
 ماريام +ع تس'ل ناولألا

 

VW نوبغري نيذلا راPQلل ُد6حولا ُلمألا KL صصقلاف ..صصقلا يورن ث6ح ..سAق تسا<دوب اذ:و .. ا6ح6لا دلاخ م2عم
L نأ 

Yاراغص اودوع6ل ..̂][أ او\]ك
a.. 

 ب6طرت ة6ف6ك +ع بردتأ ٍةنس noWَثالث ُت'ضق ث6ح ..مامدلا نم ..جيلخلا فافض نم مويلا م62تأY ..سAق تسا<دوbو

اصوصخ ..لواحأ تلزام P�WLل ..دعy حجنأ مل ..ه6ف سامغنالاو رحQلا ىأرمy حورلا
a

 ..ان: ءالQنلا نم o]ثPلاy قوطم �WLنأ 

اصوصخ
a

VW ترعرتو تأش� ��Lلا كلت .. �Wعم ةصنم نكس� سAق تسا<دوbو 
L ملا تاظحل��L لا مامأ ةئداهلاQان: .. رح VW

L 

  ..مامدلا

 

 ..ماري ام +ع تس'ل ناولألا :ناونعy نوكت نأ نانس راث̂]لا اهل راتخا مويلا ةقلحو

 

nWW VWفتت ،لوصفلاو َماسقألا مهل درفتو ،خــــ�راتلا ُتاحفص مهبحت ٌسانأ كان:
L مهِتا6موي سردت ،مهِتيموجن ِقلأت �زاربإ 

اراسم ُقش'س نا< مهِنودy �خــــ�راتلا oَ]صم نأ< ،خــــ�راتلا ِتد6ش ��Lلا ُملاعملا KL م:َراثآ نأ< ،م:َراQخأو
a

افلتخم 
a.. ردنكسإلا 

W¢ودقملا
L، :ان ،نوكنيل ما:اربأ ،د6شرلا نوراyان ....نويلyنويل yَمسُر تاذلا VW

L و- لا6خملاbوروألا ة�¤كرملا م2حb6دحاوك -ة 

VW ة6لصفملا تاظحللا �Lسؤم نم
L لا ةا6حA§لا ولرتاو ةكرعمو ..ة����L ةم�¤: تدهش

َ
 نم o]ثك بسحy دعت ..هش'ج 

VW ةقرافلا تامالعلا نم ًةدحاو noWسرادلا
L خــــ�راتلا. 

VW ِةقرافلا ِتامالعلا زربأ نم ةدحاو نوكت نأل �Vرت مويلا ةصق تنا< نإ يردأ ال
L م»ل رمألا عدأس ..خــــ�راتلا.. 

 

ةصقلا أدQتو
ُ

ةb®جت تاع ��Lلا ..يرام عم 
َ

 براجتلا ب:رأو ِبرغأ نم ًةدحاو ذفنو ممص يذلا L̄اطYإلا �WLيدلآ ..�WLيدلآ 

VW
L مولعلا خــــ�رات.. 

VW ًةدYدج دعت تنا< ا6جولونكت مادختساy ..ض�®ع °روهمج مامأ اهمدقY نأ ررق
L اهنامز.. 

ذ6فنت ُنكمY ال ةb®جتلا نPل
ُ

 ..ع²طتم لالخ نم الإ ا:

 ..ط�§³و

Q·W¶ي امنµو ..ةا6حلا ِد6ق +ع ُع²طتملا اذ: نوكY الأ
L نأ Yاتيم ُع²طتملا نوك

a.. :اتاتب �ع²طتملا رمأل متهي مل و
a.. yد�®ي ام ردق 

 .ن[اسلا ەَدسج

VW توملا هجو +ع ع²طتم +ع لصحY نأ لواح
L إYل ،ا6لاطPقتي مل ..عطتس� مل هنQِة6سدق نع +ختي نأ ةركف ٌدحأ ل 

 .�WLيدلآ ةb®جت لجأل توملا دعy ەدسج

VW مادعإلاف ..noWناوقلا هْفعس¹ ملو ..مادعإلا كشو +ع ٍمرجم نع َثحQي نأ رطضاف
L إYةلصقملا \]ع متي نا< ا6لاط.. 

