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ماجاد
و 0ابا
اسذىـخعً

خعـ 0طا

ب 0ظنادٍعً ٍ .ذدا جبذا قاعناددا ىعخجاددا مً
الـنذا  .ىَعجا داتذجذا  .يالظذا ظخعلَعً يعباعذا اسعتا
ظزاخعتا ٍادال ظ  0جاجا ظينجا ظ 0دما ٍاععات لذبا
ظ 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا لغذالد مَاتاو دظَاىا بج
 0اجات تعه الظفا ظجعاٍا

ٍ .ذدا ظ  0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلش  .فالٌ ٍ .ازدٌ ماسذقتا ظغعخجاىا ظغاباٍاتاٌ
ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ  .ىفذم مً فاغجادٍعً
ظالعكادمذا بفاغجادٍعً بٍادال  .داظاج زدظا ظشذمات
ٍذدا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ب 0ظنا ٍ .ذدا ظب 0ظنا  .ماىغا ٍ .ذدا ظب 0ظنا ٍ .اٍعـ
غابـجا قاعنادا  .قا 0د 0مً قعغاو مذا ظزدظا ظيَعجا
ظيكاجا غابـجا  .قجا بكالش ظنالذل بـنااللش مً
قالش ظنااللش فجعً ٍعً غعفيذا ظيتكاداو ٍذدا
قاعناددا ب  0خذىاتعً مالذل ظاماج قا

 0د 0دا ٍذدا

قاعناددا مً ٍذدا تذىذاىذا  0دتا الفذا

جعباٌ  0ىذا

ظكا 0د 0دا ٍذدا تذىذاىذا مً ٍذدا تلذتاددا

 0دتا الفذا

جعباٌ  0ىذا ظكا 0د 0دا ٍذدا تلذتاددا مً ٍغا يعتجا
 0دتا الفذا جعباٌ  0ىذا ظكا 0دٍ 0غا يعتجا مً خعلش .
تذبذل ظنً  0ظبا ماجش  .بادتا  0ابذما ظ 0ظبذٌ الفذا
جعباٌ  0ىذا يـخا  .لذتلش ساخا ٍادزاخ الٍعات اجكا .

3

مشعتا ظالٍعً عاداجذا  .بغاظادٍعً مذا سذاظذا مذىادٍعً
ظنً ٍاٌاتعً مذا سذاظذا غذبالت ظيذفكات بذ 0ظتا ٍغا
ٍ .عً مذىش الذف الذف جازدا ظجعباٌ جعباٌ

 0دبذاٍذا

بـجازادٍعً  .ىاف 0ادٍعً اجغاز  0ظبا االىفاد ظتجاغاز
ظامـجذا غابـجا  .اسغذا ظاتا لعاتاداٌ خلذال بـجذ 0دش
الغطاج ٍادزاخ اىا ازبـجذت اىفاد لعات قاجذا  .قجاٌ
ماجا  .جابعتا يالدتا ظاماجيالش يذٌ قاجذا
قجاٌ ماجا  .جابعتا يالدتا يزلذت
االىفاد ظتجاغاز ظامـ

.

 0ظبا اجغاز

چ دا غابـجا  .اسغذا ظاتا

لعاتاداٌ خلذال بـجذ 0دش الغطاج ٍادزاخ ٍاٍعـ ماجا .
جابعتا يالدتا ىشذب خلذال  .زدظا ظيَعجا ظيكاجا
ظبجذ 0اد تـجاصلذا ظاسذو يالد يغا  .خغ 0طا ظذامذىا
جابتذا  .اساظاتا ظاماج تذ 0جذا يالخ مً عنعتش .
ساو غعفاٌ ظشاو غعفاداٌ ظشاو فذجا ٍذظاجا

.

باٍاج زدظادٍعً ظناىَاج عنعتادٍعً ٍ .ذىعً غعبجذا
زاعذقذا ظنَادميذا باتـجا  .ىَعجا ظبغاظجا تاقيا
افجذ 0ظغالذل ظاماج ماىغا ٍ .ذدا يعتجا مزاجزا خعل
غابـجا ىاصعجادا  .خ 0دط ظنَادماٌ خعذ قاددو مً
 0دىتش ىاسذب بعجزدىكا ٍذظاجا باعنعـ جازا جبا .
زدظا ظيَعجا ظيكاجا ٍازا بعتا يلش ىذقجذا ظيذخجعخ
ظتغبذٍتش بذت
بـجذ 0دش ظياتيا بعتا بـخاسذا تذٍعذا 0
ابعـ جبا جاما خعلَعً الـنذا ٍ .ازدلش مً قعغامش
ىذتـخذب  0ظً مـجاعفاىذا ظه

 0اجغذزاىذا بَاظكا

ظغاٍالتا ظزدظذٍتا ظجتذتذا ظيكذ

 0دا ظيذقنعً مً
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قعغاماد ظاىا عذالد مَاتاو دظَاىا بج
زاخا

 0اجات

دا يَعذا بـخعلَعً ماالالد ٍذدا زاخذٌ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا ٍذدا قاجذظذا لذاظاج زدظا بج ىَعج
ٍذدا ٍامغاد زدظا بج ٍاو غاغاد زدظا زٍذج ظنزاٍاج
زدٍجعً جازا جبا  .زدظا  .زدٍجعً خلذال  .زدظا ظيَعجا
 .مذا ٍذدا

ظيكاجا  .مذىش عذلش يتذىغذض جَاطا

ل 0خذىاتا ٍ .عـ فذٍتا  .زدظا ظيَعجا ظنَاظذا ليعتجذا .
 0دٍذا ظليعضجذا

 .يتافجا  0مذىش خعلَعً الـنذا

بخذىاتعً
ساغغذا ظه 0ابذلعً لـَذدا جعجبذا قاعناددا 0
ٍذدا ز اخذٌ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ب 0ظنا ٍ .ذدا ىَعج ىَعجا ىَعج ىَعجا ىَعج
ىَعجا ٍ .ذدا جبذا قاعناددا ىذٍجات ٍعخعنتا
ظيجعتا ظشذبـجعتا ظتغ 0بذٍتا  .ماىا قاعنادا  .مً
ععختش اتا غاعلش  .خلذال دظفذٌ دظفافذٌ ٍعا ماتداىش .
خلذال يذت ييضذبات يعتجذا ٍعا تاجضا  .خلذال يذت
داظاج بج ييضذبات يعتجذا ٍعا اتذدش ظتذجضا
بـجذ  0دش  .ماىا ىضذبا

 .مً ماىذا سـنذجذا

.

يتذىضذب مذقاض داقذض خلذال ظالعاتش  .خلذال مذقاض
داقغا مً اقامش  .ماىا ىَعجا ظنً يعَجش  .ماىا
يكاجا تاجتذٌ صذعش  .ماىا زدظا ظزدظذٍتا ظزاخعتا
ظ 0اجذا باجبذا زاظذاتا  .بادتا ظب  0ظبا خاىفذا
جكذٍا

 0دعكا ظيذاٍا صاظتا ظه

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 0ابذٌ ٍذدا

.
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ماىغا قجاٌ يعتجذا قادمعً زدظا ا لب 0ظً ظيَعجا
خاسذظً ٍازا زباٌ خلذال تـجاصلذا بـجذ

 0اد عذلذا

مَاتاو دظَاىا بج  0اجات ظلَازا ىذ 0دمتا  .العاتش
ىاٍجا ظجذٍش باسذو  .ال 0اٍذا ظالفاددا ظاطذجفا
مذىش الىاتاج ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــا
لغعطـ فاىغاماخ

ظامعج الظفا ظجعاٍا

ٍ .ذدا

ظ 0ابذم ٍاطاددا لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا
ظغعخجاىا ظالباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظالٍاٌ ظالٍعاتاٌ .
ىفذم مً فاغجادٍعً ظلغكادمذا بفغجادٍعً
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنادٍعً ِ .ددا جبذا ٍادال خباج جازا جبا .زدظا
ظيَعجا ظيكاجا  0 .جذا لفعنادٍعً ٍ .ذدا قاعناددا .
مذىش عذلش ٍعا ماىغا

ٍ .ذدا

ٍ .عـ يغا ظفجا

0

بيعضجادٍعً ٍ .ذدا قاعناددا ٍ .ذىعً فجذ  0اددا ٍذىعً
ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــــــا
ِادزاخ عجذا قاىذىا غاظادا ظطاغا  .اسا ظكجذا يلش مذا اىاتعً
ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اتـجاىفذ0
.
ب 0ظنا ٍ .ذدا مذا اىاتعً ٍذدا اىاتعً مً
اتادتعً ظنً بذت ٍذدا  0تافادتعً مذتذا مذا ٍذدا مً
بذت ٍذدا ىذتعً طابذا ظيذطادبعً ظبذ  0دا ىذتذبـجعً
ظبيذا الـنا ىذبذٍتعً ظيذمـجعً  .يتلعً اتـجا باتـجا
ٍ .ذدا  .باددٌ مذىش ما 0خذا ظامـجذا مذىش ظنذ 0تادمذا
بذٌ ظا 0خذىذٌ ظاماجيذٌ ظ 0تاماىذٌ مً قعغاماخ عذالخ
ماىغا ٍ .ذدا ماجادٍعً

 .اساظاتا ي  0تافعذدا مذا
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لتذبذل ىذ 0تفذل بذ 0ا مً قعغاو طابا مذفذل مذا
الجكا ىذ  0تبذقلعً ٍاطاداٌ ظَاظباٌ ظشخذالتاٌ
ظتذقالتاٌ ظ 0ابا 0اتاٌ لـجاٍنذا  0ظنش  .خغ 0طا ظلَازا
ىذ 0ماتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظالباٍاتاٌ
ظجعباىاٌ ظالٍاٌ ظالٍعاتاٌ  .ىفام مً فاغجادٍعً
ظلغكادمذا بفاغجادٍعً ظتذمـجعً ظكادامذٌ ٍذدا
ب 0خذىاتعً ٍذدا زاخيذٌ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــا
عجا جذٍا ظكجا ٍال ٍذدا قاعناددا ســــــــــــــــــ

ٍال ٍذدا قاعناددا

 .ييذ  0قعغامادخعً الٍعا

ىعخجاددا مً الـنذا  .ىَعجا داتذجذا  .يالظذا ظخعلَعً
ظلَذدا
.
يعباعذا لزدظا ٍاتذقا ظليَعجا جبا قاعنادا
ٍعً مً ٍذدا ظلخغ 0طا ٍ .عا مً قعغاو بـجذ 0ا ٍال ابا
 .يعتجذا اتذقا جاما خاسذا ظيطذجا ٍال دظزاطام
ماىغا ٍ .ذدا ىذبا ٍ .ذدا  .مَاظذا  0دعكا ظذاٍذب سذبـجا
ظاٍذض باظاتا  .جعَذا ظيذ 0ماتا باتـجا ٍ .ذدا ٍال
ٍادادظً  .اىا 0دا خ 0دطذا ظنَادميذا  0 .الذو ظيفام مً
فاغجادٍعً ظلغكادمذا بفاغجادٍعً ىذست

اخاج

مذىادٍعً بابا ٍ .اطاددا ظيذفتالعً بابا  .ىَعجا
ظيذتالدفعً بالظفا ٍ .ذدا  .لذتلش فشاقا اىاتعً مً
تاو بعً يالٌ ظاىذٌ مً ٍاخا ىذبذا يالظادخعً خعلَعً
يبذبذا سادفذا ظخعلَعً جذٍاىذا باطلذا لبج مً
جذٍا  .ماىغا ٍ .ذدا  .السادد ف ظالباطذل لغاجغاجذا
ظالالو الـنذا اعذىكذا ٍاطاددا ٍاظبذا ظشخذالتا
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ظتذقالتا ظ 0ابا 0اتا تذسام ٍازا ىذ 0ماتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا ىذٍزظيش التـجا  .ىَعجا ظلغاظجا
تاقيا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٍاض طاغا  .اسا ظامعج الظفا ظجعاٍا ٍ .ذدا ظ 0ابذم ٍاطاددا
ىذٍعذلش لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ب 0ظنادٍعً .
ظتغبذٍاٌ لـَذدا ظغغعل خلذال  .اسا
ٍذدا جبذا ىعخجاددا مً ٍذدا اظغذٌ 0
بَازا بعتا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ب 0ظنادٍعً ٍ .ذدا جبذا اسعتا ظزاخعتا ٍادال
ظ 0جاجا ظينجا ظ 0دما ىذٍعذلذا لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ
مً ٍذدا اظغذٌ ظتغ  0بذٍاٌ لـَذدا جعجبذا ىعخجاددا
قاعناددا داتذجذا  .يالظذا ظخعلَعً يعباعذا مذتذٌ جذ0
ظفعه لـَذدا ظناالال ىضذبا لـيعضاج ىَعجا ىذاٍا
ظشذماخا جبا ٍ .ذدا ل 0ابعَاخ لذاقعجاخ لـجاجعباخ
ظلباجعخاخ ظلكادظناخ ماٌ لـَذدا ىذ 0ابا ظناٌ لـَذدا
ىذجاظجاب لـجابعت زاخاظاتاخ اىات و  0ابذت ظاىات
مـجاظجبذت ظاىات مذاقجذت ظ اىات مكادمذت ظاىات
يتذت ظاىات اتذت لباج مً عذالخ ييذ  0التا بزدظاخ
ساجاج خعبذا ظباىَعجاخ ي

 0تاغا  0تذجذا

ظنالـخاظاتا داجغيا ٍ .ذزداخ افاخ ظغذلذا داما يتافذخ
اىغاظذا داما ي 0تاغا 0ظناجخاباتا يشتاٍاف ظيفال
االىفادٍعً اجزدا بلذلباٌ يتاباج طعجذا مياىغذا
ظجاقغذا خعذ ادلذا فتا ظيَاب تغ  0بذٍتا ظادالتا
بغباج و  0اٍطا يعالدٍذٌ ظاجاماتا قادما
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ظناملذال بيكاجا اجكا زاٍات ظيتازدٍات داجغيا
لـناٌ ٍزدت ظافاخت ظغذلذا داما لـناٍعـ يتافاختعً
اىغاظذا داما لـناٍعـ ي

 0تاغا  0ت ظً ظناجخاباتا

لـناٍعـ يشتاٍافتذٌ ظيفالتذٌ االىفادخذٌ اجزدا
بلذلباٌ لـناٍعـ يتاباجتذٌ طعجذا لـناٍعـ
يياىغذتذٌ ظجاقغذتذٌ خعذ ادلذا فاٍتذتذٌ تغ  0بذٍتا
ظادالتا بغباج لـناٌ و

 0اٍطذتذٌ يعالدخذٌ

اجا
ظاجاماتا لـناٌ ٍعـ قادمذتذٌ ظناملذلذتذٌ بيل
اجكا لـناٌ ٍزات ظيتازدٍات لزدظا .يالظذا زدظذا ظليَعجا
 .يالظذا ىَعجذا ظلغابـجا طابا  .اباج الـنذا ظاتا
ظبزا جكذٍا ظيتاغلذا خعذ اعذم ٍذدا سذخذظذا لتذبذل
ظيفال زدظادٍعً لطاللذا بذىذاىا داتبذا لـخاجشاظاتا .
مذجغا ظيتذجخذٌ مً خاجشاظاتعً ظيفال االىفادٍعً
اٍفا ىذسبا لزدظادٍعً  .الـنذا ظغاجذا ظغاٍذخ ىعجذا
 0جاغادٍعً اظتذب ادىادٍعً  0 .دبذاٍذا بيعنكذا  .اجكا
ظبجفذلذا تذتادتا  0ِ .ظخا ظاجذمات جعَا بكاال
صذىفات ظامـجات اب اب لـناٍعـ قجادتاٌ يذدل يذدل
اال ٍا لـناٍعـ جاٍذقتاٌ ظفشاقتاٌ ظ

 0باقتاٌ

بيعنكذا  .اجكا ظبجفذلذا تذتادتا  0ِ .ظخا ظلذتلذا
ٍادال لـنذسام لتاو قاو خعلَعً بعً ظ

 0ابا

بـجابعت جعجبذا ظزاماج قاالدٍعً لـيكاجا  .ىفذ 0
ظه 0ابذلش لزدظا  .يالظذا زدظذا ظليَعجا  .يالظذا ىَعجذا
ظلغابـجا طابا  .اباج الـنذا ظاتا ظبزا جكذٍا
ظيتذغلذا افجذ 0ىَعجا مً ِ 0ظخا ظافجذ 0طابا مً
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بذ 0ا ظافجذٍ 0ذدا مً معتا ظافجذ  0دىعً لـجاٍنذا
 0ظنش  .خغ 0طا مً ِ 0ظخا يل ىَعجا ظنً بذ 0ا لطابا
ظنً معتا لـَذدا ظاقذمتذىعً بغذجـخذا

 .خغ  0طا

ظَادىاىعتا اىات اماجتالٌ بـنذمـجاخ ظفاقذعتذىاٌ
بفعغغاماخ اىاتعً ٍعً زدظ ظاىا يَعذا زدظادخعً اىاتعً
ٍعً ىَعج ظاىا يَعذا ىَعجادخعً ظ

 0ظناد ىذٍعذا

ٍعـ مكاجكلذت االٍذا
بفعنادخعً ظاىا لعاتادخعً اىات .
بيخعجادٍعً ظذاٍبذت اخاستا

الالٍعتا االٍذا

يتذجشذٌ بباٍتعتا يل يعَجادٍعً ظيل يـخعجادٍعً
ىفذ 0قاللعً اعا يالظادٍعً ظجذغال لتعكفادٍعً ىاف  0ا
ٍيـ غذظتا  .يتالبا 0بش ٍعـ ماىغا ٍ .ذدا بـجذخ ٍاخ
دظنا  .ىَعجا ظه 0ابا ىذٍغا  .اسغذت ظاتذت مً الـنذا.
ىَعجا  .بـنذىذ اٌ دظنذا اليتذميذا ظبَغ  0باٌ داٍجذا
اليُ 0دب لباج مً ٍاٍعـ دظنا  .يتغلذتبش مً الـنذا
ىذتغااللعً  .يتذغلذتبش لـخعلَعً جاٍنذا

 0ظناخ .

خغ 0طا ىذسام ععخجاىاٌ ظ  0ظلتاٌ ظبعتاٌ ظغيعتاٌ
ظطابعتاٌ ظشذبـجعتاٌ قعغاماخ يعضاج ىَعجا
ىذاٍا ظشذماخ ا جبا ٍ .ذدا ٍذٌ  0ظبا زدبيذا بذظنا
تعه ىذقعه ظيذ 0اباخ ل 0ظناخ ظلخذىذاىاخ ظلطابعتاخ
ماجاد ماٌ لـَذدا ىذ  0اباخ ظناٌ لـَذدا ىذجاظجاب
لـجابعت زاخاظاتاخ فاغجا ساجذا ىذ 0اباخ يعـ لذ 0اىا
باطال ٍذٌ فعناٌ ىذٍعذا خعذ داما ظيشفاٌ خعذ
اغالظاتا ظلذ  0اىاٌ خعذ طعجذا غزدجذا ىذ

 0اباخ

ظيذجاظجباخ ظيذاقجاخ ظيذبذجخاخ اىات ٍعـ  .داعاتلش
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ماٌ ٍعـ

 .بيشفش

 .مً لذبش عاٍذالخ ظناٌ ٍعـ

ماظغاباخ بفعنا عاخذا يتذبـجذخت ظبلذ
تغ 0بذٍتا ي  0تذبذت ىذ  0ابعياخ سذماخذا

 0اىا .
 .الىادعذا

ظيعفاىذا خغ  0طا  .المذ 0تاىذا ىذ 0ابعياخ بيذا  0الما .
لعاتاخ ٍذىعً  .ساخا ظنذىذاىا ظبعطالىا لذتلعً بزدظا.
ٍغاعذا ىاٍجذا خعلَعً سذىا قذىا ظفلعغذا بذىاتادٍعً
الددت ىذ  0اباخ اتـجا

 .خعلش تذجذا

ظيكاجا ظيذ  0اباخ اباتعج اتذقا

 .زدظا ظيَعجا
جاما خاسذا

ظيذاباخ فتاٍذل
ظيطذجا  .داتذب بشذعجا باعنعـ ٍذدا 0
يعتجا ظيذماجالخ بـجذخذت ماجاد ماىغا
ظه  0ابذت ظبجذخ اتـجا

 .يتذت مذىش ظه

ٍ .ذدا
 0ابا

ظنجاظجاب ظنذاقاج اتـجا جبا  .ازالتلش ىذ 0ابعياخ
بَذجذا زدعكا  .مً  0خذىاتا تذتاداتا ٍذىعً ىذ 0اباخ
ماعاخ ٍعخعنتاخ ظشذبـجعتاخ ظطابعتاخ اىات يتذت
ظاىات اتذت تعه يتذتالخ لـيتذغلعذدا اىات ٍعـ  .ساخا
ظنذىذاىا ظبعطالىا لذتالخ اىات ابا اىات اٍا اىات
بـجا اىات ٍعـ ىذبا اىات ٍعـ  0دج 0ا جبا ٍ .ذدا اىات
قاعنادا اىا ت باتـجادا اىات ٍعـ يتذتش  .يتذتالخ
لـنذتذا ظجاٍذقت لـيتذغلعذدا جاٍذم مذىاداٌ جعغزاخ
ظكاجذب يتذاجعتاخ خجعخ ظغَذا ظجاٍذم ظباطذل
ماالخذا  .جعغزا ظباجغا ظغالال مً اجكا ظبادتا

.

