
Text with diacritical marks

مواُج الُمْسَتحمُة خلَف الُصخوِر، مثلما تتراقُص الحروُف بيـَن الُسطوِر، كذلَك َتفعُل 
َ

تتَداَفُع األ
ها اإلنساُن  يُّ

َ
َر عْن َوحدِة الوجوِد. يقوُل جالُل الديـِن الُرومّي: »ِإَن فيَك أ األفكاُر يف ُمخيلتنا لُتعبَّ

ربيعًا متجددًا يف كلِّ لحظٍة«.
َتسارَع يف ُمخيليت شريُط الِذكرياِت ليتوقَف ِعنَد َمحطٍة يف الخمسينياِت مَن القرِن الماضي، حيُث 

نموذِج الُقنيطَرِة، كانْت حَصُة الُجغرافيا ُمحَببـٌة 
ُ
كنُت تلميذًا يف الصِف الرابِع، يف مدرسِة أ

حَد فروِع الُجغرافيا، 
َ
متهَن أ

َ
ن أ

َ
إلى قليب، ولسُت أدري كيَف شاءِت الُصدفُة فيما َبعُد أ

ن تلَك المادِة بُمتعتها وأسلوِب 
َ
صبَح خطاِطًا كارتوغرافيًا على مدى ُربِع قْرٍن. لكنَّ المَؤكَد  أ

ُ
أل

ستاِذ الفناِن، َزرعْت يف َبواكيِر ُطفوليت ِقَيم الخيِر وأيقظْت يف نفسي حبَّ 
ُ

تقديمها مْن ذلَك األ
دخُل يف حالٍة 

َ
الَجماِل. كنُت عندما َيقوم األستاُذ )طباع( برسم أحِد الُمصَوراِت على الُسبورِة، أ

مَن الِسْحِر َتستحوُذ على ِكياين. 

Quranic text with full marks and manual justification

ِحيــــــــــــــــــــــــــــــِم ْحَمِن ٱلرَّ ِه ٱلرَّ بِْســــــــــــــــــــــــــــــِم ٱللَّ
ِذيـَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن  ِقيـَْن ��٢ الَّ ـْلُمتَّ م� ��١ َذِلَك اْلِكَتـاُب اَل َرْيَب ِفيـِه ُهًدى لِّ ال�
نِزَل ِمن َقْبـِلَك َوبِاآلِخَرِة 

ُ
نِزَل ِإَلْيَك َوَمـا أ

ُ
ِذيـَن ُيْؤِمُنوَن بَِمـا أ ـا َرَزْقَنـاُهْم ُينِفُقوَن ��٣ َوالَّ َة َوِممَّ الَ الصَّ

ِذيـَن َكَفُرواْ  ْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفـِلُحوَن ��٥  ِإنَّ الَّ
ُ
ِهْم َوأ بِّ ن رَّ ْوَلـِئَك َعـَلى ُهًدى مِّ

ُ
ُهْم ُيوِقُنوَن ��٤ أ

ْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ��٦ َخَتَم اللُه َعـَلى ُقـُلوبِهْم َوَعـَلى َســْمِعِهْم 
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ

َ
َســَوآٌء َعـَلْيِهْم أ

ـا بِاللِه َوبِاْلَيْوِم اآلِخِر  ُقوُل آَمنَّ ـاِس َمْن يَّ َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ��٧ َوِمَن النَّ ْبَصارِِهْم ِغَشـاَوٌة وَّ
َ
َوَعـَلى أ

نُفَســـُهم َوَمـا َيْشُعُروَن ��٩ 
َ
ِذيـَن آَمُنوا َوَمـا يـَْخَدُعوَن ِإالَّ أ َوَمـا ُهم بُِمْؤِمِنيـَن ��٨ يـَُخـاِدُعوَن اللَه َوالَّ

َذا ِقيَل  ِليٌم بَِمـا َكـاُنوا َيْكِذُبوَن ��١٠ َوإِ
َ
َرٌض َفَزاَدُهُم اللُه َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب أ يِف ُقـُلوبِِهم مَّ

ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن الَّ  الَ ِإنَّ
َ
َمـا َنْحُن ُمْصِلُحوَن ��١١ أ ْرِض َقـاُلواْ ِإنَّ

َ
َلُهْم اَل ُتْفِسُدواْ يِف األ

ُهْم  اَل ِإنَّ
َ
َفَهـاُء أ ُنْؤِمُن َكَمـا آَمَن السُّ

َ
ـاُس َقـاُلواْ أ َذا ِقيَل َلُهْم آِمُنواْ َكَمـا آَمَن النَّ َيْشُعُروَن ��١٢ َوإِ

َذا َخـَلْوا ِإَلى َشَيـاِطْيِنِهْم  ـا َوإِ ِذيـَن آَمُنواْ َقـاُلواْ آَمنَّ َذا َلُقواْ الَّ َفَهـاُء َوَلِكن الَّ َيْعـَلُموَن ��١٣ َوإِ ُهُم السُّ
ُهْم يِف ُطْغَيـاِنِهْم َيْعَمُهوَن  َمـا َنْحُن ُمْسَتْهزُِءْوَن ��١٤ اللُه َيْسَتْهزُِئ بِِهْم َوَيُمدُّ ـا َمَعُكْم ِإنَّ َقـاُلواْ ِإنَّ
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