغًحجلٌّ.
خًْآلإجنُّحت�ضًحجلٌّث: طُّةرّم: إ:
ط[خلر: ئُّ: جلحتس[حت: ُّة[آل: ّطًخلًئ
ةؤُّئ�[جبحْ: ئُّ: خُّجنُّّّة[ألّ[آل: : خ
ةُّ: ؤُّخلُّئُّ: خُّال: خ[َّْحت�ٌ[آل: :ٌّخُّإل
:ىٌ ةختجبححت ًحْآلآ: ّ ّحن خلُّحتئ خخخ[ةُّة[آل:
ة[هختحآلّـ: : ئُّمجُّئ حلحألٌُّ[آل: ّ جنُّحت�طُّأل�
إلٌُُّّآ: أل[طُّةرّمُّة[ألحبح: [ألُّ: ؤًخلًك
:خلُّز[ألحبأل :خ طّجمؤُّّة[آل: :ُّ ّطًخلًئ
ؤُّئ�[جبح: ً ة خُّخلُّحت: ضٌ[آل: خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ:
حلَّ:سحتحْسحتَّة[آل: ّ ًحجلَّ:جنُّحت�َّأل� ّ ئُّجن

َّحتجبَّمجختآل. :ْةُّئ
ُّّة[آل: ّطًخلًئ جبَّخلُّ ًحجلٌّث: إ:
:ئُّذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة[أل :ّ مجُّئ
إلٌُُّّآ: جبَّخلُّ ًحجلٌ[آل: :ّةُّخل[ٌُّذ
:حتحخلرُّّـض جبَّخلُّ ًحجلٌُّ: طُّال:
أل[ألّ[آلّـ: ّ ئُّذ[ٌدُّفُّألحبٌّ:حتَّإل[خًْأل:خ[حتإل
إلُّحتَّْإل[:ؤُّشىًال:ةختجبأل:خُّحتجبَّْحؤّ[آل:
: حتحجبٌى[ئ :حت�حألى[حتٌُّّةمج :أل[أل ّ ىإل ّ ز ئُّ:
خ٢ةختجبألَُّّْ: إلُّحتَّْإل[: :ْ]�ؤُّئئُّة
:خلُّحتةُّْذأل ئُّ: جبحمجُّحت�حآل: ئُّجبَّخلُّزّـ:
خلُّحتني[َّْ: ةؤٌُُّّذَُّّّّْ: خلّ[خلِّـ:

. ٌّجبَّمجخت
ئُّ: خُّذُّألّ[: : طًخلًف :ذ[ة إ:
جلحأل[ْ: ٌدُّحتٌّ: حت هُّؤدُّحتْ: ّ ز ضًحْ:
:ٌّ]�ٌ ئُّحت خحلْْذألَُّّْة[ألحبح: :ٌ]ة[حتٌحلؤ
ةختجبححتٌ[آل: حتَّإل[َّْ: :ىّ زٌُّخت�ٌَّْىختجبأل
:حتؤُّة[ألأل: خلُّضرّـ:ذًألحب:جبَّخخ:ئُّمجُّئ
ٌدُّحتََّّْ: حت ئٌُُّّآل: ةُّ: مجختْزحبح:

. ٌّجبٌ[حتٌحبَّةخت
: جبَّخ ةذ[ٌّحبح: ئُّ: ٌألحبَّْححتٌّث: ضً إ:
ٌ[آل: ُّّة[آل: ّطًخلًئ ةُّ: : ٌّخ�ًذخت
ٌ[آل: ألُّّّ: طُّْذٌ[آل: :ألحبَّْححتٌُّّةٌ ضً
خًححتَّ: ئُّ: جلٌ[ذخت: : ِ خ إلٌُّ[آل: طُّمجُّحتٌخن:

ٌألحبٌْْ[ألُّ. ذُّةألّىُّّّة[ألحبح:ضً
ْث:سُّئ:ةحنًَّحتجبْْخلر
ٌحبَّحت:ث:مجل[حتٌّ:ط[جنر:خبؤ[حتَّ:جبْْ خب

بزاظى ئوسولَيةتى ئيسالمى 
لة ماوةى سةدةكانى رابردوودا 
نيشانى داوة كةلة باآلنسَيكى 
بةردةوام و بةردةوامييةكى 

ناسروشتى بةهرةمةندةو لة ريَطاى 
ثةرةسةندنى خؤى لة شيَوازيَكى 

دوور لةضوارضيَوةى كؤمةآليةتى ـ 
سياسى دةركةوتوون.

دوور لةضوارضيَوةى كؤمةآليةتى ـ 

:مُّف ئُّ:إلُّل[ئ ةُّ: أل[ذُّألحبحتْخلرٌُّّ: :ُّؤ[ؤُّئ طُّْ:
خُّط[ٌف: خُّحتحؤدُّحت: ؤُّجبح: ّ ط :ٌّ]�ؤُّئة
طُّْ: :خُّذ[ٌدُّذ إلٌُُّّآ: :ٌَّط[ؤ[جب
مُّك[ألُّّّة[آل: شّحلخُّ: ةُّ: خُّحتضًحتجبٌَّّ:
خُّ: خُّحتحؤدُّحت: جبَّةُّآل: زختحةرّحلٌَّّ:
ةُّ: ط[جنأل[ٌُّ: :ّ ز ةًحتجب: :ذ[ة ط[ٌآلّـ:
طٌُّْخن:خختٌرُّّ:ئُّْ:ؤ[ؤُّئُّ:جبٌُّْْألُّّّ:
خُّحتخبََّّْألحبٌّ:ضًحجلحألٌٌُُّّّ:ةُّ:ئُّ:مجًذ[حتْ:
شّحلخ[ألُّجبح: طُّال: ةختجبٌَِّ: خُّحتأل[ؤٌُّّ:

ٌر:خُّحتحؤدُّحت:خُّط[ٌف. ئُّخُّحتني[ْ:جبَّمج٢
:ةجبحة ئٌُُّّةَُّّْ: شّحلخ[ألُّ: طُّال:
ط[ٌف: ّر: ئُّخلُّحت:طَُّّْ:جبَّةُّآل:ةُّ:جبَّخ
ٌرّـ: َّْجبَّحتألخت :خلّ[خل أل[َّْألحبٌّ: ئُّ:
:ٌُّةُّئ جبَّحتََّّْآ: ٌرُّ: خىخت
ضٌ[آل: :خُّجبَّخلر جبٌىُّجنَُّّْ:
ة[ٌُّ: خأل[ْ: ّحنحبَّةُّألَُّّْ: زُّئى ط[ٌف:
:ٌّض ة[حتٌ�ُّحتٌّ: : فحت خلّ[خلُّّّة[آلّـ:
جلحت: ئُّ: خُّال: جبَّخُّضحنألَُّّْآ: زخ:
خ[ألجمُّ: طُّال: ذًحألًَّّ: ألٌُّ[آل: ش[ئُّذحبح:
:ٌّض َّْء: حتحخ�ختآلّـ: أل[ذُّألحبحتْخلرُّجي:
جلحت: جبْحس[حتجبح: ئُّ: :ٌُّخ ٌألآلآ: ّسُّحت� ّ ذ
خُّخلُّحتٌ[ألحبح: :٩ٌ ألُّحت :ًٌَُّّةّ خُّجن

ط[ؤ[عُّ: طُّْ: ّىلُّْحألٌُّّ: ز جنى[َّْذَُّّْْ:
ٌْجمرًٌ[ألُّ: ةُّ: َّْخلر[ْألُّذَُّّْ:

ّألآل. خُّجبَّخلرّدإل
جبَّخّألف: ط[ٌّألُّّّة[ألحبح: خألُّ: :ئُّة[ذ
شّحلخُّ: :حتحمجٌُّ[ألحبأل :ُّة[ألةُّأل[ئ
شّحلخُّ: ئُّ: س[حت: :ٌ إلُّألحب مُّك[ألُّّّة[آل:
خُّخألُّ: :�مجختأل جلٌ[ذخت: ط[ٌّألُّّة[آل:
ألُّء: طُّؤُّ: جبَّجبَّآلآ: ط[ٌّألُّّة[آل:
:َُّّْخ خأل[ألٌُّ[آل: طُّال: ةُّ: ئُّخُّحتطٌَُّّّْ:
ّرآ:أل[:خُّئىً:ئُّخُّحت:خُّحتخبََّّْألحبٌّ: مجختألل:خ
خلُّحتَّحت�حٌّ: ضٌ[ألُّ.  ضًجبٌّ: :خلّ[خل
ٌىحبح: خُّجبًٌ ّىُّةختجبألُّ: ذ طٌَُّّّْ:ةُّطُّال:
ٌى:ذختجبح:يخلرألٌَُّّّْ: ّحنٌُُّّْ:خُّجبًٌ ة
أل[ألّ[ألُّ: ّ خُّة[حتإل إلُّألٌُُّّْ: طُّْ:
ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ:ضًجبٌّ:شّحلخحبحآ:خُّال:ئُّ:
جلحتخٌُّّ:طُّال:ش[ئُّذ[ألُّجنحبح:ألٌُّ[آل:ذًحألًَّّ:
خلّ[خلّّ[ألُّ: مجًع[ْْ: :ًٌَُّّةّ خُّجن
خ[حتْجبض[ألُّجبح: طُّال: :ُّئُّمج حتَّهر[حت:
خُّجلَّحتَّحتٌّ: ئُّةذ[ٌّحبح: خىُّآلّـ:
:ٌ]ذة شّحلخ[ألُّ: طُّال: ضًجبٌّ: :خلّ[خل
إل[ذًَّْآ:إلُّحت:خ:قًألُّ:ئُّال:حتخبحألٌُّّ: ّ ز
ٌألفآ: جبَّزُّحت� ّ[آل: ّ ذ ذّ[ٌ[ألحبحٌآلّـ: ةُّ:

:ُّئُّمج جبَّخّألَُّّْ: حتْْخُّحت�ْْ: ضُّحتٌىف:
:ْؤطّجم ط[ٌّألُّّّ: خألُّ: ئُّ: :ٌ إلُّألحب
خُّال: ٌُّجلٌحبٌُّّة[ألحبحآ: :ْؤُّخلّص
أل[ذُّألحبحتْخلرٌُّّ: :ُّؤ[ؤُّئ طُّْ: خلُّحتَّحتحٌّ:
ٌألآل: جبٌَّألً مُّك[ألُّّّة[آل: شّحلخُّ: ةُّ:
ط[ٌف: أل[ألٌَُّّّْ: ّ خُّة[حتإل خُّ: خُّحتحؤدُّحت:
جبَّخّألفّـ: :ةُّني خلّ[خلّحبحآ: خًححتٌّ: ئُّ:
شّحلخ[ألُّ: طُّال: ةُّ: طٌَُّّْآل: ّحبٌّ: جن[إل
ط[ٌّألُّّّ: خُّخألُّ: :�مجختأل طَُّّْألحبٌَّّ:
ألًّ: جبَّجبَّآل: طّجمؤُّّّة[آل: نٌُّختَّ:
طَُّّْألحبَّ:مجختأل�:خُّخألُّ:طّجمؤُّّّة[آل:
ّ:ةُّطُّْحآل:خ:خُّحتخبََّّْألحبٌّ: أل[جبَّآلآ:ة[ذ
ٌر: خلّ[خل:طُّال:ة[حتَّ:جبَّةُّآلّـ:جبٌَّ[ألُّْ
:جبحإل[ذًٌّ:زُّحتئُّؤ[أل:دجتححتجبألُّة[ألئُّ:إلُّئ
ألآلّـ: ّ م٢حيحبح:جلٌ[ذختٌآل:جبَّألل:خُّجبَّخلردإل
:ةًحتخل :أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل ط[ؤ[عّ[آل:
طٌَُّّْ[آل: جبَّخًحٌُّ: ّرآ: خ جلٌ[ذخت:
ةًحتجب: :ذ[ة ةُّ: خ�ختذ[ٌُّ: ئُّخُّحتني[ْ:
جلحتخُّجنّ[آل: ؤًخلئؤ[ألُّْ: جلحتٌّ: جلحتخٌُّّ:
ةُّال: :جتٌَُّّةٌ حت خُّط[ٌّألَُّّْْ: ز[خُّألحبآل:
ةًحتجبخلر[آل: : إلُّحتق :جبحألّحنرًحأل ئُّ:
خُّال: ٌُّجلٌحبٌُّة[ألآلآ: :ْؤُّخلّص ئُّ:

طٌَُّّّْ:ةُّ:ئُّ:ةُّأل[ئُّة[أل:حتحمجٌُّ[ألحبألَُّّْ:
:إلُّحتجبْْ:شّحلخ :حتحمجٌُّ[ألحبأل :خُّذ[ٌدُّذ
ّىلُّْحألُّخًْآ: جبَّخلُّذَُّّْ:خّألّؤ[آل:جلحت:ز
طَُّّْألحبٌَّّ:طُّال:ةُّأل[ألُّ:مجختأل�ّ[آل:خُّخألُّ:
ةُّؤ١: جلحت: ؤُّخلّصُّّّة[ألحبح: ٌُّجلٌحبٌّْ:
ئَُّّْ:مجختأل�ّ[آل:خُّخألُّ:طّجمؤُّّّة[ألحبحآ:
خلّ[خلُّّّ: :ىّ خ[خُّذ طَُّّْألحبٍَّ: طُّؤُّ:
:حلمجختذألٌ خُّحت زًٌَُّّألحبٌّ: طَُّّْألحبَّ: إلّمت:
طَُّّْجنحبح: :ُّئُّمج ألُّّّآ: ط[ٌألُّة[ألَُّّْ:
ٌحل: َّجبح:ؤُّخُّخلرُّةُّ:طَُّّْألُّّّ:ةُّ:خ[:حت ئ٢
ٌر: ٌرّـ:أل[ةخت ئُّ:خألُّ:ط[ٌّألُّّّة[آل:ألُّمج٢

ٌر. خ[خُّذُّةُّ:خُّال:ط[حتحخلرٌُُّّجبح:خ٠
خبٌختحألُّْ: :ذًحأل ألٌُّ[آل: :ز[حتذ :ٌُّْةُّّذ
خيجلألَُّّْْ: إلُّألُّ: طُّال: خلّ[خلّ[ألُّ:
ألآلآ: ّ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ:ضٌ[ألحبح:خُّة[حتٌ[ألدإل
شّحلخ[ألُّ: طُّال: :حتحمجٌُّ[ألحبألُّة[أل نيًألىُّ:
حتةّـ: خألُّؤ[ٌّ: ئُّخلُّحت: طَُّّْألحبٌَّّ:
طّجمؤُّّّة[ألحبح: خألُّ: :ُّئُّمج ةألُّيف:
ألَُّّْآ:إلّمت:طَُّّْألحبَّ:خلّ[خلّ[ألُّ: ّ جبَّسًئ
ئُّمجُّئحبح: إلُّئجمًةُّْذّ[آل: ألٌُّ[ألرًحألًَّّ:
ؤ[ؤُّئُّةختجبآل: جبَّجلحألآل: ْح: خىُّآلآ:
طّجمؤُّّّة[ألحبح: ط[ٌّألُّّّ: خألُّ: :ُّئُّمج
خل[جلجنىختجبألُّ:خ:شّحلخُّ:طّجمؤُّّّة[آلح:
أل[إل[ْخلُّأل�ٌُّّّ: طُّال: :ٌّخُّإل :ٌُّخ
إلُّحتجبْْ: :حتحمجٌُّ[ألحبأل :ُّة[ألةُّأل[ئ
ةختجبألّ[آل: ئُّإلُّئجمًةُّْز: شّحلخَُّّْ:
:أل[حتَّجلحٌُّّة ط[ٌألُّّة[ألحبح: خألُّ: :ُّئُّمج

ئُّأل[ْ: :خُّذ[ٌدُّذ ضُّئىحبح: ئُّأل[ْ: جلحتٌّ:
جبحتْخلرىختجبَّْْ: مُّْحؤحبح: :ىضُّئ
ئُّةذ[ٌّحنحبح:خ[سُّةٌُّّ:إلُّحت:ضًجبٌّ:طُّال:

شّحلخ[ألُّ:جبٌَّحبَّآل؛
حتحمجٌُّ[ألحبأل:شّحلخُّ:طّجمؤُّّة[ألّخن:طُّال:
ذًحألّ[آل: جبَّجلحألآلّـ: خُّإلُّئ: خ[حتْجبض[ألُّ:
جبضٌُّّ: طُّال: :ُّئُّمج :ُّؤ[ؤُّئ خبٌختحألُّ:
مُّك[ألُّّّة[ألحبح: شّحلخُّ: :حتحمجٌُّ[ألحبأل
ٌألآلّـ: خًحتْخب سُّؤ[َّْحت: جلٌ[ذخت: خىُّآلّـ:
:ََّّْ ئ٢ ضجمرُّحت�ْْآ: جلٌ[ذخت: خ[خُّذُّةٌُّ[آل:
ذ[حتحجبٌَُّّة:جلحت:ذًحألًٌّ[ألُّ:طُّْ:زٌُّ[ؤُّ:
خ�ٌُُّّألآل:خٌَُّّّْ:ةُّ:طَُّّْ:طُّْحألآل:ذُّألإل[:
ٌحل:ئُّ:ط[ٌآلّـ:خألُّ:ط[ٌّألُّّّة[آل:جبَّمجختآلّـ: حت
جبٌآل: حتحخلرُّيّألٌُّّ: ٌألُّحتٌّ: خُّألً ضٌ[آل:
ًحآل: ّ ّ:جبحتْخلر:خىُّآل:ئُّأل أل ّ خحلحألآلّـ:ةُّئ
شّحلخُّ: مجًذ[حتٌّ: ضًجبٌّ: سُّؤ[َّْحتْ:
:ٌُّّخ :ضُّئ خلجلٌّ: مُّك[ألُّّة[ألحبحْ:
:ىٌ خلًجب خُّؤُّجي: ّحنآلآ: حتحخى ضٌ[ألحبح:
شّحلذ: إلُّحتجبْْ: :ٌٌُُّّّإلُّئ ئُّْ: خ[جنّ[آل:
ئُّ: ةُّ: :خُّذ[ٌدُّذ جبَّجندّألآلآ: :ْخّأل
:زُّحتئُّؤ[أل جبحإل[ذًٌّْ: :دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ
:ؤُّّّة[آل:خُّئّجمرحيحبح:شّحلخُّ:طّجم م٢
سّ[ْحجلْ:سّ[:ئُّإل[ْزُّق[أل:ةًحتجبخلر[آل:
جبَّةُّآلآ: إلُّئدجتححتجبألُّة[ألحبح: ئُّ: خُّجنحبححتٌّ:
خُّ: ئُّةذ[ٌّحبح: خ[حتْجبضُّجي: طُّال:
خُّخلًْجبٌّ: :ْز[حتذ :ْر ّ ٌُّة جلَّحتَّحتٌّ:
رَُّّْ.              ّ شّحلخُّ:طّجمؤُّّة[ألحبح:جبَّجنى
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ئًخأل[أل ّجتٌّ مجحتحألّد خبألُّ ضئد[حتٌألَُّّْآ ٌّخُّإل
ةئّسُّ ألُّمجختذألٌ ْ أل[ني[حتخًْ مُّسختَّال أل[ألجم

جبْحمل[زإ ,أل[“ ن٢ٌّ “ؤآل ٌُّّةٌُّّ ألً
خٌْىختجبََّّْ ؤّجمختٌّ جبَّخلرًْحتٌّ: حتخبأل[ؤٌُّّ
ةئّسُّةٌُّّ جبقُّألُّة[أل خُّألّ[جلخًَّْ أل[ألجم“
ٌّخُّإل خُّال ذؤ[حتخى[ز ئًخأل[آل ئُّخ[جنًحتٌّ

جبْحمل[ز“إ ة[حتَّ طُّْ أل[ني[حتخًَّْ ضئد[حتٌألَُّّْآ
خ[جندًْأل جبْحٌّ خَُّّْجنحبحَّْ ط[ؤ[خبٌَّّ
ذؤ[حتجبَّة[زإ ةئّسُّةٌُّّ أل[ألجم ةُّجنًإلُّْحآ

لة بةشـداريـى دةشنـآ لؤكةو
دةكةن سالَدا ئاهةنطةكانىسةرى

جلحإل٢ْ ئةُّ جتحآل ّ مجحتحألّدضضضضض ئُّةىلُّ إلُّحتٌُّء ٌ[حتَّ خخت�
خلُّحتٌّ :ئُّط[إلُّأل�ُّة[أل ٌخُّجنحبححت ؤًحتحجب جبَّجنألخ:
طُّْ ىٌ جن[حت ئُّنيُّألحب ةُّ خىُّآل [ألّ[ ئُّطُّك خل[ئحبح

ّرإ ًٌجبَّني خُّحت� ْذُّ
جبَّخلرًْحتآ :جلحألّ[حتٌُّّة[أل ٌختٌَّّ: خُّمجً

خُّحتئفآ جن[حتَّة[أل ئُّ ط[إلُّأل�ضضضضُّة[آل
ؤ[ألإل[ٌال جنرًذ�[حتزّـ: ؤًّألحنآلآ ةئآلآ إل[أللُّحتآ:
جتَّجبح ّ مجحتحألّد ةىلُّ جبْْ طُّْ ]ئُّز ًٌَّجبَّنيآلّـ: خُّحت�
ٌخُّجنحبححت ذختٌخن ىضضضضضضضٌ جت ّ مجحتحألّد نيُّألحب

جبَّةُّآلإ

Pshoo_dastur@yahoo.com
دةريدةكات تيليطراف هةفتانة سولى سياسى طشتيية،كؤمثانياى رؤذنامةيةكى

ب:ثببب بب بتب :| نيًححتجنُّكُّ بب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِخل[ئ ثشوو

فيرارى طرانترين
Testa Rossa تبب سحتٌّ ه٢ححتٌّ
ذ[ ةُّ طذؤدّئُّة[آل سًحأل١ٌآل: ئُّ ّىُّ ٌُّة
ّىُّ ئ ّ طذؤد ّرآ ألختحخ ّ إل خُّحتإلُّال ّجمر[ ط
ؤئّآل بضبب ٌّ خخت� خُّ ثتثبَّْ خل[ف ئٌ ؤجب

هختجنختحَّْإ جبحت
ثتثب أل]خل ًحآل ّ ئُّ:أل ه٢ححتٌّ ةؤس[ألّ[ٌّ
ًَّّ جن خُّْ ؤدّئذط بب ذُّألإل[ ثتثب ذ[
جبَّمج[ذُّ ّحلَّةٌُّّ إل ةُّ ةختجبَّْْآ جبحتْخلر أل[ٌ[خُّ

خل[أل:ثتثب ًحآل ّ أل ئُّ ةُّ طُّخلسآ ببت ّحلٌّ إل
ببٌ[أل : ِ ة ّحن٠� ز ثب: ٌّة ئُّ بتثب ذ[

خختجبَّْْذَُّّْإ
ةُّ ط[جنىختحجبح خُّحتجلةختجبألٌَُُّّّْة ئُّ
Testa خل[جلةختحخًْ ه٢ححتٌّ سحتٌّ بت: خ
ؤئّآل:جبحت:هختجنختحآ ٌّ:بضبب خخت� خُّ Rossa
ِ ز ؤدّئذط ألختط خُّحتجلذختٌآل: جبَّة[ذُّ ةُّ

ّجمر[إ ط ذ[ ّر هختجنختحخ

ذنةكةي بةرامبةر توندوتيذة شين شارلى
خُّحتحؤدُّحت ذًألحبْذّجتٌّ :طُّع[ؤحبحأل :ؤُّذخُّذ
إلًألُّحتؤُّألحبٌّ حتحجبئة ٌُّذٌْ ئّجمز خبألُّةٍُّآ
ئُّخلٌُّختحأل�ٌُّّ ٌّض ئُّؤ[ئُّةٌُّّ جنّأل جن[حتف طُّؤُّحتٌى

جبَّخلر�٢ةختجبإ ٌّطُّئحنر ط[خلسف
تبٌّ جحتخبٌّ خٌْىختجبََّّْ ٌحب جل ال ّ ط :ذ ٌُّّ�ّ ز
جنف خبألُّةٌُّّ: ّر: ّحبَّني ةُّز ّ ةُّخل ؤ[أل�ُّآ: طُّال:
جبحْحٌّ ةختجبَّْْ خُّزئّجمَُّّْ زًٌَُّّألحبٌّ ّر خًْخ

ةختجبَّْآ:زئّجمّخن:طُّةرُّحتَّ:طُّؤُّحتٌىُّّّةٌُّّ إل[ْة[حتٌّ
حلححتةختجبآل ّ خ إلُّحت�َّجنُّةختجبآلّـ زُّؤ[حتجبحآلّـ ؤُّذخُّذ

جبَّخلر�٢ةختجبَّْحإ
خُّةُّه[ئُّذ جنّأل زئّحم جبْحذخت ط[جنىختحجنّىختجبآ

ط[جلحجبةختجبَّْْإ ببتث
خبأل خلخ: ّجمر[ ذ[ط جنفآ جن[حتف: ط[ؤ[خبٌَُّّآ: ّ س

أل[إ ّ إل ؤئُّحتٌّ خختْء ثببب خل[ف أل[َّّْـ ّ إل

جلحألجمرآ ألٌَُُّّّْة ّئى ّ ئ ٌختٌَّّ خُّمجً
جبْخبؤأل ؤختلُّ ٌ ةُّإل[ْحت� خلُّل
ألحبٌَّّ ّ ّجبْْ:إل خلُّمج خبٌأل�ٌُُّّّـ:إلُّؤًْ
ة[حتخآل طةجمّحبٌّ جبَّْْال ّ طذؤدّئ

إلُّْحَّْإ ٌحبَّجبحذُّ هخت�
ٌحم زخت هختحألحم ط[خبحألجم
ألًّجلئُّألحبٌّ “جبْْ:جلحأل[ٌّ خٌْىختجبََّّْ
ه[ٌئُّ خختألحبح حتخُّحتزّـ ةُّأل[ٌْ[آل
خٌ[آل ةختجبَّْْ ألٌَُّّْ[آل ّئى ّ ئ
يُّخ[حتَّ ىّ “خلُّمج جبَّحتةُّْذًَّْآ
تتب ألحلٌىٌُّّ خل[ألُّ: ؤ[ؤأل[َّْألحبٌّآ
ُّئٌ جبحألُّْ ةّئ تث مججنرّـ ةّئ
جلٌٌَُّّّّْ طُّْ حتْخُّحتٌّ جبَّضًحزّـ
ّرآ أل ّ خُّحتإلُّؤحبَّإل خلُّل حتحةض
ٌر ْ ةُّ َّ جب حت َّ جب
ٌ حت ُّ�ٌ حت ة[
حت خلُّ ئُّ
جبْْ خبٌأل�ُّ
ٌّ َّ ألحب ّ إل

ســـةطدوذمنــــــىذينطـــــةية
ذ[ٌٌُُّّ نيًححت ئ ّ طذؤد ٌة[حتٌ�ُّحت
خل[ألُّ ةّئؤُّذخت إلُّجلححت بب ةُّ

ٌر“إ خ٠�
ألًْخلًٌُّّذآ ٌحم زخت هختحألحم
جبحْحٌّ ألًّخل[ٌألرجمر: جلٌّ مجل[حتٌّ:
خبٌأل�ُّ خ �ةإلخلر ئُّزُّق[أل�[ٌّ
ئُّخلُّحت ذ[يّىختجبألَُّّْ: ةختجبَّْآ:
خىُّآلّـ خلُّل:ئُّخلُّحت:خبٌأل�ُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
أل[َّْإ ّ خُّجبَّخلرإل طُّع[ؤّ[آل إلُّؤ[آل

ألًّجلئُّألحبٌُّّةُّ جلحأل[ إلُّحتجبْْ
ٌة[حتٌ�ُّحت خلُّل “ذُّألّ[ ث فجبَّئ
خُّئىً ألُّّّ خبٌأل�ُّ ئُّخلُّحت ضختحز
إلٌُُّّ ضختحز ٌة[حتٌ�ُّحت زحنّئُّجي
ًحت�ٌأل﴿ّ ئ ٌئُّة[حتٌ�ُّحت ةُّؤ١ ةُّ

هئىجمم[آل وئمج ىّ طذؤدّئ

سحتَّ ذُّأل[ألُّز ىحبحّـ ّ خل[ئ ئُّؤ[ٌَّّْ
خلُّحته ْجلٌَّّ ةُّ:طُّْ إلٌُُّّ ؤ[خلُّّّء
جبْْ ْجلٌَّّ خخت�ٌّ جبَّمج[ذُّ جبَّة[زآ

ؤخ[ٌئ“إ
ةُّ خَُّّْجنحبَّةُّآل ط[ؤ[خبَّ
ذُّألّ[ مجّ[ألئُّخُّحتَّة[آل ٌة[حتٌ�ُّحت
خُّئىً ألُّّّ ة[حتخآل: :جبَّحتزُّحت�حألحبأل
ْجنى[أل خُّخبٌأل�ٌُّّ جلٌ[ألّخن
جبَّةُّآلّـ زّحم ط[ْ جبَّمجٌُُّّألآلّـ

خْجبَّةُّألَُّّْإ جنألُّض
جلٌّ مجل[حتٌّ ٌختٌَّّ خُّمجً
ثضث ئُّخُّحتٌر[ألّ[ ألًّخل[ٌألرجمرآ
ثثب ةُّخل[ألُّ إلٌُُّّ زحنّئُّ ؤئّآل
حتحْجبَّةُّآلّـ مجّ[ألئُّخُّحت
إلُّحت جبَّضآلّـ
خل[ألُّ زحنّئٌُُّّء
تب ألحلٌىٌُّّ
ضحنءّـ نيئُّةُّْ
س�ُّ جبَّضًحزآ خة

جي َّ ْ لئُّ خلُّ
ّ ذ ة[

ّرآ سُّحت�جبَّخ ّ ذ ٌىحبح ط[ْ خُّأل[ْ
ةُّؤحبَّة[ذَُّّّْـ ط[َّْةُّ ةجمشّألط
جبَّض[ذُّ جلٌألحبََّّْحتَّة[آل خبٌ[أل

ؤُّذختخلَُّّّّْإ
إل[ذآل حتٌإل[ ضجنَُّّّّْآ ٌّ
ؤ[هُّة[أل ٌُّّؤُّئة ةخلُّحت
أبتؤئّآل هُّحتَّألجم[ مجّ[ألئُّخُّحتحأل
ط[ة[ؤ حتحٌ�ٌُّ[ألحبث: إل[ْحت�حاآ:
جلحت مجّ[ألئُّخُّحتحألُّ طُّْ ئُّأل[ْخختجبأل
ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ّر جبَّخ ذختخلأل[ء
حتجلمج[حتخًْأل:خ ؤختل:جبَّجبَّآل حتؤُّذ]ٌ
جلحت جبَّحتْْألّـ هحن[حتٌّ ئُّضُّؤةّـ

خُّذُّؤُّألُّة[آلإ خ خُّةُّئىآل

دواخست ويَنةطرتنىكليثةكةى نانسىعةجرةم
خلُّحتي[ف مجحتحألدّجتَّ طُّْ ّجمر[: ط ط[جنىختحجنضضضضّىختجب
ُّّةٌُُّّذٌ ألً خلّحبٌُّّ جبقُّألُّة[أل ؤ[حتةختجبألذ
نيُّألحب ةُّألحبحْ ذضضضضضضضضض[ألْ ؤّجمختّـ ئًخأل[آلّـ ًحآل ّ ئُّأل
ؤضضضضضضضضضض[حتةختجبألذ جبْحٌّ ئُّؤُّْخُّحت ٌىّضضضضضضخن حتخب
ئًخأل[آلإ خ حَّْذَُّّْ مجُّحت� ئُّؤّجمخت مجحتحألُّّّء نيُّألحب

ّ ٌُّة ألًخلضضضضضضضضضًٌُّّذث ؤّجمختٌّ جبَّخلرًْحتٌّ
ألًٌضضضضضضُّّةٌُّّ خلّحبٌُّّ :حتحألّّضضضضضضضضضُّة[ألئُّمج
“ٌجمنحب خُّألضضضضضضضضضضض[ْألّحن[أل مجحتحألُّّّةُّ أل[خلآ

“َّإ ؤجم[ء ح!
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ب:ثببب بب ب بت نيًححتجنُّكُّ | بب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِخل[ئ 18Pshoo_dastur@yahoo.com

جيهاندا لة كؤمثيوتةرة زةبةالحترين سَى ئةمريكا خاوةنى
ئُّ :ّ ٌُّة ض[َّْأل خًَّْ نيف:
ؤسًّذُّحتَّة[ألة جلَّخُّش١ٌآل
ةؤسًّذُّحتَّجي طُّْ سّإل[آلّـ
National Superأ ئُّ
Computerا Center

جبحألختحَّْآ ذّ[عف جن[حتٌّ: ئُّ
ةؤسًّذُّحتَّ حتٌحلخُّألحبٌّ ئُّ ةُّ

ألشُّؤّألُّإ ّ ز جلَّخُّشُّة[ألحبح
ٌُّة�ختذًَّْة[أل ٌٌُّْذُّ
حلذختٌآل ّ خُّإل ِ خل ض[َّْأل طُّؤختٌى[

ٌُّةُّؤّ[آل ةُّ سّإل[ألُّ ةؤسًّذُّحتٌّ
حٌُّّةٌُّّ ض٢ س[مجًححتَّ أل[ٌّْ خُّ
ٌُّء ئُّ petaflop جبَّمج[ذُّ:ثتثضب
ٌىّخن petaflop إلُّحت نيختةُّجبح
خبؤ[حتجبآل ذختٌئّآل: ب خُّ ٌُّةجم[ألُّ:

ةؤسًّذُّحتَّةُّ نيختةٌُُّّةحبحآ: ئُّ
ةُّ نيس إلُّجلححت بب ئُّ ىإل[ذًَّْ ّ ز
ٌجتٌألٌَُّّّْ ذً خ ٌآل: ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل
مجُّحتجبْْألحبحْ خًححتٍ ئُّ جلحألجمر

خًْأل:خبٌأل�ُّإ ٌجتٌَّّ:زّحم حت

هةلَة تويتةر هاككردنى
بووة

ئُّ س�ُّ ألُّخًَّْآ إلّمت: حتحخختجبْْجبح إلُّهرٌُّّ ئُّ ذًٌرُّحت: إل[ةىختجبأل
جبٌىُّآ ىٌ ؤ[ئسُّحت� خ ةختجبَّْْ خلُّحتجبحألّ[آل ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ حتحمجًحخلرأل
ّ مجختْز ٌُّآل ئُّ ذًٌرُّحت ؤ[ئسُّحت�ٌّ ؤ[ئسُّحت�َّةُّآ ضًجبٌّ إل[ةىختجبأل ألُّء
ئُّ َّْ Iranianا: Cyber Armyأ أل[ٌّْ خُّ حأل ط٢ إل[ةُّحتٌّ
أضًح شجمٌُّآل أل[ٌّْ:طّؤ[ال ؤ[ٌ[ألُّّـ ّ إل خلُّْجل ٌُّة]ط : ؤ[ئسُّحتَّةٌُّ[ألحبح
ألًخلختحَّْث ط[ةُّجنَُّّْ ٌخت ئُّخب ألًخلختحَّْآ ئُّخلُّحت ٌّ ّرا خ حجلٌّ حت� ّ ئ
خلُّحتؤ[آل ٌر مجُّحت:خحنُّّْ جبَّةٌُّآلّـ جي إل٢ خى[ز هُّحتؤ[آل خلُّحتء مجُّحت
إ جبَّخف ني[َّْحت�ْحآل طُّْح خف ّؤآل إل ٌر خحنُّّْ طُّمجُّحت ٌألفآ جبحجبَّألُّْ

ؤ[ئسُّحت�َّةُّ:خ�حت�آل أDNSاٌّ ذؤ[حتٌّ ذًألًٌّ[ألُّ إل[ةُّحتحآل:ذُّألإل[
ْحذ[ٌّ خُّ طُّؤُّجي ةُّ ضٌ[آلآ خُّ ذ[ٌدُّز سُّحت�َّة[ألؤ[ئ جلحألّ[حتٌّ خ
ضٌ[آلإ سُّحت�َّة[ألؤ[ئ خ ٌر جب ذًٌرُّحت خلُّحتجبحألّىُّحتحأل حتحمجًحخلرأل
ٌخن (www.mowjcamp.org) ؤ[ئسُّحت�ٌّ ذًحألًٌّ[ألُّ إلُّحتَّْء

خلُّْجلَّإ خحلْذألٌَُّّّْ زّحن[ألحبَّحتحألض ؤ[ئسُّحت�ٌّ ةُّ خىُّآل إل[ء

٣G جَيطةى ٤G ئؤسلؤ لة
دةطريَتةوة

سّإل[آل جن[حتٌّ: ٌُّةُّال خُّ خًْ ألُّحتٌْجت ز[ٌرُّضر :ٌّخلئط
ةؤس[ألّ[ٌّ ةُّ خختجبخ[ألحب ؤخ[ٌئ Gت ٌُّّحتحٌُّئ أل[أل ّ خُّة[حتإل خل[فئُّ ألُّحتٌْجتٌخن:ئُّ جبٌىٌُّّ جن[حتَّة[أل ئُّ جن[حتَّةُّّـ أNetcomا:ئُّ

جبَّة[زإ حنىُّجنّ ز جبحإل[ذًْجبح
ط[حتحٌّ إل[ذألُّ ٌّإل رُّ ّ جبَّخ ذ[جلٌَُّّ: ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّ طُّال
خختجبخ[ألحب ؤخ[ٌئ أل[أل ّ خُّة[حتإل ح ض٢ حتٌّْْ ئُّ مجُّْحتَّ ىّ ّحنىُّْذأل ز
ألحبٌَّّ ّ إل نيًححت جبَّة[ذُّ ةُّ نيختةٌُُّّةحبح ئُّ �[خ[ٌر ّ ؤ أببا حٌِ ض٢ خُّ
ط[خل[ٌِ :ئ ّ إل ئُّ جبَّة[ذَُّّْ ألحلٌ خختجبخ[ألحب حٌِ ض٢ Gتْ حٌِ ض٢

مجحنرإ رّ طّألرُّحتأل

ّ ٌُّة ةُّ خلىذئُّألحبٌّ ٌئخ خلجلحآل
ًحتح ّ ز[ئ خُّجنحبححتخًْحألٌُّّ ئُّْ خًْ
خُّحتأل[ؤضضضضٌُّّ ةذ[ٌِ أل[ني خ
حبحٌُّاْ ّ ذ خُّإلختٌَّّ: أخُّحتٌر[ألّ[:
I dreamedأ حتحألمج ْذأل ٌ ئُّحت�
ذًحأل خُّحتأل[ؤُّةُّجبح ئُّ aا dream
خبؤ[حتٌَّّ جلحتذختٌآل ةُّ ّ ةُّخل رُّ ّ خد
ذُّؤ[جن[ٌّ جلٌَّّْ خلُّحت جبحألّحنرًحأل
ؤ[ئسُّحت�ٌّ خىُّآل:ئُّخلُّحت مجحتحألُّّّةٌُّّ
ةُّ ثبببجبح خل[ف ئُّ أYoutubeا:
ةُّخمإ ؤئّآل ببب ئُّ جلٌ[ذخت جبَّة[ذُّ
لّحبٌٌُّء طٌُّْحنضضضضضَُّّْ ئُّجبْحٌّ
David Aerأ خُّأل[ٌّْ ٌر جب
ةني٢ ئُّ خ[خم ةُّ Dentistا
ٌّ نيًَّْذُّ ةُّ جبَّة[ز ّ ؤأل[ئ
ذًْجن خ[ْةّحبحْ ئُّمجُّئ جبحألجم[جلْ
طُّال خًَّْآ خلٌُّخت ىّ إلُّخلر
ؤئّآل تت ئُّ: جلٌ[ذخت جي: �ٌٌُّلّحب
إلُّؤ[آل ئُّخلُّحت خًْآل خّألُّحتٌّ ةُّخم

ؤ[ئسُّحت�إ

ئالَتون Nintendo)ى wii)
ةختجبأل جبحتْخلر: جبٌحلحٌآلّـ ئُّجبْحٌّ:
ط[ئرًآل أipodاٌّ أiphoneاْ
إلًّمججم خلرًححتز: ئٌُُّّآل:
خًَّْ ةُّ خُّحتٌر[ألَُّّّْ
خلُّحتع حن[ألّ حتحة ٌّإل
طُّْ ضُّئآ جلحتٍ خبؤ[حتٌَُّّة
ٌّ ط[ؤ٢ ّجمر[ ط جبٌحلحٌألُّحتَّ
ئُّ ٌّألّر[ألحب حتٌىختجبأل]ٌ
بب مٌُّ[حتَّ رًألط[ئ
ةُّ ةختجبَّْْآ جبحتْخلر
ةّئٌُّّـ تضب: حنّ ة
إلُّجلححت بثت ألختضُّةٌُّّ
ّجمر[جي ط ذ[ جبحتَّّـ
ٌّ ط[ؤ٢ مجختحأل١ٌآل خُّ
ٌرآ جبحجبَّألخت ٌ[حتٌىختجبآل
طُّْحألُّجي إلُّؤًْ ئُّ س�ُّ
خُّ َّةُّ ط[ؤ٢ جبْمجؤُّة[أل
ٌألختحَّْذَُّّّْـ حتحجل [خم طُّك
�ؤ[أل جنُّجي فؤ[ٌَّّْ جبحألٌُّّ ت ذ[ ٌْجمرًَّْ

ألختحَّْإ ّ إل خُّحتإلُّال

ساَلى لة خةَلك زؤرترين سؤزان طؤرانييةكةى
٢٠٠٩دا تةماشايان كردووة

بةرهةمدةهيَنَيت تةلةفزيؤن تةنكترين LG كؤمثانياى
ةحتٌ[ٌّ ٌّLG ةؤس[ألّ[ٌّ
يُّخ[حتَّ ىّ ذُّئُّهحلٌأل خ[جنًْحت
ذُّةألُّئخبٌ[ٌّ ١ٌٌآل ألً خُّ أبتا
ذُّألإل[ ةُّ أل[ ّ إل خُّحتإلُّال LED

ذُّألى١ٌآل خُّ طُّخلرًحتَّْ ؤئال أتضبا
ئُّ ٌضر جبَّةخت طُّخبؤ[حت ذُّئُّهحلٌآل
ٌُّّ ألً ذُّئُّهحلٌألُّ طُّْ سّإل[ألحبحآ
ذُّئُّهحلٌأل[ألٌُّّ ئُّْ ذُّألى١َّ ؟بت

خُّ ألختحْآل ّ إل خُّحتإلُّال ّحن١ ز ةُّ:
حنُّةُّجنّ ة ذُّةألُّئخبٌ[آ إلُّؤ[آل
ٌ[حتٌحنُّ خخت� ةّئمجختحؤُّإ أتا ذُّألإل[
ألوختحألجمة ئُّ ذُّئُّهحلٌألُّةُّ

ثذ[ ئُّ ةُّ :CES سّإل[أل
جبَّْْؤ ة[ألًْأل �ؤ[أل ببٌّ
ق[ٌخن ٌرآ جبَّخُّخل١ جبحإل[ذًْ

ٌرإ خىخت

كرد! شووى هيلتؤن ثاريس
ةىلُّ رألإلّئ ز[حتٌحم
خُّحتجبَّْحال ةُّ :طُّؤختٌى ضجن
ؤّحبٌ[ة[ألُّآ خ[خل ّ س
حتمج[ألؤ خم ز٢ خُّ: جنًٌّْ
ألٌذُّئُّهحل ّحنىُّجنى[حتٌّ: ز
طُّْ ًٌجمرّ ز ٌّإل خُّ ةختجب
جلع٢ٌَُّّجبح ئُّْ إلّئغ: ٌُّّئحت

ةُّ ز[حتٌحم َّْحتٌ�ضضضضختذدًْ؛
جلع٢َّةُّجبح ألُّمجختذألٌ ْ ئُّ
ةختجبخًْ ئُّخُّحت أل ّ خًة سئ
ضجنص[ئدًْال جلحت حتحٌ�ٌُّ[ألحبث
سألُّآ طُّْ خُّئُّخضضضضضضضضضُّحتةختجبأل
جبَّخل�٢حأل ةُّ ؤحتمج[ألّخن
طٍَُّّْ ألًْخلُّحتَّ حبألْحئ خلّئّ[

خُّزُّخلُّألحبةختجبأل ةُّ ألُّجن[حتجبََّّْ
جلحت إلّئرألَُّّْ ئٌُُّّآل جبحْحةٌُّّ
جلع٢َّ خضضضضضضضًَّْآ خُّضرّ[حت
خم ز٢“ أل[ٌّْ زختمجختحؤُّةُّ
ّ�[خم“َّ ل خم: ئُّ ؤحتمج[آل
زُّضخن جبحإل[ذًْ إلُّهرٌُّّ ْ

ٌرإ جبَّةخت

بةمولَكى ئةلَمانيا نةفةرتيتى بوو
خُّحتئف ؤجلَّض[ألٌُّّ سختخلختحْحأل ّ ئ
ألُّهُّحتذّر زٌُّىُّحتَّةٌُّّ حتحٌ[أل�ٌُّ[ألحبث
خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جتَّْْةٌُّّ ّ ةُّؤ
ىؤًئ خل[:ئُّؤُّْخُّحت ألحلٌىٌُّّ:ببتت

[ألّ[ٌُّإ طُّك
ئُّجلححتٌّ ٌحم: زخت هختحألحم: :ط[خبحألجم
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� خلّوختٌحب هختٌحبٌختٌى

ة[نُّجلٌّ مجختْز ؤّجمختٌّّـ ؤجلَّض[ألٌُّّ
ئُّخُّحتئف ألًٌحم ئُّؤجلَّض[ألٌُّّ خُّحتجبٌّ
[ألّ[ طُّك جمرٌ ًإلُّئ“| خٌْىختجبََّّْ
خختْخلّ[  إلُّحتق حتْألُّْ حتََّّْْ ئُّْ
ض[َّْأل خًَّْذُّ: ٌ[خل[ٌَُّّّْ :ٌ ئُّحت�

زٌُّىُّحتَّ“إ طُّْ
طُّؤّألحبححتٌّ شُّْحخم جلحإل ّحن١ ز

ٌألُّْححتٌّ جنً ٌّ]خ طُّعًؤُّأل مجحنر
“ْذُّةٌُّّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبخًْث ؤّجمخت
زٌُّىُّحتَّ طُّْ: جبحْحٌّ :حت٣َّ خُّ
ٌختٌَّّ خُّمجً جبَّة[ذَُّّّْـ [ألّ[ ئُّطُّك
ض[َّْألُّّذ“إ ؤّجمخت خُّئ�ُّأل[ؤُّة[آل

ؤّجمخت ئُّخ[جنًْحتٌّ: ببثبآ : خل[ف
[ألَُّّّّْ طُّكىّ ٌألُّْححتأل[خل ئٌُُّّآلجنً
طُّْ خًحتض[حتجبز ئًجبهّل: خُّأل[ٌّْ
ئُّخلُّّّة[أل جبجلحتحَّْذَُّّّْـ زٌُّىُّحتَّ
جبَّة[ذَُّّْإ جبحْحٌّ ي[إل٢َّ حتحخًحتجبََّّْْ
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ذ[:ؤًْئ٢ آلث:إل٢
ْث:خلُّخ[﴾:خل[جبة

:�جبَّأل خُّ: خٌُّ[ألآ: جبَّيّيٌُّّ: خلِ: شُّْزّـ:
َُّّْإ َّةُّ:خُّ:ط[مج[:جبق ة[ذجتؤ٢

خلُّحت: ئُّ: ٌألالإ: جب جبَّحت: سئُّة[×: إلُّئحبَّخلرالآ:
الآ:خّش[ؤُّةُّال:ئُّ:خُّحت:جبَّةُّالآ: ّ خلُّحتٌألُّةٌُّّ:جبحجبَّأل
ّحنر﴿[ألُّآ:جبَّنيؤُّ:شُّؤ[الآ:ض[ْئُّّّةُّ: جبَّحت�ؤُّ:ني
جبَّةُّؤَُّّْإ: ْجن: ني[ْال: :ْ جبَّال: إلُّئحبَّمجختالآ:
:ْجن:جبَّةُّؤَُّّْآ: ِ جن[ألُّةُّ:إلُّئحبَّمجختالآ:ضؤ:ز
جن[ألُّ: : ِ ز :خلُّحتؤ إلُّئحبَّمجختالآ: جبجبحآل: هئىلٌُّّ:
: ِ ز :جبجبحألُّة[ق إلُّئحبَّمجختالآ: ئوىُّةُّ: جبَّةُّالآ:
: ّ:ني[ٌِّ:جبَّضالْ: ّرآ:ئُّذ جبَّجنالآ:جبَّحت�ؤُّ:ذًحئ

ّ:أل[آل:جبَّضؤَُّّْإ ةًْز
ٌألالإ َّةُّال:جبَّةُّؤَُّّْْ:شُّئيُّةُّ:جبَّحتجب ة[ذجتؤ٢

زئّى[ألُّة[آل: : ِ ز خُّحتَّْ: ٌألالآ: جبَّحتجب َّْة[×: ّ ز
جبَّحت�الآ:جبْحذخت:جبَّحتمج[ٌّ:طُّز[حتف[ألُّةُّ:جبَّةُّؤَُّّْإ
ألشُّؤَُّّْ: ّ ز :ؤألإل ئُّ: ط[خل[ألجمحتأؤُّخلنُّجبا:

:خ:ألإلؤ:ٌُّةُّالإ ٌّجبحجبَّخُّجل
خلُّحت: جبَّمجُّؤُّ: ذ[: خلُّحتجبَّةُّْال: ي[جبحتؤُّجبح: :أل خُّ:
الآ: ّر:حتخبأل[ؤُّ:جبَّةخت� جنُّي[ؤُّةُّإ:ئُّ:خلزُّحت:ؤ[حتة
خل[ألحبٌْمت: :ْ :١ّ ؤ ٌجمر�ٌُّّ: ْ جبَّحت�ؤُّ: جبْحذخت:
ال:ْ:ةُّ:جبَّمجُّؤُّ:جبْْة[أل:حتخبأل[ؤُّ:هختجنِ: جبَّةخت�

١ّ:جبَّ"إ خلًححتٌّ:ؤ
ٌجمر�ُّ:خُّحت:ئُّ:خلًححت:خًْآل:جبحجبَّخُّجلالإ: ْ: ِ خل

َّْؤِ:خلٌّْ:ز[خلُّْحألُّةُّ:جبَّجبَّؤَُّّْآ:ز[خلُّْحآل:
آ:هُّحتؤًْآل:ذ[:ني[ْ:جبَّةُّألَُّّْ: ِ جبَّة[:ْ:جبَّئ:ْخل

خلُّحتَّذ[ٌّ:شُّْذًَّْْ:شُّْذًْ:ذُّْحْ:خًَّْإ
ز[ئرةُّال: جبَّةُّالآ: ؤ[ئ[ْحٌِ: طّحبححتََّّْآ: جبَّنيؤُّ:
سئ: خلُّحت: ئُّ: الآ: ّ جبحجبَّأل ةًحتخلُّّّةُّ: خلُّحت: ئُّ:
: ِ ز جبَّخلر: ة[حتَّةُّال: :ْ جبحجبَّألّحنال: مج٢َّة[آل:

جبَّةُّال:آ:ث:خلُّم[ز:ة[حت:جبَّةُّالإ
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رؤذى كارى

بةسة نازيلَي

ضيم بؤ دةَلَيي؟

ضيتر تاقةتى كَيشانى هيض تابووتَيكم نةماوة

لَيوم مذ هةَلناطرآ

جطةرةكان بَي سووتوون

تا كَيشانى دوايين تابووت 

جطةرة هةية بؤ سووتان!

لَيوةكانم

تاقةتيان هةَلناطرآ

فَلضةكةم لة دةست طرة

تا سووتانى ئةم جطةرةية

ثِرم لة هةرضي تابووتة

ئةم تابووتانة دةم سووتَينن

                                              نن 

                                        ي 

                                  ت

                             وو 

                        س

                    م

           ة

 د

سووتان لة تةنياييدا

باشترة لة كَيشانى دوو تابووت

بة شانآ !

شانم تابووتَيكيش هةَلناطرآ

مذم لة لَيوتا

"تةنياييم 

ئؤقرةى ناطرآ"

تا داطيرسانى ئةم شيعرة

تابووتَيكم ثِر لة وشة

X+Y=Y+X

رى
ضة

كؤ
ن: 

لة كؤرسي ماتماتيكيشدا

قوتابييةكى تةمبةَل بووم!

كَيشانى ئةم تابووتانة

تةنط بة نةفةسم هةَلدةضنن

نووسينى ئةم شيعرة 

ثِرم دةكا لة تؤ

ئةم ئيََوارةية 

ثِرم لة هةرضي  Xة

ئاوَيتةم بة هةرضي تؤية

 تا سووتانى ئةم تابووتة

جطةرة هةية بؤ كَيشان

 دةمكةى بة سووتوو

نازيلَي ؟!

[ألّ[آ: طُّك :ِّ ألّحنرُّس حتؤ[ألّ[ٌِ: حتَّنيُّئُّء: خُّ: ْذ[حتألًْخلِ: :ْ جن[م٢: : ؤًْئ٢ ذ[: إل٢
:جلٌ[ذخت:خَُّّْ:أل[ْخ[أل�:إلٌُُّّ:خٌَُّّّْ:ئُّ: خل٨:تتثب:ئُّ:جبحٌىدًَّْآ:ؤًْئ٢مجثبٌّ:ط
ّحنىآ: ألًْخلّألُّة[ألّحبح:َّْخلوِ:خبٌ[أل:جبخبْححتٌّ:خلُّحتجبَّؤ:جبٌىر[ذحتٌّ:ألّىٌّ:ني[طجن
ئُّ: ئٌَُّّّْ: خُّحت: :ثثثب: خل[ف:جنّجمىني[ط:ٌّألّى ةختجبَّْْآ: حتؤ[ألّ[ٌِ: جبٌىر[ذحتٌّ:
خختحٌَّّْ: : ؤًْئ٢ ذ[: إل٢ ةختحإ: خ[حتحآل: مجًئئُّ: :ْ :ضُّئ جبَّخلر: ةُّْذُّ: ّر: إلُّئد ْذُّةٌُّّ:

:ثبببإ ِئِ:طُّجبَّخّ[ذُّ:ئُّ:خل[ئ ّ ألخ

ة[ئمّأل :طّر[ئ
ْث:ة[َّْ:هُّذ[شِ

حؤُّ: مجُّحت� إلُّأل�[ْ: نيُّآل: جبَّةختجبآ: زّ[خلُّال: جنخلرُّةٌُّ[: ئُّ:
مجختز: :�ألخئ َّْء: جبَّخلرال: أل[َّْحت�حخل٨:جنخلرُّةُّ: ئُّ: جبْحَّْآ:
إل[ْححتال: خّأل[ٌُّء: خلُّحتٍََّّْ: ألإلؤِ: خُّحتَّْ: خُّحتجبَّك[ْ: خُّ:

حجلح“ ةختجبث“:ذ٢
:ٍؤحبح:ض ّ ٌخت:ز ٌخت:ذّحنىِ:ؤ[أل�[:ئُّ:خب دُّحتَّةُّال:ذختخل[ْ:ئُّ:خب ّ خل

جن[حتجبََّّْإ:
ةختجب: إل[ْححتال: إلُّؤحبٌجم[آل: خًْآ: زّ[خلُّةختجبآل: ضُّحتٌىِ: : ِ ةُّخل

حجلح“ ذ٢:“
زّ[َّْةُّ:مجٌُّحنرُّ:الّـ:ْذِث

َّْحتَّ: آ: ِ أل[ٌ�[ذ جبَّأل�ر: خىٍُّ: إل[ْححت: خُّحتجل: نيُّآل: “إلُّحت:
إل[ْححت: ّىَُّّْ: ز ٌآل: جبَّخبؤ٢ : ِ خل ذ[: خحبٌَّآلآ: : إلُّْئ ّىَُّّْ: ز

جبَّةٌُّآلإ
طُّْ:ْذِث:“

ِ ٌُّءآ:جبْْآ:خل
ّىَُّّْ:إل[ْححت:جبَّةٌُّآل ؤُّ:ز ّ ط

حجلحححححححإ إذ٢
: ِ خلُّم[ذ ني[حتَّةُّ: آ: ِ جبَّخ زًٌَُّّخلر: : ِ ز ذختؤ[آل: ّىِ: ةُّخل
نيُّآل: إلُّحت: ةخَّْآ: : ٍ ئُّْ ةُّخلِ: بب: جبَّخلرٌُُّّةِ: جبْحذخت:
إلُّؤًْ: ئُّ: جبَّخًْآ: زًٌَُّّخلر: : ِ ز ّىؤ[آل: ةُّخل : ٍ س[حت ؤ[َّْ:
ٌىِ: ة[حت خ[جي: ّىِ: ةختجبأل خ[ألل: :خ ٌى﴿جمغ: حت ؤ[ٌَُّّْجبح: طُّال:
جبَّخل٨: ت: ْذ٩: ئُّ: خُّحت: : ِ ةُّخل إلُّؤّحنُّ: ألُّخًْآ: ط[خل[آل:
:ٌَُّّْْ ّىِ:ذخت:إلُّحت:ألٌُّحبَّخخت� جبَّةختجب:خُّ:إل[ْححت:ةختجبآل:ٌ[آل:ةُّخل

ّحبَّجبحإ ٌجتٍَّ:ز جبحت
خًٌْآلآ: إل[ْط[إلُّألل: ّىَُّّْ: ز حتحجبٌَُّّء: ذ[: ةذ[ٌّحبح: ئُّ: خُّال:
ٌجتآ:أ:حتحا:خُّحتجلْ: :ط[حتحؤً:جبحت ِ ا:جبَّخ ِ ٌ:ةُّْذف:خٍَُّّْ:ةُّ:أذ حت
خُّال: خًْآ: خ[جي: جبَّأل�ُّةُّ: آ: ٍ خًذخت خُّحتجل: ط[حتحؤً: أجلحا: ٌجتْ: جبحت
ّحنر[:جبَّؤُّخئٌُُّّء:خلُّحتٍ:جبَّمجختزّـ:جبْحذخت:جلحت:جلْْ:ةذ[ٌِ: إل

ّحبَّإل[زإ ز
خُّ: ةُّ: : ِ ةُّخل خًْآلآ: ط[ؤ[جبَّ: ةختجبآل: خ[ألل: :خ إلُّؤًْ:
:ِزئ : زئ ٌىِ: ني[ْ جبَّؤًْ: : ِ جبَّخ ةُّ: خًْ: جبٌ[حت: ْح: جبَّأل�َُّّّْ:

آ:زختخلِث ِ إلُّخ
جبئألّ[آل:ئُّ:ؤ[ئٌَُُّّّْح

ْ»ث:ألُّ
ّىِ:ذخت:ْذِث:نيُّآل:أل[ضجنُّ؛:ةئّئُّةُّز:ئُّ:خ٢:نيًَّْآ: ةُّخل

ؤُّمجُّحت:ْح:ألُّّّح
ُّّإ ّ ْ»ث:ئُّ:حتحخلرّحبح:ؤآل:ةئّئال:ز

إلُّؤًحآل:ْذّ[آلث:جلحت:ني[ةُّ:طٍُّ:خ:أل[نيّرُّ:خلُّحتََّّْح
طُّال: ذختٍ: ّىِ: ٌأل جنً ئُّ: ؤآل: أل[خبٌالآ: :َّ ئ٢ ؤآل: جبحَّْث: َّْؤال:

جن[حتَّ:جبَّخبٌالإ
: ِ جبَّخ فدًْحتَّآ: زختخلِث: زئسئُّةُّ: ني[ْ: جبَّالّـ: ةُّخلُّ:

َّ:جبَّخبٍح ئ٢:: ِ فدًْحتٍ؛:ةُّ:ْحٌُّ:ة
ْ»ث:ؤآل:خُّ:حتحخل٨:أل[جلح×إ

جبَّمج٢ح: جلؤ[ألِ: ةُّ: : ِ ةُّخل ؤ[إ: خلًْحت� خلُّحتٌ[آل: ش٤ُُّّذُّةُّ:

زختخلِث
جبَّةٍُّ: إل[ْححت: َّْخلر[ٍّْـ: :خ طٍُّ: آ: ِ خئ خؤ[آل: ذى[ٌُّ:

حجلحح ذ٢
جبَّذًحألف: ضجنُّ: ر[آل: ّ ز :ًَّ ّ ط جبْحالآ: ئُّ: : جبئ نيًألىُّ: :«ْ :
ة[حتَّ: طُّال: ّى١ّ: ٌأل جنً ئُّ: ٌ[آل: خىٌُّألً: ذخت: ٌىِ: أل[ْ خ[أل�ِ:

خىٌُّآلإ
ال:حتَّع[آلآ:ةُّخلُّ:جبَّالّـني[ْ:زئسئُّةُّ:زختخلِث ّ طُّْحآل:ئ

ّرفح :ألُّةختجبخ ِ إلًّحجبححتال:مج[ئرُّز:ز
خُّ:جبئحنى[ٌَُّّْْ:ْ»ث:خنيِح

ألُّخًَّْآ: ضختحزال: ؤُّخُّخل٨: ؤآل: ةُّ: خئّال: ّ[آل: ّ ز طٍَُّّْ: :خ
خُّ: : ِ ةُّخل ةختجبآ: جنُّحتؤّ[آل: خلُّحتَّذ[: طُّْحأل١ّآ: ةختجبَّ: حتْْال:

ْذِث إلختخ[ألَُّّّّْ: ّ ؤ
جبْحذخت: :ْ جبَّةٌُّآل: إل[ْححت: ٌى١ّ: س[حت خحبَّآلآ: خلُّحتألش: إ:

ٌّألَُّّْ:خ:ؤ[ئُّة[ق[آلإ جبَّمجُّحت�
ّىَُّّْ:إل[ْححتؤ[آل:ةختجبث ٌى١ّ:ز خٌُّ:س[حت

حجلح؛ آ:ذ٢ ِ ٌُّءآ:جبْْآ:خل
:خ حألَُّّْ: مجُّحت� ش٤ُُّّذُّةُّ: ألُّخًْآ: خ[جي: جلحت: خُّال:
ئُّْ: ذخت: جبَّخلرٌُُّّةِ: :َّْْئُّؤ جبَّخلرٌُُّّء: ؤ[ئُّة[ألّ[آلآ:
ةُّ: هًئىُّةُّ: أل[َّْحت�حخل٨: مجٌُّحنردًْألُّ: ال: ّ خئ جبَّذًح×: َّْآ:
: ِ إحتحإجلحاآ:ةُّخل ِ ّحنر[:إل[ْححت:جبَّة[أذ :إل ِ إلُّخلرال:ةختجب::ةُّخل
ّىِ:ةئألُّجبَّحتْ: ّرّـ:إل[ْححت:خى[زآ:ةُّخل :َّْخلر[:خ ٍ :ئُّْ ِ جبَّخ

ئ�٢إ ّ جن

ئةو ثياوةى هاوارى دةكرد تَيرازا
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:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب::| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ِخل[ئ

وتووَيذ لة طةَل ئؤرهان ثامؤك
ْث:خل[حت:سُّئ

بةشي يةكةم

ألًخلُّحتَّ: َّْء: :ذ مج[حتئحمث: أل[خل[آل:
ز[ؤءا: أطحتإل[آل: خُّأل[ْخ[أل�ُّةُّ:
حتؤ[ألُّ: أل[ْ: ضجمرًَّْذُّ: ضز:
أؤجلَّض[ألٍُّ: ذ[جلَّةُّذَُّّْ:
:e Museum ر[ْحأل[آلاأ: ّ خ
ّر: ّ جبَّئ :ذ of Innocenceاآ:
حتؤ[ألُّ: طُّال: خل[جبَّ: ًٌَُّّّةِ: “خُّجن
خخت٨ٌ:ألُّّ:ئُّني٢ةِ:ضجنٌُّْجم٨:
خختٌرُّّ: خُّئىً: م[جني[آلآ: ًحآل: ّ أل
جن[ألحنّألُّةُّآ: إلُّؤًْ: ئُّني٢ةِ:
جئُّةذ[ٌِ: : طُّخلر[ألدًئ ْحذ[:
ني٢ةُّةُّ: ز[ئُّْحألِ: حتؤ[ألُّةُّجبح:
خُّخألّ[ذأل[ألِ: إلُّخلر[: ةُّ: أةُّؤ[ئا:
خزّحن[ألحبحألِ: ؤجلَّض[ألٌُُّّء:
خلُّحتجبَّؤٍُّ: طُّْ: ةُّئًزُّئُّة[ألِ:
ةُّضجنِ: خبألٍُّ: طُّْ: : ئُّمجُّئ ةُّ:
جبَّخختجبآ: خُّخلُّحت: أه[خلآلا: جبٌَّْجمر:
ةختجبآل: جن[أل[جلٍ: آ: ِخُّئ ِّآح: جبَّئ
: ئُّمجُّئ أل[ْحضألُّّةٍُّآ: ئُّ: خختٌرُّّّ:
طَُّّْ: ٌر: جبَّؤُّْ ؤجلَّض[ألُّةُّجبح:
خُّئىً: ذًحتةّ[آ: ضُّئىِ: ألُّء: :ٍ ه٢
خىُّال: سّإل[آل: ضُّئىِ: إلُّؤًْ:
خىُّآل: خبٌ[ألَُّّْ: خُّْ: جن[أل[جلٍ: ةُّ:
جبحٍ: إل[ألِ: جنيِ: إ: جبَّخبٌآل: ّحبح: ّ ذ
خ[خُّذِ: َّْء: طُّؤُّ: ئُّإلُّئدجتححتجبألِ:
أببا: خُّخلُّحتخختجبألِ: :ْ خلُّحتَّةِ:
ّ:جبَّحتخ[حتٍَّ: :ئُّألًخل٩ّ:حتؤ[أل خل[ئ

طُّؤُّح
ألُّحت٨ٌ: ز[ؤءث: طحتإل[آل:
خُّألختضُّة[آل: جنرُّ: ةةختجبألٍَُّّْ:
ّىُّ: ٌُّة ّ[ألَُّّْآ: ّ ز خًْآل: جنٌُّحبح: :ْ
خلُّحتَّةُّّة[ألِ: ئُّذ[ٌدُّفُّألحبٌُّ:
ؤختلآ:خُّال:جن[حتخلر[ألُّّذِ:حتخبط[ْحآ:
ؤجلَّض[ألُّة[آلآ: خُّخألّ[ذأل[ألِ:
مجٌُّ[ألحبَّ: جنرُّة[ألِ: ز[جبحجن٨:
خدألُّ: ألحلٌىُّ: ؤجلَّض[ألُّة[آل: ئًذىُّآ:
ّحلَّجي: إل طُّال: حلْ: ّ إل ألّحن[ألحبَّحتٍ:
ٌ[آل: ز[جن[ْ: ّحلٍ: إل ٌر: جبَّةخت
ؤّئئُّزآ: ّحلٍ: إل خدألُّ: ئُّجبْحٌحنحبح:
مجحن٨: ًٌَُّّّةِ: خُّجن طُّؤُّ:
أل[حتخبط[ْحٌُّّة[ألحبح:زّحن[آل: ئُّسّإل[ألِ:
ةةُّحتٍََّّْ: َّجبح: ئ٢ ٌرآ: أل[جبحت
ئُّذ[ةُّ: خختٌرُّّ: خُّألختضُّة[آل: جنرُّ:
ألُّحت: ّ خلُّحتخلًحتإل ٌىِ: ةُّة[حت :ّ ةُّخل
جن[أل[جلٍ: ّر: أل[ذًحأل طُّْ: جبَّة[زإ:
ة[ذٍُّ: ذ[طُّْ: خى[ز: خُّة[حتَّةٌَُُّّّْ:
: ئفز :ٍإل رُّ: ّ طُّخ ة[حتَّةٍُّ:
ؤختلآ: مجُّْحتَّة[ألِ: طُّجلؤًألُّ: ةختجبألِ:
رُّ: ّ جبَّخ ذُّألإل[: طُّؤُّ: ّىلُّْحألَُّّْ: خُّز

ْحينُّّة[ألِ: :ُّض[ئ مجٌُّ[ألحبألِ: :ٍإل
إإلُّحتنيُّألحبَّآ: ةُّخل[ٌُّذُّّةٍُّ:
سّإل[ألِ: حتحخختجبْْجبحآ: : ِخل[ئ بت: ئُّ:
مجٌُّحنرُّ: جبَّخلرّ[آل: أل[حتخبط[ْحآ:
طٍَُّّْ: :ٍخُّإل ؤجلَّض[ألُّة[آلآ:
ٌر:جبَّخلُّذّ[آل: ةُّؤجلَّض[ألُّ:جبٌَُّّْ
زّحن[آل:خحبحزآ:ئُّجلحتخٍُّ:ة[ذُّة[ألحبحآ:
ؤجلَّض[ألُّة[آل:ألحلٌىُّ:خدألُّ:جبَّخلُّذِ:
ئُّ: خختٌرف: ؤجلَّض[ألُّة[آل: جبَّْئُّزإ:
خلُّحتَّذ[ٌِإ: ّىِ: ؤًؤ[حتَّخلُّةختجبأل
ة[ٌُّءآ: : جنُّة[ألحبألٌَُّّّْ: َّْء:
:ٌُّّ ألً ؤجلَّض[ألُّ: طُّال: جنٌُّحبحخًألِ:
ئُّزّحن[ألحبحألِ: مجختز: خُّجبْْحت: :ٍض
إلًألُّحتٍ: ًٌَُّّّةِ: خُّجن :٨ّ حتحخلر
جبَّخلُّز: ةُّخلِإ: ذ[ةُّ: ٌ[آل:
ذختَّآ: مجختألل: ةُّخلُّة[آل: ئُّإلًألُّحتْ:
إئُّخُّحتطَُّّْ: ط[حتَّجلَّْْةُّ: طُّؤٌُُّّ:
أةُّؤ[ئا: :ّ ة[ذ ئُّحتؤ[ألُّةُّجبح:
ةًزِ:ني[ٍ: ةةختجبألٍَُّّْ: ضُّحتٌىِ:
جبَّخلىِ: س�ُّحتَّْ: ز[٤[ٍَّْ: :ْ
: ٍ جبَّحتمج[ٍ:خبْْحتٍ:ألًخلرألُّةُّْ:إلُّألحب
أه[خلآلاَّآ: : ِؤ[ئ ذختٍ: ةُّئًزُّئِ:
ؤجلَّض[ألٌُُّّةِ: طُّْ: ة[ذُّجبح: ئُّْ:
ّحلٍآ: خألّ[ز:أل[:ألُّء:خ:زّحن[ألحبحألِ:إل
خُّطُّجلؤًْألُّة[ألِ: : خُّإل[جبحآل: خُّئىً:
ةُّخلِإ: ذ[ةُّ: خبٌ[ألِ: ضجنٌُّْجم٨آ:
خبٌ[آل: طٌَُُّّّْآ: ؤآل: خلُّحتعُّةٍُّ:
ّرآ:خُّضُّْآل:ْ:أل[: ىد ّ ّ:ز ئُّإلُّحتجنر
طٌَُُّّّْ: جن[ٌ[ألِ: حبٌُّّة[ألَُّّّْآ: ّ طًؤ
ئُّخألّ[ذأل[ألِ: خىٌُّآلإ: :ًَّّ ز جن[أل[جلٍ:
آ: ئُّطُّخلر[ألدًئ ؤجلَّض[ألُّةٍُّ:ضال:
أةُّؤ[ئا: ئُّةُّخل[ٌُّذِ: جلحت: ئُّؤُّجبح:
ٌر: أل[ؤُّْ إؤآل: جبَّفَُّّْ: ألحلٌ:

:٩ٌ ٌ�ٍُّ:جبَّحتخخت� جبَّخلُّذِ:ضال:ئُّحت�
جبَّحتملُّالآ: ألّ�[ة[×: ٌ[آل: أل[ضال:
ّر: خ :]ط َّْء: ّر: أل[خ ؤجلَّض[ألُّ:
جبَّخلُّز: خًْألِ: ط[ؤ[خبٍَّ: ؤ[ْ: ّ إإل
ألّحن[ألحبَّحتٍ: ّر: جبَّخ خُّئىً:  –
إلًألُّحتٍ: ة[حتٍ: :خ ّر: خ إلمجختٍ:
ّر:جبَّحتخخت�ٍ:حتؤ[ألُّّذِ:ةُّخلِ: ْجبَّخ
ّر:إ ةةُّحتٍََّّْ:جنرُّ:خُّألختضُّة[آل:خ
ر[ْحألِا: ّ أخ نيآل: :ذ مج[حتجبئحمث:
:ذ ةُّ: جبَّةٌُّرآ: أل[خلُّ: ّ ز
أل[َّْآ: : ِ ئ ٌحلز: حت ئُّؤجلَّض[ألُّةُّجبح:
جبَّحتخخت�ٍ:أل[ْألّحن[ألِ:حتؤ[ألُّةٌُُّّ:إ

دُّةُّال: ّ ةر أل[ْألّحن[ألِ: ؤآل: ز[ؤءث:
ةًحتز: طُّْحآل: أل[ةُّؤَُّّْ: حتْْآل:
ةختحٍَّْ:جنرُّة[آل:ألفآ:جَّْء:جنُّحت�ْ:
جبْحٌآل: أل[ْألّحن[ألُّ: طُّال: ج: ط[جن٨:
جلٌ[جب: خني٢ةُّةُّ: سّ[ْحجلٍ: ْجنٍُّ:
ٌألُّحت:زختخلّ[حت:جبَّة[ز: ّ:ضً ةختجبإ:ة[ذ
إلُّؤّحنُّ: أل[ْألّحن[ألُّحح: جخطُّال:
جنيًألىُّ: جبَّجبَّألَُّّْ: خَُّّْ: َّْال:
:خ جلٌ[ذخت: ّىِ: إلُّئ أل[ْألّحن[ألُّ: طُّال:
دُّةُّ: ّ ةر ئُّؤ[أل[ٍ: خ٢ةختجبألَُّّْ:

ّر:ج أل ّ جبَّحتَّضجم
طُّؤُّ: َّجبح: ئ٢ خ[جنُّ: مج[حتجبئحمث:
ئُّحتْحأل�ٌُُّّةَُّّْآ: ٌألحبألٌَُُّّّْ: ضً
خُّحس[جبٍْْ: ط[ؤ[خبَّ: :ذ ىحبح: ّ ش[ئ ئُّ:
حتخبحألُّجبح: ئُّخبٌ[ألِ: ج: ر[ْحألِ: ّ خ
ط[خل[ٌُّّة[ألحبح: ئُّة[ذُّ: جبَّةٌُّرآ:
ّحلٍ: ؤ جبَّْحتٍ: ئُّنيًححت: ا: ةُّؤ[ئ: أ:
جبحٌ: : ِؤ[ئ ًححتحألِ: ّ ط ضًححتجبألِ: أل[آل:
ضُّحتٌىِ: ةُّ: أه[خلآلاآ: خ[ْةِ: :ْ
ضًححتجبألَُّّْْ: :ْ ّحن[آل: س�ُّحتَّة
خًْآل: ذُّئُّهحلًٌآل: خلٌُّختةختجبألِ:

َّجبح: ئ٢ جبحألّحنردًْإ: ًححتحألحبحآ: ّ ئُّط
خلُّحتخلًحت: :ْ سًحآل: ّىِ: جنر إلّمت:
ألُّحت:ٌ[آل:ط[ئجل:ئُّط[حتحجبح:ألُّّإ:خُّال: ّ إل
: جنُّّةِ:يًْئخلُّحتَّحت�حٍ:طَُّّْجي:ض
خُّجبٍ: خًَّْجبح: جبْْخ[حتَّ: ألُّحتٌرُّ: ئُّال:

ٌرإ: جبَّةخت
الآ: ّ خئ خُّحتْْألِ: جلحت: ز[ؤءث:
خز[ةّحلٌَِّ: ط[ؤ[خبٌَُّّ: ر[ْحألِ: ّ خ
جبْة[ألحبححتَّةٍُّ:ني٩ّ: ّحبح:ةىلُّ: ّ ةُّذ
ضًححتْْ:أل[َّْحتحخل٨:ةؤُّئ�ُّ:خبٌ[ألِ:
جبَّخلرُّةٍُّ: جبْْحتَّ: ط[ؤجلح: :خ
ةؤُّئ�ُّآ: :ٍ]خ ئُّني٩ّ: أةُّؤ[ئا:
حتخبط[ْحخًْآل: خُّحتَّْ: ةُّؤٌُّئِ:
جبحٌّْ: ةُّْذُّ: ئُّجبَّخلرحبحآ: إلٌُُّّ:
جلٌ[ذخت: ط[ؤجلحةٌَُُّّّْإ: ضجنٌُّْجم٨:
جبَّةٌُّرآ: حتحخلر: :ذ ئَُّّْجيآ:
ر[ْحألِ: ّ ئُّخ :ٌ سحت َّجنحبح: َّْئ٢
خٌَُّّّْ:: : ٌُّّْجبَّجبحتجبَّة ؤختلُّة[آل:
خلٌُّختةختجبألِ: خُّ: :ٌ جنُّْ إلُّؤًْ:
: ِ ذُّئُّهحلًٌآل:ْ:مجورًْمج:ْ:جبَّؤُّذُّي
:ّ :ز[خل[ْآ:ة[ذ ِ خُّ:خلُّحت:جبَّخآلإ:خُّخ
خلُّحتجبحألِ: حتؤ[ألُّةُّال: ة[حتَّةرُّحتٍ:
ئُّني٩ّ: أه[خلآلا: حلحألِ: ّ ض : ِؤ[ئ
:خ : جبَّة[زآ: :ُّ�ؤُّئة أل[َّْحت�حخل٨:
:ٌ جنُّْ إلُّؤًْ: :ْ : خل[ئ ث: ؤ[ٍَّْ:
ئُّْ: : جبَّةُّآلآ: ذُّئُّهحلٌآل: خلٌُّختٍ:
خُّةُّؤِ: إلُّخلرال: ؤآل: ة[ذُّجبح:
طُّؤُّ: إل[زآ: :ِّ ز مج[ئرُّال: ةختجبآ:
بث؟ٍ: حتحخلرُّيّألٍُّ: طُّجلؤًْألِ:
طُّؤُّ: إلُّحتنيُّألحبَّ: ؤختلُّة[ألُّإ:
خُّال: ذًحتةُّّ: ّىِ: ني٢ة
ّجمر[: ةُّط طٌَُُّّّْ: طُّؤُّ:
ني٩ّ: حلحألُّة[ألِ: ّ ئُّض
إلُّحتٌُّةُّ: أل[َّْحت�حخل٨:
نيف: ئُّةؤُّئ�[ة[ألِ:
حتْْخلّ[: :ْ ْإلّألحبخلر[آل:
:ىّ ٌأل جنً إلُّحت: ٌ[آل:
:ٌ جنُّْ إلُّؤًْ: ذخت:
حتْْجبَّجبح:إ:جبحألّحنغ:
ال: َّ جب حت خُّ ئُّ
ألِ: ة[ ُّئ أل[ ةُّ

سّ[ْحجلٌُّّ: ًٌألحبحآ: ذُّئُّهحل
خُّحتَّْ: نيّأل[ٌُّذُّّة[آل: :ْ ةئرًحتٍ:
أةُّؤ[ئا: جبَّنيآل: ألُّؤ[آل: جبٌ[حت:
خلُّحتٍََّّْ: ني٩ّ: ّىِ: حلحأل ّ ئُّض
ئُّني٩ّ: أه[خلآلاٌخن: :ْ]�ؤُّئة
إل[ذًْآلآ: :َّْ]�ؤُّئة نيُّْخل[ٍَّْ:
خلٌُّختٍ: إلُّحتجبْْةّ[آل: خُّال:
ذُّئُّهحلٌألِ: ةُّأل[ئُّة[ألِ: إلُّؤ[آل:
ئُّ: ذًحتةّ[جبح: ئُّ: خُّجبَّخلرإل[ذًْ:
طُّْحآل: جبَّةُّآلآ: بثثبجبح: خل[ئُّة[ألِ:
[ألجم٧ّ: خلٌُّختٍ:جبقُّألُّة[ألِ:إلُّؤ[آلٌ:
هّئؤُّة[ألِ: جبَّةُّآلآ: ألّحنرؤ[ألِ:

ًجب: ّ إلئ ز[ئُّْحألِ: ئِا: ّ ة أمجختحخم:
:خ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتَّة[ألِ: إلُّؤّحنُّ:
ألحلٌ:خًْألَُّّْ:ئُّزُّضحنِ:ةُّأل[ئُّة[آل:

ّحن[إ حتحجبَّة
:ٌ سحت ئُّحت�حخلرّحبح: َّجنحبح: ئ٢ :
ئُّال: ذ[جلَّمجُّحتٍ: ّخن: ز ئُّخل[جبٌَِّ:
ّجمر[: ط ٌرآ: جبَّةخت خُّجبٍ: حتخبحألُّجبح:
ئُّزختخلٍُّ: ر[ْحآل: ّ خ ّىِ: ةُّخل
خلُّحتجبَّؤِ: :خ مجًحخلرألَُّّْ:
ْآل: ذ[جلَّمجُّحتٍ: جبْحٍ: :ْ ذ[جلَّمجُّحتٍ:

ّرإ جبَّخ
ئُّ: جبٌ[حتٌىختحْ: ٌىِ: سحت ةذ[ٌحبح: ئُّ:
ر[ْحألِ:ئُّ:زًٌَُّّألحبٌُّّة[ألِ:إلًألُّحت: ّ خ
: ّ ٌُّة ٌرآ: خُّجبٌحبَّةخت خُّسّإل[ألَُّّْ:
ئُّ: خختٌرُّّ: ر[ْحألِ: ّ خ ألّحن[ألُّة[ألِ: ئُّ:
خختٌرف: طُّؤ[ألُّ: خُّال: إلًألُّحتٍح: : ِ جخ
ط[خل[ٌُّّة[ألِ: أل[: ّىختجبألُّ: إلُّخلرس ئُّ:
:ٍض ٌألُّحت: ضً خ[: : ٍ �ُّحت� ّ ئ ؤآلآ:

ٌ[حت:خحبحزإ خخت�
ذًحأل[ٍ: ئُّسّ[ذِ: مج[حتجبئحمث:
ٌحلمج[حتٍ: ز[حت :ْ أل[آل: ّ خُّجبَّخلرإل
ضجنُّّةِ: ةختجبألِ:
ز: حت ةً

آ: آل ٌُّ ض[
خلُّحتَّحت�حٍ:خًْألِ:زُّجنة[ٍْ:

حتؤ[ألُّةُّ: ز[ئُّْحألِ: ئُّحتحجبَّخُّجبَّحتآ:
ةةختجبألٍَُّّْ: ضُّحتٌىِ: أةُّؤ[ئاآ:
زًٌَُّّألحبٌحبححتآل: ةُّ: جنر[ألٌُُّّ: طُّْ:
خُّ: أه[خلآلاََّّْآ: خُّخبٌ[ألِ:
طُّال: ة[زآ: ئُّخُّحتني[ْمجختذ٩:
حلَّ: ّ إل :ْ إلًألُّحت: خًألُّ: جنرًؤُّة[ألُّ:
:ٍإل خُّ: خًَّْ: إلّألُّحتَّةٌُّّ: خُّضر:
خل[ذُّة[ألِ: جضجن١ٌآل: خبٌ[ألحبألٌَُّّّْ:

خبٌ[×آ:خُّال:أل[جلح×:ة[ال:
ٌُّةُّال: ئُّ: ّىُّ: ٌُّة طُّؤُّ: خل[ذٌُُّّح:
ةُّ: حتؤ[ألُّز: طُّْ: :سًحألُّة[أل :َّ ٌخت� جب

ٌألحبحتحَّْذَُّّْإ ضً
خُّحتخلرٌُُّّء: دُّةُّ: ّ ةر ز[ؤءث:
خبٌ[آل: ةُّ: ّحبَّة[ز: جبَّخلرس
خُّال: حبحٌُّآ: ّ ذ خُّضرَُّّْحتٌّ: :ْ
خُّضرَُّّْحتٍ: :ْ خبٌ[آل: خُّْجنُّة[ألِ:

ٌرإ جبْحٌِ:جب
حتؤ[ألُّةُّجبح: :ىّ ٌأل جنً ئُّ: مج[حتجبئحمث:
ضجنٌُّْجم٨: ّر: جبَّئ أةُّؤ[ئا:
طٌُّْألحبححتٌُّةِ: ئُّ: خختٌرُّّ:
ألحلٌ: ّىِ: خُّخلُّحتعحبحأل آ: يًئ
ٌحلمجختذآل: حت ئُّضجنٌُّْجم٨آ: : زخت� :ْ
ز[حتَّةُّزآ: جنٌُّحبحخًْألِ: :ْ
ني٢ة[ألٍُّ: خُّْ: ئُّةُّزآ: ّ طذؤد
حتخبحألُّآ: ةُّئًزُّئُّة[ألِ: حتنيًألُّذُّ:
طُّؤُّ: ني[ةُّّّة[آلآ: :ْ ٌألُّة[آل: جنً
َّْء: ّىىلًْ: ئ ذُّْحْ: خ٢ةٌُُّّةِ:
خًجلٌُّّة[ألِ: خُّط[مج[خًْألِ: خ٢ةٍُّ:
:ٍُّ�ٌ ئُّحت� خُّال: أل[ؤَُّّْآ: ّ َّْخ٢إل
زًٌَُّّخلر:خًْآل:خُّ:ئُّضًح:ذختخل[ألَُّّْ:

ِّإ ّ�ٍُّ:سّ[خًْألَُّّْ:ئ ئُّس
يجمٍُّ: جن[م٢: ؤّئجياٍ: :أجلٌجمئ
ألُّؤختٌُّّة[آل: خل[ذُّ: ئُّخلُّحت:
ّىِ: ذّحنى َّْء:
:ٌُّ َّ ْ جن[ ْ َّ حت جب
ٌىِ: حتْْخ[حت ئُّخلُّحت:
جبَّخلر: حتَّجيآ:
ئٌُُّّآل: خُّخلُّحتجبحمجختذ٩:
خُّط[مج[خًْألَُّّْ: خ٢ةٍُّ:
ّرث: جبَّئ جبَّةختجبآ:
ةُّ: ة[ذٍُّ: ئُّْ: خُّط[مج[خًْآل:
ّر:حتْْجبَّجبحزآ: ة[ز:جبََّّْخلر
ة[ز: نيُّّحآ: ة[ز: خُّال:
ة[ز: ئُّط[جلححتنيُّجنغآ: خختٌرُّّ:
شُّخلختَّذُّة[آلآ: :ْ ئُّجبحط: خختٌرُّّ:
ئُّ: خُّال: جنُّحتؤُّجلححتٌُّة[آلآ:
ة[ز: ضجنُّّة[ق[آلآ: ة[ذحبح: إلُّؤ[آل:
جنر[ألٍُّ: طُّْ: إلُّؤًْ: ئُّ: ىإل[ذًَّْ: ّ ز
ّ[آل: ّ ز جبَّجبٌَّآل: : إلُّْئ ؤُّ: ّ ط ةُّ:

ٌفإ ّ[آل:إلُّئحب ّ خ�ٌُّآل:ٌ[آل:ئ
َّجبح: حتَّ:زًٌَُّّألحبٌُّّء:ئ٢ط[ٌ[:إلّمت:س

إلٌُُّّح
إل[ْخُّجنال: ّىِ: إلُّخلر ؤآل: ز[ؤءث:
َّْء: أةُّؤ[ئا: خلُّحتعِ: : ئُّمجُّئ
ٌ[حتَّةٍُّ: :خ ضجنٌُّْجمرُّّء:
مجختأل�ِ: َّْء: طَُّّْ: نيًألىُّ: إلٌُُّّآ:
حبحأل:حتؤ[آل:ألًْخلُّةُّ:خ:ْجنُّة[آل: ّ ز
خًْآل: ةذ[ٌحبح: ئُّ: خُّال: ّرآ: جبَّني
ًٌَُّّّء: خُّجن ألًْخمآ: حتؤ[آل: خُّ:
سّإل[آلآ: ضجنٌُّْجم٨: ئُّ: خختٌرُّّ:
ْجنُّة[آلآ: خُّ: سّإل[آل: ْحتْخبحألحبألِ:

طُّْ: إلُّؤًْ: خُّ: مجختأل�ّحبحألُّ: طَُّّْ:
: ّحبح:خبٌ[ٌْرْ: ّ ْحتجبَّة[حتٌ[ألٍُّ:ةُّ:ذ:ذ

طُّجلؤًْألر:َّْحتمجختذًَّْإ
دُّ: ّ ّىُّ:ئُّ:إلُّحتَّ:ةر دُّ:ٌُّة ّ طُّال:ةر
جلٌ[ذخت: طُّْحألٍُّ: ةُّخلُّّّة[×آ: ذ[ةُّ:
جنر[ألٍُّ: طُّْ: إلُّؤًْ: إلمجختٌ[×آ:
خّألًّؤآل: :ْ خبٌ[ْال: ّحبح: ّ ذ ؤآل: ةُّ:
آ:طُّال: جتحٌِ:خبٌ[×:ئُّ:طُّخلر[ألدًئٌ خُّجبحت
ّا: دُّ:َّْء:ز[ألحتحؤ[ٌُّء:أجبقُّأل ّ ةر
:ئُّْحتجبَّة[حتٍ:ط٩ٌُّْ:ألًْخلختحَّْآ: زخت�
جلحت: دُّ: ّ ةر طُّال: خُّألًْخل٩ّ: ؤآل:
جلحتٍ: ضجنُّّةِ: خًْالآ: جي: جبظ
ّىحبح:: ة[ذ ئُّ: ال: ّ خئ جبَّذًح×: ةُّ: حبحال: ّ ز
جلٌ[جب: ئُّ: حتْْ: خلّ[خلُّة[آل: يٌُّختحألُّ:
يٌُّختحأل[ألُّ:: ئُّْ: ؤ٩: خًْآل: خًْآل:
إلُّؤًْ: طٍَُّّْ: جبْحٍ: ةختجبآ: حتجلمج[حت:
:خ ث: : ة[ذجتؤ٢ ئُّ: ئُّخٌُّ[ألُّّء: خلُّحت:
ذًحألّال: خًْالآ: ألًْخلف: بب:ضُّحتٌىِ:
حتْْخُّحت�ٍْْ:مجختخبٌُّّة[ألِ:ز[٤[ٍَّْ:
ٌجتحٌِ: خُّجبحت خدؤَُّّْ: حتخبَّة[آل:
ئُّخل[ألِ: أز[ؤء: ؤ[أل�[ألُّ: طُّْ:
ذؤُّذِ: : ِجبحألُّز[ئ خُّ: تبببإثبببا:
ذًحتء: خُّحتحؤدُّحت: ةختجبآل: ٌحلٍ: � خ٢
يجمُّةختجبآل: ئُّ: حلححتخًْ: ّ خ خًْألِا:
يُّذئًم[ؤِ: ّحنٍُّ: ة ئُّخلُّحت:
ّىُّْذألّحبح: ئُّني[ْز طُّحتؤُّألُّّّة[آلآ:
:حتخبأل[ؤٌُُّّةِ:خلًٌجمختٌحبحآ:ةُّ: ئُّمجُّئ
ئُّ:جبْحٌحبح:ذؤُّذُّة[ألِ:ئُّخلُّحت:خختحإ
ؤآل: حبح: ّخل[ئ ثت: ذُّؤُّألِ: ئُّ:
جلحت: خُّال: خًْالآ: طُّجلؤًْآل: ةُّال:
ٌر: جبَّؤُّْ خًْالآ: ّ�ٌُّحنرًْ: ز
خبٌ[آل: ئُّ: ّ�ٌُّحنرألال: ذ خ٢ةٍُّ:
خ�ٌُُّّقُّ:جلحتخٍُّ:ضُّئآ:ألًْخل٩ّ:
وّحلٍ: ّ خ : ؤ[ٍَّْ:تت:خل[ئ :خ حتؤ[آل:
ةختجبالآ:طُّؤُّ: حتٍ:ه٢خل[جبٌَُّّةِ:جل:ْ
ٌحل:ئَُّّْ:خ�ختال: ةختجب:ةُّ:نيآل:حت ؤ٩:ه٢
سًحألُّة[ألِ: ْحتجبَّة[حتٌُّّ: خحلح×: :ْ

سّإل[آل:نيألُّإ
جبٌجم[آلآ:طُّؤُّجي:جلحت:ئُّخلُّحتعُّة[ألِ:
ةىلُّةَُّّْ:خ:إلُّؤًْ:خل[ذُّة[ألِ:ةًحت�َّ:
ط[ؤ[خبَّة[ألِ: :ْ ضجنٌُّْجمرُّةٍُّ:
حبَّأل�ُّّةٌَُُّّّْ: ّ خ :ْ ذًحت�َّخًْآل:
طُّْ: إلُّؤًْ: ةختجبألِ: ّد٩ّ: ذ ألحلٌىُّآ:

ّ�ٍُّ:خ[ٌُّضُّإ جنر[ألُّ:س
ئُّ: :ٌ سحت َّجبح: ئ٢ ئُّحت�حخلرّحبح:
ٌُّةر[زُّحتخل٨: ٌ[آل: خلك: طُّجبمج[حتٍ:
سّإل[آل: :خ ضجنٌُّْجمرُّّ: طُّال:
ٌرآ:إلُّحتَّْء:ئُّ:خ٢ةٍُّ: خُّجبٌحبَّةخت
ّحنألّ[جل: ز خًجلٌُّة[ألَُّّْ: خُّط[مج[خًْألِ:

ةختحخًْإ

خلُّحتني[َّْث
opendemإcracyإcom
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ط[ث:ؤجمرُّه[

جنًْال“: ئىٌُّّ: ّ “إل ٌجتٌّ: جبحت :ةني٢
ْ“جبحجبمج[ٌِ“: “ةجن“: َّْء:
“خل[خم“: :ْ ة[هى[: :خُّحتإلُّؤ
:“هجمىؤ[ٌ[ة :خُّحتإلُّؤ
سحتش: :ألًْخلّأل ئُّ: “تثثب“: :ْ
حتْحأل�ُّ: طُّْ: جبَّحتضُّحتٌّ: ٌئ: طحتْ
جبَّْذختح: :ِّ ز ةُّ: إلًألُّحتٌٌُُّّ:
:ّ “إلُّخلر:إلًألُّحتؤُّألحبحألُّ“إ:إلُّخلر
جلْْذخت: إلًألُّحتؤُّألحب: جبَّة[ز: ْح: ةُّ:
:“حتحخلر“ ئُّ: هّئجمًْهُّة[آل: ئُّ:
ىحبح: ّ خلُّحتجبَّؤ[أل ئُّ: : رَُّّْإ: ّ خ ألحلٌ:
ذذ[ئّرُّحتٌّ: :ذُّجبَّخل ةُّ:
حل: ّ إل زُّحت�ح: ئُّْ: خللُّّز: :ٌُّةُّّذ
ْ:جنىٌّ:ضٌحبح:خًْ:ْ:إلُّؤًْحآل:خُّ:
:خلُّي[ؤ�٢ٌ[آل:جبَّجلحأل:ىّ جبَّخلُّذ
طُّْ: جبَّةختح: ئَُّّْ: مجًؤ[آل: ةُّؤ١: :ْ
ئىجم[ألحبحت: ّ “ط : ِ ْْض خخت� جبَّخلُّذُّ:
ٌ�[ٌّ:زحنر: خلئجتألّرجمف“:ألُّء:ئُّ::حت
ةؤُّئأل[خلِ“: :جلحألجمر“ خُّ: خُّخلغ:
خُّئىًْ: ط[خًْحتٌُّّة[ألَُّّْآ: جبحذ[: :ْ
نُّحتٌحلٌَّّ: :ْ إلُّخلر: :ٌّ]�ٌ حت ئُّ:
إلًألُّحتؤُّألحبحألٌَُُّّّْ“إلُّخلر“:ةختخًْ:
ذذ[ئّرُّحتٌّ: :ذُّجبَّخل:ذُّؤُّأل ةُّ:
خلر[ئّأل:حتْْ:ئُّ:ةذ[ٌُّّ:ْ:جلحت:أل[خ[:

ّرإ طُّال:جبَّخلُّذُّ:جبَّحت�ْْض
ىحبح:ألحلٌ:خُّ: ّ تبثب:ٌخن:ئُّ:ش[ئ: خل[ف
:حتْْأل[ةد٢حأل خلُّجبٌّ: ئُّ: بث: ذ[: بث:
:ٌِ ألً شىًْؤُّذِ: سّإل[آل:
زُّخلُّألحب: :َّْ خُّ: ةؤألّجمرّّ[آل:
: خلرّمألجمف ئّألىآل: ذُّأل[ألُّآل: :ْ خًْ:
حتْْخلُّّ: :خ :ىٌ خلُّهُّحت جبْحٌّ:

إل[ْححتٌّ:ةختجب:“ؤآل:ئُّ:جبحإل[ذًْ:خًْال:ْ:
جبحإل[ذًْ:ْحينُّ“آ:ٌ[آل:ْحئرُّحت:خألّ[ؤف:
جبَّخلُّذُّ: خ[خلِ: خ[جنُّ: خُّ: ذُّأل[ألُّز:
جبْحٌّ: ةختجب: :لُّّّذخل :ٌُّةُّّذ
ٌى:خ:ٌُّةُّّذ:خللُّّّزآ: خلُّهُّحت
خئ�[ةي: َّْء: :ىٌ إلًألُّحتؤُّألحب
:أل[طّألجم[ألُّّّة[أل ط[ؤ[عُّ: ةُّ:
:خّأل ّخن: ز :خلر[ئّأل :ذُّجبَّخل
خُّ: إلًألُّحتٌّ: :جلؤ[أل خُّ: جبَّةختجبآ:
شّحلخِ: :دُّحتحألٌ حت :ْ خلر[ئف:
ٌختحآل: ّر:أل[ذًحألآل:خُّ:ْ لّ:جبَّئئحنخ
ةختجبأل:خبٌ[أل:طّألجم[أل:خُّ:إلّمت:ةًح:
جبَّخلردُّحتجبححتٌّ: ْحٌُّ: خ[جن١: :ْ خ�ُّآل:
ٌختحألىُّحتَّة[آل“: ًؤ[ئ مجُّْحتَّ: “خ[جلجبحألُّ:
طُّال: نيًألىُّ: خآلآ: ألحنف: ض[ألُّ: :ْ خآل:
جلٌَّّْ: ئٌَُّّّْ: س�ُّ: شُّجلحألُّ: سحتَّ:
أل[ة[ز:خُّ:خُّإلُّجنر:خُّئىًْ:جبٌَّى[ز:

خُّ:سُّإلُّألُّالإ
خُّ: :ٌ زختهجمحت رُّجبحآ: ّ أللئ ئُّال:
إلُّؤًْ: خلّىّوآ: ز٢ : جبق٢ل أل[ْ:
:خ جبَّة[ز: ذُّحتض[آل: :ٌّض :ة[ذ
طُّْ: ذ[: جلحألجمرُّّّة[آلآ: ألَُّّْ: ّئى ّ ئ
خُّ: خبألُّةُّجنِ: ذُّأل[ألُّز: ٌألُّ: جنً
حتْحئُّز: خُّ: زختهّجمحت: ٌئِآ: جب :ِّ س
ألُّّّآ: خئحنلّ: شّحلخِ: خُّ: خلُّحت:
خُّ: :ْ جبَّحتضجمغ: :ض ئُّ: شُّجلٌحنِ:
أل[أل:خلُّحتَّْز:ْ:خلُّحتؤ[ٌُّ: ّ جبَّخلر:إل
ألَُّّْ: ّئى ّ ئ ئُّ: خ٢: جلٌ[ذخت: :ْ ألُّّّ:
خُّ: خُّال: جبَّة[ذَُّّْآ: :جلحألجمرُّّّة[أل
:ألَُّّْة[أل ّئى ّ ئ :طُّع[ؤ ةختجبََّّْ:
ّحلٌّ: إل ضحلؤُّز: ٌرُّ: جبَّةُّْ
ذختآ: :ْحذ[ٌُّة خُّ: جبَّخلُّذَُّّْإ:
خئ�[ةيآ: حألٌَُّّّْ: � مج٢ :ِّ ز خُّ:

طُّال: :حبحألإلُّْئ :ْ حتَّألش: :طُّع[ؤ
ّ:جبَّمج[ز:ةُّ:ئُّ: ةُّخل[ألُّ:خُّ:ةُّخل[أل
حتٌّْْ:شُّجل:ْ:ٌْجمرّّ[آل:خ:مجٌُّحنغ:
خُّحتحؤدُّحتٌّ: : ِض[ئ جبَّخلُّز: خُّ:

زختهّجمحتآلإ:
زختهّجمحت: طٌَُّّّْ: : ِ خ خُّ: إلُّئدُّز:
:ّ طّؤى[أل[ذ خحلحألخآ: ٌ[آل: خّإلُّْح:
جلحتخٌُّّ: ةُّ: ضحلؤُّذَُّّّّْ: ٌرُّ: جبَّضخت
زختهّجمحت: دُّحتٌآلإ: ّ خ :ِّ ئ :ضُّئ
ٌرَُّّْ: جبَّجبجل :ّ ذّحنى ٌىُّْز: حت خُّ:
ذ[ٌدُّذحبح: :ىّ ٌأل جنً ئُّ: طُّْمجُّحت: ةُّ:
:ٌ مجّ[ألئُّخُّحت مجُّحتح: خلُّحت: ٌرُّ: خىُّْ
َّْء:خةآ:جبَّذًحألخ:ئُّ:ؤ[ٌَّّْ:نيُّألحب:
جبح:خُّ:إلُّجلححتحآل:خة:جبحتْْخلر: ة[ذجتؤ٢
سّ[ْحجلٌ[آل: ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ: ةُّ: خى[ز:
خبؤ[حتٌَُّّء: ة[ؤٌُّ[آل: إلُّحت: ّرإ: إلُّخ
ئُّ:إل[ْسألجمُّة[أل:ضٌ[آل:ملآل:ْ:خُّ:
خغ: مجُّْحتَّ: :أل[خلختْجنر :ًٌَُّّةّ جن
جلحت: جبحأل[ألّ[آل: مجُّحتح: خُّحتحؤدُّحتجبح: ئُّ: :ْ

ّرإ جلحتذخت:خ
خُّ: ّر: جبَّخ ني٢ء: ْحٌُّ: ةُّ:
آ:خُّال: ِإضٌُّ[ئجلحألجمر:ىّ ني٢ة
:جلحألجمر ني٢ةُّ: :ط[خلر ئُّ: ألُّء:
َّْء: :ىّ ألًْخلُّحتحأل :ُّّة[أل ّضٌُّ[ئ
ٌئحل: ْ سحتش: ز: خ٢ إل٢ آلآ: ٌخت� ْ خبئ:
:مجحنر خُّ: ط[خلّؤيإ: ط[ٌحلحء: :ْ
:ىّ خًألّ[جبٌّ:طُّال:ني٢ةُّ:ْ:ني٢ة
: جبف“ أل[ٌّْ: خُّ: خئ�[ةي: ذختٌّ:
أل[ةختح: ةُّ: ًٌَُّّّةُّ: جن خُّ: خلُّل“:
خبحألختٌّ: :ًٌَّّّ نيًححتني ٌرُّ: ملخت ذُّألإل[:
ئُّ: : ِ جبَّخ :َُّّّْْ ّضٌُّ[ئ– :جلحألجمر
ْحألفإ: خخت� :ٌّخ ذختََّّْ: :حتْحأل�ٌُُّّة
ئُّ: خُّحتإلُّؤُّ: جبْْ: طُّال: حتََّّْْْ: ئُّال:

جبٌ[حتحألٌُّّ: ألًْخلُّحتَّ: طُّْ: :خُّحتإلُّؤ
:خ ذختَّآ: ْحجل: : ِضٌُّ[ئ جلحألجمرإ:
جن[ة[حتٌّ: ّؤُّ“: “ط : مجُّئ ئُّ: ٌألُّ: ْ
: خل[ف ةُّ: حتْْخلِ: :جلحؤّ[ذّأل :مجألٌ
“ه[حتألإل[ٌر: ٌ[آل: ألًْخلختحَّْ: ببثب:
ٌّآ: خختحجبخ٢ حتٍ: :ألًْخلّأل ئُّ: بتت“:

جبح:خُّحتحْحتجب:أل[ةختحإ:
جنرُّجي: طُّال: :ٌّإل ْحٌُّ: ال: ؤآل:
خئ�[ةي: طٌَُّّّْ: :خ ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت�
ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ٌخت: خب ئُّ: ني٢ةُّةٌُّّ:
:سّ[ْحجلَّة[أل يًذ[مل[ألُّ:
طّىجمسختخلّألّجمال: خلّألّجمالآ: ؤس٢ ّ ط
ئُّ: ألًْخلًَّّْ: خلًْحتط[ئّجمؤحبح: :ْ
ُّّة[ألّحبح: ّضٌُّ[ئ جلحألجمرإ: ني٢ةُّ:
َّحتمجختذًَّْإ: ةُّئى:ئُّْ:يًذ[مل[أل[ألُّْ:
جنًْال“: ئىٌُّّ: ّ “إل ذخت: :ْحذ[ٌُّة خُّ:
حتْحأل�ٌُّّ: نيُّألحبٌآل: ئُّ: ٌرٌُُّّةُّ: ط[ْ
حتحخلرّّحبح: ئُّ: :ْ إلًألُّحتٌّ: طُّجبَّخِ:

إلّىلى[ؤّحنّ[آل:ألُّّّإ
حتْحأل�ٌُّّ: خ[حتٌّ: ئُّ: ٌألُّ: ْ :خ
ط[خل٨: ئُّ: ؤسختخلّألّجمرَُّّّّْ: ّ ط
: ّجمُّْ: ؤ[آل:إل إل٢:ئُّ:ة[حتَّة[أل:ّ خُّجن
ئُّ: طّىجمسختخلّألّجمرَُّّّّْ: خ[حتٌّ: ئُّ:
خ[حتٌّ: ئُّ: :ْ ة[هى[: :ة[حتَّة[أل ط[خل٨:
خلًْحتط[ئّجمرَُّّّّْ: خل[جلٌّ: ٌألُّ: ْ
: ٌّطُّألحبحت :ة[حتَّة[أل :ط[خلر ئُّ:
ئُّ: خُّال: جبَّحتأل[ةُّْحإ: ذألحبح: خ٢
خ[حتٌّ:ؤ[أل[ٌِ:ْ:أل[َّْحتة:هُّئجمُّكإ
ّف: خئ جبَّذًحألف: ةؤٌُُّّذَُّّّّْ:
إل[ةجمئِ: :ة[حتَّة[أل :ط[خلر ئُّ:
:ذًك َّْإل[: إلُّحت: جبحٌُّإ: ْخختحجبخختٌّ:
:ٌُّذُّؤة خلّ[خلِإ: ذُّألحلٍ:
جبٌ[حتحألٌُّّ: ذًكُّ: ئُّْ: ذخت: :ىّ ٌُّة

ئُّ: جنًْال: ئىٌُّّ: ّ إل :ؤ[ألحت أل[ْ:
ألًْخلّأل:خئ�[ةهُّ:ْ:طُّال:ذًكُّ:
ةختجبألٌَُّّّْ: مجُّْحتَّ: ئُّ: ذُّألحلٌُّّ:
:جلحألجمرُّّّة[أل ألَُّّْ: ّئى ّ ئ ز[ألر[ٌّ:
:سًحأل خُّ: زختهّجمحتجبح:
حتخبأل[ؤُّ: :ٌّ أل٢إلُّْحئ جبَّحتجبَّةُّْحإ:
خلًْحتحآ: :جخلُّحتجبَّؤ :ل[حتَّة[ألْمج
:ْ جط[مجختٌّ:خلًْحتحآحخّدُّحتٌّ:خلًْحتحآ:
زختهّجمحت: ئُّ: ذخت: جخلًْحتحٌّ: نيُّألحب:
ة:جبَّخألَُّّْْ:ْح:جبَّةُّآل:خئحنلّحلال:
:ختٌّ:جبَّخلىُّْذُّ:جلحألجمرُّّّة[ألٌ ني[ْجب
خُّ: ؤُّطؤًْحتَّة[آل: ذُّأل[ألُّز: :ْ خى[ز:
:طّحنُّة[أل ٌختٌّ: ني[ْجب حتخب: :ْ جنُّْ:
خ[ْ: : ِحتَّْحئ :ِّ ز خُّ: جبَّةُّآلإ:
ئَُّّْ:جبَّةُّألَُّّْ: ٌدُّحتحألْ:ز:خ٢: حت
طُّال:جبَّخلىُّْذُّ:ملألُّ:ضحلؤُّز:زرُّْ:

ةختجبألٌَُّّّْ:جبَّخلُّذ:ضٌ[آلإ
:ٌّطُّخلر ٌرُّ: جبَّةُّْ طُّحتةُّ: طُّال:
ٌ“إ: حت خلّؤألٌْمت: ّىجم[ألحبحت: ئ ّ “ط
خُّ: : ِخل[ئ ْحذُّ: ثبثب: : خل[ف ذ[: :ٌ حت
جبَّخلُّز:مجٌُّحنرأل:خئحنلّىُّة[آلآ:
ئُّ:خل[ئأل:ني[َّْحت�ْحأل:خلّألُّؤ[ٌُّةحبح:
ذخت: :ْحذ[ٌُّة خُّ: جبَّخبَّألحبإ: :هئًْذ

خُّال: خًْ“آ: : ِ خل زئُّ: :ىٌ “جن[ٌُّحت
زّحنٌُّّ: :ْ “ة[حت: ةُّ: خل[ئُّجبح: ئُّال:
جلحتخٌُّّ:ضُّئ:جبَّمجحت�جبحتح“آ:طٌُّْخن:
جبَّؤ[ألىلٌُّّ: خُّ: جبَّمجحت�ٌّ: هئًْذُّةُّ:
ّر: جبَّخ زًٌَُّّخلر: :ْ “ؤ[ْجلَّحت�“:
جبَّخلُّز: خُّ: :َّ� حت�جن�٢جن“ خُّ:
ذًْحت�ٌَّّ: جبَّحتٌ[ٌّ: :ْ مجٌُّحنرًَّْة[آل:
إل[ذًٌّْ: ّ ئ جنحت�جي“إ: :ْ سُّألل:
:ةختجبأل زرُّْ: خُّ: ضحلؤُّز: ئُّ: :ٌّض
حتْْ: ضجمرُّ: :لّىئحنخ جنحت�جنِ:
مجُّْحتٌَُّّ“إ: :ىّ “ةُّخل خلُّك[ألحبٌّ:
جبَّخلر: “شّحلذ“: خُّحتحؤدُّحتجبح: ئُّ:
:“ٌُّّ ألً ئُّ: “ؤختل١: طُّال: خُّحتجبححتٌّ:
:خُّضحنِإ:خُّال: ِ ألُّخًْإ:جنًأل[خلِ:ز
طُّْ:جنًأل[خلٌُّّ:ةُّ:ضًٌّ:جبٌَّإلُّْحإ:
ٌألر: ّف:َّْء:نيآل:إل[أل[:ط[حت خئ: ِ جبَّخ
ذذ[ئّرُّحت: :ذُّخ[خم:جبَّة[زآ:جبَّخل
:حأل مجحت� خُّ: طٌََُُّّّّْْ: ٌآل: جنً خُّ:
طّألجم[ألُّة[آلآ: خًألّ[جبٌّ: :خألُّحت�َّذ
:خ ٌجتٌرَُّّْإ: جبحخخت� :ٌّض :خألُّؤ[ة[أل
حتحخختجبٌّْْ: ًٌجمرُّ: ّ ز ؤُّخُّخلرُّ: طُّال:
ئُّ: ةؤُّئ�[إ: جتٌّْْ: ّ ؤ ؤختلإ:
ذُّألإل[: ٌرَُّّْْ: جبحت خجمخت� خ٢ةختجبألٌَُّّْحبح:

ألألَُّّْ: ّ ف خُّةُّئى[ألُّ: جنرُّ: طُّْ:
ؤُّجنختْْمُّّز: خُّ: ضحلؤُّز: ةُّ:
:شىًْؤُّذ ؤ[ألٌَُّّّْ: :ْ خُّضحنف:
قًْألٌُّّ: جبَّةُّآلإ: ذذ[ئّرُّحتٌّ:
ئُّ: إلُّئجمًْةُّْذُّ: نيُّجنألُّ: طُّال:
سحتش: :ٌّ تثثب: :ؤ[ألحت ئُّ: :سًحأل
جبَّذًحألف: ةُّ: جبَّخّألحبحتحإ: ٌئحبح: طحتْ
إل[ْخُّجنِ: :�مجختٌأل :ىّ ض[ئ : فخئ
ٌئ: ًحآل:جبْْ:حتؤ[أل:تثثب:ٌّ:طحتْ ّ أل
خئ�[ةي: جنًْال“ٌّ: ئىٌُّّ: ّ “إل :ْ
:ةختجبأل ة[حت: :ًٌَّّّ جن حتٌّْْ: ضجمرُّ:
طُّؤُّ: ذذ[ئّرُّحتٌُّّإ: :خلّجمرُّؤ
جبْْ: طُّال: ةُّ: ئٌَُّّّْ: سّ[ْحجلَّ:
ًٌَُّّّء: جن خُّ: إلُّحتجبْْةّ[آل: حتؤ[ألُّ:
يًذ[مل[ألٌُّّ: خّ[ألدٌُّألُّ: جبَّذًحألف:
:خّأل ّخن: ز ةُّ: “هًّنيُّحتٌجمال“ََّّْ:

ةختجبأل:حتْْجبحَّْة[أل:جبحإل[ذًَّْإ

ؤُّألجمًْحت: ٌُّآل: ئُّ: حتؤ[ألُّ: أإطُّال:
ةًحتجبٌّ: خُّ: ةختحَّْ: ذٌُّوًْحتٌَُّّّْ:
:ٌّْخ :ْ ني[س: ط[حتحخم: جبَّجلمج[ٌّ: :ْ

ةختجبذَُّّْإ

ّئىٌُّّ:جنًْال“أ:ئُّ:ألًْخلّأل:خئ�[ةي ٌألحبألٍَُّّْ:حتؤ[أل:“إل ضً
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:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب:| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ِ23خل[ئ ئةدةب و هونةر

آلث:ألُّخُّجل:ظُّؤُّجب
خُّجنِ:جبَّْْال

ناكردنى جياواز  مانا و ويَ

لةمةرط
ةًجنر٩: حتْْجبحٍْ: ئُّخُّحتجبَّال: :ّ ة[ذ
ذُّألإل[: جبَّخّألّألَُّّْآ: ضؤ[آل: خ[ْةحبح:
حتَّإلُّألحبٍ: ئُّ: ةُّ: ألُّّّ: خُّخم: طَُّّْ:
:ِّ ئ ذ[ْحألَُّّْ: نيُّؤىِ: :ْ مجًأل[ُ:
ْحٌُّ: حتحخلر١: خُّئىً: ّألفآ: حتحؤ
:خ خُّحتٌأل١ََّّْ: ئُّحت�ْحأل�ٌُُّّةِ:
خ[خُّذُّةُّ:خىلفآ:ٌ[آل:خُّ:ْحذ[ٌُّةِ:ذخت:
ؤُّحتل: :خ سّ[سّ[َّْ: ىحبحألٍَُّّْ: ّ ئُّئ
سّ[ْحجلََّّْ: ئُّؤ[أل[ٍ: ٌأل[ةختجبألِ: ْ :ْ
:ََّّْ١يًئ ّ�ٌُّحنر٩: ئُّذ خبٌ[آل: :خ
ةًجنر٩: خلُّحتعِ: خ[ْءآ: ئُّؤ[أل[ٍ:
رُّ: ّ خ[ْء:خحبٌَّآلآ:طُّمجُّحت:أل[:ذُّألإل[:جبَّخ
:ْ جبَّحت�ْحز: إلُّحتجلْْ: ةُّ: :ٌ حتْْجبحْ
ّىِ: خ[ٌُّض إلّمت: رَُّّْْ: ّ ئُّخ٢جبَّني

ٌرإ ىحبحألَُّّْ:ئُّضأل[مجخت ّ ئ
ذُّألإل[: خ[ْء: ؤ[أل[ٍ: طُّمجُّحت: ّ�ًؤ[آل: خ
ط[حتَّجلْْ: جبَّخلُّزآ: حلآ: ّ إل َّْةً:
ّىحبح: ئُّةُّخل سئُّْمجختذآل: :ْ ضًحجلٍ:
خ[ْء: نيُّؤىِ: رَُّّْآ: ّ ةخد
ذختٍ: زجلَّذّمُّة[ألِ: ئُّحت�َّإلُّألحبَّ:
٨ٌآ: خُّحتزختخلّ[حت ضُّظحتٍآ: َّْةًث:
حتَّعحبحآلآ: ؤّإلختَّخ[ألِآ: خلجلآ:
: ِضٌُّ[ئ ط١ّ: ٌرآ: جبحجبَّخخت� ّىجن[آلآ: ذ
ةًجنغ: :ْ حتْْخُّحت�ْْخًْألَُّّْ:
خلُّحتإلُّئحبَّجبحزآ: ئُّخُّحتجبَّؤّحبح:
ئُّخلختْجنرّحبح: ؤختل: نيًألىُّ:
:ْ ط[جلحجبٍ: ؤٌُّئِ: ط٢حجبَّمجُّحتحٌُّْ:
:ٌ :سحت ِ خلُّحتخُّخلردًْألِ:إلٌُُّّْ:خُّخ
َّْؤِ: ّر: أل[ذًحأل ئُّخلُّحتخُّضخًْآل:
حبحٌْجمرُّّ:نُّحتٌحلٍ:ْ:مُّيئُّّّة[ألِ: ّ ز

خحبحذَُّّْإ
ًٌّجم٨:خُّ:زًٌَُّّألحبٍ: ؤختل:نيُّألحب:ز
:طُّْحألِ:جبٍ:إلٌُُّّآ:طَُّّْألحبَّجي: ئُّمجُّئ
ٌحلٍ:ْ:نيُّجنألُّ: ًٌّجم٨:خُّجبْْحتَّزُّحت ز
خطٍَُّّْ: إلٌُُّّآ: خلُّحتخُّضٌُّّء:
إلُّخلر:خُّضٍ:خى[زآ:َّْء:جبَّخّألف:
ةُّ: أشُّخل[حتاجبح: ئُّ: خ[ْء: خىًخبٍ:
خلُّحتَّذ[: ني٢ةُّةٌُُّّآ: �َّحتٍََّّْ: مج٢
خُّئىً: ٌرآ: خىًخب خ[ْء: ٌر: أل[ٌُّْ
شُّخل[حت: ضُّئىِ: :ْ :ٍض ٌر: جبٌَُّّْ
: ئني:شُّخل[حتٍ:خ:ْ: دفئُّ:خ[ْء:إلُّئ
خىُّآل:أخلُّحتَّذ[:ألُّؤًٌجمر:ٌ[آل:جلحذِ:
خُّإلُّؤًٌْ[×: خّىًخبالآ: ألُّخًْ: طَُّّْال:
ّجم١ْ: ْز:“ذُّألإل[:طٌَُُّّّْ:طُّخلس:ْ:إل
ؤُّقًآل: زحنّئُّْ: :ْ مجًحتل: :ْ خلُّل:
:خُّحتَّئ جبحت�ألحبَّة[ألِ: ٣حتَّْ: :ْ
يُّهُّجلْ: ذٌُّْئُّْ: جبَّةُّالإإإإجبَّحتمج[ٍ:
:ْ ألال: ّ جبَّجنى رُّة[آل: ّئة ةًألُّْ:
ّؤُّجي:ط[جلحجب:جبَّخفإإإاإ طُّْحآل:ْ:ط

شُّخل[حت: أل[ْ: ضُّئى[ألِ: خىًخبْ: خُّال:
جبَّحتٍََّّْ: خبٌ[ألِ: خُّ: ط[جنأل[ألف:
ذخت: زُّأل[مجٌُُّّةِ: إلّمت: شُّخل[حتآ:

ةُّ: خختحٌ[ألٍُّ: طُّْ: أل[خُّآلآ: جن:
ني[حتَّألًْخلّ[آل: جبْحس[حت: إلُّذًْآل:
خ[ْء: خ[ْءآ: خُّجبَّخل٨: ؤُّحتمجُّ:
ّىِ: خبأل طُّمجُّحت: ئُّخلُّهُّحتَّة[ألّحبح:
طُّْح: رَُّّْآ: ّ أل[خ ّ ألُّإل ذ[جلٍَّ:
:ّ ٌُّة ٌأل[ٍْ: ضً سئًخُّحتمجِ:
أألُّ: أل[ٌَُّّْث: ّ جبَّإل ئُّةًحت�َّة[ألِ:
طُّْ: ٌختح: ألُّؤ[ألحبَّْ خختحة[×: ألُّ: :ْ ؤآل:
ئفآ:أل٤ُّ[ألحبَّجلحألِ: ّ د ّ شُّخل[حتَّ:خُّس
ئُّجبَّحتََّّْْ:ئُّ:جبْْحتٍ:طُّْ:شُّخل[حتَّآ:
ألخُّحتَّ: ؤ٩: نيألُّآ: نيُّّْ: جبألّ[:
ضًجنى[×: خختحْ: :ْ جبحٌى[آل: ألُّجبَّةختح:
ْح: جبحت�ألحبٌَُّّةِ: جبَّخل٨: ئُّخُّحت:
خختحٌ[ألٍُّ:ةُّ: ئُّْ: ئالآ:جلحتٌخن: ّ د ّ خُّس
إلُّؤًْ:جنًْحتَّة[ألّ[آل:خخت�ٍ:ْ:ضٌ[آل:
جبَّحتٍََّّْ: ط[ي[حتَّة[ألِ: مجٌُّ[ألحبَّ:
حألٌَُُّّّْةِ:خ[ْةُّ: شُّخل[حتآ:ئُّإلُّحت:مجُّحت�
ٌأل[ٍْ: خ:شُّخل[حتآ:خُّجبٌ[حتٍ:سئِ:ضً
خُّحت: جبَّجبحٌُّ: :ٌِ هخت� أل[ٌَُّّْْ: ّ جبَّإل
جبَّك[آلث:طُّإل[:مجًحتل:ضًححتجبْْألِإ

أل[جنختٌآل: ؤ[أل[: إلُّحت: :ّ َّْضر
حلجبححتٍ: ّ إل َّْةًث: ّ�ُّذّمُّة[ألِ: أل :ْ
سئُّْمجختذآل: :ْ زُّحتخلغ: :ْ ؤألُّز: :ْ
ٌألٌُِّ: أل٢ إلُّخبؤًْأل�ُّحتحٌِ: :ْ
ئُّخ[ْةحبح:جبَّمج[ذُّ:ذختز:ْ:إلُّذآل:ْ:
حتَّجنُّة[ألِ: ئُّ:خلألًْحتَّ: جبَّحتخ[جلخًْآل:
ّرآ: خ ؤُّحتل: ؤ[أل[ٍ: طُّْ: جبَّخلُّذِ:
:ُّئ٨:ْ:ةًجنغ:ْ:ذّ ط١ّ:مجّ[ألِ:ٌ[ض
ّرآ: ّر:ْ:ز٢جلٌخن:جبَّخ زرُّْذخت:جبَّخ
:حتحزُّحت�ٌألُّة[آل: إلُّحتَّْء:نيآل:جنحت�جيْ:
:ْ:خلرُّؤِ:جبحمج٢ةُّحتْ: �ْئُّخُّحتجبَّال:جل
:جلٍ:خحتَّة[ألحبح:حتَّْحٍ:ْ:ز٢جبٌىر[ذ

ضٍ:زٌُّحبح:جبَّة[زإ
ّر: جبَّخ :ََّّْ ئ٢ ةُّ: مجختأل�١: ّىِ: ض[ئ
ةُّ: طٌَُُّّّْ: خ�ختٌآل: ئُّخُّحتني[ٍْ:
جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ: ةًجنغ: خ[ْء: حتْْجبحٍْ:
حلال:ْ:يأل[نِ: ّأل[نِ:هًّجبحئخلُّحت:خُّي
:خ ئُّهًّجبحئّحلؤَُّّْ: مجًحخلرألٌَُُّّّْ:
خُّجبَّمجؤُّآلآ: ؤُّمجُّحت: خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍآ:
جبٌ[حتجبٍَّ: خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبح: ئُّيأل[نِ:
خ[ْء:ةًجنغ:ألُّّآ:نيًألىُّ:ئُّيأل[نِ:
أؤختلا: نيُّؤىِ: خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبح:
خ[ْء: خ[ْءآ: ألُّء: إلٌُُّّ: خلُّحتَّْحتٍ:
إلُّال: خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبح: ئُّخلّجمرؤِ:
جبَّخلُّذُّة[ألِ: إلُّال: :ْ ز٢جلٍ:
ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح: ئُّجبَّخلرحبَّجبحزآ:
ئُّخختَّْجبحآلآ: ذ[ةُّّة[آل: ؤ[هُّ: ٌ[خل[ْ:
هًّجبحئّحلؤحبح: ئُّخلّجمرؤِ: خُّال:
حتَّْحٌِ: ز٢جلَّْ: خلُّألرُّحتَّْ: خ[ْء:
طُّال: ةُّ: :ٌ ةًحت� إلُّحت: :خ ؤُّحتمجّخن:
ّرإ ّر:جبَّخلُّز أل ّ ّىدحنى ز٢جلٌُّّ:ذ
مجًحخلرألَُّّْجبح: ئُّيأل[نِ: إلُّحتَّْإل[:
ّرآ: أل ّ جلٌ[ذخت:طُّال:جبٌ[حتجبحألُّ:زُّحتَّجبَّخل
خُّحتٌُّةىُّْذ٩: يأل[نِ: نيًألىُّ:
حتجلًٌَّة[ألُّآ: :ْ ةآل: :ْ : ٍ ألً خ٢َّ:
ئُّخُّحتجبَّال: خ[ْء: يأل[نُّجبح: ئُّال:
جبَّخلُّز: ئُّجبَّخلرحبحألِ: :ْ ٌخت: إلُّئحب
خ٢ْخ[َّْحت�َّة[ألّحبحٌُّإ: :ْ ز٢جلٍ: :ْ

:٨ّ أللئ ّف: خئ جبَّذًحألف: خُّظحتَّ:
شُّخل[حت:خلُّحت:خُّيأل[نِ:هًّجبحئّحلؤُّْ:
خ[حتْجبضُّجبح: هُّجلحْ: ئُّْ: ألًْخلُّحت:
طُّع[ؤحبَّجبحزآ: طُّجبَّخُّّّةٍُّ: ة[حتَّ:
ألًْخلُّحت: خ[ْةحبح: ئُّحت�ْْجبحٍْ:ةًجنر٩:
ٌرَُّّْآ: � أل[مج٢ :خ حتْْجبحْؤ[آل: ذُّألإل[:
:ةُّ: ِ ّىؤ[آل:أل[جبحذ :ؤُّحتمج ِذُّألإل[:إلُّْحئ
ىحبحألَُّّْْ: ّ ئ خُّ: خل[أل[: خل[جبَّْ: إلُّحتْح:

ٌرإ جلٌَّألؤ[آل:خىُّْ
ئُّجبَّخلرحبحآلآ: خبٌ[آل: ةًجنغآ: ؤُّحتلآ:
ةؤُّئ�ٌُُّّةِ: إلُّحت: :خ ةُّ: ؤختجبآلآ:
:ٍُّ�ؤُّئة َّْء: ذًألحبْذّجتٍ:
ذًْجنِ: ئٍَُّّْ: خل[جبَّذختَّ: ؤُّآ: ّ ط
خى[زآ: خلُّحتخلًحت�ؤ[ألِ: خ٢ةختجبألَُّّْْ:
ؤُّحتل: ئُّخُّحتجبَّال: ّحنر[: إل ؤُّ: ّ ط :ٌُّخ
خلُّؤُّحتَّة[ألحبح: خلٌُّختْ: ؤختجبألُّ: :ْ
ألُّّ: ّحنُّ: ة ّحنر[: إل ألُّّآ: ٌىؤ[آل: مجًذ[حت
جبَّؤختٌآلآ: :ّ إلُّحتنيأل ةُّ: ؤُّ: ّ ط :خ
ّ:ئُّ: خُّال:ألًْخلُّحت:ئُّط[خل٨:نيُّجنأل
ٌرَُّّْآ:ةُّ: � مجًذ[حت:طُّال:حتْْجبحَّْ:جبَّمج٢
ؤُّ: ّ :جبَّحتخُّخل٨:ط ِ خل[حتجبْ:خلخت�ٍ:ْ:خ
جنئُّخبحآل: ذًْجنِ: ؤُّحتل: ئُّخُّحتحؤدُّحت:
حألٍَُّّْ: � ئُّمج٢ طُّْ: جبَّة[زآ: جنء: :ْ
ق[ٌحنِ: :ٌ خُّسحت حتْْجبحَّْجبح: طُّال:
سُّئجبْ: خُّ: شُّخل[حت: :ًّ أل حتشُّة[ألِ:
أل[جلحألّر: :ذ ةُّ: يًحتخ[ألَُّّّْ:جبَّة[زآ:
طُّْ: يًحتخ[ألِح: : ِ ة سُّئجبَّْ: : ِ ة
يًحتخ[ألِآ: رُّ: ّ جبَّخ سُّئجب: ة[ذٍُّ:

يًحتخ[ألُّّة[آل:جبَّخألُّ:سُّئجب؛إ

:ّ ة[ذ خ[ْةُّآ: ةُّ: شُّخل[حت: سُّئجبٍ:
أل[خلى١ٌآل: :ْ سًحأل١ٌآل: ّحلٍ: ئُّط[ؤ
خبألُّ: ةُّ: :ّ زأل :ْ : ئ ّ ه خُّ: خبٌألحبحآ:
ألُّضحنٍُّ: :ٍض سًحألىّألُّةٍُّ:
ألحبحألُّ: جبحت� طَُّّْألحبَّ: ّحن[َّْآ: ة
ألحبَّ: ّ إل ّىِ: ئُّةُّجن :ْ ٌر: جبَّةًخبحت

ٌرآ: جبَّةخت ؤُّحتل: جبْْني[حتٍ: أل[خلىحبح:
إلُّؤًْحآل: خُّجلٌَِّ: خلجلْ: ةُّ:
سحتَّ: طُّْ: ذ[جبخبٍ: ّرآ: أل ّ جبَّسًئ

ةًجنرألُّ:خًَّخلرّألَُّّْإ
طُّال: ثثثب: : ِخل[ئ ةُّ: ألًْخلُّحت:
جبْحٍ: ألًْخلًَّّْ: خُّحتإلُّؤٍُّ:

: ِئُّخل[ئ ز[ةألًخلىختجبآل: جبْْس[حت:
خٌْىختجبَّْْذَُّّْآ: تثثبجبح:
طُّْ: حتشُّّذِ: ةُّجنوِ: خُّذُّْحٍْ:
يًحتخ[ألّ[ألُّؤ[آل:خ:جبَّة[ز:ةُّ:طُّمجُّحت:
ّرآ:طُّْحألّخن:نيُّألحب: جبَّخلُّذّ[آل:إلُّخ

سُّئجب:جبَّخآلإ
:ٍُّ�ؤُّئئُّة قًْألُّجي: خ[جن١ٌآل:
: حبححتَّجبحألِ:خلُّجبحال:شجمف ّ ؤُّجبح:ئُّخل ّ ط
أل[جنختٌآل: ألحبَّ: ّ إل ٌىِ: خُّسحت ةُّ: خًْآ:
ألختحآ: ّ ّحلَّْآل:ةذ[ٌِ:خُّذُّؤُّألِ:إل ْ:ي
:ٍُّخل[ئ نيُّألحبٌآل: يًحتخ[ألِ: ّؤٍُّ: ط
خُّجلٌَّّؤ[آل: جبٌىر[ذحتَّ: طُّْ: جبَّخل٨:
: ِ ز ؤختجبألُّةُّق[آل: إل[ذَُّّْْ: زّ[ٌحبح:

أل[حت�َّْح:خًْ؛إ
خىٌُّآلآ: :ٌ خُّحتحْحتجب طُّمجُّحت: إلُّحتَّْإل[:
ذّ[: خلُّجبحؤِ: ةُّ: ةُّجنٍُّ: طُّْ:
ٌُّةُّال: خُّحتَّخٌُّ[ألِ: حبححتَّجبحتح: ّ ئُّخل
طُّؤُّجي: خًْآ: يًحتخ[آل: سُّخبألِ: حتخبٍ:
ة[ذُّ: طُّْ: : ئُّمجُّئ ّىىلًَّْ: ئ جلحت:
ذّ[جبح: شُّخل[حتٍ: خ[ْةِ: ةُّ: أل[خلىٍُّ:

ٌرإ جبَّةًخبحت
ألًْخلُّحت: ةُّ: ّف: خئ جبَّذًحألف: :ٌُّخ
ةُّجنوِ: ذًحألًٌُّّذِ: خبٌختحألُّ: نيُّألحب:
ٌ[ضًجب: :ْ خى[ز: شُّخل[حت: حتشُّة[ألِ:
:ٍُّ�ؤُّئة حتشُّة[ألِ: ةُّجنوِ:
ؤُّ:خى[زآ:طُّْ:جلحت:خلُّحتةُّْذًْحألُّ: ّ ط
:ُّئذ :ِمُّيئ :ْ يًحتخ[ألِ: :ِمُّيئ
ّر:ْ:ئُّال:حتْْجبحَّْجبح:ةُّجنوّ[آل: جبَّأل[خل
خل[ذَُّّْضرٍُّ: أئُّْ: جبَّة[زث:
ض[ألُّْ: جن[جبَّؤ[حتْ: ةُّإلُّؤًْ:
ذًألحب: ض[ْخًْألَُّّْآ: ؤ[خلًئىُّة[ألِ:
جبَّخلرال:ئُّخلُّحت:ؤحنرًٍ:ضُّعُّحتَّةُّ:
:خ :ٍ�٠ إلُّك ذ[ذًحألّال: ذًألحبةختجبْ:
ضُّعُّحتٍ: : ِ خل ر[ألُّ: ّ جن شُّْحآ:
خلُّحتجن[ألِ: َّْجن[ألحبإإإأل[ؤُّ: خُّجلَّخختال:
:جبْحخل[ذُّة[ألِ:طُّْجبحآ: ئُّمجُّئ نيُّزِآ:

ذُّة[×: ذًحتذِ: مججن٨: ئُّأل[ْ: ؤآل:
طُّْ: جبَّجبحآ: ضُّعُّحتَّةُّ: جبَّؤِ: خُّ:
جنُّإلًَّذِ:خبَّإلختحٍْ:ضٍ:جبَّحت�خبحألحبَّ:
يُّإلختٍ: ؤألّخن: :ْ : ِ حتحخ إلُّأل[ٍْ: أل[ْ:
ٌآل: ضً جبَّحت�جنرإإإهًححتٍَّ: ضال:
ذختٌي[ٌَُّّْ: طُّال: ةختجبْ: يُّئدُّجلٍَّ:

ئُّجلَّز: ةُّ: خل[ذٍُّ: ئُّْ: :ٍَّْ
جبَّخآلآ: خٌُُّّة١ٍ: : ىُّئّ ذ ؤُّحتل: :ْ
إلُّأل[خلٍُّ: :ْ جنُّإلًَّز: إلَُّّْخلِ:

ألهختخًْآلإإإاإ
: ِ أطُّال:خبألُّ:ؤأل[ئى[حتَّ:جبًٌٌَّجمر:خحلحأل
:ْ ؤُّحتل: :ِّ ئُّؤأل جبَّخلر: ذ[ؤِ:

مجّ[ألُّئ:نيألُّا
ئُّْ: خُّحت: :ِّ خئ َّْء: : ِ حتحخ
خلُّجب: :٩ٌ ضً ٌألخت�جنرألُّإإإجلْْذخت: ضً
ألُّجنئُّخبحآ: يُّز: آ: جب٧ٌَّ زّ[ٍْ:
جبَّحتََّّْ: رُّ: ّ إل[ذد شُّؤ[ال: ئُّ: َّْء:
ئُّخُّحتخى[زآ: :٩ّ خًْة ةختحخلِ:
ئُّخُّحتةختجبْ: ةختحخلُّةٍُّ: د[ة[ألُّ: ّ خ
ئُّخلُّحتَّزُّعُّة[ألِ: ؤًٌٍُّّ: :٩ٌ ضً

جبَّئجمرَُّّْإ
:ْ جنف: خُّ: سُّخبآل: حتخبٍ: مجحت�٩ٌ:
مجًجن٩ّ: ٌُّة١: :ْ : ِ ئُّؤأل جبَّخلر:
ٌآل: ضً :ْ خبحآل: ٌألخت� ضً :خ إل[ْخلُّحتٍ:
ئُّؤئىختجبألِ: جبَّخلر: :ْ هّىليُّةختجبآل:
زحنرَُّّْ: ئُّ: :ْ ئُّأل[ة[ْ: ؤُّحتلآ:
أل[خلى١ٌآل: ئُّ: َّْجن[ألحبآل: ضُّعُّحت:
جبَّخلر: :ْ ضجنِ: جتْ: ّ ني خل[ذُّة[ألِ:
زّحن[ألحبحألِ: :ْ ق[ٌحنىختجبآل: ئُّؤألحبحآ:
ذُّألإل[: ةُّ: :ّ مُّيئ ذئٌُُّّآ: :ِمُّيئ
ّحنىُّّْ: :ؤ ِ خُّحتإلُّؤِ:ذًألحبْذّجتٍ:ْ:خ
دًحتجبآل: ّ ئ ئُّنيُّؤىِ: ط[مج[ٌُّةِ: إلّمت:

ألُّّإ
:ُّْئذ:ِألًْخلُّحت:ذُّألإل[:ةُّجنوِ:مُّيئ
ةُّ: أل[ة[زآ: يًحتخ[ألُّّة[آل: حتشِ:
حتَّأل�ُّ: ذختآلآ: ٌىِ: سُّئجب طُّْحألّخن:
ة[حتحؤُّذختٌخن:خآل:ئُّسُّئجبٌحبحآ:طُّمجُّحت:
طُّْ: خُّئىً: حتَّضجم[آ: :خ جلَّؤّألٌُّ[آل:
: ِإلُّْئ ؤُّحتمج[ألألحبحآ: زختخلٍُّ: ئُّ:
إلُّخل٨: :ْ ؤختجبآل: :خ جنّ[ْ: خل[ذِ:
طُّْ: جبَّجبحزآ: ؤُّحتل: :خ خلر[ذّىّ[ألُّ:
إلُّال: :ْ ةًجنغ: إلُّال: ٌُّةى[ذحبح: ئُّ:

أل[جن٢ٌآل: يًحتخ[ألُّّا: :ٍأةُّض خىًخب:
سًحألُّّء: إلُّحتَّْإل[: :ْ جبَّة[ز:
ؤُّحتمجِ: ةُّ: ّر: جبَّخُّضحن :ّ خُّؤختجبأل
سُّئجبَّث:أخ[ْةُّإإإَّْء:جبَّمد[ٌُّةِ:
جبْح: ٌرَُّّْ: ألُّخلًحت� :خ ؤئِ: ةُّ: خلٌُّخت:
ةُّ: طٍَُّّْ: َّْء: حبحؤَُّّْآ: ّ ئ ط[ْحت�ٍ:

خل[ز: ضجن١ٌآل: ئُّ: خى[ز: خلًز[خلال:
ٌحبَّ: جل خىلىئُّْ: خبألُّ: ّحلٍ: ط[ؤ :ً ّ ئُّأل :ْ
ٌرآ:ة[خم:خُّ: ضجنٌُّْجمرُّةٍُّ:جبَّؤخت

مُّذختٍ:ٌ[خلُّؤفا
:خ حتْحألف: هُّئجمُّهّ[ألَُّّْ: ئُّجبٌحبٍ:
جنّ[ْْ: خل[ذِ: خُّ: مجٌُّحنغ: :ْ ؤختجبآل:
جبحتْخلر: ّىِ: ؤُّحتمج :خ مجًع[ْ:
:ِمُّيئ جلحجبٍَّ: سًحآل: ئُّخ[حتْ: :ْ
ئُّ: حتخبط[ْحٌُّْ: هُّئجمُّهّ[ألٍُّ:
خُّحتسُّخلرُّ: ذُّْحٍْ: خُّ: أألّىلُّاجبح:
حلََّّْ: ّ ّرآ:ألّىلُّ:ةُّ:ئُّحت�ْحأل�ٍُّ:إل جبَّخ
ةُّ: ًّحٌُّ: ّ ز جبَّجبحز: ؤُّحتل: خلُّحتعِ:
ئُّخل[ذِ: خحبحز: : إلُّْئ ّر: جبَّخ ؤختل:
خُّ: ألُّء: ٌر: فخت جنّ[ْجبح: :ْ مجًع[ْ:

رُّ:خُّحتجبَّال:ؤختجبآلإ: ّ جلَّئّئِ:خىل
ّر: جبَّخ ؤختل: ألّىلَُّّْ: ئُّحت�ْحأل�ٍُّ:
حجبٌَُّّء: :خى[زآ:خُّحت� ئ�أل١ؤختجبألّخن:ة
طُّمجُّحت:ؤختل:جلحألِ:خبٌ[ألِ:مجٌُّحنرًَّْذُّ:
ألُّء: ٌرآ: خىًخب :ٍر:ضّ جبَّخ ئًذىُّآ:
ٌْجم٨: ىحبح: ّ ة[ذ إلُّحت: ئُّ: ؤختجبآل:
جلَّئّئِ: خُّ: :ْ خحبحز: زُّؤ[حتٍ:
جلححتٍ: ئُّخلُّحت: ألّىلُّ: ٌرآ: خّىًخب
ّىِ: ؤُّحتمج خ[أل�ُّجنٍُّ: جلَّحتجبَّجنرَُّّْ:
أطُّْ: ّرث: جبَّئ :ْ جبَّة[ز: ضٌْجمر:
ضال: ةُّؤآل: سًحألُّ: نيُّألحب: ؤُّحتمجُّ:
ئُّخلُّحت: ؤُّحتمجٍُّ: طُّْ: ٌختالآ: حبَّخجت ّإلُّئ
:جبحض خُّال: ضؤُّآ: جبحْحةختجبألِ:
ؤختل: ةُّ: طٌَُُّّّْ: جنّ[ٍْ: :ّ ة[ذ مي:

جبحْحٍ:ؤُّحتل:خى[زاإ
:ٌ مجًذ[حت ّجمر[: ذ[ط ةًحتجبٍ: مجًذ[حتٍ:
يجمٍُّ: ؤُّحتمجحبح: ئُّخُّحتحؤدُّحت: ألُّّ:
زختخلُّآ: مجًذ[حتٍ: ئُّ: س�ُّ: ّرآ: إلُّخ
ةُّ:مجًذ[حتٍ:حتجنألد٢ٍ:ةًحتجبٍ:ألُّّآ:
ٌىُّ:زحنر:ئُّخبٌ[آل:جبَّة[ز: خُّئىً:مجًذ[حت
ٌىُّ:ةُّ:ة[حت: ئُّيّ[ؤُّزآ:مجًذ[حت ْ:حتْْ:
جبَّخلُّذِ: : ِ خ :ْ ؤئىُّنيِ: ئُّخلُّحت:
خلُّخختةختجبآل: :ْ ط[حتحؤدًْآل: :ْ ؤختل:
جبَّة[زآ:طُّال:مجًذ[حتَّ:مجًذ[حتٍ:ط[٩ٌّ:
خُّ: خلُّحت: ةُّ: خّجمرألُّآ: :ْ يّ[ؤُّز: :ْ
ذختحجبخلّألِ:طّجمؤُّّآ:ألُّء:مجًذ[حتٍ:
جبألّ[مجُّحتْ: حتحجبٌى[ألُّْ: مُّك[ألُّّةِ:

خبٌ[ألحبخل٨إ
ٌىِ: مجًذ[حت ض[َّْألِ: ةُّ: ةًحتجب:
ألُّّآ: خبٌ[ألحبخل٨: : ئُّؤُّحت� خُّحتهختحْحآل:
هُّئجمُّهّ[ألُّْ: خلُّحتعِ: ّر: أل[ذًحأل
ؤُّحتمجّخن: :خ طّجمر[ذّىّ[ألٍُّ:
شُّخل[حت: ألًْخلُّحتٍ: خُّال: ّرآ: إلُّخ
ةًجنر٩: �حألٍَُّّْ: مج٢ ئُّة[ذِ:
طَُّّْ: :خ ٌألُّحت: ضً : ِضٌُّ[ئ خ[ْةحبحآ:
ةُّ: ّر: ٌأل جبَّْحتْخب :ْ ّر: أل ّ جبَّسًئ
ؤختجبآل: :خ سًحآل: خل[ذِ: ّر: جبَّجن
ّرآ:طُّمجُّحتنيِ:طٍُّْ:خ[ْء:ذّ[ٌحبح: إلُّخ
حتْحأل�ٌَُُّّّْ: ئُّْ: يًحتخ[ألِآ: رُّ: ّ جبَّخ
ئُّة[ذِ: ألًْخلُّحت: إلُّخلرحبَّةٌُّر:
ؤ[أل[ٍ: خ[ْةحبحآ: ةًجنر٩: ٌأل[ةختجبألِ: ْ
:خ خُّؤُّحتل: خلُّخ[حتَّز: سّ[ْحجلق[آل:

ّرإ أل ّ خُّحتإلُّال:جبَّإل

كةشف و ويَناكردني لؤذيكي ثاترياكي لة حةساردا

كات . . فيلم نامةيةكى كورت
آلث:شجمٌُّآل:ؤًحتذُّجلحٌّ[آل:ط[خىأل[حت

ْث:ظُّكُّجب:إل[٤

ز٢َّ: :ْ خبآل: ز٢َّ: ةآلآ: :ض[ألًٌُّْة
:ئُّ:خلُّحت:يُّألُّهٌُُّّة:خىلًْء: ٍ زّ[ْ
ٌىِ:جنف: جبحألّحنرًْآلآ:ز٢َّخبألُّ:ني[ْ
:نيألّأل :ضُّحتٌى :ْ إلٌُُّّ: مجُّجنِ: :ْ
ألًٌَّّّ: ذ[: سئُّ: ؤألحبحألٌُُّّآ: :ىّ سئ
:ىّ ض[ئ ةُّ: ز٢َّزّ[َّْةُّ: نيألختحَّْآ:
:ضُّحتٌى :أل[ٌُّذمج خلُّحت: ئُّ: مجُّْحتَّ:

ٌألحبأل:حتخبأل[ؤٌُُّّإ ضً
ٌألخ:ْ:ني[ْ:ئُّ: ز٢َّخبألُّ:ْحجل:ئُّ:نيألف:جب
ٌى:جبًٌححتٌّ:مجُّْحتَّ:جبَّة[زآ: ة[ذجتؤ٢

ألش:ْ:جبَّ:جبَّيّيٌُُّّإ ّ خلُّم[ز:ز
ط[ْ: :ٌّ جن٢ نيحت�ٌّ: نيحت�َّ: :�جبَّأل

جبَّخّجم١حإ
ط[ٌّْ: إلُّحت: ط[َّْةُّ: :ٌّ جن٢ ز٢َّخبألُّث:

؛ ِ :جبَّني ِ ئ
ط[َّْةُّ: هًئىٌُّّ: : ِ جبَّخ زّ[ْث: ز٢َّ:

خدُّخلرال؛
: ٌّز٢َّزّ[َّْةُّ:ني[ٌْئىُّةٌُّّ:جبحجبَّمجخت
ْ:خُّ:جبَّخلخت�َّةٌُّّ:جبٌَّجمخت�حآ:ز٢َّخبألُّ:
جبَّة[زآ: زّ[َّْةُّ: ز٢َّ: ئُّ: ني[ْ:
خلُّحت: ئُّ: ني[ٌْئىُّةٌُّّ: ز٢َّزّ[َّْةُّ:
خُّ: إلُّخلر: رَُّّْْ: ّ جبحجبَّأل ني[ٌّْ:

ذُّؤ[جن[:ةختجبأل:جبَّة[زإ
َّةُّ: ة[ذجتؤ٢ ئُّ: ني[ْ: ز٢َّزّ[ْ:

جبَّ: :ْ ألش: ّ ز خلُّم[ز: جبَّة[زآ:
جبَّيّيٌُُّّآ:جلحت:إلُّئحبَّخلرخ:ْ:خُّحتَّْ:
ًٌّّ:جبَّحت�ْحزآ: ٌى:خىلًْة:ني ةُّألرحت
:ىّ خلألحبْْي ةُّألرحتَّةُّ: خلُّحت: ئُّ:
جبَّحتمج[ٌّ: ط[حتحال: جلحت: إلٌُُّّآ: خىلًْء:
ةئّىئّ: :ْ جبَّة[ذَُّّْ: خلألحبْْيُّةُّ:
خلألحبْْيُّ: جبَّحتمج[ٌّ: جبَّحتآ: رُّ: ّ ٌأل جب
ةئّئُّةُّ: خُّ: :ْ جبَّخُّخلرخ: خىلًْةُّةُّ:
جبَّة[ذَُّّْْ: ةُّألرحتَّةُّ: جبَّحتمج[ٌّ:
إلُّئحبَّمجختحآ:: :ٌٌِلّحب :ىّ ر ّ ة[خل
ذُّؤ[جن[ٌّ: ّحبَّأل�ّحبح: خ ئُّ: ز٢َّخبألُّ:

جبَّة[زإ
أل[ْ: جبَّض[ذُّ: رُّةُّ: ّ ة[خل ز٢زّ[ْ:
لّحبٌةُّ: :ْ ذُّئُّهّحلٌآل: لّحبٌةُّْ:
خلُّحتَّذ[: ذُّئُّهّحلٌألُّةُّ: إلُّئحبَّخآلآ:
جبْحذخت: خُّال: جبحآ: إل[خبح: إل[خبَّ:

ٌألُّةٌُّّ:جبَّحتجبَّةُّْحإ: ْ
ٌألُّةٌُّّ:إلُّخلر[َّْ: ز٢َّخبألُّ:ةُّ:ئُّ:جنً
ذُّئُّهّحلٌألُّةُّجبح: خُّحتجبَّال: ئُّ:
ئُّ: ز٢َّزّ[َّْةُّ: جبحجبَّألّحنخآ:

ذُّألّحنر:جبحجبَّألّحنخإ:
ألّحن[آل: مجُّألش: :ىّ خبأل لّحبٌةُّ:
ةختجبألُّ: سألُّ: :ضُّحتٌى ةُّ: جبَّجبحز:
ئُّ:خلُّحت: ةُّ: خل[آل: جبْْ: :ىٌ ةًحت� خُّ:
إلُّحتجبْْةّ[آل: جبحألّحنرًَّْآ: سألُّةُّ:
ؤأل[ئُّةُّ: ّحبَّةُّألآلآ: ز :ْ ضجنص[ئآل:
إلّمت: لّحبٌةُّ: ّرآ: ّحبَّةُّأل ز