ٍازا ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا
لـنذجفذ سـ ادىذا ظلتافعخذا غاجغلذا سالكا  0ظلتاٌ
ظبعتاٌ ظغيعتاٌ لكعغاماخ عذالخ ماىغاٍ .ذدا  .اباعيذٌ
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 0بعكالٌ ظغابغيذٌ تذ 0بعكالٌ  0ابذم ٍاطاددا ٍاظبذا
ظشخذالتا ظتذقالتا ظ 0ابا 0اتا اىات ٍعـ ماىغا ٍ .ذدا
ٍذٌ اىات ماىغا ٍ .ذدا ٍاطاداٌ ٍاظب اٌ ظشخذالتاٌ
ظتذقالتاٌ ظ 0ابا 0اتاٌ ال  0ابكاتالٌ ٍذىيال زاخادا
قعغاماخ عذالخ ماىغا ٍ .ذدا ابغذا  .خعلش ٍاطاددا اىذٌ
ظاىات ماجا  .خعلش تذاجعتا خعل يغذا غياب قعغاماخ
ظخعل يشفذا خاعذب مذا بذاجغيا زاخادا قعغاماخ الددت
ماىغا ٍ .ذدا الـنذا  0ظناخ الداعذا ظليَعجاخ الٍاخذمذا
دا  .اخلذا ظ  0اتذا دا  .ىاصبذا ظنجاعفذا دا

 .زاظيذا

ظنزاظيذا دا  .ساغغذا الزغا ظلذبيا خعل دظه دظه داتبذا
ظلظنا
لـخاجشاظاتا  .مذجغا ظل 0ظنا ٍ .ذدا مـجاعفذا 0
ٍ .ذدا اليغا ظغَذدا لبالعً الىشذب اىذٌ بَذدا سَذعيذٌ
ظلَذدا ٍعاالٌ جعَـضاىا ظناىغا

ٍ .ذدا قامالٌ

بيلعاتاٌ ظبغذاجعتاٌ ٍاسغعياٌ ظجذعفاىاٌ الـنذا
بزدبذا  .الـنذا التذزبذىاٌ ظبغذٌ الـنذا التذعيذىاٌ
ظبَادابذا  .الـنذا التذقنذىاٌ ظنً ٍذدا التذفشذقذىاٌ
ماالليذٌ بص دعجذا ٍ .ذدا ظغاالليذٌ جازدا  .مشاتـجذا
ٍاسغعياٌ ظجذعفعياٌ الـنذا ٍذدا قابذل بعتخعً مً
خذسذا ظيذتـجذظ ىذاٍا يل ىَعجادخعً اىات ٍعـ زدظاٌ
ظتعكياٌ ٍادلعتاٌ ظاعذاجعتاٌ ظيجعتاٌ  .يتذغلذتالٌ
لـجاٍنذا  0ظناخ قاعناددا ب  0امبذبذا  .زدظا ا ظغذٌ
بـخغ 0طاخ ظيذفجاسـ ىَعجاخ يالٌ بزاخاظاتاخ ىذٍعذا
ظتجذصعيذٌ بـخغ  0طاخ ظيذٍزدىاٌ االٍذا بيعنجعنا
ظيذتَادبعً ظيذتبذٍتعً تالبذ

 0دىاٌ مً زدظاخ
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 .اىات

ظتذخاسذىاٌ مً ىَعجاخ ظتذٍاظذىاٌ يعَجا

يتذتبا مً بذت ٍذدا اىذٌ ىذزدلبا مذزالدٍعً  .اىا  0دا
خ 0دطذا ظنَادميذا مذ 0خاٌ جعَاٌ ظيذ 0ماتاٌ ب 0خذىات
ٍذدا ظبضعبذاٌ ٍذدا ظبضعبذاٌ يعتجذا تالتا
ظبضعبذاٌ ماىغا ٍ .ذدا داتذج الـنذا ظبضعبذاٌ اجبا
غعبجذا بيذا

 0الما جعاٍا ىذٍعذا مً قعغاماخ

لـجعَاٌ ظليذ 0ماتاٌ تالبذ 0دىاٌ مً زدظاخ ظتذخاسذىاٌ
مً ىَعجاخ ظتاقنذىاٌ بزاخاددا

 .الظ بَادابذا

ظبذاتذجذا  .الظ بَاسذجذا قعغاماخ ماىغا
 0ظناخ خغ 0طا  0ظناخ ظزاخذا

ٍ .ذدا

 0ظناخ ظنجاظجاب

 0ظناخ ظنذاقذج  0ظناخ بـجذخ

 0ظناخ ظنكاداو

 0ظناخ ظزاخذت ظزاخذا  0ظناخ ظزاخذا فعغغامذا  .خغ 0طا .
ىافكذا مً فعناخ لـخعلَعً يعباعذا زاخذا ظكادما
لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍذدا زاخذٌ لـخعلَعً يعباعذا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
قجذا ظغجا ىذاجا  .اجبذا ييبذا بغاظا ظكجذا تغ 0بذٍاٌ لـَذدا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ا
ســــــــــ
ـ
باجاددا ظفا د 0دىغ ـٌ لـَاىاتغ ـ ٌ ييبذا

ب 0ظنادٍعً ٍ .ذدا تغ 0بذٍاٌ لـَذدا باجاددا  .لباج
مً عاظجا  .بشاخا  0جادتعً  .ادىادخعً غالذا لغذلـخعً
يعغيادخعً  0اما التـجادخعً تغ  0بذٍاٌ لـَاٍعـ ٍاض
 0ظنا جبا ٍ .ذدا  .يال ظذا خعلَعً  0ظنَاتا  0جذا  0ظنش
التـجا جبا

 .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا ظلنغذىات

يعتجذا ظلفاسذمـخا

 .جاب فاسذمـخذا

فاسذمـخذا مذىش ىَاج ظخعلَذٌ ىذ

 .خعلَعً

 0ماتا  .مذىش
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يزعاخذا  .قاددمالٌ لـَادالٌ الغزدزاٌ لبذت جعَـضاىاٌ
 .عذىا

ظنا 0تاخذالٌ ليذ  0و اتاٌ لبذت زدبيا لذظنا

ظنذ 0تاخذالٌ ليذ 0ماتا لذظنا جبا ٍ .اععتا تغ 0بذٍاٌ
لـَاض  .خعلش يعتجذا ظلَاض  .خعلش باظاتش ظليتذا  .اتا
ظ 0جا لغعخجاٌ  .قعغاو ٍذدا باجاددا تـجذظ
 0جعلش بفعنا

 .مً لباج تـجذصا تغ

ٍ .ذدا

 0بذٍتش

جذاددا .
تغ 0بذٍاٌ لكغذما قاعناددا لباج ٍذدا جبذا 0
ٍذدا قذجذظذا ظيتذتلش ظزاجزظذا ظ  0اعجعذا لغاجذا اىات
يتذت ظفتذت بابا ظناختـ يعَجا ظغجاختـ عذجخا
ظتجاصتـ خعغخا ظالفتـ الظفا اٍذض يغا ظفاجعاىكا
ظنغابـجاىا ٍعذتلش البا  0ظجبا جبا ٍ .ذدا ظالفتش
بالفا

ٍ .ذدا ظبيادتش ببذىذاىا جبا

 0 .جاجا

ظافذقتش التـجا جبا  .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا دا
قاجعذدا  .قجذت دا زاظاىذا  .زاظيذت دا باىعيذا  .باىذىذت
ظلذاىذا ٍزظً ٍ .اخا
ظافكذت مً ابذىذا امامذا ظتاظنذا 0
قاددميا ٍزظً ٍ .اخا  0جذىا الـنذا  .ىاف 0اد مذىادخذٌ
ييطذجيا ٍذٌ مذىذالدخذٌ مً اىفاد الجاٍذقا ٍذٌ
طعجذا تذسبعً بزاظاعادخذٌ لـنذخالدخذٌ ال  0لذمذلـخذٌ
بتالعنذا
0
ٍذٌ دامامذا لـنذ 0تذادخذٌ الغنذجذلـخذٌ ٍذٌ
تاقنذلذا قعغاو ٍذدا باجاددا ظلكعغاو عاظجا تاقيا
مذ ىذاىـخذٌ يـنيذا ظَغ  0باىـخذٌ ِ  0دب يكغعه يتذا
ظفجا ظنطا لبيذا  0ظه ظلبيذا ج 0ظه ظلبيذا  0ظجبا
جبا ٍ .ذدا يلذفذىـخذٌ بالظفا ٍ .ذدا ظبيذىـخذٌ ببذىذاىا
جبا  0 .جاجا ظيذافكذىـخذٌ التـجا جبا

 .ىَعجا
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ظلغاظجا تاقيا ٍذٌ سذٌ قذىا ظفلعغذا
بذىاتادخذٌ ظيغا

الىذٍعذا

 .مباجطابلذا بذىذا ماىادخذٌ

التذبَغ  0ظلتاتعجاقا التذععً ببذجذا يلذصا
التاسغعً لكعغاو عاداىا التاقنعً ظاىفذا بذل عذىا
التذٍزظً ظفاجضعفا يفذخا التذٍزظً جاب ماخشذا
الىذ  0ادلعيخذٌ تذفكعً تذٍزظيش لـه
ظناقذو يل عذجخذا

 0االو ىذ  0واتا

 0 .جاجا لـجاٍنش

 0 .الـناىذا

 0ظتافا جبا  .مَادميذا لباج غعغا جبا  .ىذ 0ماتا .
ىافذم االىفادخذٌ ظنالبذ 0دلذٌ ليذ 0ماتـخذٌ يعضطلذا .
زدظا ظطاجطابعيذا طابذا عاخذدا  .ىَعجا  .اتذلـخذٌ مً
اتـجا جبا

 .ىَعجا ظغاظجا تا

االىفادخذٌ خلذلذا

 .خلذل زاخاظاتا

قيا ظنافذم
 .الذف ظتناىاٌ

مذتكالذا ٍاظذٌ ٍاض ٍاض اطذجفا .خلذالدخذٌ ىفذ 0زدظش
مً زدظا  0 .امذ  0ظتاقعً تعكيش مً تعكيا

 .سذجا

تذقابلعً يضطالدخذٌ ظتذقابلعً خلذالدخذٌ قعغاو
جبذا جبذا تذٍعً ظبذىذا يعتجذا يعتجذا تذتذقجعً
ظتذفذٍتعً ادىادخعً تذٍزظيش لغاداىـخذٌ ىذقغعه ىذعيالـخذٌ
دظنا ب  0جاجا تذسكعً تذٍزظيش الداج باجادا
ظلفاسذمـخا جبا  .خعلش ىَعج  .لكعغاو ٍذدا باجادا
تـجذظ ٍ .ذدا قذجذظذا ظيتذتلش ظزاجزظذا ظ 0اعجعذا لغاجذا
ظالل ـنذا لـخعلناٌ  .داٍبش لزدعكا ظالفش بالظفا مً
جذ 0بـجذ 0خعذ ماىذا و  0الـنذلش ظخعذ فاسذمـخذا
ماىَذجئذلش لذظنـ فعجكاٌ ظلذظه فعجكاىا ظلذظنا
جبا

ٍ .اععتا

 .ىاغذض زدعكا ظيافذم االىفادخذٌ
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ظناسذم ظناٍعذلـخذٌ اداج باجادا ظغاظجا تاقيا
ععختا  .قغذما قاعناددا ظبيذا  0ظجبا جبا ٍ .ذدا
اخلذٌ  .الٍعا سادطا ظ  0اتذٌ  .الٍعا ٍامـجا طاب
اخلذا ظجعاٍا

 0ادلذا ظاتذا يعتجا

ٍ .ذدا ظ  0اجذا

يالظادٍعً دظه بذظه ظ  0اددا ب 0اددا تغ 0بذٍاٌ ل 0ظَبا
زاعذقذا ظليتذا  .بَذجذا زدعكا ظلغابـجا ىعخجادا  .مً
لباج قاددو ظادىش غالذا ظتجذصا لـخعلَعً جاٍنذا
 0ظنش  .خغ  0طا اىات ٍعـ ماىغا

ٍ .ذدا  .داعاتلش

ل 0الـناىا بـناٍعـ  .و 0االو ظذاتذجا بـناٍعـ  .يتلش
ظ 0اقاجا لـناٍعـ قاددو ٍذىذال مذىذلتا تذفعل مً
فعنش  .غابـجا  0 .الـنا ىا  .اىات داعذت ظشابـجذت
ظناسبذجذت باتـجا جبا  .ىَعجا ظغاظجا تاقيا
الىذ 0تابا طعجا بَادلش ظالغاباجا بغاباجعتش
ظالفاجا 0ا بكا 0تش ظالاسذا بشاماىش ظالغابـجا
زاعذقا ٍاخذما بـنذمـجا  .فعنش ٍذىذال يعتجا ٍ .ذدا
 .اتذا ظ  0اجذا لـجاٍناخ  .باددٌ مذىش ما  0خذا ظ 0ادلذا
مذىش ظنذتَذبلعً دظه بذظه ظ  0اددا ب 0اددا ٍزدىاٌ .
قادمذىاٌ ب 0ظناخ ظتجذصذىاٌ بـخذىذاىاخ ظلغطيش
لباج غعغاخ جبا  0 .جاجا ظا  0اجيذٌ بزاخاظاتاخ
 0افلعت التذ 0اظذىاٌ بذاض ماٍذقاىذا ظخاعابذا ظَعيفاىذا
ظناغزدجاىذا التذ 0ععً ظناٍذقاىذا الىذٍكعيش لـَازا
ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظناغزدجاىذا
الىاغزجعً ليذ 0ماتاٌ ظيذٍزظً طابذا ظيذطادبعً ظبذ 0دا
ىذتذبـجعً ظبيذا الـنا ىذبذٍتعً ظيذٍزظً 0الـناىذا  .يذت
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ٍذدا ظيذتذجضعً ادىادٍعً التـجا جبا .ىَعجا ظلغاظجا
تاقيا اىات قاجذت قاجعذدا  .ماىغا ٍ .ذدا ظنزاظيذت
زاظاىذا ظنباىاىذت باىعيذا ظنغاعلذت قاجيذا
ظنجاظجبذت فاسَذاتا ظتاجضذت عذجخا ظالدفذت
الظفا اىات ٍعـ

 .مباىذىذت ظنافكذت مً ابذىذا

امامذا ظتاظنذا ظلذ  0اىذا خعل ماٌ

 .قجذا ظ  0دٍـ

ظنزاماٌ خعلناٌ  .خذلش  0الذملش اىات ٍاظذاتلش اٍذض
يغا ظفاجعاىكا ظنغابـجاىا التـجا جبا  .ىَعجا
ظلغاظجا تاقيا  .خذلش يتلش ظفاغجش قاددو لـنذفتا
فعنش ظالجعنذا قالش ظلنذبذا بعتش ظلكادظنذا
تغ 0بذٍتش ظلبذت ساغذا  .لذغجش ىذتذا يعتجاخ ظيذ 0جذا
لـجاٍناخ فجعشـ ىَعجاخ لـخعلَعً جاٍنذا  0ظناخ .
خغ  0طا اىات اماجت بـنذمـجاخ ظفاقاعتذىاٌ
بفعغغاماخ يل مذىذالدخذٌ مذىذالد قغذما ظلنذتـجذظ
دامذىادخذٌ دامذىاد لعاتادخعً تـجاظ تذقجعً لذغال
ييذىـخذٌ تذبعً بذاض ظالخلذ ا بيغادخذٌ باددىذٌ مذىاخ
بعتا  .يعتجذا ظ 0اليذٌ مذىاخ  0ظلتا  .جبا لياف  0اٌ
ظلجاٍناٌ ظلجاٍنذا جاٍناٌ ظلجاٍنذا

 0ظجبا

جبا ٍ .ذدا ظيل خعلش ىاصذجعتا ٍ .ذدا  .ملذا ظزجذا
بتذبذل مً زدظاخ تادتذالٌ ظنً ىَعجاخ تاظزدف يالٌ
ىذظل بزدظاخ

ظيذفعل باىَعجاخ ظيذقعه ب

ظيذتـجاظ بـخذىذاىاخ خغ  0طا  0ظناخ ماىغا
 0ظناخ داقذج  0ظناخ ظنجاظجاب
 0ظناخ ظنباجاخ

 0ظناخ ظزاخذا

 0ظناخ
ٍ .ذدا

 0ظناخ بـجذخ
 0ظناخ ظزاخذٌ
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فعغغامذا  .خغ 0طا  .ىافكذا مً فعناخ ظزاخذٌ خعلَعً
يعباعاخ ٍذدا زاخذٌ
ســ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنادٍعً ٍ .ذدا جبذا يلخعً عذلـخعً ٍذدا ل  0ابعَذا
لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا لـَذدا قاعناددا ظلَذدا
تذىذاىذا ظلَذدا تلذتاددا ظلذظفذٌ دظفافذٌ ظلشاو ماىا
ظشنذجا ظلغعفيا  .خعلش ٍذدا ظيالىا جبا

 .خعلش

اساظاتا يل  0ابعَذا ظلذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا يل
يعضاج ٍاد ظفتا ٍاد فاٍتذا فذٍتا ٍ .ذدا ظياصبذا
ىذصعبتا  .ىَعجا ظ 0اخيذا عنعتا قاعنادتا بذت ٍذدا
ط ىذبطا
ل 0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا ليبا
قاعنادا صعجذخ ٍذدا بـخذىذاىعً ل  0ابعَذا لذاقعجذا
لـجاجعبذا لباجعخذا لـناجذا فذجا جبا ظيالدا ٍ .عـ
فجا ظفاجذا ظ  0اظذا فذجا جبا لياف

 0دش ل 0ابعَذا

لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا لذظخاباج زدظا  .خباج
بزدظش ظاسغذا باىَعجش ل 0ابعُ دا لذاقعجذا لـجاجعبذا
لباجعخذا لذظزاطام ماىغا ٍ .ذدا ٍذدا ٍ .عً مً ٍذدا
ظخغ 0طا ٍ .عا مً قعغاو بـجذ 0ا  .خباج بزدظش مً
الـنذا  .ىَعجا ل 0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا
لـَا 0خاىا ٍ .ذعجا زدظا ظيَعجا ظيكاجا  .الذف الذف
ٍاظذ ٌ ىذغبش ظجعباٌ جعباٌ ٍاظذٌ العاتش طعبش
ٍذزدش لـيالىا ٍاىاتش بذٍجاو

.

