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يـ���ّف�ا ع� حـ��ل�� ف��، بـ������ ع� ال����ر ي��� 

تــ��ّ�د إلـ��� ع�� الـ���دة ع�� أســ��س ج��ــ��� 

ال���ل�ج�.

ف� ن��ر ...

...xx إذا ال��وم�زوم�ت

 ي��� أك�� ب��

ت���ت ال���ي�، أن� ت�ان�*!

و ف� ن��ر ...

ا�شـــ���ص ال�ــــ�� بــــ���ّف�ا عـــ�� أن��ــــ���

أو كـــ�����ـ��ي/ات الـــ����ر (الـــ���ع ا�ج���عـ��)، 

بـــ��ّ��ا إن� الـــ����ر أو الـــ���ع ا�ج���ع� الـ��� 

GƒMÉJÒH

بــــــــ���ـــ��� مــــــــ��ـ����

ال�� بــ�ُ����ـ��� لــ�����ــ�� ا�شـ���ص كـ��ن�� 

أو كـ��ك�. ه��ي الـ���ّ��ات بـ���ّ�ده� ع�ّ�ة عـ��ام� 

وراث��، هـ��م�ن�� وتـ����ي�، وبـ����ض ع�� ال���س 

خ��ئ��� ال�����. 

م�� ش��� ال���� أو ا�ع��ء ال����� م��� ت��ن 

مـ����ب� ل�ن�ث، ل�ـ��ك�ر أو ل����ئ��/ات ال��ــ��.

م� الـ���ي�ت ال�� ب�ـ��ّ�ده� ا�ش�ـ��ص �ن����. 

ه��ي ال��ي�ت ب���ّ�� ال�ج�ل، ال����ء وا�ش��ص 

ال��ان�* وغ��ه� ك��ن.

ال���ر مـ�� م�ض��ع ث��ئ�. ومـ�� م���وض 

ا�شـ���ص ي��ـ�ّ���ا كــ��ك�ر أو إن�ث ب��ــ�� 

أع��ئ�� ال�����. ال��ي� ال���ري� م� ب���ّ�د 

ع�� أس�س ال���ي� ال���ل�ج�.

ال��� ال�� خ��� ف�� وك��ت م�� م� ب��ّ�د...

� ه�ّي�ت� ال���ري�...

... و� م��ل� ال�����.
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بــــــــ���ـــ��� مــــــــ��ـ����
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بــــــــ���ـــ��� مــــــــ��ـ����

ال�� ب���ض�� ال����� ع�� ا�ف�اد ب��� ال��� 

الـ����ل�ج� تـ�����. ه��ي ا�دوار ب��ّ�د مـ����م

ُي����م ل����� م����ي/ات ال���ر، ال����ل��/ات 

ج��ً��، ال�ج��ري��/ات، 

وال�� ب��ق� ض�� ط�� واس� م� ال��ي�ت ال���ري�.

äÉjƒ¡``dG øe Òàc ÉgÒ`Z h
á«£ªædG ÒZ  ���وب������ م� م���� ل�ـ���ن�. ال�� مـ������ه ص

أن�ث� ب�����، م��� ي��ن ص�� رج�ل� ب��� م��ن. 

ال���ت ال���ل�ج�� م� ب��ّ�د ال��ي� ال���ري�.

أح��ًن� ل�� ا�ش��ص م�

ال��ي� ال���ري� ب�ل���ل ال�����

ب�� ال��� وال���ر
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ك��ـــــــ�� مــــــ��� نـــــــ���ك� إنـــــــــ�� 

مـــــ������ عـــــــ��

بــــــــ���ـــ��� مــــــــ��ـ����

ل���اق� وال���ع� وال���ف�ت

م� ب�� ال��س ت��ه ا�ش��ص ال��ان�*. 

ال��ان���ب�� م�ج�دة داخ� ا�س�، ب�ل����ت 

ال�������، ب�م�ك� ال���، وب��اك� ال�ع�ي� ال����، 

وب���ه� م� ا�م�ك�.

" É«HƒØ```°ùfGôJ "

á«```FGó©dG
( ره�ب م����ي/ات ال���ر )

πeGƒY
 ,á«Lƒdƒ«H ,á«aÉ≤K ,á«YÉªàLEG

á«fƒeôg hCG á«KGQh

ø¡ qª¡```H

ø¡ qª¡```H Ée

ب�� ال����ء وال��ح��� ال��ان� ب���ل�ا إن� ف�

ب��ّ�د ه�ي� ا�ش��ص ال��ان�*. غ��ه� ب��ل��ه� 

ب�ل�أي. 

ب�� ا�ش��ص ال��ان�* 

ي��ف�ا ا�س��ب ال�� ب��ّ�د ه�ي���، ب���� غ��ه�

ت���ي� ا�فـ��اد ع� ح�ل�� كـ���ان�* م� بـ��ّ�د 

م��ل�� ال�����. ا�ش��ص ال��ان�* فـ���� 

يـ���ن�ا م���ي�ي�/ات، مـ������/ات، ث��ئ�ـ��/ات 

ال�ــ���ل ال�����، أو �ج�����/ات.

أن� ك��ان� ب���ر 

ع�ّف ع� ح�ل� 

ب�ل��ي� ي��� أن� 

ب�ت�ح ف��� م� 

أن�ث� ل�ج�ل�، 

ب�� م��ل م��ي�ة 

أو م����.

خّ��ن� إش�ح��� 

ب���ط�. إع���وه� 

م�� ك�ن� ع� ت����ا 

ك�ك��� م� ك�ا 

ك�ك���. وأح�� 

ش� ب�ل��ض�ع إن� 

م��� إن� ت���ع/ي 

ال��ك��� يّ�� 

ب���س��، وت���ع/ي 

إس�� ك��ن.

خ��� ال���ر

خ��� ال����� 

ال���ري

خ��� ال���ئ� 
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أوق�ت ب����ل ل�شـ���ص ال���ان�* إن� ف���� 

ي��ن�ا ب���ق�ت م� أش��ص م� ن�� ال��� 

ت��ـ���، بـ��ون م� يـ����وا ه�ي�ـ��� الـ����ري� 

ال�� ت��ّ�دت وق� ال��دة،

أن� � أحّ� ال��ان���ب��.

ال���ر ال�� ه�� ب��ت�ح�ا ف��. ه��ا ن�ع م� 

ال�� ُي��� ك��ن ت�ان���ب��

م� ش��� ع� ج�

 ام�أة

ف��� ش�ف؟

�، هّ�� ع� ج� 

ش� إس��؟

م� ض�وري 

ت��ن/ي ت�ان�*، 

ف��/ي ت��ن/ي 

م���/ة.