: ئُّ:خلُّحت:ألُّّّآ:جبحٌىُّ:ئُّمجُّئ:ىّ جبَّأل�
خُّحتجبَّْحال: :ْ جبَّة[: ٌ[حتٌّ: ؤأل[ئُّةٌُّحبح:
ألخإ: ّ حتحٌحبَّجنُّة حذخت: ض٢ :ْ ح: ض٢
ح: إلُّألحبح:س[حت:ؤ[نيِ:جبَّة[ذًإإإ:ة[ؤ٢
:ْ::رَُّّْْ:خُّال ّ خُّ:جبَّْحتٌ[ألحبح:جبَّضًئ
ئُّحتٌألٌَُّّّْ: ٌألُّةُّ: ْ جبَّحت�ْحآ: طُّْجبح:
خلُّحت: ئُّ: ة[ؤ٢حةُّ: جبٌ[حتَّ: :ْ جلحتَّ:
:ىّ جبَّخلر:ٌ[آل:ئُّ:خلُّحت:جن[أل:ةُّخل

ذختٌََُّّّْإ:
:َُّّّْ ّجنص[ئض :ْ ّىُّألف: ز خُّ: خبألُّ:
ني[َّْ:جنف: :ْ ح: جبَّحت� حةُّ: ة[ؤ٢ خُّحتَّْ:
جبقُّألُّ: إلُّؤًْ: :جبحتَّْجن[َّْة[أل :ْ
خُّحتَّْ: خبألُّ: :جبَّخلر جبَّة[زآ: : زخت�
حةُّ: ة[ؤ٢ رَُّّْْ: ّ جبَّخ ٌجت: جبحت حةُّ: ة[ؤ٢
:خ ٌرَُّّْْ: جبَّخلًْحت� ط[٣[آل: خُّحتَّْ:
ّرآ: جبَّخ ٌألُّةُّ:جنف: ْ :ّ خل[ذ نيُّألحب:
ٌى:مجُّألش:جبَّخّألف:ةُّ:خُّ: جبْحذخت:زّ[ْ
جبَّحت�ْح: ؤأل[ئُّةُّ: خُّحتَّْ: ّىُّألّألَُّّْ: ز
يجتٌحبح: خُّ: جبَّخلر: :ْ جبَّة[: ؤ[نيِ: :ْ
:َُّّْ ّجنص[ئض:ْ ّىُّألف: ز خُّ: ٌألخْ: جب
سألٌُّّ: :ْ جبَّة[ز: ٌ[حتٌّ: : ِمجُّئ ئُّ:
مجُّعُّةُّ: زّ[َّْ: جبَّة[زآ: : ِ ز
:حتْْؤُّذُّّذ خلُّحت: ئُّ: :ّ ض[ئ ةُّ:
حةُّ:جبَّة[:ْ: خُّحتجبَّْحال:ني[ْْ:ئُّ:ة[ؤ٢

ّرإإإ :جبَّةُّأل ِ ز
سألُّةُّ: حذخت: ض٢ مجُّعُّةُّ: زّ[َّْ:
ئُّ: : زخت� :ْ ةًز: ألخإإإ: ّ جبَّسًْئ

:ط[حتحؤ :ٌُّّسًْئ خُّ: خل[ذحبح: ٌُّء:
:�إل[ْخلُّأل جبَّخّألف: جبقُّألُّةُّآ:
حةُّ: ة[ؤ٢ إإإ: ِ جبَّني :ّ ذ سألُّةُّ:
خبْْحت: :ْ ضًححت: ًحْ: ّ جن : ِ خلُّحتئ :ْ ٌئ: ْ
: أل ّ ٌألُّ:أل[ؤ رَُّّْ؛:ْ ّ جبَّة[:ْ:جبَّضًئ
: ِ ْ:إل[خبَّ:إل[خب:ْ:ضحنُّضخن:جبَّخلر:ز

جبَّة[ذَُّّْإ
نيُّألحب: إل[خب: إل[خبَّ: :ْ ضحنُّضخن:
ئُّ: آ: ّر: جبَّخ ٌجتٌَّّ: جبحت نيختةٌُُّّء:

:جبَّخلر :ْ جبحتح: جبَّخخت� :�جبَّأل : زخت�
ز٢َّزّ[َّْةُّ:جبَّخّألف:ةُّ:جبَّخلر:خُّ:
ذُّئُّهّحلٌألُّةُّ: :ْ جبَّألخ: جبْمجؤُّةُّجبح:

رَُّّْإ: ّ ٌأل جبَّةًخب
: ِ خ :ْ ةحل: :ىٌ حتْضجم[حت خُّ: : ز٢َّخبألُّ:
ذُّئُّهّحلٌألُّةُّ: ئُّ: ني[ْ: حتشَُّّْ:
رُّةُّ: ّ ة[خل ز٢َّزّ[َّْةُّ: جبَّة[زآ:
خُّحتَّْ: ٌألخآ: جبَّحتجب لّحبٌةُّ: أل[ْ: ئُّ:
جبَّحت�ْحآ: خىلًْةُّةُّ: :ًٌُّ ّ ني ةُّألرحتَّ:

رُّةُّ:ئُّ:أل[ْ:ةُّألرحتَّةُّ:جبحجبَّألخ: ّ ة[خل
خلألحبْْيُّ: أل[ْ: جبَّض[ذُّ: ةئّئُّةٌُّّ: :ْ
خلألحبْْيُّةُّ: جبَّحتمج[ٌّ: خىلًْةُّةُّآ:
يُّألُّهُّةٌُّّ: خُّحتَّْ: :ْ جبَّخُّخلرخ:
يُّألُّهُّةُّ: خلُّحت: ئُّ: جبَّحت�ْحزآ:
ٌألخ: :ْ:ني[ٌْئىُّةٌُّّ:جبَّحتجب ِ جبحجبَّألّحن
ةختجبألٌَُّّّْ: ٌآل: ض[ْ :ضُّحتٌى :ْ
يزىلٌُّّ: : جبَّجلحأل جبْحذخت: ّرآ: جبَّخ

ةختحخلُّةٌُّّ:ةُّْذًَّْإ:

ز٢َّ:زّ[ْث:يزىلٌُّّ:طُّال:ةختحخلُّجنال:
جبحةُّْذًَّْْ؛

ٌألؤَُّّْإ ز٢َّخبألُّث:جبٌَّحبْْحت
ٌرَُّّْ: ز٢َّ:زّ[ْ:مجئجلَّ:خُّألُّةُّ:جبَّمجخت
نيحت�َّ: :�جبَّأل جبَّخلرَُّّّّْإ: خُّ:
جبقُّألُّةُّ: آ: ٌّجبَّخّجم١ ط[ْ: نيحت�ٌّ:

جلحت:ط[حتحال:حتَّجي:إلُّئحبَّمجُّحت�حإ

خلُّحتني[َّْث:مجل[حتٌّ:ة[حتأل[ؤُّ
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ئةدةب و هونةر
رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية،كؤمثانياى سولى تيليطراف هةفتانة دةريدةكات

:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب::| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب:نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ٌُِّةُّال:خل[ئ: ِخل[ئ 2222

طّجمؤ[مّئ:طّجمؤ[مّئ:جلحجبَّ

شةثؤلي نوَيي سينةماى فةرةنساشةثؤلي نوَيي سينةماى فةرةنسا
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شةثؤلي نوَيي سينةماى فةرةنسا

وةرطَيِراني بريندار لةسةر دةستي سةلةفييةتي مؤديرن
خُّجنِ:جبَّْْال

طّجمؤ[مّئ:طّجمؤ[مّئ:جلحجبَّ

جلؤ[آل: ئُّ: :ٌ ط[ْحت� : ٍ ف[ألُّْ طُّمجُّحت:
ذؤ[حتةختحٍْ: جلؤ[ألِ: ْحذ[ةٍُّّـ: خُّ:
خحبٌَّألَُّّْ: خُّذ[ٌدُّذِ: ةًحتجبٌِ:
ّىِ: ز[جن﴿[أل :ْ ةًحتز: ّىِ: ذُّؤُّأل
جن: ني١ّ: : ِ ألُّخ ألمّجم[حتٌِ: إلُّخبححتٍ:
ٌىِ:سّحبٌُّّ: أل[خٌُّآلإ:طُّؤُّجي:ضُّخل[حت
خُّمجحنرِّ: :ْ جلؤ[آل: حتْْخُّحت�ٍْْ: ةُّ:
ْحذ[ة[ألِ: إلُّؤًْ: خُّ: ؤُّ: ّ ط ةئرًحتٍ:
ألَُّّْ: ّئى ّ ئ ةُّ: جبٌ[حتَّ: خًَّْذَُّّْإ:
مجختهرُّ: طُّال: إلة[حتَّة[ألِ: :ْ خألُّؤ[: ئُّ:
ضُّؤجم[حتجبٌُّّةِ: ذًْجنِ: طُّخلرُّؤُّآ:
ذُّْخبؤِ: : زخت� إلُّئًؤُّحتسِ: :ْ ةئرًحتٍ:
: ِ جتٌألٍُّ:خبٌ[ألِ:ةؤٌُُّّذِّ:جبَّخ ّ ئُّؤ
ألُّجن[حتٌألَُّّْآ: ّ ئ ضؤ[ألِ: طُّمجُّحت: ةُّ:
:جبحجنى[آل: :ط[ئجلٍْ: :ْ ًَّ:ئُّ:جنُّحت� ّ ًحألئ ّ ئ
هُّجلح: ط[حتٌحنٌُُّّ: طُّال: ضّّ[ألُّزإ: :ْ
: ٩ّ جبَّضًئي َّْإل[: ّىِ: خ[حتْجبض :ْ
طحتمج[ألّىِ: ًٌَُّّّةِ: جن خُّ: ةُّ:
ذُّْحٍْ: خلُّحت: ئُّ: يًحتخم: ٌألُّْححتٍ: جنً
:ّ مجختْز ٌآ: سُّؤ[َّْحت ىإل[ذُّة[ألِ: ّ ز
إ: ِ ئٌ حب ّ خُّس ةؤُّئ�[ٌُّةحبح: ٌ[آل:
خُّ: ْحخًَّْ: س[حتٍ: ة[حتٌ�ُّحتٌُّّ: طُّال:
:ِطُّيئ ٌُّةِ: ٌُّء: ضُّخل[ألِ: يّؤُّذِ:
ئُّ:خلُّحت:جبَّخل٨:طُّؤُّجي: :ْ ذ[ةُّة[آل:
ألُّحتٍ: ّ ضُّخل ٌحنٍُّ: طُّألحب ة[حتحخًْألِ:
ّىُّْذًَّْذَُّّْإ:جبَّجلحألف: ئ :ٍ]�ؤُّئة
ةُّ:طُّؤُّ:خ[خلِ:طُّْ:ةؤُّئ�[ٌٌُُّّ:ةُّ:
دُّحتٌِ:خًَّْ:ئُّ:ْجنّ[حتٌِ:خُّ:مجحنر: ّ خ
ؤ[أل[ة[ألَُّّّّْإ:خُّظحتَّ:زختخلِ:ْحجلٍ:
ةًحتجبٍ: د﴿[ألٍُّ: ّ ةر جبَّخلرىًحتذِّ: :ْ
ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت� جلحتٍ: إلُّحتَّ: خُّجنِ:
ةختحَّْ: خ[حتمج[ٌِْ: جتٍَّْْ: ّ ؤ طُّْ: :خ
ّىِ: طُّيئ :ْ ألُّمجحت�: ّىِ: جلٌَّألُّّّذ خُّ:
ال: ّ طَُّّْ:خئ: ٍ جبَّخلرَُّّْخلر[آلإ:جبَّؤُّْ
جبٌ[حتَّ: ؤًٌُّّجبح: ط[ْح: هُّجلحٌُّةِ: ئُّ: ةُّ:
ضُّخل[حتخختجبألِ: خُّ: ُّّة[آل: ّخلُّحتي[ئ ةُّ:
خُّ: ةُّئىُّئُّة[آل: خًَّْآ: ط١ٌُّْ:
ه٢�نيًْحألحبألِ:ذًحألجم٨:يًْئدًْألَُّّْ:
:مجألٍُّ:ةُّ: :ْ ٍ :ئُّْ:مجخت خًَّْ:ئُّ:جبألّ[ْ:
ذُّألًَّّذَُّّْآ: ّحبَّحتَّذ[ألِ: خ جبَّحتْْألِ:
زحنىألف: ْجلٍَّ: :ْ حل: ّ إل :٩ ّجبحؤ[ئ
طُّْ: خًَّْإ: أل[آل: ّ جبحإل :ْ جبجلٌألَُّّْ: :ْ
ّر: جبَّجن أل[خلُّةٍُّ: ّ ز ةُّ: ؤختلٍُّ:
ألُّحتحألُّ: ّ خُّ:مجحنرِّ:خىًخبٍ:ط[َّْجلٍ:جبحإل
آ:ألًٌٌُّجمرًَّْ:ضٍ:ئُّْ:هُّجلحٌُّ: ِ خًْخ
:ةُّ:ةُّجنو:أل[ة[آ:ألًٌٌُّجمرًَّْ: ٍ جبحخ٠�
:ٍض جبَّحتْْألِ: ؤختجبٍْْ: سّإل[ألِ: ئُّ:
خلٌُّختٍ: ةُّ: جبٌ[حتَّ: :ْ ّر: خ جبَّحتخ[جل:
جبألّ[ٌُّةِ:سّ[:ئُّ:إلِ:ضٍ:ألُّةختجبَّْْ:
مجُّجنٍُّ: ةُّ: ألٌُّحبجلًٌَّذَُّّْ: ٌ[آل:
إلُّؤدُّحت: ئُّ: :ٍض ٌ[آلآ: خلُّألحبَّْْ:
ضٍ:ْ:جبَّحتٍََّّْ:ضٍ:خُّ:خُّحتزختخم:

ألُّجلحألًَّّإإ
جت: ّ مج ٌىِ: ةئرًحت زختخلُّ: طُّال: : : : :

ألٌُّرًحألِّ: ةُّ: أل[َّْ: ّ حتحإل ؤُّأل�ِ: :ْ
ضُّؤُّة[ألِ: ؤختلآ: خًْألِ: إلُّأل[ٍْ: خُّ:
: جنحت� ؤختلحبح: ةُّئىُّئُّة[ألِ: :ْ ؤختل:
ئُّ: طُّمجُّحت: زختخلُّ: طُّال: رَُّّْإ: ّ خ
: ِ ألُّخًْخ :حتحخلرُّْض ٌجتؤ[َّْجبح: جبحت
:ُّئُّ:خلُّحت:سًْئ:ًؤ[آل:أل[حت�حخلرُّْض�ّ خ
جبجلَّحتََّّْجبح: :ْ ألُّحتحألُّ: ّ جبحإل :ِطُّيئ :ْ
:ٌُّخ إلُّحت: إلُّخًَّْإ: ة[حتٌ�ُّحتٌِ:
أل[آل: ّ جبحإل خُّ: ةًحتجبٌِ: ألًْخلختحٍْ:
جلحتٍ: خُّجنِ: أل[ألَُّّّّْ: ّ خُّحتإلُّؤإل :ْ

ذُّؤُّألِ:خُّ:ه٢�:نيًَّْإ:
::::خُّ:خلُّحتعحبحآل:ْ:ْحتجبخًْألَُّّْ:
ةُّ: إلُّحتَّْإل[: :ْ ّحنٌُُّّ: ة ئُّال:
طُّجبَّخّ[ذَُّّْ: خُّ: خ[خلُّةُّؤ[آل:
ٌجتٌَُّّةِ: حت ذُّألّ[: خدُّخلرّألَُّّْآ:
جبَّحتجبَّةُّْآل: :ٌ أل[ْ نيُّألحب: :ْ ةُّال:
ألف: ًٌّجمر: ز :ِّ ز خُّ: طُّؤ[ألّخن: ةُّ:
ةًحتجبٌحبح: طُّجبَّخِ: ز[جنىُّْذِ: ئُّ: :ْ
ذُّألّ[:ْ:ذُّألّ[:ض[ألِ:ْ:أل[ئِ:ْ:ؤُّشًٍ:
جن: جبٍ: ٌىِ: أل[ْ نيُّألحب: :ْ سحلٌختٍ: :ْ
جتٍْْ: ّ جبَّخٌُّآل:ةُّ:خرًحألف:خ[حتذُّي[ٍ:ؤ
: ِ ز ةًحتجبٌِ: ألًْخلختحٍَّْ: طُّجبَّخِ:
:خ خلُّحتعال: طُّؤُّ: خىٌُّآلإ: خُّحتحْحتجب:

:ّؤ[ذ ْذٌٍُُّّ: طُّْ: حتَّأل�حبحألٍَُّّْ:
ًّحٌُّ: ّ ز ةُّ: : ِ ّحن حتحجبَّة ط[حتألئحب:
:ْ ألًخلف: ط[خل٨: جبَّخلرألّحن[ألىختجبألِ:
جبَّخ[ذَُّّْ: ألُّذٌَُُّّّْء: إلُّحت: أل[ألِ: ّ جبحإل
حذُّ: خلُّحت:خُّحتإلُّؤُّة[ألِ:خُّحت:ئُّ:ضٍآْ:
:ِّ ّ:خُّز جبَّيِ:إلُّألًْةٍُّ:إلُّحت:مجُّئ
خُّحتحْحتجب: ّحنًْذختٍ: ز ألًْخلختحَّْة[ألِ:
إلُّئجمُّأل�[ألحبألِ: خ[خلِ: إ: ٍ جبَّةخت
ٌألٍُّ: ضُّجل ئُّ: ةُّ: جبَّة[: جبَّي[ألُّ: طُّْ:
ئُّْ: ٌآلآ: جبَّخختجبحت جن: ألمّجم[حتٌحبح:
ًحآل: ّ أل ئُّ: ةُّ: : ٍ جبَّجبْ خُّحتحْحتجبةختجبأل[ألُّ:
ط[هختحألحبألُّة[ألِ:ش[جلحت: خُّأل[ْ: :ْ خُّحتإلُّال:
ّحنًْجبح: أل[ألُّ:ةخلّىُّّّة[ألِ:ز ّ ْ:جبحإل
ُّّ:خُّحت�حخل٨:ز[جي: ّ ٌرُّ:ط[حتحَّْإ:خُّال:ز جب
خلٌُّختةختجبألِ:طُّْ:خلختْْجنرُّ:ألُّجلةٍُّ:
نيآل: ةًحتجبٌِآ: طُّجبَّخِ: حتحخختجبٍْْ:
إلُّخًْألِ: ٌ[آل: جبَّْئُّؤُّألحبٌِ: خرًحألف:
ذ[: ّألفح: خألختض إلُّألًْةُّ: طُّجبَّخِ:
طُّْ: أل[ْ: ي[ئدًٍْ: إلحلحتٍ: :ّ ط[خلر مي:
ى[ألِ: ّ ؤئؤأل ذًحألًٌُّّذِ: جبَّي[ألُّ:
مٌُّألِّ: :ْ جل٩ٌَّ: جبألّ[ٍ: ألّىُّال:
:ْ: ِ ّجمر[ٍ:ةؤُّئ�[ٍ:جنختلُّ:ةختجبخ ط
رَُّّْح: ّ :خًْخ آل:يًْئ]ّ ّ :ئ ِ ٌ[آل:إلُّحت:ألُّخ

أل[ألُّة[ق[آل:ذًحألًٌّ[ألُّ: ّ ذ[:نيُّألحبَّ:جبحإل
ًحجل: ّ :جن ألُّحتٍ:هحت�الْ: ّ :ضًئي �حألَُّّْْ: مج٢

ٌُّّّة[آل:ْ:إلرحب:خآلح ٌد[جلَّ:ألً ْ:حت
::::خُّ:ط[ؤ[خبَّةختجبآل:خُّْ:جبحةُّْذآل:
:ّ ٌُّة حتحخختجبْْآ: جبحجنى[أل[ألٍُّ: :ْ
ةُّ: ؤختل: خبٌ[ألِ: ؤألرُّة[ألِ: ّ ئ ّ ط ئُّ:
أل[ةةِ: ذًْجنِ: آ: ِ خ طُّجبَّخُّةٍُّ:
إل[ذًَّْإ: سُّحتمج٠�: ألُّجلةُّّّةِ: :ْ
خل[ٌّىختجبألَُّّْآ: خُّ: ةختحَّْ: مججي:
جبَّحتَّع[ؤُّةُّجنِ: :ْ جبْْز[ذىختجبألَُّّْ:
جبْْز[ذدًْألَُّّْإ:خُّ:زحنر:خُّخلغ:خُّْ:
ةًحتجبٌِ: طُّجبَّخِ: ْحجلٍَّ: خلًألألُّذُّ:
ّىِ: طُّجلؤًْأل نيُّألحب: ّش�ُّئُّ: خ ةُّ:
إلُّألًْةٌُِّ: جنىُّحتٍ: جبظ ذ[حت�حجبٌَُّّء:
: ٍ س[حت أل[ألّ[آل: ّ ًإل ّ أل ؤًحٌُّ: ّ ز ةُّ:
ألَُّّْ؛؛: ّ جلَّْْْ:ْ:حتَّأل�ُّ:إلُّئجي:خأل
ئُّ:نّ[ذ: جبَّخّألف:ةُّ:خُّمجحن٨:جبَّة:
ٌحلََّّْآ: زُّحتحْ ةُّْذًَّْذُّ: ٌ[آل: جبحٌُّ:
حذ[ٍ:ضٍ:ئُّ:ط[حتحجبح: :خُّْ: ْحذ[:جبَّيِ:زخت�
:خُّجبَّحت:ٌ[آل:جبحؤ[ئحبحتحْ: ِ ألُّّّ:ةُّ:خرًحأل
جبحتحَّْة[ألِ: خلس٢ : ِ ز طُّحتةُّ: ئُّ:
ٌ[آل: : ِ خ :ٍض جبَّيدًْألِ: جبَّحتٍََّّْ:
:ْ حتْْز: �حألٍَُّّْ: مج٢ ئُّ: : ِ خ : خُّذ[ئ

ألمّجم[حتخًْألِ: خُّ:ضُّخلئُّذِ: :ْ خل[جبَّ:
إ: مجٌُّحنر٧ :ٍض طُّجبَّخِّ: :ْ :ٍض
ٌُّةِ: خُّجنِ: ئُّ: ةُّ: ط[ؤ[خبحألٍُّ: خُّْ:
ًٌّجمر: ز ئُّخُّحت: مجً»: خ[خلُّجبح: طُّال:
جبألّ[ٍ: ئُّ: سّ[: جبٍ: جبألّ[ٌُّةِ: خًْألِ:
ؤ[ٌَُّّْةُّ: ضؤ[آلآ: ذُّأل�ُّخُّحتٍ:
:ْ ني[س: جلحتٍ: إلُّحتَّ: ّىِ: خُّجن
إلُّذ[: خ�ختَّ: دَُّّْ: ّ ةر ئُّ: خْخًْألَُّّْ:
ّىِ: ئسُّحت�َّة[آل:حتل[حت:ْ:ؤ[ئجبَّمج[ذُّ:مج
َّْضمجختذًَّْآ: ة[حتحخًٌْ[آل: :ْ مجختألل:
ط[ضألختحْآل: �حآل: َّْحتمج٢ خ[خُّذِ: خُّ: ْحذ[:
نيُّألحب: ئُّ: ةُّ: ٌآل: جبَّةخت ةُّئُّةُّ: :ْ
خُّحتخ[خم: جبَّغٌُّألُّ: خلأل�َُّّْ:
ٌُّألُّ: خُّ: جبَّحتهُّز: ذ[ٌدُّذِ: خُّ: :ْ
ٌْجم٨: :ِّ ز خُّ: ز[ذئخبٌُّّةٍُّ:

خ[خلُّةُّ:جبَّجبٌَّآلإ
جبْحٌّحبح: :ٍُّخل[ئ نيُّألحب: ئُّال: : : :
ةًحتجبٍ: طُّجبَّخِ: :ْ جلؤ[آل: مجحت�َّز[ألِ:
خُّذ[ٌدُّذِّ:ئُّال:خُّجنٍُّ:ةًحتجبخلر[ألحبح:
ال: ّ خئ جبَّذًح×: ّىِ: ئجن[إلّحبٍ:قًس
:ْ ألًخلف: ني[ْ: ئُّ: خًَّْ: مجُّحتؤًمجًحت�:
ّىِ: خُّجن ةُّ: ضةختجبٌحبحآ: خُّحتإلُّؤِ:
ٌ[آل: �ة[حتحألَُّّْ: َّْحتمج٢ ٌُّآل: ئُّ: جلحتٍ:

آ: ٍ جبَّجبحت طُّع[ال: خُّْأل[َّْ: : ّ ةُّخل[أل
نيُّألحب: خل١حذّجتٍ: َّْء: ّىّحنِ: خُّجن
:خ إ: ٍ جبحت حتحجبَّخلس٢ جبحؤًجبَّجلمج[ٌُّء:
ْذٌُُّّال: طُّال: حتحخلرىختجبألٍَُّّْ: زحنر:
جبَّجلمج[ٌُّء: نيُّألحب: خُّ: ط[ؤ[خبَّ: جبَّذًح×:
إلُّحتَّ: خُّجنِ: ةُّ: خىُّال: :ٌ مجل[حت :ْ
:ْ زّحنٌُِّ: :ْ ؤ[جبٌِ: ْجلٍَّ: جلحتٍ:
خلُّئّيٍُّ: :ِّ ز خُّ: جلحألجمرُّّّةٌُّ[آل:
:خ ةختجبَّْْ: ذُّحتض[آل: ضٌ[آل:
�حآلإ:ئُّ:خلُّحتٍْْ:إلُّؤًٌْ[ألَُّّْ: َّْحتمج٢
ني[زِ: خُّجنِ: خلُّحتجبَّال: جبَّجلمج[ٍ:
جبَّجلمج[ٍ: ؤًةختٌ[ألِآ: جبَّجلمج[ٍ: ّدآ: ةر
خُّ: خلُّحت: �حآل: َّْحتمج٢ ض[ألٍُّ: ط[حتحخمآ:
ذُّأل[ألُّز: :ْ حتجنألد٢ٌِ: َّْجلححتَّذِ:
ال:ئُّال: ّ آل:خئ]ٌني[ز﴿[ألُّجي:ض:ٌ ألحب ّ إل
ةٌُّوِ: خُّ: :ْ مجألحبَّْْ: جبَّحتهُّذَُّّْ:
ألآلإ: ّ �حآل:جبََّّْجن ٧:َّْحتمج٢ّ ضٌ[آل:ةر
:خَُّّْ: ِ ؤُّ:جبَّخ ّ :خُّ:حتْحئُّز:ط :ُّّْ ّ خُّال:ز
�حآل: َّْحتمج٢ ة[ذِ: ئُّ: ةُّ: ّرف: مجٌُّحنرد
�حألىختجبألحبح:جبَّخلر: َّْحتمج٢ خُّ: ْ:إلُّخلر:
ٌألٌُُّّةِ: ضُّجل :ْ مجختألل: ّىِ: ؤ٢حذ :خ
خلُّحت: ئُّ: ةُّ: جبَّخٌُّآل: جبَّْئُّؤُّألحب:
خُّحتهختٌٍَُّّ: ز[جن﴿[ألُّ: طُّْ: جبَّخل٨:
جنًأل[خلِ: :ْ جن[حتخلر[ألُّّّز: :ْ هىخت:
ط[حتحَّْإ: إل[ذًَّْذُّ: مجُّجنُّةختجبْْجبح:
ؤُّجلألُّ: أل[ألُّ: ّ جبحإل طُّْ: :خ جبَّخلر:
هُّئجمُّهُّ: إلُّئ�ختٍ: ةُّ: جبَّةٌُّآل: ٌجت: جبحت
طُّجبَّخّ[ذِ: :ْ :ًٌَّ ألً :ْ ةآل: خُّ:
:ٌُّّ ألً ةئرًحتٍ: مجحنرِّ: خُّ: :ْ : ٍ ألً
ّىِ: جنًأل[خل : ِ جبَّذًحأل ألُّذُّألّ[: ةُّ:
نيُّّّذُّّة[ألَُّّّّْ: مجحنر: خُّ: : ٍ ألً
ئُّْحألُّجي: خُّئىً: خى[: :ْح خُّحت�ْْؤ[ألحبح:
: ٩ّ خ خُّجبٍ: :ّ جلؤ[أل : ِ جبَّذًحأل مجختأل�١:
حتحخختجبْْ: ألُّألًخلختحَّْآ: :ِّ ز ّحن١: ز ةُّ:
ةُّ: جبَّجلحألف: ألُّةختجبذَُّّْإ: ّ ز خ٢ٍ:
ِّ:ألًْخلختحَّْ:ْ: ّحن١:ز طُّْ:جلؤ[ألٍُّ:ز
:ٌِجلؤ[ألِ:ط[خل: ِ ّجمر[جنِ:ئُّمجُّئحبح:خ ط
ط[ض[هر٩: ئُّ: ألٌُّرًحألًَّّ: خًَّْآ:
ّ:خًَّْ:ةُّ: ط[خل[ٌِ:حتخبحألُّ:خحبحآ:جلؤ[أل
: ذُّألّ[:ئُّ:ةُّجنًإلُّْحٍ:ةئرًحتٍ:خختٌألحبححتْ:
:ٍَُّّجن[َّْجبح:سًْئ ًٌُّذِّ:إلُّئُّؤة
: ِ جبحخ : ِإلُّْئ طٍَُّّْ: : ِ خ ةختجبَّْْإ:
آ: ٩ّ ملًئي : ِ ز :ٌِ ألً �حألٌَُُّّّْةِ: مج٢
خُّ: إ: ٍ ألً ّىِ: ةُّجنو إلُّئ�ختٍ: رُّ: ّ خد
ؤُّجلأل١ٌآل: حل: ّ ط[ؤ زُّضحن[آل: ًحجلٍ: ّ جن
خلُّحتةُّْذألُّة[ألِ: ٌ[آل: ة[حتَّخل[ز:
ْحذُّ: جبَّخلرآ: خُّحت: ضجمرًَّْذُّ:
ٌ[آل:ضُّْآل: َّْخلوىختجبألِ:جنىجمرُّة[آل:
ّ:خًَّْ:ةُّ:جلحت:خُّ: ْ:ضًئّ[ة[آلإ:جلؤ[أل
حتجبخًْألَُّّْ: جبَّمجؤُّآل:ضٍ:ئُّ:يُّحتٍَّْ:
:ِّ ئ طٍَُّّْ: جبحَّْإ: يًئدًْألَُّّْ: :ْ
إلٌُُّّ: طٍَُّّْ: ذًحألجم٨: ٌف: جبَّجبْ
خبٌألُّةٍُّ: طُّؤخت� ْحذ[: خُّ: حتؤ[ألِ:
: ِ ز حتَّضألٍُّ: ّألفآ: ملًئي : ِ ز
طُّال: جبَّخل٨: خلُّحت: ئُّ: خألًْخلفإ:
�حألِ:زًض٨:جبَّيِ: جلؤ[ألٍُّ:خُّ:َّْحتمج٢
ط[حتحَّْ: ٌرُّ: جب سّحبٌِ: :ْ خلُّحتةُّْذًْ:

سّإل[ألُّّّة[ألِ: جن[ة[حتَّ: :ْ أل[آل: ّ جبحإل :ْ
طُّجبَّخِ: :خ : ٍ جبَّةخت ٌألحبحتحَّْ: ط[هخت : ِ ز
ةًحتذُّني٢ء: جن[ألآ: جلؤ[ألِ: ةًحتجبٌِ:
ٌّألُّةٍُّ: طُّؤخت� ْحذ[: خُّ: جنّنخت: :ْ
:ْ ٌألش[آل: ًإلُّئ إ: ٩ّ خ خُّجبٍ: حبح: ّ ذ
جلؤ[ألُّ: طُّال: ًَّّحتَّة[ألِ: ز جبجلٌألٍَُّّْ:
�حألَُّّْ: َّْحتمج٢ :ٍُّ�ٌ حت ئُّ: طُّجبَّخٍُّّّ:
:جلؤ[ألِ:خ[يِ: ِ ٌ[حتَّ:حتْْخحبحز:جبَّذًحأل خخت�
ض[ألٍُّ: نّ[خحبحخًَّْة[ألِ: ئُّ: جلحألجمرُّ:
حبح: ّ ذ ةًحتجبٌِ: ذحتٍَّ: :ْ هُّحتإلُّألل:
رُّ: ّ جبَّخ خُّؤُّ: مجٌُّحنغ: ٌرَُّّْإ: خحبجلحت
جبَّذًحألف: ةُّ: مجختألل: ّىِ: جبَّخلىُّْذ
�حألَُّّْ: َّْحتمج٢ :ٍُّ�ٌ حت ئُّ: خُّذ[ٌدُّذِ:
ّف: جبَّئ : ِ ة[ذ ّألفإ: خ خُّجبَّخل٨:
جبٌ[حتَّ: جبَّْئُّؤُّألحب: ٌألٌُُّّةِ: ضُّجل
ةُّ: جبَّةٌُّآل: جبألّ[ٌُّ: خُّْ: ط[ؤ[خبَّ: ةُّ:
خلُّحتئُّخُّحتٍ: :ْ ضٌ[آل: ني[حتَّألًْخلِ:
ّىحبحجبحآل: :ز �آلْ: ل[ٌُّذِ:جبَّمج٢خبٌ[ألِ:ؤخت
أل[َّْذُّ:ط[حتحَّْإ: ّ ٌِ:إل ّىُّْذٍُّ:ألً ئ :ْ
خ[خلِ:طُّْ:جلؤ[ألُّ:سّإل[ألِ:ْ:ةئرًحتٌُّّ:
طّئّ[جب: ةُّ: جبَّةٌُّآل: ذةؤٌُُّّ:
جبْخئّألُّّّة[آل: خ[خئآ: طجبٌجمُّآ: :ْ
ٌُّةحنَُّّْ: :ْ إلُّجلححت: :ْ جبحجبمج[ٌِ: :ْ
:ٍإل خُّ: ٌألحبحتحَّْإ: ط[هخت : ِ ز إلرحبٍ: :ْ
ةُّْز: َّْمجُّحت�: ّىَُّّْ: ةُّئُّألًخلُّحتحأل
ط[ٌحبٌ[ئخبٍ: :ْ خبٌ[آل: ط[حتحخلرٍُّ: ةُّ:
ني[حتَّألًْخلِ: مجحن٨: خُّ: :ْ ط[ٌف: :ْ
جبألّ[: طُّْ: خ[خلِ: مجحت�ًٌَّإ: ؤختلّ[آل:
أل[ٍْ: ةُّ: ةئرًحتٌٌُُّّّ: :ْ جلؤ[ألِ:
إلًحتْخبؤِ: ٌرٍُّ: ط[ْ ٌُّةُّؤِ: سّإل[ألِ:
ّحنُّة[حتٍ:ْ:ط[خًْحتٍ:ْ:ةؤٌُُّّذِ: ز
حل: ّ ْ:إلرحب:ةختجبَّْْإ:ةُّ:ط[ؤ[خبَّ:خُّ:ؤ[حتة
ألّىلُّ: :ْ سٌحم: سّؤحل: :ْ ة[هى[: :ْ
حبْحألُّ: ّ ئ خىٌُّآل: :ة[ؤ :ْ ؤ[حتةحم: :ْ
ًحجلٍ: ّ جن :ْ ٌد[جل: حت جن[ة[حتحألٍُّ: ئُّْ:
أل[آل: ّ جبحإل :ْ ٌأل[آل: خُّحتإلُّؤُّ :خ جبٌىٍُّ:
ضجمرًَّْذُّ: ؤختلِ: جبحإل[ذًٍْ: :ْ

حتخبَّلِ:جبجلٌألَُّّْإ
أل[آل: ّ ْحإل خخت� :ْ ةختجبآل: إلُّخلر: خُّ: :
ئُّ: :ّ خُّجن : ٍ خرًحألخت ةُّ: خٍَُّّْ:
ؤختلِ: ألُّخًْألُّة[ألِ: ٌ[آل: خجن[ٌِ:
خُّ: ٌرَُّّْآ: خىخت : زخت� ةًحتجب: ّجمر[ٍ: ط
�حألِ:خُّحتإلُّؤِ:جبٌ[حتٍ:ةخلّىِ: َّْحتمج٢
طُّجبَّخِ: إل[ْنيُّحتضِ: جن[ة[حتٍ: :ْ
حبحٌْجم٨:جلؤ[آل: ّ :ةُّ:ز ٍ سّإل[ألِ:جبَّةخت
ًٌّجمرُّّّةِ: ْ:طُّجبَّخِ:ةًحتجبٌُّّ:ْ:ز
: ِئألى ةُّ: مجختأل�ُّ: :ْ ح: ض٢ إلُّحتَّ:
ٌّألُّ: ؤُّ:جبَّزُّحتخب ّ َّجبح:ةُّ:ط إ:ئ٢ ٍ أل[ةخت ّ ئ
أل[ألُّ:ألمّجم[حتٌُّّة[ألِ: ّ :جبحإل ّدْ: خلُّحت:ةر
جلؤ[آل:ْ:ةئرًحتَّة[ألِ:جبٌىُّ:ةُّ:طُّجبَّذ:
ؤٌُُّّ: ّ ّجمر[ٍ:ط خُّ:ذ[ٌدُّذِ:ؤُّخُّخل٨:ط
ٌجمرألٌَُُّّّْء:حتْْز: خ[خلُّةُّ:ذُّألّ[:مجً
ْحذُّ: خل[جبَّآ: ال: ّ خئ :ِّ ز ؤآل: ةُّ: ألُّّّ:
جنّنخت: ٌ[آل: ني٢ء: ذُّألّ[: ةُّ: ْحألُّّّ:
إلُّذ[: طُّجبَّخِ: ّىِ: جبَّي إلُّحت: ٌ[آل:
جلؤ[آل: خل[ة[حتٌِ: :ْ خل[جبٌَِّ: ط[خل٨:
خلُّحت: ٌرَُّّْ: �جبحت َّْحتٌ�٢ :ْ : ٩ٌ جبحخدُّجل

خُّحتإلُّال: ئُّْ: خ[خم: ةًحتجبٍإ: جلؤ[ألِ:
ّحبح: ّ ذ ةُّ: طُّجبَّخٌُُّّّّ: ألختحَّْ: ّ جبحإل :ْ
:ّ �حؤ[أل ذ٢ :ْ نيختةَُّّْخلر[آل: مجحنر:
ؤ[ألًحٌُّ: ّ ز جنر[ألٍُّ: طُّْ: إلُّؤًْ: :ْ
ئُّ: ةُّ: ٌحلٌآلآ: زُّحتحْ :ْ خىلًء: :ْ ْحتجب:
ّجمى[آل: ٌألُّحتٍ:ذ[:خلُّحت:ط ٍ:ؤ٩:ضً
ّىِ:طُّْذٌ[آل: جبَّخلرَُّّْخلر[آلآ:خ[ٌُّض
ألّحن[ألُّآلآ: ّىلُّْحألَُّّْ: ز خُّ: ألُّّّآ:
ألُّمجًْذختحْآ: ذ[ٌدُّزآ: ّىِ: ط[ؤ[ع
ئُّْ: خ[خم: ّىآلإ: جبَّز ألُّألًْخلختحْ:
خُّحتإلُّؤُّةُّ: أل[ضِ: ةُّ: جن[حتحٌٌَُُّّّّْ:
:ْ حتَّألش: ئُّْ: خ[خم: إلُّئ�ختٌُّّذِإ:
ألختضِ: ألّ[ألٌُُّّ: ّ ْة ذ[يُّذسخت� :ْ :ذُّيُّئ
ألُّحتٍ: ّ جبحإل خبٌ[ألِ: :ْ خًْآل: :ْ جلَّؤ[آل:
طُّْ: قًْألٍُّ: ةختحَّْإ: خُّضر: :خ
حتَّألش:ْ:ط[جلححتحألٍُّ:جن[إلّحبٍ:ألًْخلُّحتَّ:
ّجمر[آلآ: ط :ْ حتحخختجبْْ: أل[ْجبححتَّة[ألِ:
سٌحم: سّؤحل: :ٍ طًئّحم: جبَّذًحألف:
أل[ٍْ:طُّال: ّ خ�ختٌآل:خُّ:جن[إلّحب:ةُّ:ئُّ:ز
خبحآل: :ْ :٨ّ خختخل نيُّألحبَّإل[: جن[ة[حتَّجبح:
:خألُّؤ[ئُّةٍُّ:نيآل: جتحتحَّْإ:سٌحمْ: ّ ني
ضُّحتش: جبَّخلرىًحتذِآ: :ْ إلُّخبححتٍ: خُّ:
ٌ[ألحبح: ض: طئّحم: ٌألُّحتٌِ: ط[هخت ذ[ْحألِ: :ْ
ةُّ: :طُّؤخت� :خل[ألجمحت:ةختحْ: ةُّ:نيّإل[:خل[ئ
ّحنىُّجي: ّىِ:ذ[ٌدُّز:ْ:أل[ٌ[خِ:ز جلؤ[أل
خبٌ[ألِ: :ْ طُّجبَّذ: :ْ جلؤ[آل: ض[ألٍُّ: خُّ:
مجحنرُّ: طُّال: :ْ ةختجبَّْْ: ؤختل[ٌُّذِ:
مجًع[ْذختٌآل: :ْ خ[جن١ٌآل: خُّ: ْحذ[ٌٍُّ:

ًَّ:ئُّ:ضٌحبح:ذًحألحبَّْْذَُّّْإ:طُّؤُّ: ّ جن
إلُّحتؤ[ألِ: :ْ طُّجبَّخِ: خ[ٌُّضِ: حتَّؤحلٍ:
طُّال: ط[ْحٌُّ: ةُّ: س[: جن[ة[حتحألٌُُّّإ: طُّال:

ث ٍ ٌرُّ:مجحت� َّجبح:جب زختخلّ[حتَّ:ئ٢
�ة[حتحألِ: َّْحتمج٢ نيُّألحبَّ: ذ[: : : : : :
:ْ جبٌ[حت: ٌُّألُّ: خُّْ: إلُّخلرّ[آل: ةًحتجب:
ط[ئُّال:سحتٍَّ: ً:جبَّيِ: ّ أل أل[جبٌ[حتحألٍُّ:
إلُّيِ: :ْ ةختجبَّْْ: خلُّحتَّةِّ: جلؤ[ألِ:
خبٌآل: جبَّيُّ: نيُّجنألُّ: طُّال: جن[ٌ[ألِ:

أل[ألٌُّ[آل:جبحَّْذَُّّْح ّ ْة زخت�
:ْ:يًخبخ٩: ذ[:نيُّألحبَّ:خُّ:ةُّئف::::
طُّْ:جلؤ[ألُّ:خُّ:زًذ[ألجمُّّئُّجبح:حتنيًْآل:
ةًحتجبٍ: طُّجبَّخِ: ًٌجمرُّّّة[ألِ: ّ ز ةُّ:
ٌألُّحتٍ:ةًحتجبٍ: ْ:ني[َّْحت�ْحألُّّّة[ألِ:ضً

ح ِ :ةختجبخ ِ ني
:خن:مجختق[ألُّة[ق[آل:خّ ؤُّ:ز ّ ::::ط
خُّحتخلمِ:طُّال:زختخلّ[حتحألُّ:خ[:ذُّألّ[:إلُّحت:
جلؤ[ألِ: ط[ٌ[: خُّال: آ: ِ خ : ٍ طُّحت َّجبح: ئ٢
ُّّؤِآ:خُّ:هىخت:ْ: ّ ةًحتجبٌِ:سّإل[ألِ:خل
ُّّؤُّّّةُّجنَُّّّْ: ّ خل سّإل[ألُّ: ةئرًحتَّ:
ذًحألًٌُّّذِ: ٌ[آل: : ِ جبَّذًحأل نيُّألحبَّ: ذ[:
جلؤ[آل: :ْ خ[خُّز: : ئُّمجُّئ إلُّئجمًةُّْز:
ٌُّةُّؤّحبح: سّإل[ألِ: إلرحبٍ: :ْ إلحلحت: :ْ
زختخلّ[حتٍ: جلحت: :ْ طُّؤ[ألُّ: خى[ح:
ط[حتٌحنُّ: خُّحت�حخل٨: جبٌىُّ: ألُّمجًذختحٍَّْ:
ةُّ: مجختأل�آل: جلحت: :ْ سّحبٌِ: زختخلِ: :ْ
إإإإ ٍ ٌجتٌُّّةِ:جبٌىٍُّ:جبَّْ زحنًْجبحت

ؤآل:شجمٌُّألّ ط[ث:إل

ئُّ: ٌىُّ: أل[جلأل[ْ آ: ألًح: : ِ جنُّزئ
جبحتحَّْذُّ: حتَّضألُّمجختحألَُّّْ: ٌُّآل:
ألُّحتَّ: ّ جبَّحتإل ئُّ: :ّ خُّجن : ز[ئ
بت: :ْ بت: :هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[أل
خلر[ٌئِ: ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ٌخت: خب ئُّ: ةُّ:
خًْآلآ: طّر[ئّ[جبح: :حتط[ئّجمؤ :ٌِ ألً
:ٌُُّّةسًْئ ة[ز: إلّمت: إلُّحتنيُّآل:
حتَّخلُّآل:ئُّال:خ[حتََّّْ:ألُّةُّْذُّ:حتحآ:
جنُّزئِ: :ألُّحتَّة[أل ّ جبَّحتإل خُّال:
ذ[ةُّةُّخلِ: ْجنّ[حتٌّ: خُّ: ألًح:
خلر[ٌئِ: [ألحبح: ّإلُّْئ ضٌ[ألَُّّْ:
:ْ سُّحت�ٌألآل: ّ ذ ةخلّ: خلّألُّؤ[ٌّ:
ألآلآ: ّ خحنى :ذ[خ طُّْ: جبٌَّ[ألًٌجمر:
ئُّ: جلحت: :ىّ خُّجن إلُّحتَّْإل[:
ألُّحتَّة[أل:جنُّزئِ:ألًحآ:خُّ: ّ جبَّحتإل
ةُّئ:َّْحتمجختذآل:ئُّال:خلر[ٌئُّ:ذًحألّ[آل:
:]�ؤُّئة ئُّ: :خألُّحت�َّذ :ىّ حأل مجحت�
ألآلآ: ّ خ :ّ ز حتخبجبح: :خلّ[خلُّذ :ْ
خُّ: حتحجبٌى[ئُّة[أل:ضٌ[آل: طُّجلؤًْألُّ:
:ىّ خلر[ٌئ :ْ جبححت�جنر: ألًح: :حت�ؤه

:ٌِ ألً :ًٌَُّّةّ جن :ْ خّألف: : ٍ ألً
ّحنىُّجي:ةختجبآ:ةُّ:جبخب: ٌألّ[آل:ز جبَّحتخخت�
ٌحلة[حتَّة[أل:طُّْ: خُّ:ألُّحتٌرُّ:خ[َّْ:ز[حت

خلُّحتجبَّؤُّ:خًْإ:
ٌ:ئُّ:ةُّخل[ٌُّذُّّّ:جبٌ[حت:ْ: إلُّألحب
خحلْْذألٌَُُّّّْ: طُّال: :حنُّأل�ُّة[ألّ ز
مججبححت“آ: ئء: “خبحآل: ئُّ: خختٌرف:
:ٌ ط٢ ذخته“آ: “هختحألجمًح:
خبحةًْخم: :ْ ني[خختئ: ةئجب: آ: حتحإلؤ٢
خًْآل: خلُّحتسُّؤّ[آل: ةُّ: حتٌزآ:
ئُّ: أل[ْجبححت: :ىّ حتَّضألُّمجختحأل خُّ:
:Cahiersأ خلّألُّؤ[ٌّ: مجل[حتٌّ:
:ّ ٌُّة Du Cinemaاإ:
:حأل زجمسحت� :ْ ٌألُّحتحآل: جبحؤُّجلحت ئُّ:
مجل[حتَّ: طُّال: خلّألُّؤ[ٌِ:
ئُّ: ّىُّ: ٌُّة ةُّ: خ[جلٌألُّ: : ٌّطُّألحبحت
طُّال: :جبٌ[حتَّة[أل ةُّخل[خلٌُُّّذُّّّ:
سًْئٌُُّّآ:خُّ:خنيًْأل:حتَّضألُّمجختحآل:
ْ:ْذ[حتألًْخل[آلآ:طُّال:خُّحتٌَُّّ:خألُّؤ[:
:ٌِ ألً جنُّزئِ: ئُّ: ّىّ[آل: ٌختض[أل خب :ْ
خُّ: جبْحذخت: ةُّ: جبححت�جنر: خلّألُّؤ[ٌّحبح:
ذّحتٌّ:جألًْخلُّحتح:أل[ٌّْ:جبَّحتةختجبإ

ؤ[أل[ٌٌُّّ: خُّْ: ألًْخلُّحت: ذّحتٌّ:
هّئؤُّةٌُّّ: ألًْخلُّحتٌّ: ألُّحتآ: ّ جبَّحتإل
جلحت: حتَّضألُّمجختحألُّ: طُّْ: ضٌُّذآ:
:خُّحتإلُّؤُّة[أل خ[خلِ: خ[جنِ: خُّ:
ٌ[آل: :�ّل خبحآل: :ْ ٌألًححت: حت خبحآل:
جبَّةختجب:ْ:إلُّحتَّْإل[:خلر[ٌئِ:إلُّألحبح:
إلًألُّحتؤُّألحبَّ: :ْ ألُّحت: ّ جبَّحتإل ئُّ:
ئُّْحألُّ: إلئّجبآ: :أل[ْجبححتَّة[أل
هحتجب: س[آل: :ْ إلّىلى[ء: ط[ئوختٌحب:
:َّْ خُّ: ٌ[آل: : ٍ حت ألّىخم: :ْ
:ىختجبألّ جبَّخلرس خًْإ: زُّخلُّألحب:
خًْ: ًٌَُّّّء: جن خُّ: : ًٌّأل جنُّزئِ:
ألُّحتحألُّآ: ّ جبَّحتإل ئُّال: :ّ خُّجن ةُّ:
ٌآل: جبَّحتخخت� هُّئجمُّهٌُّّ: ضٌ[آل: إلُّحت:
خُّ: ةختجب: ضٌ[آل: :ألًْخلّأل :ْ
طُّْ: خًْ: طَُّّْ: [آل: ّإلُّْئ :ْ هّئال:
إلُّؤًْ: :خ خ�ًحجلألَُّّْ: هُّئجمُّهٌُُّّ:
ئُّ: إلُّألحبح: ئُّ: خُّجبَّحت: سّإل[آلإ:
ئُّال: ةُّ: حتحمي: خبحآل: :هّئؤُّة[أل
:هّئؤ ةختحآلآ: ّحنىُّجي: ز خًححتَّجبح:
:ا:خُّحتإلُّؤBeau Sergeض:Leأ
إلُّؤ[آل: ًٌَُّّّء: جن خُّ: جن[خختئ:

جبَّةختح: خُّال: ضًحجلٌُّّآ: ألُّحتٌر:
ألًح: جنُّزئِ: خلُّحتَّذ[ٌّ: ّف: خئ
:ةختجبأل جبحتْْخلر: : ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ:
:هذخت هُّحتَّألجم[إ: ئُّ: ٌجت: جبحت :هّئؤ
:theحبحآلأ ّ ئ نيًححتخلُّجب: :هّئؤ خُّ:
ثتثباأ Blows:ببتا:ْ:خبحآل:ئء:
:Àةُّْذًْأ: ِ مججبححت:خُّ:هّئؤ::ئُّ:ز
بتثباأbout de souffleا:
ألُّذٌَُّّّْ[آل: :ً ّ أل :ىّ خلُّحتةُّْذأل
خُّ: إلُّحتجبْْةّ[آل: أل[إ: ّ إل جبَّخلر: خُّ:
خلُّحتةُّْذًْ: حتَّضألُّمجختحألَُّّْ: :ٌّ
ذًحألّ[آل: إلُّؤ[ألى[ذحبح: ئُّ: :ْ خًْآل:
:ة[أل]خُّحتَّْ:ني:سّإل[أل:خلُّحتع
زُّحتَّ: ّحنآلآ: حتحخى ألًح: جنُّزئِ:
خُّال:يًذ[مل[ألٌُُّّ:خحبَّآلإ:ذُّةألّ:ْ:
ّحنختحَّْة[آل: ة ٌأل[: ْ خُّ: ة[حتَّةرُّحتَّ:
:ْطُّؤ: ِ :خ ُّةُّالْ: :ٌط١ّ:ةُّخل[ٌُّذ
ًٌٌَُّّّّ:ئُّ: طٌُّّْ:هّئال:ألفآ:خُّْ:جن

خلّألُّؤ[ٌّ:ةخلّىحبح:خ[ْ:خًْإ
خُّ: ؤ[ئِ: ئطّحم: س[حت: إلُّألحبح:
:ألُّحتَّة[أل ّ ّ:ئُّ:جبَّحتإل إلُّئُّ:خُّ:ٌُّة
خُّال: آ: ٍ جبَّخخت أل[ْ: ألًح: جنُّزئِ:

: ِؤُّئة خُّ: خلُّحت: إلّىلى[ز: ؤ[ئِ:
:Cahiers De Cinema
ذ[: :ةختجبأل طّخن: خلر[ٌئِ: ألُّخًَّْْ:
جألًْخلُّحتح: خلر[ٌئِ: خُّ: حتحجبٌَُّّء:

ّرإ جبَّني
جنُّزئِ: جبَّةختح: زختخلّ[حت: ةُّ:
: ِ ز جبَّخلر: :ًٌَّ ةً ئُّ: ألًح:
طُّجبَّآل: ط[ؤ[خبَّ: جلحت:ةُّخم: جبَّة[زآ:
خلّألُّؤ[ٌِ: أل[ْجبححتٌّ: مجل[حتٌّ: خُّ:
إ: :Cahiers Du Cinema
:ٌر:ْ:طُّْحألٌآ:حت إل[ؤ٢ئآ:حتني[خخت
طُّال: ةُّ: خ[َّْحت�َّآل: طُّْ: خلُّحت: ئُّ: ذخت:
ئُّ: خًَّْ: جلحتٌّ: ة[حتٌ�ُّحتٌّ: مجل[حتَّ:
:ٌِ ألً جنُّزئِ: :حبحألخلُّحتإلُّئ خلُّحت:
ئُّ: خٌَُّّّْ: هُّحتَّألجم[: خلّألُّؤ[ٌّ:
: ٍ حت ٌرُّ: خىُّْ :ّ حتَّْذ جبحإل[ذًْجبح:
:خلّىة خلّألُّؤ[ٌّ: ئُّ: سّ[ْحجل:
نيُّآل: إلُّحت: خى[زإ: ة[حت: هُّحتَّألجم[:
ٌِ:خلّألُّؤ[ٌّ:هُّحتَّألجم[: جنُّزئِ:ألً
:�أل[ْخ[أل جلحت: جبح: تثثب: : ِخل[ئ ئُّ:
ئُّ: جنُّزئُّ: طُّال: خُّال: جبَّحتةختجبآ:

ّ:إل[زإ :ثتثبجبح:ز خل[ف

خبحآل:ئء:مججبححت
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:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ:بب:| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ِ25خل[ئ

"باشترين تاقيطةى كواليتى كؤنترؤَل لةبةغداية، نةك لةكوردستان"

خل[جلجبحألث:طًٌُّذّـ:مجحتحآل

َّْجلٌختٌّ: :إلُّْحتحؤ جبإذ[إل٢:
ٌالآ: إلُّحت :شىًؤُّذ :ذُّألحبحتْخلر
جبَّخلرًْحتجبحآ: :ىّ ّىُّْذأل ئُّني[ْز
طُّْ: خلُّحتسُّال: : فأل١ة ّر: جبَّئ
ةُّئُّخُّنحبحجبََّّْ:: ةختحَّْ: جبَّحتؤ[أل[ألُّ:
خ[جن١ٌآل: ئُّخُّحتطَُّّْ: ٌالآ: إلُّحت :خ ٌر: جب
:خ : ئأل١ة :ةًحئّر ذ[يّ�ٌُّّ:
جبَّحتؤ[آل:ئُّخُّنحبحٌُّ:ألُّء:ئُّةًحتجبخلر[آلآ:
: فأل١ة ةُّ: ّر: جبَّأل خَُّّْجنحبح: جبحآل:
ٌرآ: أل[ةخت ّ ز ةألّ[آل: :مّ[جبَّة[أل
:ة[خختحٌُّة ةآل: :جبْة[أل“ ّر: جبَّئ

ي[ني[ضىلُّّ“إ
خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ: :إلُّْحتحؤ جبإذ[إل٢:
:ٌّخُّإل :جنألُّض :خًأل جلٌ[جب: جبَّجبحز:
:ضًححتجبأل :خلّجمرؤ ةُّ: طٌََُُّّّّْْ:
إل[ذًَّْْ: خُّخلُّحتجبح: حألى[حتٌّ: مجحت� :ضُّئ

إ فةُّؤ١:جبَّسًئ
ط[ؤ[حتَّة[آل: :ّ خُّز جبَّخلرًْحتث:
خُّألُّضجنُّّة[آل: ذًجندًْآل: ٌجتٌَّّ: حت
زُّعُّآ: جن٢ ئُّْحألُّ: ةختجبَّْْ: جلٌ[جبٌّ:
آ: جبئ :جنُّّة[ألألُّض سُّئرُّآ:
:حتخًْألجل إلة[حتٌّ: إلرحب: جنُّةختَّإإإ:
ٌرَُّّْح: طُّال:ألُّضجنّ[ألُّ:خني:جبَّمجُّحت�
ذُّألحبحتْخلرآ: :خلّجمرؤ :ضختحز
:ألُّخًْأل ةًحتجبخلر[آلآ: خبٌأل�ٌُّّ:

إلجنّ[حتٌّ:ٌّ:إل[ْْذّ[آلح
:خ ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت� جبإذ[إل٢ث:
إل[ْذّ[آل: :ٌُّّئ إلجنّ[حتٌّ: :ألُّخًْأل
:خ[خل طُّمجُّحت: ئُّةًحتجبخلر[ألحبحآ:
خىٌُّرآ: :ذُّألحبحتْخلر :خلّجمرؤ
:ٌُّآل:َّْجلححتَّذُّئ ةختحَّْ: ًٌُّّء: ّ حتْز
ّخن: ز حتخب: حيَُّّْ:نيًححت: م٢:ألحبحأل[ألز
:ذُّألحبحتْخلر :ئَُّّْجلححتَّذ ّجمر[: ط
:ذُّألحبحتْخلر :خلّجمرؤ ّحنىُّجنىختحآ: ز
:ؤ[أل ّ خلئ إلٌُُّّ: ذُّشرٌُّّّ: خًألُّّ: ئُّْ:
:ْ إلُّْئ٢ طُّْ: جبْحٌّ: ْحٌُّ: خُّنحبح: َّْةً:
ةًحتجبخلر[آل: ْحذُّ: ٌرآ: جب جبإلء:
إلُّؤًْ: :نيًححتَّؤ ُّّالّـ: ّ خل جبْْإلُّالّـ:

حيُّإ م٢
طُّال:خلّجمرؤٌُّّ: خُّحتحْحتجبٌّ: طُّمجُّحت:
بثثبّـ: : خل[ف : ئُّمجُّئ خىٌُّّ: ّجمر[: ط
جلحت: جلحت: ّجمر[: ط ؤُّ: ّ ط جبْحذخت:
ّف:خلّجمرؤُّةُّؤ[آل: أل[ئ ّحنٌَُّّْآلآ: ئُّز
:ىّ جلحتخ[جنُّآ:جلحتخ[جي:ألُّّّآ:خلّجمرؤ
:جنر:إلٌُُّّ: ٌّخُّإلُّألحب:ًٌجمرّ ةألُّآ:ز
: ٌّخُّإلُّألحب :ًٌجمر ّ ز ٌرآ: ني[ةدىخت
خُّال: إلٌُُّّآ: جلٌ[ذخت: :طّ﴿رجم[خل[ذ
ألُّّ: ضختحس: طَُّّْألحبَّ: خلّجمرؤُّةُّ:

ّف:ضُّذ[ٌّ:خلّجمرؤُّةٌُُّّإ ةُّخئ
:ىّ جبَّخلرًْحتث:طُّؤُّ:خُّحتحْحتجبةختجبأل
خُّحتحْحتجب: ضؤ[آل: ؤُّ: ّ ط طّش[خّ[ألٌُُّّآ:
:ذُّألحبحتْخلر :خُّخلّجمرؤ خىٌُّآل:

خُّنحبحجبح::
ّر:خُّحتحْحتجبٌّ:ضؤ[آل: جبإذ[إل٢ث:أل[خ
ٌر: طُّمجُّحت:ف[ألُّْ ؤُّ: ّ ط خىٌُّآلآ: خُّْحآل:
ّرآ: إلُّخ خ[٤[آل: :ىّ خلّجمرؤ
خىٌُّآل: خُّحتحْحتجب: ضؤ[آل: ّر: جبَّخ
طُّؤُّ: خُّال: ّحنىُّْذًْآ: ز :ىّ خُّْذ
ةُّخلُّجبَّإل[: : ٌُّّْط :حألى[حتٌُّّة مجحت�
جبَّحت�ْحز: :ّ خُّخلّجمرؤ حة: م٢ :ُّخل[ئ
طّؤى[ألُّّذٌُّّ: خُّال: أل[ذًحألّر: :ذ
نيًألىُّ: خ�حت�ٌرآ: طَُّّْ: إلٌُُّّ: ّجمر[: ط
:ذُّألحبحتْخلر :خلّجمرؤ :حت�ٌألمج
حيحبح: ئُّم٢ ةُّ: خَُّّْإلٌُُّّ: :ًٌجمر ّ ز
ٌرآ: خ�حت� ذُّألحبحتْخلرُّّةُّ: خلّجمرؤُّ:
طُّْ: ةُّ: إلٌُُّّ: خَُّّْجي: :ًٌجمرّ ز
:خ :َّ ط٢ :خ :أل ّ جبٌَّإل خلّجمرؤٌُّّ:
خُّحتٌر[ألآ: حألآ: ط٢ :خلّجمرؤ قًْألُّ:
طُّؤ[ألُّ: خبحزألِآ: :آ:خلّجمرؤطُّؤختٌى
خُّجي: ذّ[ٌ[ألحبح: :زحلٌحنى خًححتٌّ:
ز[حتَّ: :ضُّئ ّر: طُّخ : ٌُّّْئ ألُّّّآ:
شىًؤّحنحبح: ئُّألُّضجن﴿[ألٌُّّ: خحبحز:
ٌ[آل: :طُّإلئ ئُّألُّضجن﴿[ألٌُّّ: ألَُّّْء:
ّىحبح: ٌأل جنً ئُّإلُّؤًْ: مّ[جبَّة[آلآ:
ذُّطؤف: ةؤس[ألّ[ٍ: طُّجبٌَّرإ: ز[حتَّ:
ةؤس[ألّ[ٍ: طُّال: ًٌجمرُّ: ّ ز إلٌُُّّآ:
ًّخلرُّ: ز ٌرآ: جبحفُّجلحت ذُّطؤّألُّ:
ّر: خ :ٌ ط[خلر:جبَّضئ:ضُّئ:خُّسحت
:ٌُّّ�ٌ ئُّحت خحبحز: ز[حتَّةُّ: :ٌّض ةُّطُّْ:
ئُّةًحتجبخلر[آل: ذُّطؤّألَُّّْآ: ةؤس[ألّ[ٍ:
ئُّخُّنحبحجي: ألُّّآ: ذُّطؤف: ةؤس[ألّ[ٍ:
ئُّخُّنحبحَّْ: ز[حتَّ: ّؤُّجي: ط ألُّّآ:
ئُّخُّنحبحٌَُّّْ: ؤّحلحألُّّؤ[آل: َّْحتجبَّمجختٌآل:
:ٌجبححتح:ر:ز[خُّألحبخف:خُّخلّجمرؤّ جبَّخ

حيَُّّْإ م٢
خلُّحت: خىلّألَُّّْ: طُّمجُّحت: جبَّخلرًْحتث:
جبَّحتخ[حتٌَّّ: خلُّحتَّةُّّّةُّ: زختخلّ[حتَّ:

جلٌ[جبخًْأل:ألُّضجنُّّة[آلح

حَّْآ: جبإ:ذ[إل٢ث:ضُّئ:ضًححتجبأل:مجحت�
:ضًححتجبأل:ٌ ّخن:تببب:ضُّئ:خُّسحت ز
ذخت: :ىٌ سحت تببب: جبْحٌّ: جبَّضًححتجبآ:
ّخن:ألَُّّْجبَّة[آل: ضًححتجبآل:جبَّضًحزآ:ز
جبَّضًححتجبآ: :ضًححتجبأل ٌى١ّ: سحت
:ضًححتجبأل جلٌ[ذخت: :ضُّئ ّجمر[: ط
:ضًححتجبأل جبَّضًحزآ: ؤًمُّئُّذ:
جبَّضًحزآ: خ[جلححت�: ط[ؤ[جبَّةختحٌّْ:
مججنر: جبَّضًحزآ: نيُّْحت: :ضًححتجبأل
ّرآ:طُّْ:ضًححتجبألٌُّّ: أل ّ جلٌ[ذخت:خُّة[حتجبَّإل
إلُّؤًٌّْ:: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: إلٌُُّّ:
إلُّحت: :ٌأل[ض :خُّحتإلُّؤ إل[ْحتجبٌَُّّ:
زّ[جلْْ: خلُّْجلَّْ: ذُّأل[ألُّز: ةُّؤُّ: جلحت:
ٌرآ: جب حألَُّّْ: ط٢ ئُّخلًحتٌ[ْ: ةُّحتَّْجل:
ةًحتجبخلر[ألَُّّْ: ٌرُّ: جب ضًححتجبألٌُّّ: طُّْ:
:ٌ]ّةّؤ ؤُّْحجبٌّ: : طُّجنى[ئ طُّألًحنّـ:
:ىّ خُّحتإلُّؤ ذ[َّْةً: خُّة[حتإل[ذًَّْ: :خ
ّرآ:ئُّخُّحت:طَُّّْ:مجُّْحتَّذختٌآل: جلحتٌّ:إلُّخ
أل[ْضٌّـ: :خُّحتإلُّؤ :ألُّخًْأل إلة[حت:
ضًححتجبآلّـ: :خلّجمرؤ :حأل مجحت�
ّخن: ز نيًألىُّ: ضُّئىُّآ: :جبحألّحنرأل
ٌى[أل:ةًحتجبخلر[آل: تببب:ضُّحتٌىدًْ:جب
[آل: ّط[خبَّئ إلُّؤًْ: جبَّخًخبحٌَُّّْآ:
جبَّسًآلآ: إلُّؤًٌّْ: ًّجبَّةختجبآ: خُّض
ّـ: آل:جبَّةختجبإ:طُّال:ةحنرًة[ئ] ّةحنرًة[ئ
:حتحخلرُّْض جبَّحتََّّْ: سًألٌُّّ:
ّجمر[: ط خُّال: خضٌّآ: ّىُّ: َّْحتجلجن
ؤّحلحألٌُّّّ: تث؟ٌّ: ألُّؤ[َّْآ: طَُّّْ:
طّخن: :ضُّئ ؤًنيٌُُّّآ: :خ ٌال: إلُّحت
إلُّحتَّْإل[: ّرآ: أل[سًئ :ضُّئ أل[ة[زآ:
خبؤ[حتٌَّّ: إلٌُُّّآ: :ٌّخ خبٌأل�ُّجي:
نيُّألحبخًْ: تببب: ّخن: ز ّئ: طًذًؤد

ّجمر[:نيُّألحبَّح: ط
: ئُّخل[ف ذُّألإل[: جبَّخلرًْحتث:
إل[ذذُّ: ّئ: طذؤد أببببثا: ثبببجبح:

ةًحتجبخلر[ألَُّّْإ
ةُّؤَُّّْ: :ٌُّألُّخ ذ[إل٢ث: جبإ:
خل[ئحبح: جبْْ: :خ :ّ خل[ئ ئُّؤ[ٌَّّْ:
طُّال: ّرآ: جبَّخ ضختحس: ز[ذختٌّ: أببببثا:
حلحخُّةٌُّّ: ّ ذ ضختحزُّ: خ[ذختٌُّ: أببببثا:
:خ ّر: جبَّني ٌر: جبَّةخت ط[ْ: : ىُّفّ ذ
ط[َّْةٌُّّ: ؤُّ: ّ ةُّط جبَّحتٌ[ني[ألٌُّّ: طُّْ:
إلُّؤًْ: :ٌّ�ط[َّْحت ط[ْْ: جبَّضٌألَُّّْآ:
ةًحتجبخلر[آل: :نيىُّة[ألجن[حت جن[حتْ:
إلُّؤًْ: ّـ: ئجب جنًّْ: أل[ْ: ٌرُّ: خب جبَّحت�
إلُّحتَّْإل[: ط[خبَّئُّة[ألّخن: :ٌّ�ز[جنُّحت
ٌرُّ:أل[ْ:جنًّْ: :ذزًٌّخن:جبَّضخت ط[خبَّف
ٌر: جبَّخ[حت خ[حتحآل: ةًحتجبخلر[آل: :ُّة[ألئجب
طُّْ: ّؤُّجي: ط جبَّحتٌ[نيُّة[آلآ: جبٌَّد[ذُّ:
ّألفآ: ط[َّْ:خ:ضًححتجبألَُّّْ:خُّة[حت:جبَّإل
ٌحل:ئُّخبٌأل�ٌُّّ:ضؤ[آل:أل[مجختٌآلإ: ؤُّ:حت ّ ط
خ[خم: ّجمر[: ط جبَّخلرًْحتث:
: ئأل١ة :ةًحئّر ٌر: ئَُّّْجبَّةخت
طُّْ: سحتٌّ: : فأل١ة :خ إلٌُُّّآ:

ٌرح ضًححتجبحأل[ألُّ:أل[ةخت
:ٌُّّئأل١ة:جبإذ[إل٢ث:طُّْ:ةًحئّر
ْحخُّحتَّْ: ّجمر[: ط إلٌُُّّ: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح:
ضُّحتٌىُّ: ّجمر[: ط جبَّحت�ْحآ: جبحؤُّجلحتحآل:
خُّخلُّحت: ٌر: جبَّةخت خلٌُّرُّحتَّ: جلٌ[ذخت:
ةُّئُّ: ضًححتجبأل[ألُّجبح: طُّْ: جلحتخٌُّّ:
طُّْ: خُّال: ٌرآ: جب خلألًحتَّة[ألَُّّْ:
ٌر: جب خز: ئُّخُّنحبحَّْ: ضًححتجبألٌُّّ:
ألآلآ: ّ جبٌَّإل خُّي[ني[ه: ٌىش[حت: إلُّألحب
ّر: إلجنّ[حتخ :ٌّض :ضُّئ ّر: جبَّخ
ٌأل:ضًححتجبأل:ضختحسّـ:طُّْ:سحتَّ: ئُّةخت�

آلإ ضًححتجبأل[ألُّ:ألُّةخت�
:ىّ خُّجن خُّال: جبَّخلرًْحتث:
ذُّألحبحتْخلرّـ: :خُّخلّجمرؤ زًٌَُّّألحبٌّ:

شىًؤُّذَُّّْ:إلٌُُّّح
:ذُّألحبحتْخلر :خلّجمرؤ جبإذ[إل٢ث:
:خُّجن ؤُّ: ّ ط ؤ[ألآ: ّ ئُّخلئ ّجمر[: ط
خ[جلححت�ْ: :زحنىألّأل خُّجبْحجبحنيًْآلّـ:
إلٌُُّّ: ذُّألحبحتْخلرّؤ[آل: ٌختٌّ: ني[ْجب
ٌرَُّّْآ:: خُّخُّحتجبَّْحؤ:ئُّخ[جلححت�جبح:جبَّخلًحت�
ؤ[ألّحبح:نيُّألحب:جبْة[آل:إلٌُُّّح: ّ خُّال:ئُّخلئ
:ّ ّ:ز[خلُّْحأل ٌر:خ:إلُّحت:جبْة[أل جبَّةخت
ّىحبح:جن٨:ْحألُّّآ: ّح:ئُّإلّمت:ْذ جبحخأل
ّخن:جبَّةُّْآلآ: ز ْذ[آل:جبَّجلحأل:نيآل:
:إلُّخلر :ّ ةُّخل إلُّؤًْ: ّر: جبَّخ
:ىّ ةُّجنر ّر: إلُّخ :ذّدًْألْْ]إل
:ٌّذِ:ضْْ]إل ّر: جبَّخ :خّأل :ضختحز
خى[ذَُّّْآ: ط[مج[جبححت: خُّحتزختخم: ٌُّألِ:
طُّؤُّ:ذُّألإل[:طّحن::ذُّألحبحتْخلر:ألُّّإ

جبَّحتؤ[أل[ألٌُّّ: طُّْ: جبَّخلرًْحتث:
ةًحتجبخلر[آل: : إلُّحتق ٌرُّ: ألخت ّ جبَّإل
ًٌجمرحبح: ّ ز :ئُّط[خلر رّ[آلآ: ّ ةًحئ
ةُّخم: نيُّألحبٌآل: حبح: ئُّإلُّحتق ألُّّآ:
جبَّةُّآل: جبَّحتؤ[آل: :خ[جلحتمج[أل ة[حتٌّ:
جن[حتَّجلحٌحنّ[آل: جلحتٌحنّ[آل: :ىّ خُّجن
جبَّحتؤ[ألُّة[ألّخن: ألُّّآ: خًححتَّجبح: ئُّْ:

جلحتةُّؤُّآ: خُّخلُّحتنيًألّ[آل: ؤ[ٌَّّْ:
خ[جلححت�جبح: ئُّأل[ْ: جبَّحتؤ[أل[ألٌُّّ: ئُّّـ: س�ُّ:

ٌرح جبَّهختجنخت
ؤُّ: ّ ط جبَّحتؤ[أل[ألٌُّّ: طُّْ: جبإذ[إل٢ث:
خُّة[حتٌّ: ئُّألُّضجن﴿[ألُّة[آل: ضؤ[آل:
خؤ[آل: ئُّخُّنحبحَّْ: بث؟ٌّ: ّألف: جبَّإل

ٌرإ جب
طُّْ: ؤُّخُّخلرؤ[آل: جبَّخلرًْحتث:
خ[جلحتمج[ألَُّّّْ: :ٌُّّ�ٌ ئُّحت�� جبَّحتؤ[أل[ألٌُُّّ:
ٌرُّ:ةًحتجبخلر[ألَُّّْآ:ةًحئّرّ[آل: ألخت ّ جبَّإل

ًٌجمرُّح ّ َّْء:ز
طُّْحألٌُّّ: طُّمجُّحت: جبإذ[إل٢ث:
جبَّحتنيًٌّْ: إلٌُُّّْ: جبَّحتؤ[ع[ألٌُّ[آل:
إلُّؤًٌْ[آل: خآل: جبَّحتؤ[ألجم[جلٌّ: :خُّجن
:َُّّْْئأل١ة :خُّةًحئّر ز[خُّألحبآل:

خ[جنآلآ: جبَّحتؤ[ألُّة[ألّ[آل: إلُّؤًٌْ[آل:
ٌختٌّ: ني[ْجب ٌخت: ئُّخب إلُّؤًْجنّ[آل:
ذُّألحبحتْخلرّحبحآلآ:خُّال:جبْة[أل:ةآل:
جبَّحتؤ[ألجم[جلٌّ: :جبَّحتنيًحأل ي[ني[ضىلُّّآ:
:جبْة[أل خلألًحتجبححتَّْ: :خبؤ[حتٌَُّّة
ٌخت: ئُّخب طُّْحألُّ: جلحتَّآ: جلحت: ةآل:
ذُّألحبحتْخلرّـ: خلُّألحبٌى[ٌّ: ٌختٌّ: ني[ْجب
خُّحتجل: حتحزحتز: طُّْحآل: جبَّحتؤ[ألجم[جلحألحبحآل:
:خ :أل[ْض :َّْجلححتَّذ :خ جبَّةُّألَُّّْ:

طٌَُّّّْ:جبحٌ[ألد﴿[زإ
طّشختحط[ذُّ: طُّْ: :خ جبَّخلرًْحتث:

ألُّةختحَّْح
ؤآل: ألُّةختحَّْآ: نيآل: ذ[إل٢ث: جبإ:
ْحخحلح×: خلُّألحبٌى[خًْال: :ألُّيّد ضال:
خُّشىًؤُّزّـ: جبحَّْ: حتحزحتف[آل: بث:
ّر: جبَّخ خُّال: ةختحَّْآ: طّشختحط[ز:
ّرّـ: خ ْجنّ[حت: :ٌّض :ذْْ]إل

ٌرإ ئُّةآل:جبَّحتؤ[آل:ألُّةخت�
ْجنّ[حتٌٌُّّ: طُّْ: جبَّخلرًْحتث:
ضُّئىحبح: ئُّأل[ْ: جبَّةٌُّر: :خ[خل :ذ
:نيخ ٌر: جبَّْ جلحتٌّ: :ىّ ة[ذ ةًئوُّْ:
:جمّ[جبَّة[أل:ةآل“:أل[ةُّآل: فأل١ة
ئَُّّْ: ٌر: ٌجتحت جبححت� :خ ىّ[آل: ّ خلّجمرؤ

ٌرح جبَّحتنيًْآل:خلحلح:خحبحت
جبحضجمرألّ[آل: خلحلحجبحآلّـ: جبإذ[إل٢ث:
زئّجمؤ[آل: ؤُّ: ّ ط ألُّّآ: ؤَُّّْ: ّ ط :ٌُّّئ

ألُّّ:جبْة[آل:جبحمل[زإ
خ[جلحتمج[أل[ألٌُّّ: طُّْ: طٌُّّ: جبَّخلرًْحتث:
ألألُّ: ّ جبَّإل جبَّحتؤ[آل: ئُّجبَّحتََّّْ:

ةًحتجبخلر[ألَُّّْح

خ[جلحتمج[أل[ألٌُّّ: طُّْ: جبإذ[إل٢ث:
ألآلآ: ّ جبَّإل جبَّحتؤ[آل: ئُّجبَّحتََّّْ:
ٌر: جبَّْذخت :ّ ز ألآل: ّ جبٌَّإل :ّ خُّألّحلحؤ
ئُّال: آ: ئأل١ة :ةًحئّر :ألّحلحؤ
َّْحتَّيٌُّّ: خ[جلحتمج[ألُّة[آل: ألّحلحؤُّجبح:
:ّ ؤُّئة: رآ:ئُّمجُّئّ أل ّ جبحؤُّجلحتحَّْ:جبَّإل
ٌألؤ[ٌّ[ألُّ: ّ:طُّْ:حت [خل[ٌ:خُّز :ٌٌ]ألؤٌ حت
ّر: ألُّخ طُّْحألُّ: ذُّألإل[: ألآلآ: ّ جبٌَّإل
قًْألُّ: :خ ألآلآ: ّ جبٌَّإل ةُّخُّي[ني[ه:
حألَُّّْ: ئُّط٢ نيآل: جبَّحتؤ[آل: ئحتٌُّّء:
ٌ[آل: ٌرّـ: جب خُّألحلٌآل: ٌرّـ: جب مج[جلْحٌئ:
جبَّحت�ْحز: :خُّي[ني[ن ؤُّجنختْذ: :ََّّْ ئ٢
خلألًحت: أل[ذًحألف: ؤُّ: ّ ط حآلآ: ط٢ :خ
جبَّحتؤ[ألر: :ذ ّف: خئ :خُّضُّئ ّف: جبحأل
خلٌُّرُّحتَّ: أل[ذًحألف: ؤُّ: ّ ط أل[َّْ: ّ إل

ّرّـ: خ طُّمجُّحت: خىٌُّآلآ: طَُّّْجبح: خُّخلُّحت:
جبَّحتؤ[ألُّةُّ: جبٌَّ�ختٌآلّـ: خحلحألف: :ّ ز

ّألفّـ:خلحلحٌّ:جبَّجبٌَّآلإ جبَّخلًذ
:شىًؤُّذ خختٌ[حتخًْآ: جبَّخلرًْحتث:
:خ جبَّحتؤ[ألر[آل: طٌَُّّّْ: ئُّخختٌّ: حةآ: م٢
خُّضذ[ألدحبحزآ: ز[حتَّ: ط١ّ: ٌرآ: خأل٢
:خُّني طُّؤُّ: جبَّحتؤ[آلآ: :ٌأل ةخت� :خ

مجٌُّحنرح
نيًألىُّ: ٌرآ: أل[ةخت طَُّّْ: جبذ[إل٢ث:
ط[خل[آل: جلحت: :ىّ جنر جبَّحتؤ[آل: :أل[أل ّ إل
:هُّخلئ هحن[حتٌّ: ٌخت: ئُّخب حة: م٢ ألُّّ:
ألُّذٌَُُّّّْة�ختذًَّْة[ألحبحٌُّآ: :شُّْذُّؤ
خ[جن١َّآ: ّر: أل ّ خإل جبَّحتؤ[ألُّةُّ: حة: م٢
:ةًحئّر ذ[يّ�ٌُّّ: خ[جن١ٌآل: نيًألىُّ:
إلٌُُّّ: ئُّخُّنحبح: جبَّحتؤ[آل: :خ : ئأل١ة
ٌُّء: :زحنىألّأل ئُّةًحتجبخلر[آلآ: ألُّء:
إلُّجلححت: نيُّألحبَّإل[: جبَّحتؤ[آل: :ط[ٌرؤ
ط[ٌرال: أبببتا: ؤُّ: ّ ط ٌرآ: جبَّْ جبحتٌّ:
:جنُّحتٌىٌُُّّة : ّألفآ: جبَّإل جبَّحتؤ[آل:
:هُّشجم ٌُّء: طٌَُّّّْ: :خ :ذًحتة
أبببببا: جبحْحٌّ: خى[ز: :خ ط[ْؤ[آل:
جلحت: جبَّحتؤ[آل: :هُّشجم جبَّة[زآ: جبحت:
:ألّ خ أبببتاط[ٌرال: :ذ يًحتخل١َّ: ئَُّّْ:
ىّ[آل: ّ جبَّحتؤ[أل خُّخم: : ٌّس[حت إلُّؤًْ:
:ذ ْحذُّ: : ئأل١ة :ةًحئّر :خ :ٌّ خأل٢
خُّخم: جبحت: ألًّؤّئّ[حت: خل[ألُّ: ّر: جبَّخ
خُّال: خحبٌَّّآ: ط[ٌرؤُّة[آل: :خُّهُّشجم
خُّنحبح:ضٌّ:ذ[يّ�ٌُُّّة:خ[جن:إلٌُُّّ:
ٌال: ٌدآ:خُّجن:شىًؤُّذ:إلُّحت ئُّطُّخًنخت
:خ ةُّجبَّحتؤ[ق[آل: جبحتَّ: بببؤئّآل:

:ني[ة:جبَّحتؤ[أل :إلُّؤًْجن ألآلّـ: ّ جبَّإل
سّإل[ألُّّّإ

ألُّضجنُّّ: جبَّخلرًْحتث:
ةختجبَّْْ: جلٌ[جبٌ[آل: ل[ٌختخلُّّة[آل:
ط[ٌحبجلآ: س�ُّحتٌّآ: :أإلُّْةختجبأل ئُّْحألُّ:
إلة[حتٌّ: إلرحب: : خُّحتحجلإإإ: طُّألوئألحلحٌّ:
جلٌ[جبخًْأل:طُّال:ألُّضجنُّّ:ل[ٌختخلّ[ألُّ:

�ألَُّّْح جبَّمج٢:نيخ
خُّحتحْحتجبٌّ: طُّمجُّحت: جبإذ[إل٢ث:
سّإل[ألحبح: : ئُّمجُّئ خىٌُّّ: ةًحتجبخلر[آل:
ّجمر[آ: طَُّّْ:خبؤ[حتٌَُّّة:جلحت:ةُّؤُّ:ذ[ط
:ذ :ْخًألَُّّْةُّجنخ إلة[حتٌّ:
إلٌُُّّ: ضُّئىر: سّإل[ألُّ: ئُّال: :ىّ خُّجن
ةًحتجبخلر[آل: جبَّحتٌََّّّْ: :خ ّر: جبَّني
:خ رَُّّْ: ّ أل ّ جبَّإل :خ ل[ٌختخلُّةُّز:

ةًحتجبخلر[آلإ
:خلألًحتَّة[أل ةُّْحذُّ: جبَّخلرًْحتث:
إلُّؤًْ: خُّحتٌّْْ: ةًحتجبخلر[آل: : إلُّحتق
:ذ[ألْْ :جنُّّة[ألألُّض سحتَّ:
سّإل[آل: ذختٌّ: :ذ[ألْْ جبَّْحتْخُّحتْ:

ةختحَّْآل:ح
ٌ[خل[ٌّ: :ّ خُّز طُّمجُّحت: جبإذ[إل٢ث:
:ٌّخ :ّ ْذ إلّمت: ٌر: خخت� :ُّذًجبَّْئ ّ أل
: ٌّألال:خُّحتٌ :ضً ِ خئ: ٌّخ�خت:ألُّّ:ةُّ:ضُّئ
هُّشجم:جبَّةُّالآ:خُّال:ئُّةًحتجبخلر[ألحبح:
ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: خُّخم: ٌرآ: جبَّةخت طَُّّْ:

طَُّّْ:إلٌُُّّآ:خلألًحتٌخن:ةختحَّْ:ألُّّإ
:ئُّخ[جلمجُّة[أل خُّال: جبَّخلرًْحتث:
ذختٌّ: :أل[ْنيُّة[أل ٌالّـ: إلُّحت ًحآل: ّ أل
:ذُّألحبحتْخلر :زحنىألّأل حة: م٢
ىحبح:ألُّضجنُّّ: ّ ٌرآ:ئُّة[ذ طُّع[ال:أل[جبحت
طُّألوئألحلحٌّ: خُّط[ٌحبجلْ: ل[ٌختخلُّّة[آل:
خ[جنًحتْ: :ئُّأل[ْنيُّة[أل خُّحتحجلٌحنَُّّْ:
حة:حت�ْْئُّجلٌ[جبخًْألُّح م٢:أل[َّْحت�حخلر

ٌرآ: خىخت :ني : فأل١ة ذ[إل٢ث: جبإ:
:خ ةُّخّىٌُّر: ةُّخم: ٌُّء: :هُّشجم
هُّشجمُّةُّ: طُّمجُّحت: خُّحتحجلآ: طُّألوئألحلحٌّ:
ئُّبببجبحتٌّ: جلٌ[ذخت: خىٌُّر: إلُّؤًٌّْ:
جبَّةٌُّر: : يدًف ضز: :ذ ّرإ: ّحبَّني ذ
:هُّشجم:ْحز:خ ذُّةُّز:خخت� ؤّحلحألٌُّّّْ:
:ٌ]ألؤٌ حت خُّخُّجيآ: خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ:
ؤُّ: ّ ط إلٌُُّّآ: سّإل[ألّؤ[آل: :ذُّألحبحتْخلر
:جبَّةٌُّآل: ئأل١ألؤ[ٌُّّة[آل:ةٌ ّ:حت خُّز
خ�ختٌآل: زُّف: إل[ز: :ّ ةُّخل إلُّحت: ألُّء:
ئُّهختةُّض[ألُّة[آلّـ: آ: ئأل١ة :خ

حٌّ: ة[ؤ٢ ةًحتجبخلر[ألحبح: :خلألًحتَّة[أل
ٌرُّ: جب :ّ ةُّةُّخل إلٌُُّّ: طّألوختححتٌَّر:
طُّمجُّحت: هختةُّض[ألُّ: خأل[ْ: خبْْحتََّّْ:
طّحن[حتَّز: َّةُّ: ة[ؤ٢ إلُّخًْ: أذ[اٌّ:
خألىٌُّّ: :خ جبَّةُّآل: خ[أل�ِ: طُّجبحزّـ:
جبَّةُّآل: هُّشجمِ: ذُّألحبحتْخلرُّّةُّْ:
أل[ةُّآلآ: هُّشجمِ: ألُّخًْ: ذ[ٍ:
إلٌُُّّ: ئُّخ[٤[ط: إلٌُُّّآ: ةأل١ئُّةُّ:
ئُّط٠ّحإلّال: إلٌُُّّ: ئُّهختةُّض[ألُّة[آل:
ةأل١ئُّةُّ: خُّال: إلٌُُّّآ: ضُّئّئ:
ألُّّ: جبح: إلُّْئ٢ ؤ[ألّـ: ّ خلئ ًحآل: ّ ئُّأل

ؤ[ألّـ:ةُّحتةًةحبح:ألُّّإ ّ ئُّألًّحآل:خلئ
:ٌُّّئ :ّ مجًؤ[أل جبَّخلرًْحتث:
ُّذٌُّّ: إلُّك طُّْ: : فجبَّئ إلٌُُّّ: :ضُّئ
ذُّألإل[: ٌر: جبَّةخت خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ: :خ
:َّْحتمجختذأل :خ حتحمجٌُّ[ألحبألُّ: :ُّذ إلُّك
:َّ خخت� ّحن١: ز :ٌُّّّ ّ خُّْز ز[حتٌَُّّآ:
خ[ئألحبَّ: طُّألوئألحلحٌّ: :خ جلحت: :ز[حتٌَُّّة
ح فجبَّئ:خلُّحتهىختح:ئُّْخ[حتٌََُّّّْ:ني

إلُّؤًٌّْ: طَُّّْ: ذ[إل٢ث: جبإ:
:خ خىلآل: جبَّذًحألآل: ْز[مجُّألحبٌَُّّ: زخت�
ئُّإلُّؤًْ: خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ: :خُّجن
ألُّضجن﴿[ألُّة[أل:شىًؤُّذحبح:خحلحألآل:طُّْ:

خُّجنُّ:إلٌُُّّ:ٌ[آل:أل[إ:
نيُّألحب: ّجمر[: ط ذ[َّْةً: جبَّخلرًْحتث:
خلُّحتي: خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ: :خ ز[حتَّ:

ةختحَّْح
ألحلٌىٌُّّ: ّجمر[: ذ[ط جبإذ[إل٢ث:
خلُّحتهىختحَّْآ: جبحت: تؤئّآل:
حيّخن: ةُّم٢ جبَّحتؤ[ألٌُّّ: طُّْ: : ئُّمجُّئ

أل[حتجبٌُّْذإ:
ٌى﴿ختحٌّْ: حت طٌُّّ: جبَّخلرًْحتث:
سّإل[ألأWHOا: :ذُّألحبحتْخلر
خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ: :خ نيُّألحبٌّ:

ٌالح ذُّحتض[ألىختجبَّْْ:خ:إلُّحت
:ّ ئ ط[مج[ال: ؤآل: طٌَُّّّْ: جبإذ[إل٢ث:
خلُّحتهىختجبَّْْآ: ز[حتَّؤ[آل: ضؤ[آل: : خ
َّحتمجختذًَّْآ: ئُّخُّنحبحجنَُّّْ:جبَّحتؤ[ق[آلْ:
:إلّىل أWHOا: ؤألحبح: :ئُّجلَّؤ[أل
زُّع[: طُّْ: ئُّؤ[ٌَّّْ: خلُّحتهألُّةختجبَّْْ:

حتخبٌَّّ:َّْجلٌختالإ
ّؤٌُّّ: خُّط خلُّحتني[ٌَُّّْء:
جبحت: تؤئّآل: ألحلٌىٌُّّ: حتحمجٌُّ[ألحبَّْْ:
خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ: :ؤحتٌى :خ ذُّألإل[:

جبحألختحَّْح
جبإذ[إل٢ث:ضٌّ:إلُّؤًٌّْ:تؤئّآل:
جبحت:خًَّْإ:نيًححت:ؤئّآلّـ:ألًّ:جبحت:
ًٌَّآ:ؤئّآلّـ: ىخت� ّ إلُّحت:أذ[ؤّوئًاؤ[آل:ز
طُّْ: رَُّّْآ: ّ أل ّ جبَّؤ جبحتٌّ: :ٌ ألًّ
إلُّؤًٌّْ: ةَُّّْحتٌحبَّمجختٌآل: ز[حتحألٌُّّ:
: َّْخلئ إلٌُُّّ: :ٌجبححتح ٌختٌّ: ني[ْجبحت
ْحألُّّ: :جنر ٌرإ: جبَّزحنىألخت : خَُّّْخلئ
خلُّحتي: ز[حتَّ: ئُّضذَُّّْ: :ٌّ خخت�
:خىٌُّّآ:طُّمجُّحت:ٌُّء:جبٌأل[حتز:خَُّّْخلئ
ظ[خلُّخُّ: ّر: أل[خ ّ إل ذُّجلٌْختٌخن:
إلُّحت: ّرر: أل[خ ّ إل خُّمجختحألّخن: ٌّرآ: جبَّةخت
خُّأل[ٌ[خل[ٌخن: ٌّرآ: جبَّةخت ظ[خلُّخُّ:
ٌّرإ ّرر:إلُّحت:ظ[خلُّخُّ:جبَّةخت أل[خ ّ إل

جبَّخلرًْحتث:خ:حتْْخُّحت�ْْخًْألٌَُّّّْ:
ئّجتألٌُُّّء: خلُّحتَّذ[: خُّحتحجل: طُّألوئألحلحٌّ:
:ئَُّّْجلححتَّذُّة[أل ألختح: ّ ىإل ّ ز
حتجنألد٢ٌّآ: أل[ْضآ: أذُّألحبحتْخلرآ:
ئّجتألٌُُّّ: طُّْ: ة[حتٌّ: طُّْي[يا:

َّْخلر[َّْح:
ذخت: :ئّجتألٌُُّّة ّجمر[: ط جبإذ[إل٢ث:
َّْجلٌختٌّ: َّْء: ؤألال: ئّجتألُّةُّ: إلٌُُّّآ:
:ألحبألٌ ضً َّْجلٌختٌّ: ذُّألحبحتْخلرّـ:
طُّْ: زألحبحأل[آلآ: َّْجلٌختٌّ: :ْ]خ
ؤجمرُّْحٌّ: ئُّخلُّحت: ةُّخلٌُّآلإ: : خل
طّحنُّة[آل: :خلُّحتزُّحتجنر َّْجلٌختَّة[آل:
طُّمجُّحت: ؤُّ: ّ ط خُّال: جبَّةٌُّآلآ:
ّر: إلُّخ خًجبسُّ: خُّ: ًٌجمرؤ[آل: ّ ز
جبَّةٌُّآلآ: :ٌجبححتح :ئَُّّْجلححتَّذ جبحْح:
طُّمجُّحت: ةختحٌَُّّْ: َّْخًجبسُّةُّ:

ّرإ ّ:خ ًٌجمرؤ[آل:ز ّ ز
جبَّخلرًْحتث:ل[ٌختخل:طُّألوئألحلحٌّ:
خْخًَّْذَُّّْآ: ئُّإلئُّألحبح: خحلآل:
طُّألوئألحلحٌّ: خْخًألٌَُّّّْ: طُّمجُّحتٌّ:
إلّمت: إلٌُُّّح: ئُّةًحتجبخلر[آل: خحلآل:

ّ:ذؤ[حت:ألُّةختحَّْح ش[ئُّذ
ّىُّألّألَُّّْا: أخُّز جبإذ[إل٢ث:
ؤآل: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: ّجمر[: ذ[ط
خحلآل: طُّألوئألحلحٌّ: ألُّؤدّجمرًَّْ:

ّرإ إلُّخ
ٌ[حتخًْ: خخت� ز[حت: : خل[ف جبَّخلرًْحتث:
إل[ْْذّ[آل: :خ :ذُّألحبحتْخلر :ة[حتذ
َّْء: طٌَُّّّْ: :خ ٌر: خىخت جبحتْخلر:
جبئألّ[ٌ:ذُّألحبحتْخلر:أذ[طؤف:حيصا:
ّجمر[: ط ذ[َّْةً: خُّال: ألآلآ: ّ خُّة[حتٌدإل

ألُّةختحَّْآ:خنيح

:حيص ذُّطؤف: جبإذ[إل٢ث:
ّر: جبَّخ ةؤس[ألّ[ٌُّآ: خُّ: :ًٌجمرّ ز
ّر: إلُّخ حيصّر: ذُّطؤف: ةؤس[ألّ[ٍ:
حآل: ئُّط٢ ّجمر[: ط خحبحزإ: ز[حتَّ: :ضُّئ
خُّجنَُّّْ: : خُّخل خًَّْ: :ضُّئ
خُّطّشد[حتٌّ: هُّحتؤ[ألدُّحت: :نيّأل
آ: رٌ جبَّجبحت :حيص ذُّطؤف: جبَّهرُّحتٌّ:
:نيّأل ٌرإ: جبحت جبَّخخت� ئُّؤًنيُّةٌُّّ:
خُّجنحبححتٍ: :ٌّض ٌ[آل: جبَّْئُّؤُّألحب:
ألُّضجي: ة[ذٌُّّ: طُّْ: ٌ[آل: جبَّة[ز:
ألُّضجن﴿[ألٌُّّ: رُّ: ّ جبَّني ةُّ: ةُّْز:
ز[حتَّةُّ: خُّة[جي: ّر: جبَّخ :شىًؤ
إلُّخبححتَّةُّ: :نيّأل :خ خحبحزآ:
ٌر: جبَّْذخت :ّ ز إلٌُُّّ: ةؤّرٌُُّّء:
: جنُّّفخل َّْء: ةؤّرٌُّّأطّؤحبحزا:
:خ جبَّهرُّحتَّةٌُّّ: طُّْ: طُّْحتْز[آ:
إ: جبَّجبحذ ز[حتَّةٌُّّ: طُّْ: جبَّة[زّـ:
ةُّذ:خ[خل:ة[حتزّـ:طُّال:جنر[ألُّ:خىٌُّّ:
طُّْ: ّر: جبَّخ :ّ جنر إلُّؤًْ: ّخن: ز
جبَّْْالث: آ: إلُّخ ةؤس[ألّ[ألُّز: سحتَّ:
:طّحنىختجبأل ؤًنيُّْ: :ط[خلر ّر: جبَّخ
ّر: خرًحأل ّر: خ ىحبح: ّ ئُّط[خلر ضُّئىُّةُّ:
خحبحزآ: حيصُّّةُّ: ذُّطؤف: ز[حتٌَّّ:
خحبحزإ: ز[حتَّةُّ: ّر: ألُّذًحأل ألُّء:
:ْ ئُّإلُّْئ٢ أل[ْنيُّ: : ٌّإلُّألحب ُّّالث: ّ خل
ٌر: جبَّةخت جبحتْخلر: جبإلء: ؤ[ألّـ: ّ خلئ
جضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ: ٌر: ّحبَّْذخت ّ ةُّز
ْحتجبَّ: ْحتجبَّ: حلحآل“: ّ ض :ط[خلر ئُّخلُّحت:
ّحبَّةٌُّآلآ:خُّال:طُّؤُّ:ة[ذِ: جبَّخلر:ز
:ذُّألحبحتْخلر :خلّجمرؤ ٌرإ: جبَّْ
خٌُُّّةَُّّْ: حيحبح: م٢ : ئُّمجُّئ ّر: جبَّخ
حة: ئُّم٢ ةًحتجبخلر[آل: خّ�حت�ٌآلآ:
ٌرَُّّْ: سّ[أل[ةخت ئُّذُّألحبحتْخلرّحبح: خُّخم:
ذختٌّ: ّحنٌُّّ: ة : ٌّإلُّألحب نيًألىُّ: آ:

ٌرإ ّحبَّةُّْ ذ
نيُّألحب: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: جبَّخلرًْحتث:
ة[حتٌّ: إلٌُُّّ: :طُّإلئ :ؤس[ألّ[ٌُّةة
ني[ْآ: ئُّخًححتٌّ: جبَّةُّآل: :ذُّألحبحتْخلر
سًحألى[حتٌّإإإلرحب: ٌآلآ: ضً :زحنىألّأل
ألُّخًْآل: خلُّحتةُّْذًْ: ّىّ[آل: خُّجن
أل[ةٌُّّ: إلُّخلر: ئُّة[حتَّة[ألّ[آل:
ةًحتجبخلر[آل:خذُّ:ذ[يّ�ُّْ:خلُّحتني[ٌَّّْ:
ّىحبح: جبحإل[ز:خ:طُّْ:ةؤس[ألّ[ٌ[ألُّآ:ئُّة[ذ
ذُّألحبحتْخلرَُّّّْ: :َّْجلححتَّذ ئٌُُّّآل:

ٌرح: ّحبَّجبحت ؤئُّذّ[آل:ز
:جنر : ٌّإلُّألحب طَُّّْ: جبإذ[إل٢ث:
:خ[جنّحن:جنر: ٌّذّ[ٌُّْ:إلُّألحب:ضختحز
إلُّهرٌُّّ: ٌ[حتؤ[ألحبحَّْ: خخت� ؤُّ: ّ ط ذّ[ٌُّآ:
خىٌُّآلآ: ئُّخلُّحت: ةخًألٌَُّّْ[آل: ط[ٌألحبَّ:
ّر: جبَّخ ةًحتجبخلر[ألَُّّْ: ٌرُّ: جب طٌَُّّّْ:
ة[حتزّـ: :َُّّْحنّ ز ؤ[ألل: : خل
:ْحتجبخّأل ٌرآ: خأل٢ :خ جنُّإل[جبَّؤ[آل:
خحلحألف: ذ[: جبَّةٌُّآل: طّحنُّة[ألّ[آل: :خ
طّخن: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: ٌر: جب :خُّةُّئ

خىُّآل:ٌ[آل:أل[إ:
طُّْ: :ة[حتَّة[أل : : ة جبَّخلرًْحتث:

ّألح ةؤس[ألّ[ٌ[ألُّ:إلُّئحبَّخلُّأل�
زحلٌحنى[آلّـ: خلُّألحبٌى[ٌّ: جبإذ[إل٢ث:
:]خ:ألحبألٌ َّْجلححتَّذ:ذُّألحبحتْخلرّـ:ضً
إلُّئجمُّأل�[ألحبألُّةُّ: خُّال: إلُّؤًٌْ[آلآ:

ّحنر[إ حبحٌُّ:إل ّ :ضُّئُّف:ذ ٌّإلُّألحب
ٌ[خل[ٌّ: :ّ خُّز جبَّخلرًْحتث:
:خلرةُّز :ّ إلُّحتةُّخل زُّحتئُّؤ[آل:
زخلر[ألٌُّّ: طُّْ: ٌر: َّْحتجبَّمجخت َّْجلٌخت:
ْحجلٌّ: ّر: جبَّخ إلٌُّدًَّْ: ّحن١: ز
جلحألّ[حتٌُّّة[ق[آل: :ّ خُّز ّرآ: أل ّ دإل ّ ئ
:جبَّْحؤ ّجمر[: ط ذ[َّْةً: ٌحلز: خُّحت�
ألُّضجن﴿[ألُّ:جبَّةٌُّر:ئُّألُّضجن﴿[ألٌُّّ:
ؤ[أل:خ:جبئألّ[ٌخن:حتخبٌّ: ّ ة[حتٌّ:خلئ ه٢
طُّع[ال: ألُّجنرُّحتمجُّحتٌّ: جنُّك[آل:

جبَّجبٌَّرح
ألُّؤ[َّْْ: مّ[جبَّال: ؤآل: جبإذ[إل٢ث:
:جبَّْحؤ خختجبَّْْآ: يرنُّة[ألّحنال:
: ٌّإلُّألحب ذُّألإل[: أل[ةُّال: ألُّضجن﴿[ألُّجي:
: ٌّإلُّألحب :خ طٌُّْخن: ّر: ألُّخ حتخب:
جنُّك[آلآ: :خبحألحت ألُّجنرُّحتمجُّحتٌّ:
ًَّّحتمجختذًَّْ: ئ ألُّز[حتَّال: ألُّضجنُّةُّ:
حتخبٌّ: جبَّةُّال: :خ :طّحن خُّز[حتَّ: ألُّ:
طّخن: :ّ ضخُّضحن َّْةً: جنُّكُّ:
ضؤُّْ: زحنًٌّْ: جنُّكُّ: جبَّةُّالآ:
ز[حتَّجي:ئُّألُّضجنُّةُّ:َّْحتأل[مجختال:طُّؤُّ:

ًَّأل[ةُّالإ:::: ّ ة[خلد:ز
خلُّحتَّذ[ٌّ: جبَّخلرًْحتث:
:ئَُّّْجلححتَّذ جبَّخلردُّة[حتخًألرُّ:
ذُّألحبحتْخلرّحبح:خُّحتأل[ؤُّْ:زألر:نيُّّح

إلُّْئحبَّجبَّال: ؤآل: جبإذ[إل٢ث:
:ّـ:ذُّألحبحتْخلرٌ]خلُّحتَّذ:ز[حتحخلرألض
إلُّحتَّْإل[: دحبَّالآ: ّ زُّحتَّز :ٌ]خلُّحتَّذ
ط[خلر:زّحنٌُّّ:ذُّؤختٌحل:خُّحتجلخىُّؤَُّّْ:

:ط[خلر:جلحألجمر:زحلٌحنىإ: ئُّمجُّئ

ال:خ:جبَّخلرًْحت ٌ َّْجلٌختٌّ:ذُّألحبحتْخلر:إلُّحت

    ئةو خواردنةى لةبةغداوة بؤت دَيت هةنديَكجار 

بةقاضاغ دةيهيَنن، دةبَيت خةَلك خؤى هؤشياربَيت 

لةكِرينى خواردنى خراث

    ئةو خواردنةى لةبةغداوة بؤت دَيت هةنديَكجار 

كؤنترؤلَى ضى 

بكرَيت، فةحسى 

يةك كةس 

كةبيكةيت بؤ 

ئةنفلؤنزاى 

بةراز، زياتر 

لة100دؤالرى 

تَيدةضَيت

كلتور kltur_dastur@yahoo.com

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



:ؤ[أل ّ ؤًم[جل:هُّحتش[آل:ئُّخلئ

:ٌّ ط[ؤ٢ :ألُّخًأل :ٌّخُّإل
خل[ألُّ: ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: خ[جي: :ني[ز
ٌألُّ:جبَّحتٌََّّّْ: ّد:جبَّخخت خُّإلُّجلححتَّإل[:ةر
:ني[زىختجبألّ[آلآ:خلُّحتَّحت�حٌّ:خًألز:خْ
نيُّألحب:جبَّجلمج[ٌُّة:ني[زىختجبأل:مجُّْحتٌَّّ:
: ِ شّحلخآ:ني[ز﴿[ألُّ:طُّإلئُّّة[ألّخن:ئُّخ

ٌآلإ ٌحبح:جبحجبَّضخت خ[جلححت�
ئٌُُّّآل: ةُّ: طُّإلئُّّة[آل: ني[ز﴿[ألُّ:
:خلُّحتخُّض:ةُّخل[أل:ْ ذ[ٌدُّز: :ةُّحتذ
:ئُّخ[جلححت�َّة[أل ٌآل: جبَّةخت ض[َّْألحبححتٌّ:
خْةختجبألٌَُّّّْ: ني[سّـ: ة[حتٌّ: حبح: إلُّحتق
جبَّةُّآلّـ: حتخبأل[ؤُّ: مجل[حتآ: ّدآ: ةر
ٌحبح: خ[جلححت� : خ :ئُّيٌُّختحأل ّجمر[جبح: ئُّط
جبَّخألَُّّْآ: جبحضجمغ: حتْْخُّحت�ٌّْ:
:أل[َّْألحبَّة[أل جبٌىُّ: :ٌُّةُّئ
خُّحتإلُّؤُّة[ألّ[آل: ّد: ةر خْةختجبألٌَُّّّْ:

ئُّْْذ[أل:جبَّحتََّّْ:ني[س:جبَّةُّآلإ
ئًخأل[آلآ: ذًحتةّ[آ: حآلآ: ط٢ طًحتجبآلآ:
نيف:طُّْ:ْذ[ألُّآل:جبَّجلمج[ة[أل:ني[سّـ:
:ف :ةًحتجبٌُّة[أل دُّ: ّ ةر خْةختجبألَُّّْ:

ني[س:جبَّةُّآلإ
:خُّحتزختخل شُّؤُّطُّؤف: خُّحتجلحآل:
خْةختجبألَُّّْ: :خ حتجنألد٢: أل[َّْألحبٌّ:
إلُّحتنيُّألحبَّ: خَُّّْجبح: ط[ؤ[خبٌَّّ:
ني[س: ئُّجبَّحتََّّْ: خُّحتإلُّؤ[ة[ألّ[آل:
:َّ ال:ألختضّ[آلّـ:سًحألّ[آل:ئ٢ُّجبَّةُّآلآ:خ
ذ:“سًحألّـ:إلُّحتجلحألّـ: مجًع[ْذختَّآ:ْ:
إلٌُُّّآ: جبَّحتََّّْجبح: :ئُّطّحن :ةًحئّر
ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: إلٌُُّّ: ّد: ةر : ٌّإلُّألحب
ني[س: ًٌَُّّّء: جن خُّإلّمت: ٌر: أل[ذًحألخت

ٌآل“إ خىخت
حتجنألد٢: أل[َّْألحبٌّ: :خُّحتزختخل
إلّمت: حتجنألد٢ٌّ: :َّْجلححتَّذ ًّحٌُّ: ّ ز
أل[أل:ني[ز﴿[ألٌُّّ: ّ ّى:ألُّجبحَّْ:خإل إلُّْئ
ٌختآل:خ:ةًحتجبخلر[آل: ر:خُّحتجلْ:ؤجب ّ ةًحئ
:ئُّجبَّخلر ةُّإلُّآل: :طُّْحألُّجن“
ألُّجن[حتَّجلحٌ[آل: :ةُّخل[أل شّحلخُّة[ألحبحآلّـ:

خُّخلُّحتٌََُّّّْ“إ::
:ني[زُّؤُّأل: ٌّإلُّألحب“:خُّحتجلحآل::ْذ
ألُّمج[ذُّ: ذخت: : خل[ف جبَّ: حتَّأل�ُّ: إلٌُُّّ:

ةًحتجبخلر[آل“إ:
أل[َّْألحبَّة[أل:ني[سّـ:خْةختجبألَُّّْآ:
ة[حتٌّ: حتجنألد٢ٌّ: ة[حتٌّ: خلُّحتخ[حتٌّ:
: فجبَّئ :ٌُّخ جبَّةُّآلآ: :خ[جلحتمج[أل
ئُّذًحأل[ٌ[ألحبح: ةًحتجبخلر[آل: :ني[ز﴿[ألُّة[أل
:رّ ةًحئ خُّ: زخلرُّحت: ّدّـ: ةر ألُّّّآ:
جلحتََّّْ: :رٌ نيُّألحب حٌِّـ: خُّض٢ خُّحتجلْ:

ني[س:خىُّآلإ:
:ض[َّْأل طُّقُّجب: حتجلمج[حت:
:خ ّر: جبَّئ إلُّْحتحؤ[آل: د﴿[ألٌُّّ: ّ ةر
ّد: ةر :خ سًحآل: :ىّ خُّحتمج طٌَُّّّْ:
خىلّرُّ: ّر: جبَّخ خىٌُّّ: جبحتْخلر:
مجُّحت: :َّ ئ٢ حتَّة: :خُّحتمج“ : جبَّحتََّّْآ:
سًحألّخن: ٌر: جبَّةخت خُّجبَّخلر: ٌآل: خىخت
ئُّجبَّحتََّّْ: مجختحألُّآ: :ألختضُّةُّجن ألُّّْ:
:جبحتْخلر خُّإلُّحتجلحألّخن: :ْ خُّط[ؤ٢

جبَّةُّآل:خؤ[آل“إ:
:َّْجلححتَّذ طٌَُّّّْ: خلُّحتَّحت�حٌّ:

خًجبسُّآ: ٌ[خل[ٌّ: :ّ خُّز حتجنألد٢ٌّ:
خُّحتني[ْذختٌّ: :خًجبسٌُُّّة خل[ألُّ:
َّْجلححتَّذُّة[آلآ: جلحتخٌُّّ: ئُّ: إلٌُُّّ:
ني[سّـ: :أل[َّْألحبَّة[أل ض[َّْألِ: خُّال:
ألٌُّرًحألًَّّ: : فجبَّئ خْةختجبألَُّّْ:

خى[ذَُّّْإ ألُّةُّة[آل:زخت� ّ ةُّئ
زُّع[: ّجمر[: ذ[ط :“ْذ حت�جلمج[حت:
ةختجبَّْْذَُّّْ: دال: ّ ةر ّحن[أل�[ٌّ: ز
إل[ْة[حتٌُّةّ[آل: إلّمت: َّْجلححتَّز:

ألُّةختجبْال“إ
د[ألٌُّّ: ّ ةر طُّْ: جلحتخٌُّّ:
ْحذ[: خُّحذُّسئّحب“: ًٌجمرّ[آل: ّ ةُّز
جبَّحتََّّْ: ٌألُّ: جبَّخخت إلٌُُّّ: حتَّة: :خُّحتمج

خ:ني[زىختجبألّ[آلإ:
دُّة[ق[آل: ّ ّجمر[:ةر ؤُّ:ذ[ط ّ ْذ:“ط
ةختجبَّْ: ني[س: ذ[حتحآل: خٌُّختْزّـ: ئُّ:
ةُّ: ةختجبَّْْذَُّّْ: ئَُّّْ: خ٢ٌحنؤ[آل:
ٌآل:خْ:ذ:ؤّجمختْ:نيف“إ د:خأل٢ّ ةر

:َّْجلححتَّذ :ىٌ ط[ؤ[حت :ّ خُّز
:مجحنر د﴿[ألٌُّّ: ّ ئُّةر ةُّ: حتجنألد٢ٌّ:
مجٌُّحنرًَّْآ: خُّجبَّخلرًحت: :ؤ[أل ّ خلئ
:ؤ[أل ّ خلئ ٌحلمج[ٌّ: ز[حت ئُّخلألًحتٌّ:
:حتحخختجبْْجبح:ألحلٌىٌُّّ: ئُّؤ[ٌَّّْ:جبْْ:خل[ف
خْةختحْألُّذَُّّْ: ّد: ةر إلُّجلححت: جبْْ:
:جبَّجلمج[ة[أل ئٌُُّّآل: ةُّجلحتخٌُّ[آل:
حتجنألد٢ٌّّـ: :خَُّّْجلححتَّذ خلُّحت:

شّحلخُّة[ألَُّّْ:ني[زىختحْآلإ
:ض[َّْأل حتَّْي: ظُّؤُّجب:
ّر: جبَّئ :ؤ[أل ّ ئُّخلئ جبٌآل: ني[ز﴿[ألٌُّّ:
ةختجبَّْْآ: ئُّةحلٌّ: حت�ٌّْْ: ٌ[آل: خ[جلححت�
زُّحتَّْجبَّ: :َّْجلححتَّذ :ُّّة[أل ّ “ةر
جبَّةُّآلّـ: ني[زّ[آل: ةؤس[ألّ[ة[آل:
:ني[ز﴿[ألُّة[أل خ[جلححت�َّةُّجي: أل[ْ: :طّحن

رّـ:ز[حتذ:جبٌَّ[ألىُّآل“إ ّ ٌُّة
جبٌآل: ني[ز﴿[ألٌُّّ: ض[َّْألُّةٌُّّ:
:خ رًَّ: ّ ٌأل جبَّمجُّحت� خ[جلححت�: :ةحلخًأل

أل[َّْألحبٌّ: خُّخلُّحت: شّحلذ: إلُّقُّألٌُّّ:
ة[حتَّخ[: “ز[حتٌَّّ: ني[زىختجبألحبحآ:
جنرُّة[آل: إلُّؤًْ: جلحت: :ؤُّخلختْه[ذ
ّىلُّْحألَُّّْ: خُّز ضؤ[ألحبحٌُّ: :ٌّئُّطُّخلر
:جبَّخلر ٌخت: ئُّخب ةُّ: ني[ز﴿[أل[ألٌُّّ: طُّْ:
:خ ّىّ[آل: جنر إلُّؤًْ: شّحلخُّة[ألحبحآل:

جبحخف:ةختحَّْ“إ
ني[ز﴿[ألٌُّّ: :ض[َّْأل خُّةخت: ط[حتٌّ:
ّد: ةُّةر خَُّّْجبح: ط[ؤ[خبٌَّّ: :ٌ]خّأل
:ْذ ةُّؤدًَّْذَُّّْآ: ني[زىختجبآل:
جبَّةٌُّآل: ني[س: ّر: إلُّخ ّد: ةر “طُّمجُّحت:
جبٌَّ[ألىٌُّآل: :خُّسًحأل شُّهر[: ئُّخلُّجبح:
إلُّجلححت: ئُّجبْْ: ذ٢حخبؤ[آل: نيُّألحبَّ: إلُّحت:
::مجختحأل :ٌّخُّإل ألُّةختجبَّْْ: سُّحت�ٌّ: ّ ذ

ؤُّخلختْه[ذَُّّْ“إ:
ني[ز﴿[ألُّ: : ٌّإلُّألحب ّجمر[جبح: ئُّط
ني[ز﴿[ألٌُّّ: جبحضختحْآلآ: خ[جلححت�ٌّ: : ئُّخُّخ
ني[ز﴿[أل[ألٌُّّ: ئُّْ: ّىُّ: ٌُّة “ذّحن“:

ةُّجبحضختحَّْ:إلُّحتنيُّألحبَّ:ئُّألَُّّْجبَّة[ألحبح:
ني[ز﴿[ألُّ: ئُّ: خًْ: :ّ ٌُّة ةختحَّْذَُّّْْ:
ؤ[ألآ: ّ خلئ جن[حتٌّ: :خُّأل[ْخ[أل�ُّة[أل
ني[ز﴿[ألُّةُّ: :ض[َّْأل ظُّؤُّجبٌّ: :ط[ة
:طّحن : خ ْز“ئُّخُّحت: خُّجبَّخلرًحتٌّ:

ني[ز﴿[ألُّةُّال:جبحضجمر“إ
خُّإلة[حتٌّ: خلُّخ[حتَّز: :ط[ة
:ئُّة[ذ“:ني[ز﴿[ألُّةٌُّّ:ْذ:جبحضجمرأل
:ًَّّ ط ّر: جبَّئ شىًؤُّز: ذُّألحبَّحتجبح:
:ئُّني[ز﴿[ألُّة[أل مجختحأل١: :خُّؤّحلحألُّّة
خُّْ: جبَّةُّآلآ: ني[س: ّد: ةر جبَّحتََّّْ:

:طّخن:جبَّة[ز“إ ؤآل:خ:ٌَُّّْإل
ة[حتَّخ[آ: “ز[حتٌَّّ: :ْذ :ط[ة
إلُّؤًْ: جلَّحتٌدُّ: ش٠ّآ: َّْحتَّيُّآ:
ّىحبح: ئُّة[ذ ضؤ[ألحبحٌُّ: :ٌّئُّطُّخلر
خلُّحتخُّشّحلخُّة[آل: :ني[ز﴿[ألُّة[أل

خُّجبَّحتآل:ئُّال:مجختهرُّ:مجُّْحتحألُّ“إ
ًٌَّخُّحتٌّ: خُّحت� :ةًحتجب ظُّؤُّجب:

:ؤ[أل ّ خلئ خْةختجبألٌَُّّّْ: ني[سّـ:
حتجنألد٢ٌُّّ: :خَُّّْجلححتَّذ ةُّخلُّحت:
دّ[آل: ّ ةر ةُّطُّْحآل: خَُّّْجبح: ط[ؤ[خبٌَّّ:
: ٌّإلُّألحب جبَّحتََّّْ: ألُّأل[حتجبَّْْذُّ:
ة[حتجبَّةُّآلآ: [ألحبح: ّئُّمجُّئ ني[زُّؤُّألّخن:
خُّجبحؤًجبَّجلمج[ة[آل: زًٌَُّّألحبٌّ: “طَُّّْ:
ةُّطُّْ: ؤأل[ضجنُّ: ّ ز إلٌُُّّآ: ضٌ[ألَُّّْ:
ذ[ةٌُّّ: خُّال: ّحنآلآ: ّ خ ني[ز﴿[أل[ألُّ:
:ؤّئئُّذ[أل :د ّ ةر َّْء: دؤ[آل: ّ ةر

ّر“:ةًحتجب:ْذإ ذختألُّخ
ني[ز﴿[ألُّ: :خًْأل خلُّحتَّحت�حٌّ:
:شىًؤُّذ خًجبسٍُّ: :ْ طُّإلئُّّّة[آل:
ةًحتجبخلر[آل: ئُّ: ّد: ةر ألُّء: ٌالآ: إلُّحت
:ر ّ ٌر:ْ:ألُّ:ني[ز﴿[ألٌُّّ:ةًحئ ني[زحبَّةخت

ٌرُّ:ةًحتجبخلر[آلإ: ألخت ّ خُّحتجلحتٌخن:جبَّإل
إلُّحت: “ئُّةذ[ٌّحبح: :ْذ :ةًحتجب
رُّ: ّ خ :ًَّ ّ إل[ْجن :ٌّ ط[ؤ٢ ّر: جبَّخ

ةًحتجبخلر[آل“إ
حتخبأل[ؤُّألًخل[آل: ألًخلُّحتحآلّـ:
جبَّحت�ْحألآلآ: ش[ئرُّ: ئُّال: خُّمجًؤ[ألَُّّْ:
ألًخلُّحتْ: إلُّحتجبٌّ: ط[خلخم:
ال: ّ حتخبأل[ؤُّألًخم:خُّجبَّخلرًحتٌّ:ْز:“ز
ني[زُّؤُّألّ[ألُّ: إلُّؤًْ: طُّْ: خلٌُّختَّ:
ٌأل[ألُّ: جنً ئُّْ: :ٌ جلحت :ةُّني إلُّآل:
جبَّنيآل: خْجبَّةُّألَُّّْ: ّد: ةر
ني[س: ئُّجبَّحتََّّْ: دُّة[ألّ[آل: ّ ةر
ط[مج[جبححتال: ؤآل: طَُّّْألحبٌَّّ: جبَّةُّآل:
ّش�[حت: ط :ني[ز﴿[ألٌُُّّة : ئُّإلُّْئ٢
ني[ز﴿[ألٌُّّ: :ؤ[أل ّ ئُّخلئ إلٌُُّّ: مجُّْحتَّ:
طُّمجُّحت: خ[جنُّ: طٌُّّ: إلٌُُّّ: زُّحتَّْحتجبَّ:
ّد: ةر :ىخُّةُّئ ني[ز﴿[أل[ألُّ: طُّال:
حتحْآلآ: ةخت� :نيخ ئُّطُّخل[خلحبح: أل[ٌُّآل:
حتحْآلآ: ةخت� شىًؤُّز: ةُّخُّز[حتٌَّّ:
طُّال:: :نيخ ٌآل: جب خُّةُّئىّخن: طُّمجُّحت:
ئُّال: ؤآل: جبَّحتََّّْ: رُّ: ّ خىل ز[حتٌَُّّ:

أل[مجُّال“إ ّ ألُّّ:ذ ّ ألإل
“إلُّة: ّر: جبَّئ إلُّحتجبٌّ: ط[خلخم:
ٌر: خحبحت ذ[ٌدُّز: :ةُّحتذ :إل[أل ْحٌُّ:
ةُّحتذِ: خى[زآ: طّحنُّ: ةُّطُّال:
طٌَُُّّّْ: ّحنُّةٌُّّ: ة ذ[ٌدُّذّخن:
ئٌُُّّآل:شّحلخُّة[ألَُّّْ: ةُّخ[جلححت�َّةٌُّّ:

طّصرّى[حتةختحَّْ“إ
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كوردةكان لةدةرةوة خؤيان دةنوسنةوة
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دواى فرؤشتنى مندالَةكانى دةستطير كرا!

ة[أل:ةُّؤ[ئ:ئُّةُّحتةًء

:ؤُّذخُّذ خبأل[ألٌُّّ: طُّْ:
جبَّخلر�٢ةختحْآلآ: “ذ٢حت“: ة[حتٌّ:
ئُّني[َّْحت�ْحأل:جبحجبمج[ٌىختجبألحبحآلّـ:ط[ؤ[خبَّ:
زًٌَُّّألحبٌ[آل: طُّْحآل: جبَّةُّآل: خَُّّْ:
خبٌ[آلّـ: :ةني٢ ألُّّْ: ذ٢حتََّّْ: خُّ:

�ألَُّّْإ: جبَّخلر�٢ةختجبألّ[آل:جبَّمج٢
:خ إل[ْزُّق[أل[آل: :إل[ذأل ئُّجبْحٌّ:
ّىدًَّْ: خُّجن ذُّيّألَُّّْة[آل: حةآ: م٢
نيُّألحبٌآل: ضُّئّـ: حتخبحألٌُّّ: :ئُّخبٌ[أل
ٌآل: جبَّةخت ذؤُّذد[حت: ةُّخم: مجختْسّـ:
ةختجبَّْحألُّآ: طُّْ: :خُّطُّع[ؤحبحأل
“ذ٢حت“: :ؤُّذذ خُّ: خبألّخن: نيُّألحبٌآل:

جبَّخلر�٢ةختحْآلإ
:مُّحتَّخ :ىّ خبأل أ,إالإنا:
: خل ئُّ: خُّحت: ذُّئُّموُّحتَّ: أل[ْنيٌُّّ:
جبَّةٌُّّ: ؤ٢ : ئُّمجُّئ ئُّةُّحتةًء: ؤ[ألل:
طٌَُّّّْ: ز[جي: مج٢حَّْآ: ئُّأل[ْؤ[ئحبح:
: ؤُّفجن[حتَّةُّ::ة:حلَّ:طُّؤألُّّّة[أل ّ إل
[آل: ّئُّؤ[ئ : ذُّيّألَُّّْ: ةُّحتَّخلرٌُّّ:

جبَّجبجلألَُّّْإ
ئُّجبحٌىدًٌّْ:بثثبآ: أ,إالإنا:ةُّ:
ألَُّّْجبحٌُّآ: ّئى ّ ئ ٌخت: ئُّخب ّجمر[: ذ[ط
ألُّخًَّْ: طَُّّْ: ط[مج[جبححتٍ: طُّْ: ّر: جبَّئ

ةُّ:زّ[َّْةٌُّّ:“ذ٢حتٌجمرُّ“:إ
ئُّ: خُّحت: أ,إالإنا: يجمٌُّّ: :ّ خُّز
:ٌّخُّإل :َُّّْئُّؤًخلئ ؤ[ألل: نيًححت:
زّ[َّْةٌُّّ: : ئُّمجُّئ ى[حتٌَُّّّْ: ّ خ

إل[ذًْألُّذُّ:ةُّحتةًءإ
:ىٌ ؤوَُّّْجل يجمٌُّّ: :ّ خُّز
ئُّخألىٌُّّ: خبأل[آل: :خُّجن :ئّجمز
ةُّحتةًءآ: مجًحخلرألٌَُّّّْ: مجختذآلّـ:
ٌرَُّّْ: خْخىخت أل[ٌّْ: ةُّألًٌٌُّجمر:
ئُّؤ[ئُّةٍُّ: ذُّيّألَُّّْ: ةُّحتَّخلرٌُّّ:
ْذ“إلُّؤًْ: مج٢حَّْآ: خبألُّجبح: طُّْ:
خ[جلجبحآل: :خ : ٌّ�حتجبَّمج :ْذُّة[أل :ٌ س[حت

ئُّخلُّحت:حتحخلرُّّّة[آل“إ

جلٌألحبحألحبح: ئُّأل[ْ: أ,إالإنا: ّجمر[: ط
ٌدُّخل٨: مجخت خُّال: َّآ: زخت� :خلى
:زّ[َّْةٌُّّآ: إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ:ألُّّ:ئُّمجُّئ
ة[ز: ئُّإلُّؤ[آل: :زّ[َّْةُّجن
ئُّةُّحتةًء: خُّألحبةختحَّْ: ئُّمجختذًْض[ألُّ:
خُّ“طُّؤ٢ٌّ: “ذ٢حت“ْ: :ؤُّذخُّذ

ذ٢حتٌجمرُّة[آل“:أل[خلختحَّْإ
مجختذآلّـ: ئُّخألىٌُّّ: خبأل[آل: :خُّجن
ثب: ّجمر[: ط ةُّحتةًء: مجًحخلرألٌَُّّّْ:
سحت: سحتحْ: :ؤُّذخُّذ حبحٌُّّـ: ّ ذ :خبأل
حبححتَّجبحآل: ّ مج٢حْآلآ:بب:ئُّْ:خبأل[ألُّ:خُّئُّخل
ذختٌ[آل: خبألُّةٌُّّ: ث: ةختحْآلآ: جبحجبمج[ٌِ:
ةختجبآل: جبحجبمج[ٌِ: :ٌ ني[َّْحت� ّجمر[: ذ[ط

جبَّةُّآلإ
:ىٌ ة[حت :ؤُّذخُّذ خبأل[ألٌُّّ: طُّْ:
ئُّإلّمت: ٌآل: جبَّخلر�٢جبَّةخت أل[ٌ[خل[ٌِ:
خألىٌُّّ: ألَُّّْْ: ّئى ّ ئ :سّ�ٌُُّّة
:حتحخلرُّض ٌآلآ: أل[ةخت خُّألحب: زئّحم:
مجختذًْض[ألٌُُّّ: خطُّال: ٌألَُّّْ: جبَّمجًحجلحت
طُّْ: حتَّْحألٌُّّ: :ًٌَّ ئُّْ ذ[َّْةً:
ةُّشًةؤُّةٌُّّ: ٌر: خىخت مجختذًْض[ألٌُُّّ:

ٌرإ ّحبَّةخت دُّس ّ ذّ[س
ئُّ: جبٌىٌُُّّ: :ىّ خبأل أ,إنإنا:
مُّحتَّخُّ: ئُّ: خبألُّ: طُّال: مجختذًض[ألٌُُّّآ:
ةُّ: ةُّحتةًةُّ: “جبَّإلُّجلححتٌُّة[آل“ٌّ:
: ئُّخل[ف خلُّجبحال: : حتخبق :ئُّخلُّحتجبَّؤ
:َُّّْخُّخألُّؤ[ئ ئُّخُّنحبحَّْ: تثثب:
:ش“:إل[ذًألُّذُّ:ةُّحتةًءآ:ئُّمجُّحت�َّة
ّىُّ: ةُّمجُّحت�َّة : ألّحنرُّسف ئُّْ:حئألحبح�“: جبحألّحنرًَّْةٌُّّ: ذُّْحٌّْ:
ئُّضًححتٌّْْ: ةُّ: مُّحتَّخ[ألٌُُّّ:
:خلّ[خلُّذ :ًٌَّّّ ئُّنيًححتني حيَُّّْ: م٢
إل[ذًْألُّذُّ: ةُّحتةًةحبح: :ذُّمختٌدىختجبأل

ةُّحتةًءإ:
طَُّّْ: :خ ط[ؤ[خبَّ: أ,إنإنا:
ُّّةٌُّ[آل: ّ جبحتحْخل :ُّئُّؤ[ئ طُّْ: جبَّة[ز:
طُّْ: زّ[ٌّْ: خبآلّـ: : ئُّمجُّئ جبحألّحنرًَّْ:
جن[حتَّةُّ: :ط[خل[ٌحن ئُّأل[ة[ْ: ؤ[ئُّآ:

مجختذًَّْ: ؤ[ئٌُّ[آل: طُّْ: زّ[ٌّْ: إل[ذًْآل:
مجختذًْآلآ: طُّْحألحبح: : ئُّمجُّئ طُّؤّحنّ[آل:
ئُّخلُّحت: “أل[جلح×: ّر: جبَّئ :ٌّض َّْء:

ني:مج٢حْال“إ
:ُّْؤألحبحئ ت: ض[َّْآل: “,إنإن“:
ةختحَّْْ: :جلٌألحبحأل ؤ[أل�ُّ: : خل ؤ[ٌَّّْ:
ألُّةختحَّْآ: جبحجبمج[ٌِ: ّجمر[: ط ذ[َّْةً:
إلٌُُّّ: خُّضال: ؤرؤ[ألُّال: “ؤآل: ّر: جبَّئ
ٌر: جب : ة[ذ ألُّةختجبَّْْْ: إلّىلال: ةُّ:

َّ“إ: جبَّحتخىلال:ئ٢
ْحجبَّة[ز: :ني خٌَُّّّْ: خلُّخ[حتَّز:
:“حتٌجمرخُّة[حتٌّ:“ذ٢ خبأل[آل:إلُّخلغ:
إلٌُُّّ: إلة[حت: : ٌّإلُّألحب أ,إنإنا:

ة[حتٌّ: خى[ز: أل[ني[حت: خبأل[آل: ْحجبَّة[ز:
مجختأل�١ٌألّ[آل: : خىُّآل: :حتٌجمرذ٢
خُّز[حتٌَُّّ: :ًٌجمردًْأل ّ ز ى[حتٌُّْ: ّ “خ
: ؤألحبحئ: ض[َّْآل: طُّمجُّحت: خُّذ[ٌدُّز:

“إ خ
ّجمر[: ط ْذّحن“ؤآل: أ,إنإنا:
ؤألحبحئُّة[قُّْ: :ٌّ إلُّحت: : �]ٌُّض
جبَّحتخىلالّـ: :َّ ئ٢ ّحبَّْححتال: طًؤ
َُّّْ:خبٌ[أل:ط[خل[ٌ:ضال“إ: خ�ُّحت�ق

:ىضُّئ:ىّ أالإنإ﴾ا:خبألُّ:مُّحتَّخ
ةُّحتةًءآ: مجختذًض[ألٌُّّ: ئُّ: خلًحتٌ[ٌُّ:
خُّيجمٌُّّ: خل[ئُّآ: ثب: :ذُّؤُّأل
:حي م٢ :ىّ خُّةُّخل جنًٌّْ: :ٌّض

ّجمر[: ئُّط خُّحت: : خل[ئ ألمت: ّ ز ةختجبَّْْْ:
ألٌُّحلحألًَّّ: حةّـ: م٢ إل[ذًَّْذُّ:
ز[جن١: “ذ٢حتٌجمرُّ“: حلحألُّةٍُّ: ّ ض
خًَّْ: :ّ ٌُّة ط[جنىختحخًَّْ: :ٌّخ

ئُّ“طُّؤ٢َّة[آل“إ
:خبٌ[أل :ةني٢ أالإنإ﴾ا:
حٌَُّّْآ: � مج٢ :ًٌَُّّّ جن خُّال: :ٌّض
ضال: خُّط[ؤجلحٌّ: جنًْال: “ؤآل:
ؤ[ٌَُّّْء: ز[جي: ئُّخلًحتٌ[آ: ةختجبخًْ:
طٌَُّّّْ: جبحْحٌّ: إل[ْخلُّحتمج٢ق[آل: ئُّ:
خىُّال: :جنئُّجنوخت ة[حتٌّ: ّىختجبال: ئ
حتَّذىختجبََّّْآ: جبحْحٌُّال: طُّْ: طَُّّْخًْ:
:ٌ]ذة خُّسّ[خًْألَُّّْ: ّحنُّةُّؤ[آل: ة

ط[ؤجلحٌُّال: ئُّْ: : ؤألحبح� جبْْ: إل[زآ:
ؤ[ٌَُّّْء: ّؤجمُّألحبََّّْآ:ز[جي: ئ إلُّخًْ:
ئُّخلًحتٌ[: :أل[خل حيّال: م٢ :ىّ ةُّخل
زًٌَُّّألحبٌّ: ؤحبحْ: ّ ز :جلَّْحس :أل ّ خُّئ
إل[»: حبح: ّئُّمجُّئ خُّخلرآ: حبح: ئُّمجُّك
:دُّخلرٌ مجخت طٌَُّّّْ: : خُّخ حة: م٢ :خ
حة: ئُّم٢ ألّحبح: ّ خُّئ خى[زآ: :خ جلَّْحسال:
:خ خال:خى[زآ:طَُّّْخًْ:ةُّإل[ذّألَُّّْ:
ّحنٌُّّ:خ:جبحتْخلرىختجبال: :ة ؤُّفحة:ة م٢
:ُّةُّؤخلُّحتَّذ[:ئُّخُّنحبح:إلُّحتجبْْ:ؤألحبحئ
ّحنُّؤ[آل:خًْآ: هختْجنرآ:ز[جن١:إلُّحت:ة
طُّْ:زّ[َّْ:ةُّأل[جلأل[ٌّْ:“:طُّخً:جبحتن“ٍ:
ًٌَّخُّحتٌّ: [حتٌحبَّجبَّحتٌّ:خُّحت ئُّضأل[خًْآٌ:
خألىٌُُّّة:زًئّحم:خًْ:ئُّذىختٌرآ:إلُّحت:
خُّؤ[ٌَُّّْء: :ّ ئ سّ[خًْألَُّّْ: ئُّز[جي:
: ئُّمجُّئ :جلَّْحس :ٌّض :ُّّةٌ إل[ْحت�
ئُّؤآل: ّدًْآ:س�ُّ: ّ ئ ىال: ّ ؤألحبحئ ةختجبالّـ:
:ًَّّ خُّال:جن إلُّخًْآ: جبٌىٌُّّ: :خبأل جبْْ:
ؤ[ؤَُّّْآ:جبْحذخت:خّ[ألًٍ:خجبحتْخلرىختجبال:
الّـ:نيًْ: ّ :ئ طٌَُّّّْ:جبَّخلردُّحتجبححتخ:خ
حبحخًْال: ّ ئ ضُّخُّحتٌّ: ةًحتجبخلر[آل: :خ
:َّ ط٢:مجًحٌُّ:ؤآل:ئُّخلًحتٌ[َّْ:إل[ذًْال:خ
خة[حتٌّ:ذُّيّألَُّّْآ:ؤآل:“طُّخً:جبحتن“:
أل[خلأل[ؤُّةٌُّّ:مجحت�ٌدًْال:ئُّخلًحتٌَُّّّْ:
:أل[ٌْحنؤ ذُّأل[ألُّز: حيّـ: م٢ :خ
ّجمر[: ط ط١ّ: أالا: :خ ئُّأنا: مجحت�ٌدًْ:
ىّ[آل: ّ َّال:ٌُّة ؤُّز:ئ٢ئُّخلُّحت:جبْْ:ذ
أل[خلأل[ؤٌُُّّْ: :ذُّجلٌْختةختجبأل ئُّخلُّحت:
ئُّْ: ة[حتٌّ: ةُّؤآل: ذ٢حتَّ: ط١ٌٌُّْخن:

سحتَّال:ألُّةختجبَّْْإ:
إلّمت: ذ٢حتٌجمرُّ: خبألُّ: : خل “طُّْ:
خُّذؤُّذُّةٌُّ[ألحبح: جبحألّ[آل: ة[ؤّ[آل:
ذ[ْحآل: : خُّخ ضٌ[آل: خُّئىً: ألُّجبَّأل[آ:
إلُّؤًْ: : ش[ف طُّؤُّ: جبَّجبحآ: ئُّيُّئُّال:
خُّألحبآلآ: : ٌُّّْةُّئ مجختذًحألٌُُّّ: طُّْ:
مج٢حْآل: طُّْحآل: :َُّّْ�خُّخُّئ ىحبح: ّ ئُّة[ذ
ّ:ؤ[جبَّ:ٌ[خل[ٌُّّة[آل:هُّحتؤ[ألِ: َّْخُّز
مجختذألّ[آل:خ:جبَّحتنيًَّْ“:طُّؤُّ:يجمٌُّّ:

خألىٌُّّ: :خبأل[أل :خُّجن ؤوَُّّْجلٌّ: ةىلُّ:
مجختذآلّـ:مجًحخلرألَُّّْخًْآ:ْذِ:“حتخبحألُّ:
:خ ذ[ْحألد[حتق[آل: ش[ئُّذِ: سحتَّإل[:
ةُّحتةًء: :ئّجمز :ئُّخألىُّة[أل ٌآل: جب
ةًجنغآ: حته[ألحبآلآ: ذُّجلٌْختآ: َّْء:
ألألَُّّْ: ّ َّ:جبَّؤ آ:ئ٢جن�حتْ:ئُّجنوختذ٢
ّـ: جبَّخ ذُّْحْ: طُّْحتحيّ[آل: ذ[َّْةً:
جبَّمج[ذُّ: [آل: ّئُّمجُّئ ألَُّّْ: ّ ىئ ّ ئ
ئُّخلُّحتٌّ: ذ[ْحألُّةُّ: ٌ[آل: :ّ طُّع[ؤ
ر[ْحآل: ّ خ ّـ: جبَّخ خُّحت: ٌ[آل: : جبَّخلُّز

ّر“إ: جبَّحتجبَّني
ؤُّسّحب: شُّؤّحب: ضًحتجنّحب: مُّيّحب:
مجًحخلرألَُّّْ: مجختذآلّـ: خألىٌُّّ: ط[ؤخت:
طٌَُّّّْ: ئُّخُّحتٌّ: ّر: جبَّئ : ئُّةُّحتةًء:
ألفآ: ألَُّّْ: ّئى ّ ئ ٌُّألِ: طُّْحآل:
جبَّخلر�٢: ةُّخلٌُّّ: طُّْ: أل[جلحألآل:
ئُّخلُّحت: ٌ[آل: :خ ألآل: ّ جبٌَّإل ّـ: ٌّجبَّةخت
طَُّّْ: جبَّجلحألف: “ذُّألإل[: مج٢حَّْآ: :ني
طُّْ: :ّ خُّز ذؤُّذُّآ: طُّْ: ئُّخلُّحت:
:ةؤ[جبَّ:ٌ[خل[ٌُّّ:مج٢حَّْ:ط١ّ:أل[َّْحت
طَُّّْ: نيًألىُّ: أل[زختخلفآ: ذؤُّذُّةٌُّّ:

ؤُّ:ألُّّ“إ: ّ ة[حتٌّ:ط
خألىٌُُّّ: ئُّْ: ذؤُّذد[حتَّة[آل:
ٌآل: شىًؤحبَّجبحت ذ[ةً: ألألَُّّْ: ّ جبَّؤ
مُّيّحب: ٌآلآ: جبَّةخت ط[جلحجب: ٌ[آل:
ؤُّ:ذُّألإل[: ّ ضًحتجنّحب:ْذ:“ة[حتٌّ:ط
ةُّحتَّخلرٌُّّ: ٌآلّـ: جنً :جبحخّألىختجبأل
حبحٌْجمرُّّ: ّ ز ًٌّجمرّـ: ز
ّحبَّجبٌَّآل: ز ٌّ[آل: حت� خٌ[آلآ:
ةُّخلًة[حتٌ[آل: جبْْس[حت: إلُّهرٌُّّ:
:ٌُّأل خىُّآلآ: نيٌ[آل: إل[ذًْ:
جبَّةٌُّآلّـ: خجبحخف: زحلٌحنىّ[آل:
: خد خُّإلّمت: ًٌجمرّ[آل: ّ ز ئف: ّ أل[إل
طُّْ: :خ ٌألَُّّْ: جبَّمجًحجلحت ذ[َّْةً:
شًةؤُّةٌُّّ: مجختذًْض[ألٌٌُُّّّ:
َّْةً: جبَّخ[زآ: خُّخلُّحت: ذّ[:
ّـ: نيُّؤىلُّؤ[ئ مجختذًْض[ألٌُّّ:

“إ خ[جبْجيّـ:خُّنحبحْ:خلًخل

ألَُّّْ � خبٌ[ألّ[آل:جبَّمج٢:ةحت:جبَّخلر�٢ةختحْآل:ني٢ذ٢:ؤُّذطُّْ:خبأل[ألٌُّّ:خُّذ
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ؤ[أل ّ ئُّخلئ ظُّؤُّجب:مُّخحبْئ
:

ٌّخُّإل فجبَّئ ٌألحبة[حتحآل ضً
ةُّؤًةًحت�ٌّ ْ ألختضُّة[آل مجختحأل
ؤ[ألَُّّّّْآ ّ خلئ ٌّجلحألى ة[ه١ٌ[ة[أل
جلحألى جبَّحتٌََّّّْ ضًححتجبأل�ُّة[أل ئُّ

جبَّضآلإ أل[آل
جلحألى ٌألحبة[حتٌّ ضً طًٌُّذ:ظُّؤُّجب
ؤختل[ٌُّذُّّّة[آل جلحألجمرُّ ّجتٌّ ئُّةئ
جلحألى أل[ْ ضًححتجبألُّة[أل“ ْذئُّمجُّئ خُّخُّحتحْحتجب: مجختحأل١آل:

جبَّحتََّّْ“إ ضًححتجبألُّة[أل

ٌ ٌألحبة[حت ضً طُّمجُّحت: ّر: جبَّئ طًٌُّذ
أل[آل ّ خبَّؤ جلحألىجبح ئُّأل[ْ ٌر خُّّْ
جبٌأل[حتٌّ إلُّجلححت ت: ألّىُّال: ملًحز
جبَّحتََّّْ:خُّألختضِ ئُّ خُّال ٌرآ جبَّْ
ٌرآ جبَّةُّْ جبَّخلر إلُّحتجلحأل١
جلحألى أل[ْ ضًححتجبأل سحت ٌ “إلُّألحب
خل[حتجبٌّ مجُّحتؤّـ زئٌُّّ ألُّّّّـ خ[جي

ٌر“إ أل[ةخت حتَّني[ْ ضًححتجبألُّة[آل
إلُّجلححتحآل :ؤ[أل ّ خلئ :ٌّئُّجلحألى
جبْْ ذُّألإل[ جبَّةُّآلآ جبَّْحال ٌألحبة[حت ضً
حبحٌُّآ ّ ذ ضًححتجبأل�ٌُُّّة ة[ه١ٌ[ْ
خُّ:ضًححتجبألُّة[ألّ[آل ٌألحبة[حتحآل: ضً ةُّ

ألفإ: ي[ٌئ ألختضُّة[ألّ[آل ْ
ٌألحبة[حتٌّ ضً ؤُّقًجب ٌّ�إل[ْحت
ط[ؤ[خبَّ جلحألجمر ّجتٌّ ئُّةئ جلحألى
إلة[حتٌّ نيُّألحبٌآل خَُّّْجبَّجبحز
ةختجبَّْْ ٌألحبة[حت ئُّضً ْحٌّ سّ[سّ[
ملًحزآ أل[آل جلحألى ئُّجبَّحتٌََّّّْ
سحتٌّ ٌ إلُّألحب ألختض مجختحأل ئُّْحألُّ
سحتٌّ ٌ إلُّألحب ألُّخًْأل ضًححتجبآلّـ
ط[حتَّجلٌّْْ ٌألحبة[حت ةُّضً ضًححتجبآل

إلٌُُّّإ ضًححتجبألّ[أل
ط[حتَّجلٌّْْ شُّجلْ ًّحٌُّ ّ ز ٌّ�إل[ْحت
ىّ ْحٌّ:ئُّخُّجن ٌألحبة[حتْ:م[جبَّز ضً

ةختجبَّْْ ٌألحبة[حتحآل ضً جلحتٌّ
ملآلإ ئُّجبَّحتََّّْ:أل[آل

ؤ[أل ّ خلئ ٌّجلحألى ة[ه١ٌ[ٌّ
ذُّألحبَّحتََّّْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� خل[ألُّ
َّْء جبْحذختٌخن آ ٍ خُّةخت ٌر جبَّجبحت
ة[ه١ٌ[ة[أل خلُّحتزُّحتجنر ئّجتألٌُّّ
ٌألُّحتٌّ ئُّألً ٌر ىحب ّ ةُّز جلحألى
ؤ[ؤخلر[ٌ[آلّـ ٌألحبة[حتحآلّـ: ضً
جلحألىآ ٌّ ة[حتمج٢ هُّحتؤ[ألدُّحتحآلّـ
إلُّهر[ألُّ ّحبَّجبَّآل ز ط[ؤ[خبٌَّّ
جلحألى ة[ه١ٌ[ة[أل خلُّحتجبحأل
ٌختٌّ ني[ْجب خُّؤُّخُّخلر جبَّةُّآل

ة[حتَّة[ألّ[آلإ ةختجبأل
ٌألُّحتٌّ ألً إلُّؤحلَّ خل[ؤ[آل
حتحٌ�ٌُّ[ألحب ئّجتألٌُُّّ ئُّْ ٌألحبة[حتحآل ضً
جبَّنيألُّ ٌألحبة[حتحألٌُّّ ضً “طُّْ
جلحتٌ[آل :ىّ خُّجن جلحألى جبَّحتٌََّّّْ:
ْذّحن جبَّنيآلآ ضٌ[آل خُّط[حتَّجلٌّْْ
سّ[ْحجلٌُّّة:جلحألى:ضًححتجبألُّة[أل“
ضًححتجبألُّة[أل ئُّمجُّئ ٌّطُّْذ
ٌخت ئُّخب خُّحتجبَّْحال ألُّّّْ جبَّحتََّّْ

جبحٌُّ“إ ذُّألحبحتْخلر ٌختٌّ ني[ْجب
ٌألحبة[حتحآل ضً ٌألُّحتَّةٌُّّ ألً
خَُّّْجي ط[ؤ[خبٌَّّ ئّجتألٌُُّّ ئُّْ
أل[ألُّجبٌّ ّ خإل ة[حتجبَّةٌُّآل ةختجب
ٌألحبة[حتحآلآ ضً جبحْحة[حتٌُّّة[أل
ٌ ٌألحبة[حت ضً إلُّحت ٌُّخ
ّر جبَّذًحأل ّر إلُّخ جبحْحة[حتٌُّّة
خى[زآ ئّجتألُّةٌُّّ حنىُّجنّ ز
ئٌُُّّآل زُّخلُّألحبةختجبأل جبْحٌّ
ٌرإ جبَّةخت دُّس ّ س ة[ه١ٌ[ة[ألَُّّْ
ٌألحبة[حتحآلّـ “ضً ْذ خل[ؤ[آل
إلُّحت هُّحتؤ[ألدُّحتحآل ؤ[ؤخلر[ٌ[آلّـ
ألختطّـ سحتْ ئُّخلُّحت دّألُّّةّ[آل ّ ذ
ىّ ٌألّـ:إلُّحتجنر ز[ءّـ:ض[ْ ط[خلر
ّرآ إلُّخ جلحألى ة[ه١ٌ[ة[أل ذختٌّ
ط[مج[جبححت ِ ئ ّؤٌُّّ ط جبَّذًحألآل

خىُّألَُّّْ“إ
طَُّّْجن إلُّؤحلَّ خل[ؤ[آل
جبحْحة[حتٌُّّة[أل خُّجبْحٌّ: ضجمرُّحت�ْْ
خ جبَّنيآل ٌألحبة[حتحألحبح ضً
ألختضُّة[آلّـ ةُّؤىختجبألٌَُّّّْ
ضًححتجبألُّة[آلإ ةًحئّر خ[جن١ةختجبأل

طُّقُّجب:ئُّإلُّْئ٢ ألُّس[ز

ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ زختخلّ[حتَّة[أل
ٌُّةُّؤ ٌُّةُّالإضًف َّْحتجلٌّ
جبَّة[ذُّ ةُّ ثبببإبببب خل[ف
آ خل[ئ ألًٌَّّّ ذ[يّىختجبألَُّّْة[أل
ٌَُّّّْ ةُّؤًةًحت� ّ خُّةؤُّئ
ٌُّّ�ّ س خًَّْ ةذ[ٌإل[ذًْ
جلحتٌّ ىّ خُّجن ألّ�ُّحتحأل
خُّحتزختخل[أل ؤ[ؤخلر[ٌ[آلآ
جتألٌُّّ ّ ئ ٌُّّ�ٌ حت ئُّ زُّحتَّْحتجبَّجي
طُّجلؤًْألُّة[ألَُّّْ جمُّأل�[ألحبألإلُّئ