ٍ .ذزدش ٍذا ظيَاج

ظيتاسذا ظيتكاداو ظالمذت  0ظنش ل 0ابعَذا لذاقعجذا
لـجاجعبذا لباجعخذا لضاىاصيذدل  .قاددو لبابا ٍ .ذدا
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ظباددا لـجعَذا ظيذ

 0ماتا مَاظذا

سذبـجا ظاٍذض باظاتا

 0دعكا ظذا ٍذب

 .جعَذا ظيذ  0ماتا  .اىا  0دا

خ 0دطذا ظنَادميذا باتـجا  .ىَعجا ل 0ابعَذا لذاقعجذا
لـجاجعبذا لباجعخذا لـَادا 0ظه خغ 0طا  0غاىغا ٍ .ذدا
ظناالال  .بَذجذا زدعكا قاعنادا  .اباج الـنذا ظاتا
ظبزا جكذٍا ظيتذغلذا ل  0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا
لباجعخذا لبَام زدظا ٍ .عـ مذتذقجذا  .اباض ظخ  0اج
ب 0خذىتش ل  0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا
لذظخا 0اج خاىا  .زدظا  .زدظش داٍذب ظيَعجش مَاظذا
لبذجذاظذخاىا
0
ل 0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا
ٍلذصا ٍا  0خاٌا  .خباج بزدظش ل  0ابعَذا لذاقعجذا
لـجاجعبذا لباجعخذا الداج غعفيا عاخذا
بيعضاج ىَعجا جبا ظيالدا ل

 0 .جذا

 0ابعَذا لذاقعجذا

لـجاجعبذا لباجعخذا لذظ 0امذٌ عاخذا  0 .جذا ليعضجذا .
مذا ظلنامبعغذا جعجبذا  .ىَعجا ل 0ابعَذا لذاقعجذا
غابـجا 0جذا
.
لـجاجعبذا لباجعخذا لتاظجيذدل يعتجا
لـخذسذا  .مذا  .مً ٍذصجا  .دامذىش غطا ىفال تذٍعا
بتذبذل ٍعا اخال بالـنا  0 .دقجا ل 0ابعَذا لذاقعجذا
 .قادمذا

لـجاجعبذا لباجعخذا العاتاٌ ظذاعاتاٌ

لبابا ٍ .ذدا ظلَذدا و 0ابذا ظنذاتـجذا ظباددٌ لـجعَذا
ظيذ 0ماتا  .اىا 0دا خ 0دطذا ظنَادميذا باتـجا ٍ .ذدا
ل 0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا ل

 0دلـناد

ظيذعباد يعتجذا تـجذٌ فاعذبـجش  .ماىغا ٍ .ذدا  .ابغذا
ظنابغذا ٍذدا بـخغ  0طا ظبشاٍغعتا

ٍ .ذدا صابذٌ
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ىذ  0ماتا ٍاداتا يـجاتا تام

ظياتا جاظازاتا

.

بـخغ 0طا ماسغذٌ لذاجغيا الظ ب 0ظه االٍعتا ظه 0دٍا
ل 0ابعَذا لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا ل  0ظه ٍاد
جَعه ٍاد يذٌ ٍاد ظزاماج ٍاد اجبا غعبجذا بيذا
 0الما  .اتذٌ االىفادٍعً  .اىا 0دا خ 0دطذا ظنَادميذا
مافكذلعً مً اتعتذا اساجذا يغادٍعً

 .بذ  0دا ظنً

اتعتذا طعفجادٍعً  .غعبجذا مَا 0اباىذا ظناسذقلعً
التـجا جبا  .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا الدفذلعً بالظفا
ٍ .ذدا ظباىذلعً ببذىذاىا جبا

 0 .جاجا ل  0ابعَذا

لذاقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا لـَذبذل ظ  0دتذل ظاىغ 0
بيذا  0 .ظجبتا ٍادتا يـجتا ظجاظازتا ظتاقعيتا
غعبجذا  .بَذجبا اليتذىشذب ظبذاقغاىذا

 .ىعجا

اليكاض ظبطعفاىذا  .مذا الطاف ظاجكذا مشاىعً
بلذغجادٍعً مذا اليضطبا عاٌ ظزخعً بعً ظا

.

 0خا

جَذطـ ظناطعً التـجا جبا  .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا
ل 0ابعَذا لذ اقعجذا لـجاجعبذا لباجعخذا لضذٍذظً
ظفاجغعً ظخاىفعً يعتجذا ٍ .اض ٍاض ٍاظذا  0ظنادٍعً
بذت ٍذدا اعاو خاسذا بذٍجاو ظجاو يعتجذا ٍ .اض
ٍاض ٍاظذا  0ظنادٍعً بذت ٍذدا ظتجذٌ تـجذٌ ٍاظذا
خذىذاىعً ظيتكاداو

 0ظنادٍعً

 .اىا  0دا خ 0دطذا

ظنَادميذا باتـجا  .ىَعجا ىاٍعج  0ظناخ ظتاقعً
 0ظناخ ظباسذو

 0ظناخ ظنكاداو

 0ظناخ ظزاخذا

 0ظناخ ظزاخذٌ فعغغامذا  .خغ 0طا  .ىافكذا مً فعناخ
لـخعلَعً يعباعذا زاخذا ظكادما لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ .
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ٍازا ماسذقتا ظغعخجاىا ٍذدا زاخذٌ لـخعلَعً يعباعذا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظامعج الظفا ظجعاٍا

ٍ .ذدا ظ  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش لـَازا

ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا مذ 0قال ادىذا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
التـجا خعلش
.
مذ 0قال ادىذا اجعنذا غذلذا فاجضعفذا
تذجذا  .زدظا ظيَعجا ظيكاجا ٍاعجا ظ  0ظفجا ظ  0ادا
ظيكاجا ظلغاظجا

 .خعلش فاسذمـخذا ساغذعيا

 0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَذدا جعجبذا ىعخجاددا ظلَذدا
تذىذاىذا ظلَذدا تلذتاددا ظلذظفذٌ دظفافذٌ ظلشاو ماىا
 .خعلش

سـنذجا ظلغعفيا  .خعلش ٍذدا ظيالىا جبا

اساظاتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا التـجا داقجا
ظشنذجا ظلناىذا خاسذدا ظيطذجذا ظلناجا  .جابعتا
مً اتـجا خاسذا ظنً اتاج خشذا فذٍتا صاجخا
خغ 0طا ٍادماىعتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا يل
ساو سـنذج زدظا جبا ٍ .ذدا قاعناددا بج ٍذدا جبذا
جذ 0اددا ٍ .ا 0ظفجا 0عذلش باددا لغذلذا مذا ظ
 0خذىتا خاىا

 0اجذا

 .ىذ  0ماتا  .مذىش عذلش اتا لذظنا

باتـجادا خعذ ىافكا مً فاغجاددٌ بغذلش ٍاعذا
ها0

ظنذتـخاجخ دبش ظشالكذا ٍازدلش الداج باجادا ظغاظجا
تاقيا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه  0اباىا لزدظذا ساغذدا
ظليَعجذا جعجبذا خابذجذا ساغذعيا

 0اٍاباىا

ظه 0اباىا لفذجذاظذسـ داجغيا جبا ٍ .ذدا قاعناددا .
خعلش اساظاتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لذظ 0امذٌ
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عاخذا  0 .جذا لـيعضجذا  .مذا ظيل مامبعغذا جعجبذا
يالددا  .ىَعجا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَذدا .
ٍعً مً ٍذدا ظلخغ 0طا ٍ .عا مً قعغاو بـجذ 0ا ساغذعيا
 0اٍاباىا ظه  0اباىا لذظخاباج زدظا

 0غاىغا ٍ .ذدا

ظنااللش  .بَذجذا زدعكا قاعنادا ساغذعيا  0اٍاباىا
ظه 0اباىا الباتعج اتذقا جاما خاسذا ظيطذجا
جاو ظخشذا ظيطذج

.

 .لبابا  .بذت ٍذدا ظخعجشذا

جـنذلش ظذاتذب معزاىذا تـجذظ قعغامش تاقذل يعباعذا
ظاغجذا ٍازدا ظفاجذ  0الـنذا ظغاجذا ماٍعـ

 .ابغذا

ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـماىغا ٍ .ذدا ماجادٍعً
 .اساظاتا غابـجا  .قذجذظذا ٍذدا ظفاقغعذا السعذدا
خاىا  .ىذ 0ماتا ما  0لذلش لـخاىا

 .ىذ  0ماتا ِ  0ظخا

ظنالبذ 0لذٌ ىَعجا ظناسذم ماٍعذلذٌ يذت جعاٍا جبا
ٍ .ذدا ععختا  .جعَذا ظيذ 0ماتا  .اباٍاتاٌ قاعناددا
داتبذا زدظا لبذ 0دا ىَعجا مـخاسذٌ ٍاظذا جعاٍا جبا
ٍ .ذدا لكعغامادٍعً ساغذعيا

 0اٍاباىا ظه  0اباىا

ل 0دلـناد ظيذعباد يعتجذا تـجذٌ فاعذبـجش  .ماىغا .
ٍذدا ٍ .ذىعً و 0الطذا لذاجغيا جبا ٍ .ذدا ٍ .ذىعً صابذا
ماصبعتا جابتذا  .ىَعجا ظَذدا زاخيذٌ ســـــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا بذت مذ  0قال ادىذا ظخاعفذا ظغجاددا
التـجا  .خعلش ٍذدا زدظا ظيَعجا ظيكاجا اتـجا .باددٌ
مذىش ما 0خذا ظامـجذا مذىش ظنذ 0تادمذا ظ 0ادلذا مذىش
ظنذتَذبلعً دظه بذظه ظ 0اددا ب 0اددا  0دتا ٍازا باددىا
مذىاخ ماجاد ماىغا ٍ .ذدا بعتا ىاف 0ا جبا ظالزظطا
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لغذظذاتا ٍالذٌ  .اجبذخ بعجخاداٌ الجكا ظيغادٍعً
ف 0اطـ يل مذصذا ظيالددا

 0بام صذلـنذا صعجذا

ظفجذخذا  .طذىا ظاالٍذا ظكعجكشا ظيعباعذا باطلذا
ب 0ظنا ٍ .ذدا جبذا ىعخجاددا سَاض ىذستخاج مذىادٍعً
بابا ٍ .اطاددا مً ٍازا ىذ

 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا

ماسذقتا ظغعخجاىا بابا ٍ .اطاددا ظيذفتالعً بابا
 .ىَعجا تذسام  0ظلتاٌ ظبعتاٌ ظغيعتاٌ قعغاو ٍذدا
داتذجذا  .يالظذا خعلَعً يعباعذا خعلَذٌ يغذا غياب
قعغاماخ ظخعلَذٌ يشفذا خاعذب مذا بذاجغيا زاخادا
قعغاماخ الددت ماىغا ٍ .ذدا ابغذا اىذٌ  .خعلش ٍاطاددا
ظاىات ماجا  .خعلش تذاجعتا  .اىات مذىاٌ ماٌ زاخذالٌ
ظغاىات مزاخذاتالٌ ماٌ مَادابالٌ بغذٌ الـنذا
التذعياٌ ظبشخذالتاٌ التذزالٌ ظبيعباعذا  0 .دقجا .
ابغذٌ الـنذا ظغاجذا التذ 0اتفذىاٌ مذعَا عَذىاٌ الـنذا
مذفذل الىفاليذٌ الغاىبذا خغ

 0طا عذالخ ٍعاالٌ

دا
اىا
جعَـضاىا طاب تـجعط لـَذدا ظنذتـجعط لبيذا 0
اىات اماجتالٌ بـنذمـجاخ ظفاقذعتذىاٌ بفعغغاماخ
اىاتعً بعً مً تذبذل ظاىا يتذلـخعً مً فذجذا ظيالددا
اىا تعً بعً مً اتعتذا ٍعجغا يغ

 0ا ظتافاال ظاىا

يتذلـخعً مً يـنجعنذا ظيالددا اىاتعً بعً بذامذٌ
بذسجا ظاىا يتذلـخعً بذامذٌ خغ 0طا  .بعً قاعناددا
ظا 0خعً ىذبعً باتـجاددا ظيا 0خعً بعً ظا 0خا لياف 0ادخعً
ظلجاٍنادخعً ظيل جاٍنذا جاٍنادخعً ظل
 0ظجبا جبا

ٍ .ذدا

جاٍنذا

 .ادىادخعً جذقاٌ مً لعات
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الىذتـخامـجا اىات ابا  .خعلش يعتجذا ظيعضطعيا .
خعلش ىَعجا ظغعفيا  .خعلش ٍذدا ظيالىا جبا  .خعلش
مذىغذا  .داعذت بلذلبذا ظفاج  0دت بيعضجذا ظناد  0دت
بتذجاتا بيبغعيذا تذتاددا  0ِ .ظخا خعذ  0او 0ا  0طذٍا
لكعغاماخ ادىاٌ الخ عذالخ  0قذال ظيشفاٌ الخ عذالخ
داٍبا تغ 0بذٍتا ظبجذختا  0ابا  0اددا  .دظنا ظتالت
ماطاجاتا  .لذلذا  .باددٌ مذىش ما 0خذا ظض 0ادلذا مذىش
مذتَذبلعً لبابا

 .يَذعا قاددو ظبابا

 .يَذعا

تذفتالعً باتـجا  .ىَعجا تذخفاج ظتذ  0قال مً ٍازا
ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ٍاطاددا
ٍاظبذدا ظاسخذالتش ظتذقالتش ظ  0ابا  0اتش تذجـنذا
بتاسيذقذا

 .اجكا ظبيبغعيذا تذتاددا

 0ِ .ظخا

ظتاقنذىاٌ بزاخاددا  .الظ بَادابذا ظبذاتذجذا

 .الظ

بَاسذجذا قعغا ماخ ماىغا ٍ .ذدا مً زدظاخ تذالبذ 0دا
ظنً ىَعجاخ تذخاسذا ظنً خلذالخ جاظزا تذتـجعضلش
بـجذ  0دش ٍ .ازا ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا
ظغعخجاىا ىذٍزظً طابذا ظيذطادبعً ظبذ 0دا ىذتذبـجعً
ظبيذا الـنا ىذبذٍتعً ىذمـجعً  .يتلعً اتـجا باتـجا
ٍ .ذدا  .باددٌ مذىش ما  0خذا ظ 0ادلذا مذىش ظنذتَذبلعً
باددىذٌ مً زدظاخ ظنً ىَعجاخ ظنً صاظتاخ تذ  0جذا
يالٌ اىات اسذا  .يالظذا اساظاتا ظنغالذا

 .يالظذا

مغاالظاتا ظزدظا  .يالظذا زدظذا ظيَعجا  .يالظذا ىَعجذا .
فاٍتذت تذجذا خغ  0طا ظ مغااللذت جازدا ٍعخعنتا
ظنَاظذت غامباجعاتا بيعجا 0الو ساعنذت ساٍجذا
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ظغادظذا ظناعذٍذت االٍذا مً يـخعجادٍعً ىفذ  0 0ظناخ
ظه 0ابا  0ظناخ عنعتا  .اىات ٍذدا ٍ .عذت مً القاعنذا
غعفيا اىات ٍ .عذت باداج يال  0ظنذا ظيال اجكا خعذ
الـنذا ٍعً ظيتذبـجذا ببذجذاتا لغاطت لذغذطتا
بالـنذا ظغاجذا ظجنذت عذجخا الىا

 0دا خ 0دطذا

ظنَادميذا التـجا ٍ .ذدا داتبذا جعَذا ظيذ 0ماتا خعذ
ٍادابذا ىذقنعً ظخعذ زاخاددا ب 0ظناخ دظزاطام ماىغا.
ٍذدا اسـنخعذا يغادٍعً  .اىا 0دا طابذا ظتذٍعذا اسغتا .
ٍذدا ليذ 0ماتا ٍ .ازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا
ظغعخ چ اىا ظكادامذٌ ٍذدا ب

 0خذىاتعً ٍذدا زاخذٌ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظكجذا تـناىذا باظاتا  .فذٍتا لفذٍتا ظتاجتذٌ باظاتا

.

مامبعَا لـنامبعَا ظكجذا بذجذاظذ  0خاىا  .مذا ٍذدا ظغعختا .
اماج ٍذدا ليذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظكجذا 0ظناخ
داتذج ٍذدا ظبغذىبا امعج لـجاٍنذا
ىذ  0دمتا

 .فالٌ

 0ظناخ  .خغ  0طا ظلَازا

ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب 0ظنا ٍ .ذدا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَاخ
ماىا جبا خاسذا قاعنادا ٍ .عا ت 0دما ظت 0دٌ الفذا
جعباٌ  0ىذا ب 0خذىتش  .ىاف 0دش بالـَعغش  .الٍعاتالش
صاظتا بج مً ٍاخ ماىا جبا خاسذا قاعنادا

.

ٍعابش ظجبابش تعه ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا
لـَاخ ىذطعفتا جابتذا خاسذتا قاعنادتا  .مذىش
ٍعً ٍ .عات ما اجبذما ظاجبذٌ ظاجبا الفذا جعباٌ
 0ىذا ب  0خذىتش  .ىاف 0دش بالـَعغش  .الٍعاتالش صاظتا
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تعه ساغذعيا  0اٍاباىا ظو  0اباىا لـَاخ  0اج غعفيا
جبا خاسذا قاعنادا ٍ .عا لعاتادٍعً تعه ساغذعيا
 0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَاخ فذجعً غعفيا جبا خاسذا
قاعنادا ٍ .عً مذىش تـناىذما ظتناىاٌ الفذا جعباٌ
يعتجذا مذىادٍعً ظنً ٍاىاتعً يعتجذا ٍعا يعتجا ٍغا
ٍ .عـ فاجصعفا جبا  .يكاجا  0ظنش زظطـ اٍش ظكا 0د0
اباٍاتش افجذ  0ظغالذل ظاماج ماىغا ٍ .ذدا يعتجا
مزاجزا خعل غابـجا ىاصعجادا خعذ داتذب ىذتاب
ظيذماج مكادمذتعً ٍذدا قاعناددا ظفذٍتا ىذفتا
اغزاجتا تذٍعذا يلش مً بذتَذدا ظاىا باىَعجا ٍ .ذدا
مذتكاداميا ٍذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَاٍيـ اىاىا خاسذتا
جابتذا قاعنادتا ٍ .ذدا  .مذىش عذلش فتا فذٍتا
بـخذسذا ظيَابلعً لـَذدا خاسذدا ظلَذدا جعجبذا
قاعناددا بـخذسذا ٍذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــا
سذغغذت ظ 0اباتش لذاظاج زدظا  .قاو ظ  0ابا لـَاخ
ماىا جبا خابذجا  .قادمذا لذامذىش ظلشنالش ما
اجبذما ظاجبذٌ ظاجبا الفذا جعباٌ يعتجذا ظالذف
جعباٌ يعتجذا بيذا ىَعجا ساغغذا ظه  0ابذلعً يل
فاسذمـخذا  .زدظ ا قاو فتا فذٍتا بـخذسذا ظيَابلعً
لبيذا اىا 0ا ظكادما ل  0خذىتا بـخذسذا ٍذدا زاخيذٌ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَاخ  0ظتا خاسذتا .
قجا داظاج بـخذسذا باىا ظافجذ 0ا ظتجاصبا ٍ .ذدا
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فاسذمـخا ظاتا زدظا ظيَعجا ظ  0جا لذامذىش ظاتات
صاظتا ظيجعتا ظ 0جات لـشنالش ظباددٌ ٍذدا يعتجذا
لـنذٍذزدش لغنعتا  .داظاج زدظا بزدظادٍعً  .ىاف  0ادٍعً
افجذ 0ظغالذل ظاماج داظاج زدظا يعتجا مزاجزا خعل
غابـجا ىاصعجا دا  .بَازا  0ظتا خاسذتا ىذ  0تاددا
 0دتذٌ ظاجبا ٍاطاددا بذظنا ىذ  0بعكلش باتـجا
جبا

 .ىَعجا ظغاظجا تاقيا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
سذغغذت ظ  0اباتش لـيعضاج  .فتا فذٍتا يعتجذا
خاسذدا قاعناددا  .بلذبادٍعً داتبذا قاو يعتجذا
بخذىاتعً
خاسذدا ب 0خذىاتعً ظه 0ابذلعً لـَذدا جعجبذا 0
داقجذا بزدظادٍعً ظ 0اىذٌ باىَعجادٍعً سذغغذت ظ 0اباتش
لـَاخ غعفيا جذ 0ادا قاعنادا  .غاظش مذا اظفش يعتجذا
ظالعاتش فاسذمـخذا  .ىَعجا ظبطعلش داتبذا يعتج دا
ظباىاىا جابتذا  .ىَعجا قاعنادتا ٍعبش بيعضاج
ىَعجا ظيتذىضذب ماىا خاسذا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
سذغغذت ظ 0اباتش لـيعضاج ىَعج داظاج جبا ٍ .ذدا
فتا فذٍتا بـخذسذا ظيَابلعً لـَذدا جعجبذا
قاعناددا ب 0خذىاتعً  0ابذتذىعً ل 0ظبا ماىذا خاسذدا
داقجذا ظشنذجذا ٍ .عً مً اتـجادٍعً ظيتذىضذب مً
بذت غذىزادٍعً سذغغذت ظ