اصخش ه6لع متحت ة�Q®غلا هتb®جتو
a

 ..دسجلا نع ُسأرلا لصفني الأ بلطتي نا< ،هتb®جت حجنت L½ل ..هسأرب ¼ظفتحا دق 

امامت هِتb®جت ِتاجا6تحا عم مءالتي امم ،ةقنشملا \]ع يرجت ان: مادعإلا ة²bقعف ..ا6ناط�\]ل ب:ذت ال مل هل ل6قف
a.. 

العفو
ً

 ..ەدجوو ..بسانملا ِمرجملا نع ثحbو  ..ندنل ¯إ لحر 

 ..جروج



امرجم جروج لظY نأ ض�]فملا نم نا< ..�]سوف جروج
a

ارومغم 
a.. لPجتلل ەرا6تخا ن®bدح هنم لعج ،ةYندنل ِنا2س ل< ث. 

 .noWحارجلل ةP6لملا ة6ل»لا ¯إ ەُدسج قيس ��ح ،همادعإ تاءارجإ تمت نإ ام يذلاو

 ..ا6لاطYإ نم اهب ءاج ��Lلا ةدYدجلا ا6جولونكتلا نع َراتسلا حازأو .. جروج ِدسج مامأ ..�WLيدلآ فقو ..o]فغ روهمج مامأو

 .ءاb®هPلا جت¶ي دومع

 ..كرحتي ..�]سوف جروج َدسج .. ت6ملا َدسج ُلعج6س -ءاb®هPلا مادختساy- هنأ �WLيدلآ نلعأو

 

VW اهطbر ��Lلا ه[السأy هجوتو
L ذأ¢W

L لا ەرا6ت قلط6ل ..دماخلا دسجلاPه®bا¢Â
L اق�]خم

a
 انيع نأ عيمجلا Ã\Âوفف ..جروج سأر 

قادحأ تظحج ..اتعس¹ا ..جروج
ُ

  ..ةتيملا ەُدY تعفترا ..ةأجافملا ِتنا< مث ..هُهجو َجنش¹و ..ه

VW ُبعرلا َداس
L ةعاقلا.. 

اتيم صخش طقس ..بعرلا ِطرفو ِةمدصلا ِلو: نم
a.. VW

L ةظحللا سفن.. 

 ..ةكرحلا ..ءا6حألا تافص نم ةفص بسÅ[ا هنPل  ..ةا6حلا ه6ف بدت مل �]سوف جروج

ةصقلا ِتجارو
ُ

ةQعرملا 
ُ

 VW
L >لا اهتللختو ..ندنل ءاحنأ لPث[oُ غص ٍةاتف ِنذأل تلصو ��ح ..تافاضإلا نم[oيرام اهمسا ..ة.. 

  .�WLيدلآ ةb®جت اوÆWح نمم ا:ُدلاو نا<

 

yَمعنتل يرام تهجوت ةنس ة�§ع ثالثب ةثداحلا ەذ: دع yاد ف6صVWÂ VW
L yلا اذ: +ع ةعقPفافض +ع ..بكو yح[oة VW

L 

 ..ا§²Èس

VW
L ةنسلا كلت..  

 ..ماريام +ع نكت مل ُناولألا

 ..بجY ام< ءاÆWخ نكت مل ُراجشألا

اYدامر نا< ُحاQصلا
a.. ءامسلا َغبص ُرمحألا ..رمحألاو.. 

�¢أY يذلا كلذ نكY مل قفشلا
L بورغلا ل6بق تاظحلل.. yنا< ل Yل6صألا ة�]ف ةل6ط ..ةل�²ط تاعاسل دتم.. 

ال6مج نا<
ً

انتافو 
a.. اقح

a.. لPماريام +ع نكت مل َناولألا ن.. 