طّشختحط[ذآلإ ضُّحتٌى
ٌّخُّإل طٌَُّّّْ جبْحٌّ
خلّجمرؤ َّْةختجبأل زٌُّخت�
زُّحتَّْحتجبَّآ َّْجلححتَّذ ذ[جلٌَّّ
آ خل[ئ ألًٌَّّّ ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ:
َّْحتجلٌّ ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ خًَّْ
ٌُّةُّالّـ ضًف :ٌُّةُّؤ
ًَّحتحٌُّذٌ خُّحت� ئُّخلُّحتسُّال
أل[نئُّي زُّحتَّْحتجبَّة[آل
ًٍَّّ خُّجن ط[ؤ[جبٌَُّّّة[آل
زحنىأل٩ّ ؤ[ؤخلر[ٌ[آل ئ��أل١ة
ةختجبآ يًذ[خُّّة[ألّ[آل جبَّهرُّحتٌّ
ئُّؤ[ؤخلر[ٌ[آل جلحت: خبؤ[حتٌَُّّة
ألُّّذني ًحجلْ ّ جن ئُّخلُّحت
طُّْ زختخلّ[حتَّة[أل أل[ألٌَُّّّْ ّ إل

إلُّخًْإ مجئٌُّّ[آل ضًئُّ
ةُّ ظُّؤُّجب إل[جبٌّ ؤ[ؤخلر[
أل[ْ ئُّيًذ[مل[ألُّة[أل ّ ئٌُُّّة
خ٢ة[حتٌّ ْحألٌُّّ إلُّْئ٢ جن[حتٌّ
ٌُّألُّئ “س�ُّ ْذ رَُّّْ ّ جبَّئ
جلحألجمر :ٌُّأل ذُّةألّى
خًْ“إ ْحجل جلحت زختخلّ[حتَّة[ألّخن
خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٌَّّ: إل[جبٌّ ؤ[ؤخلر[:
ًٌَُّّةّ خُّجن زختخلّ[حتَّة[أل ةُّْح
جلحت ألًْخلختحخًْآلّـ ْزخت� نيخت�
جبٌَّرًحأل يًذ[خ خُّجلَّقُّز
ئٌُُّّة١ زختخلّ[حتَّة[آل
جلحألجمرّحن ٌُّأل سّ[خى[ذَُّّْْ
ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ألُّخًْآ خ[جي
ئُّخُّجن زختخلّ[حتَّة[آل جلحتخٌُّّ
طُّْحآل ةُّني إل[ذدًََّّْْ ب بْ
ت :خُّجن ذ[ ْذدًْ ؤٌُّ[آل ّ ط خُّ:

جبحضّئُّ“إ
خ[خلّ[آل ٌَّط[ؤ[جب خلر[ٌ[ألؤ[ؤ
ًحجلٌّ ّ جن جبَّخًحٌُّ ئَُّّْجبَّةختجبآ
ٌأل مجحت� ئُّمجُّئ زختخلّ[حتَّة[ألّخن
خ�ختذ[ٌُّذَُّّْْ :ٌُّة خلّجمرؤُّةُّ
خُّطُّجلؤًْآل خ[جيّـ ؤ[ؤخلر[ٌّ
جبحأل[أل :خ خىختحأل[ٌَُّّْ ط[مج[جبححت:

زختخلّ[حتَّة[آلإ

ط[ؤ[خبَّ جبَّْحت: ؤ[ؤخلر[
ئُّخلألًحتٌّ خَُّّْجبَّة[ز
ذُّأل[ألُّز ضُّخ[ز: زُّحتَّْجبٌَّّ:
ُّخُّإلُّئ زختخلّ[حتَّة[ألّخن
ألحلٌىٌُّّ ئُّْحألُّ ألحبحتحخًْألَُّّْآ: ّ إل
زختخلّ[حتَّة[أل ئُّ ذُّألّ[ �]ض تب
خُّألّ[جلٌآل مجختذًَّْآ ببْبب زف
حت�َّْحأل زُّحتَّْجبَّ خ ٌ خُّألًخلختحْ

خىُّالإ
ْذ جبَّْحت ؤ[ؤخلر[
ُّخُّإلُّئ زختخلّ[حت أل[ْألّحن[أل“
ط[ؤ[جبٌَّآ ببٌّ ئُّزف إل[ذدًْ
خ[خُّز ئٌُُّّء جبححتجنرألُّةُّجي
خ ةُّ ةختجبخًْ خ[خُّذ خل خ[خل
طُّؤُّ جلَّقُّز:خًْآ جلحت يًذ[خ
ٌ[خل[ٌُّةّخن نيُّألحب ئٌَُّّّْ س�ُّ

ألحبحتحخًٌَُّّْْ“إ ّ إل ُّخُّإلُّئ
ْذّحن جبَّْحت ؤ[ؤخلر[
خبؤ[حتجبآل ئُّزختخلّ[حتَّة[آل: :ّ “ٌُّة
ةُّني خًْ ض[ئ ث ٌّض خًْآ
طُّْ ٌُّخ خًْآ قختَّ ت ئُّخلُّحت
جبٌَّسحنى٩آ ةُّ ؤ[ؤخلر[ٌٌُّّ
جبحخُّجي نيآل:قختَّة[آل ألٌُّحبَّجلحأل
ؤّحلحشّـ ّ خُّز خُّأل[ني[حتٌّ: خى[زآ
جبحخُّجي قختَّة[أل ٌّض ٌْجتجبحأل

جبَّةختجب“إ
مجئٌُّّ[ألٌُّّ طُّْ جلحتخًْآل
ٌَّط[ؤ[جب خلر[ٌ[ألؤ[ؤ ةُّ
أل[ألٌَُّّّْ ّ إل ًحجلٌّ ّ جن ئُّخلُّحت
ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ زختخلّ[حتَّة[أل
ًَّخُّحتحٌُّذٌ ئُّخُّحت� ٌُّةُّال َّْحتجلٌّ
ّ[آل ّ ز جبَّةختجبْ زُّحتَّْحتجبَّة[ألّ[آل:
خًْآل ةُّؤرُّحتضُّال: طُّْحآل ْحخًْ:
ةُّ ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ دجتححتألحبألئُّإلُّئ

جبحأل[َّْإ زختخلّ[حتٌ[آل
طُّال خ ةُّ طٌَُّّّْ ٌّخُّإل
ًحجلٌّ ّ خُّجن زختخلّ[حتَّة[آل ضًئُّ
ؤ[ؤخلر[ٌّ ئٌُُّّآل: ئ�أل١ة
ألحلٌ يًذ[مل[ألٌُّّ ألش ّ ز ذ[ نيًححت:
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� جبَّزحنىألختحْ ٌُّة١
جبَّخًَّ ئُّيًذ[مل[ألُّة[آل: ّ ٌُّة

ئُّإ ًٌَّحتٌّ:طُّْ:ةًأل١� خُّحت�
خُّجبْحجبنيًْألٌُّّ طُّْ ّ خُّز
ةختجبٌُّْذ جبَّخلرًْحت حتخبأل[ؤٌُّّ
يًذ[مل[أل[ألٌُّّ طُّْ ئُّخلُّحت
خ ئ�أل١ة خًْألُّذُّ ةُّ:
ًٌَّخُّحتَّة[آل خُّحت� يذ[مل[ألُّة[آلآ
ةُّؤرُّحتضُّؤ جلحت ةُّْح زّ[ألًحخًْ
ّ ٌُّة ٌُّخ ٌرآ جبَّةخت خُّجبٌّ
ةُّ ًٌَّخُّحتَّة[آل ئُّخُّحت�
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� ة[ذّخن: ئُّإلُّؤ[آل
خ[جي ّ ز حألُّْ ةًحت� ط[ؤ[جبٌَُّّّة

“ةًحت�َّ ْذ أل[ٌّْ:خألًْخلف ألُّخًْ
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� طُّمجُّحت خُّضًح
خًحٌُّ حبح ّ ذ ز[حتٌَّّ ئ�أل١ة
ألُّجبَّجبحتحآ ؤُّ ّ خُّط ط[خل[ألُّّّ خُّْ
خُّؤئ ٌُّخ خُّجنُّ ئُّخُّحتطَُّّْ

ةختجبَّْ“إ ؤٌُّ[ألَُّّْ ّ ط
خ خلُّحتجبحألّىختجبق[آل ئُّة[ذ
يًذ[مل[أل[ألٌُّّ ئُّْ ّ ٌُّة
ذ[يّىختجبألَُّّْة[أل ف�أل١ة
هُّحتإل[جب ؤ[ؤخلر[ جبَّةختحآ حبح ّ ذ
جلؤ[أل ةُّْحألٌُّّ: ظُّؤُّجب:
ٌَّط[ؤ[جب أل[نئُّي طّأل�ّئحلٌّ
ْذ ّخنّـ ز إل[ذُّ: رَُّّْ: ّ جبَّئ
ئُّخ[ذ E زختخلّ[حتَّة[أل “ة[ةُّ
ئُّخلُّحت رَُّّْ ّ بت:خ ئُّخلُّحت طٌَُّّّْ
خًَّْ ٌُّخ إل[ذدًٌَُّّْْآ بت
ؤ[ؤخلر[ٌٌُّّ طُّْ: خ مجختهر
جبَّزحنى٩آ ةُّجبَّهرُّحتَّة[ألِ
بت ئُّخلُّحت يًذ[خُّّء: قًْألُّ: :خ
ألُّؤ[ألحبَّجلحأل أل[خًْ ّ إل بتٍ آ
طُّؤُّ ّفآ: جبحخأل خ نيُّألحبٌّ
ُّخُّإلُّئ زختخلّ[حت: س�ُّئٌَُّّّْ:
ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ ئُّْحألُّ ألحبحتحخَّْآ ّ إل
طٌَُّّّْ ئُّخختٌّ زختخلّ[حتَّة[آل
firstا sittingأ ٌر: خألًْخلخت
ٌر جب ٌُّةُّال ضًف ةُّخُّؤ[أل[ٌّ
firstا settingأ ألًْخلختحخًْ
ٌى﴿جمغ حت خ[حتْجبطّـ ةُّخُّؤ[أل[ٌّ
إلُّألُّ طُّْ أل[جلح× ؤآل ط١ّ: ٌرآ: جب
نيآل طٌُّّ ةختجبٌُّْذ ْحؤ[ؤخلر[
خلُّحتزُّحتجنرّ[حتَّة[ألحبح خُّخلُّحت

ًٌَّ“إ سُّحت� ّ ذ
يًذ[مل[ألٌُُّّ طُّْ: ئُّإلُّؤ[آل
ؤ[ؤخلر[ٌّ ةُّ ّجمرًآل خ ؤ[ؤخلر[
جبًٌَّز مُّحتَّخُّّ جلؤ[أل
ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ “زختخلّ[حتٌّ
ًححتحألّ[آل ّ ط ألحبألٌ ضً ط[ٌّأل
خٌُّ[ألّ[آل ألحبألٌ ضً خ

أل[خًٌَُّّْْ“إ ّ إل
إلُّخًْأل ئُّخلُّحت إلُّحت
ؤ[ؤخلر[ٌّ ٌُّّة[آل ةُّؤًةًحت�
ة[ذ“ ْذ ةًحتجبٌخن جلؤ[أل
زختخلّ[حتؤ[آل أبتثثا ة[ذجتؤ٢
ئُّزُّحتَّْحتجبََّّْ ةُّ ةختجبََّّْ
ئُّخختٌّ خّألّؤ[آل إل[ذدًْ خؤ[آل
زختخلّ[حتٌّ ةًحتجبٌّ جلؤ[أل
ة[ذجتؤ٢ ذ[ ٌُّحبحٌُّآ:خ ّ ذ ط[خًْحتٌّ
زختخلّ[حت ذًحأل ألُّؤ[آل ببجي
خىٌُّآل زٌُّحبح يًذ[خُّّّة[آل خ
جبححت�جنرألُّة[ق[آل خُّذُّئُّهآل أل[ني[حت
َّْحتمجختز ذخت ئُّيًذ[مل[ألٌُّّ
زةذه خ زختخلّ[حتؤ[آل: ذ[

ةختجبآل“إ
إلُّألٌُّّ طُّْ جبَّحتخ[حتٌَّّ
طُّْ ئُّذ[يّىختجبألَُّّْة[آلّـ
ؤ[ؤخلر[ٌ[آلآ مجئٌُّّ[ألٌُّّ
خُّؤ[ؤخلر[ ةختجب زًٌَُّّألحبق[آل
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� ذُّئنُّز: ز[ةّحلَّ
آ إلُّْئ٢ زُّحتَّْحتجبٌَّّ مجحنر
خُّجبَّخلرًْحتٌّ ئُّؤد[حتٌََُّّّْ:
جلحألّأل “ئُّجبْحٌّ حتحمجٌُّ[ألحب
ًحجلٌّ ّ جن ئُّخلُّحت ٌُّة[آل ةُّؤًةًحت�
زختخلّ[حتَّة[آل أل[ألٌَُّّّْ ّ إل
ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت� ئُّخلُّحتسُّال
خلألًحتٌّ زُّحتَّْحتجبَّة[أل
ّـ آل ؤ[ ةُّ ذُّّّ ٌُّ ح حت خُّ َّ ًٌ حت� خُّ
مجئٌُّّ[ألٌُّّ طُّْ إلُّؤًْ خّجمرأل

ؤُّ ّ ط زختخلّ[حتَّة[آلآ ئُّخلُّحت
ئّجتألٌُُّّةَُّّْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
ةختجبَّْْْ خ خُّجبْحجبحنيًْق[آل
ألٌَُّّْآلآ ّئى ّ ئ ضُّحتٌى
ئُّةذ[ٌّحنحبح ّ�ًؤ[آل خ
زختخلّ[حتَّة[آل خ إلُّئجمُّأل�[ألحبآل
ضٌ[آل خلحلحٌّ ٌرّـ جبَّةخت

َّْحتجبَّمجختآل“إ
مجحنر زُّحتَّْحتجبٌَّّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�
ًَّخُّحتحٌُّذٌ “خُّحت� ْذّحن إلُّْئ٢
ئَُّّْجلححتَّز طُّجلؤًألُّة[ألّخن مجحنر
ة[حت ٌُّحتحخلرُّْض خُّحتزختخل ةُّ
جبَّة[ز ٌّ[ألُّ ةُّؤًةًحت� طُّْ ئُّخلُّحت
طُّع[ؤُّةُّجن إلٌُّة[آلّـ طُّْة[ز
ٌىّخن ة[حت إلّمت حتحجبَّمجٌُُّّألفآ
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طَُّّْ حتَّأل�ُّ إلُّؤًْؤ[آل مجحنرُّّّْ: ّىِ: ؤ ذ٢ خ٢ةختجبألَُّّْ:
ٍُّخ خ٢ةختجبألَُّّْ يأل[نُّة[ألِ: حتَّأل�ُّ خُّال نيُّّّآ ةُّ خحلحألف
ّىِ ٌُّأل ئُّخلُّحت إلُّهرٌُُّّجبح ئُّال ّرآ ألُّخ حتْْآل إلُّؤًْؤ[ألَُّّْ
حتحجبََّّْخلرالإ ؤألحبحآل ٍُّئ خ٢ةختجبألَُّّْ زختخلٍُّ خىلًةِ جلحت

ٌرُّّّ ذ[ٌدُّفُّألحب خلّؤ[ْ طُّْ ّر أل[ذًحأل ؤُّ ّ ئُّط ةُّخم إلّمت
ٌىِ إلُّحت:خًْألَُّّْحت َّْةً طٌُّْخن ةُّ ٌرَُّّْ :َّْحتخ�خت ئُّؤأل[ئ مجختأل�ُّ
خ٢ةختجبألَُّّْ خ٢خى[ذَُّّْآ إلٌُُّّ ذًحأل[ٍ جبٌىُّ مجُّْحتٍَّ
خل١ْةرًحتَّآ ٌُّء ض[َّْألِ هختَّحتَّإلُّألحبٌُّْ زختخلٌُُّّةِ
ئٌُُّّةحبحآلّـ يأل[نُّة[ألِ جبٌىُّ ّىِ ٌُّة خ ّىَُّّْ ئٌُُّّة خُّال

إلٌُُّّإ سّ[ْحجلٍ ه[ةرُّحتَّة[ألِ:خ٢ةختجبألَُّّْ ّى١حجلحألِ ئ
ئُّخ[حتٍَّ ٌُّء َّْةً ؤألحبحألّخن مجُّْحتَّة[آلّـ ًٌَُّّةِ:جبٍ ّ خُّجن
خ٢جبَّةُّألَُّّْآ جبَّةُّآلّـ زختخلّ[حت جبٌ[حتٌىختحََّّْْ ّىِ ه[ةر
ئخبٌىِ ًٌَُّّّةِ خُّجن زختخلٌُُّّ: طُّْ جبَّحتَّع[ؤُّة[ألِ: خُّال
ةُّحتَّخلرُّْ طُّْ ]ٌ ه[ةرُّحتحألٍُّ: طُّْ إلٌُُّّآ: سّ[ْحجلٌّ[آل
خ٢ةختجبألََُّّّْْ زختخلٍُّ أل[ْ: جبٌَّ[عُّألُّ ْْإلُّحتجب ط[ؤختحجلحألٍُّ:
ٌُّألِ ٍُّئ إإإإلرحب: هّئالّـ خّأل٩ّ جلحألجمرُّة[آلّـ مجُّجنغ خ ]ٌ
خُّة[حتٍ ه[ةرُّ:خُّة[حتخُّجبَّحتَّع[ؤُّة[ألِ ط[ؤختحجلْ ْحجبَّة[ز ٌُّةُّال
خّأل٩ّ جلحألجمرُّة[آلّـ ٌ زختخلّ[حت طُّمجُّحت إلٌُُّّإ سّ[ْحجلٌّ[آل ٌألآل جب
ه[ةرُّ ط[ؤختحجلْ ْحجبَّة[ز ٌُّةُّال ٌُّألِ ٍُّئ إإإإلرحب: هّئالّـ
زختخلٍُّ خىٌُّآلآ :ُّخل[ئ ت ّىِ ؤألحبحئ ُّْخل[ئ بت ّىِ: خُّة[حتئٌُُّّة
جلحألّ[حتٌُّّة[ألِ ّحبَّة[زآ جبَّخلرس ْْإلُّحتجب ٍُّئ خ٢ةختألَُّّْ
خُّذ[يّىختجبألَُّّْْ حآل � ني[ْمج٢ ٌألحبألَُّّْْ ضً ئُّطُّع[ؤِ ةُّ ّحنًذخت ز
ٍُّئ إإإإلرحب هّئالّـ خّأل٩ّ جلحألجمرُّة[آلّـ جنّرُّئىختجبألٍَُّّْ
ألختحَّْة[آل ّ خُّة[حتإل ه[ةرُّ ط[ؤختحجلْ ْحجبَّة[ز ٌُّةُّال ٌُّألِ
طَُّّْ خُّجنِ خُّحتجلحخآلّـ ّىِ ئُّط[خلر خ٢ةختجبألَُّّْةُّجبح ئُّزختخلٍُّ
زختخلّ[حتَّ طُّْ إلُّؤًْ ]ٌ جلحتخٍُّ خ ألآل ّ َّضجم خخت� ّ ةَُّّْؤ خىُّآل
خ٢ةختجبألَُّّْةُّجبح:ئُّْحألٌُُّّ زختخلٍُّ ئُّخُّحتجبَّْحؤِ ةُّ ز[جنىٌ[ألُّ
ألختحَّْة[آل ّ خُّة[حتإل ه[ةرُّ جبَّْْؤّخن ٌُّألِ ٍُّئ ط[حتحَّْآ ألُّ ّ خ
خختٌرّغ ئُّْحألٌُُّّ إلُّحتَّ:جلحتٌ[آل جلحألّ[حتٌّ[ألٍُّ:ةُّخُّجنِ ئُّْ خختٌرف
ةُّئُّةُّ ذُّؤُّألُّ ذ[:طُّْ ةُّ:ئٌُّ[جبََّّْحتٌِ:ؤألحبحئحبح جلحألّ[حتٌّ[ألٍُّ ئُّْ
ألختحَّْة[آل ّ خُّة[حتإل ةُّه[ةرُّ ّر ئٌُّ[جبخىل ط٤َُّّْ[آل ِ أل[خ ةختحْآلآ
ٌُّخ جلحألّ[حتٌّ[ألُّجبح:جبَّخّألآلآ طُّْ مجختألل:ئُّجنّىختجبألٍَُّّْ ّىِ ئحت
ٌُّألِ خُّحتسُّخلرُّ:جبَّخآلآ سًجبح ًٍَّّ جن جبَّحتَّع[ؤُّة[آل:خُّجبْْ
َّْؤِ خُّال ّرآ جبَّخُّخلر جلحألّ[حتٌُّّة[آل خُّه[ةرّـ ٌُّةُّال:زحنر
ّرآ جبَّخُّخلر ئخبٌ خٌُّ[جبََّّْحتٍّـ زحنر ُّخل[ئ ت ّىِ ؤألحبحئ
خ٢ةختجبألَُّّْ زختخلٍُّ مجختأل�ِ ّىِ خُّجن ئخبٌ ؤألحبحآل ٍُّئ

ّرإ ٌأل ىحب ّ ز
َّْء جبَّحتْْألأل[خلِ ؤِ ذ٢ ٌ ئُّإلُّألحب جن[حتَّجلحخًْآل َّجبح ئ٢
طزُّحتحخلّآلّـ ؤُّمختٌوِآ خل١ْةرًحتٍ ؤُّمختٌوِآ مجُّجنُّخلُّألحبألِ
جلحت خُّحتني[ْحتْْألُّّةِ إلرحب إإإ ّحن ؤ ؤُّمختٌوُّّّة[ألِ ئى[حتٌُّّ ّ إل
ٍُّئ زختخلٌُُّّ ئُّال ّ�ٌُّحنغ ذ ة[حتٍ ّرّـ ّحبَّخُّضحن ز خ[٤[آل

جبَّة[ذَُّّْإ ؤُّ:ط[خل[أل١ ّ ط خ ؤألحبحآل
ئُّخ[حتٍَّ إل[ْجبخبٌ[آل ْحأل٩ّ: � ذ٢ جبْْ ٍ زّ[خب ؤألحبحئهختٌحبْ: ْحٌُّ ِّ ز هختٌحب: إلٌُُّّآ ؤألحبحئ إلُّخل٨: خ٢ةختجبألَُّّْْ:
إلُّخل٨ إلُّؤ[آل خُّال مجُّْحتَّآ ّؤٍُّ ئُّط سّ[ْحجلَّ ئُّخ٢ةختجبألَُّّْجبح
جبحتْخلرُّآ ّىلُّْحألُّةٍُّ ز جبَّي[ْجبَّة ٍ زّ[خب ٍُّئ إلٌُُّّآ ّؤٍُّ ط
َّْةً ئُّخ٢ةختجبألَُّّْجبح خُّال ؤُّآ ّ ئُّط سّ[ْحجلَّ ئُّإلُّخلرحبح ْحذُّ
ئُّمجُّْحتَّة[آل سًجبح: ذُّْحْ ًٌَُّّةِ ّ خُّجن خُّال ْحٌُّآ ؤُّ ّ ط
سًجبحجنِ جلحت ّىِ ّ�ٌُّحنرأل ذ جبَّة[زّـ جنرُّة[آل خ جنّى[حتٍ
طُّْحآل شُّحتك ًٌَُّّّةِ خُّجن ْحذُّ إلٌُُّّآ سّإل[ألَُّّْ ئُّخ[حتٍَّ

إلٌُُّّإ جبٌىٌُّ[آل هُّئجمُّهٌُُّّةِ
سّإل[ألِ خلٌُّختَّة[ألِ ُّض[ئ خُّجنّىختجبألٍَُّّْ ٍ زّ[خب
َُّّْؤألحبحئ سّإل[ألد٩ّ ضجنُّ ِّ ز ٍض َّْةً ]ٌ :َُّّْؤألحبحئ
طٍَُّّْ خ خًَّْ خُّحتجبَّْحؤحبح ّىِ ئُّإلُّْئ خُّئىً ّرآ أل[َّْخلر
طُّْ أل[ألِ ّ خُّحتإلُّؤإل ٍإل خًْألُّ خ٢ةختجبألُّْحألٍُّ طُّْ خ�[ذُّ
خ خًْ خُّحتجبَّْحؤحبح ِئُّإلُّْئ جبٌىَُّّْ: ئٌُُّّةِ سّإل[ألدّألُّّآ
جبَّحتْألأل[خلِّـ خُّجلحألجم٨ رَُّّْ ّ خدُّخلر جنّىختجبألُّْحألُّ طُّْ طٍَُّّْ
ّر أل ّ خ خُّة[حت زُّحتَّْحتجبَّأل[خلّحبح ئُّخًححتٍ جبَّحتَّع[ؤُّة[ألِ
ألٌُّحبٌَّْجمر ؤ[حتةحم ة[حتئ َّْةً جبٌىُّ ًٌَُّّةِ ّ خُّجن ]ٌ
حآل مجحت� خُّحتَّْ إلُّأل�[ْ خُّئىً رَُّّْآ ّ خًَّخلر خُّذُّهجم٢ََّّْ

ّرإ خأل
رَُّّْ ّ ٌأل جبَّضً طَُّّْ ؤختل ْئّ[ؤحبح سُّقحم ّىِ د ّ ئُّةر
ةُّإلُّذ[ْآ ّ�ٌُّحنرًَّْ ْحذ ضٌحبح ّحنىِ ئُّؤ ئ ةُّحت�ْ ّىِ ةُّؤأل[ئ
إلُّؤّحنُّ �[ٌُّجبح ّ س ئُّإلُّؤًْ ضًجبحَّْألحب جبْْ َّْةً ؤ[ألل
ؤُّمختٌوٍُّّّ ْحألّألُّ � ذ٢ طُّال ٌألَُّّْآ جبَّخلًحت� طََُّّّْْ خُّجبَّْحتٍ
:خبٌ[آلّـ إلٌُُّّ:ئُّخ[حتٍَّ َُّّْؤألحبحئ خُّسّإل[ألد٩ّ :زًٌَُّّألحبٍ ؤألحبحئ
مي ةُّ خ:جبَّة[ز طَُّّْؤ[آل خ[خلِ ئُّال:سّإل[ألدّألَُّّّْ إلُّحتضجنِ
سّإل[ألدّألٍُّّ طُّال ألُّّّآ مجّ[ألئُّخُّحت ّ جنر مي مجّ[ألئُّخُّحتَّْ ّ جنر
ّىِ ّ�ٌُّحنرأل ذ ئُّطُّع[ؤِ خُّئىً ألُّخًَّْآ ئُّز[حتح:جبحتْخلر ؤألحبحئ
طُّألّؤّحلؤُّْ ٌُّةُّؤّ[آل ةُّ مجختألل خ[خُّذِ ئُّجبْْ إل[ذًَّْ َُّّْؤألحبحئ
ٍُّخ ْحذُّ جبَّخلرىختجبخل[جلٌُّّآ: :]ٌ ط[حتذّوّجمّ[ئّحلال: جبَّْْؤّحنّ[آل:
ز[خلىّئ خُّحتجبْ َّْةً مجّ[ألئُّخُّحتَّة[ألِ جنرُّ إلُّؤًْ َُّّْؤألحبحئ
حتْْةُّجنآل ٨ٌّـ ذ[ٌدُّفُّألحب ٌ إلُّألحب ض[َّْألِ إلُّْحتٌخن
ّ جنر جبَّجبحز ٌ[حت خخت� ّ جنر مي خُّال إلٌُّ[ألُّآ جبٌىُّ ةُّجنرُّة[ألِ
ئُّسّإل[ألد٩ّ جبٌىٌُُّّ ّىِ خ[خُّذ طَُّّْ أل[ ]ٌ ّر خ مجّ[ألئُّخُّحت

ؤألحبحألحبحإ
زختخلّ[حتحألُّ طُّْ َّْؤِ ةُّ: إلٌُُّّ طَُّّْجنِ: ذًحأل[ٍ: ؤألحبحئ
خُّإلّمت مجُّْحتَّة[آل جبٌَّىُّآلّـ ؤألحبحئُّة[آل ةُّضًجبٍ خحبحذَُّّْ
خنيِ قًألُّ خ خحبَّألَُّّْآ َّْؤِ: ألُّّّ ذًحأل[ٌ[آل ًٌَُّّء ّ جن
خنيِ جنئُّح: ط[ْ خنيِ �َّأل�ُّح خ٢ ط[ْ خنيِ خلًْحتَّح ٌآل ؤألحبحئضً َّْؤ[ألٍُّ ِ خ زختخلّ[حتَّ طُّْ جلحتس[حت حتَّيُّح خُّحتجب
ئُّضٌ[ألِ جبْْخ[حتَّ ؤُّ ّ ط ّرّـ خ طُّمجُّحت جبَّة[ز ّؤٍُّ ئُّط
خ أل[جلحألف ؤُّ ّ ط إلٌُُّّآ خٌ[آل ّىّ[آل َّْؤ طُّْحآل خىٌُّألَُّّْ
ئُّخُّحتطٍَُّّْ ِ جبَّئ خل[آل: ت ّىِ ؤألحبحئ خُّال خلًْحتَّآ ٌآل ضً

ّرإ جبَّمجًع ّجم٨:ؤختلحبح ز ئُّمجُّئ جلٌ[ذخت خلًْحت حتَّأل�ِ
faiekk@hotmailإcom

كؤتاييهات كةموكوِرييةوة بةكؤمةلَيك تاقيكردنةوةكان
ذّحبحخًْ“ ٌُّّإلُّئ ثب ةًحتجبٌّ جلؤ[أل ٌّ ببْبب زف زختخلّ[حتَّة[أل “ذُّألّ[

إل[ذدَّْإ ئُّخلُّحت:بت رَُّّْ ّ خ بت ئُّخلُّحت طٌَُّّّْ ئُّخ[ذ زختخلّ[حتَّة[أل:طّأل�ئّحلٌّ
ظُّؤُّجب ط[ة هذث

هذث:ة[حتط : جلحألى جبَّحتٌََّّّْ رُّ ّ أل ّ ٌألحبة[حتحآل:جبَّإل ضً ألة[ْ

kltur-dastur@yahoo.com

دةتؤرَين كافترياكان لةخواردنى خويَندكاران
خُّحتجلجبَّة[ذَُّّْ ضًححتجبأل�ُّة[آل خ[جلححت�ٌّ ة[ه١ٌ[ة[آل ضًححتجبأل ألختض مجختحأل
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ؤ[أل ّ :هُّحتإل[جب:ي[جبحت:ئُّخلئ

ّحن[آل: مجُّئُّ:ة ةىل[آلّـ:خبأل[آل:حتْْ:ئُّأل٢
جبَّجبَّآل: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ: جبَّةُّآلّـ:
ئُّإل[ْخلُّحتْ:ةُّخلُّ:ألحلٌىُّة[ألّ[ألَُّّْ:
خًححتٌّ: :حتحألزجمس خًْآلآ: ه٢
:جلٌ[ألُّة[أل : فجبَّئ زحلٌحنىّخن:
:حن[ألّ ئُّة مجُّئُّ: أل٢ :حن[ألّ ة

س�ُّحتَّ:جلٌ[ذختَّإ
ذ[ٌدُّز: ة[ه١ٌ[ٌّ: نيُّألحبٌآل:
ة[ه١ٌ[ٌّ: مجُّئُّّـ: أل٢ :حن[ألّ خُّة
:ؤ[أل ّ خلئ ئُّجن[حتٌّ: :حلحأل ّ ض

ةختحْألُّذَُّّْآ:حتخبألُّ:قٌُّ[آل:
حلحأل[ألٌُّّ: ّ ض ئُّْ: ٌر: جب

حت�ٌْْ[آل: : ةُّ:َّْء:زحنًْ:َّْحتمجختذآل:
ّحبَّةُّآلإ ذ

أل[ٌّْ: ةُّألًٌٌُّجمر: ألّ�[:
ّر: جبَّئ ّرآ: خئ :ٌّض حتحخلرُّيّألٌُّّ:
خًَّْ: ه٢ ئُّإل[ْخلُّحتَّةٌَُُّّّْ:
جلال: ًضُّئ:ّ ّرآ:“ة[ذ ّحن مجُّئُّ:خى أل٢
نيُّألحب: خلُّحتَّذ[: جبَّمجُّجن[ألحبََّّْ: :خ
ذًذألُّةُّ: :خلًذ[ألحبأل :خ :ٌ س[حت
خُّْ: ّحن[ّـ: جبَّة مجُّئُّةُّال: أل٢ ضال:
إلُّهر[ألُّ: ّجمر[: ط خًْالآ: ه٢ :ٌَُّّْإل
:ُّئُّمج خُّجنُّْ: :ٌ س[حت نيُّألحب:

ّحنفحإ إل[ْخلُّحتَّةُّال:جبٌَّى
ئٌُُّّآل: ّحن[آل: مجُّئُّة أل٢ ألّ�[:

خبأل[آل: ةىل[آلّـ: ذ[: ألُّّّ: ذ[ٌدُّذّخن:
مجُّئٌُّّ: أل٢ ٌى[ألّ[آل: إل[ْحت :ُّئُّمج

ّحنآلحإ ذّ[جبح:خى
ةُّ: خَُّّْجبح: ط[ؤ[خبٌَّّ: ألّ�[:
خبأل[آل: ئُّةىل[آلّـ: جلحت: :ىّ “خُّجن
ّحنآلآ: جبَّة مجُّئُّ: أل٢ :َُّّْئُّؤ[ئ
ئُّإل[ْخلُّحتَّة[ألّ[ألَُّّْ: جلحتخُّجنّ[آل:

خًْآلحإ ه٢
:ة[ه١ٌ[ة[أل :جلٌ[جبخًْأل :ٌّخُّإل
:ة[ه١ٌ[ة[أل مجُّئُّْ: خُّأل٢ ذ[ٌدُّز:
ئُّجنُّْحألحبح: حلحآل: ّ خُّض ذ[ٌدُّز:
ئٌُُّّآل: مجُّئُّ: أل٢ :حن[ألّ ة ٌجتٌَّّ: حت
ةختجبَّْْْ: جلٌ[جبٌّ: خبأل[ألَُّّْ: ةىل[آلّـ:

ّحنآلإ حلحألُّة[ألحبح:جبٌَّى ّ :ض ئُّمجُّئ
ةختجبَّْْْ: جلٌ[جبٌّ: خبأل[ألَُّّْ: ةىل[آلّـ:

ّحنآلإ حلحألُّة[ألحبح:جبٌَّى ّ :ض ئُّمجُّئ
ةختجبَّْْْ: جلٌ[جبٌّ: خبأل[ألَُّّْ: ةىل[آلّـ:

ط[خل:خل[خ٢:مُّخحبْئ:ئُّة[ه١ٌّ[ٌّ:
ّحنآلإ حلحألُّة[ألحبح:جبٌَّى ّ :ض ئُّمجُّئ

ط[خل:خل[خ٢:مُّخحبْئ:ئُّة[ه١ٌّ[ٌّ:
ّحنآلإ حلحألُّة[ألحبح:جبٌَّى ّ :ض ئُّمجُّئ

جلحت: :ىّ خُّجن مجُّع[آلآ: :جنُّْحأل
ٌألُّ:ة[ه١ٌّ[ةٌُّ[آلآ: حلحألُّة[آل:جب ّ ئُّض
ّىَُّّْ: ز حلحألُّة[آل: ّ ض :طُّألحبحؤ[أل“
ةىلُّة[آلّـ: مي: ّحنآل: جبَّة مجُّئُّ: أل٢

خبألُّة[ألّخنحإ
:خُّخلُّحتجبحأل خلُّخ[حتَّز: :ط[خل
ة[ه١ٌّ[ةٌُّ[آل: :خ خبأل[آل: ةىل[آلّـ:
ٌآل: ّىَُّّْ:جب ّر:جلحتس[حت:ةىل[آل:ز جبَّئ
ة[ه١ٌّ[ةٌُّ[آل: :خ خبأل[آل: ةىل[آلّـ:
ٌآل: ّىَُّّْ:جب ّر:جلحتس[حت:ةىل[آل:ز جبَّئ
ة[ه١ٌّ[ةٌُّ[آل: :خ خبأل[آل: ةىل[آلّـ:

:ّ ّحن[آلآ:“نيُّألحب:خل[ذ مجُّئُّ:ة أل٢:خ
:ُّئُّمج خ[خلُّة[ألّ[آل: يجمُّّـ: :َّ ئ٢
ذُّْحْجبَّةُّآلآ: مجُّئُّجبح: أل٢ :حن[ألّ ة
جبٌ[حتجبٌَُّّ: طُّْ: ّجمر[جبح: ئُّط
مجُّع[ألّخن: حتْْئُّجلٌ[جبخًْألُّّـ:
طُّْ: :ُّئُّمج ضُّحتٌىُّ: :خُّمجحنر
ط[خل[ٌِ: :ىٌ خُّة[حت ٌآلّـ: حتحجب ة[حتَّجبح:

جبَّخّألآلحإ
:ط[حتَّجلْؤُّألحبحأل طٌَُّّّْ: :ُّئُّمج
ئُّإلُّحتجبْْ: مجُّئُّ: أل٢ :حن[ألّ ة
ئُّجلٌ[جبخًألحبحٌُّآ: حتخبخُّحتخب: حتَّمجُّجل:
مجُّئٌُُّّء: أل٢ :حن[ألّ ة :ألختض خُّال:
ألش: ّ ز ًحآل: ّ ئُّأل ئُّة[ه١ٌّ[ة[ألحبح:
جبٌأل[حتَّآ: إلُّجلححت: خّجمر: :خ إلُّجلححت:
ض[َّْآل: يجمٌُّّ: :ّ خُّز إلُّحتنيُّألحب:
هختجنُّة[آل: مجُّئُّ: أل٢ :جبْة[أل
خُّإلُّؤًْ: مجُّئٌُُّّء: أل٢ :حن[ألّ ة
أببتا: ذُّألإل[: حبحٌْجمرُّّة[ألَُّّّْ: ّ ز

ٌرإ:: جبٌأل[حت:جبَّةُّْ
:ض[َّْأل حتَّجنّحب: ه[حتْة:
:جنرألهخت :خ أألُّضئُّا: ّحن[أل�[ٌّ: ز
ؤ[ٌَّّْ: مجُّئُّآ: أل٢ :حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز
:جنرألهخت :جبْة[أل :ُّخل[ئ جبَّ:
ؤ[ٌَّّْ: مجُّئُّآ: أل٢ :حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز
:جنرألهخت :جبْة[أل :ُّخل[ئ جبَّ:
ؤ[ٌَّّْ: مجُّئُّآ: أل٢ :حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز

مجُّئُّّـ: أل٢ :ذًذأل مجُّئُّّـ: أل٢

:حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز خلُّحتسُّال:
جلٌ[ذخت: إلٌُُّّآ: مجُّئٌُّّ: أل٢ ذختٌّ:
نيّألَُّّْ: ئُّخلًحتٌ[ّـ: :ةُّئًزُّئُّة[أل

ّرإ أل ّ جبَّإل
جبَّة[ز: طَُّّْ: :خ ط[ؤ[خبَّ: ه[حتْة:
:خ جبَّإل[ذآل: ةُّخل[ألٌُّّ: طُّْ: ّحن١: ز
مجُّئُّّـ:ذًذآل:جلٌ[ذخت:زّ[ْحآل: أل٢:ٌأل ةخت�
ةىل[آلّـ: ّجمر[جبح: ئُّط خُّال: خًْآلآ:

جبحْحٌّ: ٌآلّـ: جب :خُّةُّؤ خبأل[ألّخن:
مجُّئُّ:جبَّةُّآل:خ:ؤ[ئَُّّْآ: ذًذآلّـ:أل٢
ٌ[آل: إل[ْخلُّحتة[ألّ[آل: ٌىّ[آل: “إلُّألحب
ٌىّ[آل: ىّ[آل:ئُّمجُّئحبحٌُّآ:إلُّألحب ّ ةُّخل
ٌر: :خ:إل[ْخلُّحتَّة[ق[آل:جبَّْ فجبَّئ
جبٌ[حتٌّ: خُّ: خختحةُّال: :خ : فجبَّئ ٌ[آل:

خٌحبَّخُّالحإ
ّ[ألًحٌُّ: ّ ز ّحنُّة[آل: مجُّئُّة أل٢

:ذُّألحبحتْخلر:مجُّئُّ:خ أل٢:جلٌ[ألُّة[أل
س�ُّحتَّآ: :حن[ألّ ئُّة ةُّؤ١َّ: ؤختل:
:ذُّألحبحتْخلر :حأل زجمسحت� خُّال:
:جنّ[حتٌّ:طَُّّْ:جبَّجبَّآل:ةُّ:جلٌ[ألإل

ّحن[آل:جلٌ[ذختَّإ: مجُّئُّ:ة أل٢
خ[حتحال: ط[حتحال: جبةرحت: ْحٌّ: خُّخخت�
خلأللّـ: :جنُّّة[ألألُّض زجمسحتٌّ:
:ٌٌٌُُّّّ�جبَّأل طُّْ: جبئدْخًألٌَُّّّْ:

:جلٌ[أل س�ُّحتَّ: :حن[ألّ ة مجًحٌُّ: ةُّ:
جلحت: :ىّ خُّجن مجُّئُّآ: ئُّأل٢ جلٌ[ذختَّ:
ئُّْ: حتْْ: إل[ألحبحَّْ: خبأل[آل: ئُّةىل[آلّـ:
حلحألفّـ: ّ ةُّض خىُّآل: ة[ه١ٌّ[ٌ[ألُّ:

ٌرإ: ّحنخت مجُّئٌُّّ:ذّ[جبح:جبَّة أل٢
ّحن[آل: مجُّئُّة أل٢ خحلحألف: ًٌجمرُّ: ّ “ز
ّحن[آل: نيُّألحبٌآل:طَُّّْألحبٌَّّ:س�ُّحتَّة
طُّْ: نيًألىُّ: جلٌ[ذختَّآ: :جلٌ[أل
ٌر: ّحنخت جبَّة مجُّئُّ: خُّأل٢ :ٌُّّجبْةُّئ
حتذًخُّ: ط[ََّّْْ: طُّْ: :ٌّ]�ٌ ئُّحت
ْحجبَّة[ز: جبَّة[زّـ: جبحتْخلر:
جلٌ[ذخت: :جلٌ[أل ٌرّـ: ّحنخت خى جلٌ[ذخت:
:ْذ ط[حتحال: جبةرحت: ّرحإ: جبَّمجٌُُّّأل
: فجبَّئ ةُّ: حتحخلرألف: يجم[ألُّ: “طُّْ:
مجُّئُّ: أل٢ ألّىذّأل:إلٌُُّّّـ: س�ُّحتَّ:
يُّذختحأل:إلٌُُّّ:ئُّخُّحت:طَُّّْ:س�ُّحتَّ:
جلٌ[أل:جلٌ[ذختَّآ:خُّئىً:إلُّحتجبْْةّ[آل:
جبَّخُّضحنآل: جلٌ[آل: ئُّذًذألُّةَُّّْ:
جبْحذخت: ئُّة[نُّجلَّةَُّّْآ: ألُّء:
ذًْجندًْآل: :ٌّإل رُّ: ّ جبَّخ يُّذختحآل:
ألّىذف: خُّال: زُّعُّآ: خُّجن٢
ةُّخلُّة[آل:ؤًجبؤف:جبَّة[ز:ئُّخلُّحت:

إلوُّحت ّ ٌجت:ؤ ُّْمج:
ٌ]ذجبَّْْالّـ:ة:خُّجن:::

ئُّزُّحتَّْحتجبٌَّّ: سّ[: جلحتس[حت:
ّحنُّْ: ة :خًْأل :ٌّخُّإل أل[جبحتْخلرآ:
:خُّذ[ٌدُّذ :ُّخألُّؤ[ئ :ً ّ أل :ٌُّّجبَّؤُّي[ئ
جبْخ[حتَّخًْألٌَُّّّْ: خ[ْءآ: جبحٌّـ:
جبَّة[: حلححتٌّ: ّ خ طَُّّْألحبَّ: جنرُّآ: طُّْ:
آ: جبَّخ حلححت: ّ خ : ّ جنر ئُّإلُّؤًْ: ةُّ:
ٌآل: خُّجنً أل[ة[آ: :ّ جنر خُّإلّمت: شُّجل:
ّـ: خ ط[حتحال: ةُّ: : ٌّ�جبَّمجُّحت �[ٌُّةحبح: ّ س
ّحبَّأللإ:يُّز:شُّجل:أل[ة[:مجُّحت:جنٌُّْخن: خ
ؤ[ئَُّّْآ: :خ ٌرَُّّْ: خ�ُّحت� جبحإل[ز:
إلُّؤّحنُّ: َّْء: : جبَّجلحأل نيًألىُّ:
إلٌُّإ: : خ :�جبَّأل جبَّأل�ُّ: ّحنُّْ: ة
حلحألُّ:إلُّؤًٌْ[آل: ّ ً:طُّْ:ض ّ أل :ألؤألحبح
:ض جبَّخآلآ: ضُّؤة١: ٌر: جب ذ[:
:ُّْىّ ذ جبَّمجختآلآ: جبْْحت: ئُّجبَّْحتْخُّحت:
جبَّةُّْآلآ: جبْح: ئُّْحألُّة[ألّ[آل: أل[خآلآ:
:خ أل[حت�ألَُّّْ: إلُّحت: ْحإلٌُُّّ: ٌ[س[حتٌّ:
إلّمت: :َّْ طُّْ: َّجبح: ئ٢ يًذ[مل[ألُّإ:
حلحألُّجبح: ّ ض طُّْ: :ً ّ ئُّأل :ٌّض ة[ز:
ضًحجلٌ[حتٌّ: ذُّأل[ألُّز: رَُّّْآ: ّ أل[خّأل
آ: أل ّ ؤُّحتل:جبَّة[ْ:إلًّحٌّ:خُّخبٌ[آل:أل[ؤ
: جبَّذًحأل طُّْ: ئُّإلُّئُّجبحٌُّآ: َّجبح: ةُّئ٢
ٌجتة[حتٌّ: حتحْ جبَّحتْْألأل[خمّـ: :ٌُّّ�ٌ ئُّحت
:ىّ ةُّخل :ٌُّّ�ٌ ئُّحت� :]ٌ ةؤٌُُّّذآ:
ّحنُّةٌُّّ: ة ني[حتَّخلُّحتٌّ: ألحلٌىَُّّّْ:

خى[زإ
:حتْْض[أل خأل[نٌُّّ: جنُّحتال: ذختخمّـ:
جبَّض[: ةُّخلُّحتٌّ: طٌَُّّّْ: حلحألُّآ: ّ ض
خُّجبحضَُّّْ: ضجنٌُّْجمرُّّآ: ٌحلْ: حت
جن[أل[جلٌّ: خ[ْء: جبحٌّـ: ؤُّ: ّ ط :ٌُّّئ
ةُّؤحت�ٌَُّّةّ[آل: جبَّةُّآلآ: خََُّّّْْ:
ئُّذختخل[آل: ةختجبآ: ئُّؤألحبحئُّةٌُّ[آل:
:ٌَُّّّْ ّ خ ٌر؛: إلُّئحب مجُّحت�َّء: شُّْز:
:إلُّؤّحنُّ: طُّؤُّ:ْح:جبَّة[:ؤألحبحئ: خحلحأل
ئُّْ: شُّجلٌّ: ٌرآ: خ�خت جبْْحت: :ٌّض
خُّشُّجل: خُّحت�يَُّّْْ: ّرآ: أل ّ ألُّؤ ٌألُّ: جنً

ّـ: خ مجُّْحتَّ: خُّذئُّخلُّألحبألَُّّْ:
:ٌ]ّذُّأل ط[جلححتْ: ئُّيفّـ: : خ زخت� :أل[ض
:خلًْة[ٌُّذ حبحآلّـ: ّ ئ أؤُّخُّخلرال:

خُّحتجبَّْحؤُّاإ:
ألُّةختجبآ: :ؤأل ّ خُّإل :إلُّخلر ةُّ: ذ[ء:
ئُّْ: :ٌُّأل[ؤ :ىّ ةُّةُّخل : جبَّجلحأل
آ: جبَّخ ًّآل: ئ :ٌّض ٌألُّجبحآ: جنً
ٌرَُّّْآ: أل[جبجل :ٌّض جبَّة[: :إلُّحتني
جتحْآ:ئُّخُّحتطٌَُّّّْ:خًححتٌّ: ّ ٌرُّ:مج جبَّةُّْ
:ىٌ ةُّة[حت ألُّحت�َّضجم[َّْ: :خ طٌَُّّّْ:
ألُّخًْآ: خ[جي: :ىٌ ة[حت ة[حتَّةُّ: ةختجبآ:
حبحآلآ: ّ ئ :ٌُّّ�ّ خُّس خ[ْةُّةُّ: جبحٌّـ:
:ً ّ سأل خُّحتجبَّْحالآ: :ألُّةختجبألخلُّحتة
خىُّآلّـ:: :ألٌ ٌألً حت ؤألحبحئُّةٌُّ[آل: إإإ:
طُّظ[حتَّجي:خّدُّضحنآلآ:ٌ[آل:س[حتٌّ:ْح:
ٌ:َّْء:إلُّحت�َّجنُّ:خُّخلُّحت: ٌ[حت إلٌُُّّ:خخت�
:ٌَُّّّْ ّ خ ألآلآ: ّ جبَّخلُّز ؤألحبحئُّةُّجبح:
:ّ ة[ذ خ�ختآلآ: ئُّخُّحتني[ْ: طُّْ: ذًحأل[ٌّ:
خُّإلّمت: : أل[خ خلُّحتةُّْذًْ: ّحبح: ّ ةُّذ
ألُّّ: طٌَُّّّْ: :ن٢َّذ ًٌَُّّّء: جن
قًْألُّ: :خ خؤ[ئَُّّْإ: ٌرَُّّْ: خ�ُّحت�
يًذ[خُّّء:جلٌختَّء:ألُّّْ:ئُّنيُّألحب:جبَّحتخم:
إلُّحت�َّجنُّ: :خ :َُّّْئُّؤ[ئ جبَّحتألُّنيًَّْآ:
:جبَّحتألُّني “مجُّحت: : فجبَّئ :ّ ز ةختجبآل:
:خ ألٌٌُُّّرَُّّْ: جبَّذىًخبٌآلآ: إلُّحت:
َّجبح:يًذ[خُّّةُّ:جلحتس[حت: ئ٢:“:َُّّْؤ[ئ
ئُّْحألُّة[ألحبح: ّـ: خ :خلُّحتةُّْذً: أل[ذًحأل
:خ ٌرَُّّْ: خ�ُّحت� ٌر: جبٌَُّّْ إ: جبَّحتأل[ني
:ُّئُّمج:]ٌ:ٌُّآ:خ جبَّجن١خل:َُّّْْؤ[ئ
ٌّ[أل:خُّذختخلَُّّْ: نيُّألحب:ةُّخم:ئُّإل[ْحت
جنُّحتالّـ: ئُّخُّحت: ٌ[آل: آ: ؤ[ئ رَُّّْ: ّ جبَّني
ْحذَُّّْ: خخت� ٌى١ّ: س[حت : أل[ذًحأل ذختخم:
ة[ز: جلحت: خُّجبحضَُّّْ: ؤ[ئَُّّْإ: :خ
جن[إلّحبٌّ:قًألٌُّّ:ئُّْ:نيُّجنألُّ:خًٌْألُّ:
ةُّ:طُّْ:ةُّخلُّ:ٌ[:زُّأل[ٌّ:خ:ضةًخبٌّ:
حَّْذَُّّْ: ألُّمجُّحت� ط١ّ: :]ٌ خختجبَّْْآ:

ؤ[ئَُّّْإ:
زُّحتَّْحتجبََّّْ: خُّْ: : ؤألحبحئ :ّ ة[ذ
ةُّ: جبَّخّألف: ّرآ: جبَّخ مجُّْحتَّ:

ذًحأل[ٌّ: ْحجلَّآ: ضُّؤةُّآ: :ىّ ةُّخل
:ٌأل[ؤ خُّ: ٌ[حتجبحأل:ةُّؤُّآ:إلُّخلر: خخت�
إلٌُُّّ: :ذختخل إلُّؤّحنُّ: جبَّة[زآ:
ألُّة[: ألُّة[آ: ضُّئُّز: :ّ جنر ةُّ:
:ّ ز د�ختآلّـ: ّ ئ جبَّْحتْخُّحتٌّ:حتَّضألٌُّّ:

دىُّألآلإ ّ ز
:ٌأل جبَّحتخخت� يجمُّةختجبآلّـ: :ألُّّذني
إلٌُُّّآ: :�مجختأل :ىٌ جبَّْحت ْجنُّة[آل:
ضختحس: ألُّجلحألفّـ: ئُّخلُّحت: طَُّّْذ[:
ّّـ: ةُّخل :ني[حتَّألًْخل ٌ[حتجبحآل: خخت�
ئُّجبحإل[ذًْجنحبح: ّـ: ؤ[ئ جن٢حجلٌَّّ:

ًحألحبإ ّ ةؤُّئ�ُّذ[آل:جن
ّحنُّ: ة :ني[حتَّخلُّحتةختجبأل
إلُّؤّحنُّ: ئُّ: جلٌ[ذخت: إلُّؤّحنٌُُّّّة[آل:
ٌُّة١ٌّّـ: :ٌُّحنرأل�ّ خُّذ ًٌجمرّ[آل: ّ ز

ط٢حجبٌَّّ:إلُّؤٌُّ[ألُّ:إلٌُُّّإ
ئٌُُّّء: حآل: ط٢ :ئُّةًحتجبخلر[أل
ةئرًحتَّ: جبحذّـألُّحتٌرّـ:
ةؤُّئ�[آ: :جبْحةُّْْذًَّة[أل
:جم[ة[ألٌ حت ٌ[خل[ْ: جبٌىَُّّْ: :ٌُّةُّئ
: جلحئ :ذُّجبَّخل :ألُّزُّحتخلرة
جلٌ[ذخت: :خ إل[ألحبَّحتآل: جنىُّحتْ: حتغ
:ُّْخألُّؤ[ئ :ً ّ ئُّأل :ْ :خًْألأل[ؤئُّض

ةؤُّئ�[جبحإ
:خ ئُّإلة[حتَّة[آل: ذخت: :ىّ ٌُّة
ذُّيُّإ: ْآ: :خًْألأل[ؤض ئُّ:

خذُّ: ذُّة: جبٌ[حتجبٌَّّ: خُّحتجلخًألٌَُّّّْ:
:حنُّة[ألّ ة ذختخلأل[ة١ٌآل: ئُّ: :ّ ٌُّة
جبٌ[حتجبََّّْ: طُّال: :ٌّخُّإل ةؤُّئ�[آ:
ئُّخألُّحت�َّذَُّّْ: حلحآل: ّ ض ّىإل[ذٌُّّ: ز
إلُّحت�َّجنُّ: رَُّّْآ: ّ أل ّ إلُّئحبََّّْجن

حلحآل:جبَّة[إ ّ ئُّط[حتحؤ:ض
َّجن[ألٌَُّّّْ: ًإلُّئ :ّ ئ سّ[خًألَُّّْْ:
مجُّْحتٌَُّّ: جلحت: :ىٌ ضُّخل[حت حلحآل: ّ ض
:رإ:طُّألحبحؤ[ألٌ ةُّئُّ:ةؤُّئ�[:جبَّةُّْ
جبَّةُّْألَُّّْآ: جبْْحت: ّى١: ئ :]�ؤُّئة
جبَّخآلإ: ّحنُّ: ة نيُّألحبٌآل: :ذًْجن
خلًألألُّذّـ: :]�ؤُّئئُّة :خُّذ[ٌدُّذ
مجُّحت: خقًألُّ: جبْحةُّْذًَّْة[آلآ:
:]ٌ ٌر: َّْحتمجخت ذُّة: :جبحٌى :ّ ةىل
ئُّةٌُُّّةُّ: طُّؤُّ: ط١ّ: ٌرآ: خحبحت ذُّة:
:ىضُّئ خُّضرَُّّْآ: : خ طُّْ: خُّخلُّحت:
َّْء: طٌُّْخن: ّر: أل[ئ : ة“ : فجبَّئ
ؤُّ: ّ ط :خُّحتحخلر ّر؛“: أل[خ :جبحٌى
:ّ يجم[أل إلُّؤّحنُّ: خ٢ةختجبألَُّّْ: : خ
:ىضُّئ :ني[حتَّألًْخل ةُّ: جبَّةٌُّآلآ:

:جبَّمجحت�ٌآلإ خُّضختحس:ز
خُّحت: جلحتذختٌّ: :ةُّجلٌ[أل ةُّخلٌُّّ: طُّْ:
خُّزئٌُّّ: ًَّّجبحآ: أل ئُّال: ٌر: جبَّةُّْ
خ٢: إلُّؤّحنُّ: طُّْ: ؤألحبحئُّإ: ٌُّةُّال:
ئَُّّْ:جبَّة[ذَُّّْ:خطُّال:جنرُّ:حتٌْْحبحآ:
جبْْحتةُّْذَُّّْآ: :خ[ْة :]ٌ ئُّجبحٌ: :خ

:ىُّألّألّ ّجمر[:َّْء:س[حتحآل:ذًحأل[ٌّ:ز ط
خًْألَُّّْجي: ّخن:سّ[: ز :ألُّّإ:مجُّحتني
جبَّأل�ُّ: ّحنُّْ: ة ئُّ: خًْ: : زخت� :]ؤ
ّجمر[: ئُّط خًْ: ضجن١: خُّال: جبَّأللآ:
جبْْحت: ئٌُُّّة١ٌّ: ةُّإلُّؤًٌْ[آل:

ةُّْذًألَُّّْإ:
خُّحتحجبٌَُّّء: حآل: ط٢ ئُّ: ذُّة: ٌجتٌَّّ: حت
خبٌ[أل:إل[ْخُّجي: خًَّْ:ةُّ:تببٌّ: جلحت:
خبؤ[حتٌَُّّ: طُّال: ٌرإ: ّحنخت جبَّة خُّذُّة:
خلُّجب: إلُّحت: ةُّئُّ: ّر: جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ:
ٌ[آل: تب: إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ: زختخلٌُّّ:
نيُّألحب: ّر: جبَّخ جبَّخألَُّّْآ: ئٌُُّّةشّ[:
ألُّإل[ؤُّذُّّ: طُّْ: : ئُّمجُّئ : ؤألحبحئ

مجُّْحتٌَُّّ:خُّحتَّْ:حتْْ:خآلح
ّى[حتٌّآ: خ َّْء: ذخت: إلة[حتٌّ: جلحت:
ةُّؤُّألحبحؤّـإإإ: ط[ٌفآ: طّنرّ[جبآ:
آل:خًْآلّـ: إلرحب:ْحجبَّةُّآل:ْحآل:خُّحتَّْْ:

حلحآل:حتحخىُّآلإ: ّ حلححت:خًْآل:ئُّ:ض ّ خ
خحتأل[ٌّ: :خل[ٌر :حتذحتحز :ّ خُّز
شىًؤُّذآ:ألحلٌ:خُّ:ت:ؤئّآل:ةُّخم:
ؤئّألّ[آل: ةٌُُّّء: ؤًمر[جبآل: حألحبح: ئُّط٢

ذُّؤُّألّ[آل:ئُّضًححت:ثب:خل[ألُّإ
ّ:ةُّْ:إلُّخلر:خُّأل[ؤٌ:ةختجبآ: ة[ذ
:ٌّةُّض :ّ ٌأل جنً :خ ْح: خخت� إلُّْئحبَّجبح:
ةُّخُّجبحضَُّّْ: رَُّّْآ: ّ خدّأل حبح: ّ ذ
ٌألُّةٌُّّ: جنً :دجتححتجبألإلُّئ جلحتس[حت:

:خبٌ[أل ئُّس[حتحآل: جلٌ[ذخت: أل[جبحتْخلرُّْ:
إ ألٌ ً ّ جبَّجن

:ٌأل[ؤ طُّْ: :ئُّطُّع[ؤ جلحتس[حت:
ٌ[حت:جبَّجبح: خخت� حلحآلآ:جبْحس[حت: ّ ئُّض ةختجبألُّ:
:َُّّْؤ[ئ]ٌ آ: أل ّ خ :خُّخبٌ[أل :ٌ]ذة :]ٌ
:ََّّْ ئ٢ ّحنُّة[آل: ةُّة إ: ئ ّ د ّ س
ألُّإل[ؤُّذُّّة[آل: جبَّمجختآلآ: خلُّحتني[َّْ:
:ني[حتَّألًْخل جبَّةُّآلإ: :نيخت :َّ ئ٢
آ: جبَّخ ًحْ: ّ ّحن ئ خلُّحت: :ىٌ ْ

ح: خُّ:خلُّحتجبح:خ:ئُّجنُّي[ال:ني
جبْحٌّ[ألُّجبح: ةُّئُّال: :ٌ ط[ؤ[حت :ّ خُّز
ببت: ئُّ: جلٌ[ذخت: خل[ألُّ: خْةختحٌَُّّْآ:
:خ[ألحبَّة[أل :ٌّ]�ٌ ئُّحت ةمت: إلُّجلححت:
:ذ[ألْ :خ ؤختلَُّّْ: :ي[ني[ن
خُّ: إلرحب: ز[ةجمر[آلإإإ: مُّحتَّخآ:
ٌآلإ: ّىجم:جبَّخختجبحت ؤُّخُّخلر:ة[حتٌّ:خل
ّىحبح: ؤ[ئسُّحتٌّ:“:إلال:ؤّإلآل“:ئُّ:حتحزحتذ
آ: جبَّألًْخل جبٌ[حتجبٌَُّّ: طُّال: ئُّؤُّحت�:
ةُّ: حألّ[ألٌُّّ: ط٢ ةىلُّ: طُّْ: ةُّجلحتخٌُّّ:
ٌُّة�ختذًٌّْ: :طّؤ[حتحذ جبْخٌُّّّـ: :خ
ٌآلآ: جبَّخختجبحت خُّي[ني[ط: :مُّحتَّخ
:ُّذ[:ثب:خل[ئ بب: ًحآل: ّ أل ئُّ: ذُّؤُّألّ[آل:

جبحٌُّإ
جلحتْ: ٌُّةش[حت: ٌجتٌَُّّ: حت طُّال:
ؤُّذختخلّحبححتَّ:ةُّ:جلحتخٌُّّ:طُّْ:ةىل[ألٌُّّ:
ٌآلآ: ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل ؤُّخُّخلرُّ: طُّال: :خ
ؤ[ئَُّّْآل: ئُّ: حتحةختجبْْ: :ةىل[أل إلُّؤ[آل:

“جبض١حآل:هختححتٌّ“إ:
ٌألّـ:ألُّخًْأل:طّؤى[أل[ز: ّحنً ئُّخُّحت:خ
جبَّخُّآلآ: : أل[خُّس ة[حتٌّ: جلحت: :خ زُّأل[:
ّف: خئ ةُّجبَّذًحألف: ًٌَُّّّء: خُّجن
:ٌُّذُّؤة هُّخل[جبٌّ: :ذًْجن
خ[ألحبَّ: أل[ْ: جبَّحت�ألُّ: جلحتٌ[آل: جبَّخآلإ:
مجختْزُّ: ٌ[ضًجب: هختجنُّة[آل: ئُّجي:
ةختجبٌََّّّْ: نيُّألحبٌآل: ذ٢حتٌجمرُّة[آلإ:
آ: يُّذئ جبجلٌّآ: َّْء: ذ[ْحآل: نيُّْزّـ:
:ةختجبأل حلححت: ّ خ خُّحتجبَّْحالآ: جنُّحت�ٌّ:
ةُّجبْحس[حت: جبَّجبَّآلإ: طُّع[ال: ضُّئإإ:
خُّحتَّْ: ئُّجنُّي[ؤُّة[ألَُّّْ: ألُّجلحألفآ:

ٌرَُّّْإ: ٌحل جلٌألحبحآل:جبٌَّ[آل:مجً
خبٌ[آلآ: :ُّْ�ؤُّئة :ط[جلٌحلحأل :ٌُّخ
ئُّخُّحتحؤدُّحت: ْحتجبخّألغآ: إلُّؤّحنُّ:
ألُّخآلإ: ةُّؤرُّحتضُّال: جنرُّة[ألحبح:
:ألُّةختجبأل ئُّني[حتَّخلُّحت: طَُّّْذ[:
:جبٌ[حتجبٌَُّّة خىلًْء: :حنٌُُّّةّ ة
:خًْألأل[ؤئُّض“ َّْء: :ذختخلأل[ة
خ[إلُّؤًْؤ[آل: ٌرَُّّْإ: ّحبَّةُّْ ئ :ٌّ“ْ
ضؤ[آل: َّْة[ألحبح: ئُّخُّحتحؤدُّحت:
:خُّخُّحتزختخم:خحلحألفآ:إل[ْة[حتٌ[ألدفّـ:خ
ّى:مجُّجيّـ:ط[خلًجبَّ: مجٌُّحنغ:خُّخبٌ[أل

إلُّأل�[ٌْ[آل:ئُّمجُّ:إلُّئد�ختٌآلإ:
:أل[خلؤُّئة:خلُّحتني[َّْآ:خألُّؤ[ة[أل •
ّإلإ حأل:ًٌخلو:هُّي ْحآلآ:َّْحت�مج٢

كلتور
رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية،كؤمثانياى سولى تيليطراف هةفتانة دةريدةكات

:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::بب::| نيًححتجنُّكُّ:بتب:بب:ب:ثببب: ِخل[ئ 26kltur_dastur@yahoo.com

لة خؤنامؤبوونى الو لةنَيو بنةمالَةدا!