 0ابذتذىعً لـَذدا جعجبذا

قاعناددا  .يتذىضذب مً اتـجادٍعً ظيتذىضذب مً بذت
غذىزادٍعً  .ىاف 0ادٍعً ٍ .ذىعً ٍعبش ظجبعبش ظغاجبش
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ظيتكادامبش ظي

 0تادظبش ظ  0تابابش ظه

 0ابذا

ظامـجذا خعل غابـجا ىاصعجادا  .بَالذٌ فعغغامذا
خاسذدا ىذ 0تاددا ىذبذا ظيا 0خا ظيذماج ظيذ 0تـنا  0ظبا
زدبيذا بذظنا ظ 0ظبا ٍاطاددا ىذ 0بعكلش باتـجا جبا
 .ىَعجا ظغاظجا تاقيا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَاخ  0ظتا خاسذتا
قاعنادتا  .يَذب داظاج بـخذسذا باىا ظافجذ

0ا

ظتجاصبا ٍ .ذدا فاسذمـخذا ظاماج داظاج ٍعات
يـجعتا ظتغ 0بذٍتا ظاتا داظاج  0جا صاظتا ب 0خذىتش
 .ىاف 0دش ظاتا زدظا ظيَعجا ظتجاظ قعغامش ظاتات
صاظتا ظيجعتا ظ  0جات لذامذىش ظباددٌ ٍذدا يعتجذا
مذٍذزدش لغنعتش  .داظاج زدظا بزدظادٍعً يل 0ابعذدا لبعتا
ظتغ 0بذٍتا  .قجعيعً ل  0دلـناد ظيذعباد يعتجذا تـجذٌ
فاعذبـجذا  .ماىغا ٍ .ذدا ظاماج داظاج خعل غابـجا
ىاصعجادا  .بَازا بعتا خاسذتا ىذ 0تاددا  0ظبا زدبيذا
بذظنا ظ 0ظبا ٍاطاددا ىذ  0بعكلش بذظنا ظكادامذٌ
ٍذدا ب

 0خذىاتعً ٍذدا زاخذٌ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مكادمذتعً ٍذدا قاعناددا  .ييذ 0قعغاو ادخعً الٍعا
ىعخجاددا مً الـنذا  .ىَعجا داتذجذا  .يالظذا ظخعلَعً
يعباعذا لزدظا ٍاتذقا ظليَعجا قاعنادا ظلَذدا ٍ .عً
مً ٍذدا ظلخغ  0طا ٍ .عا مً قعغاو بـجذ  0ا قادامذت
ماىغا ٍ .ذدا لبَذجاخ ٍازدٌ ٍعـ  .يتذغلذتالٌ مً ىَعج
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سذعجا ظنً فتا يعضاج قاعنادا ظنً يعضاج
ىَعجا ىذاٍا ظشذماخا جبا ٍ .ذدا  .باىَعجا ىاٍعج
ظناىَاج ىَعجش ٍعا ظفتا ظنال ظيفام بشاغذدش
ٍادال ظيتجاظجاب بـجابعت ماىغا خباج بزدظا
ظنال باىَعجا  .مً عذمات ٍذدا ٍعا عنعـ  0اىاد خذٌ
بَذت الـنذا  .ييذ 0لغنعتش الٍزا لزدظش ظيكاجش قاددو
خغ 0طا لـجاٍنش ظناىغا ٍ .ذدا لبَذجش

 .بَاجتـ

ظافكذتذىاٌ مً الـنا  .سذىا قذىا ظفلعغذا ظاقذمتذىاٌ
بغذجخذا  .خغ 0طا ظَادماىعتا  .ىذقعه ظيذ 0ابا التـجا
ظذتا
خاسذا ظيطذجا  .ىذساب مذىش مً ٍازدٌ فذٍتا ظ
اعذىكذا ٍاطاددا ىذٍعذا باتـجا

 .ىَعجا ظغاظجا

تاقيا ٍذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــا
بذجذاظذ 0خاىا  .مذا ٍذدا بيباط ىذبطا قاعنادا
صعجاخ زدظا جبا ٍ .ذدا داتذجذا ٍذدا ليذ 0دمتا  .فالٌ .
ٍازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظه

 0ابذٌ ٍذ

دا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 0ظناخ داتذج ٍذدا اسغذا يكاجا ىفذ 0ىَعجا ابا
طابش  0اخذٌ جازا قاعنادا ٍذدا ٍ .عً مً ٍذدا ظخغ 0طا
ٍ .عا مً قعغاو بـجذ 0ا ٍازدٌ ٍعـ مامبعَا ٍ .ذدا .
ىبا مً اتـجا ٍ .ذدا  .ىذ 0تذا مذىش مً ٍازدٌ مامبعغا
ٍ .ذدا  .اباج ٍذدا ظ  0خاٌ ٍذدا ظيتكاداو بذت ٍذدا

.

اباج الـنذا ظاتا ظبزا جكذٍا ظيتذغلذا ٍاظذتذىاٌ
ادىش  .ييذ 0الٍزات ظا  0مذتذىاٌ يعغيا

 .بج اىا  0ا .

ال 0دمات ظافذقتذىاٌ مً معتا ظالفتذىاٌ بَذدا
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افذ قتذىاٌ مً ِ  0ظخا ظالفتذىاٌ باىَعجا افذقتذىاٌ
مً بذ  0ا ظالفتذىاٌ بطابا ٍاظذتذىاٌ يعَجا ٍ .ذدا
ظاعجذختذىاٌ عذجخذا  .خغ 0طا ظَادماىعتا  .ىذتعً ٍذدا
ظيذعَعيش لـنعتا ظيذتذا ىَعجا ظيذعذٍذدش لُ 0ظخا ظيذتذا
طابا ظيذعذٍذدش لبذ  0ا يتاجعبذا ِ امـجا بـنذا
ىذتاجاب خغ  0طاخ ظزدعكاخ ظَادماىعتاخ بـخعلَعً
جاٍنذا  0ظناخ  .خغ 0طا ظلَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــا
ظكجذا لـخلذال  .اسا ىَعج ىَعجا ظزٍذج ظنزاٍجا ســـــ

ب 0ظنا ٍ .ذدا ىَاج ىَعجا ىَاج ىَعجا ىَاج
ىَعجا ٍ .ذدا قاعناددا ىذٍجات يـجعتا ظتغ 0بذٍتا .
ماىا  .مً ععختش اتا خلذل اداج بزاخاظاتا مً اتـجا
 .ىَعجا ظغاظجا تاقيا غاعلش  .خلذال دظفذٌ دظفافذٌ
ٍعا ماتذاىش  .خلذال يً صذبات يعتجذا ٍعا تاجضش .
خلذال يذت داظاج زدظا بج ييضذبات يعتجذا ٍعا اتذدش
ظتذجضش بـجذ 0دش  .ماىا ىضذبا  .يتذىضذب مذقاض
داقذض خلذال ظالعاتش  .خلذال مذقاض داقغا مً اقامش .
ماىا زدظا ظنً يعَجش  .ماىا ىَعجا ظيكاجا تاجتذٌ
صذعش  .ماىا زدظا ظزدظذٍتا ظزاخعتا اجبذا زاظذا  0ظنش
ظ 0ابا خاىفذا  .جكذٍا  0دعكا ظيذاٍا صاظتا ٍذدا زاخذٌ
ســــــــــــــــــــــــــــــا
زٍذجا ظنزاٍجا مذىذلذا  .ىَعجا لـَازا ىذ  0دمتا .
فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا زٍذجا ظنزاٍجا ظزجذزا
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ظنزاجزا ظنغادا ظذادا خعذ خلذال بـجازدا تـجاظ
بـجذ  0دش ظالبغ  0فذٍتا
ظناىَاج بـجذ

 .خلذال ظامعج تـجعط

 0ا ٍازا ماسذقتا

 .فالٌ

ماسذقتا ظغعخجاىا الـنار لبابا جبا
اباتعج ظيذفتالعً بابا جبا

ٍ .ازا
 .بذت

 .بذت اباتعج

ظيذ 0خذىعيذٌ ب  0خذٌتا  .اباتعج ظيذىاطجعيذٌ بـناىذا
خاسذا ظيطذجذا ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــــا
ظاتيا صب دتاخ  .خافتا  .مذ 0ا ظكجذا اسغذا ماىغا ٍ .ذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا اسغدا ماىغا ٍ .ذدا لـخعخبذا ٍذزظا  0جا
يشذجذا الف الظفا  .الفشاقا  .لذتلش ساخا ظنذىذاىا
بـنااللش  .ىفام مذىش مً ٍاتاو بَذت خعلَعً الـنذا
يعباعذا  .بادتا يَامبال  0جاجا ٍعا لبيذا  0ظجبا
يغا بذ 0ظتا
.
جبا ٍ .ذدا ىضاب ىذصعبتا ظيَذت لتذبذل
 .ماجش  .بادتا خذبـجات يالظادٍعً ظخعذ خذبـجات
يالظادٍعً بذ 0ظتا اعذم زدظش ظيتاٍزدلعً مً فذجذا
ظيالددا ٍادال ظ  0ظنش  .داتذجش  .خعلش ٍذدا يتذغلذا
يالظادٍعً ظنً زدظش فجا 0يالظادٍعً ظيتغااللعً ماىغا
ٍ .ذدا لـخعلَعً جاٍنذا  0ظنش  .خغ 0طا التـجا  .خعلش
ٍادابذا ظناجادٍعً

 .الـنذا

ٍ .ذزدظذا يَامبال

ظالي 0تاظعً ي 0تـجا مً خاجشاظاتعً يل يشذجذا اعا
يشذجذا ي 0تـجعً ٍاطادظً ظَاظبعً ي  0تبذقلعً ٍا
ي 0تـجذلعً مذفام مً فاغجادٍعً ظناجش

 .بادتا .

ٍذزدظذا يَامبال مً ضدعجادٍعً ظاليتذتلعً يل ماطعذدا
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ٍا  0ظنا  .اباتعج يالظادٍعً ظ 0ظنش  .دظزاطام ماىغا .
ٍذدا ٍعا ظيتذملذا ظيتذغلذا لـجاٍنذا  0ظنش ىذٍعذا
 0ظنش لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا
ىذٍعذا

 0ظنش ظَذدا زاخذٌ

ســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا
ٍادزاخ اتيا صب دتاخ جذ 0ادتا بـخافتا  .مذ 0ا ظامعج
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا

الظفا ظجعاٍا ٍ .ذدا ظ 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش ٍ .ازا
ىذ 0دمتا  .فالٌ ب 0ظنا ٍ .ذدا ىعخجاددا ٍازدٌ زدظا ظيَعج
ٍذدا مذفام جعَا ظيذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا
ظغعخجاىا مً فاغجا ظيتالبغ
بـخلذال

 0دا

ٍاجخا لفذٍتا

ىذ 0مات ٍذدا بالبغٍ 0ذدا ٍاعذىذات ٍذدا عنعت

ٍذدا  .مً عذمات ٍذدا ٍعات بَذدا باجاددا بَاظجاجاٌ
ظخاجخاظاٌ زدظا بيعضاج ىَعجا ىذاٍا ظشذماخا جبا
ٍ .ذدا بَذدا ٍ .عً مً ٍذدا ظخغ 0طا ٍ .عا مً قعغاو
بـجذ 0ا ٍذدا ٍذىعً ب 0خذىاتعً ظيَعجا جبا  .بزاخاظاتش
خعذ ييذ 0ييذ 0مً فاغجش ىافذم ظاتذا االىفش  0ابا
عناظاتا  .ا الٍعتا ظييذ  0ييذ  0لغذلش قاددو ظاتذا
صاظجيذل  0اجعذا  0 .اجذا جعَا ظيذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا مً فاغجا يل يذل مً يعباعذا
يالٌ قاددو بالبغ  0دش  .دظزاطام ماىغا ٍ .ذدا  0 .اجذا
ظياسذب مذىش ٍاظجاجاٌ ظخاجخاظاٌ زدظا ماعبش
فاغجا فالٌ بج فالىادتا ج  0ظه بـجغ 0ظنا ٍ .ذدا

.
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تالتا زدبيذا

ظيتالبا 0بالبغ 0دش دظزاطام ماىغا ٍ .ذدا

لبغ 0يل لبغ 0الب 0ا ظلبغ 0للبغ 0مذتالب 0ا خعذ لبغ 0دش
 .دظزاطام ماىغا ٍ .ذدا الب 0ا تاو اٍخا ٍاعذا ساٍكا
ي يكاج غذظا  0اجذا يكاجا
عادصا غادا ظنذتفاجفا ل
ظلذٍعذا ازالبا بالبغ

 0دش  .دظزاطام ماىغا

ٍ .ذدا

 0دبذاٍذا  .بغعختادظً ٍ .ذزدظذا بَذت ظنلعً بغعجنادزدظً
ظ 0قاف لتاجباصذا ٍاعذادظً ظامـجذا يعاد ل 0دبذاٍذا .
ٍذىعً ٍعً ٍادابذا ظيعباعذا يغادٍعً ٍعً بزاخاددا
ظامـ جذا خـنا داددا ٍازدٌ زدظا ظخنا تاقعً ٍازدٌ
ىَعجا ظخنا باسذما ٍازدٌ صاظتا ظخنا 0اىاد ٍازدٌ
عنعتا ظامـجذا ماٌ مً ٍازدٌ زدظا ىالبذ  0دىاٌ ظنً
ٍازدٌ ىَعجا ماٌ ىذخاسذىاٌ ظنً ٍازدٌ صاظتا ماٌ
ىذ 0جذا يالٌ ظنً ٍازدٌ عنعتا ماٌ ىاض دا االىفاداٌ
ظنً قبال

 .داددا ظياٍعج ظتاقعً ظالددت يعباعذا

بالـنا ٍازدٌ  .لش عذلش عامذٌ ظامـجذا خـنا طاب
خغ 0طا لطابذا ظناىغا ٍ .ذدا لـخعلَعً بَذجذا .قادمذا
بفاغجادٍعً ظنذتافجذ 0دا ب 0ظنا ٍ .ذدا ظلذٍعذا ازالبش
بالبغ 0دش  .دظزاطام ماىغا ٍ .ذدا اعاٌ ليعباعذا يالٌ
ظيغادٍعً  0 .دبذاٍذا خعلَعً ازالت ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا ظناطات ماطاجتا  .اباتعج
اتذقا جاما خاسذا ظيطذجا تاو تـجذظ معزاىذا
ظاقامش مذ 0تادلذا جعَذا ظيذ 0دمتا  .فالٌ ل  0ظناددٌ
ظلجغ 0ظناددٌ ظبجذختاٌ ظناصبعتاٌ ظنذىغاو  .بش
االت ىذ 0دمتا  .فالٌ لبذت اباتعج ظذاٍبات

 0ظنا
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ظجغ  0ظنا ظبجذختا ظناصبعتا ظنذىغاو

 .بش

ىذ 0دمتا  .فالٌ بج فالىادتا ج 0ظه بـجغ 0ظنا ٍ .ذدا .
ٍازا ماسذقتا ظغعخجاىا ج  0ظه بـجغ  0ظنا ٍ .ذدا
 0ظنا ٍ .ذد ا ظ 0ظنا  .ماىغا ٍ .ذدا ماعخاج يلش

.

اباٍاتاٌ ج 0دمذا بـجغ 0ظنا ٍ .ذدا  0ظنا ٍ .ذدا ظ 0ظنا
 .ماىغا ٍ .ذدا ماعخاج يالظاداٌ ادلعً بـنعزاىذا اددل
يعباعذا ظاغجذا تذقلعً ظ  0الـناىذا العً جعَا مً
ىذ 0دىتا  .فالٌ افكعيذٌ بزاخاددا ىفام زدظ ا مً زدظا

.

اباتعج البذ 0ظيذٌ ظادتعً ىَعجا خاسعيذٌ لبغ 0للبغ0
الب 0ا ظلبغ 0يل لبغ 0مذتالب 0ا خعذ لبغ 0دا  .اباتعج
الب 0ا تاو اٍخا ٍاعذا ساٍكا عادصا غادا
ظنذتفاجفا يل يكاج غذظا

 0اجذا يكاجا ظلذٍعذا

ازالبش بالبغ  0دش  .دظزاطام ماىغا

ٍ .ذدا ظازالت

ظناطات ماطاجتا  .اجبا غعبجذا بيذا  0الما يذٌ
ٍاد  0ظه ٍاد زدظ ٍاد ىَعج ٍاد ييذ  0ييذ  0مً زدظش
مالبذ 0لش ظييذ 0ييذ 0مً ىَعجش مـخاسذلش لبغ  0يل
لبغ 0الب 0ا ظلبغ 0للبغ 0مذتالب 0ا خعذ لبغ  0دا  .بيذا
 0الما الب 0ا تاو اٍخا ٍاعذا ساٍكا عادصا غادا
ظنذتفاجفا لـيكاج غذظا  0اجذا يكاجا ظلذٍعذا ازالبش
بالبغ 0دش  .دظزاطام ماىغا

ٍ .ذدا ظازالت ظناطات

ٍافذقذا مذا اٍفا مذا اباج زدظا  0جا  0ظنش بغعـ
 0خذىتا  .داقذج بَذج ظكجا لياف 0دش ظاماج ٍذدا اىا
عذلـخظً  .ل 0ظنادخعً عذلـخعً اتذت مً الـنا .فتاٍذل ظنً
بذىاتاداٌ  .مَا 0اباتا بذ 0اتا ظنً اتعتذا خعجشذا .
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اباتعج اتذقا جاما خاسذا ظيطذجا  .ىافذم ظاتذا
االىفش ٍ .ازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا
صعجذخ ٍعـ زدظا جبا ٍ .ذدا غابـجا  .ل 0خذىاتا  0جذا
ظل 0خذىاتا  0جذا  0ظنش الغذطلش بافجاسـ دامذىش
ظنا  0لذملش لتجذٌ يعتجذا بيذا ىَعجا العاتاٌ
ظذاعاتاٌ ٍاض ماىغا ظَاض يعضاج ظاعاتاٌ ظذاعاتاٌ
ظنا 0لذملش لتجذٌ يعتجذا لـيعضاج ٍاد ظفتا ٍاد .
فاٍتذا فذٍتا

ٍ .ذدا ظيا صبذا ىذصعبتا

 .ىَعجا

ظ 0اخيذا عنعتا قاعنادتا  .بذت ٍذدا اجذملش خياف
ٍذدا ادلعـ باعنعـ ٍذدا اسـنخعـ  .زدظـ خعذ ىَعج داقذض
ظازالت جعَا  .فالٌ ٍعات خعذ زاٌ ىذ 0دمتا ظيتكادمات
بذت ٍذدا ٍذدا زاخيذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ا 0اج صباٌ صابعَا بذالعز دالعز

 .ادىادٍعً

ٍامامعالد  0ظه خشاساج ٍامامعالد امذج زجذا
ظيطذج ظطنذج عخذا ظيغا قذىا  .مذىا ٍعا يال  0ظنذا
ٍعا  0ظنش ظيال اجكا ٍعا يكاجش يل يعضاج
يعضطال
بيعضاج ٍعً ٍذدا جبذا يتذملعً بيكاجعً لـ
غنذج داتذبيا ظلخاىا جبا  .دظخاباج ٍذدا التعتذا
غعفيا  .قاددو يالظذا تغ 0بذٍات ٍذدا قادما لكعغاماد
ماٌ لذٍعذا ظيذتذا ظيذماجلذا اىا ٍعـ لذٍعذا .جابيا يعـ
ٍذدا  .اتعتاد غعفيا  .قاددو يالظذا تغ  0بذٍات ٍذدا
قادما لكعغاماد ٍازدٌ ٍعـ  0ظه ظج 0ظه  .ىذسبذت مً
غذلذا مذا ظنً يعضجذا

 .زدظا ظنً ماجذبا جبا

ظيالدا ٍذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــا
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ب 0ظنا ٍ .ذدا صبذىا ب 0ظنا ٍ .ذدا ىعخجاددا داتذجذا
 .يالظذا خعلَعً يعباعذا ظنكاداميا ب 0ظنا  .يعضاج
ىَعج داظاج مً بذت ٍذدا غال يعغيش 0اخذٌ عنعـ  0اتذلعً
لـَذدا جبذا باىَعجا ٍذدا ٍزدت ظَذدا ٍزظً ظلَذدا ٍعاالٌ
جعَـضاىا خعذ  0اٍاللش ٍازا ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا ج  0ظه تالتا جغ  0ظنذا لذلبغ 0
فاغجذا الب 0ا لبغ 0ا ٍ .ذدا ظنذعا مذا باعنعـ ٍذدا
جبذا باىَعجا الـنذا عَعياٌ ظالىفاليذٌ الغاىبذا
خغ  0طا عذالخ ٍعاالٌ جعَـضاىا ىباط ىذبطا
قاعنادا صعجذخ زدظا جبا ٍ .ذدا بزاخاظاتش خغ 0طا
ظخاىا جبا

