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ىػػػدفنا اءػػػرال العػػػالـ  كتا اتنػػػا 
 لمبدعيفوكتا ات ا

 
ومنحو النور الذي عمػ  أءػره 
ينطمق شعاع الشػمس لمعػالـ 

 كمو
فالكممػػػ  و ال مػػػـ سػػػ ح فػػػ  
وجػػػػػػو التلمػػػػػػ  والجيػػػػػػ  و 

 ال مع
مجمس اإلدارةرئيس   

 نيادكراره   

 ٖهٛٓس جلعىو

 ٠ى قٓٓن
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 أقمى ْعٓى

 ئؾٍجءجش جقطٍجَْس

صببح الخير بب ل بب ل ح حبب  ل
 مكنبببِألتدلكببببن ك لخ دل
،لتدلخي بببببببنخمةلخي  مببببببب 

وخيك ف ه تلغ  لمن سح ل
ألدلنلكقببب  ل حمببب ل ل نببب ل
تدلنظللف لح وكن لخي بو ل
ت ًضببببب ،لنللبببببللخيلقببببب  ل
  نمببببببب لكنكهببببببب لكلبببببببأل
خإللبب خ ختلخت ك خة بب  ل
سب  كه لسببنرك  ل ن قبب ل
ه نمببببببببببب ،لمةن مببببببببببب ل
ح ألةهببببببب  لوخيبببببببو ون،ل
سبببببببببننكق ل بببببببببل كن ،ل
ومكببببب دلخيلقببببب  لل بببببنًخ ل
قهوكببِألخيصببح    ل حمبب ل
نحك  هبببببب لمببببببدلخيحبببببب م ل

وقبببببببببب لهنبببببببببب ،لتولخيمك
خألفضبببببللتدلنصببببب   ل
إنبببب ً ل  فًظبببب ليل بببب خ  ل
ونمببببببببكالح ينسببببببببك ف  ل

ل.خألسون
ت   لقلح ل  نم ل    ل
إيىلخي ب ،لن ب لكر بً خ،ل
ونلكقببببب لحمبببببدلنقكببببب  ل

مبببنه ،لونمبببب   لي حبببب ل
ختحك ببب نلوخيقببب   ل حمببب ل
خ دل سببببببببببب تلإيبببببببببببىل
خي بب    لخألر بب لخيبب  ل
 ل لنبب لت بب  لتننبب ليبب ل
تَ لت ل    ٍ لمدلقحبل ل

 لتدلتقببببوللحكببببلل مكننبببب
 قبب داللتل ولببنلإتل ببٍ ل

ل .و  ن
يببدلنلكقبب لخي ببو لت بب  ل
ه خلل نًخ،ل حم لسأ كن ل
مالحسبب لوتمبب ل لببىلكببلل
خألمببببب كدلخيكببببب لتكوقببببب ل
مبببببببب و ِأل ل هبببببببب ،لتول
تف له لوت و ل وللح كِأل
ك يملبببببببببب ن د ل حمبببببببببب ل

ل.كفك  دلخين ف  لخ د
تن لملنونبِألتول  قلبِأ،ل 

تن لتلمب لخألضبنخنلكلهب  ل
ص  تلكر ب  ،لتمكلأل ر

يكدللم  ه لك بك ألفب ل
 حببببببِأ لت ببببببنه ل ببببببكقدل
خيببببب كا،ليببببب خل  نمببببب ل
ك بببببببب هن نن لت كببببببببال
و خمبببببببِألتلكننه ببببببب  ل
ت نه ل كل ر لف لخيكال ،ل
 حمبببب ليببببدل سببببك   لتدل
 رحبببببب ِألح حببببببب لمبببببببدل
خيك ك بب  ليكنببِألسببك ح دل
  حكبب ،لو حمبب لسبب خلك  ل
ت بببببببنه ل كببببببب للبببببببنًخ،ل
سببب م   لم بببِألوضببب ل
خأل ببببببب ل ،لس سببببببب حةل

و كببب ألخألرببب لمه  كبببِأ،ل
  نمببببب ل ت ببببب ل كبببببىلتل

كفكقببن نن  لوخ ببنبل  ببب ل
تدل ق تل ل ِألمب لتككب ،ل
تلت بب  لمبب لخيسبب لفبب ل
 يبببأ،لهبببللألنببب ل كببب و ل
خيكال لمدللن ٍنلم ِأ،لت ل
ألدلخيكلمبببببببب تلكرلببببببببةل
نفسببببه لوك  ببببنلك ببببك لل

ل!خيلملل لىل ن ِأ؟
خيصوتلخألوح خيب لخيب  ل
كسم  ن لخ دلمدلر  جل
خين فب    لصبوك  لتُنب ن ل