كضان جطةرةكَيشان تَيدةثةِريَنن
مجُّئُّ:ةّحن[آل:جبَّةُّآل حلحألُّّة[آلآ:ةىل[آل:حتْْ:ئُّأل٢ّة[ه١حٌ[:ض:جلٌ[جبخًْأل:ٌّخُّإل

زيانةكانى كَيشانى نَيرطةلة 

زياترة لة كَيشاني جطةرة

زُّعُّ ذًْجندًْآل:خُّجن٢:ٌّرُّ:إل ّ مجُّئُّ:جبَّخ أل[ْ:أل٢:يُّذختحأل

حلحأل[ألٌُّّ: ّ ض ئُّْ: ٌر: ٌى:ط[خل[ٌِ:جب ةىل[آلّـ:خبأل[ألَُّّْ:خُّة[حت
ّر:إلّمت:سّ[ْحجلٌُّّء: رآ:جبَّئّ جبحجبَّأل
ٌى:ط[خل[ٌِ: ةىل[آلّـ:خبأل[ألَُّّْ:خُّة[حت
ّر:إلّمت:سّ[ْحجلٌُّّء: رآ:جبَّئّ جبحجبَّأل
ٌى:ط[خل[ٌِ: ةىل[آلّـ:خبأل[ألَُّّْ:خُّة[حت

ذ[: ّرآ: أل[خّأل خبألحبح: زّ[ْ: ًحآل: ّ ئُّأل
خبأل[آل: :خ ّرّـ: خ ط[خل[ٌِ: طُّْحآل: :خ

يُّجبَّنُّإ:
جبَّة[ز: ئَُّّْ: خ[خم: ألّ�[:
ئُّؤ[ئَُّّّْـ: ذُّألإل[:
جبَّة[ز: ئَُّّْ: خ[خم: ألّ�[:
ئُّؤ[ئَُّّّْـ: ذُّألإل[:
جبَّة[ز: ئَُّّْ: خ[خم: ألّ�[:

:ُّئُّمج ئُّخلٌُّختحآل:
إل[ْخلُّحتَّةٌُّّ:

آل: ]ٌ
: ئ مجُّ ئُّ
آل: ]ٌ
: ئ مجُّ ئُّ
آل: ]ٌ

خلُّ: ةُّ
آل: ألّ[ ة[ ٌىُّ ألحل
ّرآ: ّحن جبَّة مجُّئُّ: أل٢
:ذُّؤ[جن[ةختجبأل ضختحس: :ٌّخُّإل“
خبأل[ألٌُّّ: طُّْ: :خ :]�ؤُّئة
:ذُّؤ[جن[ةختجبأل ضختحس: :ٌّخُّإل“
خبأل[ألٌُّّ: طُّْ: :خ :]�ؤُّئة
:ذُّؤ[جن[ةختجبأل ضختحس: :ٌّخُّإل“

ّحنآلآ: جبَّة مجُّئُّ: أل٢
خُّط[جلحجبحألُّ: أل[ذًحألف:
ّـ: ّحنف خّى
:ىّ ٌأل جنً

ط[خل:خل[خ٢:مُّخحبْئ:ئُّة[ه١ٌّ[ٌّ:
جلحت: :ىّ خُّجن مجُّع[آلآ: :جنُّْحأل

ةىلُّة[آلّـ: مي: ّحنآل: جبَّة مجُّئُّ: أل٢
خبألُّة[ألّخنحإ

:خُّخلُّحتجبحأل خلُّخ[حتَّز: :ط[خل
ة[ه١ٌّ[ةٌُّ[آل: :خ خبأل[آل: ةىل[آلّـ:

:ّ ّحن[آلآ:“نيُّألحب:خل[ذ مجُّئُّ:ة أل٢:خ

ط[خل[ٌِ: :ىٌ خُّة[حت ٌآلّـ: حتحجب ة[حتَّجبح:

ئُّإلُّحتجبْْ: مجُّئُّ: أل٢ :حن[ألّ ة
ئُّجلٌ[جبخًألحبحٌُّآ: حتخبخُّحتخب: حتَّمجُّجل:
مجُّئٌُُّّء: أل٢ :حن[ألّ ة :ألختض خُّال:

جبٌأل[حتَّآ: إلُّجلححت: خّجمر: :خ إلُّجلححت:
ض[َّْآل: يجمٌُّّ: :ّ خُّز إلُّحتنيُّألحب:

خُّإلُّؤًْ: مجُّئٌُُّّء: أل٢ :حن[ألّ ة
أببتا: ذُّألإل[: حبحٌْجمرُّّة[ألَُّّّْ: ّ ز

:ض[َّْأل حتَّجنّحب: ه[حتْة:
:جنرألهخت :خ أألُّضئُّا: ّحن[أل�[ٌّ: ز
ؤ[ٌَّّْ: مجُّئُّآ: أل٢ :حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز

مجُّئُّّـ: أل٢ :ذًذأل مجُّئُّّـ: أل٢

كاتَيك الو 
هةستى 

بةنامؤيى كرد، 
هةولَدةدا بِروا 
بؤ شويَنَيك 
كةخؤى تَيدا 

ببينيَتةوة

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



خــؤى ناطريَتــة بَيدةرةتانةكانــى خانةقيـن
دىٌُّآل؛ ّ ئ أل[جلحألف:نيّ[آل فخُّحتزختخل[ألّخن:جبَّئ جبَّةُّألَُّّْْ حتخب جنُّْْ ئُّخلُّحت:جنُّي[ؤُّة[آل ض[ألُّيف ذْْ]جبٌَّ[آل:إل

ض[ألُّيف ئُّ هُّحتؤ[آل ْ خلُّال

ألُّخ[س شُّخلُّآل حتَّجنّحب
ىّ خُّحتمج خُّسئّـ خلس حتٌخن خلُّحتْ
ُّزُّئ نيُّْحتٌّّـ ةُّ جبحتحََّّْْ
خُّمج .]خل:جنًَّّآ:ئُّمجُّحت�َّةجبحٌس
ئُّخلُّحت ٌىحبح جبًٌححت ئُّزُّأل[ ض[ألُّيف
ّـ جلخئ ئُّأل[ْ جنى[ْ ٌُُّّةئٌ يُّحتَّْ
جلحتجبح :ىٌ ؤُّمجُّجل ّخنّـ ؤ ض[جن[ءّـ:

جبَّة[ذَُّّْإ حتخب جنُّْْ
ّر جبَّئ :ٌّض َّْء: :ألُّخ[س
ٌى[حتٍ خُّةخت ذُّؤُّ× إلُّؤًْ
خُّخلُّحت ض[ألىلِ خلُّمحبٍ ئُّض[ألُّةٍُّ
طُّال ىضُّئ ضحلؤُّذ خختجبَّْْْ
خُّال ّجمر[ ط ةُّني ةختجبَّْْآ جن[حتَّال
ٌرَُّّْ؛“إ جبَّجبحت “ز[جبحجنرال ًٌَُّّّ جن
ني[َّْة[أل ّجمر[ ط ألُّخ[س
ئُّخلُّحت ذُّألإل[ ئُّجبَّخلرحبحَّْْ
رَُّّْْ ّ أل ّ جبَّؤ جنخت�َّةٌُّّ ُّئٌ يُّحتَّْ
أل[حت�الآ ّ�ٌُُّّء س إلّمت خ“ْذ
أل[حت�َّشُّذَُّّّْ َّ:خُّال ئ٢ إلُّحت خُّألّ[جلال

فختال“إ
ذّ[ألْْ]ئُّإل خبؤ[حتٌَُّّء
ئُّخلُّحت حتخب جنُّْْ ض[ألُّيف جن[حتٌّ
إلّمت جبَّةُّألَُّّْْ جنُّي[ؤُّة[آل
خُّحتآلآ خ زُّأل[ٌّ: ألُّّ ىّ[آل: ّ ةُّخل
ةؤٌُُّّذّـ ة[حتْخ[حتٌّ هُّحتؤ[أل�ٌُّّ
ألُّّ شىًؤ ىّ ٌُّأل إلّمت:
خُّحتزختخل[ألّخن دحبحذَُّّّْـ ّ ئ ٌ[آل ةُّط[ْحت�
خ دىٌُّآلّـ ّ ئ نيّّ[آل أل[جلحألف فجبَّئ

خُّحتٌآلإ ٌّ[آل ةً
خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٌَّّ ألُّخ[س حتَّجنّحب

أل[جنّ[آل إلُّحت ةُّ ؤُّآل ض٢ :ىضُّئ
ْحجي س[حتٍ: آ: جبَّجبَّأل أل[×: أل[خلال
جبَّخلر ّىال أل[أل ز[حتَّْْ خُّبحتخب إلٌُُّّ
رَُّّّْ ّ خُّخختخل خّ﴿الّـ ٌُّّْأل[ة
ّجمر[ ْذّحن“ذ[ط ّؤَُّّْآ جبَّذئ
ٌ ٌى﴿ختحْ حت خُّحتزختخمّـ ٌُّآلّـ إلّمت

ألُّجبحْؤُّذَُّّْ“إ ّ ئ ٌ[آل ط[ْحت�
حتخبأل[ؤٌُّّ ٌُّّحتْؤ[ئ طُّْ ّ خُّز
ض[ألُّيّألحبح ئُّجن[حتٌّ جبَّخلرًْحت
ذْْ]تبإل ألحلٌىٌُّّ ةختجبٌُّْْذ
دًْألّ[آل ّ ألّحنرُّس ألٌ جنً خبآل ئُّزّ[ْْ
جنُّي[ؤُّة[آل جنخلرُّْ: ئُّخلُّحت: ألُّّْ

جبَّخُّآلإ خُّخلُّحت خبٌ[آل
هُّحتؤ[أل�ٌُّّ ئُّض[ألُّيّألحبح
إلّمت ألُّّْ ٌُّذُّؤة ة[حتْة[حتْخ[حتٌّ
ٌجبَّخلر�٢ ألُّّ شىًؤ ىّ ٌُّأل
خى[زآ ّحبَّحتَّذ[آل خ ذّ[ألْْ]إل
جن[حتَّةُّ جبحألّحنرًحأل ّجمر[جي ذ[ط
خطٌَُّّّْ [ألحبحَّْ ّإلُّْئ نيُّألحبٌآل
ؤختٌُّّة[آلّـ ٌى﴿ختحَّْ حت ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
إل[ْذّ[ألُّ طُّال شىًؤُّّة[آلآ جبَّجلمج[
حتجلمج[حت أل[إلُّؤًححتَّ خ[حتْجبضُّ ئُّْ

خًَّْإ ّجمًْجب خ خىُّآل:خُّال
ط[خلألّأل جبَّحتمج[ٍ ئُّزحنر
أل[ْنيٍُّ ختحٍْ زحنر�ًغ ّىِ مجُّحتحس
ض[ألُّيف ئُّخ[جنًحتٍ زّحنُّخل[جلٍ
ؤًحتحجب ه[ذّؤُّ خُّأل[ٍْ ّ جبحٌى
ةىل خل ّـ ثبخل[ئ ذُّؤُّآل خّىل[آل
خًجنختحآ أجلَّإلختَّآ خُّأل[َّْة[أل
ؤًنيُّآ ة[حتَّخ[آ: ط[ْآ ِ خُّخ جن٢ٌآلا:
ٌ إل[ْحت� جبحتحْخلّـ حتَّمجُّجلأل[ؤُّآ
إ ألّحنرُّسف يًذ[مل[ألُّآ مجُّحت�َّءّـ

يةكـدةطـرنـةوة كوردستـان ثارضـةكـةى ضـوار
ةجبَّة[ذَُّّْ ةًحتجبخلر[آل ةُّئُّزًحتٌّ إلُّْئ٢ ٌُّّي أل[ْ طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ

ئُّإلُّْئ٢ َّْإل[ذ مجحتحآل

ٌُّّي أل[ْ طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ
إلُّحت ةُّئُّزًحتٌّ إلُّْئ٢
ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيُّةٌُّّ نيًححت
ض[َّْأل ٌرّـ ئُّضجبَّمجخت
إلُّحتنيُّألحبَّ ّر جبَّئ طُّألّىُّض[ألُّةُّ
جبَّةُّالآ ة[حتَّ طُّال ز[حتَّ خ ؤآل
ئٌُُّّآل ّجمر[ ط ذ[َّْةً خُّال
إلّمت َُّّْ إلُّحتق شىًؤُّذ

ألُّةختحْالإ إل[ْة[حتٌُّّء
ؤجمرُّه[ٌّ ًٌألحم ض[ئحم
ئُّجبحٌىدًٌّْ ةُّ ]خل تت ذُّؤُّآل

ألُّة[ألة ئُّمجُّحت�َّةُّ ّ ٌُّة
ٌُّّؤ[ئ طُّْ َّّـ إلُّْئ٢ ٌُّّي أل[ْ
ئٌُُّّآل ئُّجبحٌىدًَّْآ ّحبح ّ ذ
ةختحَّْذُّ خ[ز٢حألَُّّّْ خ[ْ
ؤختجبأل جبْحٌّ طُّألرّىُّض[ألُّآ
طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ طُّْ خ[ْةّحنآ
إلُّحت ّجمر[جي ذ[ط خختجبَّّْْـ ًٌَّ خُّحت�

خُّْة[حتََّّْ:خلُّحتي[ئُّإ
حن[ألّ ة خُّجبَّال ض[ئحم
ٌ�ختذآل مجً مجُّئَُّّّْـ أل٢
ؤُّحتجبحألَُّّْ مُّف حتحألُّّة[ألئُّمج
جبَّةختجب ؤًّحأل[ألُّ ئُّْ ّحنًحجلٌّ ز
طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ خلُّحتجبحأل ةُّ

جبحٌّـ ئُّمجُّئ ؤآل ةًخبحتحآ: ْئ ض٢
ئُّة[ذِ خ[ْةال حآلآ ط٢ خ نيًٌْآل خ[ْةال
خختحٌُّةال خًْآ ّحنؤُّحتمجُّ ز طُّألو[ئ
خًْآ سُّألل [ذًٍْ إل٥ُّ أل[جبحت خُّأل[ٌّْ
ةًخبحتحْ خُّمجمَُّّْ: ِ حتخبق ئٌُُّّآل
ألًحتَّجبٌآل ؤألحبحئُّة[ألّحنال خ[ْةِ
طّجمؤ[مّئآ طُّقُّجب م٣ً[آل
ةنيِ ئُّةُّحتةًء ئُّجبحٌىدًٍْتتثب:
ئُّزحنر س�ُّئٌَُّّّْ ةختجب“إ جبْحٌِ
أل[ََّّْْآ ّ خ مجُّحتحسُّ طُّْ ذ[ئجبَّحتمج[ٍ ّىِ خبٌ[أل ط[هختَّذُّ نيًححت طُّال
ذ[ألُّْ حتْْخُّحت�ٌّْْ خُّخلُّحتجبَّخُّآلآ
حتْْخُّحت�ٌّْْ ٌىش[حتٌخن إلُّألحب ذُّجنُّحتْ
جبَّخألَُّّْإ ّىجمّخن خل ٌجتٌّ جبَّخلرحبحت

ئُّْ ّ ش[ئُّذ ئُّ خ[خم ه[ذّؤُّ
خُّخلُّحتٌ[آل ةُّ: جبَّة[ز ش[ئُّذ[ألُّ:
ٌىِ:ذ[حتٌآ “ئُّجنُّْ ّر إل[ذًَّْآ:جبَّئ
ٌجتٍ جبَّخلرحبحت ِإلُّْئ حتْْخُّحت�ٍْْ
خًْ ّ إلُّحتنيأل خًٌْألَُّّْْ ىجمّ خل
خألىٍُّ مجٌُّ[ألحبَّ ضؤ[آل [ذفّـ إل٥ُّ
ئُّزئّجمُّة[آل ّ زئّجم زئّحمآ
ّ ةُّؤ ؤألّخن خًَّخلرُّ ْذ
ذُّيٌُّّ ةُّني:زئّجمُّةُّ سًؤَُّّْآ
خختٌألحبححتةختجبالآ ىّ ي[ني ّىختجبالّـ ئ
طُّمجُّحت شىًؤُّز؛ ٌ[خل[ْ طَُّّْجي
ةُّخلًة[حت ّـ ؤ[ئ جبْ ؤ٢ ض[َّْأل ؤآل
ؤ[ه جبحجبمج[َّْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� خًؤ[ٌُّ
زئّجمُّآ ئُّْ َّْحتجبَّمجختذَُّّْ ضال
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ جبحجبمج[ْ: ؤُّ: ّ ط خُّال
ؤُّ ّ ط ئُّخُّحتطٌَُّّّْ أل[ة[زآ ٤ًك[آل
طُّْح خف طُّمجُّحت:ؤختلّخن ألفآ ؤختل
لُّة[ألؤخت إلُّؤًْ جبَّخلر ةٌئٌُّّ

مجحتحآل هذث : : : : ًٌَّّّ:جبَّخلرألًّـخم:ؤ[ْألُّذَُّّْ خُّجن جتٌّْْ[آل:ٌُّ:ةُّ ّ ّد:خلُّحتني[ٌَّّْ:ؤ ةر نيُّألحبٌآل

جبَّْحتْخُّحتؤ[ألف“إ
ئُّ ٌّض حلححتٌّ ّ خ ه[ذّؤُّ
ؤختلّـ ؤ[ه ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت
ٌرّـ جبَّحتجبَّخخت� ؤأل[آل: خبأل[آلّـ
ّ ة[ذ جبَّ": ذًحت�َّ “جلحت ّر جبَّئ
ٌ[آل جبَّخّألال ٌ ٌى﴿ختحْ حت ؤدّئذط
ّحبَّزُّحت�ال ذ ني[غ[ألٌُُّّةَُّّْ ٌّ
ٌىِ سختخلختحْ ّ ئ دّجمرٌ مجً
ؤألحبحآل ٌ[آل خبأل[آل: :ىٌ ٌى﴿ختحْ حت
ؤختل ؤ[ه خ[خلىختجبأل ٌ[آل
إلّمت ّجمر[ ذ[ط ئُّخُّحتطٌَُّّّْ جبَّ"آ
خُّجبَّألل ؤأل[آل ىٌ ٌى﴿ختحْ حت
ٌ[آل ألُّإل[ذًْآلآ تؤألحبحئُّةُّؤَُّّْ:
خُّجبَّأل�ؤ[ألَُّّْ خبأل[آل ىٌ ٌى﴿ختحْ حت
خ خب×ّـ ؤآل: ّىحبح ئُّة[ذ ألُّإل[ذًْآل:

خلُّحتزُّحتجنرال“إ خ ةُّخلًة[حتْ
ىّ ٌُّة مُّحتَّذ خلّ[ طُّقُّجب
ّحبَّحتَّذ[ألُّْ خ ةُّ زّ[ْحألٌُّّ: ئُّْ ذختَّ
جنُّي[ؤُّة[آل جنخلرٌُّّ ئُّخلُّحت
ٌّ ض٢ ؤُّآل ض٢ ٌرّـ جبَّضُّْ
خ آ جبَّجبَّأل ضًححتجبأل ّحبَّةُّآلّـ ز
ٍض “ة[ذِ ّرث جبَّئ جبَّخلرًْحت
جبَّمجًحخلرَُّّْ مج[جلال حتَّجيّـ ألُّْذِ
ْأخلُّهُّحتا أئُّةئُّا مجُّحتؤ[ٍْ خ
ض[ألُّيفّـ ئُّجن[حتَّْحألِ ز[جن[آل
ةختجبَّْْآ ٌى[حتٌال ةخت خلُّمحبٌُّ ةوختٍّـ
مجُّحتحسُّ ئُّال ألُّّْ ألًْخلرألال ٩ٌ جنً

جبَّضُّْالإ
طُّألحبحؤ سّإل[أل�٢ جبإخل[خ٢:
ُّذًجبَّْئّ أل خلًحتٌّ ض[ني
جبحألّحنرًٌّْ:ض[ألُّيّألُّ ئُّمجُّحتؤّ[آل:ةُّ
خُّإل[ْة[حتٌىختجبأل خلُّخ[حتَّز

ض[ألُّيف ّحبَّحتَّذ[أل[ألٌُّّ خ طُّال
ؤُّ ّ ط “ة[حتٌّ ْز خُّجبَّخلرًْحتٌّ
ُّذًجبَّْئ ّ أل خلًْحتٌّ ض[ني َّْء
نيُّألحب خ ألُّء ّىُّ ةُّخل ُّؤُّئة خ
طُّال ّىحبح ئُّة[ذ ةُّالآ ىّ ةُّخل
ّىآلّـ ٌأل ئُّجنً ٌُّةٌُّ[آل إلُّحت ةُّخل[ألُّ
خىٌُّألَُّّْآ ةٌ[آل أل[ذًحألف
ّحبَّحتَّذ[أل[ألُّ خ طُّْ إل[ْة[حتٌىختجبأل
شىًؤُّذَُّّْ ئٌُُّّآل ّر جبَّخ

ٌر“إ خىخت
ةخلُّحت ألًْحت ظُّؤُّجب: خلُّؤ٢
يُّجلحٌّ جن[حتَّْحأل طُّعًؤُّأل
ئُّْ:خ[حتٌََُّّّْ:خُّجبَّخلرًْحتٌّ ض[ألُّيف
خًجبسٌُُّّةؤ[آل إلّمت ؤُّ ّ “ط ْز
ٌر أل[جبحت ّ ز جبٌ[ئَُّّْ ئٌُُّّآل
طُّْ خ ٌأل:شُّْحألَُّّْ جنً ذ[خرًحألف
ٌّإلُّألحب خىٌُّآلآ جبحخف حبَّحتَّذ[أل[ألُّ: ّ خ
جبحتْخلر ّؤُّجي ط خ ّحنُّ ة س[حت
ةُّخل[ألُّ ئُّْ ٌّإلُّألحب نيًألىُّ جبَّةُّآلآ
ئُّة[أل ّ طذ جبْة[آلّـ ئُّخُّحتجبَّال
ّئّـ طذ ض[َّْآل جبَّضُّْآلّـ جن[حتجبح
ئُّجبَّخلر خلى[ٌ[آل جبْة[ألُّة[ألّخن
نيّ[آل أل[جلحألف خُّحت�حخلر جبَّةُّآلآ
خُّحتٌآلح؛ ٌّ[آل ةً خ دىٌُّآلّـ ّ ئ
ٌختٌّ ني[ْجب هُّحتؤ[أل�ٌُّّ ًٌّجمرُّ ز
ةُّخل[ألُّ طُّْ إل[ْة[حتٌّ: :ٌُّذُّؤة
خىُّآلآ جبحخف خ ٌألّ[آل: جنً خىُّآلّـ:
طَُّّْألحبَّ هُّحتؤ[أل�ٌُُّّ طُّْ خُّال
خ[ٌىف[آل ؤُّ ّ ط حبحخًْآ ّ ذ مجُّألحبَّف
حتحمج٢حَّْْ طّحنُّة[ألّ[آل ّجمر[ ط ةختجبآلّـ
ٌُّذُّؤة ٌختٌّ ني[ْجب طَُّّْْحٌُّ َّْء

ئُّض[ألُّيف“إ ّر ألُّخ
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ّؤُّ “ط ْز خُّجبَّخلرًْحتٌّ ه[ذّؤُّ
جلٌ[جبٌَّآلّـ ألُّّّآ خُّإل[ٌُّةؤ[آل إلّمت
ٍطُّْذ ًٌّجمرُّّّةِ ز ]�ؤُّئة
َّْء ألُّخًْق[آل خًْآلّـ ألُّّّآ ؤ[آل ّ ز
ّر أل[ذًحأل شىًؤُّز مجُّحت ْحٌُّآ ٌُّء

ّر جبَّذًحأل ض خى[ز طّحبححتَّؤ[آل
نيّحبٌّ طٌَُّّّْ خ خى[ز: طُّألو[ك[آل
ألُّةٌُّآل“إ ضؤ[آل خُّةُّؤ إلُّخلر

ه[ذّؤُّ �حبَّألّ خ ّ خل[ذ جبْحٌّ
مُّجبأل[آل ةُّ حتخبحألٌُّّ “ئُّْ ْذِ

ْمُّخحب هذث:خلُّال

طٌُّْ[آل:جبَّةختجبإ
ةُّ ض[ئحم خل[فطُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ جبحٌُّآ: إلُّْئ٢ ٌُّّي ئُّأل[ْ
خُّْ ٌّخُّْذٌُّّ:ض حتح�خختجبْْ:خلًذ[آ
ّ ئُّؤئّأل جلٌ[جب جلٌ[أل ٌَُّّْإل
ّجمر[ ط طُّْ ّىُّْذًَّْآ ئ جبحتٌّ
طُّألرّىُّض[ألٌُُّّآ جبْْ ض[َّْأل
إلُّحت ّجمر[جي ذ[ط ىّ[آل ّ ةٌُُّّة
إلُّحتنيُّألحب ؤ[َّْذَُّّْآ يُّجبح ئُّأل[ْ
خىلًةحبحٌُّّـ ّش�[حت: ط :ىّ ئُّجنًٌأل
جبَّحتمج[ٌّ ئُّأل[ْ ٌ ؤُّذخت نيُّألحب
ََّّْ إلُّْئ٢ ٌُّّي مجُّْحتٌَّّ
ةُّئًزُّف جلّـحتذختٌآل خُّال جبْْحتَّآ

س�ُّ حبحٌُّآ ّ ذ ةًحتجبٌّ هئىئحتٌّ
يُّجنآ أل[ْ ئُّطُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ
�حتَّأل�[ْحت�َّأل طُّألّىُّض[ألٌُّّ
جن[حتٌّ أل[ْ ذختٌّ ىّ ٌأل ئُّجنً

إلٌُُّّإ جبح إلُّْئ٢
ئَُّّْجبَّة[ز خ[خم ض[ئحمآ
خ[ز٢حألَُّّّْ ئُّخ[ْ ة[حتٌَّّ طُّْ
ٌحنض خ ؤ[َّْذَُّّّْـ خ
ذُّؤُّألَُّّّْ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ إلُّْفإلُّحت ة[حتَّخًَّّْـ: طُّْ ضًئّ[ٌّ:
هئىحتٌّ ةُّئًزُّف ةةختجبألٌَُّّّْ
ّر“ألحلٌىٌُّّ جبَّئ ةًحتجبٌحبحَّْآ
إلُّحت ذًحألًّؤُّ ُّخل[ئ بت

ةًحتجبٌّ هئىحتٌّ ىّ ةُّئًزُّئ
إلُّحتني ةٌدىُّؤَُّّْآ: ّر: إلُّخ
ئُّإلُّحت إلٌُُّّ جبَّخلر طّحن
ئُّأل[ْ ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيٌُّّ نيًححت
�ختذًَّّْـ إلُّك طُّألرّىُّض[ألُّةُّؤحبح
خلُّحتجبح× ذُّؤ[جن[ةختجبأل خ ضُّئ
ىّ ةُّخل[أل إلُّحتَّْإل[ جبَّةُّآلآ
خلُّحتجبح× حتخبحألُّ خّ[أل جلحتٌّ

آل“إ ّحبَّةخت� ئ جنرال جبَّةُّآلّـ
طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ حتحخختجبْْ خل[ف
إلٌُّجنَُّّْ خُّْ ّرآ جبَّخلًذ ض[ئحم
أل[ْ ةُّئًزُّف جلحتٌّ: ىّ خُّجن
آ ٩ّ أل[ؤ طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ

حتحخختجبْْ خل[ف جلٌ[ألٌُّّ ْذ“طُّْ:
ةُّْز طُّألرُّّةُّض[ألُّةُّال خُّحت
ألختحآ ّ جبَّضُّؤئ جبحت ّ خُّؤئّأل
ةُّئًزُّئُّ إلُّؤًْ نيًألىُّ
ئُّأل[ْ حتَّخلُّألُّة[آل هئىئحتٌُّّ
طٌَُّّّْ ٌّخُّإل خُّال نيًْآلآ:
حتَّأل�ّحنال حتَّأل�[ْ طُّألرّىُّض[ألٌُّّ
ّ خُّجن ْحٌىختجب طَُّّْ إلُّخًْ
رَُّّْ“إ ّ أل ّ ف خ ئُّةُّئًزُّئُّة[×
أل[ْ طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ
ّ خُّجن ئُّنيُّألحب إلُّْئ٢ ٌُّّي
نيألفّـ خُّجن َّْء ىإل[ذًَّْآ ّ ز
ُّئُّمج جلًٌآ: ضحنّـ ؤ[هًحتّـ
ةُّ ذ[خئآ أل[ْجبححتحأل:ةًحتجبّـ ٌألٌُّّ ْ
ئُّ جلٌ[ذخت خ ّىّ[آل خُّجن جتٌّْْ ّ ؤ
ٌرَُّّّْـ جبَّمجُّحت� ئُّؤُّْخُّحت ]خل ببت
طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّحبح ئُّأل[ْ

ٌحلحتحَّْإ ز[حت
طُّألرّىُّض[ألُّةُّ ض[َّْأل
جبَّمجؤُّألُّة[آل ْذ“ةُّئًزُّئُّ
ذُّألإل[ خُّئىً أل[هختجنفآ
خُّال ق[ٌحنىختجبألُّآ خ
ةُّ ذخت: ةُّئًزُّألٌُّّ طُّْ
خّ[ألُّّة[آل ٌر جبحتْخلرحبَّةخت

خ[جنف“إ ؤًجنرُّحتٌُّّة
طُّألرّىُّض[ألُّ طُّْ ئُّأل[ْ
نيُّألحبٌآل ض[ئجمحبحآ خىلًةُّةٌُّّ
ةآلّـ ذُّخلشّئ حتحجبٌّـ ٌّ ط[ؤ٢
ٌر خُّجبٌحبَّةخت خلّألُّؤ[ ٌّ ط[ؤ٢
نيُّألحبٌآل خ جتَّْْةٌُّ[آل ّ ؤ ةُّ
ٌرَُّّْآ جبَّمجُّحت� ّجمر[ ط ّخن ز ]خل
ضحنّـ نيُّألحبٌآل ئٌَُّّّْ س�ُّ
حبحٌُّ ّ ذ :ط[هختَّذ[أل ةُّئًزُّف:
ئُّخلُّجب جلٌ[جب جتَّْْةٌُّ[آل ّ ؤ ةُّ
ئُّإلُّؤ[آل ّرآ جبَّخ ]خل
طُّْ حتذختٌألجل طُّألرّىُّض[ألُّجبح:
حبحٌُّ ّ ذ هئىئحتٌّ[ألٌُّّ: ةُّئًزُّئُّ:
ّجمر[ ط ّخن ز ]خل خُّجبٌَّ[آل ةُّ
أل[َّْإ ّ خُّة[حتٌإل ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ
ةُّئًزُّئُّ ئُّْ س�ُّ
ئٌُُّّآل ّحن١ ز هئىئحتٌّ[ألٌُّّ:
َّْء ألختحَّْ ّ خُّة[حتإل ضُّئىَُّّْ
ّجمر[ ط حتخبحألُّآ حبحٌْجمر ّ ز
ئُّأل[ْ إلُّحتَّجلحتٌ[آل خُّجن
ٌُّّي طُّألرّىُّض[ألُّةٌُّّ
سحتٌّ نيُّألحبٌآل جبحآلآ إلُّْئ٢

طُّْ جنُّحت�ٌّ: ةُّئًزُّف نيُّءّـ
ئُّْحألُّجي حبحٌُّآ ّ ذ خلُّحتجبَّؤ[ألُّجن
ّر٢ّـ خل ذ٢ّـ ٌُّء ألُّّـ: خخت�
٤حن٢ ضُّعُّحتّـ جبَّؤ[ألىلُّّـ
�سُّأل:ىّ ةُّئًزُّئ ئُّمجُّ:نيُّألحب

ذختٌحنحبحإ
ٌُّّي أل[ْ طُّألرّىُّض[ألٌُّّ
َّْء ئٌَُّّّْ س�ُّ آ إلُّْئ٢
هةئحت ةُّئًزُّف مجُّعّألٌُُّّة
ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح ٌرآ جبَّخّألخت
جتٌْْحنُّآ ّ ؤ د﴿[ألٌُُّّة ّ ةر
ّر جبَّئ طُّألرّىُّض[ألُّةُّآ ض[َّْأل
خلُّحتني[ٌَّّْ دّ ةر نيُّألحبٌآل
طُّْ ىّ خُّجن ةُّ ٌُّآ: جتٌْْ[آل ّ ؤ
جبَّخلرألًْخم ًٌَّّّ خُّجن د[ألُّ ّ ةر

ؤ[ْألُّذَُّّْإ
خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٌَّّ ًٌألحم ض[ئحم
طُّألرّىُّض[ألٌُُّّ طُّْ ئٌَُّّّْ س�ُّ
جبحخّألىختجبأل خ ٌ�ٌُُّّةُّ حت
ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح خبٌ[ألآ ًٌٌّ خجت
ًٌٌّ خجت خلُّحتني[ٌَّّْ خًَّْذُّ
ذختٌخن :ىّ ةُّخل نيُّألحب :خبٌ[أل
ئُّْ حتخبحألُّ هُّحتؤ[ألدُّحت َّْء ةُّ
ة[حتجبَّةُّآلّـ طُّألرّىُّض[ألٌُُّّجبح
هئىحتٌُّّة[آل ةُّئًزُّئُّ
جبَّةُّألَُّّْإ ز[ةّ[آل ٌىحبَّضُّآلّـ حت

ةُّئًزُّف: ةأل١ٌآل: ئُّخ[حتٌَّّ
ئُّ ّجمر[ ذ[ط ةُّ هةئحتٌخن
جبح إلُّْئ٢ ٌُّّي طُّألرّىُّض[ألٌُّّ
ْذ“هُّحتجيّـ أل[ْخختحْآ: رَُّّْآ: ّ ؤ[خ
إلٌُُّّ ضُّعُّحتؤ[آل خلُّؤ[َّْحتّـ
خل[ئُّ“إ ببت ئُّ جلٌ[جب ذُّؤُّألّ[آل

ض[َّْأل خُّْذٌُّّ
آ إلُّْئ٢ ٌُّّي طُّألرّىُّض[ألٌُّّ
إلّمت َُّّْ إلُّحتق شىًؤُّذ ئٌُُّّآل
�مجختأل ذ[:طُّْ ٌآل إل[ْة[حتٌُّّء:أل[ةخت
طُّألرّىُّض[ألُّةُّة[أل خُّ جلٌ[ذخت
ةُّئًزُّئُّ طُّْ: خحبحزّـ
ْذّحن ٌحلآلآ خس[حت هئىحتٌ[ألُّجي
إل[ْة[حتٌُّّةؤ[آل خًجبسُّّـ “إلّمت
ٌرآ أل[جبحت ّ ز شىًؤُّذَُّّْ ئٌُُّّآل
خلُّحتخُّض :جبَّجلمج[ٌُّة :ًٌَّّّ خُّجن
طّحن جبَّةٌُّآلآ ة[حتَّة[ق[آل
جبَّةٌُّآلآ خلُّألرُّحت ببب ئُّ جلٌ[جب
ضٌ[آل ّؤُّ ط ألحبٌَّّ ّ إل خلُّألرُّحتَّة[آل

أل[ةُّآل“إ ؤ[ألحبْ
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ـراقــى عيـَ بــبـنــة دةيــانــةويَـت
جبَّةُّآل حي م٢ حبحأل:حتَّمجُّجلأل[ؤٍُّ ّ ز جبحْحٌّ خلًحتٌ[ْ:ذًحتةّ[ ةًحتجبٌّ زُّأل[خُّحتحأل

ئُّجبإلء جبَّخلرًْحت

خلًحتٌ[ْ ةًحتجبٌّ زُّأل[خُّحتحأل
ئُّشىًؤُّذ جبحْح ذًحتةّ[
جبَّةُّآل ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق
ٌرَُّّْْ خحبجل خ ٌىّ[آل ةُّني[حتَّخلُّحت
زُّأل[خُّحتٌر خل[ٌُّّة[أل]ٌ ؤ[هُّ
ةميّـ خُّحتزختخل[أل َّْحتخ�ختآلآ
خَُّّْجبَّةُّآل ط[ؤ[خبَّ زُّأل[خُّحتحألّخن
ٌر دحبحت ّ ٌ[آل:حتَّمجُّجلأل[ؤٌُّ[آل:ز ّر جبَّخ
ذُّة[ألْ خ ٌألَُّّْ جبحت خأل٢ ٌ[آل
خ ُّّؤّ[آل ّ خل ذْ ٌ[آل ضٌ[آل

ٌرَُّّْإ خحبجلحت
ةًحتجبٌّ زُّأل[خُّحتحأل ةُّؤس
ةُّ اٌُّ أؤيدئ ئُّجبَّلُّحتٌّ: خلًحتٌ[
جبإلءّـ جن[حتٍ حتخبط[ْحٌّ ةُّْذًَّْذُّ
ةختحَّْذَُّّْْ تبببَّْ ئُّخل[ف
خلًحتٌ[ٍ ةًحتجبٌّ حلحأل ّ ض خبؤ[حتٌَُّّء
ئُّجبْحٌّ ةُّ ُّّ ّ ألّحنرُّس حبح ّ ذ
�ئُّؤ[أل ي[ؤحنئً حتْْجبحَّْةٌُّّ
 إلُّحتق خً زُّأل[ٌ[آل ط[جلححتٌّتبببجبح

أل[َّْإ ّ إل بتخل[ئةًحتجبخلر[ألّ[آل مُّخحبْئي[جبحت: : سًذّ[حت
ؤ[ٌَّّْ زُّأل[خُّحتحألٌُُّّْ: ئُّْ : ّ ٌُّة
ٌّض خبٌ[أل ةُّؤسُّ: ئُّْ: ُّتخل[ئ
جبَّة[ز خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ جبَّخ[زآ خُّخلُّحت
خ[جنُّْ ذ[حتحجبٌَُّّء ؤختٌّ[آل حتَّْجن
ٌى﴿ختحَّْ حت ٌالّـ إلُّحت شىًؤُّذ ّر جبَّئ
جبحٌْآلآ ٌ[حتؤُّذّ[آل ضًحجلَّة[آل ض٢
ط[ٌألحبَّؤ[آل أل[جلحألف ؤُّ ّ “ط خُّال
ذ[َّْةً طَُّّْ ئُّخُّحت نيُّّآ
إلّمت ٌ[خل[ٌَُّّّْ حتٌّْْ: ئُّ ّجمر[ ط

جبٌ[حتٌألُّةختجبأل ألُّّآ جبٌ[حت ّىؤ[آل ؤ[ه
ئٌُُّّآل زُّأل[خُّحت َّْء ؤ[هُّة[ق[آل
مجختهر جلحت أUNاََّّْ ٌى﴿ختحٌّْ حت

جبحتْخلرىختجبٌْآلإ خ
جبَّة[زآ خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ سًذّ[حت
خُّةًؤُّئ�[ ىُّئّ ذ أل[ذًحألآل طُّْحآل ةُّ
حت٣َُّّّة[ألحبح جبَّجلمج[ ئُّأل[ْ ة[حت خغّـ
ؤألحبحئُّة[ألّ[آل إلُّحتَّْإل[ خىُّآلآ
ذُّْحْ ضٌ[آل ألحبألٌ ضً أل[ذًحألآل
أل[ذًحألآل س�ُّئٌَُّّّْ طُّؤُّ خىُّآلآ
آلآ خىخت� ئّخن ّ طذؤد ؤًئّـ
ةُّخُّئ�ُّأل[ؤٌُّّ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
حيّّ[آل م٢ حتَّمجُّجلأل[ؤٍُّ حت٣َّّـ

ألُّّإ
ئُّْخ[حتْجبضٌُّّ حلححتَّ ّ خ سًذّ[حت
ّؤُّ ط أل[جلحألف ّر جبَّئ ّحبحآلّـ ّ ةُّذ
ني ٌ[خل[ٌّؤ[آل َّْجلم نيفآ َّ ئ٢
ط[ٌألحبَّؤ[آل ّجمر[ ذ[ط نيًألىُّ جبَّخّرآ

جبٌ[حت:ألُّّإ
ؤ[آلآ ّ خلئ مًؤُّحت ألّحنرؤ[آل
ْذ ةُّؤسٌُُّّ طُّال ذختٌّ ىٌ زُّأل[خُّحت
ذختخل ئُّخُّحت:ة[حتٌّ:خلّ[خلّـ ؤُّ ّ “ط
َّ ط٢ خ زُّأل[ؤ[آل: خلًحتٌ[ :ُّذجبَّْئ

أل[َّْ“إ ّ إل
زُّأل[خُّحتٌّ ؤ[ه جبحْحٌّ ألّحنرؤ[آل
جبَّةٌُّآل جبحْح ؤُّ ّ “ط ّر جبَّئ جبَّة[زّـ
ٌرّـ ددُّضحنخت ّ ز ٌرّؤ[آل زُّأل[خُّحت ؤ[ه
َّْء ٌى﴿ختحٌّْأUNاََّّْ حت ئٌُُّّآل
ؤُّ ّ خُّط طّن١حي: خلّ[خلِ زُّأل[خُّحتٍ
خل[ة[أل]ٌ ِّ خُّز إلُّحتَّْإل[ ٌرآ خىخت
حتَّمجُّجلأل[ؤُّْ ٌر إلُّْئدحبحت َّجي ط٢
ٌرآ خىخت حت٣َّّؤ[آل:خ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّّ

خُّجبئألّ[ٌَُّّّْ خرًحألف: ذ[َّْةً
ضًؤ[آل ٌ]ط[خل :خبٌ[أل ْإل[ذًني

خُّحتٌآل“إ ًٌَّ خُّحت�
جبَّخلر ط[ؤ[حتٌَّّ طُّْ ّ خُّز
ةُّْذًَّْ جبَّخلرًْحت: حتخبأل[ؤٌُّّ:
زُّأل[خُّحتٌّ حلحأل ّ ض بببب ئُّجبإلةحبح
إلٌُُّّْ ذًحتةّ[ خلًحتٌ[ْ ةًحتجبٌّ
ةُّ دًْآل ّ ألّحنرُّس تةُّؤسحبح ئُّ
أؤًيدئآ أل[ْنيُّة[أل جبَّةُّْألُّ
ُّؤ ٌآ ؤجم٢ شُّخلُّألآ ٌ�ُّْحتآ مجخت

خُّحتْحآلاََّّْإ
خلًحتٌ[ ئُّةًحتجبَّة[أل س�ُّ

رانيـــة شــارةوانى بـةهــةمــوو
هـةيـة شـؤفلَيــان يةك تةنيــا

ّألآل جبَّأل[ئ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌَُّّْ ةُّؤ خُّجبَّخلر حتحألُّّ ذ[جلَّة[أل مجُّحت�َّةُّ
حألُّّ ئُّحت� ؤ[ألني هُّحتؤ[آل

ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّ:خلُّحتَّذ[ٌُّّة[أل:خبٌ[ألّ[آل جن[حتٌّ:حتحألُّّ مج�ُّحت�َّةُّ:ذ[جلَّة[أل
ٌ[آل ط[ْحت� جبحْحجبَّةُّآل مجُّحت�َّة[ألُّجي طُّْ جبحألّحنرًحأل ألُّمجٌُّحنرًَّْْ ّ ز
زختخبَّؤ[آل فجبَّئ إلُّحتنيُّألحبَّ جن[حتَّْحألّخن خُّحتزختخل[أل ٌرَُّّْْ دحبحت ّ ئ
طُّْ خ خًجبسٌُُّّء إلّمت: ّجمر[ ط ذ[َّْةً خُّال إلٌُُّّآ مجُّحت�َّة[ألُّ طُّْ: خ
طُّْ ىختجبألّ دُّس ّ س :خ ألُّّّ ًٌّجمرّحنّ[آل: ز :ٌّ ط[ؤ٢ جبحألُّألختحَّْْ زختخبحألُّ
ة[حتطّـ ئُّمجُّحتَّةُّة[أل حتحألُّّ جن[حتٌّ ذ[جلَّة[أل مجُّحتَّةُّ زختخبحألُّإ
خأل[حت ٌجمر[آلّـ ةً خلُّحتجبَّالّـ طُّألحبحجلٌ[حتحآلّـ: جبحخ[آلّـ: ط[جنرّـ جن[حتَّْحألّـ
ةختحْآلّـ جبحتْْخلر تبببََّّْ خل[ف ئُّجبْحٌّ مجُّحت�َّة[ألُّ طُّّـ ىإل[ذًَّْآ ّ ز
ألُّخًْأل خُّجبَّخلر ّجمر[ ذ[ط جبَّخبٌآلآ حبح ّ ذ ذْْ]إل جلحت خبؤ[حتٌَُّّة

ألآلإ ّ جبَّأل[ئ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌَُّّْ زختخبٌَّّ
ّ خئ “ذ[ ّر جبَّئ ة[حتضُّّـ مجُّحتَّة جبحألّحنرًٌّْ ؤجمرُّه[ مُّئّؤُّ
ىضُّئ إلُّؤًْؤ[آل ألُّّّآ خ[جي ط[َّْحتؤ[آل ط[ّْـ إلٌُُّّّـ ةُّؤًةًحت�ق[آل

إلٌُُّّ“إ خُّضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ًٌجمرؤ[آل ّ ز إلُّخبححتٌآلّـ
خبحألحت ئُّ جبْحتَّّـ ؤألحبحئُّة[ألّ[آل يًذ[مل[ألٍُّ ةُّ ئَُّّْجنىختجب مُّئّؤُّ:خ[خل
ئُّخُّحت يًذ[مل[ألُّآ:نيًألىُّ خىلألُّ ؤألحبحئُّة[ألّ[آل ُّئُّمج ّر جبَّخ خ[حتحألد[حتٌألحبح
إل[ْْذّ[آل ألُّةختحَّّْـ ي٢ذ[ّـ مجُّحتَّةُّةٌُّ[آل جبَّحتأل[نيآلّـ ؤألحبحئُّة[آل يًحت�

ةختجبَّْْ“ ٌجت نيُّْحت� ضٌ[آل جبَّحتمج[ة[أل خُّحت ضٌ[آل
ألُّةختجبٌْْآلّـ مجُّحتَّةُّةٌُّّ خلُّحتجبحأل ّ خُّحتزختخل “إلّمت ْذ مُّئّؤُّ
خ٢ؤ[آل ضؤ[آل إلُّحتَّْإل[ ألُّّّّـ ذُّألحبحتْخلرّؤ[آل خألىٌُّّ ّجمر[جي ذ[ط

ة[ق[آل“إ ط[َّْحت� خ حبحَّْ ّ ئ
خ[خل مُّئّؤُّ َّْء جن[حتَّْحألُّّّـ مجُّحتَّة ذُّّةْْ]إل ةُّ حتجلمج[حتٌخن
ةُّخم يًحت� ئُّخُّحت خ[حتحألحبح خبحألئُّحت ألُّّّّـ: ط[َّْحتٌ[آل ط[ّْـ ةُّ ئَُّّْةختجب“

يًذ[مل[ألُّ“إ أل[نيألُّ ؤألحبحئُّة[ألّ[آل جبَّحتَّّـَّْ رُّ ّ خ أل[ذًحألخ
خ[خلّئَُّّْةختجب ةىل[ألّخن: حتحألٍُّّ ٌَّط[ؤ[جب ٌألحبة[حتٌّ ضً طُّقُّجب:  إل٢
خ مجختهرّ[آل ٌألحبأل�[آ ضً خ نيًْآل ة[ذ ئُّ خ[حتحألد[حتٌألحبحّـ خبحألئُّحت“

جبَّخخ“إ زّحم يًحت� خُّ ئُّجنّ[آل إلُّؤًْ جبَّخخّـ جبحتْخلر
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختخبٌَّّ دحبحذَُّّْْ ّ ئ ٌ[آل ط[ْحت� شىًؤُّز جبحْحة[حتَّ  إل٢

خى[زإ خ ي٢ذ[ٌْ[آل مجُّحت�َّةُّةٌُّ[آلّـ رُّ ّ خ�ٌُُّّأل
مجُّحت�َّة[ألُّ طُّْ خ زختخبَّؤ[آل فجبَّئ :طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ جن[حتَّْحأل:خُّحتزختخل[أل
ط[ؤ[خبَّ ألُّةختجبْْآلّـ خ:ذُّحتض[آل إلّمت:خًجبسٌُُّّةّ[آل ّجمر[ ذ[ط خُّال إلٌُُّّآ
زختخبَّة[ألّ[آل أل[ذًحألآل َّة[ألّ[ألَُّّْ: ط[ؤ٢ ةُّؤ ٌّخُّإل خَُّّْجبَّجبَّآل

طُّع[ؤدحبَّآلإ خُّخ[جن
جبَّخلرًحتٌّ خُّ حتحألُّّ :جن[حتَّْحأل ةخلُّحت شجمف خُّضرّ[حت طُّألحبحجلٌ[حت
حخلر خلُّحتَّذ[:ئُّأل[َّْحت� خُّال خُّحتأل[ؤُّؤ[ألحبحٌُّآ ئُّ مجُّحت�َّة[ألُّ “طُّْ حتحمجٌُّ[ألحب
ئُّ خ[٤[آل ىّ خُّجن ةختجبَّْْْ خُّزختخبَّة[آل: جبَّخلرؤ[آل جن[حتََّّْ
مجُّحت�َّةُّ خ زختخبَّ ئُّخُّحتأل[ؤُّؤ[ألحبحٌُّ ني[ةىختجبَّْْْ ةألُّة[آل مجُّحت�َّةُّ
مجُّحتَّة[ألُّجي طُّال ّىِ خُّجن ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح جبحتْخلردىٌُّآلآ ذ[جلَّة[آل
ٌجتٌّ حت� ُّىُّئ ّ ذ ْ ط[َّْحت� إلُّألحبح ّ�ٌُّحنرًََّّّْـ ز ضحلؤُّذ�ًجلححتٌ[آل
خ خُّحتأل[ؤُّؤ[آل ببببجبح: : خل[ف خبَّة[ألزخت ئُّ ةختجبْآلآ خ خلُّحتَّذ[ٌّؤ[آل
خٌُُّّألُّ جبحْؤ[ألُّ: ط[ؤ[جبَّةختجبْآلّـ خ [آل جلَّكززخت جبححت�جنرًَّْ إلُّؤًٌْ[آل
ط[ؤ[جبٌَّآل ؤُّ ّ جبحخّألىختحآ:ط خ خًجبسٌُّ[آل ّىّخن زًٌَُّّألحبٌحبححتَّة[آل:إلُّحتة[ذ

ّىختجبألّ[آل“إ دُّس ّ س خ
ٌجت نيُّْحت� ضُّحتٌى خُّخُّحتجبَّْحؤ ؤُّ: ّ “ط ْذّحن جن[حتَّْحأل ةخلُّحت
خبٌ[آل جبح: يًحت� ئُّأل[ْ إل[ْْذّ[ألُّ طُّْ: طٌَُّّّْ: خ مجُّحتَّة[ألٌُّآل طُّْ ةختجبأل
هختحْحآل ئُّ خُّحتجبَّْحؤّخن خُّحتهختحْحألآلّـ مجُّحتَّة[ألُّ طُّْ خُّال ألُّخُّآلآ خُّخلُّحت
طُّْ ٌ[ضًجب إلٌُُّّآ ٌجتةختجبألَُّّْ خُّجبحت ًٌجمر ّ ز ٌ�[ةٌُّ[آل حت خًْألحبحآلّـ

ّىحبَّنيآل“إ ذ إلُّئىُّألحبألَُّّْ ٌّخُّإل ٌ�[ٌ[ألُّ حت
ٌّ ط[ؤ٢ حتحألُّّ جن[حتَّْحأل “ةُّ خ[خلّئَُّّْجنىختجب خُّضرّ[حت طُّألحبحجلٌ[حت
خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٍَّ ةألُّة[آلّـ جنُّي[الّـ ى﴿جمرألٌ حت خ ألُّّّ ًٌجمرّ ز
نيُّألحبٌآل أل[ةُّْآلّـ ة[حتَّة[آل إلُّؤًْ هختٌ[ٌّ إلٌُُّّْ ىّ[آل ّ هئجن ذُّألإل[ ةُّ
ألُّةختحَّْ خ إلّىلّ[آل: ّجمر[ ط ذ[ خُّال ةختجبَّْْآ ٌ[آل ط[ؤ٢ جبحْحٌّ س[حتٌخن

ةختجبَّْْ“إ حتحألُّّ:جبحتْخلر جن[حتَّْحأل:خ مجختهر طَُّّْجي
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ئـاذةآلن مةيدانــى بؤنــى
هةراسانـت دةكــات!

ؤٌُّحبحأل جبحْحجبَّةُّآل أل[شُّّة[آل يُّجلحْ ىضُّئ
ؤ[ئُّة[ألّ[آل جبَّحتٌََّّّْ ٌرُّ خ٠ ط[خبَّآل

جبَّخلرًْحت حأل زٌُّ[ؤأل٢

ئُّجلحتخٌُّّ هختجنغ ط[خبَّئ ؤٌُّحبحأل
ألُّخًْأل ٌّخُّإل أل[شُّّة[ألحبح يُّجلحْ
حلححت ّ خ ىضُّئ مجًع[ََّّْْ :ألٌ جنً
نيًْألخ خُّحتزختخل[ألّخن ةختجبَّْْْ
طُّْ مجًحخلرألٌَُّّّْ خ إلٌُُّّ سّ[ْحجلٌ[آل

ط[خبَّئؤٌُّحبحأل[ألُّإ ؤٌُّحبحأل خل[جبة ئُّخلٌُّحب
طُّْجن[حتَّجبحٌُّْ ئُّأل[ْؤ[ألِ هختجنغ
طٌَُّّّْ ٍإل خًَّْذُّ طُّؤُّجي
خُّْجن[حتَّ أل[جن٢ٌآل ةُّخلّؤ[ٌُّة
خْخًْألٍَُّّْ ٍإل رُّ ّ خد ّرّـ خدُّضحن
ؤ[ألٌُّّ طُّْ: خُّأل[ْ أل[ضجي :ىّ خأل

طُّْ:ؤٌُّحبحألُّآلإ ألحلٌى
ش[سّ[ْح ئُّجن[حتنيىٌُّّ إلُّحتَّْإل[
ٌحبح ئُّْ إل[ْذّ[آل ةُّ: إلٌُُّّ ّ ؤٌُّحبحأل
خحلآلّـ ؤُّحتّـ جنرألهخت ّـ ٌآل ةخت� خلُّحتي[ف
ذختآلآ ةُّئًزُّف ؤًَّّّـ جبححتّـ ؤ[أل�[ّـ
زّجمدًْأل خُّجبَّخلر ؤٌُّحبحألُّ طُّّـ
خلّؤ[ٌّ ّرّـ أل ّ جبَّأل[ئ خبٌأل�ُّةٌُّّ
ةختجبَّْْْ أل[جن٢ٌآل نيىُّةُّجنجن[حت
خُّخُّحتزختخم ٌّض ّىّخن ةُّخل إلّمت
ؤٌُّحبحألُّةُّّـ :زّجمىختجبأل ئُّ: ّر أل[جلحأل
ؤٌُّحبحألُّجي طُّّـ ألحلٌ ذّ[ألْْ]إل
حلححتخًْآلإ ّ ؤٌُّحبحألُّ:خ خًْأل:طُّّـ ٌّخُّإل
هختجنغ ط[خبَّئ ؤٌُّحبحأل
مجُّحت�َّة ٌرُّ جبَّةُّْ ئُّخلٌُّحبخل[جبة
طُّؤُّجي طُّْجن[حتََّّْآ خُّضرّ[حتٌّ
ىضُّئ ألّ�ُّحتحأل ِّ س ٍإل خًَّْذُّ

طُّْمجُّحت�َّةُّإ
جبحألّحنرًٌّ ىٌ ْ شُّةّال
خ ط[ؤ[خبَّ خُّضرّ[حتٌُّّ مجُّحت�َّة
ذُّْحْ ؤٌُّحبحألُّ طُّْ ألخ“ طَُّّْجبَّة[ز
ؤٌُّحبحألُّ طُّْ جبَّخًحٌُّ ةختجبْْآلآ حلححتٌّ ّ خ
جن[حت ئُّأل[ْ ألُّء خًحٌُّ جن[حت ئُّجبَّحتٌََّّّْ
خلُّحتجنُّي[ؤ ٌرُّ ةُّجبَّةُّْ خُّذ[ٌدُّذ
ٌألُّ جب ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ ألشًٌآلّـ ّ ز
جبَّخّألآلإ ؤٌُّحبحألُّ طُّْ جن[حتَّةُّؤ[ألَُّّْ
ذُّّةْْ]إل مُّف: ط[ؤّألُّ
نيًححتيًحت�ألٌُُّّآ جن[حتنيىٌُّّ

ؤٌُّحبحألٌُُّّ طُّّـ :ألحلٌى ؤ[ئُّةٌُّّ
ّر جبَّئ إلٌُُّّ ئُّنيًححتيًحت�ألُّجبح ةُّ
ؤٌُّحبحألُّآ ئُّّـ حلححتٌآل ّ خ ّ خئ “ذ[
ألخ ئُّخُّحت ٌر: حب ّ ئ جنٌُّْحنؤ[آل: ةُّ
خبٌ[ق[آل سختش ؤحنّـ: ز[٤[َّْة[آلّـ:
ّر خ ٌىّخن حتخب إلُّحت ّرآ جبَّني ّ ذ

ئف“إ ّ حبَّإل ّ خُّس َّ ط٢
إل[ْْذّ[آلّـ ط[ؤّألُّ ْحٌّ خُّخخت�
ةُّؤرُّحتضُّؤآل إلُّحتجبْْةّ[آل شىًؤُّز
جن[حتَّْحأل ةُّ جبحْحة[حتَّ زّجمُّّّـ ئُّّـ
ز[ةىختجبألٌَُّّّْ خُّ �مجختأل جلٌ[ذخت

خحبحزإ خل[ئؤٌُّحبحألُّةُّ ثب ذُّؤُّآل خُّجنحبححتٌّ
خلٌُّحبخل[جبيُّ جن[حتنيىٌُّّ ىٌ ْ
جن[حتَّ طُّال خُّحتزختخل[أل جبَّخًحٌُّ “ْذ
جبَّحتٍََّّْ خ٠جبحٌُّذُّ طُّْؤٌُّحبحألٌُّ[آل
ىّ جبقُّأل نيًألىُّ:س�ُّئٌَُّّّْ: جن[حتآ
خ زّجمِ :ىّ خأل إلٌُُّّ :أل[جن٢ٌأل
طُّْ ئُّألحلٌى ةُّ إلٌُُّّ ؤ[ألُّ طُّْ:

ؤٌُّحبحألُّآل“إ
هختجنغ ٌآلّـ ةخت� ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ
خُّحتجبَّْحال جبَّةُّآلّـ خُّط[خبَّئُّة[ألَُّّْ
خبحألحت هختجنرألحبح ط[خبَّئ ؤٌُّحبحأل ئُّأل[ْ
جبَّةُّآل جبحْح جبَّخُّآلآ: خُّخلُّحت: ضٌ[آل
ؤٌُّحبحأل خ مجًع[ْ: ىّ ٌأل ةُّجنً
جن[نيىُّة[ألّ[ألحبح ئُّأل[ْ ط[خبَّآل

ٌرإ خىخت جبحتْخلر
ٌآلّـ ةخت� خ حتخبحألُّ شُّؤُّ ؤ[ؤُّ
ؤٌُّحبحأل ئُّْ حتْْ ط[خبَّئ جنرألهخت
جبَّة[ز خلٌُّحبخل[جبة: جنهخت : ط[خبَّئ
خًْ ألحلٌى١ ؤٌُّحبحألُّ طُّال ّحن١ “ز ْذ
مجُّحت�َّة خ أل[ٌ[آل ّ إل خُّال ئُّخ[جلححت�ََّّْآ
“خ[ ّر جبَّئ شُّؤُّ ؤ[ؤُّ خُّضرّّ[حتٌّآ
ٍ٢�ّ س جنّ[ْْ ىّ ٌأل جنً جن[حتَّْحأل
خجبحتْخلر ًٌَّّّ نيًححتني ّرّـ جبحخأل خ
ّجمر[ ةُّط طٌَُّّّْ: َّْء ألُّء: خى[زآ

إلٌُُّّ“إ
جنرألهخت ة[حتٌّ خ[ز٢ طُّقُّجب
ّر جبَّئ ئُّش[سّ[ْح جبَّة[ز ؤ[ز
ؤٌُّحبحألُّ طُّّـ ةُّؤ خُّ جلحت “شىًؤُّز
زّجمُّّـ طَُّّْألحبَّ جبَّة[ذَُّّّْـ ز[ء

جبحْحة[حتال حلححتخًٌْآلآ ّ خ أل[ضجنُّ ألخ
خُّّـ جلٌ[ذخت ضحلؤُّذ شىًؤُّز ةُّ

خى[ز“إ ؤٌُّحبحألُّ
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت حتَّؤُّجلحآل: حتَّؤ
ْز جبَّخلرًحتٌّ خُّ ش[سّ[ْح: أل[شٌُّّّ
ذّ[ألْْ]إل:نيًْألزحنر�٢ٌّ:خ “ؤآل
طُّْ ٌ]ّألخُّجبئ جبَّةُّالّـ ش[سّ[ْح
أل[جن٢ٌألُّة[أل ئُّخلّؤ[ ّىُّ ٌُّة ؤٌُّحبحألُّ

ش[سّ[ْح“إ جن[حتنيىٌُّّ
ش[سّ[ْح أل[شٌُّّّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�
خلُّألحبٌى[ْ جن[حتَّْحألّـ ُّئُّمج“ ْذّحن
خختجبأل خ جبحأل[َّْ خُّحتأل[ؤُّؤ[آل زئّحم
جن[حتَّْحأل ة[ٌُّذخلُّحت يُّخل[خُّة[آلّـ
جلٌ[جبةختجبأل ًٌَّّّ خُّجن جبْة[آل تب
نيُّألحب خُّيُّخل[خُّة[آلّـ جبَّجبحز ط[جنىختح
ألآلّـ ّ أل[ؤ ئُّْح: طُّْحألّخن ٌى١ّ: حتخب
إلُّحتَّْإل[ ؤٌُّحبحآلخلّؤ[ٌّسًحأل١جبَّخخآ
ٌُّألُّ زئّحمّـ ُّئُّمج ّجمر[جي ط
ئُّخُّحتأل[ؤُّؤ[ألحبحٌُّ زًٌَُّّألحبٌحبححتَّة[آل
هختجنُّة[ألّخن جبححت: ط[خبَّئحبححتٌّّـ:
ْحجبَّة[ز طَُّّْ ةُّ ئف ّ ألُّإل ئُّْح
رُّ ّ خد ّرّـ خ خُّحتذُّخل ؤٌُّحبحألُّةُّ
مُّحتَّخ[ألُّة[آلّـ َّْخلر[أل ألٌ جنً ذُّألإل[
إلُّهرٌُّّ جن[حتَّْحألّخن ة[ٌُّذخلُّحت
حّـ جبَّأل٢ ٌّض ؤدّئذط حتخب جبْْ
زّجمُّّّ طُّْ خُّؤُّجي جبَّة[ذَُّّْآ ز[ة

ّر“إ جبَّخ ني[حتَّخلُّحت
ي[طّؤي[ؤ نُّهًحت شُّخلُّآل طُّحتة[آل
ْز خُّجبَّخلرًحتٌّ خلٌُّحبخل[جبة يُّجلحٌّ
ٌحلٌألَُّّْ خّ�ً ؤٌُّحبحألُّ: طُّْ: “خُّألّ[جلٌآل
ٌألٌُّّ جنً ئُّال جبْحتذخت ىّ ٌأل جنً

ّجمر[ٌّ“إ ط
ةخلُّحت ذهّي ي[جبحت حتَّطًي
خ:جبَّخلرًحتٌّ خل[جبة جن[حتَّْحأل:خلٌُّحب
ألُّّّ ّى:ْحمجًع[ْؤ[آل ٌأل “ةُّجنً ْذ
جبْحتملٌُّألَُّّْ“إ خ ةُّطُّْؤٌُّحبحألٌُّّ

خل[جبة خلٌُّحب جن[حتَّْحأل ةخلُّحت
جلحت يُّخل[خُّة[آل ْذّحنِ“حتَّأل�ُّ
إل[ْة[حتق[آلألُّةُّآلئُّجبْحتضجمرألٌَُّّْحبحآ
جبْحت ّرّـ أل[خ خ[جلححت�ؤ[آل فجبَّئ نيًألىُّ

ئُّخ[جلححت�ََّّْ“إ جبَّخف

طُّألًَّحت جبَّجنر هذث ذُّحتض[ألىختحَّْ ؤ[أل ّ خلئ ْ إلُّْئ٢ حتحجلحألحبألٌَُّّّْ خ جبٌأل[حت ؤئّآل بث

ةًحتجبٌّ حلحأل ّ ض خبؤ[حتٌَُّّء
ألّحنرُّسف ةُّؤس[ألُّجبح ئُّْ ذًحتةّ[
ُّتبخل[ئ ضض: تب ؤ[ٌَّّْ: ةُّإلٌُّ[ألُّ:
ؤ[ْألُّذَُّّْآ ةُّؤس[ألُّجبح ئُّْ
َّْحتمجختذأل ؤ[ه ّجمر[: ذ[ط خُّال
طُّؤُّجي ألُّجبحتحَّْآ ّ ز ٌرّ[آل زُّأل[خُّحت
جبْحتخلر خ مجُّْحتٌَّّ مجخته٨
خُّ أل[ذًحألآل نيًألىُّ ةختجبْْآلآ
ضٌ[آل خبٌ[أل ٌ]ط[خل ًٌَُّّةّ جن

خُّحتألُّخلُّحتإ
شُّؤً ْمُّخحب ظُّؤُّجب
ةميّـ هُّحتؤ[أل�ٌُّّ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت�

خُّجبَّخلرًْحتٌّ ئُّجبإلءآ زُّأل[خُّحتحآل
جبحْحة[حتٌُّّة “نيُّألحب حتحمجٌُّ[ألحب
خُّ ّحنىُّجي: ز زُّأل[خُّحتحألُّؤ[آل طُّْ:
خلّوُّذ طٌَُّّّْ :خ ةختجبَّْْآ UN
ضُّئىُّآ طُّْ ٌرُّ خحبحت زُّأل[خُّحتٌر
ّىّ[آل َّْؤ إلّمت ّجمر[ ذ[ط خُّال

ألُّخًَّْ“إ
ْمُّخحب ظُّؤُّجب
ضًجبٌّ خ طُّؤُّجي إلة[حتٌّ
خ ًٌَُّّْألُّذ ّ أل ٌى﴿ختحٌّْ حت
ٌرَُّّْ � جبَّمج٢ زُّأل[خُّحتحآلأUNHCRا
�مجختأل ًٌّجمر ز َّْء ةُّ“طُّْحآل

ؤ[ألهُّحتؤ[آل:ني هذث : : ٌر ٌُّّة[آل:أل[مجخت خُّحتمجٌُّّ:ةُّالّـةًحت� ّ هئجن :ذُّألإل[

جبَّخلرًْحت هذث ًٌَّخُّحتآل خُّحت� خبٌ[ألّ[آل ة[حتْخ[حتٌّ أل[ذًحألآل زُّأل[خُّحتحآل حتَّمجُّجلأل[ؤَُّّْ ألُّخًْأل ٌّخُّإل

أل[جبَّآل“إ ط[ْححتحألُّ خُّْ
هُّحتؤ[أل�ٌُّّ ًٌَّخُّحتٌَّّ خُّحت� طُّْ
خ ط[ؤ[خبَّ زُّأل[خُّحتحآل ةميّـ
أل[خلأل[ؤُّْ :حبحأل ّ ز طَُّّْجبَّة[ز:
زُّأل[خُّحتحآل خُّ ٌ]خل]ٌ خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ
ىّ ؤ[ه حة م٢ جبَّخلرًحتٌّ: ّ خُّز
ؤ[هُّ طُّْ خُّال ضٌ[ألُّآ: خلختْجنر
شىًؤُّذ شُّّذُّئُّخل ذُّألإل[
ٌال إلُّحت شىًؤُّذ هّحبحتحئحبحٌُّآ
حي م٢ حتَّمجُّجلأل[ؤٍُّ أل[ذًحأل
إلُّحتنيُّألحبَّ خحبحزآ زُّأل[خُّحتحألُّ خُّْ
حبحأل ّ ز جبحْحٌّ خُّخُّحتجبَّْحؤ ؤُّ ّ ط

زُّأل[خُّحتحألُّ طُّْ خ حتَّمجُّجلأل[ؤُّ
حة م٢ ْ UN :ئُّجبَّجلمج[ة[أل

جبَّةٌُّآلإ
زُّأل[خُّحتحآلآ: ةًميّـ ًٌَّخُّحتٌّ :خُّحت�
ةُّجبَّجلمج[ة[أل جبَّة[ز خ[خلئَُّّْجي
ذًحأل[ٌّ :ّ خُّز ٌال: إلُّحت :شىًؤُّذ
إل[ْة[حتٌّ خُّخُّحتجبَّْحؤ ٌّض
َّْء جبَّة[زآ زُّأل[خُّحتحألُّ طُّْ
خلُّحتَّحتحٌّ آ ض[ألًْ: جبحتْخلرىختجبألِ:

ؤختٌِإ إل[ْة[حتٌّ
ةًميّـ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� نيًْألخُّخ
طُّْ ةّحنٌُّّ ني[حتَّخلُّحتٌّ زُّأل[خُّحتحآل
٢�ّ س ض[ئحبح ئُّخل زُّأل[خُّحتحألُّ
حبحأل ّ ز ئُّث خختٌرف ّرآ:طَُّّْجي جبَّخ
خُّ ةختجبألّ[آل ىُّئّ ذ حتَّمجُّجلأل[ؤُّْ
حألحبألٌَُّّْ[آل مجُّحت� ٌ[آل ةًؤُّئ�[آ
ةُّ ّ خُّؤُّحتس ضٌ[آل ذْ :خ
ٌ[آل ٌرآ ٌحلحت خس[حت ةُّحتحؤُّذّ[آل
ُّّالإ ّ خل ذْ خ حتَّْحألُّةختجبألّ[آل

حألَُّّْ ئُّمجُّحت� :ذختخل ألّحنرؤ[آل
ِ حتخبق“ ّر: جبَّئ خلًحتٌ[ْ :خ إلٌُُّّ
ّـ ؤ[ئ ض[ألًْ خلًحتٌ[آ ئُّ خُّمحم

خلُّألحبذَُّّْ“إ ّؤُّ ئُّط ؤًئىّ[آل
خلًحتٌ[: ِ حتخبق“ْذّحن ألّحنرؤ[آل
ذًألحبْذّجتٌّ ًَّّة[ألِ جن إلُّؤًْ
ّرآ أل ّ خُّة[حتجبَّإل ؤُّ ّ ط ئُّخُّحتحؤدُّحت
ألُّذَُّّْ ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت ئُّ جبحْحجي
ٌى﴿ختحَّْ حت ٌُّة�ختذًَّْة[آلّـ
خلُّحتجبحق[آل جبَّةٌُّآل أل[شىًؤُّّة[آل
خ خىُّآل إل[ْة[حتق[آل خىُّآلّـ
زُّأل[خُّحتٌّ ؤ[ه أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل

ٌ[خل[ٌِ“إ ًٌَُّّةّ خُّجن
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باآلى لةدادطـــاى سكــاآل سةيدســـادق خةلَكى
ــراق تؤماردةكـــةن تاوانةكـــانى عيـَ

بةطــــةراج بـــووة زانكـــــؤ
جبحخألختٌر طذؤدّئ خ:إل[ذألُّخبْْحتٌََّّّْ ٌخلألًحت جبحْحجبَّةُّآل ًٌألحبة[حتحآل ض

خلٌُّحبخل[جبة: ىضُّئ ٌحلَّحتحآلّـ :ز[حت
ٌّ]خضضض ئضضضضضُّجبحجبمجضضضضض[ٌّ ]خلضضضىضضض
جبخبٌّ جبَّةضضُّآل ذؤ[حت ذ[ْحألُّة[آل
خلضضٌُّضضحبخلضض[جبة سضضّضض[ةضضختجبألضضٌَُّّّْ
إلُّئُّمحُّآ ةّؤّ[خ[حتحأل ئُّةٌُّجم
ّىُّْذًٌّْ جلٌ[ألئ أل[ْنيٌُُّّة َّْء

:خُّمحمإ حتخبق جبَّخلر
ٌّ]خلى خلٌُّحبخل[جبة: :ىضُّئ
ٌّ]خ ئُّجبحجبمج[ٌّ ٌ]خل]ٌ
جبَّةُّآل ذؤ[حت حة م٢ ذ[ْحألُّة[أل
أل[ْنيٌُُّّة َّْء طٌَُّّّْ خ
 حتخبق جبَّخلر ّىُّْذًٌّْ جلٌ[ألئ

ٌألَُّّْإ خىخت يُّحتَّخًْ خُّمحم
ّ ٌُّة َّْء ذهّي طُّحتخلُّآل
ْذِ“طُّال ؤُّئِئُّخلى[ة[حتَّة[آل ً ة ئٌُُّّآل ؤُّ ّ ط ةٌُّجمٍُّ
ٌ[خل[ٌِ ةُّخلِ: ضُّظحتْ:
خُّال ألختحَّْآ ّ سًئ خلألًحتَّةَُّّْ
ٌُّألُّة[أل١ّ خٌُّ[حتؤُّذِ ًٌّجم٨ ز
خُّحتزختخلآل ةٌُُّّألِ إلُّخًْ
جنُّإلّحبحآلّـ َّْجلححتَّذِ َّْء
طُّألو[ئىختحَّْة[آلآ ة[حتْخ[حتٍ
ًٌّجمر ز َّْء خُّجبحضَُّّْ خُّال
خُّجبَّك[ألُّّـ ألُّإل[ذًْآل

ألُّةختجبٌْآل“إ ّ ئ زحنر�٢ٌ[آل
بببببثبببََّّْ ئُّحتخبٌّ
ة[حتٌّ خلٌُّحبخل[جبة: :ةٌُّجم
تث ٌّئُّة ٌرّـ جبَّةخت ئُّخلُّحت
طّو[جبٌَّّ ذُّألإل[: خلى[ة[حت:
حلَّحتحألٌ ز[حت َّْحتمج٢حَّْآ تةُّخم
ةُّ جبَّةُّآل جبحْح ةٌُّجمُّةُّ
خُّجبحجبمج[ٌّ آل خجمس٢ ةٌُّجمُّةُّ

خلٌُّحبخل[جبةإ ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ
َّْء ْألُّخلخت مجحتحآل
ط[ؤ[خبٍَّ ةٌُّجمُّةُّ ٌحلَّحتٍ ز[حت
ةُّشىًؤُّزّـ طَُّّْةختجب: ً خ
ّ﴿ُّؤآل خ جلحت ةًحتجب خُّحتزختخل[ألِ
خلٌُّحبخل[جبة ةٌُّجمِ ئُّط[خلر
ئٌُُّّآل ًٌَُّّّء جن “خُّإلّمت ْذ
مجختأل�ِ ٌال إلُّحت شىًؤُّذ
ئٌُُّّآل إلُّحتَّْإل[ ألُّجبحتحَّْْ ّ ز
خُّنحبحجبََّّْ ةًحتجبَّة[ألِ خُّحتزختخلُّ

هُّحتحؤجي:ةختحَّْ“إ
أل[ْنيٌٍُُّّ “طُّال: ْذِ: مجحتحآل
إلُّئُّمحُّ ئُّةٌُّجمِ ؤُّ ّ ط
خُّأل[ْنيٌُُّّةِ سّ[ةختحٌَُّّْ
ةُّطُّؤُّجي جبحألُّألختح ّىُّْذًْ جلٌ[ألئ
ؤُّْ ّ ط حلححتةختجبألِ ّ خ ٍ ً إل خًَّ
خلٌُّحبخل[جبةآ ضُّئىِ إلُّؤًْ
حتخٍُّ ْ ئُّجل ؤُّ ّ ط نيًألىُّ
أل[ْنيُّة[ألِ حتٍ ْ إلُّحتَّجل
جلٌ[ق[آل جلٌ[ذخت ةًحتجبخلر[آل
ٌ إلُّألحب ئُّخُّحت خُّال خُّحتةُّْذًَّْ
ؤٌُّ[آل ّ ط خلّ[خلِ ة[حتٍ ً إل
يُّحتَّخًةختجبألٍَُّّْ ئُّةٌُّجمِ

سّ[ةختجبََّّْ“إ إلُّئُّمحُّ
ئٌُُّّآل جبَّة[ز جبحْح مجحتحآل
خُّحتزختخل[أل ٌالّـ إلُّحت شىًؤُّذ
زحنر�٢ٌّ[آل ئُّخُّنحبحجب ةًحتجب
“ئٌُُّّآل نيًألىُّ: دىُّآلآ: ّ ئ
طُّال مُّحتَّخُّة[ألِ جبحجبَّْحتَّ
ةٌُّجمُّة[آل خُّحتجبَّْحال: جبحجبمج[ٌَُّّْ:
ئّجتألٍُّ ط[ؤ[جبَّألف ٌرّـ جبْحجبَّضخت
َّْحتمجختذ٩ خ آل خأل٢ ألَُّّْ ّئ ً ى ّ ئ

ئُّأل[ْ ئ ّ طذؤد حتخًْألجل ٌّخُّإل
مجختهر ّحنُّْ ة ؤ[ألّحبح ّ خلئ ٌّجلحألى
جبحتْخلردًَّْْ ٌألحبة[حتحآل ضً خ
جبحْحجبَّةُّآل ٌألحبة[حتحألّخن ضً
إل[ذألُّخبْْحتٌََّّّْ خ ٌ خلألًحت

ٌرإ جبحخألخت ّئ طًذًخ
ٌألحبة[حتٍ ضً ةُّحتٌال ألُّقُّجبٌآل
ؤختل[ٌُّذُّّة[آل جلحألجمرُّ: ّجتٌّ ةًئ
جطُّْ ْذ ؤ[أل ّ خلئ ٌّئُّجلحألى
ئُّأل[ْ ئ ّ طذؤد جلحتٍَّ خبؤ[حتَّ
ًٍَّّ نيًححتني خلألًحتْ جلحألىجبح
ٌألُّ جنً خُّجلحألحبَّْْآ ٍض
حتخب مجختذًَّْْ خلُّحتَّةُّّة[ألّ[آل
ئُّجلٌ[جبخًْألحبحٌُّ حتخب ئُّجبْحٍ
ّحن[أل�[ٍ ز َّْء: ًٌَُّّّء: خُّجن

إل[ذًَّْ“إ ّ ئ ئِ ّ طذؤد
ٌألحبة[حتٌّ ضً ئًيؤ[آل ٌال إلُّحت
ؤ[ألِ ّ خلئ :ٍججلحألى :ْذ جلحألى
أل[جن٢ٌألَُّّْ جبٌ[حتجبَّ طُّْ ٍخُّإل

جنخلرُّة[ألِ مجُّحتحشّـ َّْةً
إل[ذًَّْحإ ّ ئ جبَّحتٍََّّْ

ألحبة[حتحألٌ ضً جلحتخٌُّّ
خبأل[ؤٌُّّ حت� ٌُّّ�ٌ ئُّحت جلحألى
جبحْحجبَّةُّآل جبَّخلرًْحتََّّْ:
إل[ذألُّخبْْحتٌََّّّْ خ ٌ “خلألًحت

ٌر“إ جبحخألخت ّئ طًذًؤد
ٌّ[آل حت ةُّخل[ألٍُّ طُّْ
أل[ْ ألألُّ ّ خإل ئ ّ طذؤد ٌر ّحبَّجبحت ز
ّىّ[آل ؤُّحتس نيُّألحب ّر جبَّخ جلحألى
ؤ[ؤخلر[ٍ ئُّْحألُّث ّرآ حبحخ ّ ذ
ؤ[خلرُّحتْ خُّزئُّة[ألِ ّر خ جلحألى
هُّحتؤ[ألدُّحتحألٍُّ طُّْ جبةرحتحآ
ضحلؤُّذّ[آل ةُّأتباخل[ئ جلحألى
ةَُّّْةً ةُّخل[ألٍُّ طُّْ إلٌُُّّآ
جبحالّـجبَّجلمج[ة[ألِ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت�
ًٌَّخُّحتجبحآل خُّحت� ئُّط[خل٨ ةُّ جلحألى
ألألُّ ّ خإل ئ ّ طًذؤد ّر إلُّخ خٌ[آل

جلحألىَّْإ أل[ْ

شُّخلُّآل طُّقُّجب ّجمرًآل خ
ٌّئُّجلحألى ٍ ة[حتمج٢ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت�
خبؤ[حتَّ جطُّْ ْذ ؤ[أل ّ خلئ
أل[ْ ذُّألإل[ ّئ طذؤد جلحتٌَّّ
خُّئىً ألُّمجختذًَّْذَُّّْآ ٌّجلحألى
مجختذًَّْذَُّّْآ جن[حتٌّ خلُّحتسُّال
ئُّْ ألُّّّ خُّجبَّحت جلحألىجي
إلة[حتَّةُّجنِ جبٌ[حتجبٌَُّّآ
ئُّأل[ْ جلحت: ّىِ طذؤدّئ طٌَُُّّّْ:
هختحْحآل جلحألىجي إلٌُُّّ جن[حتجبح
جلٌ[جبٍ خُّجنُّة[آل جتْ ّ ةئ خًَّْآ
ؤ[ؤخلر[ٌ[آلّـ خبؤ[حتٍَّ ةختجبَّْْآ
خًَّْآ جلٌ[ذخت هُّحتؤ[ألدُّحتحألّخن
طذؤدّئِ ؤ[ؤخلر[ٌ[آل جلحتخٍُّ
ألحلٌىٍُّ إلٌُُّّ: ضٌ[آل ذ[ٌدُّذِ:
ِّ خُّز إلٌُُّّ ؤ[ؤخلر[ؤ[آل بببب
ئُّال جبحخُّجنىختحَّْآ ؤ[ألٍُّ ط[حت� طُّْ
جلٌ[ذخت ال: ط[حت� ببث ألحلٌىٍُّ خل[ئحبح:

جبحخُّجنىختحَّْ“إ

ثاس داوادةكةن قةآلدزآ هاووآلتيانى
دابينبكرَيت شار ناو هيََلةكانى بؤ

خُّ حتخب يُّجبجلح جن[حتنيىٌُّّ
ئُّ :ٌ جلحت خًْألحبحٌُّّـ ئُّهختحْحآل حتخب:
مجًحخل١حْألُّذَُّّْ هُّحتؤ[أل�ُّة[أل
جن[حتنيىُّةُّآ جبَّحتٌََّّّْ خ
حتخبأل[ؤٌُّّ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� جبحألّحنرًحألّحنِ
خ ز[خم جبحْحجبَّةُّآل جبَّخلرًْحتََّّْ
ٌرإ خىخت جبحخف جن[حت أل[ْ ُّة[ألئ ّ إل
جن[حتٌّ ذُّّةْْ]إل مُّف ؤ[ال:
خُّحتحخلر“ ّر جبَّئ ٌُّّْ يُّجبجل
يُّجبجلح جن[حتٌّ أل[ْ ٌّ]�ٌ حت
هُّحتؤ[أل�ُّة[أل خ جبَّنيف ةُّ
ألُّضجن﴿[ألُّْ جبحجبمج[ْ ة[حتَّخ[ْ
جبْْحتَّآ جلحت زئّحمّـإإإإإلرحب
خ�ختٌآل جبَّخخ:ذُّةجم:ٌ س[حت إلُّؤًْ
ٌُّخ ٌرآ جبَّْ جلحتٌّ ز[حتٌَُّّة ةُّ
جن[حتٌّ ًَّخُّحتحألٌ خُّحت� ئُّ جبحْحة[حتال
ز[٣[آل إلُّْئدحبَّآل ةُّ يُّجبجلح
خىُّآل جبحخف خ ئُّ: ّ إل طُّْ خ
جن[حتآ أل[ْ ئُّة[أل١ٌّّ ّ إل َّْةً:
ةُّال إل[ْْذّ[آل ّحنٌُّّ ة نيًألىُّ

جبَّة[ذَُّّْ“إ
جلحتخٌُّّ جبْْحتٌّ ٌّخُّإل
ئُّأل[ْنيٌُّّ شىًؤُّّّة[آل هُّحتؤُّأل�ُّ

إل[ْْذّ[آلآ دًْأل ّ ألّحنرُّس
ئُّة[ذ فجبَّئ إل[ْْذّ[آل جلحتخٌُّّ
خُّهُّحتؤ[أل�ُّة[آل ًٌجمردًْق[آل: ّ ز

ّر:ذُّةجم:خ�ختٌآلإ جبَّخ
هُّحتؤ[ألدُّحت طُّقُّجبٌّ جبئحن[جب
جبَّْحال ُّ جبق ةُّ “خٌُّ[ألّ[آل ْذ
طٌَُّّّْ :خ ال ّ خ جلْْ: جلحت ّر: جبَّخ
ذًحأل[ؤحبح ألُّمجُّالآ:نيًألىُّ:ئُّ جبحتَّألل
خُّذُّةجم ٌ حتخب إلُّؤًْ ألُّّّ
ز[خم ةُّ: خُّال: جبَّْحالآ خ ال ّ خ
جبَّذًألف:خُّطّجمختحشُّز ٌر جبحخّألدىخت
ز[٣[آل ةُّ جبحْحة[حتال ٌُّخ ذآ ّف خ

خىُّآل“إ جبحخف خ
شجمف ؤُّقًجب: ط[ٌحنُّ
ٌُّّْ يُّجبجل جبحألّحنرًٌّْ ىّ ط[هختَّذ
ٌآل ضً :ٌُّّزُّخلرز[ئ :جنألُّض
خ[حتٌََُّّّْ ئُّْ إلٌُُّّ أجلَّضراٌّ
ٌال جب ةُّ ٌ س[حت “إلُّؤًْ ّر جبَّئ
ئُّ جبَّحتؤ[ألُّة[× َّْحتمجختذأل :خ
إلُّجنر ّر جبَّخ ألُّضجن﴿[ألُّآ
خحبَّالآ ذُّةجم ٌ ةخت جبٌأل[حت إلُّجلححت
ئُّخُّحت ال خخت� خُّزخ أل[ذًح× نيًألىُّ:
ةُّ جبحْحة[حتال ٌُّخ ألُّضجنُّّةُّالآ

ٌر“إ خىخت جبحخف ُّئ ّ إل طُّْ خ ز[خم
شُّخلُّآل ْمُّخحب شُّخلُّآل:
خُّ زحنحبَّحت يُّجلحٌّ: :ي[طّؤي[ؤخل[ف ّؤُّ “ط حتحمجٌُّ[ألحب جبَّخلرًحتٌّ
ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت ُّئُّمج حتحخختجبْْ
جبحْحؤ[ألىختجبْ يُّجبجلح مجًحخلرألٌَُّّّْ

جبحخّألىختجب“إ ز[خلّ[آل:خ ٌّإلُّألحب
ًّحٌُّ ّ ز ْمُّخحب شُّخلُّآل
ألُّؤ[ألٌَُّّّْ :ةُّؤرُّحتضُّؤ
ٌُّةُّال زئٌُّّ خُّ ز[خل[ألُّ طُّْ
إل[ْذّ[آل خ ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت�
ٌىحبَّةُّْآلّـ حت نيًألىُّ: ضٌ[آلآ
جبْحذختٌخن جبَّمجختزآ ذُّةجمّ[آل
ًٌّجمر ز َّْء ز[خلُّة[آل ض[َّْآل
ىّحنّ خُّجن ط[ؤ[جبَّألُّخًْآلآ
ةُّ شىًؤُّز خلُّحت ٌرُّ جبَّةُّْ
جبحخف خ ىّ[آل ّ ٌأل جنً ألُّؤ[ألرًحألًَّّ

مجُّحتحشإ َّْء خىٌُّآل
زحنحبَّحت يُّجلحٌّ ي[طّؤي[ؤ
إلٌُُّّ خُّحتأل[ؤُّؤ[ألحبح “ئُّ ْذ
جبحتْخلر خ[جلححت� أل[ْ ؤ[ٌَُّّْة١ّ
جبحخف خ ىّ[آل ّ ٌأل جنً خىٌُّألَُّّْْ

جبَّةٌُّآل“إ
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دأل دةردة
لــة ئــــاوِر

ثيرةمةطرونةكان
بــدةنـــةوة!