 ..ض6بألا نوللا كان: نا< مث

VW ض6بأ جلث كان: نوكY نأ بجY ال
L ف6صلا فصتنمÊ 

VW ض�]فملا نا<
L ج متي نأ تقولا اذ: لثم�WLُ ل ..ل6صاحملاPائجافم نا< �جلثلا َطوقس ن

a.. ضرألا غبص yضا6بلا..  

 ..ماريام +ع تس'ل اهل< ناولألا

VW جلثلا لوطهف
L أ داصحلا تقوyة6عارزلا ِةلغلا َّل< دا.. VW

L >ضرألا ەذ: هجو +ع نا2م ِّل..  

 

 

 ..ة6خانم تاؤب¶ت الو ..ة6ئاصحإ ٌتانا6ب الو ..ÓLلع ٌشاقن ال ..نوف6لت الو ..فارغل6ت كان: نكY مل ..م١٨١٦ ماع كلذ نا<

اصوصخ ..ةالصلل ناQ:رلا ع¤ف
a

 ىري نأ ءرملا عيطتس� noWح ..جاعلا نم ةرك< تدbو ..اهعاعش تدقف دق سمشلا نأو 

VW سمشلا
L أ َسمشلا نأ كردت :راهنلا حضوYاض

a
  ..ماري ام +ع نكت مل 



 

VW ةلاحرلاو noWسÔا6لا noWعرازملا ِتاركذم ِةدراطمو ثاحyألا نم noWنسلا تا�§ع رمألا قرغتسا ..ىرج يذلام ُملعن مويلا
L 

ادYدحت لصح ام لوح انفراعم ململن ÕL ..تا6فولا تالجسو ،noWخرؤملا تاساركو ،راحQلا
a

 VW
L ةنسلا كلت.. 

 ..ف6ص الy ترم ��Lلا ةنسلا .. ١٨١٦

 

اعزف ساموث o]سلا ظقYأ يذلا كلذ نا< ..زغللا كلذ ءارو بAسلا
a..  >كلذ نا VW

L ا6ل نم ةل6ل ءاسمL̄ ل�®بأ VW
L لا ةنسلا��L 

VW ..اهلQق
L ح .م١٨١٥ ماعnoW قل تهجو دق عفادملا تاوصأ نأ نظÆە. 

VW يoW]لجنإلا دئاقلا ..ساموت ق�®فلا نا< هنأل
L و:و ..ا6س'نودنأ ل6بخرأ رزج ى\]ك.. اواج Yاد6ج فرع

a
 ..عفادملا يودت ف6ك 

لس تاونس لQق هنأل
Ø

 نيذلا ..noWيدنلوهلا اهنم اودرط نأو قبس نيذلا ..noWيس�رفلا ەءادعأ اواج نم درطف رادتقاy اهبيهل ط

 ..noWيلصألا ةر�¤جلا نا2سل ا:وماقأ ةعورم حباذم دعy اهيلع اوزاح نيذلا ..noWيلاغت\]لا نم اهيلع اولوتسا

VW
L لا تدانت ..ةل6للا كلتQة6ناط�\]لا ة�®ح yسلا رمأ[o رف ناودع هنأ ەودقتعا ام دصل ساموت��L ةر�¤جلا داد�]سال ءاج. 

 .دجنÅس¹ ٌنفس الو .ةنصارق الو .نويس�رف كان: نكY مل نPل

امداق نا< توصلا
a

ةمث نا< ،ساموت o]سلا Æق نم �]مول6ك فلأ دعy +ع ..ةد6عy ةفاسم نم 
َ

 ..اروبمت همسا ..لQج 

 .رجفنا

 .راوجلاy نا< نم ل< داyأو

ادحاو نا< يذلا .اروبمت نا<رب
a

VW ناس�إلا اهفرع ��Lلا تاراجفنالا مخضأ نم 
L نقلا فرعن نحن .نودملا هخ�راتQلا ة�رذلا ةل��L 

 ..اهلثم noWنويلم نم ̂][أ لداعY نا< اروبمت راجفنا ..ام6شوo]: +ع ت6قلأ

VW هناخد نا<\]لا فذق
L ا<\]لا دامرلا د6س¹و ،ءامسلا¢W

L ءاتش ¯إ ضرألا ف6ص لوحو ،سمشلا ةعشأ بجحو ، ءاضفلا 

VW ُج²لثلا تطقاس¹ ..سراق
L ل6صاحملا ُل< تدمجتو ..ف6صلا زع.. 