 .يكاجا ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا
ىطذج يغاخ دامذىاخ ظلغعط لـناجغياخ ظشادخا ظكجذا بـجش اىا .ماٌ
ماىا سـنذجا ظيزعاٍاج الجا  0مذت بغذىبا  .بـجش اىات

ٍادزاخ اتيا

 0دمتا  .فالٌ .
يغاخ لغذىزاخ ظكجذا ييغذجتا ظالظفا ظزاخعتا اتالش لـَازا ىذ
ِ ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظشادخا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بـجش اىا  .ماٌ ماىا سـنذجا ٍ .عـ دظشنذج زدظا
جبا قاعناددا بج ٍذدا جبذا جذ  0اددا ٍ .ا 0ظفجا0
عذلش باددا  .مذىش عذلش اتا لـخاىا  .ىذ 0ماتا لذظنا
باتـجادا خعذ ىافكا مً فاغجادظً بغذلش ٍاعذا
ظنذتـخاجخذبش ظشالكذا ٍازدلش الداج باجادا ظلغاظجا
تاقيا ظه 0ابذٌ ٍذدا جبذا باىَعجادٍعً ظَذدا زاخذٌ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ىذدمتا  .فالٌ
ييغذجتا الظفا ظزاخعتا اتاال لـَازا 0
ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظج 0ظه تالتا جغ 0ظنذا مً
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بذتَذدا اساجا مذا خلذال ىَعجا زادىا  0ظتا ٍادتا
ٍاتـنا بَذجا عاخذا خعلناٌ  .ىذفذٍتا ظيذقجذبا
بظنادٍعً .
ىذٍذدا ظيذتاسذا ظيذتكاددو  0ظنش بذت ٍذدا 0
ٍذدا جبذا ىعخجاددا ظ

قادامذٌ ٍذدا قاعناددا

ب 0خذىاتعً ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــا
يعنضا مً
ظفجعط
ـ
ظامعج ٍغا ظتجذٌ ظتالتا ظفالطا لفذٍتا مً خلذال
ٍاض فاطذجا يالد ا ظباتـجادا ععجش لفالغا  .با ظغجش لكاىذىا غاظادا .
ماتيا بطاجذاىاخ ظامعج خغ 0طا اسذىـخعً مذا بـَامـجا مذا بـَامـجا
ظاجكعيعً لـنذا بكاىذىا بيذاجاخ ظجنذا قاىذىاخ باجكا ظكجذا بدِج ش
دظخا 0اج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بذٍجش دظخا 0اج لبجادا بذٍجش ظكذجذدش ظكادمش
الب 0دش زدظا  .ىفذ  0ظادتذا ىَعجا

 .خابذج خاسذدش

ظاسكش التـجا جبا  .ىَعجا ظغاظجا تاقيا ب 0خذىتا
 .ىاف  0دش يتافجا  0ظيتذىذٍات ىاف  0دش بيعضجش
يتذادظجذا مذا ٍذدا مً بذت ٍذدا ىذتذادجا ىذ  0دمتا .
فالٌ يتذقجذا ظيتكاداو ظيتذج  0دو بَازا ماسذقتا
ظغاباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ  .ىفام مً
فاغجادٍعً ظلغكادمذا بفاغجادٍعً بيعَجا مذختا
ظبغذجخذا  0 .الـناىذا ىذسكا ىذٍزظيش التـجا جبا

.

ىَعجا ظلغاظجا تاقيا ظيذتكادما بفتا ىَعجا جبا
قاعنادا ٍذدا زاخذٌ
سـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مالذل ظفتا ٍذدا جبذا بفعنادٍعً بزدظا ظيَعجا
ظيكاجا  .ىاف 0ادٍعً ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــا
لعغطش لفاىغاماخ بيغاخ ظكجذا ماالل ظفتا ظخالذظ فاىغاماخ صبذا
فذِتا بـنامبعَاخ ظاخعل ظ  0تذا مامبعَا

ٍادزاخ ىذتذا  0غاىغا لبد0
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ٍاو 0ا لبغ 0دا  .يَابالخ ٍااللتا مً قاىذىا باجادا  0 .دتذت ٍادزاخ ععجذدا
لكاىذىا مً يغا  0 .غاىغا ظاتيا بطاجذاىا ٍادزاخ جذٍاخ جـنذا بـخعلش .
ىعجا  .بذت جذِا ظغاطاج جذٍاخ ٍادزاخ قجذا يتذاج مذا ٍذدا ســــــــــــــا

يتذاج مذا ٍذدا ل  0خذىاتعً يتذاج لبغ  0دا طابذا
التـجادٍعً يتذاج ماىا جبا لـيكاجش يتذاج ماىا
جبا يل يكاجش ىذتذادجا ٍازا ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا ٍاداتا يـجاتا تام
ظجاظزاتا التـجا جبا

ظياتا

 .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا

ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
جذٍا باسذما التـجا ىذسذم ظاىاتعً ٍذدا بزاخاددا
ٍعً  0ابذم ٍاطاددا ظَاظبذا ظشخذالتا ظتذقالتا
ظ 0ابا 0اتا ىذ 0بعكلعً لـخعلَعً جاٍنذا  0ظنش  .خغ 0طا
ظيل ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظَذدا
زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٍادزاخ مظو للذغجاخ ظكجذا و 0ابذٌ ٍذدا قاعناددا ســــــــــــــــــــــــــــا

ب 0ظنا ٍ .ذدا و  0ابذٌ ٍذدا قا عناددا ظه  0ابا
مااللعً ٍ .ذدا قاعناددا و  0ابا ٍاخ زدظا ظيَعجا
ظيكاجا و  0ابا ٍاخ ىَعجا

 .الٍعالش مذصجا

ظالٍعالش ساخا ظاليتاظغا  .يـنات ٍعا و 0ابا ماجا
 .جابعتا و  0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .قادمذا لذامذىش
ظلشنالش

 .ماجا

 .جابعتا ظلناجا

 .جابعتا

و 0ابذلش و 0ابا اب داظاج و 0ابذٌ خعلَعً يعتجذا

.

قادمذا ظه 0ابذلش الب داظاج و 0ابا ٍاخ داجغيا جبا
قاعنادا ٍ .ذدا قاعناددا بغاظش يضطبا و  0ابذٌ
خعلَعً داجغيذا  .مذا ٍذدا و 0ابذٌ خعلَعً فذجذا ظينبذا
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ظيالىذا  .يالظادٍعً و  0ابذ ٌ خعلَعً الـنذا جعجبذا
يالددا  .ىَعجا و 0ابذٌ ٍاىذخ خعلَذٌ  0خذىاتا  .خاسذا .
خعل  0خذىتا  0خذىتا  .داتبذبش الذف الذف يعتجذا

.

الساخا ظجعباٌ جعباٌ  0خذىاتا  .المذىذاىا و 0ابذٌ
ٍاىذخ خعلَعً عجاب  0دا  .زدظا ظيَعجا ظيكاجا  .ىغذعذا
لكعض امادٍعً ظناىَذجذلعً و  0ابا بابا جبا  .بذت
اباتعج و 0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .قادمذا يلش  .اباتعج
ظه 0ابذلش و 0ابذٌ تالتـنا ظ 0دتذٌ معزاىذدا  .تـجذصذا
قعغامش  .اباتعج اتذقا و  0ابا ٍاخ معزاىذا جبا
قاعنادا  .تـجذظ قعغامش  .اباتعج اتذقا و  0ابا
ٍاخ ىذطعفتا جابتذا خاسذتا قاعنادتا ٍ .عـ مذىا
ٍعا و 0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .داتبذا لـخاجشاظاتا

.

ىذاٍا ظنذ  0تاددٌ بشذعجذا ظناسكاتا ظباظاتا
خاسذاتا و 0ابذٌ ٍذىعً سذعجذا ظناسكاتا ظباظاتا
خاسذاتا  .جبذا بغاظادٍعً و  0ابذٌ و  0ابذٌ ٍاٌ دخ
تاجـنذعذا  .لعاتادٍعً داتبذا و 0ابذٌ خعلَعً طعجذا .
زدظا ظيَعجا ظيكاجا و 0ابذٌ خعلَعً عذجخذا ظ 0بذلذا .
ىَعجا ٍذدا قاعناددا تـجعط ادىاخ لـَازا ىذ 0دمتا .
فالٌ  .يتذقجذا ظيتكاداو ظيتذج 0دو بَازا ماسذقتا
ظغعخجاىا ظغاباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ .
ىفام مً فاغجادٍعً ظلغكادمذا بفاغجادٍعً
فاجكعيذٌ ظ 0ظزبذىذٌ ظياطجعيذٌ مً الـنا ٍازدٌ  .بذ 0دا
ظنً ماطاجاتا ٍالذٌ ظيتذاجعتـخعً عذلـخعً ٍذدا جبذا
قاعناددا تذٍعذا يالظادٍعً ظتذمـجعً قادامذٌ ٍذدا
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اخذٌ

ب 0خذىاتعً ٍذدا ز

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يتذملعً ٍذدا بزدظادٍعً ظيَعجادٍعً

 .ىاف  0ادٍعً

ظيتكاداو ىَعجا جبا بزاخاظاتش ظه 0ابذٌ ٍذدا
ـــــا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0خذىذا ٍذدا جبذا بـجاٍنادٍعً ظجاٍنادٍعً
باتـجا جبا  .ىَعجا ظغاظجا تاقيا ظه 0ابذٌ ٍذدا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
خلذل الـنذا  0اٍذا ظخلذال ٍ .ذدا جاظزدا خلذال  .بَذج
زدعكا تـجذظ ظناىَاج بـجذ 0ادٍعً  .جاٍنذا  0ظنش .
خغ 0طا خلذال مً اجكا  .ىَعجا ظيعضطال مً عاظجا
تاقيا خلذل اداج بزاخاظاتش تـجذظ ظناىَاج
بـجذ  0دش لـَازا ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا
ظغعخجاىا ظَذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الـ مذا بـنذ 0ا  0دٍا ظياصعجاددا بزدظا ٍ .ذدا ىاٍجذا
ظَذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بزدظ  .ىفذ 0صبذىا ظباىَعج
ماىغا صعباٌ خغ

 .تاقعً مكاداميا

 0طا قادماٌ ييغذجتا الظفا

ظزاخعتا اتالش مً بذت ٍذدا اساجا مذا خلذال ىَعجا
زادىا  0ظتا ٍادتا ٍاتـنا بَذجا عاخذا خعل ماٌ

.

ىذفذٍتا ظيذقجذبا ىذٍذدا ظيذتاسذا ظيذتكاداو  0ظنش
بذت ٍذدا ب  0ظنادٍعً ٍ .ذدا ىعخجاددا ىعخجاددا مً
الـنذا ٍذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 0خذىذا ِددا بزدظادٍعً ظيَعجادٍعً  .ىاف 0ادٍعً ظه 0ابذٌ
ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٍادزاخ ٍغاج ماجغياخ لذامذىاخ ظامعج خغ  0طا اسذىـخعً يتجذصتعً
ـــــــــــــــــــــــــــــــا
ظيتكادامتعً ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتجذصتعً ظيتكادامتعً باتـجا

 .طابذا

مذتكادمذا بذىذا ماىذا  .ىَعجا ٍازا ىذ 0دمتا  .فالٌ .
يتذقجذا ظيتكاداو ظيتذج

 0دو بَازا ماسذقتا

ظغعخجاىا ظغاباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ .
ىفام مً فاغجادٍعً ظل عكادمذا بفاغجادٍعً مذىاخ
باىَعجا ىذتـجعط مذىاخ ىذتـجعط باىَعجا ظاىات
ٍاتاو باىَعجا تذتكادو ٍذدا زاخذٌ
ســــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا مـخاالليا ظ  0اخذبيا بيعضطال

.

معنا لذتبش بيعضطال  .لذتبش معنا ظالددت بغاظش
ٍاسذج ظبضذج ِ ددا يغعً يالد اعاو  0 .اخذب يتاج
لذغطاٌ بفجاسـ دامذىش ظال يَابلذا باددٌ بذاض
ىَعجا جـناٌ بُ 0ظخا ِ 0ظخا باىَعجا يتذملذا دظنا
 .ىَعجا سالذم ىذتـخاماج ِ 0ظخا التـجش ىذتكاجبا.
ٍازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا لعات
اىاىا  .ىَعجا ظالتـجا ٍ .ذدا مذزلذٌ ظه  0ابذٌ ٍذدا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مذىش ظنً  0اجعذا ىذسكا ٍازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا تذٍذزدا التـجا جبا

 .ىَعجا

ظغاظجا تاقيا  0ظبا بيعَجا الىذخاتـجظيش ظغاداىذا .
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 0دقجا الىذ 0ادلعيذٌ ٍذدا ىذٍا 0بعيذٌ بَغ 0باىعً ظطابذا
ىذقادمعيخذٌ بذىاتعً ععختا  .ازلذٌ طابذا ىذعبجعيخذٌ
ظباتـجا  .قادمذا ىذقادمعيخذٌ

 0جاغذا  .زدظا مً

قعغامادخذٌ ظفاسذمـخذا  .ىَعجا مً اباتـجادخذٌ
خغ  0طا ىذتذا مً دامذ
يعَجاتـخذٌ ىذٍعذلـخذٌ
تاقيا

 .مامباجتا

ىادخذٌ ظزدعكا ىذماخذخ
 0دجذاتا مً ٍاخا لغاظجا
 .مابـجا بَذجذا تذفعل

االىفادخذٌ ظتابـجذىـخذٌ مً اباتعج  .معزاىذا  .ىافذم
االىفادخذٌ فاجعاىكا فاجعاىكا

 .اتذا االىفادخذٌ

خعلش زدظا ظيَعجا مً جذ  0بـجذ 0خعذ خلذال بذامذىش
ظلتجذٌ عجاددا يعضطال فاظ يعضطالدخذٌ لبغ

0

لـَذمذاىادخذٌٍاجغا
.
ظتجعط خلذالدخذٌ جاظزا يعشجعذا
ظنعنا لذتبش يالظذا جذ  0ادخذٌ فذجا ىذٍعذا ٍاتاو
بزدبيادخذٌ ظيغاىـخذٌ ماىادخذٌ باىَعجا ىذتكادمعً
ماىادخذٌ ىذتل ادمعً باىَعجا ظشام ٍعزدظذا التاج
ىَعج ٍذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــا
بذىذا خذسذا لزدظا ظبذىذا ىَعجا لـيعتجذا بذىذا
خذسذا لزدظا  .قادمذا ليذ 0ما ظه 0ادلش ظامـجذلش اماج
اماج ىذ 0ما  .باىاخ ماٌ ماٌ بياخ ظناٌ باىاخ
ظناٌ ٍعا غابـجا ىاصباخ مالذل

ظاماج ىذ  0ما

ىذ 0ما بيذىا ظنباىاىا مالذل  .ىذماجلش لغابـجا .
 0ادلش اماجلش اب ٍاض باٌ ٍاض باىاٌ ٍاض ٍعا
غابـجا ىاصباد ٍاض مً بيذا

 0الما مياتا

بطابطتا لغاط خاىاٌ بـخياٌ زدظا ظيشذب العاو
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ا 0لـناٌ اعاو بت مذمعتش بذت اليغا ظبذت  .الفجا0
اعاو بتنذمعتش ىشذب بيعضطعً فاغجذا جـناٌ
ىشذب جـناٌ بيعضطعً فاغجذا
ظيلكذا داتذب ىذ

 0ما ظياطذج

 .غذعذا ظنجاجذا
 0فذىزا  .فاغجذا .

فاقاعلش داتذب ظياطاجلش الـنا  .خذلش ظنذىذاىش 0لذو
خعذ  0لذو خذلش ظهدىذاىش اسغذا  0اجعذا يلش اسغذا يلش
 0اجعذا  0 .دجذدش ظغذبـجش ماٌ  .يشجش  0 .دجذدش ليذ 0ما
ازال اقامش  .يشجش اتذا مً اباتـجش جَذط ىذ  0ما
ل 0اجعذا مذطذدش جَذط  .يشجش لغاظجا ىذ 0ما ظ 0اجعذا
التـجا ٍ .ذدا مذزلش التـجا  .الجبا  0او 0دش ظ 0جاغذا .
ىَعجا الٍا  0خذا يلش ظلَاىاتذا اتـجا
ظنزاميا ٍازا ىذ

 .قجذدا

 0دمتا  .فالٌ  .يتذقجذا بَازا

ماسذقتا ظغعخجاىا ظيتذج 0دو بَازا جغ 0ظنا تذٍزدا
التـجا جبا  .ىَعجا ظلغاظجا تاقيا ظه 0ابذٌ ٍذدا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ىذاٍا ظ  0الـنا ىذٍعذا بيعَجا  .اعاو خذ 0جا ىذاٍا
ظ 0الـنا ىذٍعذا بيعَجا ٍ .ازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
نداها  0ظ 0دلتا
ماسذقتا ظغعخجاىا ازال  0جاتش ىذ 0دمتا ل
ظتابذجتذىعً يل صعضطعنذا  0التش لـخذتعً فاغجذا
يَذعجات ٍزاتش ظيشتاىغجات الطتش لعطتا بذ  0تا
لغابـجا  .فاغجذا الب 0ا  0اجغذزتش لغابذل فاغجذا  .مً
ععختش  0 .اخذب اتاجتش امـجالش قعه ٍزدا غابذل
فاغجذا ٍ .عفياخ مذا يتذملعً قاال  .غابذل فاغجذا .
مَاظلذل ظباخذا لياف 0دش ظاماج ظاد يالد ٍ .افىاد مذا
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يتذملعً اماجلش يزال ب 0الو فت ٍاجذا  .بغعج بذ 0دا
امتا قجعخ يزال ب  0الو ماجغاىادتا عاخذتا

 .مً

غذىزادٍعً ٍ .ذدا يتيذصبات يزال ب 0الو مباسـناىذتا .
باسذمتش لفاغجا زافجا يزال ب 0الو ماىَاجاىذتا .
اىَاجتش لبادتا ٍا  0خا يزال ب  0الو بَذجا عاخذا
زاخادا  .معنا لذتبش فاٍجا ظازدل ىذ 0ما الـنا لبذت
ٍذدا مطا ماطعذدش بذت ٍذدا يعتجذا االىفش ىافكذا
امـجذلش ساب لبغ  0يعضطالخ  .زدظا ظتجعط خلذالخ
جاظزا سام عاج ب  0خذىاتا ععختا  .يعتجذا داتبذا
مذ 0تاددٌ ٍذدا زاخذٌ ظزاخذا ماىغا ٍ .ذدا ظجاٍنذا  0ظنش
ظه 0ابذٌ ٍذدا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يـجعتاد ظتغ 0بذٍتاد مابـجاداد ماباج ٍذلفا
اباجلذا اىاىا  .ىَعجا ظتذسام بزاخعـ التاج ىَعج
ســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا يزدل ب  0الو بَذجا عاخذا زاخادا

.