جبَّمج[ذُّ ز٢َّؤُّمجختْآل ٌّ]�ؤُّئة:ُّةُّخًَّْة[ألةُّئ ّحنُّْمجختهرُّ ة
ّىَُّّْ حبْحأل ّ ئ ٌُّّ�ٌ ئُّحت�� جبْحس[حت ةُّ هُّحتحؤجنىختحٌَّّْ ط[خلرُّ ضختجن[آل:جبَّمج[ذُّطُّْ ةُّ ة[ٌَُّّْ رُّ ّ ٌأل جب ّ جبض رُّ:ةجبَّأل�ّـ ّ جبَّخ

ٌرإ أل[ةخت ئأل١ة:ّ جبَّخلُّز:ز ّ ط[خلر
حتَّؤئجل ٌُّة]�ؤُّئة َّْء ّىُّ خل[ئ نيُّألحب ز٢َّؤُّمجختْْآل

خبٌَّّ:ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زخت� ٌُّّْئ َّْ ئ٢:طُّمجُّحتني جبَّخبٌّ ٌحلجبح ئُّزُّحتحْ
ؤ[هّ[آل خلُّحتَّذ[١ٌٌآل ذُّأل[ألُّز ألٌُّرًحألًَّّ طُّؤُّ خُّال ةختحَّْآ خ

ْ ط[َّْحت� ط[ْْ خ[جيّـ ُّْخ[أل�ٌ حت طٌُّْخن ةُّ خجبَّخلرُّخُّحتة[ز
مجُّع[آلّـإإإإإلرحبإ خلُّألرُّحتٌّ

ةُّئٌُُّّآل:ضُّئىَُّّْ َّجلحٌّ[ألٌُّّ أل[حت� ضزّحن[ألحبحآلّـ طُّْ إلُّؤًْ
زحنردًْآل ئُّ جبَّخلر خُّ جبَّخلُّذَُّّْ ئٌُُّّآل ٌّطُّع[ال:جبَّجبحت
ز٢َّؤُّمجختْْآل ذُّأل[ألُّز:طُّال:ضزّحن[ألحبحألٌُّّ ٌآل جبَّةخت ذؤُّذد[حت
ٌّ� خُّط[خبحَّْمج٢ خُّجبَّخلُّز خلُّحت ُّة[ألئُّةُّأل[ئ ٌ س[حت نيُّألحب
ز٢َّؤُّمجختْْألحبحآ ئُّأل[ْ إلٌُُّّ ألة جتٌُّْْة ّ ؤ طُّؤُّ أل[ْخختحآ

مجُّْحتٌَّ[آل ىّ ضزّحن[ألحبحأل مجُّألش  ؤُّفة ة[ذ تثثب ئُّخل[ف
طَُّّْخًْ ئُّيُّئُّؤّ[ألحبحآلآ � ط[خبحَّْمج٢ خبٌ[ألّ[آل:خُّ خ[جنىختجبأل خ ةختجب
ٌحلمج[حتٌّ ز[حت ة[ز طُّْ ةُّ مُّخحبْئ سُّؤ[ئ ؤ[ؤخلر[ ٌَُّّْإل ئُّخل[فخُّْ ضُّئى:ز٢َّؤُّمجختْْآلآ ئُّ ٌ�ختذآل خ:مجً إل[ز خًْ ؤ[أل ّ خلئ

خُّجبَّخُّْ مجحنرّـ س[جبٌَّّ ةؤُّئ�[:إل[ذألُّ:خلُّحت إلُّؤ[آل ئُّ تثثبجبح
ْذّ[آل ة[ز ةختجبآ:طُّْ خلًْذُّؤُّألّ[آل ط[ْْ إل[ذآلّـ:جبحْحٌّ ذُّألُّةَُّّْ

ِ ةُّخلّ[آل:ئ جبْْ ٌ حتخب نيُّألحب ةؤألّجمرُّة[ألُّْ طُّؤُّ:جبَّخلر
ىضُّئ أل[حت�َّجلحٌٌُّّّ طُّال ّجمر[جي ط ط[جلححتٌ[ألحبحآلآ جبَّخلر�٢ةختجبآلّـ

طٌَُّّّْ خُّخ جبَّجبَّآل ئُّيُّئُّال ئُّزحنردًْآل جبَّخلر �ٌّّـ خُّط[خبحَّْمج٢
ةُّ ًٌٌُّّ ّ زُّجن طُّْ ٌّخىُّآل:ةُّخًَّْذُّ:إل جبضُّ طُّْ جبٌختحخلٌُّّ
أل[حت�َّشُّذّ[ألُّ ًٌّـ ّ زُّجن ضًحجلٌ[حتٌّ:طُّْ ىضُّئ خًَّْآ جبحتْخلر

ّ خُّال:ة[ذ جبحتْخلرحبَّخآلآ ضزّحن[ألحبحألُّة[آل جبَّحتطُّع[ؤ ةُّ ألُّّّ
ط١ّ مجحنرَُّّّْ ىّ طُّيئ أل١فة ٌخت خب جبَّنيألُّ ّـ ٌّجبَّْحتْخب سُّؤ[َّْحت
مجختهر[ألٌُّّ ألُّّّْ:طُّْ ط[خل[آل مجحنرُّّ إلُّخلرُّ ةأل١ئىختجبأل:طُّْ

ٌْْ[ألحبحإ ةُّحت� ٌرَُّّْ ّحبَّةُّْ ئ
ىّ جن[ٌُّذ:نيُّألحب:ضزّحن[ألحبحأل ّؤُّ ّخن:ط ئُّؤُّْ:ز خل[ئ نيُّألحب
ئُّجبَّخلرحبحأل مجّ[آل ٌّإل خًٌْآل:ةُّ:خًَّْ ٌأل[ٌْآل ضً ذًألحبْذّجتْ

ةُّحتَّآ إلُّئُّمحُّْ جن[حتٌّ جبٌ[حتذختٌألّحنّ[آل ّآ مجُّع نيُّألحب
حلححتخآل ّ خ ةُّإلُّئُّمحٌُُّّّة[آل ةختجب ىٌ ة[حت َّجلحٌّ[ألُّ أل[حت� طُّْ

آ جبحخألف جبحْحة[حتٌُّة[ألّ[آل خُّخُّحتخُّخلر ضٌ[آلّـ ئُّخلّؤدًف
جبَّةختجبْ:إلُّحت ىلّألٌَُّّّْ ّ س ّ ئ شىًؤُّز ضزّحن[ألحبحألُّ جبْحٌّ:طُّْ
ز٢َّؤُّمجختْألّخن ئُّ جبَّةختجبآلآ خلُّحتجبحأل ٌ َّْجلٌخت إلُّهرٌٌُُّّّ

نيخ ٌآلآ جبَّمجحت� طّحبححتٌُّّة[آل ٌُّةُّ إلُّؤًْ ضزّحن[ألحبحآل جبْحٌّ
ّـ مجُّألحبَّئ ىأل[ة[زّـ:ضُّئ َّْجلم[ألُّ جبٌختحخلٌُّّ:طُّْ جبَّخلُّز

حتْْخحبَّآلح ّحن[ألُّ طُّْ:ة خُّحتئٌَُّّّْ أل[خ[ز ضختحزُّة[حت:ئُّخلُّحتة[حت
ئُّذُّْحٌّْ جبَّخلُّز:ةُّ خ ّىُّ جلَّأل� ز٢َّؤُّمجختْْآل حتْْجبحٌَّّْ طُّال
ٌآلّـ خىخت خبَّة[آل زخت� ة[حتْ خ حبحنيًْألَُّّْ ّ ز جن[حتنيُّةُّة[آل جن[حتْ

ة[حتَّخل[زّـ ئُّْ ٌر ٌ�ُّ:خ�٢ حت ٌآل:ذ[ خ٠ مجُّألحبَّئ ةُّخل[أل:ضختحسّـ
جبَّخآلآ جبحتْخلر ضُّئىَُّّّْ أل[حت�َّجلحٌُّّة[أل ٌّةُّخُّإل مجختهر[ألٌُّّ
ّر خئ ىضُّئ حتَّْحٌّ ّر:خُّ:جبحْحٌّ ألُّخ أل[ني[حت جبَّخلُّذّخن ذ[

�ٌّإ ط[خبحَّْمج٢

خلُّحتَّْحت:خلُّمّحب

ئّ طذؤد خُّ خلُّخ[حتَّز
ْذ ّجمرًآل خ ٌألحبة[حتحآل ضً
ٌ�ٌُّ[آل حت� ألُّ ٌألحبة[حتحآل “ضً
٨ٌ جبَّجبحت ؤّ[آل ط[حت� ألُّ ٌر ّحبَّجبحت ز
أل[ْ ألألُّ ّ خإل ئُّة[ألّ[آل ّ طذؤد

جلحألىحإ
جلحألى ٍ ة[حتمج٢ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت�
نيُّألحبٌآل ةختجب: طَُّّْ خ ط[ؤ[خبٍَّ:
طٍَُّّْ خ [ألحبحَّْ إلُّْك س[حت
خُّال خىٌُّألَُّّْآ: جلٌ[ذخت ز[حتةِ:
ز[حتةِ جبْْ ذُّألإل[ خُّجبحضَُّّْ
إلٌُُّّ طذؤدّئؤ[آل َّْخلر[ألِ
ز[حتةِ أل[ذًحألف جلحألىجبحآ: ئُّأل[ْ:

خىٌُّآلإ جبحتْخلر جلٌ[ذخت
طٌَُُّّّْ إلُّْألُّ ئُّْ :ّ ٌُّة
خلُّحتَّةّ[ألٍُّ جنُّي[ؤُّ طُّْ
ٍني إل[ذًْ ٌألحبة[حتحآل ضً
جلحألىجبحآ أل[ْ ئُّ جبَّةُّآل حبح ّ ز
خ جبحأل[َّْ ؤختْحتق[آل خلرّىِ

ئُّْ ِ ألُّذًحأل طذؤدّئ طٍَُّّْ
ٌىِ إلُّأل�[ْ آ خًَّخل٨ ٌأل[ألُّ جنً
طذؤدّئُّة[ألِ طٌَُُّّّْ ذختؤ[آل
خ جلحألى جبَّحتٍََّّْ خُّحتٌألُّ جلحألى
طذؤدّئِ ٌأل[ألُّ جنً ئُّْ طٍَُّّْ
هُّحتؤ[ألدُّحتحآل ؤ[ؤخلر[ٌ[آلّـ

حخ�ختٌآلإ حت�
ئٌُُّّآل ةُّ: خٍَُّّْ خلُّخ[حتَّز:
ّىختحَّْ ئ هحن[حتٌ[آل شحلخُّة[ألَُّّْ
طُّألحبحؤ[آلّـ خ ال ط[حت� طٍَُّّْ خ
خىُّآل ضٌ[آل ٌُّأل�ختحألِ
جلحألى ٍ ة[حتمج٢ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت
ئٌُُّّآل ّجمر[ جذ[ط حتحٌ�ٌُّ[ألحب
هحن[حتٌ[آل ّىَُّّْ: ٌُّأل ةُّخمّـ إلّمت
إلٌُُّّ جبحْحة[حتٍ خُّال ألُّةختحَّْآ ّ ئ
طُّْ ٌألحبة[حتحألَُّّْْ ضً ئٌُُّّآل
جلحألىجبح ئُّأل[ْ طّحنّ[آل: ةُّخل[ألٍُّ
ٌألؤ[ٌِ حت ِّ خُّز ؤُّ ّ ط خُّال إلٌُُّّآ

جبَّةٌُّآلحإ طّخن

خ جنُّةًحة[حتَّة[آلآ طّو[جبٍَّ
ئُّخ[حتخُّحتآل“إ ةٌُّجمُّةُّ طٌَُّّّْ

خلحبٌي شُّؤُّ خُّةخت ٌحلَّحت ز[حت
ط[ؤ[خبٌَّّ ةٌُّجمُّةُّ ٌحلَّحتٍ ز[حت
ٌ[خل[ٌُّةُّؤ[آل جبحْح: ؤُّ: ّ ط خَُّّْجبح
جبحجبمج[ٍ ئُّخُّحتجبَّال ؤ[حتةختجبَّْ ً ذ
ئُّخلُّحت ذ[ْحألُّة[ألحبح ٍ]خ
جن[حتَّ طُّال طٍَُّّْ خألُّؤ[ٍ
أل[ْنيٌُُّّةِ جنُّحت�َّة[ألحبح ئُّة[ذِ
ٍخُّإل خُّال خًَّْآ: ؤآل: ّ إل
إلُّئُّمحُّ ةُّئُّأل[ْنيٍُّ طٍَُّّْ
جن[حتَّجي طُّال إلُّخًَّْ جنُّحت�

ة[ْئىختحَّْإ ألختحَّْذَُّّْْ ّ ذُّي
ْذ شُّؤُّخلحبٌي: خُّةخت:

ِ خل ٌ[خل[ٌُّةُّ جبحْح “خألُّؤ[ٍ
ة[ْئىختجبألِ ٌُّةُّؤّ[آل ذ[ْحألُّ
حتحمجًحخلر٩ جبَّْْال جن[حتَّةُّآ
ُّؤّ[آل ّ خل جن[حتَّةُّآ ضُّئىِ
ّـ ؤ[ئ خُّخلُّحت جبَّخلر�ختذآل
جبحألّحنرًحألُّةٌُّحبح ؤًئىِ
ؤ[جبٍَّ ِّ خُّز ة[حتحألُّجي: ةُّطُّال
تببب ِخل[ئ خبؤ[حتَّببٌّ ببٌ[خل[ٍ
ٌُّ ً خ ل[ٌُّذف: ْ جبخبَّؤخت ذ[ْحألِ
جبحْحةختجبألِ خلى[ةختجبآلّـ ؤ[ك

إلٌُُّّإ يُّحتَّخًز
ةٌُّجم ٌحلَّحتَّةُّ ز[حت
ؤُّ ّ ْذِ“ط ئُّخُّنحبحجب خلٌُّحبخل[جبة
ئُّةٌُّجمُّةُّجبح طّخن ئُّخُّنحبح ّجمر[ ط

حت ْ جل ٌر جبَّؤ[ألُّْ جبَّةٌُّآل
ٌرّـ خىخت ألَُّّْ ّئ ً ى ّ ئ حٌِ خُّض٢
ألٍَُّّْ ّئ ً ى ّ ئ ئُّجبحجبمج[ٍ جبحْحؤ[آل
ةُّجبَّخلُّز ةختجبَّْْ خُّنحبحجب
خلٌُّحبخل[جبة جبحجبمج[ٍ: رُّ: ّ خدُّضحن
ألَُّّْ ّئ ً ى ّ ئ ّر خرًحأل خطٍَُّّْ
طَُّّْجبح أل[ٍْ ّ ئُّز طُّؤُّجي خى[ز
ّرآ د ّ ز ةذ[ٌِ جلْْ ةٌُّجمُّةُّ
بببب ألشِ: ّ ز ئُّؤ[أل�ِ نيًألىُّ:
رَُّّْ ّ إلُّئحبََّّْجن جبحجبمج[ةُّ
ٌُّ ً خ ٌر: جب خُّة[حتَّة[ألِ ةذ[ٌِ:
ئُّإلُّهرٍُّ ةُّ ةختجبَّْْ جبْحؤ[آل
خلُّحتجبحألِ ئّجتألُّ: ط[ٌألحبَّجبح:

خىُّآل“إ خلٌُّحبخل[جبة

هذث:ة[حتط : : جبحخُّجنىختحَّْ ؤ[أل ّ خلئ ٌّجلحألى ئُّ ّئ طذؤد ط[حت�ؤ :ثبببجبح:ببث خل[ف ذُّألإل[:ئُّ
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كـوردستـــاندةهـــةذيَـــت
جبَّة[ز ؤُّخلر خلُّحتجنُّي[ؤُّة[آل:ضُّئ إلئُّة[آلّـ ئُّأل[ْ خلُّحتٌّ:خل[ئ ط[إلُّأل�ُّة[أل

ّؤ[ألِ ئُّخلئ سُّموُّحت خّئ

نيىُّة[ألجن[حت جن[حتْ خل[فئُّجلحتخٌُّّ خلُّحتٌّ خُّخألٌُّّ ةًحتجبخلر[آل
ّ خُّجن ٌرآ �جبحت جبَّمج٢ ًٌَّ:ط[إلُّألل خل[ئألً خلُّحتٌّ حأل� ط[إلُّأل�٢ ُّة[ألئئُّإل
هختجنرًَّْآ ط[إلُّأل�ُّة[ألّ[آل خّئر جبْح
بثؤئّآل ؤ[ألّحبح ّ خلئ ْ ئُّإلُّْئ٢ ذُّألإل[
جن[حتَّة[آل حتحجلحألحبألٌَُّّّْ: :خ جبٌأل[حت

ذُّحتض[ألىختحَّْإ
ئُّجلحتخٌُّّ حلحآل: ّ ض خُّإلُّجلححتحآل:
ئُّني[َّْحت�ْحأل ةًحتجبخلر[آل جن[حتَّة[أل
خّألّأل خ خل[ئحبحآل: خلُّحتٌّ: إل[ذأل
خلُّحتَّذ[ة[أل ط[إلُّأل�ُّة[أل جنَُّّْ

إ ٍ ألً ىّ خل[ئ ىختجبألّ جبَّخلس

حتحجلحألحبألَُّّْ جبٌأل[حت:خ بثؤئّآل
جبَّخلرًْحت جلحألّ[حتٌُّّة[أل ّ خُّز
بثؤئّآل ؤ[أل ّ خلئ ْ ئُّإلُّْئ٢ ذُّألإل[
ٌحلمج[َّْ ز[حت جن[حتَّْحألّـ ئٌُُّّآل جبٌأل[حت
جن[حتَّة[آلإ حتحجلحألحبألٌَُّّّْ خ خل[ئجبحألختحَّْ خلُّحتٍ جنٍُّْ ط[إلُّأل�ِ
ِ إلُّحتق جن[حتَّة[ألِ خلُّحتسُّال
خُّؤُّخُّخل٨ ٌرَُّّْآ جبَّمجخت ةًحتجبخلر[آل
أل[ْجن[حتٍ جنُّي[ؤُّة[ألِ حتحجلحألحبألٍَُّّْ
ٌحلمج[ٍ ز[حت ئٌُُّّآل آ إلُّْئ٢
أبببضبببضبتا خخت�ٍ ََّّْآ إلُّْئ٢
ذُّحتض[ألىختحَّْإ جبٌأل[حت ؤئّآل زُّع[

خلُّحتةِ ؤُّشًٍ مًؤُّحت
خُّجبَّخلرًْحتٍ ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتَّْحألِ
ؤ[ألِّـ ّ خلئ حتحمجٌُّ[ألحبحجن[حتَّْحألِ
جنُّي[ؤِ ؤ[ألِ ّ خلئ ٌحلمج[ٍ ز[حت

خ ّر أل ّ جبَّإل خُّة[حت: خل[ئِؤُّْئٍُّْ خلُّحتٍ جنٍُّْ ط[إلُّأل�ِ
جنُّي[ؤِ حتحجلحألحبألٍَُّّْ خ ذ[جلَّّـ
جبحٌآ ز[حتةِ ذ[َّْةً ؤُّْئٍُّْ
خخت�ٍ ؤ[ألَُّّّّْ ّ خلئ ٌحلمج[ٍ ز[حت ئٌُُّّآل
جبٌأل[حت ؤئّآل خّجمر: أبببضبببضببا:

ذُّحتض[ألىختجبَّْْحإ

ٌُّّْخُّحتأل[ة إلئُّة[آل
حتخبأل[ؤٌُّّ ٌُّّحتْؤ[ئ طُّْ ّ خُّز
ذُّألإل[ ةختجبٌُّْذ جبَّخلرًْحت
ئُّتب جلٌ[ذخت ؤ[ألِ ّ خلئ ْ ئُّإلُّْئ٢
حبح ّ ذ خل[ف خلُّحتٌّ �ط[إلُّأل ئإل
إلًألُّحتؤُّألحب نيُّألحبٌآل ٌرّـ �جبحت جبَّمج٢
ةًحتجبخلر[آل جبَّحتٌََّّّْ: ئُّأل[ََّّْْْ:

جبَّةُّآلإ خُّجنحبححتٌّ
خلُّحتٍ جنٍُّْ ط[إلُّأل�ِ
ةًحتجبخلر[آلآ ِ ئُّإلُّحتق خل[ئ
إلًألُّحتؤُّألحبحألَُّّْ جلحتخٍُّ ئٌُُّّآل
طُّْ ِّ خُّز ّرّـ ًٌَّجبَّني خُّحت�
جبَّخلرًْحت جبَّخلر جلحألّ[حتٌ[ألٍُّ
ُّة[ألئئُّإل خبؤ[حتٌَُّّء ةُّْذًَّْ
جبْحخئّرُّة[ألّ[آل �حآل ط[إلُّأل�٢

هختجنرًَّْإ
خئّر ألختضِ طٍَُّّْ ئُّمجُّئ
أبببضبتا ئُّ إلئُّة[ألحبح ئُّجلحتخٍُّ
خُّال جبحتَّآ: أبببا خ جبٌأل[حت
خُّحتني[ْ ٌجتٌَُّّةِ خُّحت� إل[ْْذّ[آل
جبَّةُّآلإ ط[إلُّأل�ُّجبح ئُّّـ خُّجنحبححتٍ

ز[خم ؤ[ألِ ّ خلئ َّْء إلئُّة[ألِ
ط[إلُّأل�ِ جنٍُّْ: ٌُّء ذُّألإل[: خ
ّ خُّخبَّؤ ذ[جلَّ ِخل[ئ خلُّحتٍ

ؤُّجنختْخ[ذَُّّْآ ةختحََّّّْْـ ضًححتجبألِ
جبحتجبح أبببا ئُّ خئّرّ[آل ألختضِ
ئُّ جلٌ[ذخت ّجمر[ ط ذ[ جبٌ[حتٌىختجبَّْْآ
أبتبا هختجنرًَّّْـ خئّرّ[آل أبتبا
طٍَُّّْ :خ جبٌ[حتٌىختحَّْ خئّرّخن:
ةًحتجبألّ[ ِئئُّإل خُّال خّوختجنآلآ:
ًَّّ جن خُّإلُّؤ[آل ؤ[ألِ ّ ئُّخلئ
ةًحتجبٍ إلًألُّحتؤُّألحبٍ ّ ؤُّئة
خُّجنحبححتٍ ٌال جبَّحتٍََّّْ:إلُّحت أل[ََّّّْْـ
حلحألُّّـ ّ ض خ ذُّألإل[ حبحجبَّةُّآلّـ ّ ذ
ألختضِ ةختحََّّْْ ضًححتجبألِ ّ خُّخبَّؤ
ّجمر[ ذ[:ط جبحتَّآ أبتا ذُّألإل[ خئّرّ[آل
هختجنختحَّّْـ خئّر ّجمُّجب خل أببتا
يُّحتَّخ[ئهِآ ضُّئّـ جلحتٍ ٍخُّإل

حتحمجختذًَّْإ هختجنرألّ[آل خئّر

ضجنُّّة[آل ؤُّْئٌُّّْ
ٌّرُّضٌ جبَّمجخت

ذُّْحْألُّخًْألِ ٍخُّإل
خُّحتجبَّال طُّألحبَّحتز[خلِ زختخبٍَّ
ةُّخًَّْذُّ ؤ[ألِآ: ّ خلئ ؤجلَّض[ألٍُّ:
ئُّ :إل[ذًني َّْخلر[ألحبأل :ٌّإل
]طُّؤجم خلُّإلئُّةُّآ جنُّي[ؤِ
جنُّي[ؤِ ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتَّْحألِ
حألِ ط[إلُّأل�٢ ةخًْألَُّّّْـ خ خل[�
ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتٍ إل[ْْذّ[ألِ
ئُّخُّحتأل[ؤٍُّ رَُّّّْـ ّ ٌأل أل[حتحجل
خُّإل[ْة[حتٍ جن[حتَّْحألّحبحٌُّ طُّعًؤُّألِ
شىًؤُّذِ جبٌىٍُّ جبَّجلمج[ة[ألِ
َّْء ؤُّْئٍُّْ جنُّي[ؤِ ٌالآ إلُّحت
جنٍُّْ خ حآل مج٢ ط[إلُّألل ٩ٌ جنً

ّرإ أل ّ :خُّة[حت:خإل خل[ئ خلُّحتٍ

زاوا! ماَلى ناضنة سورةوة بةدةستى كضان
ٌرَُّّْ ّ�ٌُّّ:جبَّمجخت س ًٌّأل ط[حتحٌحنر ّرّـ جبَّني ةُّؤدًْألَُّّْ ضُّألُّخُّألحبحآل:خُّحتَّْ

ؤ[ألّ ئُّخلئ ش[س خل[حتح

ةختجبَّْْآ:ذُّألإل[ ئُّةىلُّة[أل جبْْ خ ضُّألُّخُّألحبحأل خل[ئ تت ذُّؤُّآل مُّف شُّخّدُّ
شُّخّدُّ جبَّةُّال“إ طٌُّْخن خ ضُّألُّخُّألحبحآل شُّجلة[ز “طُّمجُّحت ّر جبَّئ ؤ[َّْ ىّ ةىل
أل[ ّ ىإل ّ ز إل[ْخلُّحتٌال خبٌ[أل ةُّ ةختجبَّْْ:طُّْ:ة[ذٌُّّ ضُّألُّخُّألحبحآل ئُّ شُّجلال “جلحت ْذ
ٌ جلحت خًَّْذَُّّْآ ة[ئ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال ّجمر[ “ط ﴿ّجندًْ“إ ز جلحتال خٌ[ألىختجبال

حًٌزإ شُّخّدُّْ: ألُّؤ[َّْ“إ خُّضُّألُّ شُّجلٌ[آل ٌألآلّـ خُّة[حتجب ٌُّئُّةىل[آل:خ
جبَّةُّآل شُّجل ةُّؤ١ ّجمر[ ط ةىل[آل حتْْئُّةُّؤدًْألُّّـ ضُّألُّخُّألحبحآل جبٌ[حتجبٌَّّ
خحبَّآلآ ي[نيّ[آل: ئُّجبَّخلرّـ ضُّألُّ جلحْح :ٌّ خ مجًحخلرألٌَُّّْ[آل ّخن ز ئُّجنٌُّّْ
إلُّحت فجبَّئ ّـ جبحجبَّألف ٌ]ط[خل :ىّ خُّجنر طُّؤُّ ةؤٌُُّّذّخن: خًححتٌّ :حت�حألزجمس

ة[ٌَُّّْإ رُّ ّ أل ّ جبَّإل ًٌّأل جنر ٌّض ًٌجمرّ ز ّ خُّز خلُّحتجبَّؤُّْ
جنَُّّْ طُّْ ّر جبَّئ ٌرَُّّْْ � جبَّمج٢ ٌّض ضُّألُّخُّألحبحأل جنٌُّّْ ةني٢ شُّخّدُّ
ّآ ةىل إلُّؤًْ خ ضجنُّ ىٌ خًْآل:جنُّْ ألحلٌىُّة[×:ئُّجبَّْحتال ةُّخلُّ ّـ ٌّ�إل[ْحت إلُّؤًْ
ًخبٌ[آل ّ ؤ ّرّـ نيىئ ةًئّىلُّْ ًححتَّةٌُّّ ّ ط إلُّخًَّْ ةألَُّّْ ئُّ إلُّحت جبٌ[حتجبٌَُّّ ؤ[فطُّال ئٌُُّّآل طُّؤُّ خًْة ٌّ خ إل[ذدًْآل ةُّخل[ألٌُّّ خُّْ جبَّجبحتح جبَّةختجبْْ ىُّئّ ذ
دًْ ّ ز خًضىلٌُُّّة جلحْح ؤ[ف خ ّ﴿ُّخلًْأخُّحتخًْءاجبَّإل[ز ز جلحْحَّْ:ط[ؤ[جبَّجبَّةختحآ
طُّْ خًْ خًضىلٌُُّّجبح طُّْ ئُّأل[ْ حبحخًْ:ضُّألُّةُّجي ّ ذ خًْة سئ خًضىلُّجبح طُّال ئُّأل[ْ
ئُّجبَّخلرّـ جبَّجبحتح ضُّألُّ :جلحْحآ ؤ[ف جبَّمجًحجلحتحٌَُّّْ ةُّ:خٌُّ[ألُّّةٌُّّ:خًْة جنٌَُّّّْ
جلحْح ؤ[ف ْحذُّ خخت� حتَّجي خُّجبَّخلر أل[خ: خًة“ ْز جبٌَّ[آل إل[ذدًْآلآ ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ
خطٌَُّّّْ خلًْحتآ ُّّة[أل ّ ز خًَّْآ ذ[حتحةٌُّّ:خلًْحت: خىٌُّّآ خلًْحت جبَّخلر جبَّخ
ضُّألُّخُّألحبح× ئُّةىلُّة[× جبْْ :خ“ْذ شُّخّدُّ: جلحْح“إ: : ؤ[ف ْحذُّ خخت� خُّخلُّحتخُّحتجلٌّ

طٌُّْحن:خىُّال“إ خ :شُّجلجبَّةُّال ٌُّّّْخ ٌّطُّمجُّحت:ض ؤ[َّْ ةىلال ةختجبَّْْْ:ٌُّء
إلُّحتإلُّخًَّْْ ضُّألُّخُّألحبحآل خ خُّخ٢ال:  جبَّف خل[ئ ثت ذُّؤُّآل ي[جبحتٌّ حتحخّنُّ
آ خًْة ؤ[ف خ جبَّنيآل جلحْح ة[حتٌّ ًححتَّةٌُّّ:ةُّخمّـ: ّ ط ةختحَّْ ؤألّخن خ ةختحَّْْ
ضُّألُّ ٌآلّـ: جبَّةخت خ[ألل خًْة ضحلؤُّة[أل ّـ جبحتحْخل ّـ ٌّ�إل[ْحت آ ٌّحبَّألختّ ئ ّحنر: ني
ذ[ ٌ[آل جنُّْ جبحتَّأل�[أل ذ[ ُّّة[ألّحن ّ ز ئُّ س[حت ٌّإلُّألحب خًْة جبَّخلر ئُّ ٌّجبَّجبحت

جبٌَّحنًحإ ٌّـ:جبْح جبَّخ ًَّّ ضُّألُّةٌُّّ:ز خٌُّ[أل
خُّ ّـ أل ّ ف إلُّحت شُّجلجبَّةُّال سًحألُّْ ىّ جنر ضُّألُّخُّألحبحآل ّر جبَّئ حتحخّنُّ
إ ٌّدىخت ّ دُّس ّ س ّ جبحذّـألُّحتٌر َّْء جبَّجلح× ًٌجمر ّ ز ىّ جنر
ًّ ئُّأل ٌختجلَّؤ[ألَُّّْ ئُّجب جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ ضُّألُّخُّألحبحآل
ّ خُّز إلُّخًَّْ ةًحتجبَّْححتٌحبح ةئرًحتٌّ
ةُّضُّألٌُّ[آل �حألَُّّْة[آل مج٢
ئُّجبَّخلر جبحَّْ

طُّة[ز زُّعُّ ٌرّـ جب خًَّْ:ةُّزُّحتٌّ ُّ ّضٌُّ[ئ ني٢ةُّ طُّْ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت خًْةُّةُّ
خحبحٌُّ ضُّألٌُّّ جنَُّّْ طُّْ إلُّحتةُّخم إلُّحتَّْإل[ جبَّة[زآ ؤًخ[حتَّة ضُّألُّةٌُّ[ْ خُّأل[ْ
شُّجلجبَّة[ز حلحألحبححتَّْ ّ ض هًحجب:ؤُّسّحبآ ّرإ :جبَّخ ش[خلئ ؤختحجلٌّ ْز جبٌَّ[آل ئُّجبَّخلر
أل[ال ّ إل خ خبألّ[آل ئُّةُّحتةًةَُّّْ ط[ؤ[خبَّ:خَُّّْجبَّة[ز:ؤآل ٌّخحبحت خُّضُّألُّخُّألحبحآل �مجختأل
جبحذّـألُّحتٌرٌُّ[آل طُّال حلح× ّ ض ةُّحتةًءّـ :خ حتجنغ: طَُّّْ ّخن ز ٌ حتخب ؤ[ئَُّّْؤ[آل

إلُّخًَّْإ ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّإلُّؤًْ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال إلّأل[آ ّ خُّس
شُّجلجبَّةُّال جندض ّ ز :ٌّض جنًْخى[زّـ ةىلُّةُّال: ْذ“طُّمجُّحت هًحجب
ط[حتحٌحنرّـ ئُّخًححتٌّ حألى[حتٌّ[ألٌُّّ: مجحت� طُّْ: :ٌّخُّإل خى[ذَُّّْ“إ جلٌألحبْْ: ألُّحتٌرُّ طُّْ
جبٌ[حتجبٌَّّ ةُّؤدًْألٌَُّّّْ خلُّحت ةختجبَّْْذُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ جبحتْخلردًَّْ حجلحألحبألَُّّْجبح ضحت�

ألآلإ ّ خُّة[حتجبَّإل ط[حتحٌحنر ٌُّْخ سحتٌّ نيُّألحبٌآل ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح ضُّألُّخُّألحبحآلآ
ْذ“ضُّألُّخُّألحبح× أل[َّْ ّ ىإل ّ ز إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[أل ّىُّ ؤ[أل� نيُّألحب ةُّؤ[ئآ ذُّحت
ال ّ ز خ:ؤألّحنّ[آل:ةختجبَّْْ ةختحَّْ خٌ[آل ةُّنيآل ّحنًْ َّْء:طُّْحألٌُّّ:ز ةختحَّْ خ
ّـ ٍ إل[ْحت� إلُّؤًْ خ نيًألىُّ خًْآ مجختألل جلحت خُّؤَُّّْ ةختجبال: خٌ[آل ضجندًْ
ةخًْألٌَُّّّْ ٌّخىخت خال شُّجلؤىختجبَّْْ خًَّْ ّ جبحذّـألُّحتٌر َّْء ةختحَّْ ضحلؤُّة[×
طَُّّْ خ ط[ؤ[خبَّ ذُّحت خًَّْ:خُّؤَُّّْ“إ مجختألل جنَُّّْجبح:جلحت ئُّجبَّْحتال:ئُّْ ٌى[× إل[ْحت�

ضُّألُّ:ألُّّ“إ ألخ حتَّأللّـ ئُّ شُّجلٌ[آل ئُّزّ[ْحآل ٌ جبَّة[ز:“جلحت
إلُّحت خَُّّْجبَّة[ز ط[ؤ[خبَّ ٌُّذُّؤة ٌجتَّحتٌّ ذً ألًحتٌّآ شُّؤُّ جنّآل
ّىُّ ٌُّة إلٌُُّّ:ضُّألُّخُّألحبحألّخن ٌّض ةئرًحتٌّ ّ:جبحذّـألُّحتٌرّـ ؤُّئة ةؤُّئ�ٌُُّّء
نيُّألحب ئُّال خُّال إلٌُُّّآ خًْأل ةًحتجبٌحبح ٌُّّ�ؤُّئة ةُّئُّأل[ْ ةأل[ألٌُّّ ألُّحتٌرُّ ئُّْ
ّ ؤُّئة ئٌُُّّآل ذُّألإل[ ةُّؤدًَّْذَُّّْ ٌ[ضًجب ألُّؤ[َّْ ألُّحتٌرُّ طُّال جبْحٌحبح خل[ألٌُّّ
ّ ٌُّة ٌى:إلٌُُّّ إلة[حت ةُّطُّؤُّجينيُّألحب ؤ[َّْ أل[ْنيٌُُّّةحبح ذ[ٌدُّزّـ:نيُّألحب ةُّخل
ّـ ٌّجبَّةخت خ[ألل ضُّئى:جلحت ّ ؤُّئآ:نيًألىُّ:ة ٌَّّْجب جلحتٌّ ّى:ؤ[جبٌّ ّىلًأل ذ ئُّْحألُّ
طُّْ ختذأل�إلُّئ :جلحْح:ذًحأل[ٌّ ؤ[ف ئُّْحألٌُُّّ ٌَّّْجب جلحتٌّ ط[ؤ[جبَّة[حتٌُّة ضًححتجبآلّـ
س[حتحآل َّْةً ةؤٌُُّّذُّّة[آل زًٌَُّّألحبٌُّ إلُّحتَّْإل[ ألُّخ ط[خًحتٌٌُّّّ خ[حتَّ
زٌُّخت�َّْ ةُّخلُّة[آل ًحآل: ّ ئُّأل ةُّس[حتحآل خلجلٌَّّ ًحجلَّ ّ جن طُّْ ألُّؤ[َّْ: ئذًألحبْذ
ذُّةألُّئخبٌّإ ةؤٌُُّّذآ:ط[خًحتٌّآ خلّ[خل خ ٌ إلة[حت خُّإلُّحت ألُّؤ[َّْ جبَّةختح

ضُّألُّخُّألحبحآل ٌُّّ�ّ س جنر١ّ ّ ؤُّئة جبَّة[ز خ[خلئَُّّْ ٌجتَّحتَّ ذً طُّْ
ّ ط[إلُّأل� ذُّألإل[ ةُّ خٌَُّّّْ مجحت�حَّْ ضُّألُّخُّألحبحألُّ: طُّال ئُّخختٌّ ٌرَُّّْآ جبَّمجخت

خل[جلخىُّآلإ
خُّْ خُّال آ ٌّجبَّخّألخت ّـ ٌّجبَّةخت حلحألحبح ّ ض ٌ ئُّإلُّألحب جبَّة[ز خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ جنّآل
مجحت�حَّْ ًحجلَّةٌُّّ ّ خل[جبٌَُّّ:جن ًٌَُّّةّ خُّجن جبَّةختح س[حتحآل ألُّّ:ةُّ ةئرًحتٌُّ ًحجلَّ ّ جن
يأل[نُّ خلُّحتجبَّؤُّْ:إلُّحت إلُّحت خُّحتجبَّْحؤُّ مجحت�حآل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ّى:ط[خل[ٌُّّ جنر طُّؤُّ

ة[ٌَُّّْإ رُّ ّ أل ّ جبَّإل ًٌّأل:جنر ٌّض ًٌجمرّ ز ّ خُّز
حل ّ خُّإل ةؤٌُُّّذُّّة[آل زًٌَُّّألحبٌُّ ضُّألُّخُّألحبحآل ْذّحن ٌجتَّحتَّ ذً طُّْ
ىّ جنر ضُّئ ةألحبح ئُّ إلٌُُّّ ضًحتحه خألُّؤ[ٌُّة ضُّألُّخُّألحبحآل جبَّة[ز
ئُّ ذُّمد٢ٌ[آل ًَّّ جن خُّْ خى[ز : خلُّحتي[ئ ًَّّ ز ٌّض ألُّخًَّْ ذخت:
خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّال: أل[ة[ز ًّخلر ز ةختجبَّْ ضٌ[آل: ضجنِ
ؤّؤحتٌّ ٌ[آل جلحة٢َّ ئُّ ؤد[جنُّ ّ ز خُّال آ ٌّخىخت
ّىُّ ٌُّة نيًألىُّ رَُّّْآ ّ أل ّ ف ةًحتجبجبح
ةُّئُّةألَُّّْ ألُّحتٌر[ألٌُّّ ئُّْ

ؤ[َّْذَُّّْإ
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دةكةن ضارةسةر بةثزيشكء نةبوون
ؤ[أل ّ ئُّخلئ طُّؤف حتَّعُّجبَّحت

جبجبحآل زحلٌحنى ّجتٍ ةئ مّ[جبَّةٌُّّ
ْجلحألى ئُّأل[ْ حتخبحألُّ ٌرّـ خُّحتأل[ةُّْ
حتٌّْْ إل[ْْذّ[آل :جلحألى ئُّجبَّحتٌََّّّْ
مجختهرُّة[أل ّحنُّْ ة خ ّحبَّةُّآل ذ
خًححتٌّ َّْء ٌألحبة[حتحألّخن ضً جبجبحألّ[آلّـ
جبَّةُّآلّـ ة[حتَّة[ألّ[آل زختحةرّى
جتَّةُّإ ّ ةئ خ ؤ[جبٌحنُّ خلُّحتني[ٌَُّّْة
جبجبحآل زحلٌحنى ّجتٌّ ةئ
نيُّألحب ؤ[ٌَّّْ ؤ[أل ّ خلئ ٌّئُّجلحألى
ةختجبَّْْذَُّّْ مّ[جبٌَُّّة ّىُّ خل[ئ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ حنىُّجنىختجبألّ ز خ
ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح جبجبحألحبحآ ئُّخًححتٍ
ًٌَُّّةّ خُّجن ٌألحبة[حتحألّخن ضً
خُّجنُّجبح ئُّْ ْحألُّة[ألّ[آل زختحةرّى

ٌألآلإ جبَّضً
خُّؤُّخُّخلر طُّؤف ٌألحبة[حت:إلًّح ضً
ئُّْ حتٌّْْ جبجبحألُّة[أل ني[حتَّخلُّحتةختجبأل
“ني[حتَّخلُّحتٌّ َّ ئ٢:ْذ ةختجبخًْآ خُّجنُّ
ً خ جبجبحألُّة[ألّ[آل ةختحَّْْ: خ ذُّْحْال

ةختجبْؤُّذَُّّْ“إ ض[ٌْآل
ذخت ذُّّةْْ]إل شجمٌُّألّخن ه[فُّ
جبجبحألّ[آل :ذ[يؤ َّ ئ٢“ ْذف: ّ ز خًْ
إلّمت ّجمر[ ط ةختجبْْالّـ جبحتْخلر خ

ألُّّّ“إ ّحنٌُُّّةال ئُّخل[فة جبجبحآل: زحلٌحنى ّجتٌّ: ةئ
ئُّخلُّحتَّذ[جبح جبحؤُّجلحتحَّّْـ تثثبجبح
ئُّضمجختذدًْ ٌألحبة[حتٌّ ضً بب ذُّألإل[
ّجمر[جبح ئُّط ىإل[ذدًْآ ّ ز ئُّجبْْئيّخن
ٌر ئُّضجبَّمجخت خلُّحتَّة ئي جنُّجي
جبجبحآلآ ئُّأجبحتْخلرىختجبأل ةُّخختٌرف
زخت�ةختجبألٌَُّّّْ ني[حتَّخلُّحتْ: ئي
جبَّالّـ :ٌألُّجنرُّحتمجُّحت ئي جبجبحآلآ:
زًْءآ :جنُّّّة[ألألُّض : جبجبحآلآ
جبجبحأل جبجبحآلّـ حتحخلرىختجبألٌَُّّّْ ئي
ئي:ألجنحبححتٌّ ٌحلٌّآ ؤألحبحآلّـ:جبجبحألس[حت
جلحألجمرُّ ئي ئُّمجُّئ جبجبحآلآ جبَّالّـ

طُّؤُّ خألُّحت�َّذُّّّة[آلآ
ئٌَُّّّْ س�ُّ

ّجتَّةُّجبح ئُّةئ
ألحب نيُّ

حتْحألحبألٌَُّّّْ َّْء ٌر جبَّةخت ٌى١ّ ة[حت
نيُّألحب ذّحنّـ: خُّجن جبجبحآلّـ:

إلٌُُّّإ ذخت ذ[يّ�ٌُُّّة
حتحمجختٌّ خلُّمّحب طُّقُّجب جبإةُّؤ[ئ
مج٢ْمجختهر جبَّحتخ[حتٌَّّ جبجبحآل ّجتٌّ ةئ
ّحنٌُُّّةؤ[آل ة “إلّمت ْذ خُّجنُّةٌُّ[آل

ألُّّّ“إ
ألحبة[حتحألٌ ضً مّ[جبَّةُّجبح ئُّأل[ْ
ألشُّال ّ ز نيًححتَّالّـ أل[نُّة[ألي
ّحنىُّجي ز ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّة[آل
َّْء ة[حتَّة[أل طّخنّـ جبَّةُّآلّـ
ز[ةىختجبألَُّّْْ جبجبحآلّـ جبحتْخلرىختجبأل
جبجبحآلآ ذختٌّ جنُّّّة[ألألُّض
جبجبحآل زحلٌحنىُّة[أل خُّخلُّحتزُّحتجنر

طُّع[ؤحبَّجبَّآلإ جتَّةُّجبحآ ّ ئُّةئ
طُّْ ئُّأل[ْ خُّة[حتَّة[ألّ[آل خلُّخ[حتَّز
خلُّئّال خل[ؤ[آل ٌألحبة[حت ضً مّ[جبٌَُّّجبح
ألحبة[حتحألٌ ضً ّؤُّ ط خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٌَّّ
ئُّة[ذجتؤ٢ حتخبحألُّ ألمت ّ ز نيًححتْ أل[ن ً ي
�ألًَّّحت جبْحجلجبٌَّّ ذ[ خلُّحتئُّخٌُّ[أل ٌّأل
ز[حتٌَّّ ذُّألإل[ َّ ئ٢“ جبَّخّألفّـ ألُّضجي
ىّ ةُّألختض ٌر َّْحتجبَّمج٢ زحنىألف
ني[ز جبٌأل[حتٌّ أبتبا ذُّألإل[ حتَّؤحلٌُّْ

طُّؤُّجي ةُّ: :ٌُّّ ألً

ةُّخل[أل خ خ[جنُّ إل[ْة[حتٌُّّة
ةُّؤحبَّحتحؤُّز“إ

طُّْ:ةُّخل[ألٌُّّ:ةُّئُّؤ[ٌَّّْ خبؤ[حتٌَّّ
خلُّحتجبحألخُّجنُّةٌُّ[آل ؤ[أل�ثبببجبح بب
خختٌرُّّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل خ ةختجبَّْْ
يجمٌُّّ ّ خُّز إل[ْْذّـ ئُّأتبثا
خُّجنُّةُّجبح ئُّأل[ْ زحنىألف خُّجن
خلُّحتجبحألّ[آل ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ تث؟ٍ
إل[ذًْآل َّْجلحألى ئُّجبَّحتٌََّّّْ ةختجبْْآل

ألفإ ً جلحألى ٌألحبة[حتٌّ ضً ْحذُّ
ٌألحبة[حتٌّ ضً ظُّؤُّجب ط[خلّ[
ئُّْ ّ ٌُّة جبجبحآلّـ ّجتٌّ ةئ
ني[حتَّخلُّحتٌّ ةُّ ٌألحبة[حتحألُّخًْ ضً
َّ ئ٢“ ْذ جبَّةختجب ألُّضجنُّة[آل خ
جلحألى ٌألحبة[حتٌّ خضً ذُّألإل[ ني[حتَّخلُّحت
إل[ْْذّ[آل ني[حتَّخلُّحتٌّ خُّئىً ألُّّّآ

جبَّةٌُّآل“إ خُّمجحنر
خلُّحتزُّحتجنرّ[حت ؤُّخلنًجب جبإإل[ْخبٌآل
ْذ ني[حتَّخلُّحتةختجبألحبح ئُّخُّجن
طُّْ إلُّؤًْ خلُّحتزُّحتجنر ّؤُّ “ط
ً خ ٌألحبة[حتَّة[ق[آل ةُّضً ة[حتحألٌُّّ
جبَّةٌُّآلّـ طُّع[ؤحبَّجبَّآل جنُّة[ألألُّض
خُّألُّضجي ذُّْحْ ني[حتَّخلُّحتٌّ ّ�ختهر خ

ٌر“إ جبَّجبحت
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ٍ حتٌد٢ هختحأل ّحنىختجبألِ زُّئى
ٌ[ألٍُّ حتٌحلَّة[ألِ خ هُّحتَّألجمِ
حتْْذىختجبألٍَُّّْ ض ئجمِآ ّ ني
ّـ ِطّر[ئ طُّألىلّئذِ ة[حتئ
ئجمِ ّ ني ٌ[ألٍُّ ألُّحتٍ ّ حتحإل

ةختجبَّْْذَُّّْ. ألحلٌ طّأل�ئّحلٍ
َّْحتجلجنُّّة[ألِ حتخبأل[ؤُّ
خْةختجبََّّْ طٌَُّّْ[آل طّأل�ئرُّحتح
ْذُّةٌُّ[آل ئجمِ ّ ني ٌ[ألٍُّ ةُّ
ٍ حتٌد٢ هختحأل ّحنىختجبألِ ئُّزُّئى
ٌ[ألٍُّ ٍَّ طُّخلر٢ هُّحتَّألجمِّـ
ألحلٌ [ألِ: طُّك ؤًّعِ خ[ٌختآل
ؤُّخُّخلرُّجي طُّْ: خ خًَّْذَُّّْْ:
ضجمرذُّ مجختحألدُّإل[ٍ ٌىِ خألحب
ٌ[ألُّ طّحبححتٍَّ خُّحتجبَّال
طُّْ ذ[جبَّخلردُّحتجبححتٍ [ألُّّةُّ طُّك

ّر. خ ٌ[حتٌحلحألُّ
ط[ؤ[خبٌَّ[آل إلُّحتَّْإل[
إلُّْئُّة[ألِ ةُّ خَُّّْجنحبحَّْ
ٍحتحخلرُّْض خُّجبحْحة[حتٍ ئجمِ ّ ني
ّـ ِطّر[ئ طُّألىلّئذِ ة[حتئ
ّىحبح ئُّة[ذ ٌ[ألُّةٌُُّّآ ألُّحتٍ ّ حتحإل
خُّسُّؤ[َّْحتٍ ألُّحتَّ ّ حتحإل طُّْ

َّْحتجلَّجبح ئُّال حتحمجٌُّ[ألحبخًْ ٌ[ألُّةٍُّ
حتٌحلَّة[ألِ ّحنِ زُّئى ّ ٌ[حتٌحلحأل إلّمت
حتٌْحبح ش[ئُّذُّجي: طُّْ طُّمجُّحت أل[ة[زّـ:
ٍض خختٌش خلر[ؤوحتجب ٌ[حتٌ�[ٍ ئُّأل[ْ

نزيكة خؤِرووتكردنةوةي ئةنضيلؤتي

حتْْذحبَّة[ذَُّّْ.
حتخبأل[ؤُّ ِإلُّْحئ ِّ خُّز
نيًْألِ طّأل�ئرُّحتح َّْحتجلجنُّّة[ألِ
ألحلٌ ئجمِ ّ ني ٌ[ألٍُّ خ ٌد٢ٍ حت

خألحبٍَّ طُّْ نيًألىُّ خًَّْذَُّّْآ
ؤًّألض خ[ٌختآل ٌ[ألٍُّ ّحنىُّجنِ ز
ؤئّآل ئُّ:45 ضٍ:جبَّجبحز ةختحَّْ

طُّخلرُّحتئ٩ّ. سًألٌُّإلِ

ٌ[حتٍ ألُّحتْعٍُّّ أل[ْخجتًٌحألُّ: طُّْ
ٌ[ألٍُّ إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ةذ[ٌِ ألًٍَّّ
خُّحتجنُّئألٍُّ طّأل�ئّحلٍّـ ئجمِ ّ ني
جبحآل زُّجنّؤ[ألُّْ ًٌَّخختجبآ خُّحت� طّجمس[ألِ

ّر. خُّإلُّئٍُّ:ضٌحبح:جبَّأل
ٌٍحتحجب :خ ىّحبح ّ حبْحأل ّ ئ ئُّؤّ[ألِ:
إلّألّأل�ِ ذال ْذُّةٍُّ هُّحتؤِ
ألًٍَّّ ٌ[حتٍ أل[ْخجتًٌحألِ ألُّحتْعِّـ
ٌ[ألُّ ضًئِ حتحخختجبٍْْ َّْحتجلٍ ةذ[ٌِ

ثةشيمانة نةرويجيةكة ناوبذيوانة

ًحآل ّ ئُّأل ةُّ طُّْحتْز[ ز[ئُّْحألُّة[ألِ
طّأل�ئّحلٍّـ ئجمِ ّ ني ٌ[ألٍُّ إلُّحتجبْْ
ًٌَّنيًْآ خُّحت� طّجمس[ألِ خُّحتجنُّئألٍُّ
ألّ�ُّحتحألِ ضٌحبحأل[ْ ٍُّخُّإلُّئ جبحألِ
طّجمس[ألِ خُّحتجنُّئألٍُّ ئُّخلُّحتةُّْذ٩
طُّْ أل[ألِ ّ ئُّخُّجبَّخلرإل جبَّحتخخت�ٍ

رُّّ. ّ ز[ئُّْحأل
حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ أل[ْخجتًٌحألُّ طُّْ
ئُّْ ٌُُّّإلُّئ طُّْ طُّع[ؤحبحألِ ز[جي ةُّ

ئُّْ ْحجل ئَُّّْةختجبََّّْ: خ٢ٍ ٌ[حتٌُّّجبح
حتشِ ط[خلًجبٌَِّ: خ ّرّـ أل ّ خإل ة[حتٍَّ:
ْذُّةٍُّ ط[٩ٌ ضحلؤُّذِ يُّجنُّْ رُّ ّ خد
حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ إلُّحتَّْإل[ خى[ز.
إلُّخلر ط[خلًجبٌَُّّْ جلحت ّجمر[ ط ةُّ
ذُّألإل[ خُّال جبَّة[زآ جلحت خُّط[حتحؤُّّّةِ
ٌ[حتٌُّجبح ئُّْ ةُّ جبَّجبحز ط[جلححتٍ إلُّألُّ طُّْ
جبَّحتةختجبألِ ٍإل خًَّْذُّ طُّع[ؤّحبحَّْْ

خُّحتجنُّئألُّ. خلُّحتضجمر٩ ئجمِّـ ّ ني

ةىلُّ جن[حتحزل[ٍ ؤ[حتٌ[
ّألجمِ:خلُّحتجلٍَّْ ٌ[حتٌحلحألِ:ذ
ئُّة[حتٍ ْحجل حتْخلِ
ّرّـ أل ّ أل[إل ضًحجلٍ ض٢
ٌر:ئُّْ:خًححتَّجبح جبٌَُّّْ
ّرإ خأل مجُّْحتَّذخت إلُّأل�[ٍْ
ّىِ حبْحأل ّ ئُّئ
ؤ[حتٌ[ حتخبأل[ؤُّْحألّحبح
جن[حتحزل[ٍ:ةىلُّ:ٌ[حتٌحلحألِ
حتْخلِ خلُّحتجلٍَّْ ّألجمِ ذ
ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طٍَُّّْ
ضًحجلٍ ض٢ ئُّة[حتٍ ٌر جبٌَُّّْ
جلٌ[ذخت ّرّـ خُّحتجبَّْحؤد
ٌِجبَّخلر�٢ إل[ْة[حتٍّـ
ةُّؤحبَّحتحؤُّذُّة[آل إلُّخبححتحآلّـ
خى[زإ
أل[ْخختحْ ٌ[حتٌحلحألِ ةىلُّ
ة[حتٍ نيُّألحبٌآل ّحن١ ز ةُّ
طُّع[ؤحبحَّْْ ضًحجلٍ ض٢
ٍ جن٢ ئُّْخًححتَّجبح:زحنىِ
حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ إلُّخًَّْآ
ًٌَُّّّةِ خُّجن ٌر جبٌَُّّْ ةُّ
جبئِهختحْحآل:خُّحتجبَّْحؤِ:خحبحذُّ ضًحجلَّة[ألِّـ ة[حتَّ:ض٢
خى[زإ ط[خلًجبَّ إلُّخبححتحآل
ّحن١ ز ط[ؤ[خبٌَُّّ ِّ س
إل[ْة[حتٌُّّةِ جن[حتحزل[
ة[حتَّخل[ذد[حتحألِ خ[جنِ
ةختجبَّْْْ خلأل[ؤِ حتْْجبحٍْ
ذ٢حتخلرٍُّّ:ةُّ ة[حتَّ ئُّْ
يًذ[مل[ألٌُُّّةِ خلُّحت ةختحٌُّ
جلحت جبححتحٌُّّةِ يُّْي[جلٌخن
ةُّخلًة[حتٍ ّحنىُّجنِ ز
يًحتخ[ألّ[ألىختجبإ

لةكاري واز شاراثؤظا
خَيرخوازي ناهيَنَيت

مجئىلِ ة[خلّ[خلِ طّىُّحت
ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ إلُّئدجتححتجبَّْ
خ٢ةختجبألَُّّْ جبخبحٌُّذِ طّجمس[ألِ
مجختحألُّة[آل مجُّْحتَّْ: ئُّط[ؤ[عُّ:
ٌِ إل[ْحت� ئٌُّ[حتٌحلحأل[ألِ جبحْح جبَّة[زّـ
أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل إلُّئسٍُّ جبَّة[ز

ألُّةُّآل. أل[جلأل[َّْة[آل
ّجمِ ط طٍُّ حتخبأل[ؤٍُّ
طّىُّحت ّىِ ّىُّْذأل ني[ْز طّجمس[ألِ
خُّذًحأل[ٍ مجئىلِ ة[خلّ[خلِ
ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ إلُّئدجتححتجبَّْ
خْةختجبَّْْذَُّّْ ْذُّةٍُّ
جبَّة[ز خَُّّْ ط[ؤ[خبَّ ّحبح ّ ذ ةُّ
خٌُّ[حتٍ ئُّمجُّجنغ خ٢ةختجبألَُّّْ
ز[ئُّْحألُّة[ألِ ٌ[ألُّ ضًئِ ةذ[ٌِ
مجُّْحتٌَُّّْ إلُّئٌُُّّةِ طُّْحتْز[
إلُّؤًْ ئُّإلحلحتٍ ًٌّجمرُّ ز

ٌر. ألخت ّ جبَّحتخإل ّىحبح ٌ[حتٌحلحأل
ّىُّْذألٌُّحبح ني[ْز ئُّْ ة[خلّ[خم
ةُّ جبَّة[ز خَُّّْجي ط[ؤ[خبَّ
ئُّط[ؤ[عُّ خ٢ ًٌّجمرُّ: ز
جبْحذخت ٌرَُّّْْ خىخت خىلًةُّة[آل
ط[ؤ[عِ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل ِإلُّْئ
ّخن ز ألُّء ٌرآ خحبحت مجُّْحتَّذخت

طةورةية لةثاروي رقي كاسياس

ط[ؤ[عِ زُّؤ[حتٍ: إلُّؤًْحآل
ٌر. خحبحت مجُّْحتَّ جلَّةّـ

طَُّّْجي ؤُّجبحتٌحب حتٌ[ئ مجئىلُّّةٍُّ
خُّإلُّأل�[ْ إلُّأل�[ْ ّر "جبَّخ ّر جبَّئ
خ٢ ذُّألإل[ ألُّء: ٌرآ خ٠�جبحت يأل[نُّة[آل

ٌ[حتٍ خ�ٌُّألُّ نيآل ٌرَُّّْ خىخت ئَُّّْ
طُّؤُّ ؤألَُّّْ ٍُّخ ةُّ: ةذ[ٌِآ

إلُّئٌُُّّةِ:جلحت:مجُّْحتٌَُّّ"

جندُّحتٍ إل٢ ّـ: ِطّر[ئ ذألِ: ئة[
طُّْ حتؤ[ٍ ٌ[ألٍُّ جبحإل[ذًٍْ
إلئُّألحبٍّـ :ٍ�ألّجمرُّحت ل[آل: ْذُّآ
ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ جندُّحتٍ إل٢

ني[حتَّحت�َّجنىختجبإ طّجمس[ألِ
] ّخبأل[ؤُّْحألُّّّة[ألِطّر[ئحتذُّحتحتحز
ّحنُّة[ألِ ة ةُّ خْةختجبََّّْ طٌَُّّْ[آل
ْذُّةٌُّ[آلّـ جندُّحتٍ إل٢ ذألِ ئة[
[ألِآ طُّك ؤًّعِ خ[ٌختآل ٌ[ألٍُّ
ل[آل ّحنىختجبألِ ئُّزُّئى حتؤ[ٍ ٌ[ألٍُّ
جندُّحتٍ إل٢ إلئُّألحبٍّـ: :ٍ�ألّجمرُّحت
طّجمس[ألِ، ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ
خ زُّأل[ٌ[آل ةختجبَّْْذَُّّْْ ز[جن�ُّجل

خختجبَّْْإ ّحنىختجبألِ:ذألِ زُّئى
خْةختجبََّّْ طَُّّْجنّ[آل إلُّحتَّْإل[
طَُّّْخًْ : ِخلُّحتي[ئ حتؤ[ ٌ[ألٍُّ: ةُّ
ٌآلّـ ةخت� ةختحألٍَُّّْ: ئَُّّْحتجلٍ:
ٍ�ألّجمرُّحت ٌ[حتٌحلحأل[ألحبح هختجنر٩
حتٌحلَّة[ألَُّّّْآ رُّ ّ أل ّ خإل إلئُّألحبٍ
طّحبححتٍَّ ًحآل ّ ّحنُّ:ئُّأل ة خًْألِ خُّال
ٌ[ألٍُّ ذألِآ ئة[ [ألُّّةُّْ: طُّك ٌ[ألُّ
خ ِإلُّْئ ز[جن�ُّجلةختجبََّّْْ حتؤ[ٍ

ذألّحبحإ ةخت�٩ٌ
ّ�ٍُّ:ذ[ٌدُّذِ ز ئٌُُّّةِ:ذختََّّْ
ىّحبح ّ ئُّإلُّْحئ ِطّر[ئ حتؤ[ٍ ٌ[ألٍُّ
طّحبححتٍَّ ةُّ خْةختجبََّّْ طٍَُّّْ
ًٌَُّّّةِهُّحتؤِخألحبٍ خُّجن ٌ[ألُّةٌُّ[آل
إل٩ٌُّ حتخبٍ ْحخبةختجبَّْْْ ذألِ ئُّمجُّئ
ط[جنىختح ًٌَُّّّةِ خُّجن جنُّكُّ ٌ[آل
ٌ[حتٌحلحألِ ّرّـ حتحجبَّمجٌُُّّأل خألحبَّةُّ
إل[ألحبَّحتحألِ:ٌ[ألُّةُّ ّحنىُّجنِ أل[ْخختحْ:ز

جبَّة[زإ

ضارةِرةشكرد نيستةِرؤي تؤني،

نيُّألحب نيأل�ىُّْذ٩ خُّؤُّخُّخل٨
ئّمُّحتزًئِ ٌ[ألٍُّ خلُّحتَّةِ ّىِ ٌ[حتٌحلحأل
خُّحتجنُّئألٍُّ ٌ[ألٍُّ طّأل�ئّحلٍآ
ٌختٍ ني[ْجب طّجمس[ألِ: ضًئِ ز[ئُّْحألِ:

جبَّة[زإ طّأل�ئّحلٌُّةُّ ٌ[ألُّ
ْحتجبٍ جلَّ طي ألًّجل: حتخبأل[ؤٍُّ
طٍَُّّْ ىّحبح ّ ئُّإلُّْحئ طّأل�ئّحلٍ
خُّحتجنُّئألٍُّ ٌ[ألٍُّ ةُّ خْةختجبََّّْ
َّْحتجلٍ ئٌَُُّّّْ ني[ٍْ طّجمس[ألِ
ٌ[حتٌحلحألِ س٢ححتجبٍ خلرّمآل جبحإل[ذًْ

ئّمُّحتزًئِ ٌ[ألٍُّ إلُّئدجتححتجبَّْ خُّذًحأل[ٍ
خى[زإ حتٌحلَّة[ألِ ّحنِ زُّئى طّأل�ئّحلٍ
حتخبأل[ؤُّةُّطَُّّْجنِخْةختجبَّْْذَُّّْ
طُّْ ٌختٍ ني[ْجب خُّحتجنُّئألُّ ٌ[ألٍُّ ةُّ
ةُّ جبَّة[ز ئّمُّحتزًْئ ٌ[ألٍُّ يٌُّختحألٍُّ
طُّع[ؤَُّّْ ط[خلرألحلؤِّـ:ضختحزِ ٍخُّإل
ز[جي خُّذ[ٌدُّز إل[ذًَّْآ جبْني[حتٍ
ةُّ خْةختحٌَُّّْ طَُّّْ ٍ�جبَّأل طٍَُّّْ
ّىِ ٌ[حتٌحلحأل نيُّألحب ٌحمّـ ذحت س٢ححتجبْ
ئٌُّ[ألُّةٌُّ[آل ألُّّ طٌَُّّْ[آل: ألّ[جلٍ ذخت

جبحإل[ذًْ َّْحتجلٍ رً ّ مجُّحتخ ألألَُّّْ ّ ف
ز[ئُّْحألُّة[ألِ ٌ[ألُّ ضًئِ خُّجنحبححتٍ

ألُّة[زإ طُّْحتْز[
نيُّألحب ذختََّّْ ئٌُُّّةِ
طٌَُّّْ[آل حتخبأل[ؤُّْحألِ خلُّحتني[ٌَُّّْةِ
ّجمر[َّْ ئُّط خُّحتجنُّئألُّ ةُّ خْةختجبََّّْ
ّىِ ٌ[حتٌحلحأل نيُّألحب ححتجبْ س٢ ئُّ ني[ٍْ
ٌر جبٌَُّّْ ًٌَّْ خخت� ٌ[ألٌُُّّ طُّْ ذختٍ
حتٌحلَّة[ألِ ّحنِ زُّئى جبحإل[ذًْ َّْحتجلٍ

خى[زإ
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ٌ[حتٌحلحألِ ةىلُّ خِّـ خلخت� طّم[أللّىلِ ط[أل[
إلجنحبححتٍ خلُّحتجلٍَّْ ّألجمِ ذ أل[ْجبححتٍ
خ ط[ؤ[جبَّخ[جنِ حتة[خُّحتَّة[ألِّـ جبحٌُّ

حتحمجٌُّ[ألحب. رُّّة[آل ّ ز[ئُّْحأل
ذ[ٌدُّذُّةٍُّ ُّ�ّ ز ئُّخلُّحت ةُّ ّىّحبح ئُّزٌُّ[ؤ
خْةختحَّْذَُّّْآ ّر طّألرُّحتأل ذحت�ٍ ئُّخلُّحت ٍض
أل[ْجبححتٍ ٌ[حتٌحلحألِ ةىلُّ خِّـ خلخت� طّم[أللّىلِ ط[أل[
ط[ؤ[جبٍَّ ةُّ طٍَُّّْ:حتحمجٌُّ[ألحب خلُّحتجلٍَّْ ّألجمِ ذ
خُّخ[جنِ رُّّة[آلّـ ّ ئُّز[ئُّْحأل خُّجنحبححتٌىختجبألُّ

ط[ؤ[جبَّةختجبَّْْ. حتة[خُّحتٌُّّة[آل خ ٍض
ٌ[حتٌحلحألِ ةُّةىلُّ أل[ْخختحْ
ةىلُّ خُّسًحأل١ٌآل
ٍ حت جنى[ جل حت َّ ْ
آل سّإل[
جبَّخلرألّحن[ألىختحآ
زٌُّ[ؤُّجبح َّئُّْ خب ؤ[ ط[
جي َّ ْ ةذ[ٌِخُّ خُّخ[جنِ ةُّ جبَّة[ز

ةُّؤًةًحت�ٌُّّةِ ّحنُّْ ة إلّمت أل[َّْْ ّ إل أل[ألُّة[ألِ ّ خُّحتحإل
ألُّّ.

ٌر ةُّ:جبٌَُّّْ جبَّة[ز خَُّّْجي طّم[أللّمت:ط[ؤ[خبَّ
ٌر طُّع[ؤحبَّجبحت جبحإل[ذًْ ِئُّخل[ئ رّ[ألٍُّ ّ ز[ئُّْحأل ئُّْ
ٌ أل[جلأل[ْ نيُّألحب ألّحن[ألدحبحزّـ خُّحتجل ّىِ ط[خلر

ّر. أل ّ خُّجبَّخلردإل

ناكات بةميسي ياري طوارديؤال
ّألُّحتٍ حتحإل ٌٍمجًححتجب زّس
ئُّْ طّجمس[ألِ خُّحتجنُّئألٍُّ ٌ[ألٍُّ
خُّحتحؤدُّحت ةُّ حتْْخُّحت�ْْخًألٌٍَُُّّّْ
جبَّجبَّآلآ طُّع[ؤِ ئ]ٌ لّ[حت� ٌ[ألٍُّ

طُّحتسُّألر٩ّ ؤّجمِ ّئ خُّئّأل ٌ[حتٍ
أل[ة[ز.

ةُّذُّئألِ خلسحتذِ حتخبأل[ؤٍُّ
خْةختجبََّّْ طٍَُّّْ ّىّحبح ئُّإلُّْحئ
ألُّحتٍ ّ حتحإل ٌٍمجًححتجب زّس ةُّ
ْذُّةٌُّ[آل خُّحتجنُّئألٍُّ ٌ[ألٍُّ
ٌ[حتَّ خخت� ةُّ: ٌ[حتٌٍُّ ئُّْ ٌر: أل[ٌُّْ
ئُّؤّ[ألِ جبحإل[ذًْ إلُّهرٍُّ
جن[جلجبٌَُّّؤِ إلُّهرٍُّ ّى[ألِ ٠ّة ة
ٌ[ألٍُّ خُّحتحؤدُّحت ئّ�[ ضًئِ
ٌ[حتٍ طُّع[ؤّدحبَّآلآ لّ[حتٌ[ئ
طُّحتسُّألر٩ّ ؤّجمِ ّئ خُّئّأل

خى[ز.
طَُّّْجنِ حتخبأل[ؤُّةُّ
ةُّ خْةختجبَّْْذَُّّْ
ٌر جبٌَُّّْ :ٌمجًححتجب
زحنًْ ٌ[حتٌُّجبح ئُّْ
خُّؤّجمِ:خحبحزّـ
ٌ[حتٌُّة[ألِ خ
ٍ ْ ذً إل[ ح جب
ٍ ةُّ ألُّ ]ٌ
ٍ َّ جب ؤ[ ط[
ذ[ خى[ز

ى[ألُّ ّ طُّْ:ز خُّذُّْحٍْ:ئُّط[جلححتٍ
ٌ[حتٍ ئُّةذ[ ةُّ رَُّّْ ّ ني[ةدد
ضًئِ ٌُّةُّؤِ يأل[نِ
طُّْحتْز[ ز[ئُّْحألُّة[ألِ ٌ[ألُّ
جبٌأل[ؤةّمِ ٌ[ألٍُّ خُّحتحؤدُّحت

جبْني[حتٍ طةختحألِ:
إل[ز. يانةكانيسلَيماني

بةشداريخولي
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خلسحتزث جبَّخلرًْحت ط[حتحال:ظُّؤُّجبآ
ؤ[ألِ:خُّجنحبححتٍ ّ ٌ[ألُّة[ألِ:خلئ
أل[ٌ[خِ ِّ ز ذزِ ضًئِ
خ أل[ةُّآلّـ حة م٢ ٌ[ألُّة[ألِ
زجلجنّ[آل ؤُّخُّخلرُّجي طُّْ
َّْحتجلجنِ ة[ذِ ئّجتألٍُّ خ

أل[َّْذَُّّْ. ّ إل حة م٢
ٌ[حتَّ خخت� طٍَُّّْ ئُّمجُّئ
ى[ألِ ّ ٠ّة ة  طُّؤخت�
ضًئِ إلُّهرٍُّ ٌُّةُّؤف
ٌ[ألُّة[ألِ أل[ٌ[خِ: :ِّ ز ذزِ
خُّال دى[زآ ّ جبَّخلرس حة م٢
خُّجنحبححتَّةٍُّ ٌ[ألُّ: إلُّحتجبْْ
ّـ ٍ ألً “خل٢ْحألِ ؤ[ألِ ّ خلئ
طُّْ خُّجنحبححتٍ ؤ[ألِ“ ّ خلئ
خُّهُّحتؤّخن أل[ةُّآلّـ ضًئُّ
ئّجتألُّ ئُّ زجلجنّ[آل جبحْحٍ
حة م٢ َّْحتجلجنِ ة[ذُّّّةٍُّ

ةختجبَّْْ.
إلُّحتجبَّ ئُّؤد[حتََّّْ
خلُّحتةِ ّ�ختٍ س حتَّْْي
ّىِ حبْحأل ّ ؤ[ألِ:ئُّئ ّ خلئ ٌ[ألٍُّ
خلسحتذِ خُّجبَّخلرًْحت ذ[ٌدُّز
ئُّةخًألٍَُّّْ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب
ٌ[حتٍ خخت� ٌ[ألُّةُّجبح ط[خل[ٌِ
خُّجنحبححتٍ ةُّ طٌَُّّْ[ألحبحَّْ:
ألُّةُّآل حيِ م٢ ضًئِ
طٍَُّّْ ٍخُّإل طٌُّْخن
ؤُّمألٌُّْ[آل ؤ[جبٍّـ ذًحأل[ٍ
ألُّّ طُّْحألحبح ئُّط[خل٨ ةُّؤُّْ
ئُّْ ٌ[حتٍ جبْْس[حت إلُّهرٍُّ

ضًئُّجبح:خىُّآل.
طَُّّْجنِ أل[ْخختحْ:
إلُّهرٍُّ ّر جبَّخ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب
ٌرآ طُّع[ؤدحبحت ٌ[حتٍ جبْْ
ضًئِ س�ُّئٍَُّّْ طُّؤُّ
ةًحتجبخلر[ألّحنؤ[آل ٌُّةِ زئُّ
طُّحتةؤ[آل ةُّ:طُّؤُّ ٌحبحٌُّآ ئُّحت
ئُّذًحأل[ٍ جبَّة[زّـ يًحتخم
ةُّ خُّجبَّحتَّ ؤُّ ّ ط ٌ[حتٌحلحألِ
18 ئُّ ةُّؤُّْ خبؤ[حتٌَّ[آل

سُّحت�أل[ة[ز. ّ ذ ٌ[حتٌحلحآل
“خُّهُّحتؤِ ْذّحنِ
ئّجتألٍُّ :خ زجل٤[آل:
أل[َّْذَُّّْْ ّ إل ة[ذُّّّةُّ
ذًحأل[ٍ ةُّ حتحؤ[أل�ٌُّ[ألحبَّْْ
ئٍَُّّْ خُّجبَّحتَّ ٌ[ألُّةُّؤ[آل
ضًئُّ طُّْ خُّجنحبححتٍ

خىٌُّآل.“
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ؤ[ألِث ّ خلئ مُّخحبْئآ خل٢ْحآل
ذزِ ذّسِ ألُّحتٍ ّ حتحإل
٩ّ ألإل ؤ[ألِ ّ خلئ ٌ[ألٍُّ ِّ ز
ذّسُّةٍُّ ضختحزُّة[ألِ طُّع[ؤُّ
خ ط[ؤ[جبَّة[حتٌُّّة[آل ئٌُّ[حتٌُّ
ٌ[ألُّة[ألِ ٌُّةِ زئُّ ضًئِ
جبَّة[ز. ط[جنىختح ةًحتجبخلر[آل
ّىّحبح حبْحأل ّ ئ ئُّؤّ[ألِ
خلسحتز جبَّخلرًْحت خ
مجًْحتْآل ضُّخلختَّْ
ِّ ز ذزِ ذّسِ ألُّحتٍ ّ حتحإل
إلة[حتٍ ؤ[ألِآ ّ خلئ ٌ[ألٍُّ
ضختحزُّة[ألِ طُّع[ؤُّ
ئٌُّ[حتٌُّ ٌ[ألُّةٍُّ
ض خ جبخلر[ألُّة[ألّ[آل

زئُّ ٌ[ألُّ ضًئِ خ ط[ؤ[جبَّةختجبآل
خ حألحبََّّْ مجُّحت� ةًحتجبخلر[آل ٌُّةُّة[ألِ
ّىِ ٌ[حتٌحلحأل نيُّألحب جبْْحتةُّْذألٍَُّّْ
جن[حتَّجلحٌِّـ ألُّخًْألِ ئُّمجُّئخلُّحتَّةِّـ ذُّْحْ : سُّخلرٍُّ: ذًحأل[ٍ
َّْحتجلجنِ حتجنألد٢ٍ: ألُّخًْألِ

َّْة[ألَُّّْ. ٌ[حتٌحلحألُّ ئٌُُّّآل
ةُّ ْحخًْ ّحنِ ز أل[ْخختحْ
ٌ[حتٌحلحألِ نيُّألحبٌآل جبْْحتةُّْذألٍَُّّْ
مُّحتَّذ ٌ[حتٌحلحألِ خُّذًحأل[ْ
جبحتْخلرىختجبَّْ مجُّْحتٍَّ خجن[ٌُّّةِ
ةختجبألٍَُّّْ زخت� :خ ةُّ: ٌ[ألُّةُّجبحآ: ئُّ
ذ[ إلٌُُّّ جلحت: ّىِ خُّة[ذ ًٌّجم٨: ز

س[حتحألِ. ط[خل٨ جبَّمج[ذَُّّْ ٌ[ألُّةُّ
ؤ[ألِ ّ خلئ ألُّحتَّةٍُّ ّ حتحإل

ذًحأل[ٍ إلُّؤًْ ةُّ: حتحجنّ�ٌُّ[ألحب
رَُّّْ ّ جبَّمجٌُُّّأل ٌ[ألُّةُّ ذ[ ة[حت جبَّض[ذُّ

س[حتحألِ. ط[خل٨
ٌ[ألُّ خُّضًئِ خلُّخ[حتَّز
حتحٌ�ٌُّ[ألحب ضُّخلختَّْ:مجًحتْآل أل[ٌ[خُّة[آل
خ[جنُّآ خُّمجحن٨ ٌ[ألُّة[آل ط[خل٨ ةُّ
إلًألُّحتٍ ذُّةألّىِ ط[خل٨ خُّال
ئٌُّ[ألُّة[ألِ خ[جن١َّ إلُّْئ٢ ٌ[ألُّة[ألِ

ؤ[ألِّـ:مجُّحتؤّ[آل. ّ خلئ
مجًحتْحتآل حبْحألُّةٌُّحبح ّ ئ ئُّةذ[ٌِ
ٌ[ألُّة[ألِ ألُّحتٍ: ّ حتحإل ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب:
جلحت ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل: ةًحتجبخلر[آل ضًئِ:
ٍخُّإل طٌُّْخن ٌ[ألُّة[آل ئُّخلُّحت ةُّؤُّ
خُّجنحبححتَّة[ألِ ذّسُّ ط[خل٨ ألحلؤِ

ضًئُّة[آل.