 

VWو
L yلا اذ: +ع ةعقPس¹ ..بكوAب ُعيقصلا ب[WWالولا نا2س �حوYة6لامشلا تا VW

L ا�2®مأ ÙسAاوهجوتو .. ةعاجملا ب 

  ..كرو�²ين ..كرو�²ين تلعج ��Lلا ..يريإ ةانق ..ةانق قش ِةروyÆW ُتاطلسلا تعنتقاو ..بونجلل

 ..ث6مس ةلئاع تنا< ةحزانلا لئاوعلا ىدحإ ..ةاجنلاy م:ؤاجرو مهُتاولصو مهُتيعدأ مهعمو مهَترج: نوحزانلا كئلوأ لصاو

الئاق دوع6ل ف�زوج همسا مهل نبا لحر يذلا
ً

انيد نشد�و نومروملا َباتك فلؤ�و ،حاولألا دجو هنأ 
a

ادYدج 
a.. ل6ل نا< امÛ� 

اجاور
a

�yÛ ول 
L ائفاد سقطلا

a
امئاد نا< ام< 

a
 VW

L أ \]جت ملو ..ف6صلاÜلا +ع هت[WWدجو ث6ح ¯إ حو yحاولألا..  

 

VWو
L yلا اذ: +ع ةعقPبكو.. VW

L تو خانملا برطضا ..لاغنبلا جيلخQغتل ،ةفاجلا �حا�®لا عم ا:َراودأ ُتاناض6فلا تلدا[o ةرارح 

ةلالس ُدلوتتو ،ەا6ملا
ٌ

VW ةقراخ تافصاومy ا�o]تكQلا نم ٌةدYدج 
L س¹ ،نامزلا كلذÞQت VW

L و لوأbلل ءاPلو[oنم ددمت يذلاو ..ا 

 .�§Aلا نم noWيالملا تا�§ع لتق6ل راQجنز ¯µو ..دادغµ¯ yو ..نامع ¯إ ..ال6نام ¯إ ..كوكناy ¯إ ..ياQموب ¯إ ..اتPل<

 

VWو
L yلا اذ: +ع ةعقPبكو.. VW

L س¹ ..ا6ناملأAسمشلا با6غ ب VW
L اشح لوبذÔملو  جورملا ش Yافلع نوعرازملا ِدج

a
ا6فا< 

a
 

VW ع²جلا اهيلع àWقف ،مهلويخل
L طسإلاQملو ،تال Yنك VW

L عرازملا ةعاطتساnoWَ مهعرازم نم لويخلا ِثثج ُبحس �عا6جلا.. 



اع6مج ..اهنم َصلختلا اوررقو ..ة6عامجلا َرزاجملا اهل اوماقأف
a

 VW
L دوYٍنا yب ةد6عáغ نمو ..اهيلع رانلا قالط[o� نأ Yاورطض 

VW اهترجرجل
L تاقرطلا. 

W¢املألا ه6لع نزح ،يدناد ناصحلا قيس امدنع نPل
L ردÈالأ ررقو ،س YُقàW ناصح +ع yناصح ەامس ام عنصو ،ا:دع 

VW ةجارد لوأ نا< يذلا ..يدناد
L خــــ�راتلا. 

 

VWو
L yلا اذ: +ع ةعقPبكو، VW

L صلا نانوي ةعطاقمâف ..ةعاجملا ِتمع ..ة6نQأو م:ءانبأ لاجرلا عاãطلا اولnoW.. رقفلا عمو 

VW نويفألا ةعانص َنشدُتل ..نويفألا ةعارزل اولوحتو ،نمث يأy يداملا بسPلا نع ثحQلل اورطضا ،دYدشلا
L ثلثملا 

 .ةنس ةئام noWيناط�\]لل غنوك غنو: م6لس¹و ،نويفألا برحy هتراجت تÞQس¹ يذلاو ،L\�:ذلا

 

yدش راطمأ تلط: ..اروبمت نا<رب راجفنا نم ن�®هش دعYةد yارغyة VW
L كراعملا نم ٍةدحاو ِةحاس +ع وينوي ١٨ موي.. 