معنا لذتبش اىات ىاف 0اخ بَاجت مً تذبذل ٍذلكاخ
مً عاجذا  0ظاج ٍذلكاخ  0ظاج مً عاجذا يالظش  .خعلش
الـنا اىات اماجت بَذجا عاخذا ٍ .ازادا ظفاجغ 0ا اىا
ٍازادا اىا فاجغ 0ا الـنذا لغذىا خاىفذا الـنذا خاىفذا
لغذىا ظغذىا مذىادٍعً مذتـناج عذىا مذتـناج
مذىادٍعً

 .الباض يعباعذا

 .غباج خ  0دط اىات

بالـَعغاخ بَذجا عاخذا ماىا سكذال  .سكذل  .الزلذت
لبذت عذىا ظغذىا ودىاخ المذتـناج المذتـناج عذىا
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مذىاخ  .اباعت يعباعذا  .غباج خ 0دط ٍازدا  .سابلذا
ظغاجذا اىات بَذجا اقاماخ التا 0خا فعل مً اتعتذا
يغادٍعً  0 .دبذاٍذا ظغاباجذا ٍ .ازدٌ الـنا ساب لبغ 0
يعضطالخ  .زدظا ظتجعط خلذالخ جاظزا خبغ 0قعنتاخ
ظشغعض ظنتا ظ 0ابا لـَذدا جبذا ظ 0ابا التـجا ٍ .ذدا .
اباٍاتاخ لغاظش ازلذا اىات بَذجا  .الٍعذت مً ٍاخا
اتـجا ٍذدا
.
ظالظـ مً ٍاخا ىضذبا ىذصعبتاخ اتـجاخ
ظغاظجاخ عاظجا تاقيا تـجاصالخ خعجشذا  .ىذاٍا .
ٍاظنا ظجعغزا لذتبش مياطاجالخ

ٍذمذاىا  .سغا

ظنعنا لذتبش طابا سام لبذت ٍذدا ظاسغذا لغاظجا
تاقيا بذىذا  0جاغذا  .ىَعجا ىذعالعً  0جاغاخ ظيذىذٍجعً
بزدبياخ ظيغاىاخ سام ٍعزدش التاج ىَعج مذ  0تاددٌ
 .اسغذا لـخا

ٍذدا زاخذٌ ظزاخذا غابـجا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــا

ماىا بغذىزدش ٍاعذا ظبيجعتا ٍ .ذدا  0 .اجذا يلش
اظغذباخ بَذج زدعكا  .فاجذقتش ليذ 0مات مً اظغذا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
طعباخ طعباخ ىذ  0ما  .ىفاقت مذىش مً الـنا
ىفاقتش لكذلعنا ظلفاغجا ساجذدا ٍ .عذتبش لغاظجا .
ععج بذ 0دا ظالتـجا  .خعلش ٍاطذا اللـنا  0ِ .ظخا  .سذىا
قذىا ظفلعغذا لغاظجا

 .عادجذبش  0دبذاٍذا  .خذبذا

ظنعنذا ماسبذا خذبذا ماسبذا ظنعنذا خعل دظه
جـنذلعً ماجعلش قعنالخ قعنالخ ىذ  0ما الجكاخ
قاعنادت ا سام سام الجكاخ قاعنادتا التـجا

.
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مذىش يتذىضذبت التـجا  .يتذىضذبت مذىش لغاظجاخ .
طابا  .يعتجذا فاظ لبغ  0يعضطالخ  .زدظا ظتجعط
خلذالخ جاظزا سام عاج ب 0خذىاتا بذىذا يعتجذا اٍاخ
خعذ  .مالفذت بعجخش لبذت اىا  0اخ قاعنادا ظلعطش
لـُ ازدٌ اتـجا  .بذت معيكاخ  0 .ىذا ٍ .عذت بغاظش خعل
دظه  0ظبا ٍامباغاخ ٍعً

 0ظبا ٍعً ٍامباغاخ

ظتجذساج ٍعالخ جذعفا مذ  0تاددٌ ٍذدا زاخذٌ ظزاخذا
غابـجا  .اسغذا لـخا ســــــــــــــــــــــــــــا
ٍاب 0ابا ظخغ  0طا ظزدعكا ليذ

 0ما ٍعلش ساٍغا

ظاىاتعً بشاٍغذا ٍعلش ظاٍلذفعذا مً بذت ماخشذا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
زدعاىا ظنزاظغاىا يعتجذا  .ىَعجا زاظغعً زدعاىا .زاظغعً
ٍذدا ظنزاظغاىا  .يعتجذا  .ىَعجا زاظغعً زاظغعً بزاظاعذا
خغ 0طا ظزاجزظً بـخعلش ٍعخعنتعً لـناٍعـ ٍعا فتاٍذل
ٍاابتا ظلغذلذا
ظلناٍعـ قذجذدش اللـنا لـناٍعـ ٍعات 0
مً اتـجاد اتذظً

 0دٍلعً اللـنا

 .تذقالتا  .خعلش

غذطجذا ٍاتـنذا ظنلذا خعلش ملذا ىعجا ظزجذا بـخعبا
ظاطاطا خعلش ملذا بذٍجاجا خ ظلش زدفا ظخاعبا
ملذا

 0دبذاٍذا

 .عادجذبش خعل دظه يالد لبذ

مذتَا 0بذا مذتَا  0بذا يالد ببذ

0

 0ظتا ظامـجذا

ىذفذلغش لـيعضجش لذباد  .ملذا خغ 0طا امـجذا
عذالٌ ىذخ 0لش ادىاد  .ساخذا ليَعجا امـجذا

.

 .مً

 .جذمزا

ىذجذمزاٌ فعناد  .باجذخ لـَذدا امـجذا  .خاعبا ىذماج
يغاد  .داٍبا زدعكا ظفا  0طا خغ 0طا امـجذا  .غاطال
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ىذغذطال بعجخاد  .ماجبذخا ظشاغغذا لـَذدا امـجذا
ل 0ظبا ىاجبخا لذغجاد  .ماعجذخا عذجخذا  .خغ  0طا
ٍادماىعتا امـجذا بَذفذا ىاسغذا اىا ادىاد لـنجعه
 0دقلذت ىذ 0مات لبذت ٍذدا سخذت ٍذدا  0 .دمعذا لكاالد
 0اعاج االىفاد فاجعاىكا فاجعاىكا  .اتذا االىفاد
ادتذلذا  .داددا يضطال فتا ٍاظذاٌ زدظا ظ 0التش لفاغجا
زافجا لذغطاٌ بافجاسـ دامذىش ظَافذقذا مذا ابـجاٌ
ابـجاٌ ٍافذقذا مذا ظاعباج باعنعـ ٍذدا اض ـنخاٌ
ٍذدا سـناخ لـَذدا ٍذدا عذلعً ا  0خا ٍذدا ا  0خا عذلعً
ظا 0خذت ٍازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا
 .مشاخذا مذ 0تاددٌ ٍذدا زاخذٌ ظزاخذا غابـجا  .اسغذا
لـخا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
سلذم ظاسكاٌ مذىش ظ ال  0دبكاٌ بغاظجا باطال

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
دظنا  .ىافذم ىذ 0ما دظنا  .سالذم تغ 0لذما دظنا .
ىافذم ىذ 0ما مً اتعتذا غاجغلذا

 .معتا  .خا 0غذ 0

تذغجا جـنذبش بغاظش  .تذبذل ابغذا جعَا

داتبا

بـنالذا ظ 0ظبا بتذٍنا داتبذا خذتعً خعخبذا سغذقذا
ظاقافجا بـجذ

 0جعَا جـنذٌ باخذٌ زاىغاددا

ظناطاجاددا ظنذ  0تاجَذزدا غابـجا  .اتذاٌ لـَاخا
ادتذلذا

 .داددا يعضطال الب

 0اٌ يعضطال

 .زدظا

ظطاجطابعيا  .ىَعجا خاسذاٌ تـجاصلذا مً خلذلاداج
ظنً  .جبذا يَابلعً لـيعتجذا تذجضاٌ بذىذا يعتجذا
ظكادماٌ بذىذا تغ 0لذمذا خلذل اداج تـجاصلش بـجذ 0دش
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ظجابعت افكاٌ مً الـنا ٍذدا سـناخ لـَذدا ٍذدا عذلعً
ا 0خا ٍذدا ا 0خا عذلعً ظا 0خذت ٍازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخ جاىا  .مشاخذا مذ  0تاددٌ ٍذدا زاخذٌ
ظزاخذا غابـجا  .اسغذا لـخا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يتجذصتعً ظيتكادامتعً بَذجاد بـنامال
 0جاجا  .اتالـخعً مامال ظ  0جاجا  .اتا لطابذا
مامال خ 0دطا لـنُ ادميذا بَذجاد باددتعً ظا 0خذتعً
تعه تذبعً ظتا 0خعً باددتعً ظا 0خذتعً بَذجاد اخعات
قاعناددا  .بعً زخذت ماىغا

ٍ .ذدا ظزاخذت خعلَعً

جاٍناخ ظَذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـجذخذا ظه 0ابذا ٍذدا  .لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا بـجاٍنذا يتذملعً و

 0ابذت

ماجاد ماىغا ٍ .ذدا  .اىات اسكا لـَازا ىذ 0دمتا  .فالٌ
ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا ظالتاغزاج يال و

 0ابذت

دظ 0امذٌ عاخذا  .اىات تذٍعذالٌ باٍذض يغا و  0ابذتعً
 0دلـناد ظيذعباد

 .ساٍغغ تا  .خغ  0طا تذسذٍغعً

يالظادٍعً و  0ابذتعً ٍذبذل ظ

 0دتذل ظاىغ  . 0اىاتعً

تذٍلذفعيذٌ مً بذت ماخشذا ظنً اباتعج  .معزاىذا .
ىافذم االىفادخذٌ فاجعاىكا فاجعاىكا

 .اتذا

جذ بـجذ 0خعذ خلذال
االىفادخذٌ خعلش زدظا ظيَعجا مً 0
بذامذىش ظيل تـجذٌ عجاددا يعضطال فاظ يعضطالدخذٌ
لبغ 0ظتجعط خلذالدخذٌ جاظزا يشجعذا لـَذمذاىادخذٌ .
ٍاجغا ظنعنا لذتبش يالظذا جذ  0ادخذٌ فذجا ىذٍعذا
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بادىذا  0جاغذا  .ىَعجا ىذعالعً  0جاغادخذٌ ظيذىذٍجعً
جاب ماخشذا الىذقعه قعغامادخذٌ ظغاداىذا  0 .دقجا
الٌد 0ادلعيـخذٌ ىذتيالـخذٌ  0دجذاتا مً ٍاخا لغاظجا
تاقيا بذىتا

 .بادىالـخذٌ بذت ٍذدا لغاجغاجذا

الباطال مً زدظا ظنً ىَعجا

 .ماىغا ٍ .ذدا ظنً

جعاٍعً ٍ .ذدا ىذ 0جذا يالٌ بـجذخ قاال ٍ .ذدا ظه 0ابا
 .خعلش ىَعج ظه

فاسذمـخا جبا

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
قجذا بذىتا  .بذىذا ٍذدا ظيالىذا طابذا بغاظش جاظزدا ظبُ 0دا لبچدٍاخ
ظاٍغاج ماجغياخ لـشناالخ ظكجذا ب 0ظنا ٍ .ذدا بـجذخذا ظه 0ابذا ٍذدا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بذىتا  .بادىذا ٍذدا يالىذا طابذا بغاظش جاظزدا
بشعه جذٍادظً

 .يالىذا  .بـجذٍش  .ماىغا ٍ .ذدا .

يالظادٍعً  0جذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا بـجذخذا ظه 0ابذا ٍذدا بـجذخ ظه 0ابا
 0ظنادٍعً ٍ .ذدا باتاج ىَعج و 0ابذت ماجاد ماىغا .
ٍذدا

 .اىات ٍادالخ ظزدظاخ ظيَعجاخ ظيكاجاخ

ظغذاظجعتاخ و 0ابذت اب دظ 0امذٌ عاخذا بج ىذصذبتعً .
ٍذدا جعجبذا و 0ابذتعً ٍذدا تذىذاىذا ٍ .ذدا مً ٍذدا ٍعً
و 0ابذتعً  0دلـناد ظيذض باد يعتجذا ىاطجذا  .داجغيا
و 0ابذتعً ىضاب ظاىاٌ ىضاب ابعً ٍذبذل ظ 0دتذل ظاىغ0
 0ظنا ظجذ 0ا  .خعلش  0ظجبتا و 0ابذت اباتعج جاما
بـجذخا ظنكادما

 0خذىتا جابتذا

 .داتباتبا

و 0ابذتعً اجبا غعبجذا بيذا  0الما  .االىفادٍعً .
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طابذا ىافكذا االٌفادٍعً ىافكذا طابذا ظنالبذ 0دلعً
لطابذا يعضطلذا و  0ابذت اجكا

 .ىَعجا بـجذخذا

ظه 0ابذا عاداجذا  .بذخ و 0ابذت يعَجا  .جبذا ظغذجخا .
 0الـناىذا ظ  0بذال

 .سالذم التاج ىَعج و

 0ابذت

ىاصذجعتا  .مذىذخ بَذجذا سابـجذا مذىذخ سابـجذا
بَذجذا باغجا ظزدعكا مذتاىغجذا مذتاىغجذا باغجا
ظزدعكا ظشالكذا ٍازدلش التاج ىَعج و 0ابذت داجغيا .
مذا ٍذدا  .مذىاخ زاخعتا ىشابيذٌ مذىاخ ىشابيذٌ
زاخعتا ظكابذليذٌ عاخذا جغ 0ظنا اباٍاتاد ٍزظً لـَذدا
ظناسبذجاىاد التاج ىَعج يعتجذا

 .ىَعجا زاخذٌ

ظزاخذا اباتعج ظبيذا  0الما  .قادمذا لـَذدا ظه 0ابذا
ىذٍعذلعً جعاٍا ٍ .ذدا لشابـجذا

 .مً بذىاٌ فجا 0

ماىغا
.
سابـجذا اىذدا ظغاىذدا ظتاجـنذعذا ٍعـ ماجاد
ٍذدا ىذٍعذلعً باٍذض يغا تذتكابذل طابعت ٍذدا
ظطابعتا ٍ .ذدا ظناىغا ٍ .ذدا فذٍال  .ل 0ظه ٍذدا فال
خعلناٌ  .زدعكا داٍذب زدعكا ىذٍعذلش باٍذض يغا بَذجذا
ظ 0الـناىذا  .داٍبذا زدعكا بغذجخذا  .خغ  0طا ىذسكعً
يَابلخعً مً خلذل اداج خلذال خلذل يـنجا ظ  0دما
ظَاععتا ظزاخعتا ظطابعتا ظجابعتا خلذال مً جعاز
غعفيا ىذتـ جذظ بـجذ  0ا لـَازا ىذ  0دمتا  .فالٌ .
يتذقجذا ظيتذج  0دو ظيتكاداو بَازا ماسذقتا
ظغعخجاىا ظغاباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ .
ىفام مً فاغجادٍعً ظلغكادمذا بفاغجادٍعً مً

.

جبذا بـجذ 0ادٍعً تاجضذا مً  .جبذا يَابلعً ليعتجذا
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ظيعتجذا لتا جـنذعادٍعً يَاب اسذا  .سامش مذا اتا
لـجاٍناخ ىذٍعذلعً اسذا اسذا لـجاٍناخ ٍعذلعً ظغذاٍبش
لزدعكا ٍعذلش باٍذض يغا

 .اسذتش ماجاد

 0جاجا

يَابلش  .قاددو قعغاماخ ٍعزدش ظالتاغزاج يلش
ماجاد مالـخا جاما  .ىَعجا غاالدا  .ادىش غالذاٌ
با ددا عذىا ظابذض عذىا لـجاٍنش اباعالٌ عذىا مً
جاعفاٌ ظنً جاعفذا

 0دا

 .جاعفذالٌ ظنً بذ

ظه 0اجغذزاىذا  .لبذ  0مذتَا  0بذا يالٌ يعـ ٍذىذاالخ
ماجاد مالـخا جاما  .ىَعجا ٍزدىاٌ ظالتاغزاج يالٌ
ٍزدىاٌ لـَالذٌ ىذ  0ماتا  .يتَادماىباخ  .يل  0ظنا خ
عذالخ بتذبذل قادما ظنذتـجاعفا ٍاظذىاٌ اداج عاخذا
 .جذعفا  .تذبذل ىذىذ 0دش ىذىذ 0دش لـجذعفا  .تذبذل ظادطا .
بذ 0دا ظخاعابذا اغباج يالٌ بذىتاٌ ظكاالٌ ظيجعتاٌ
ظتغ 0بذٍتاٌ بغاظش الفعخ ظتذجضعخ ٍذدا جبذا مً
جذ 0بـجذ 0مً زدظش ظنً ٌٍعجش  .ماجاد ماىغا ٍ .ذدا
ظنً جعاٍعً ٍ .ذدا ىذ  0جذا يالٌ بَذجاد يتذمـجعً
بـجذخ قاال ٍ .ذدا ظه 0ابا فاسذمـخا جبا

 .خعلش

ىَعج ظه 0ابذٌ ٍذدا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظاتيا يغاخ لغذىزاخ ظكجذا طاب طابا لطابذا ســــــــــــــــــــــــــــــــا

طاب طابا لطابذا ظتجذظ خذىذاىا لـجاٍنذا
 0ظنش ىذبذا ظيذ  0خا ظيذماج ظيذ  0تـنا بذٌ ظا  0خاىذٌ
ظاماجيذٌ ظي  0تامذىذٌ مً قعغاماخ عذالخ ماجاد
ماىغا ٍ .ذدا ماجادٍعً  .اساظاتا  0بعكلش ٍا طاددش
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ٍاظبش ظشخذالتش ظتذقالتش ظ 0ابا 0اتش ظلناٌ ٍ .ازا
ماسذقتا ظغعخجاىا اباض ٍاطاددش ظَاظبش
ظشخاالتش ظتذقالتش ظ  0ابا 0اتش ىذ  0بعكلش ماجاد
ماىغا ٍ .ذدا ٍذدا جبذا قاعناددا ظلناجش
ظزدعكا ظلَازا ىذ

 0دمتا

 .فالٌ

 .اغجا

ٍ .ازا ماسذقتا

ظغغخجاىا ظ  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش لغذلش الب ظليه
ظلجبش ظلزاظش ظل  0دتلش ظلتاجـنذعش ظلناٌ

ٍ .ازا

ماسذقتا ظغعخجاىا الٍنا ظطابعتا جـنعً ظغذلـخعً
اباٍاتش ظجعباىش ظنالفاىش ظناسبذجاىش خعذ
سـنذخذتعً مً سـنال لذامذٌ  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلـخعً
ظتذمـجعً قادامذٌ ٍذدا ب  0خذىاتعً ظه 0ابذٌ ٍذدا ٍذدا
زاخذٌ يل خعلَعً يعباعذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٍادزاخ لعغطذا ليغا  0 .غاىغا بيغاخ ظامعج خغ 0طا اسذىـخعً يعتجذا اٍاد
الف الظفا ٍ .ذدا خعذ  .الدفذا يعتجذا ب 0خذ ىاتعً يعتجذا اٍاد باسذو جذٍادخعً
بغاظادخعً خعلش زدظا ملذا ىذماج  0غاىغا بيـ ظا 0خا ظاماج ظ 0تـنا ظيذ 0قعً
يغادخعً اىات ظ 0غاىغا

ٍادزاخ قجذا 0خذٌ ٍذدا  0خذىتا ظبذىتا  .بذىذا ٍذدا

لغاجغاجذا الباطلذا ظامعج خبذ 0ِ 0ظخا بينا

سـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 0خاٌ ٍذدا  0خذىتا ظغيابا زدظا باداج

 0اىذا اىا

ظيعتجذا اٍاد ساعاجيا لـخعلش طابعتا ساعاجيا
لـنيات جبذا ظاسذقيا بزاخعـ التاج ىَعج
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بذىتا

 .بادىذا ٍذدا لغاجغاجذا الباطال

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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خبذ 0ِ 0ظخا بيعنش ظتجذظ ىَعجا بغعختش ٍذدا
تغبذٍتادخظً  0جذا زدعكا
قابذل بعتخعً يعتجذا قابذل 0
لـناجش  0جذا طابعتا لذاٍبش  0جذا ٍازا ىذ 0دمتا .
فالٌ ظيذ 0ماتا ٍ .ازا ماسذقتا التـجا جبا  .ىَعجا
ظلغاظجا تاقيا ٍذدا زاخذٌ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظاتيا يغاخ لغذىزاخ ظامعج ت ـجذظ ىَعجا بععختاد ظبغذىبا امعج  0جذا
ٍازدٌ ىذ  0دمتا  .فالٌ ٍ .ازا ماسذقتا ظغعخجاىا التـجا جبا

 .ىَعجا

ظلغاظجا تاقيا ٍذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظكجذا بزدظ  .ىفذ 0صبذىا ٍاو يغاخ لغذىزاخ تذٍعذا ســــــــــــــــــــــــــــا

بزدظ  .ىفذ 0صبذىا ظباىَعج
ماىغا صعباٌ خغ

 .تاقعً مكاداميا

 0طا قادماٌ ييغذجتا الظفا

ظزاخعتا اتالش مً بذت ٍذدا اساجا مذا خلذال ىَعجا
زادىا  0ظتا ٍادتا ٍاتـنا بَذجا عاخذا خغ ل ماٌ

.