طُّألرُّحتؤّألِ ٌ[ألٍُّ ألُّحتٍ ّ حتحإل زختذًمج[ئِّـ ٍّحتٌألؤ ٍ ضجل
خُّخ[جن١ٌآل إل[ْألّحنرؤ[ألِ: ٍحبأل[ئحت ةختٌجمرّ[أل [آ: ّطّر[ئ

جبَّجبحز. ئُّيُّئُّال سّإل[آل ٌ[حتٌحلحألِ
خُّحتٌر[ألِآ خلُّألِ جلَّ حتخبأل[ؤٍُّ خ ىّحبح ّ حبْحأل ّ ئ ئُّؤّ[ألِ
طُّألرُّحتؤّألِ ٌ[ألٍُّ ألُّحتٍ ّ حتحإل زختذًمج[ئِّـ ٍّحتٌألؤ ٍ ضجل

ةختٌجمرّ[أل ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طٍَُّّْ ] ٍّطّر[ئحبأل[ئحت
ٌ[ألٍُّ ٍَّ طُّخلر٢ :إل[ْألّحنرؤ[ألِّـ ئ ]ٌ حت
ٌ[حتٌحلحألِ خ[جن١ٌآل طّجمس[ألِ سّإل[ألُّ. ؤُّجبحتٌحبٍ
خُّؤُّخُّخل٨ ةُّ: أل[ْخختحْ ألُّحتٍ: ّ حتحإل
إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ٌ[حتٍ خّأل٩ّ

خلُّحتجبحألِ طّأل�ئّحلٍ أل[ٌ[خِ ئُّضًئِ ه٥ً[ال ئجمِّـ ّ ني ٌ[ألٍُّ
حبأل[ئحت حتجنر٩ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب: طَُّّْجنِ ةختجبخًْآ: ْذٍُّ طُّْ
ٌ[ألٌُُّّ طُّْ خُّخلُّحت ضختحزِ: ة[حتٌ�ُّحتٍ ئُّؤ[ألىلجمرُّحتًٌأل[ٌرحب:
إلُّحتَّْإل[ جبحخُّجلحألحب. خُّذُّْحٍْ ٌ[ألُّةٍُّ ط[خل٨ ّحنرّـ إل ّ س
جبْْ حبأل[ئحت ِ خ ؤ[ألىلجمرُّحتٍ ْحبأل[ئطَُّّْجنِْز“ؤ[ألىلجمرُّحتٍحت

سّ[ْحجلْ جلحت خُّحتأل[ئحبٌَّْ[ألٍُّ ؤ[ألىلجمرُّحت سًجبحآلآ
ةِ ٌُّ ألُّ آٌ[ ْ خً حل ّ إل خُّالخُّ
طُّْ ِ خل٨خ ء:ط[ َّ ْ
ألُّّ.“ ًٌّجمر ز
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ٌ[ألٍُّ ٌ[حتٌحلحألِ طّجمس[ألِّـ مجذِ ؤ[حتٌ[
ذُّألإل[ ْزآ إلُّؤ[آل ؤُّجبحتٌحبٍ : حتٌ[ئ
حتحجلٌُّّْ ْذُّةٍُّ ٍأل[ْض خُّضًئِ
خُّجبئألُّّ. طُّْحتْزِ ذختٍ ٌ[ألٌُُّّةِ إلّمت
طّجمس[ألّ[ َّْحتجلجنُّّة[ألِ حتخبأل[ؤُّ
ؤ[حتٌ[ ٍ ضجل ةُّ خْةختجبََّّْ حتٌ[ئطٌَُّّْ[آل ٌ[ألٍُّ إلُّئدجتححتجبَّْ ٌ[حتٌحلحألِ مجذِ
ئُّضًئِ س�ُّ: ْذُّةٌُّ[آل ؤُّجبحتٌحبٍ
ّىِ ضًئ خُّإلّمت ْذُّةٍُّ ئّ�[ٍ:
ٌ[ألُّة[ألِ ألُّّْ حتحجلٍ طُّْحتْزِ ذختٍ

ألُّّ. خُّجبئ طُّْحتْز[ٍ ئُّمجُّئذختٍ ّحنٍُّ: ة ّجمر[: ط ةُّ: مجذِ
إلٌُُّّْ ٌ[ألُّةٍُّ ألُّحتٍ ّ حتحإل زئّ�خت٩ٌ
ّرآ أل ّ جبَّأل[ئ ٌُّجبَّمجدًْألَُّّْ خُّجبَّخلر

ٌ[ألُّةٍُّ حتٌحلَّة[ألِ: ٌر: جبٌَُّّْ
ذخت ٌ[ألٌُُّّةِ خُّحتَّْ ّرّـ ئ ّ دإل ّ س
نيُّألحبٌآل ٌُّإلُّحتخ ٌرآ ٌدىُّْ خُّحت�
طُّْحتْز[َّْ سّ[سّ[ة[ألِ ئٌُّ[ألُّ خألحبٍ

ّ�ُّجنرًَّْ. ز
حتخبأل[ؤُّة[آل:ٌ[ألٍُّ ِإلُّْحئ:ِّ خُّز
ّحنىر[جي خ ٌ[ألٍُّ ئُّطّأل�ئرُّحتحْ خئرآل
مجذِ جبَّجبَّآل طَُّّْ ِإلُّْئ ئُّذًحتةّ[
أل[ْخختحْ ٌ[حتٌحلحألِ خُّال ّخن:خىُّآلآ زُّئى
ئُّْ خُّإلّىلى[ال زًٌَُّّألحبٍ ط[ؤ[جبَّألُّّ
ئُّضًئِ ٌر جبٌَُّّْ خى[زّـ ٌ[أل[ألَُّّْ
خُّْ طٌُّْخن رَُّّْآ ّ أل ّ ف ْذُّةٍُّ
َُّّْئّ�[ٍ:خ ضًئِ ذُّألإل[ ةُّ ٍُّّ ّ ز

ّحلَّ. خُّإل
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ؤًخلرُّه[ طُّقُّجب

خ[ةًحتْ ئُّحتخبإلُّزّـ:حتخبط[ْحْ سّإل[آل ذ[ألْ ئُّجلحتخٌُّّ
خ[جن١ٌآل ًٌّأل ِخل[ئ إل[ذأل ئُّمجُّئ جلٌَّّْ ٌّمج خ[جنًحتٌّ

ٌرّـ جبَّةخت جبٌ[حتٍ َّْحتجلجنُّّة[آل ٌ[حتٌُّّ ئُّجلحتخٌُّّ َّْحتجلجنى[حت
ّر إلُّئحبَّخلر ةُّ جبَّةُّآل جبَّجلمج[ٌُّ خُّْ خ[َّْحت� إلُّؤًْحآل

ًٌَُّّةّ خُّجن ةُّ جبَّجلحألآل نيًألىُّ طُّْة[حتَّآ خُّطُّع[ؤ�ٌُّ[ألحبأل
ٌر. طُّع[ؤحبَّجبحت ز[ء

نيُّّذّـ جن[حتنيُّّذّـ:شّحلذ ْذ[ألٌُّّ:جبَّحتََّّْ ئُّْ
طُّمجُّحت ٌ َّْحتجلجنى[حت ةُّ إلة[حتأل[خآل جبححتٌُّذ ز[حتَّ ضحلؤ[ٌُّذّـ
ِّ:خحبَّآل. ز ّر ألُّخ خل[ئ ٌ[حتٌحلحألِ خ[جن١ٌآل ذُّض جن[ٌُّأل
خًأل َّْحتجلجي جلحتَّ ؤ[ٌَُّّْة ض٤[آل ةًحتجبخلر[أل ئُّ

خًْأل خل[ئ:حتٌحلحأل]ٌ خ[جن١ٌآل جبَّخلرألّحن[ألىختجبأل خُّال إلٌُُّّآ
ْحآل َّْحتجلجيّـ َّْجلححتَّذ حتحخختجبْْ خل[ف ئُّنيُّألحب ألُّّآ:حتحخلرُّ
طُّال :خُّال خل[ئ خ[جن١ٌألُّة[أل ةختجبأل خُّضُّز إلُّئحبَّخلر[
ال ّ خئ ر[آل ّ ز خ[ؤآل جبَّةختحآلح جبَّخلرألّحن[آل نيآل خ[جن١ٌأل[ألُّ
ةختحخًح ضُّز رّ ٌُّة ألٌُُّّة]ٌ ئُّ ّ ٌ[حتٌحلحأل طُّمجُّحت
خُّ طٌَُّّّْ َّْةًْ خًْحٌُّآ ز[حتذ ذخت حتٌُّة]ٌ إلِ جبَّخًحٌُّ

ٌر. جبحخألخت ذُّْحهًة
جبَّةختجب ة[حتٌَّّ طُّال خلُّحتزُّحتجنر ةُّ طُّْئّجتألٌٌُُّّّ

ْحجل ط[خلرّحنّ[آل إلُّحتنيُّألحب إلُّخًْحٌُّ ئُّضٌ[آل ألحلٌ ذ[ةُّخل
جبحجبَّأل[. طُّْحألّ[آل خًْحٌُّ

خًْآل ّ ةُّخل[أل ٌ:س[حت خلُّحتزُّحتجنرّ[حت:إلُّألحب ئّجتألٌُّّ
طُّْ خُّخلُّحت يًحت س[ ألُّخًْ َّْحتجلجنَُّّْ خُّخلُّحت ٌ[آل هخت� ةُّ
ّرآ أل ّ [آل:خلُّأل� ّإلُّئ ئّجتألٌُُّّ طُّال َّْحتجلجنى[حتحألٌُّّ:ةُّ

نيًألىُّ خًْ ألًةرٌُُّّء ٍض جبحخُّجنىختجبألُّةُّجي ؤُّحتحخلّؤ
ّخن ز س[حتٌخن ٌ إلُّألحب ْ جبَّنيًْ مجًحخلرألَُّّْ خًء �ئُّط[إلُّأل

ؤُّحتحخلّؤُّةُّ:أل[َّْة[آل:جبَّجلحألختحآل.
ذُّإل[ َّْجلححتَّذُّةٌُّّ جبئألّ[ال:طُّمجُّحت جي 2009 خل[ف خ
إلُّؤ[آل:إلُّئٌُّّ:خل[أل:حتحخختجبٌّْْ:جبْخ[حتَّ ؤ[خًْحٌُّ خُّحتْححتٌّ

إلُّئألُّخلر[ جبحؤُّجلحتحٌَُّّْء إلّمت خن ّطُّؤجم[ئ جبَّةختجبََّّْ
. خل[ئ خ[جن١ٌألُّة[أل خُّجبَّخلرألّحن[ألىختجبأل

خلسحتزث جبَّخلرًْحت ط[حتحال:ظُّؤُّجبآ

طَُّّْجبحٌُّ ِئُّإلُّْئ جبإلء ٌ[ألٍُّ ذّسِ
زخلرٍُّ طُّْ إلُّهرٌُُّّجبح طُّال ئٌُّ[حتٍ
خُّ ّحنًْ ز إلُّهرٍُّ ةُّ ٌرَُّّْ َّْحتخ�خت
ٌ[ألٍُّ ذّسِ ئُّمجُّئ خُّحتحؤدُّحتخًْألِ

ئُّجبَّخلرّحبح. ألُّْحتجل
ّألشحنُّكُّ ز خلدٍُّ ٌ[حتَّ خخت�
إلُّهرٍُّ ٌ[حتٌُّة[ألِ خلُّحتسُّال
ضًئِ ٌُّةُّؤِ يأل[نِ خلّ[جلجبٌَُّّؤِ
ٌ[ألُّة[ألِ:ةًحتجبخلر[آل ِّ:أل[ٌ[خِ ز ذزِ

طُّْ ّى[ألِ ٠ّة ة ٌرّـ طُّع[ؤدحبحت
ّحبح ّ ذ ةُّ خ�[زآ خُّةذ[ يأل[نُّ
حل ّ خُّإل مجختأللّـ حتْْخُّحت�ٍْْ نيُّألحبٌآل

ٌر. ئُّضجبَّمجخت
ةُّ جبإلء ٌ[ألٍُّ ذّسِ
إلُّهرٍُّ ٌ[حتٍ خُّحتئُّطُّع[ؤحبحألِ
ٌ[ألٍُّ ذّسِ: خُّحتحؤدُّحت ّحنًْ: ز
ئُّزئٍُّ ض[ئ :18 :ٍخُّة ألُّْحتجل
ئٌُّ[حتٍ خًْآ حتٌحلخُّألحبٌحبح جبَّْْؤِ
ذّسِ حتْْخُّحت�ٍْْ إلُّهرٌٌُُّّحبح طُّال
َّْحتجلٍ ز[ئُّْحألِ خختْخلىِ ٌ[ألٍُّ

ٌر:خُّخلًجب جبٌَُّّْ رَُّّْْ ّ ّحنًْ:جبَّخ ز
سُّؤ[َّْحتٍ ئٌُّ[حتٌ�[ْ َّْحتمجختذآل
ّرّـ أل ّ خُّجبَّخلردإل خلُّحتةُّْذآل ٍض
زخلرُّةٍُّ زئُّْ ٌرَُّّْ خ�ُّحت�

ّحنًٍْ. ز
ةُّحتةًةِ ٌ[ألٍُّ ذّسِ إلُّحتَّْإل[
ئُّجبَّحتٍََّّْ يأل[نِ:ٌُّةُّال ز[ئُّْحألِ
ذّسِ حتْْخُّحت�ٍْْ ٍض ٌ[حتٌ�[ٍ
ةُّ رَُّّْ ّ جبَّخ ةُّحت ْحألٍُّ جن٢ ٌ[ألٍُّ
ّخن:ةذ[ٌِ :ئُّزئٍُّ:ز 7:ض[ئ ٍخُّة

ٌر. جب حتٌحلخُّألحبٌحبح

طُّؤ[ألٍُّ ٌ[حتٌُّ جبْْ س�ُّئُّال
ٌآلث طُّع[ؤحبَّجبحت ضًححتََّّْجي

ّحنؤُّحتمجٍُّ ز ط[حتححتحزـألُّْحتجلآ
ّحنؤُّحتمجٍُّ ز آ ؤ[ألِـإلُّْئ٢ ّ خلئ
آ ٍ ألً ـخل٢ْحألِ إلُّْئ٢

خم. ض[ءـز٢ ٌآلآ خلُّْحتَّـإلُّألحبحت
ز[جي ضًئُّةُّ حتٌحلخُّألحبٍ

جبْحجلجبَّإلُّالث إلُّهرٍُّ ٌ[حتٌُّة[ألِ
. ةُّحتةًء:26:ض[ئ
. ض[ئ خم21 ز٢

. ض[ئ 20 ؤ[ألِ ّ خلئ ّحنؤُّحتمجٍُّ ز

. 20ض[ئ إلُّْئ٢

. ض[ئ 19 جبإلء
. ض[ئ 19 خختْخل
. 17ض[ئ ط[حتححتحز

. ض[ئ 17 ٌآل إلُّألحبحت
. ض[ئ 14 ٍ ألً خل٢ْحألِ

. ض[ئ 13 إلُّْئ٢ ّحنؤُّحتمجٍُّ ز
. جل:12:ض[ئألُّْحت

. 9ض[ئ ض[ء
. ض[ئ ْحألُّ:7 جن٢
. ض[ئ 6 خلُّْحتَّ

هةوَلي طَيِرانةوةي ثؤستةكةيةتي دهؤك

ث إلُّْئ٢ ؤًخلرُّه[آ طُّقُّجب

ذزِ ٨ّ ٌُّة خُّخلُّحتزُّحتجن٨
ذزِ ضًئِ: ةًحتجبخلر[آل جبَّخل٨:
ٌ[ألُّة[ألِ ٌُّةِ: زئُّ: جبَّخل٨

ّىختجبإ جبَّخلرّس ةًحتجبخلر[آل
حتحخختجبْْ جبْْجنُّكٍُّ حتخبٍ
ضضضًحآل ّ أل ٌ[حتٍ خُّطُّع[ؤضضضحبحألِ:
َّْْجنُّي ٌ[ألٍُّ إلُّحتجبْْ

ضًئِ ٠ّةّضضضضضضى[ألِ ة ؤُّكًحتآ
ٌُّةِ زئُّ جبَّخلضضضضضضضض٨ ذزِ:
جبَّخل٨ ةًحتجبخلر[آل ٌ[ألُّة[ألِ
ٌ[ألٍُّ ّحبح ّ ذ ةُّ ىضضضضضختجبآ ّ ز
خُّطُّألضضضضضش[ؤِ :َّْجنُّيضضضضضضضض
ٌ[حتٌُّةٍُّ ض[ئ ثب خُّ تب

خختجبََّّْإ
جبَّْْال إلُّؤضض[آل:حتخب:ٌ[حتٍ إلُّحت
خلحتحآلّـ ٌ[ألُّة[ألِ ًحآل ّ ئُّأل

خلحتحآل ٌ[ألٌُّّ طُّع[ؤحبحتحآ ض[ئألًحت بب خُّ بب خُّطُّع[ؤ
خختجبََّّْإ ٌ[حتٌُّةٌُّّ

خلُّحتةُّْز ضًئُّ طُّال ئُّخ[حتٌَّّ
ر ّ ٌُّة ٌّ خلىختذ٢ ؤًشجمف
ةًحتجبخلر[آل جبَّخلر زذ
خُّجبَّخلرضضضضضضضضًْحت ذ[ٌدُّز
ر ّ ٌُّة “َّْء ْذِ خلسحتز
ةًحتجبخلر[آل جبَّخلر زذ

دةستيثَيكرد كوردستان يةكى ثلة دةستي تؤثي خولى

خلسحتزث جبَّخلرًْحت
ني[ٌْ[آل طُّْحتْزِ ٌ[ألٌُُّّةِ نيُّألحب
ٌ[حتٌحلحألِ ٍمُّخحبْئ إل[ْخ٢ ًٌَّذُّ خخت�
خخلىّأللّـ ةّ ئٌُّ[حتٍ ًجبَّْئُّذِ ّ أل
خىُّآلإ ّحنِ زُّئى طَُّّْجبحآل ِئُّإلُّْئ
خ ط[ؤ[جبَّة[حتٌُّّة[ألِ ئُّمجُّئ
ْذ[ألِ ٨ّ ئُّز[ئُّْحأل خُّجنحبححتٌىختجبآل
جبٍْْ ؤ[أل�ِ: ٌ[حتَّ خخت� ةُّ مُّحتَّذ:
إل[ْخ٢ ّرآ ًٌَّخىل خُّحت� جبحإل[ذًْ ِخل[ئ
ًّجبَّْئُّذِ أل ٌ[حتٌحلحألِ ٍمُّخحبْئ
طٍَُّّْ خخلىّألل: ةّ ئٌُّ[حتٍ:
ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب خلسحتز خُّجبَّخلرًْحت
خألحبٍ طُّْحتْزِ: ٌ[ألٍُّ نيُّألحبٌآل:
ّحنىُّجنىختجبَّْْْ ز مجختحألدُّإل[ٌ[آل
ّحنِ زُّئى طٌَُّّْ[ألحبحَّْ ِإلُّْئ

خىُّآلإ
نيُّألحبٌآل ةُّ أل[ْخختحْ ٌ[حتٌحلحألِ
ذ[ةُّ أل[َّْْ ّ خُّجبَّخلرإل ٌخت�ٍ جل ؤّحبحئّ[ٍ
رُّّ ّ ئُّز[ئُّْحأل ةُّ ةًحتجبَّ ٌ[حتٌحلحألِ

حة م٢ ٌألُّحتحٌُّذِ ألً ًجبَّْئُّذُّّة[آل ّ أل
طُّْ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ جبَّة[ز
ئُّْذ[ألِ جبحْحٌ[ألىختجبَّْْ ٌ[أل[ألٍُّ
ّىِ ْذ نيُّألحب ذًحتةّ[ْ ٌأل[آلّـ

ئةوروثـي يـانةيةكي ضةند
عةبدولَآل بِريوةتة هاوبير ضاويان

ضًف طٌَُّّّْ ّخن ز خُّخ[٤[ألحلحأل
دى[ز ّ جبَّخلرس أل[ٌ[خُّة[آل ٌ[ألُّ
ٌ[ألُّ ضًف جبحإل[ذًْجبح ئُّجنًخ[ذ
طُّع[ؤدحبٌَّآلآ ٌُّةُّة[آل زئُّ
حتٌحلٌّ خلُّحتخىُّْألُّ ٌ[ألُّ ب ذ[َّْ
رُّ ّ خد خبؤ[حتٌَّ[آل أل[ٌ[خُّة[آلّـ ٌ[ألُّ

ٌ[ألُّإ تب
ٌُّةُّة[آل: زئُّ ٌ[ألُّ: ئُّضًف
طُّْحألّخن خُّجنحبححتآل ٌ[ألُّ ت

ألًحتآ حتْحألحبْجلآ “خلحتحآلآ
ّحبٌّ“إ ط[ؤ جنُّيَّْآ:ؤُّكًحتآ

ضًف خُّخلّجمرُّؤ ٌ[حتٌُّة[آل
ّرّـ ًٌَّجبَّني خُّحت يأل[ه ٌُّء
جبَّْْال ٌُّةُّالّـ :زئُّة[أل ض[َّْآل
ٌ[ألُّ حتٌحلٌّ خ خلُّحتجبَّةُّْآل
رُّّةُّجي ّ ز[ئُّْحأل أل[ٌ[خُّة[آلّـ
ّرّـ جبَّض[ٌُّأل حتخب جنُّجي ؤ[ٌَّّْ
ٌرإ طُّع[ؤحبَّجبحت ٌ[حتٌّ ب حتخبحألُّ

شــةِر نةورؤز كضانـي
دةكـةن ئةفريقـا بـؤ

خلسحتزث جبَّخلرًْحت خل[ؤ[آل:م٣ً[آلآ

٨ّ خُّؤُّخُّخل٨مجُّجنغخُّز[ئُّْحأل
ذّسِ ئُّطُّهختٌي[آ مُّحتَّذ ْذ[ألِ
ألُّْحتجل ٌ[ألٍُّ ز[ٌجمىئجمًححتٍ ةىل[ألِ
ٌُّةُّؤِ زئٍُّ أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل ِإلُّْئ

جبَّجبَّآل. حيِ م٢ ضًئِ
ز[ٌجمىئجمًححتٍ ةىل[ألِ ذّسِ
طٌَُّّْ[آل ألّ[جلٍ ألُّْحتجل ٌ[ألٍُّ
زئٍُّ حة م٢ ٨ّ ئُّز[ئُّْحأل إلٌُُّّ
ضٌ[آل ذ[: ألآل ّ خُّجبَّخلردإل ٌُّةُّؤِ:
ْذ[ألِ ٨ّ ز[ئُّْحأل خ�ٌُُّّألألُّ
جبحإل[ذًْ ؤ[أل�ِ ٌ[حتَّ خخت� ةُّ مُّحتَّخِ
طُّهختٌي[ ةّحنًَّحتٍ ذًألجمِ ئُّْذِ

ٌر. طُّع[ؤدحبحت

خل[ؤِ خل٢ْحآل ئُّؤد[حتََّّْ
ز[ٌجمىئجمًححتٍ ذّسِ ألُّحتٍ ّ حتحإل
خُّجبَّخلرًْحت طٍَُّّْ ألُّْحتجل ةىل[ألِ
خدألُّ طَُّّْجبحآل ِئُّإلُّْئ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب
رُّّ ّ ز[ئُّْحأل ئُّْ ذ[ حة م٢ ز[ئُّْحألِ

خىُّآل. خُّجنحبححتٍ مجُّْحتٌَُّّ
خ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ أل[ْخختحْ
ذخت نيخت� إلُّْئُّة[ألّ[آل ؤُّخُّخلرُّ طُّْ
ًٌَُّّّةِ خُّجن حتخبحألُّْ ةختجبَّْْذَُّّْْ
جبَّةُّآل. أل[آل ّ حتحإل ؤُّجنيّـ خُّحتجبَّْحال
ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ إلُّحتَّْإل[
ّىِ ة[ؤس ألحلٌىحبح ئُّجبحإل[ذًٌُّْةِ
ٌ[حتٌحلحأل[ألِ خ أل[آل: ّ حتحإل ؤُّجنيّـ
خ خُّخ[جنِ ذ[ جبَّة[ذَُّّْ ٌ[ألُّةٍُّ

خآل. ط[ؤ[جبَّ رُّّ ّ ز[ئُّْحأل طُّْ

ث إلُّْئ٢ ؤًخلرُّه[آ طُّقُّجب
ئُّضًئِ خُّجنحبححتٌألُّةختجبألِ خُّحتحؤدُّحت
إلُّْئ٢ ٌ[ألٍُّ حيِآ م٢ أل[ٌ[خِ:
ط[خلّ[َّْ ِّ ز ذزِ ٨ّ ٌُّة ئٌُُّّآل:
ط[خلّ[ٍ س[ؤِ خُّجنحبححتٌىختجبألِ ٩ّ خُّئ

ٌرإ ّحبَّجبحت ز
ذزِ ٨ّ ٌُّة طٍُّْ ز[جي
ٍخُّإل “هّو[“ سّإل[ألِ ِّ ز
ذزِ ٨ّ ٌُّة َّجن[ألحبألٍَُّّْ ًإلُّئ
ئّجتألٍُّ ئٌُُّّآل حة م٢ ِّ ز
خُّخلُّحت خلحلحٍ حيَُّّّْ م٢ طئؤسِ
ني[ةُّّ ذُّْحٍْ خلُّز[ألحبْ حيحبح م٢
حتحمجختزّـ ْذٍُّ طُّْ َّْحتجلجنُّّة[ألِ
ضًف ٌ س[حت نيُّألحب إلٌُّجنَُّّْ خُّْ
جبْحضختحآ م٢حي أل[ٌ[خُّة[أل ٌ[ألُّ
ط[خلّ[َّْ ِّ ز ذزِ ٨ّ ٌُّة ئٌُُّّآل:
ألُّسُّي ْ إلُّْئ٢ ٌ[ألٍُّ خُّجنحبححتٌىختجبألِ
ح سُّخل٢إلُّئ ط[خلّ[ ٨ّ ٌُّة ئُّس[ؤِ
طئؤسِ ئّجتألٍُّ ةُّ ة[ذٍُّ طُّْ خ

رَُّّْإ ّ جبَّخ ز[جن�ُّجل ٌ[حتَّةٍُّ ئُّخخت�
: ِ ز زذ رّ ٌُّة ةُّ ّجمر[ ط :
خ ألختحَّْذَُّّْْ ّ َّجن ًإلُّئ م٢حي
َّْحتجلجنُّّة[آل ة[حتَّ: حتحزُّحت�حألحبألِ:
ةُّ ألختحَّْ ّ ىإل ّ ز ة[ذ ئّجتألٌُُّّة
حتخبٌّ طٌَُّّْحبح خختٌ[حتٌّ ئّجتألٌُُّّ طُّال
أل[ٌ[خ ضًف ة[حتْحأل نيًححتجنُّكُّ
خُّال ٌ�[آ حت ٌرُّ خىُّْ م٢حة ألُّة[أل]ٌ
إلُّْئ٢ ٌ[ألٌُّّ ةُّ: ألُّّ حتْْآل: ّجمر[ ذ[ط

ّىلُّْحألَُّّْإ خُّز ٌ[آل جبَّة[ز خُّجنحبححتٌّ
جبَّخلر جلحألّ[حتٌ[ألٌُّّ طُّْ ِّ خُّز
ئُّؤ[ٌَّّْ ةُّْذًَّْ خلسحتز جبَّخلرًْحت
نيُّألحب إلُّْئ٢ ٌ[ألٌُّّ حتحخختجبْْ إلُّهرٌُّّ
ةُّ طُّع[ؤحبحَّْ :خًْألٌَُُّّّْةة
خًْآ جنُّكُّ ٌُّء: حتخبٌّ جبْحذختٌألّ[آل:
ٌّ ة[حتمج٢ جبَّخلرٌُّّ :طُّألحبحؤ[أل خُّال
ّ[آل ّ ز ىّ[آل ّ خُّجن خُّجيآ جبْْ خًألُّذُّ
طُّْحأل ألُّةُّآلّـ خُّجنحبححتٌّ خ[جنُّ
طُّؤُّجي:خذُّ ّىلُّْحألَُّّْآ جبٌىُّجي:خُّز

خختٌ[حتَّةُّإ جبْحةُّْذأل إلة[حتٌّ
إلُّْئ٢ ئٌُّ[ألٌُّّ خلُّحتني[ٌَُّّْء
إلُّْئ٢ ٌ[ألٌُّّ ةُّ ط[جنىختحةختجب طٌَُّّّْ
ِّ ذز:ز رّ ئٌُُّّة ىّ أل ّ ألّؤىلُّ:خُّئ
رًْ ّ خ طُّمجُّحت ةُّ َّْحتمجختذًَّْ ط[خلّ[
طُّْحآل ألُّة[ز م٢حة ئُّضًف خُّجنحبححتٌّ
جبَّةُّآل ز خُّجنحبححتٌّ إلُّْئ٢ ٌ[ألٌُّّ:
خلحلحةٌُّّ ط[خلّ[ْ :ر ّ ٌُّة ئُّس[ؤ
ّجمر[ ذ[ط خُّال إلُّئحبَّمجختآلآ إلُّْئ٢ خلُّحت
خُّذُّْحٌّْآ ألُّّ حتْْآل طَُّّْجنّ[آل
طُّمجُّحت ّر جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ طُّؤُّجي
حتة[خُّحتٌُّّة[أل أل[ْ رُّ ّ ألُّني إلُّْئ٢
ّر طَُّّْ:جبَّخُّضحن م٢حة:ؤ[أل[ٌّ ضًف
ألُّّآ ة[ذ جبَّخلرٌُّّ خُّ ؤرؤ[ألٌُّ[آل ةُّ
جلحض ْ إلُّْئ٢ ٌ[حتٌُّةٌُّّ خٌُّجي إلُّحت
نيًححتجنُّكُّ حتخبٌّ خختٌ[حتْحخًْ ةُّ
حتخبٌّ خ جبْحضختح ٌر طُّع[ؤدحبحت

جنُّكُّإ

ئاسيا ثَيي تؤثي يةكيَتي
داوة هةولَير بةيانةي بةلَيَني

طُّْ “خلُّحتسُّؤِ ْذّحنِ مُّحتَّخفإ
ؤ[ألَُّّْال حتَّذىختجبََّّْْ: خألحبحألُّال:
خُّجنّ[ْذخت ةًحتجبخلر[آل: حةّـ: ئُّم٢

جلحألِإ“

إلُّخبححت:جبخلىِآ:جبإلءث
ٌ[ألٍُّ إلُّحتجبْْ ِّ ز ذزِ ذّسِ
ئٌُُّّة١ٍ ذختخلّ[آل جبإلء خمّـ ز٢
ئُّضًئِ ًحألّ[آل ّ أل ٌختخِ: جب ٌ[حتٍ إلٌُُّّْ
ط[خلردُّحتجل خٌُّ[حتٌُّةِ حيِ م٢ أل[ٌ[خِ

جبَّجبَّآلإ ئُّيُّئُّال
ٌ[حتٌُّة[ألِ ئُّؤّ[ألِ  طُّؤخت� ٌ[حتَّ خخت�
ِّ ز ذزِ ضًئِ ٌُّةُّؤِ إلُّهرٍُّ
ًٍَّّ ئُّنيًححتني حةّـ م٢ ٌ[ألُّة[ألِ أل[ٌ[خِ
ذّسِ خ[ةًْحتآ مجختْزِ ى[ألِ ّ ٠ّة ة
جبإلءّـ ٌ[ألٍُّ إلُّحتجبْْ ِّ ز ذزِ

خدألَُّّْإ ٌُّة١ حتْْخُّحت�ٍْْ خم ز٢
ٌ[ألٌُُّّ جبْْ طُّال: ًحآل: ّ أل ٌ[حتٍ

أل[خلختحَّْآ ٌختخِ: جب خٌُّ[حتٍ: ةُّ
خُّحتجل ّىِ ط[خلر ٌر جبَّةخت ٍ ني[َّْحت�
ُّّةِ ّ ٠ّة ة ْإلُّحتجب ّرّـ خُّضَّْخدّأل
ِ أل[ألِ:خل ّ خُّجبَّخلرإل خختجبألَُّّْْ ذًألحب:خ

[حتٌُّةُّ:خىُّآلإ :ٌ ِض[ئ
سّ[ْحجل خم ز٢ ٌ[ألٍُّ ذّسِ
خُّحتجلٍ ّىِ ط[خلر ّحنًْآ ز ئُّخل[ألِ
ٌر ّحبَّةخت ئ طٍَُّّْ ٌِ ني[َّْحت� إلٌُُّّْ
ّىِ خُّط[خلر َّْحتجلَّجبح ى[ألِطُّال ّ ٠ّة ئُّة
ؤ[آل ّ خلئ إلُّحتَّْء ٌرآ خدّألخت َّْ]خ
خم ز٢ ٌ[ألٍُّ ذّسِ ألُّحتٍ ّ حتحإل حتَّؤُّجلحألِ
ْذِ خلسحتز خُّجبَّخلرًْحت ذ[ٌدُّز
ؤُّ ّ ط ّىِ نيُّألحب:ٌ[حتٌحلحأل طٍَُّّْ ئُّمجُّئ“

خ ضؤ[آل خُّخ[جنِ خُّال أل[ةُّآلآ ٌ[حتٍ
ٌِ ني[َّْحت� ط[ؤ[جبَّةختجبَّْْْ ٌ[حتٌُّ طُّْ

خ[جنف“إ طُّع[ؤِ
ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب طَُّّْجنِ إلُّحتَّْإل[
حلَّْ ّ خُّإل ّىِ ذّس جبإلء ٌ[ألٍُّ ذّسِ
ؤ[ؤُّئٌُّ[آل خُّْحتٌ[ٌَُّّّْ جلحت ًٌجمرُّ ّ ز

ٌرإ خىخت ئُّمجُّئحبح
ألُّحتٍ ّ حتحإل ي[خلال خ[خلال ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح
طٍَُّّْ:خُّجبَّخلرًْحت ٌ[ألٍُّ:جبإلء ذّسِ
 طُّؤخت� ٌ[حتٍ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحب خلسحتز
خ ّر جبَّخ خلُّضر يًحتخمّـ ٌ[حتٌُّةِ
ٌ[ألٍُّ ط[خل٨ خُّذ[ٌدُّز إلُّحتجبْآ

سّ[ْحجلذختَّإ ئُّؤجم[ئحبح خم ز٢
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حتحمج٢ح ةُّحتةًء خلُّحتةُّْذألُّة[ألِ
جبْحجلجبٌَُّّؤِ إلُّهرٍُّ ى[ألِ ّ ٠�ة ّ ئُّة
ٌ[ألُّة[ألِ:ةًحتجبخلر[آل أل[ٌ[خِ ِّ ز ذزِ: ضًئِ
ّحنًْ ز َّْحتجلٍ جبْْ ز[ئُّْحألِ خختْخلىِ ٌ[ألٍُّ
ةُّحتةًةِ ٌ[ألٍُّ ئُّمجُّئ خُّحتحؤدُّحتخًْألِ خُّ
طُّْ خلُّحتةُّْذألُّة[ألِ ذًحألِ حتٌحلخُّألحبٍ ٌُّةُّؤِ

ّدُّجنِ:خى[ز. x:ئُّخختجبألَُّّْ:خ ٍ ٌ[ألٌُُّّ:حتحمجخت

الوة ئامادةكردنى  رووداوةكاني 
هــــةفـتـة

رَُّّْ ٌ جبْْحتجبَّةُّْ خ[ذل خ٢
ئُّطُّخبألٌحبح خُّط[جلححت جبْني[حتخًْألِ ٍخُّإل
ؤ[ألىلجمرُّحتًٌأل[ٌرحبٍ ٌ[ألٍُّ: خًئ�[حتٍّـ: ٌ[حتٌحلحألِ
ئُّ :ؤ[ألل ِ خل خ:ؤ[ٍَّْ ّر: ّحبَّني ز طّأل�ئّحلٍ:

ٌرَُّّْ. جبْْحتخىُّْ ٌ[حتٌ�[ة[آل
خُّحتأل[جبحز ٌُّةُّؤِ ئجمِ ّ ني

زختقُّحتئّ�ِ ضًئِ خّجمرُّؤِ ئُّإلُّهرٍُّ
خختجبألٍَُّّْ جبْحٍ ئجمِ: ّ ني ٌ[ألٍُّ: طّأل�ئّحلٍ
ذًحألِ إل[ْألّحنرؤ[ألِ ه٥ً[ؤِ ٌ[ألٍُّ ئُّ
ئٌُُّّةُّؤِ جبْحتض[ذَُّّْْ ئُّحت�ة[خُّحتة[ألِ ٍض

. رَُّّْ ّ أل ّ ف حتٌحلخُّألحبٍ

ٌ[ألُّةٍُّ خُّضحنُّّ خلُّحتةُّْذ٩ خختحٌألر
ذّسُّ خ طُّؤختٌىِ خ[خلىٍُّ ئُّضًئِ
طُّعئخم ئخم زّحنُّمجُّحتَّة[آلآ
خختحٌألر ةًخِ خُّذًحأل[ ٌ[ٌحلحألِ خُّخلُّحتةختجبحٌُّذِ

أل[. ّ إل خٌُّ[ألٍُّ:ةّأل�حل جنىجم٨

جبحخُّجلٌَّْحبح َّة[ألِ طُّخلر٢ خُّحتحجلٌئ
ذزِ سّإل[ألِ ز[ئُّْحألِ خُّحتحجلٌئِ إلُّئدجتححتجبٍَّ
ذًحألِ جبخلر[ألُّجبح ٌ[حتٌُّةِ ئُّ جبحضختحْ ِئإل ِّ ز
سّإل[آل َّة[ألِ طُّخلر٢ : ئُّإلُّئدجتححتجبٍَّ: تإت
ذؤ[حتخى[زإ ؤُّجلآل ّىِ خلُّحتةُّْذأل خد[ذَُّّْْ

طُّهجم[ألٍُّ ؤ[حتحجبأل[ٍ �ٌجب
ألُّحتٍ ّ حتحإل طُّحتسُّألرفّـ ّحنًٍْ ز
طُّْ إلُّئدجتححتجبٍَّ ّجمر[ٍ ط
ذزِ ٨ّ ٌُّة ئٌُُّّآل ْذُّآ
ز[جنيًئِ ْذُّةٌَُُّّّْ ِّ ز
طٍَُّّْ زألِ ٌرّـ ّحبَّمج٢ ئ
ئُّطُّحتةِ ةُّ ٌر جبحت جبَّمج٢ ئُّجبخب
إلُّئدجتححتجبٍَّ ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل

ٌرَُّّْإ جبْْحتملخت طُّحتسُّألرف
خل[٨ٌ ّىِ حتحزحتذ ِّ خُّز
٨ّ ٌُّة طُّحتسُّألر٩ّآ خٌُِّ طّألو
ٌختّـ ٌختخُّخب خب ْذُّ طُّْ ِّ ز ذزِ
زألِ ٩ّ ألإل ًٌَُّّّةِ: خُّجن
ؤ[حتحجبأل[ �ٌجب جبححت�جنرًَّْ طٍَُّّْ
جبْْحتمل[ذَُّّْْ ئُّزخلرُّةٍُّ
ٍ ألً ٌىِ ألُّحت ّ حتحإل طُّْ ِّ ئُّس
طُّحتسُّألرف ذ[ جبَّخلرألّحن[ألدى[زآ
حتجلمج[حتخى[زّـ ط[خلرألحلؤِ ئُّيٌُّختحألِ
ذًحأل[ٍ ط[خلرّـ خ رَُّّْ ّ ٌأل خّ�ُّحت�

س[حتحألِإ
طَُّّْ ئُّحتحزحتذُّةُّجبح
ذزِ ٨ّ ٌُّة ةُّ إل[ذًَّْ
ٌر أل[ٌُّْ طُّحتسُّألر٩ّ ِّ ز
حتحخلرُّْض ًٌَُّّّةِ خُّجن
ئُّزخلرُّةٍُّ ؤ[حتحجبأل[ �ٌجب
ٍخُّإل طٌُّْخن جبْْحتمل[ذَُّّْآ:
طُّْ ٨ّ ةُّخل ز[حتحخلر٩
حتحٍ ألُّْحتْخبحألحبألِ ألُّحتَّْ ّ حتحإل
ِّ ز ذزِ: :٨ّ ٌُّة ٌُّخ مجحن٨آ
ّ خُّزأل ٌر: جبٌَُّّْ ْذُّ: طُّْ
خى[ذَُّّْْ ٍض ئئُّة ؤ[حتحجبأل[
يٌُّختحألُّ ئُّْ إلُّئدجتححتجبَّةُّ:

حتجلمج[حتخى[زإ
ٌ جلحت طٍَُّّْ ئُّمجُّئ
ّحند٩ّ ز َّْحتجلجنِ ٌختحألِ ئُّني[ْجب
ؤ[حتحجبأل[ جبَّةختجب طٌَُّّْ[آل
ئًذىُّْ رُّ ّ خ�ٌُُّّأل طُّحتسُّألرف
خلُّحتجبَّؤِ ًٍَّّ جن خُّإلُّؤ[آل
طُّْ إلُّئدجتححتجبٍَّ ٌ[حتٌىختجبألِآ
ّ�٢خى[زّـ س ئُّئًذىُّجبح ْذُّ
ٍجنى خل[الّـ إلٌُّدُّزّـ
خُّال ٌرَُّّْآ � خ�٢ طُّحتسُّألرف
ئُّؤ[حتحجبأل[ طَُّّْ ّىلُّْحألَُّّْآ خُّز
ألحبٍَّ ّ إل طُّحتسُّألرف خُّجبٌألُّةختحْ
ةُّ حتٌحنر جلٌَّْحبح: خُّأل[ضِ: ذخت
طُّال ٌر ّحبَّةخت ئ طٍَُّّْ ؤُّذختخلِ

ئةرجةنتيـن ثاشقـول ي ثيـَ يةكيَتـي تؤثـي
دةطرَيت لـةمـارادؤنا

ط[جنأل[ٍ ّر ألُّذًحأل ؤألحبٌ[ئُّجي
رَُّّْإ ّ خ أل[جلأل[َّْةُّ

ًٍَّّ جن خُّإلُّؤ[آل ةُّ ؤ[حتحجبأل[
جبًٌٌَّجمر [ألِ طُّك زّىألس[َّْحتٍ
ٍضخ مجُّجي جتٌُّْْةِ: ّ ؤ
ذخت ٌىِ س[حت جبحتْخلردى[زّـ
ئًذىُّآ رَُّّْ ّ خ�ٌُُّّأل طُّحتسُّألرف
ئُّخلُّحتجبَّؤِ نيآل: إلُّحتَّْء
إلُّئدجتححتجبٌَُّّ طُّْ خ ٌ[حتٌىختجبألّحبح
طُّجلؤًألِّـ ةُّال خُّال ةختجبآ طٍَُّّْ
أل[ألحبحآ ّ ئُّحتحإل جن[حتَّجلحٌِ ألُّخًْألِ
ٌ�ختٍ:خلُّحتَّةِ:ئُّؤ[حتحجبأل[ حت خًَّْ
جتْْ ّ ؤ ذخت ٌىِ س[حت ّر خرًحأل ةُّ
ّىحبح ئُّة[ذ خى[ذَُّّْآ جبْخ[حتَّ
ٌىِ طُّمجُّحت جبْحتضجمرألٍَُّّْ ّجمر[ ط

ألحلٌىُّإ
زخل٨ خَُّّْحتمجختذ٩ ؤ[حتحجبأل[
إلُّئدجتححتجبٍَّ ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل
إلُّئٌُُّّةِ ةُّْذُّ طُّحتسُّألرف
ّىِ جلٌ[أل جتٌَُّّّْْْْ ّ ؤ مجُّْحتٍَّ
ضٌحبح ئُّةُّخل[ٌُّذِ: مجُّْحتٍَّ:
سُّؤ[َّْحتٍ إل[ألحبَّحتحآلّـ ً ّ أل ئُّ
ّجمر[ ط ٌُّإلُّحتخ ْذُّةٍُّآ
طُّْ سُّؤ[َّْحتجبح ًّ ئُّأل
مجُّْحتٌٍَُّّّ ْجنى ةُّخل[ٌُّذِّـ
ٍخُّإل ّحن١: ةُّز ألُّؤ[َّْ
طُّحتسُّألرف خ جبَّخلرىُّْذُّة[ألِ
ؤ[حتحجبأل[ خُّحتحجبٌَُّّء إلٌُّدًْآ
زُّحتخلر�[ٌُّةِ مجُّْحتَّخًْ ألحبَّ ّ إل
ئٌُُّّآل ةختحٌَُّّْْ: خ ذ[ٌدُّذِ:
خُّضًجبحٍ ّىَُّّْ إل[ْْذّ نيُّألحب
جبَّجبحتحْ ئُّيُّئُّال طُّحتسُّألرف

جبَّةختحإ خ زُّحتخلرحنِ
ِّ ز ذزِ ٨ّ ٌُّة
طٍَُّّْ ز[جي طُّحتسُّألر٩ّ:
طُّجلؤًْألِ ط[خلرّـ إلُّخلرّىختجب
ألُّّْ ًٌّجمر ز َّْء ؤ[حتحجبأل[
ّحندّألُّّ ز طُّْ: ّىلُّْحألٍُّ: ز
جبَّةختح : ٍ ني[َّْحت� ةُّ جبَّحتنيًْ:
حتجلمج[حتخى[زآ ئُّيٌُّختحآل طُّحتسُّألرف
خختجبَّ:خُّحت زُّأل[ٍ خُّأل[ني[حتٍ :ٌُّخ
ذ[ ٌ[حتٌحبَّجبَّحت جبحؤُّجلحتحألحبألِ
إل[ْة[حتٍ ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل ئُّطُّحتةِ
خخت٨ٌ طٌُّْخن ةُّ خى[ز ؤ[حتحجبأل[
ألُّحتٍ ّ حتحإل ٍحتجبّئُّخ خًْ

إلُّئدجتححتجبَّةُّإ ّحنًٍْ ز

ٌختحألِ ئُّني[ْجب ٌ جلحت طُّمجُّحتنيِ
خًححتَّ طُّْ حألِ زجمسحت� َّْحتجلجنِّـ
حتجبّخ جبحأل[ألِ ةُّ: جبَّنيآل خ ئُّز[ئْحٍ ألُّحت ّ حتحإل ٌ[حتٌحبَّجبَّحتٍ َّْء

مجُّْحتٍَّ إلُّئٌُُّّةِ ؤ[حتحجبأل[ �ٌجب
طُّحتسُّألرّألُّآ :ِّ ز ذزِ: ٨ّ ٌُّة

طُّْ ِّ ز ذزِ ٨ّ ٌُّة خُّال
ٌُّةُّال إلُّأل�[ٍْ َّْء ْذُّ
ؤرؤ[ألُّ ّجمُّألحبألٍَُّّْ ئ خ
ة[حتٍَّ طُّْ ئُّؤ[حتحجبأل[:

ئُّخلُّحتض ٌر جبٌَُّّْ ةختجبَّْْْ
ئُّْ ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل زخل٨
ٌرَُّّْآ َّْحتخ�خت ألُّحت ّ حتحإل
حتٌى[حتجب طٍَُّّْ إلُّحتَّْء
ّحنًٍْ ز ألُّحتٍ ّ حتحإل هئ٧
خة[سألّحتجلٍ ٌ[ألٍُّ
حتحمجٌُّ[ألحب طٍَُّّْ ئُّز[ئطُّحتسُّألر٩ّ حتجبّخ خًْألِ ةُّ

مجُّْحتٌَُّّ إلُّئٌُُّّةِ: ؤ[حتحجبأل[:
ِّ ز ذزِ :٨ّ ٌُّة ئٌُُّّآل ةُّ

طُّع[ؤحبحتحَّْإ طُّحتسُّألرّألَُّّْ
ةُّ خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٍَّ أل[ْخختحْ
إلُّحتجبْْ سّ[ْحجلٍ خنيًْألِ ٍخُّإل
طُّحتسُّألرف إلُّئدجتححتجبٍَّ: ألُّحتآ: ّ حتحإل
ّىلُّْحألٍُّ ز ّحنُّخًَّْْ ة جبْني[حتٍ
ّحنُّة[ألِ ة جبَّةختح ّحند٩ّ ز ةُّ طٍَُّّْ
خُّحتَّْ ٌرآ ني[حتَّخلُّحتخىخت طُّحتسُّألرف
ؤُّذختخلِ ةُّ حتٌحنر ذخت ٌىِ ط[ي[حت

ٌرإ جبَّةخت ٍ ني[َّْحت� مجُّْحتَّذخت
خٍُّ طّألو خل[٨ٌ ئُّحتحزحتذُّةٍُّ
٨ّ ٌُّة ةُّ إل[ذًَّْ طَُّّْ: طُّحتسُّألرّألّحبح
ٌر جبٌَُّّْ طُّحتسُّألر٩ّ: ِّ ز ذزِ
ٍخلؤ[ألى طُّئّجم[ألحبحت خُّجبحألِ
زخل٨ ؤ[حتحجبأل[آ جبَّْْؤِ ٌ[حتٌحبَّجبَّحتٍ
ٌرَُّّْْ َّْحتخ�خت ؤ[حتحجبأل[ ئُّ ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل
جبَّخلرألّحن[آل : ٍ ألً ٌىِ ألُّحت ّ حتحإل طُّْ: ِّ ئُّس

خى[زإ
٨ّ ٌُّة ةُّ إل[ذًَّْ طَُّّْ ئُّحتحزحتذُّةُّجبح
جبَّة[ز خَُّّْ إلُّخلر طُّحتسُّألر٩ّ ِّ ز ذزِ
ئُّطُّحتةِ :خلؤ[ألى ِ خ ّر أل[ذًحأل ؤ[حتحجبأل[:
ٌر جبٌَُّّْ ٌُّخ ّرآ خُّحتجبَّْحؤد ألُّحتحٌُّذِ ّ حتحإل
جبْْحتمل[ذَُّّْْ خلؤ[ألى زّألَُّّْ: طُّْ: ٌِ ئُّحت�
خُّؤ[حتحجبأل[ جبَّخلر ٌ هحن[حت إلّمت ِ خ ّؤ٩ّـ خُّإل
ز[حتحخلر٩ أل[ٍْ ّ ئُّز طٌُّْخن: رَُّّْآ ّ ّحن خى
مجحن٨ّـ حتحٍ ألُّسًألِ ؤ[حتحجبأل[ْ: ٨ّ ةُّخل

طُّحتسُّألر٩ّإ جنُّي[ؤِ

هجبئوّ[ٍ خ[خلىٍُّ ذّسِ
ْذُّةٍُّ ٍأل[ْض ئُّضًئِ طُّؤختٌىِ
ٌىِ س[حت خًََّّْْْ خلُّحتةُّْذآل ط[جنأل[ٍ
خلُّحتةُّْذآل. ذؤ[حتةختجبألِ حٌَُّّْ مجُّحت� ذخت

َّْحتجلٍَّ طُّال ّى[ألِ ٠ّة ة ٌجتٍَّ ئُّجبحت
خُّ أل[خلختحَّْ ةُّ: طُّؤختٌىِ خ[خلىٍُّ: ضًئِ
ئُّجبَّحتٍََّّْ:ٌ[حتٌ�[ٍ هجبئوّ[ ذّسِ NBA
خئّحلَّحتجل زحتذألحب ذّسِ حتْْخُّحت�ٍْْ ٍض
خلُّحتةُّْذ٩ خُّجلَّقُّز جلحت: ذًحألِ خًََّّْْْ

ذؤ[حتخى[ز. خُّخلُّحتجبح
ةُّ ذّسُّ جبْْ طُّال ًحآل: ّ أل حتْْخُّحت�ْْخًألٍَُّّْ:
خُّ 104 خُّطُّع[ؤِ ض[ٌ[ألحب جلحتٍ ؤ[ٌَُّّْةِ
إل[ز. ةذ[ٌِ هجبئوّ[ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٍ: ض[ئ 93
ئُّجبْحٌُّء ٌُّء :جنىجم٨ ِ ز[جي:خل هجبئوّ[ خُّؤُّجي
مجختألل خختجبألٌَُُّّّْةِ ذًحألِ خلُّحتةُّْذآلّـ حٌَُّّْ مجُّحت�
إلُّحتَّْإل[ ذؤ[حتخى[زآ ٍض ٌ[حتٌ�[ٍ ض[ئئُّجبَّحتٍََّّْ 38 خ ض[ئُّة[ألِ ٍة إلٌُّجنَُّّْ خُّْ
نيًححتَّؤِ زئٍُّ مجٌُّ[ألحبَّ ٍض خُّحتجلةختجبََّّْْ

مجختْزُّةٍُّ.

بووةوة ئاشناي سةركةوتن فالدلفيا

حتألِ ْحٌآل
جندُّحتٍ إل٢ طّأل�ئّحلٍّـ:
طُّْ ؤ[ألىلجمرُّحتًٌأل[ٌرحبٍ ٌ[ألٍُّ
ةختٌجمرّ[أل جبحْحٌُّةِ ْذُّآ
ٍَّ طُّخلر٢ زختذًمج[ئِّـ: :ٍحبأل[ئحت
طّجمس[ألِ ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ

حتَّذحبَّة[ذَُّّْ.
حتخبأل[ؤُّ ِإلُّْحئ ِّ خُّز

ْحٌآل طّأل�ئرُّحتحآ َّْحتجلجنُّّة[ألِ
إلُّئدجتححتجبَّْ جندُّحتٍ إل٢ حتألِ
طُّْ ؤ[ألىلجمرُّحتًٌأل[ٌرحبٍ ٌ[ألٍُّ
ةختٌجمرّ[أل جبحْحٌُّةِ ْذُّ
ٍَّ طُّخلر٢ زختذًمج[ئِّـ: :ٍحبأل[ئحت
طّجمس[ألِ ؤُّجبحتٌحبٍ حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ
خٍَُّّْ حتَّذىختجبَّْْذَُّّْ
ّرّـ ئ ّ دإل ّ س ٌ[ألُّةٍُّ حتٌحلَّة[ألِ
طّجمس[ألُّّةُّ ٌ[ألُّ خُّحتَّْ

ٌر. ٌدىُّْ خُّحت�
طٌَُّّْ[آل حتخبأل[ؤُّة[آل
حتحٌ�ٌُّ[ألحبَّْْ حبأل[ئحت خْةختجبََّّْ
ٌ[حتٍ طٌَُُّّّْ ضًحجلٌ[حتٍ حتألِ ةُّ
خى[زّـ ؤُّجبحتٌحب حتٌ[ئ ٌ[ألٍُّ خ
مجُّْحتٌَُّّ ٌ[ألُّ: طُّْ ٌجمِ: خُّجبحت

ٌر. جبَّحتخىُّْ
طَُّّْجنّ[آل إلُّحتَّْإل[
حبأل[ئحت ةُّ خْةختجبَّْْذَُّّْ

رةتدةكاتةوةداوايةكيرؤني رؤنالَدؤ
ةختجبَّْْ ئُّحتألِ جبحْحٍ
ٍ ألً ٌ[ألُّةٍُّ ئُّمجُّئ خألحب
خٌُّ[ألٍُّ زًٌَُّّألحبٍ ألُّة[ذَُّّْْ
خى[زآ:خُّال :ؤُّجبحتٌحبََّّْ حتٌ[ئ
ئُّحتٌحلَّة[ألِ ؤ[ألٍَُّّْ حتألِ
خُّمجًع[ْذخت ٌ[ألُّةٍُّ
ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبَّْْ ّرّـ جبَّجلحأل
ؤ[ألىلجمرُّحت ّحنر٩ إل ّ ئُّخُّس خ٢

أل[ة[ذَُّّْ.
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طُّقُّجب ش[س ض[ئّحبٌّ

آ ِ جبَّأل إلُّأل�[ْ حآل ط٢ ةؤ[حتٍ َّْحٌِ هُّحتؤ[ألخت� أل[ألِ ّ إلُّحتَّخلإل خُّحتَّْ حتْْجبحَّْة[آل حتَّْذِ
ني[َّْحت�ْحألىختحْخًْإ ّجت جلحتئُّؤ ٌىِ حتْْجبحْ طُّؤُّجي

ًجبَّْئُّذُّّّة[آل ّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّ سّإل[ألِّـ ط[خًْحتٍ مجُّجنٍُّ مجئخ[ئّحلالّـ ط[خلرٍُّ طُّْ
ّر خ ّى١ّ جنر ألُّجبَّةختح أل[َّْحتحخلر حتخبإلُّذِ: خ جبَّحتَّع[ؤُّة[ألِ خ٩ّآ خُّضٌ[ألَُّّْ:
أل[خلّأل[ئّحلؤِ ٌ�خت: حت مجُّْحتَّذختٌآل: ّحبح ّ ذ ةُّ جبألّ[:مجحنر�٢َّجبح طُّْ خُّخلُّحت ئُّةختجبألَُّّْ س�ُّ

خًْآلإ ذًحتء أل[خلّأل[ئّحلؤِ ه[حتخمّـ أل[خلّأل[ئّحلؤِ مُّحتَّخِّـ ذًألحبحت�ٍَّْ
مُّحتَّذّـ أل[خلّأل[ئّحلؤُّةٍُّ ئُّإلُّحتجبْْ خبٌختحألُّذخت: ذًحتء: أل[خلّأل[ئّحلؤِ ًَّألحبَّجبح ّ أل ئُّال
 طُّؤخت� ةُّ ٌى[آل ألً م٣ً[ألُّّّ خُّضإل[ذَُّّْآ حتحنيُّألِّـ ؤُّذختخلُّّّةُّ خُّجلَّأل�ِ ه[حتخمآ
خُّشُّحتحالّـ ةًحتجب ؤ[ك ئُّجبحٌىدًْآلّـ: ةُّؤ[ئّحلؤَُّّْ إلُّأل[ٍْ ئُّ مجُّحتنيِ: جبَّخلُّذحبححتآلآ
جلٌختَّة[ألُّجبح ّىِ ئَُّّْحتنيُّحتض[ألحبأل ذًحألّ[آل: جبَّجلحألآلآ: : ئُّخُّش خُّمُّحتَّة جنى[ألحبآل حتخبْْ
ئُّز[آل خ[ةٍُّ ئًذىُّ ةُّ مُّحتَّخِ أل[خلّأل[ئّحلؤِ خُّحتضٌ[آلآ خىُّألُّ ٍ ألً ط[ٌألِّ ّىِ خُّحتمج
ني١ّ جتَّْْْ ّ ؤ ٌئىِ خلُّحتَّألً إلُّئحبحتحٌُّ جبَّألًحألحبآ ٍض خلُّجبحؤحبح خُّمحمّـ مُّحتَّخّحلؤِ

ؤ[ألٍَُّّْ:ألُّؤ[خًْإ خألُّؤ[ٍ ٌحبح ئُّسّإل[ألِ:ألً
خلُّحتةًذىُّحت أل[خلّأل[ئّحلؤِ طُّئيُّة[ألِ ّىُّ:ئُّجبْح ٌُّة ةُّ ه[حتخلّخن أل[خلّأل[ئّحلؤِ  طُّؤخت� ْح
ئُّخ[جلألٍُّ خُّأل[ني[حتٌِ ّـ ٩ٌ ّحبَّزُّحت� ذ طُّال:يأل[نٍُّ خل[ذُّة[ألِ جبْح أل[َّْحت�حخلرحبحآ ئُّحت�خبإلُّذِ

إ ٍ ٌرُّجبَّحت جبَّةخت ٌُّّ ألً خلُّجبَّ طُّال جتٍْْ ّ ؤ
أل[خلّأل[ئّحلؤِ جبَّخلُّذِ ٌُّألِ خ خآل ذختحخبٌحبٌ[ٌُّء حتْْجبحْحألُّ �ئُّّةُّ:طُّْ ّ إل خُّؤ[أل[ مجُّحت
ألُّذَُّّْ ضٍُّْ أل[ة[ؤئِّـ [مج[ٌِّـ ّ خ ئُّ ةؤّحبٌُّّةٍُّ ٌُّألُّ طُّْح ألُّذُّْحألُّآ طُّْ

رَُّّْإ ّ جبَّخّأل ٍض ٌختجبَّخلرُّة[ألحبح خب
رَُّّْآ ّ جبَّخّأل ٍض ؤُّجلألحبح ألُّذٌَُِّّْ ّىِ طُّحتة ئُّخُّحتجبَّال  طُّؤخت� ةًحتجبخلر[آل حتخبإلُّذِ
ٌر جبَّةخت ّرآ َّْحتمجختذد ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحتٍ حتْْجبحَّْة[ألِ ئُّحت�َّْذِ ٌىِ خلًجب ؤُّحتسٍُّ خُّْ
ّحن١ ز ّر جبَّخ ةُّ :َّْحتنيُّحتض[آل ِض[ئ ٌُّةُّال ٌرث خىخت :خلُّحتَّةِ ِض[ئ خُّجبْْ ط[ؤ[خبَّ َّجبح ئ٢
إلُّحتَّخم إلُّؤًْ ٌرآ خىخت ط[ؤ[جبَّ خ ٍض �طُّؤخت ةُّال ٌ[آل:ألِ ّرآ ةختحخ خ ط[ؤ[جبَّة[حتٍ
ةًجبَّذ[ ٌ[آل: جنحت�جي ٌرآ دألخت ّ ئ حتجنألد٢ٍ طُّجبَّخِّـ ٌىِ إلُّحتأل[ْ ط١ّ ّ جبححت�ؤ[أل أل[آلّـ ّ إل
ٌ[حتجبَّحتٍ خخت� جبٌ[حتٌىُّحتْ ٌُّةُّال نيختةُّخل[ذُّة[ألِ ةُّ ٌر أل[مجحت� ئَُّّْ إلّمت جبحمج٢ةختجبآلآ ٌ[آل
ةًحتجبخلر[آل حتخبإلُّذِ خ جبحألًخل[ألحبألُّة[ألُّآ خلّ[خلِّـ ُّؤ[ؤُّئ إلُّؤًْ جبَّْْالّـ يأل[نِ
طُّْ ةختجبألِ ةًحتجبٌُّّة[آلّـ حلَّ ّ إل يُّئُّؤخت�ٍَّْ: خلألًحتْ جبٌ[حتٌىختجبألِ: ْحذُّ نيختةُّخل[ذُّ طُّال
ٌ[آل ِحئ هّحبحت� ٌ[آل طذألؤِ أل[ٍْ جبْحذخت س[ طّحبححتٌِآ أل[ْنيٍُّ خٌُُّّء ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيٌٍُُّّ
ألُّء ألًْخلف ٌألحبآلّـ ضً ّر جبَّخ ئُّْ:يُّئُّؤخت�ََّّْجنحبح ألُّّّآ ْح ّحنٌُُّّةِ ة ّر جبَّخ ِألوّحبحتحئة
ّرإ خ خُّةًحتجبٍ ةؤٌُُّّذّحبح ىإل[ذٌُُّّةِ:خلّ[خلِّـ ّ ئُّإلُّؤًْ:ز خُّئىً ٌألحبأل�ُّة[ألحبحآ ئُّضً
ئُّخلُّحت رُّّ ّ إل[ْزُّق[أل جبحتْخلرىختجبألِ جتَّْْْ ّ ؤ حتَّْذِ ٌألحبألٍَُّّْ ضً نيختةُّخل[ذُّ طُّْ جبْحٍ
ألُّذَُّّْة[ألِ ذُّْحٍْ خُّجنُّة[ألَُّّّّْْ خُّإلُّؤًْ ةًحتجب خ ُّض[ئ طُّال حتَّْذُّآ طُّْ خألُّؤ[ة[ألِ
خ[جلححت�ٍ جبقًةختحخلِّـ ٌرَُّّْآ ةًحتذدىخت ْجنٌُُّّجبح جبْْ ئُّال ٌر جبَّةخت ةُّجبح ئُّؤخت� ذختٌخن
ني[ٍْ مجُّحت خُّال ألُّّّآ ط[ؤ[جبٍَّ ّىِ سر ّ ةألجم خلٌُُّّْ زخت� مجُّحتنيِ جبقًةختحخلِ ط[جلحجبآ
خُّةًحتذِ حألحبآلآ جبحت� ئُّيدًئىختجبألِ خختٌرُّّ ةُّ إلٌُُّّ خألُّحت�َّذِ خألُّؤ[ٌُّةِ ٌر ألخت ّ ألُّألًي ِ ئ
ألفّـ ّحندّألّىختحْ ز ئُّخلُّحتَّذ[َّْ جبَّحتَّع[ؤُّة[ألِ: إلُّؤّحنُّ ةُّ مجُّؤٌُُّّةُّ جبقًةختحخلِ

ٌُّء:ط[ؤ[جبَّآلإ إل[ْجن[ألِ إل[ْة[زّـ خختجبألَُّّْْ:ألُّخختجبألَُّّْ
خُّخلُّحتٌىٌُّألَُّّْآ َّجبح ئ٢ خًححتألُّّّ إلٌُُّّ:ةُّ ٍجم[ٍ:ضٌ حت ٌ[خل[ْ طَُّّْ ط[جلحجبٌخنآ خ[جلححت�ٍ
جبَّْئُّزّـ ط[ؤ[جبَّألُّخًْألِ ّ﴿[َّْألِّـ: خ ز[جن[مجُّحتجبحألِّـ ئُّال جبْحتَّ جلحت: خُّجبئألّ[ٌَُّّّْ خُّال
ةُّ جبححتّـجبَّخلرُّة[ألّ[ألَُّّْ شّحلذّـ ئٌُُّّآل: : خ[جلححت� يحتنىختجبألِ جبَّخلُّزّـ يُّخُّخًْآلّـ
خ[جلححت�ٍ ألُّء خُّحتٌآل أل[ٍْ َّخُّحت خُّخ[جلححت�ٍ ٌر جبَّةخت ط[ؤ[جبٌَُّّْ خ[جنًْحتجبح ةٍُّ: ئُّطُّؤخت�

ط[جلحجبإ
خُّإلًّح : ِخل[ئ آ ٍ ألً ِخل[ئ إلًّحجبححتال إلُّؤًحآلآ: :خ ط[خلًجبَّ ّىِ خل[ئ ضًحخلر٩ حٍ ٌخت� ْ

ّرإ خ حتخبإلُّذِ:ةًحتجبخلر[آل حتحخًْألِ مجٌُّحنغّـ

ٍإ ة[حتمج٢ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت� با
ٌ[حتٍإ خبؤ٢ سختخلختحٍْ ّ ئ با

ٌ[حتإ خبؤ٢ تا
ْحتجبخفإ تا
ضُّجلألُّجبححتإ تا

ة[حتَّخ[ٌِ طُّألحبحجلٌ[حتٍ تا
طُّئُّة١ألِ طُّألحبحجلٌ[حتٍ ثا

ط[ٌّ:ذ زًٌَُّّألحبٍّـ طُّألحبحجلٌ[حتٍ ثا
ألُّمجخت ٌ ْ ثا
ألر٢ؤ ببا

زُّضخن ببا
طُّحتجنّو ببا
ذُّألجمّي تبا

خلّ[خل إلُّْحئجم[جلٌّ تبا
َّْحتجلجنِإ إلُّْحئجم[جلٍ تبا
ط[خًحتٍإ إلُّْحئجم[جلٍ تبا

حتذ٢حتٌس ثبا

STC سولي تيَليطراف ِراطةياندنَيك لةكؤمثانياي

أcvا 15ب1ب2010 ذ[ةً ّر جبَّذًحأل جبحْحة[حت
خى[زثإ أل[ْألّحن[أل[ألُّ طُّال حت�َّْحألٍُّ

خل[�إ ٌِ جن[حت� ؤ[ألِثإ ّ خلئ طهّجمِ
خُّحتحؤدُّحت ألشإ ّ ز ألإلؤِ ؤ٢حآلإ ذُّحتٍ
ؤ[ألِ. ّ خلئ زُّحتَّْحتجبٍَّ ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت�

جن[حتنيىُّة[آل ئُّجن[حتْ زٌُّ[ؤأل٢ ثبا
ألر[حتٌّ ّ جبةّؤ هّئؤ ألُّحتٌّ ّ خُّحتإلُّؤإل ثبا

زختجبًٌخلُّحت ألُّحتّـ ّ جبَّحتإل ببا
ّـ:ؤ أل٢ حتَّمجُّجلٌّ ئُّإلُّحتجبْْ ّجتَّحت :خ ببا

طّأل�ئّحلٍإ ٌّ� َّْحتمج٢ ببا
مُّحتَّخِإ ٌّ� َّْحتمج٢ تبا
ذًحتةِإ ٍ� َّْحتمج٢ تبا
ه[حتخلِإ ٍ� َّْحتمج٢ تبا
[ألإ طُّك ٌّ� َّْحتمج٢ تبا

مجختحهّ ثبا
ؤًَّئّحبَّ ّىُّحتٍ طّحنس ة[حتؤُّألحبٍ ثبا

ة[حتمجًجلححت ة[حتؤُّألحبٍ ثبا
زًٌَُّّألحبٌّ َّْحتمجختذأل خُّجبحئُّّـ ة[حتؤُّألحبٍ بتا

د﴿[ألُّ ّ ةر ة[حتؤُّألحبٍ بتا
ألُّحت ّ ّحنرئ ني ة[حتؤُّألحبٍ بتا
ة[ه١ٌ[ ة[حتؤُّألحبٍ تتا
ط[حتحٌحنر خلُّحتذ[جيّـ تتا

ةؤس[ألّ[ٌُّةِ خْةختجبألَُّّْآ ني[سّـ حتخبأل[ؤُّْحألِ خ ئّ�ختحي ّ ذ خلًئِ ةؤس[ألّ[ٍ
ّجمر[جبح ئُّط جبَّة[زإ ؤّحبٌ[ ئُّخًححتٌّ أل[آل ّ َّْخُّحتإل ة[حتٌّ ذ[ٌدُّذُّّـ ةُّحتذِ ِؤ[ئض
ألر[حتٌِ ّ جبةؤ ةئرًحتٍّـ ّـ ِإلُّْحئ ط[٣[ألِ: ّىِ ةُّأل[ئ جبحؤُّجلحتحألحبألِ ِخلُّحتي[ئ
ٌىِ خلُّحتؤ[ٌُّجبححت نيُّألحب ئٌُُّّآل زحن: ًٍَّّ جن خُّ زختخبَّةُّ: خلُّحتؤ[ٌٍُّ: ةُّ ةًحتجبٌُّآ
حتْجبحّْـ ِزّحنٌُّّ[ألُّ:حتْؤ[ئ ٌُّّأل[ألُّّـ خ ًٌَُّّّةِ جن خُّ جبحخّألىختحَّّْـ ةًحتجبٍّـ:خّ[ألَُّّّْ
خ إلٌُُّّ حتخبأل[ؤُّألًخم ة[حتؤُّألحبّـ خبؤ[حتٌَُّّء خُّ ًٌّجم٨ ز ٌُّخ جبَّة[زآ: ّحنإل[ذُّة[آل ز

جبٌ[حتٌىختحْث ّىِ زخلر نيُّألحب

زخلرُّة[آلث
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