��L.. VWرفلا ش'جلا بئاتك مدقت ةقاعáب تÞQس¹
L yلا اذ: +ع ةعقPةكرعم ترج .. ولرتاو اهمسا ..بكو Yةدحاو اهنأ لاق 

VW ةقرافلا تامالعلا نم
L لا ولرتاو ةكرعم ..خــــ�راتلا��L :ان ش'ج اهيف مزyاع يذلا نويل¢W لا ...راطمألا كلت نم��L ¹سAاهب ب 

 ..نا<\]لا كلذ

 

اتâص نا<\]لل دجن نل ،ولرتاو ةكرعم سكع +ع
a

ا�ودم 
a

 VW
L اتكyخرؤملا تاnoW.. 

VW دسجتي مل نا<\]لاف
L ان لثم س'ل هنإ ..صخشyمل ..د6شرلا نورا: الو ..ردنكسإلا الو ..نويل Yنك yالط

ً
 ثدحتن نأ كلمن 

VW ثادحألا ل�W]خنو ..ة6س�امورب هنع
L هصخش.. 

 

VW ةقرافلا تامالعلا دحأ< هÛW yتحY نأل اروبمت نا<رب ..نا<\]لا �Vري ل:
L خــــ�راتلا.. 

 ةناYد ِةأش�و ،ةجاردلا �عا�]خاو ،كرو�²ين �را:دزاو ،نويفألا ِةعارزو ،اo]لوPلا ِءاbو ُراشÅنا هل بس¶ي نأ نكمY نيذلا نا<\]لا

VW تÞQس��L ¹لا �راطمألاو ،نومروملا
L :¤ان ش'ج ةم�yنويل.. 

 

�å ُّل< كلذ نكY ملو
Lء.. 

 

VW
L yلا اذ: +ع ةعقPِفافض +ع ..بكو yح[oة VW

L ²سÈ§يرام اهمسا ةاتف تئجوف ..ا yلطهي جلثلا yف6ص لوح�و ..ةرازغ 

 ..سراق ءاتشل ِةنسلا كلت

VW تسAح كان:و
L دص عم اهِخوكYجلثلا تحت ..يرود6لوب اهق.. 

VW ..كان:و
L عيقص yح[oف6نج ة.. VW

L دج ع²ن دلو ..١٨١٦ ماعYال ..بدألا نم د Yقيل yالإ دلوي نأ ه VW
L ةنسلا كلت لثم.. 

  ..ءامدلا صاصم ةYاور يرود6لوب بتك

 عمجY ..ةb®جتب موقY يذلا ..باشلا ِملاعلا ..روتك6ف روتكدلا ةصق تQتكف ..يريدلآ ةb®جت تش�اع ��Lلا ةاتفلا ،يرام امأ

امامتو ..ت6م ناس�إ ءاضعأ اهيف
a

VW ىرج ام< 
L جت®bلل ضرعتي ..يريدلآ ةPه®bءا.. Yهك را6ت ىوقأ .. ق\]لل هضرع®bا¢Â

L Yهفرع 



L.. VW+6ش يرام دY +ع بعرلا ةYاور نفل سسؤ�و ..نياتشكنارف شحولا انيدل دلويل ..�§Aلا
L لا ةنسلا ..بعرلا ةنس��L ترم 

yةنسلا ..ف6ص ال
ُ

 ..ماري ام +ع ُناولألا اهيف نكت مل ��Lلا 

 

VW ةقرافلا تامالعلا نم نوكY نأل نا<\]لا اذ: ..نا<\]لا �Vري ل:
L خــــ�راتلا..  

VW تلق ام<
L لاQادYم»ل رمألا عدأس  ..ةÊ 

 

 

 

*** 

 