ىذفذٍتا ظيذقجذبا ىذٍذدا ظيذتاسذا ظيذتكاداو  0ظنش
بذت ٍذدا ب  0ظنادٍعً ٍ .ذدا ىعخجاددا ىعخجاددا مً
الـنذا ٍذدا زاخذٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظاتيا يغاخ لـجذ  0اخ ظكعه لل دغجاخ ظامعج ب 0ظنا ٍ .ذدا اىا

لـَذدا

قاعناددا ساغذعيا ظَذدا قاجذظذا لذاظاج زدظا بيذٍاددت ظ صذالددت قذجذا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا اىا لـَذدا قاعناددا ساغذعيا ظلناجاد
ماىغا ٍ .ذدا و 0اباىا ظلَاخ فاجضعفا جبا  .يكاجا
 .مً ىاف 0دش فجذ 0ســـــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا ٍذدا قاجذظذا لذاظاج زدظا بج ىَعج
ٍذدا ٍامغاد زدظا بج ٍاو غاغاد زدظا زٍذج ظنزاٍاج
زدٍجعً جازا جبا  .زدظا  .زدٍجعً خلذال  .زدظا ظيَعجا
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ظيكاجا  .مذىش عذلش يت دىغذض جَاطا

 .مذا ٍذدا

ل 0خذىاتا ٍ .عـ فذٍتا  .زدظا ظيَعجا ظنَاظذا ليعتجذا .
 0دٍذا ظليعضجذا

 .يتافجا  0مذىش خعلَعً الـنذا

بخذىاتعً
ساغغذا ظه 0ابذلعً لـَذدا جعجبذا قاعناددا 0
ٍذدا زاخذٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٍادزاخ قجذا بـجاٍنذا  .ىاف 0اخ ظكجذا بذت مذ 0قال ادىذا ظامعج اسعتا
ظزاخعتا لياف 0اخ ظكجذا مذ 0قال ادىذا اجعنذا غذلذا فاجضعفذا ظكجذا و 0ابذٌ
ظه ابذا
ٍذدا قاعناددا ظخغ 0طا اسذىـخعً تـجذصتعً ظيتكادامتعً ظبجذخذا 0
ٍذدا جبذا ظطاب طابا لطابذا ظاجبذخ ظيتذب ظ  0عذا ىذ 0ماتا ب  0ابذم
ٍاطاددا اباٍاتاٌ قاعنادداظ

 0عذا ىذ  0ماتا

 .ماىغاددا ظتاجـنذعذا

ظغاىزدبـجذا ظغذىزاددا ظجذ 0اددا ظجذ 0امذا  0عذا ظ 0ابذم ٍاطاددا ظشادخا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا بذت مذ 0قال ادىذا ظخاعفذا ظغجاددا التـجا .
خعلش ٍذدا زدظا ظيَعجا ظيكاجا اتـجا  .باددٌ مذىش ما 0خذا
ظامـجذا مذىش ظنذ  0تادمذا ظ 0ادلذا مذىش ظنذتَذبلعً دظه
بذظه ظ 0اددا ب 0اددا  0دتا ٍازا باددىا مذىاخ ماجاد واىغا .
ٍذدا بعتا ىاف  0ا جبا ظالزظطا لغذظذاتا ٍالذٌ

 .اجبذخ

بعجخاداٌ الجكا ظيغادٍعً ف 0اطـ يل مذصذا ظيالددا  0بام
صذلـنذا صعجذا ظفجذخذا  .طذىا ظاالٍذا ظكعجكشا ظيعباعذا
باطلذا ب  0ظنا ٍ .ذدا جبذا ىعخجاددا سَاض ىذستخاج
مذىادٍعً بابا ٍ .اطاددا ظيذفتالعً بابا  .ىَعجا تذسام
 0ظلتاٌ ظبعتاٌ ظغيعتاٌ قعغاو ٍذدا داتذجذا  .يالظذا خعلَعً
يعباعذا خعلَذٌ يغذا غياب قعغاماخ ظخعلَذٌ يشفذا خاعذب
مذا بذاجغيا زاخادا قعغاماخ الددت ماىغا ٍ .ذدا ابغذا اىذٌ .
خعلش ٍاطاددا ظا ىات ماجا  .خعلش تذاجعتا  .اىات مذىاٌ
ماٌ زاخذالٌ ظغاىات مزاخذاتالٌ ماٌ مَادابالٌ بغذٌ الـنذا
التذعياٌ ظبشخذالتاٌ التذزالٌ ظبيعباعذا  0 .دقجا  .ابغذٌ
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الـنذا ظغاجذا التذ  0اتفذىاٌ مذعَا عَذىاٌ الـنذا مذفذل
الىفاليذٌ الغاىبذا خغ 0طا عذالخ ٍعاالٌ جعَـضاىا طاب
تـجعط لـَذدا ظنذتـجعط لبيذا اىا

 0دا اىات اماجتالٌ

بـنذمـجاخ ظفاقذعتذىاٌ بفعغغاماخ اىاتعً بعً مً تذبذل
ظاىا يتذلـخعً مً فذجذا ظيالددا اىاتعً بعً مً اتعتذا ٍعجغا
يغ 0ا ظتافاال ظاىا يتذلـخعً مً يـنجعنذا ظيالددا اىاتعً
بعً بذامذٌ بذسجا ظاىا يتذلـخعً بذامذٌ خغ
قاعناددا ظا 0خعً ىذبعً باتـجاددا ظيا

 0طا  .بعً

 0خعً بعً ظا  0خا

لياف 0ادخعً ظلجاٍنادخعً ظيل جاٍنذا جاٍنادخعً ظلجاٍنذا
 0ظجبا جبا ٍ .ذدا  .ادىادخعً جذقاٌ مً لعات الىذتـخامـجا
ا ىات ابا  .خعلش يعتجذا ظيعضطعيا  .خعلش ىَعجا ظغعفيا .
خعلش ٍذدا ظيالىا جبا  .خعلش مذىغذا  .داعذت بلذلبذا ظفاج 0دت
بيعضجذا ظناد 0دت بتذجاتا بيبغعيذا تذتاددا  0ِ .ظخا خعذ
 0او 0ا  0طذٍا لكعغاماخ ادىاٌ الخ عذالخ  0قذال ظيشفاٌ الخ
عذالخ داٍبا تغ  0بذٍتا ظبجذختا  0ابا  0اددا  .دظنا ظتالت
ماطاجاتا  .لذلذا  .باددٌ مذىش ما  0خذا ظض  0ادلذا مذىش
مذتَذبلعً لبابا  .يَذعا قاددو ظبابا  .يَذعا تذفتالعً
باتـجا  .ىَعجا تذخفاج ظتذ 0قال مذىاداٌ ٍاطاداٌ ٍاظباٌ
ظاسخذالتاٌ ظتذقالتاٌ ظ 0ابا 0اتاٌ تذجـنذا بتاسيذقذا

.

اجكا ظبيبغعيذا تذتاددا  0ِ .ظخا ظتاقنذىاٌ بزاخاددا  .الظ
بَادابذا ظبذاتذجذا  .الظ بَاسذجذا قعغاماخ ماىغا ٍ .ذدا
ىذٍزظً طابذا ظيذطادبعً ظبذ  0دا ىذتذبـجعً ظبيذا الـنا
ىذبذٍتعً ىذمـجعً  .يتلعً اتـجا باتـجا ٍ .ذدا  .باددٌ مذىش
ما 0خذا ظ 0ادلذا مذىش ظنذتَذبلعً باددىذٌ مً زدظاخ ظنً
ىَعجاخ ظنً صاظتاخ تذ

 0جذا يالٌ اىات اسذا

اساظاتا ظنغالذا  .يالظذا مغاالظاتا ظزدظا

 .يالظذا

 .يالظذا زدظذا
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ظيَعجا  .يالظذا ىَعجذا  .فاٍتذت تذجذا خغ 0طا ظنغااللذت
جازدا ٍعخعنتا ظنَاظذت غامباجعاتا بيعجا

 0الو

ساعنذت ساٍجذا ظغادظذا ظناعذٍذت االٍذا مً يـخعجادٍعً
ىفذ 0 0ظناخ ظه 0ابا  0ظناخ عنعتا  .اىات ٍذدا ٍ .عذت مً
القاعنذا غعفيا اىات ٍ .عذت باداج يال  0ظنذا ظيال اجكا
خعذ الـنذا

ٍعً ظيتذبـجذا ببذجذاتا لغاطت لذغذطتا

بالـنذا ظغاجذا ظجنذت عذجخا الىا  0دا خ 0دطذا ظنَادميذا
التـجا ٍ .ذدا داتبذا جعَذا ظيذ  0ماتا خعذ ٍادابذا ىذقنعً
ظخعذ زاخاددا ب 0ظناخ دظزاطام ماىغا ٍ .ذدا اسـنخعذا يغادٍعً
 .اىا 0دا طابذا تذٍعذا اسعتا ٍ .ذدا مَاتاو دظَاىا بج
 0اجات ٍ .ازا ماسذقتا ظكادامذٌ ٍذدا ب  0خذىاتعً ٍذدا زاخذٌ
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مذ 0قال ادىذا اجعنذا غذلذا فاجضعفذا التـجا

 .خعلش

تذجذا  .زدظا ظيَعجا ظيكاجا ٍاعجا ظ 0ظفجا ظ 0ادا ظيكاجا
ظلغاظجا  .خعلش فاسذمـخذا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه  0اباىا
لـَذدا جعجبذا ىعخجاددا ظلَذدا تذىذاىذا ظلَذدا تلذتاددا
ظلذظفذٌ دظفافذٌ ظلشاو ماىا سـنذجا ظلغعفيا  .خعلش ٍذدا
ظيالىا جبا  .خعلش اساظاتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0ابا ىا
التـجا داقجا ظشنذجا ظلناىذا خاسذدا ظيطذجذا ظلناجا.
جابعتا مً اتـجا خاسذا ظنً اتاج خشذا فذٍتا صاجخا
خغ 0طا ٍادماىعتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا يل ساو
سـنذج زدظا جبا ٍ .ذدا قاعناددا بج ٍذدا جبذا جذ  0اددا .
ٍا 0ظفجا 0عذلش باددا لغذلذا مذا ظ  0اجذا  0خذىتا خاىا

.

ىذ 0ماتا  .مذىش عذلش اتا لذظنا باتـجادا خعذ ىافكا مً
فاغجاددٌ بغذلش ٍاعذا ظنذتـخاجخذبش ظشالكذا ٍازدلش الداج
باجادا ظغاظجا تاقيا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لزدظذا
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ساغذدا ظليَعجذا جعجبذا خاب

دجذا ساغذعيا

 0اٍاباىا

ظه 0اباىا لفذجذاظذسـ داجغيا جبا ٍ .ذدا قاعناددا  .خعلش
اساظاتا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لذظ 0امذٌ عاخذا  0 .جذا
 .ىَعجا

لـيعضجذا  .مذا ظيل مامبعغذا جعجبذا يالددا

ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـَذدا ٍ .عً مً ٍذدا ظلخغ 0طا .
ٍعا مً قعغاو بـجذ
لذظخاباج زدظا

 0ا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه  0اباىا

 0غاىغا ٍ .ذدا ظنااللش

 .بَذجذا زدعكا

قاعنادا ساغذعيا  0اٍاباىا ظه  0اباىا الباتعج اتذقا
جاما خاسذا ظيطذجا  .جاو ظخشذا ظيطذج  .لبابا  .بذت
ٍذدا ظخعجشذا جـنذ لش ظذاتذب معزاىذا تـجذظ قعغامش تاقذل
يعباعذا ظاغجذا ٍازدا ظفاجذ 0الـنذا ظغاجذا ماٍعـ  .ابغذا
ساغذعيا  0اٍاباىا ظه 0اباىا لـناىغا ٍ .ذدا ماجادٍعً

.

اساظاتا غابـجا  .قذجذظذا ٍذدا ظفاقغعذا السعذدا خاىا

.

ىذ 0ماتا ما 0لذلش لـخاىا  .ىذ 0ماتا ِ 0ظخا ظنالبذ 0لذٌ ىَعجا
ظناسذم ماٍعذلذٌ يذت جعاٍا جبا

ٍ .ذدا ععختا

 .جعَذا

ظيذ 0ماتا  .اباٍاتاٌ قاعناددا داتبذا زدظا لبذ  0دا ىَعجا
مـخاسذٌ ٍاظذا جعاٍا جبا

ٍ .ذدا لكعغامادٍعً ساغذعيا

 0اٍاباىا ظه  0اباىا ل  0دلـناد ظيذعباد يعتجذا

تـجذٌ

فاعذبـجش  .ماىغا ٍ .ذدا ٍ .ذىعً و 0الطذا لذاجغيا جبا ٍ .ذدا .
ٍذىعً صابذا ماصبعتا جابتذا

 .ىَعجا ظَذدا زاخيذٌ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ب 0ظنا ٍ .ذدا و 0ابذٌ ٍذدا قاعناددا ظه 0ابا مااللعً ٍ .ذدا
قاعناددا و  0ابا ٍاخ زدظا ظيَعجا ظيكاجا و  0ابا ٍاخ
ىَعجا  .الٍعالش مذصجا ظالٍعالش ساخا ظاليتاظغا  .يـنات
ٍعا و 0ابا ماجا  .جابعتا و 0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .قادمذا
لذامذىش ظلشنالش  .ماجا  .جابعتا ظلناجا

 .جابعتا
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و 0ابذلش و 0ابا اب داظاج و  0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .قادمذا
ظه 0ابذلش الب داظاج و  0ابا ٍاخ داجغيا جبا قاعنادا .
ٍذدا قاعناددا بغاظش يضطبا و 0ابذٌ خعلَعً داجغيذا  .مذا
ٍذدا و  0ابذٌ خعلَعً فذجذا ظينبذا ظيالىذا

 .يالظادٍعً

و 0ابذٌ خعلَعً الـنذا جظجبذا يالددا  .ىَعجا و 0ابذٌ ٍاىذخ
خعلَذٌ  0خذىاتا  .خاسذا  .خعل  0خذىتا  0خذىتا  .داتبذبش الذف
الذف يعتجذا  .الساخا ظجعباٌ جعباٌ  0خذىاتا  .المذىذاىا
و 0ابذٌ ٍاىذخ خعلَعً عجاب 0دا  .زدظا ظيَعجا ظيكاجا  .ىغذعذا
لكعغامادٍعً ظناىَذجذلعً و 0ابا بابا جبا  .بذت اباتعج
و 0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .قادمذا يلش  .اباتعج ظه  0ابذلش
و 0ابذٌ تالتـنا ظ 0دتذٌ معزاىذدا  .تـجذصذا قعغامش  .اباتعج
اتذقا و 0ابا ٍاخ معزاىذا جبا قاعنادا  .تـجذظ قعغامش .
اباتعج اتذقا و  0ابا ٍاخ ىذطعفتا ج

ابتذا خاسذتا

قاعنادتا ٍ .عـ مذىا ٍعا و  0ابذٌ خعلَعً يعتجذا  .داتبذا
لـخاجشاظاتا  .ىذاٍا ظنذ  0تاددٌ بشذعجذا ظناسكاتا
ظباظاتا خاسذاتا و

 0ابذٌ ٍذىعً سذعجذا ظناسكاتا

ظباظاتا خاسذاتا  .جبذا بغاظادٍعً و 0ابذٌ و 0ابذٌ ٍاىذخ
تاجـنذعذا  .لعا تادٍعً داتبذا و 0ابذٌ خعلَعً طعجذا

 .زدظا

ظيَعجا ظيكاجا و 0ابذٌ خعلَعً عذجخذا ظ 0بذلذا  .ىَعجا ٍذدا
قاعناددا تـجعط ادىادخعً لـَالذٌ ىذ
ظيتكاداو ظيتذج

 0ماتا  .يتذقجذا

 0دو بَازا ماسذقتا ظغاباٍاتاٌ

ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ ظغاٍعاتاٌ

 .ىفام مً

فاغجادٍعً

ظلغكادمذا بفاغجادٍعً فاجكعيذٌ ظ  0ظزبذىذٌ ظياطجعيذٌ مً
الـنا ٍازدٌ  .بذ 0دا ظنً ماطاجاتا ٍالذٌ ظيتذاجعتـخعً
عذلـخعً ٍذدا جبذا قاعناددا تذٍعذا يالظادٍعً ظتذمـجعً
قادامذٌ ٍذدا ب 0خذىاتعً ٍذدا زاخذٌ
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ســــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يتجذصتعً ظيتكادامتعً باتـجا  .طابذا مذتكادمذا
بذىذا ماىذا

 .ىَعجا ىذ

 0ماتا

 .يتذقجذا ظيتكاداو

ظيتذج 0دو بَازا ماسذقتا ظغاباٍاتاٌ ظجعباىاٌ ظغاٍاٌ
ظغاٍعاتاٌ  .ىفام مً فاغجادٍعً ظلغكادمذا

بفاغجادٍعً

ماىـخعً باىَعجا ىذتذجضعً ماىـخعً ىذتذجضعً باىَعجا
ظاىاتعً ٍاتاو باىَعجا تذتكادمعً ٍذدا زاخذٌ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـجذخذا ظه  0ابذا ٍذدا

 .لـَالذٌ ىذ  0ماتا بـجاٍنذا

يتذملغٌ و 0ابذت ماجاد ماىغا ٍ .ذدا  .اىات اسكذىذٌ لـَالذٌ
ىذ 0ماتا ظالتاغزاج يالظادٍعً و  0ابذت دظ 0امذٌ عاخذا  .اىات
تذٍعذالٌ باٍذض يغا و  0ابذتعً  0دلـناد ظيذعباد  .ساٍغعتا .
خغ 0طا تذسذٍغعً يالظادٍعً و  0ابذتعً ٍذبذل ظ  0دتذل ظاىغ . 0
اىاتعً ت دٍلذفعيذٌ مً بذت ماخشذا ظنً اباتعج  .معزاىذا .
ىافذم االىفادخذٌ فاجعاىكا فاجعاىكا  .اتذا االىفادخذٌ
خعلش زدظا ظيَعجا مً جذ  0بـجذ 0خعذ خلذال بذامذىش ظيل
تـجذٌ عجاددا يعضطال فاظ يعضطالدخذٌ لبغ

 0ظتجعط

خلذالدخذٌ جاظزا يشجعذا لـُدمذاىادخذٌ ٍ .اجغا ظنعنا لذتبش
يالظذا جذ 0ادخذٌ فذجا ىذٍعذا بادىذا  0جاغذا  .ىَعجا ىذعالعً
 0جاغادخذٌ ظيذىذٍجعً جاب ماخشذا الىذقعه قعغامادخذٌ
ظغاداىذا  0 .دقجا الىذ 0ادلعيـخذٌ ىذتيالـخذٌ  0دجذاتا مً ٍاخا
لغاظجا تاقيا بذىتا

 .بادىالـخذ ٌ بذت ٍذدا لغاجغاجذا

الباطال مً زدظا ظنً ىَعجا  .ماىغا ٍ .ذدا ظنً جعاٍعً .
ٍذدا ىذ 0جذا يالٌ بـجذخ قاال ٍ .ذدا ظه 0ابا فاسذمـخا جبا
 .خعلش ىَعج ظه

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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طاب طابا لطابذا ظتجذظ خذىذاىذا لـجاٍنذا  0ظنذا
ىذبذا ظيا 0خا ظيذماج ظيذ  0تـنا بذٌ ظا  0خاىذٌ ظاماجيذٌ
ٍ .ذدا

ظ 0تاماىذٌ مً قعغاماخ عذالخ ماجاد ماىغا

ماجادٍعً  .اساظاتا  0ظبكعلش ٍاطاددا ظَاظبش ظشخذالتش
ٍ .از دٌ لـَاما ظناسذقتا

ظتذقالتش ظ 0ابا  0اتش ظلناٌ

ظطابعتا اباض ٍاطاددا ظَاظبش ظشخاالتش ظتذقالتش
ظ 0ابا 0اتش ىذ  0بذقعلش ماجاد ماىغا
قاعناددا ظلناجا  .اغجا ظزدعكا
 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ٍا طاددا ىذٍعذلش
ىذٍعذلش

ٍ .ذدا ظَذدا جبذا

اباٍاتاٌ قاعناددا

دظ  0امذٌ بج عنعت ٍذدا  0ابذم

اباتعج بج بذٍجات  0ابذم ٍاطاددا

ٍاب  0ابا ظخاىا  .زدعكا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً

سجذٌ ظاجبا يعتجذا بيذا ىَعجا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
فتاٍذل بج زاٍجيذدل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
قذٌ ظَاظا زاظش  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
ىذٍعذلعً

جاو ظجعض

اعاو بج

 0دتذل بج اعاو
 0ابذم ٍاطاددا

 0ظجباد ظ 0اجَابذدل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً

 0ظه بج ىعـ ظيعجادتا زاظش  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً

داٍذا

دظَاىا بج ييذ  0باد قذىتا ظاىَاج زاظش  0ابذم ٍاطاددا
ىذٍعذلعً
مً ماتا

ٍالذٌ تالتـنا 0ظدتذٌ ظَاو 0ا تاجـنذعذا  .فجذ 0دظً
 .يعجا  0الو مغذىتا  0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلعً

خعلَعً ىذ 0ماتا  .اباٍاتاٌ طابذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ظلَازا ىذ 0دمتاد عذلذا باداٌ بج 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا
بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا

ىذ

مالذٍا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

 0دمتا  .اب اعاو بج
ىذ 0دمتا  .يـه  0اجات فت

 0اجات سذمات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

ىذ 0دمتا  .زاظذا ٍاظا

ماماىذا فت ماماىذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

ىذ 0دمتا .
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 0دتلذا زدٍجعً ظاعاو زدٍجعً بيذا ٍاظا ماماىذا
ٍاطاددا ىذٍعذلعً

ىذ

 0دمتا  0 .دتلذا اىَاج ظنعغاالل

ظنالذٍا ظناىغ ظشذمات
ٍاطاددا ىذ ٍعذلعً

 0ابذم

بياتا ٍ .اظا ماماىذا

 0ابذم

ىذ  0دمتا  .اٍاىاد جاو ظذاٍذا ظشاو

ظاعاو دظَاىا ظنَاتاو بيذا  0اجات فت  0اجات سذمات
 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً

ىذ  0ماتا  .ماىغاددا اعاو دظَاىا
ظنَاتاو دظَاىا

بج معغاالل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ىذ  0دمتذا عذلذا

بج ٍاظا سذمات  0ابذم ٍا طاددا ىذٍعذلش

ىذ 0دمتا  .اب

باداٌ بج  0اجات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا

ظذاسـناٌ ظ 0دتذل

اعاو بج مالذٍا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

زدٍجعً بيذا ٍاظا سذمات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ماماىذا  0ابذم ٍاطاد دا ىذٍعذلش

اعاو زدٍجعً ظاعاو

ظباداٌ بيذا ماٍيغ  0 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ٍاظا سذمات ظنَاتاو
ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ىذٍعذلش

داٍذا ساو

ظناٍيغ  0بيذا ماٍيغ  0 0ابذم

زدٍجعً بج داسـناٌ

ماماىذا فت

داٍذا بج

 0ابذم ٍاطاددا

مالذٍا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

داسـناٌ فت اىَاج  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

اعاو دظَاىا

ظ 0اجات ماماىذا ظشاو  0اداج بيذا ٍاظا سذمات
ٍاطاددا ىذٍعذلعً

اىَاج

ٍاطاددا ىذٍعذال

خعلَعً ىذ  0ماتا  .اباٍاتاٌ طابذا

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
 0اجات  0ابذم ٍاطاددا

فت بذبذا معغاالل

 0ابذم
 0ابذم

ظلَازا ىذ  0دمتاد عذلذا باداٌ بج
ىذٍعذلذا

ىذ  0ماتا تاجـنذعذا

مَاتاو دظَاىا بج بذبذا معغاالل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
داٍذا زدٍجعً بج معغاالل  0ابذم ٍاطا ددا ىذٍعذلش
بذٍجاو بج معغاالل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
بج مالذٍا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ساو
داٍذا اىغ0

داٍذا جاو زدٍجعً
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بج ٍاظا سذمات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

داٍذا زدٍجعً بج

 0اجات سذمات  0ابذم ٍاطاددا ىذِ ظذلش

بذٍجاو بج

معغاالل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ىذماتا  .اباٍاتاٌ
خعلَعً 0

طابذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً

ىذدمتاد عذلذا باداٌ
ظلَازا 0

بج  0اجات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا

ىذ  0دمتا  .غاىزدبـجا

جاو زدٍجعً بج مالذٍا  0ابذ م ٍاطاددا ىذٍعذلش

ىذ 0دمتا .

غاىزدبـجا داٍذا دظَاىا بج ٍاظا سذمات  0ابذم ٍاطاددا
ىذٍعذلش
ىذٍعذلعً

بذٍجاو بج بذبذا معغاالل

 0ابذم ٍاطاددا

زاخذا زدٍجعً بج بذبذا معغاالل  0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلش

داٍذا دظَا ىا بج ٍاظا سذمات  0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلش

اعاو بج  0اعذا مالذٍا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

داٍذا باداٌ ظذاٍذا بذٍجاو بيذا ٍاظا ماماىذا

 0ابذم

جاو دظَاىا بج ماماىذا

 0ابذم

ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ٍاطاددا ىذٍعذلش

باداٌ زاٌ غذا بج اىَاج سذمات  0ابذم

ٍاطاددا ىذٍعذلش

ساو سادظذا بج  0اجات  0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلش

داٍذا باداٌ ظذاٍذا بذٍجاو بيذا ٍاظا ماماىذا

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ٍاطاددا ىذٍعذلش
ىذٍعذلش

جاو داٍذا بج ماماىذا  0ابذم

بذٍجاو بج مغذىات  0ابذم ٍاطاددا

داٍذا بج اىَاج زدظا سذىغاٌ ظ  0اعذا  0اجات بيذا

ٍاظا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
ٍاطاددا ىذٍعذلش

اىغ  0بج بعجاٌ

 0ابذم

ٍاظا فت عادا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

اىَاج خعنجادتا فت سذمات  0ابذ م ٍاطاددا ىذٍعذال داٍذا
جامعذا بج جامعذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
بج معغاالل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ساوبذٍجاو

اعاو بذٍجاو بج

عذٍغاٌ  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

اعاو بج ٍذدا بج سذمات

ٍذدا  0ابذم ٍاطاددا ىذِ ظذلش

بـجذخ داظاج بج بعجاٌ
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 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
ىذٍعذلش
ىذٍعذلعً

بذٍجاو بغ سَام

بج ٍاظا

 0ابعج بج ععخت  0ابذم ٍاطاددا

مَاتاو ظ  0دتالٌ بيذا ٍادظيا
اىغ  0بج مذٍجذزاض

 0ابذم ٍاطاددا

 0ابذم ٍاطاددا

ىذٍعذلش

 0اداج زدظا ظ  0ابعج بج خادزاجيذدل  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً
 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ٍعجنعز ععخت بج ٍاظا زاعذا

بَذجا بج خغ  0استا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
مالـخا باختذاج بج سذمات

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

زاخذا بج ٍاظا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
اباٍاتاٌ طابذا

اجغعاٌ

 0ابذم ٍاطاددا

ظخعلَعً ىذ 0ماتا .
ىذٍعذلعً

ظلَازا

ىذ 0دمتاد عذلذا باداٌ بج

 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا

ىذ  0دمتا  .اب اض او بج مالذٍا

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

ىذ  0دمتا  .ج 0امذا اعاو بعل

فاجاز بج ٍاظا ماماىذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

اىغ 0

معيادلذا بج ٍاظا زاعذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

داٍذا

اعاو بج زاعذا اىغٍ 0اظا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

بذٍغاض

بج  0اعذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
ٍاطاددا ىذٍعذلش

بادىذا بج ٍادظيا 0ابذم

ٍادظيا فت تذٍعذا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذال

جامعذا بج يكادمات  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
بج داسـناٌ  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش
ٍاظا  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلش

اما

 0غاىغا

زازدا  .غاظازتا بج
 .خعلَعً ىاصعجاددا

ظتاجـنذعذا ظناىغاددا مً عاجا  .اعاو غابـجا قاعنادا
ظالـنا لـخذمضات الـنذا خعلناٌ  .ىَذت لذاجغيا ظيعضطبا
ظكابذل عاخذا ظجغ  0ظنا  .الفاخذظً مً جغ 0ظنادٍعً ظال 0اىعً
مً ماصبعتادٍعً  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلعً لغذلعً ظالب ظليه
ظلجابادظً ظلزاظادظً ظل 0دتالدظً ظلتاجـنذعادظً ظلناٌ ٍ .ازدٌ
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لـَاما ظطابعتا جـنعً ظلغذلـخعً اباٍاتاد ظجعباىاد
ظنالفاىاد ظناسبذجاىاد خعذ سـنذخذتعً مً سـنال لذامذٌ
بخذىاتعً
ظ 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلـخعً ظتذمـجعً قادامذٌ ٍذدا 0
ظه  0ابذٌ ٍذدا ٍذدا زاخذٌ يل خعلَعً يعباعذا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظكعه للذغجاخ ظغجذا فذٍتا ظنامبعَا ظكجذا تـناىذاباظاتا لفذٍتا
ظتجذٌ باظاتا لـنامبعَا ظكنذا ماغالتا
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ظاخعل فذٍتا ظ 0تذا مامبعَا ظذاٍذبالخ  0غاىغا ٍااللتا مً قاىذىا ظ 0تذا
ظذاٍذبالخ ٍااللتا تذىذاىتذا ظكجذا يتذملعً ٍذدا 0ظخذىذا ٍذدا ظجنذا اتعتذا
ماجغياخ

ســــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يتذملعً ٍذدا بزدظادٍعً ظيَعجادٍعً  .ىاف 0ادٍعً ظيتكاداو
ىَعجا جبا بزاخاظاتش ظه 0ابذٌ ٍذدا ســـــــــــــــــــــــــــا
 0خذىذا ٍذدا جبذا بـجاٍنادٍعً ظجاٍنادٍعً بات
جبا

 .ىَعجا ظغاظجا تاقيا ظه

ـجا

 0ابذٌ ٍذدا

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ظكجذا طاب طابا لطابذا ظشادخا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طاب طابا لطاب دا ظتجذظ خذىذاىا لـجاٍنذا  0ظنش
ىذبذا ظيذ 0خا ظيذماج ظيذ  0تـنا بذٌ ظا  0خاىذٌ ظاماجيذٌ
ظي  0تامذىذٌ مً قعغاماخ عذالخ ماجاد ماىغا

ٍ .ذدا

ماجادٍعً  .اساظاتا  0بعكلش ٍاطاددش ٍاظبش ظشخذالتش
ظتذقالتش ظ 0ابا  0اتش ظلناٌ

ٍ .ازدٌ لـَاما ظناسذقتا

ظطابعتا اباض ٍاطاددش ظَاظبش ظشخاالتش ظتذقالتش
ظ 0ابا  0اتش ىذ  0بعكلش ماجاد ماىغا

ٍ .ذدا ٍذدا جبذا

قاعناددا ظلناجش  .اغجا ظزدعكا لغذلعً ظلزاظادظً ظل 0دتالدظً
ظلتاجـنذعادظً ظلناٌ

ٍ .ازدٌ الٍنا ظطابعتا جـنعً

ظغذلـخعً اباٍاتاد ظجعباىاد ظنالفاىاد ظناسبذجاىاد خعذ
سـنذخذتعً مً سـنال لذامذٌ

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلـخعً
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ظتذمـجعً قادامذٌ ٍذدا ب 0خذىاتعً ظه 0ابذٌ ٍذدا ٍذدا زاخذٌ يل
خعلَعً يعباعذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ماجاد

عاخذا

و 0ابا

بلذبا

ب 0ظنا ٍ .ذدا و 0ابا زدظا جبا قاعنادا و 0ابا ىَعجا
جبا قاعنادا و  0ابا ادىا ظشذىغذجخا جبا قاعنادا
و 0ابا تاىا خاسذا  .بغغ ادىا جا بتذا خاسذتا قاعنادتا
 0جذا و 0ابا  0د 0الو جبا  .لـخذفا  .ادىا ظشذىغذجخا داتذب
و 0ابا يزالت جابتذا و 0ابا داظاج جبا  .مً خاىفذا  .زدظا
يعضطاجاج و 0ابا سذمات ٍذدا يـنادٍعً  .خعلَعً مالـخذا .
مذىا ٍعً خعلَعً الـنذا  .مً ٍذمات جازدا خاسذدا يفذج 0ات
و 0ابا ٍاخ داجغيا جبا قاعنادا و 0ابذٌ ٍاىذخ تالتـنا
ظ 0دتذٌ داجغيذا  .مً ٍاىاتش داجغيا جبا قاعنادا فجذ 0دظً
و 0ابا ٍاخ  0خذىتا جابتذا خاسذتا قاعنادتا و  0ابذٌ
ٍاىذخ تالتـنا ظ 0دتذٌ  0خذىاتا  .مً ٍاىاتش  0خذىتا جابتذا
خ اسذتا قاعنادتا فجذ 0دظً افجذ 0ظغالذل ظاماج داظاج زدظا
يعتجا مزاجزا خعل غابـجا ىاصعجادا  .بـجاٍنذا ىذقعه
ظَازا بعتا ىذبذا ظَازا قادامتا ىذقاداو تذتذا اتذا صاظتا
ٍ .ذدا ظتذ 0جذا يلش ىذٍعذلش ٍادال ظشاغذا اخعات اىغ 0يعتجا
خعل غا بـجا ماىغادا  .بـجاٍنذا ىذقعه ظَازا بعتا ىذبذا
ظَازا قادامتا ىذقاداو تذتذا اتذا صاظتا ٍ .ذدا ظتذ  0جذا
يلش ىذٍعذلش ٍادال ظشاغذا اخعات تاجـنذعذا ظيذماج
مكادمذتعً ٍذدا قاعناددا

ظيذقاددو  0دتذٌ زدبيذا

زدبيا ٍادزاخ ىذ  0ال  0ظلتا ىذماج بـجذخذتعً ظه

ظَغا
 0ابذتعً

ظنجاظجذبذتعً ظنذاقجذتعً ظنكادمذتعً بيكاجا جبا .
ىاف 0ا ظشاخا لذتلش دا ٍذدا ظناجاد ظناىغاٍ .ذدا ٍذدا جبذا
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قاعناددا ظَذدا تذىذاىذا ظَذدا تلذتاددا ظذظفذٌ دظفافذٌ ظشاو
ماىا ظشنذجا ظغعفيا

 .خ ظلش ٍذدا ظيالىا جبا

 .خعلش

اساظاتا ٍاداسا ظتادابا ظجذظاىا ظنجاٍناىا
ظنفاجكاىا ظه 0اظزباىا دا  0اجذا يشذجذا  0جعلش ظ 0بذقعلش
ٍاطاددا ظَاظبذا ظشخذالتاد ظتذقالتاد ظ  0ابا  0اتاد عذلذا
باداٌ بج  0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا
ىذٍعذلذا دا ٍاب  0ابا  0بذٍا ىاطجا عاخذا
ىَعجا عاخذا فاجعاىكا

 .خعلش زدعكا

 .ىَعجا اداج
 .المذتاٍزدا

ظالمذستاداخ ٍعذلذا اىذا ظيعيذاٌ ٍعذلذا سذماخا ظشعنخاٌ
ظَعذلذا مكادماىا ظكادماٌ لـَازا ىذ 0دمتاد عذلذا باداٌ بج
 0اجات ٍ .ازا بغ تا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا
داٍاب 0ابا فاجكاٌ مً زاىغاددا ظنً ماطاجاددا ظنً
قياسذا  .مذا ظنً ععغذا  .جاٍتا ظنً ىعجا ظباجغا ظنً
قعال  0 .دبذاٍذا ظنً ٍا 0ابتا  0 .دبذاٍذا ظنً غذطال  0 .دبذاٍذا
ظنً  0ظبا زاىغذاىذا جاب ماخسذا بيذا ِ 0ظخا بذٍجاو جبا
صعبذاٌ بذاجغياخ  0اىذا ظ 0الـناٌ بزاخغ التاج ىَعج ف 0ظط
خغ 0طا داقجا لذٍغادا مً ٍازا ىذ  0دمتاد عذلذا باداٌ بج
 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذالد دا
الٌ بـنعزاىذاخ ظبعيذاٌ
اباتعج جاما دا اباتعج معزاىذا تعل
ببذىذاىاخ ٍغ  0باٌ بَغ  0باىاخ ماٍزديذدل ماالال جبا
قاعنادا  .تاقذىلذا ماٍزدتا بادىاد ظ

 0فعخلذا ٍعخعنتا

بلذباد ظفاٍتذلذا ادىاىذاتا  .يعضجاد ٍادا 0ظه اسذا  .خغ 0طا
دظشـنذج اسذا  .ماىا ظغنعتا اسذاٌ مً خذبذا ظنً و ظنذا
ظنً لعطاتا سادىاتا ظنً فاغجا ىشذسا ظنً فاغجا
ىطذفا داظاج جبا دظج جبا غاىزدبـجا مالـخادٍعً .الـنذا
 .ىَعجا  0جعلذا ظ  0بذقعلذا ٍاطاددا ٍاظبذا ظشخذالتاد
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ظتذقالتاد ظ 0ابا 0اتاد عذلذا باداٌ بج  0اجات ٍ .ازا بعتا
ظجاٍنذا بذت  0اب دم ٍاطاددا ىذٍعذالد لغذلذا ظالب ظليه
ظلجباد ظلزاظاد ظل  0دتالد ظلتاجـنذعاد ظلخعلَعً ىذ  0ماتا .
ل 0ظه ٍذدا قاو ظلج 0ظه ماىغا ٍ .ذدا ا 0اج بلذبا خ  0دطا
ظنَادميا يذٌ ٍذدا ظيذدٌ ٍذدا ٍذدا بزاخاددا ىذٍعً ظلجاٍنذا
 0ظنادٍعً الىاغزدجعً بالظفا داقجا ىذتلذفعً ٍذدا لذاعذٌ ٍذدا
لشابـجاٌ ٍذدا لغعبجذا ماسبذجاىاٌ ظكادامذٌ ٍذدا
ب 0خذىاتعً ظَذدا زاخذٌ لـخعلَعً يعباعذا
تعه مً ٍذدا ٍاداسعتـخعً ظتذابعتـخعً ظتذادجعتخعً
ظتجاٍنعتخعً عذلـخعً ٍذدا جبذا قاعناددا ٍعشذظً ظتعبذظً
ظتذادجعً ظتجاٍامذظً يل ٍازا ىذ  0دمتاد عذلذا باداٌ بج
 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا
تعه مً ٍذدا ٍاداسعتـخعً ظتذابعتـخعً ظتذادجعتخعً
ظتجاٍنعتخعً عذلـخعً ٍذدا جبذا قاعناددا ٍعشذظً ظتعبذظً
ظتذادجعً ظتجاٍامذظً يل ٍازا ىذ  0دمتاد عذلذا باداٌ بج
 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا
تعه مً ٍذدا ٍاداسعتـخعً ظتذابعتـخعً ظتذادجعتخعً
ظتجاٍنعتخعً عذلـخعً ٍذدا جبذا قاعناددا ٍعشذظً ظتعبذظً
ظتذادجعً ظتجاٍاو دظً يل ٍازا ىذ  0دمتاد عذلذا باداٌ بج
 0اجات ٍ .ازا بعتا ظجاٍنذا بذت  0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلذا
يل عذلذا ظيل اب ظيل يـه ظيل جباد ظيل زاظاد ظيل  0دتالد
ظيل تاجـنذعاد ظيل ماٌ ٍ .ازدٌ الٍنا ظطابعتا جـنعً
ظلغذلـخعً اباٍاتاد ظجعباىاد ظنالفاىاد ظناسبذجاىاد خعذ
سـنذخذتعً مً سـنال لذامذٌ

 0ابذم ٍاطاددا ىذٍعذلـخعً

ظتذمـجعً قادامذٌ ٍذدا ب  0خذىاتعً ٍذدا زاخذٌ يل خعلَعً
يعباعذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

67
ف 0ظط خغ 0طا مً  0غاىغا ظيذ 0قعً يغادخعً ظيتذب ظيغاخ لـجذ 0اخ ظامعج
ٌ ٍغ ـ 0تا ظشادخا ظكعه للذغجاخ ظكجذا زٍذج ظنزاٍاج ظخعذ قادمذا ظيتذاج
خلذل ىَعج اداج ظاظكاج تاغاخ ظلغطذا لذامذىاخ ظيغ 0قا ظاتيا الدىاخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