لىلو نلخي ح  ،ل مكنِأل 
تدلكحكببببببببب   لمنببببببببب   ل
كض  نه لح يحلكود ل كىل
تلكصببب ح لح ي س سببب   ل
 مكنبِألتدلك خقح نهب لمبدل
رلبببببب لخيةلبببببب ج،لمبببببب ل

ل !تلمله 
كلمبب ك لخير  ي بب لكصببن ل
ل نهببً خلح يربب  ج،لوسبب  ب
 ببببب   ل  بببببكللق  حًببببب ل
 م ببب لخيوُهَو ونَببب   ل حمببب ل
نرلةلخ دل  يمنب ،لتنبِتل
حولببونأ،لوتنبب لحر ببب ي ل

ل مح لتولينسبكحنللكبللخي
 يببببببألحم بببببب الخيح ببببببب ،ل
سبب  كه لسنسببححلسببو ً ،ل
نبب الخأل مبب  ،لونتبب ةلل

ل .خي  و 
ت حبببببِألهببببب الخيل ظببببب ،ل
وتوقبببببببببدلتدلخيل ظببببببببب ل
خيق نمببب لسببب كودلخي ببب ل
ت ظبب  لتلكقك حببب لألنببب ل
ت حِأ،ليكدلخقك حب لألنبِأل

ل .ك ح نن 
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 وػحء وجٚو
ٌُ لٍد”  ”ئػّح

ف أعمػػـ وجػػوآ رلػػر لمحيػػاة لػػـ أكػػ
عنػػوش شػػال  وال يػػزاؿ ال ػػدر يءبػػت 
ل  أف سعادة قمب  لف أجدىا إال 
فػػػػ  الحػػػػ   بػػػػػ  ىػػػػو المعنػػػػػ  
الح ي ػػػػػ  لمحػػػػػ  الػػػػػذ  يسػػػػػعد 
ال مػػ  دوف ضػػري    نحػػف نعت ػػد 
ف  الح  أنو ف ط مػا ينشػب بػيف 
العاشػػػ يف  نح ػػػو ونريػػػده ونظػػػ  
ن حػػث عنػػو  رأينػػا منػػو مػػا رأينػػا 
ؽ  و  ػدر مػػا أسػػعدنا أحزننػػا ومػػز 

ا وال نتػػو   فيػػ  فكػػر أحػػد قموبنػػ
يومػػػػػاي أف يمجػػػػػب لحػػػػػ   يعطيػػػػػو 
السعادة غير مصحو     بوجػاع  
حمػػوة ال يت عيػػا مػػرارة  ىػػ  فكػػر 
أحد لماذا يسعدنا الح  ك  ىػذه 

 !الدرج 
فيػػػػ  ن حػػػػث ورال امشػػػػيال  أـ 
نظػػ  مسػػيريف فػػ  طري نػػا غيػػر 

 !مدركيف لح ي   ما يحدث
الحػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػعدنا مف مكانػػػػػػػػو 

عِمػػػ  ال مػػػ   لػػػـ ال مػػػ إإ إذاي فمنش 
يلم نػػػػا ُ لنشعػػػػذ  أو نشيػػػػاف أو 
لنكػػره الػػدنيا  لػػـ يلم نػػا ويلمػػق 

فػػ  دنيانػػا الحػػ  الػػذ  ىػػو طعػػـ 
الحيػػػػاة دوف أف يميمنػػػػا جميػػػػع 
الطػػرؽ الموصػػم  إليػػو  ويعممنػػا 

 ..جميع أنواعو
جمي  الح   معنػاه المػبلوؼ  ال 
نشنكػػر وال نسػػتطيع أف نشنكػػر  بػػ  

لكػف لف يصدقنا أحد إف أنكرنا  و 
ماذا لو حصمنا عم  امن   منػو 
وامدـو ف  العمر وامق  استنزافاي 
لممشػػػػاعر  مػػػػاذا لػػػػو قبمنػػػػا أف 
ػػط قموبنػػا  حػػ   دائػػـ  مػػري   ننش 
لألعصػػا   مش ػػو  لم ػػ   ودافػػع 
لألمػػػػاـ  يعطػػػػ  اممػػػػاف ويرقػػػػق 
المشػػػاعر دوف عنػػػال اإلشػػػتياؽ 
أو لػػػػػػوؼ اليجػػػػػػراف وىػػػػػػاجس 

 ..!التغير
سػػػػف امطفػػػػاؿ اميتػػػػاـ وك ػػػػار ال

والعجػػػزة والمرضػػػ  والف ػػػرال فػػػ  
كػػػ  مكػػػاف لػػػـ يلم يػػػـ ُ فػػػ  
دنيانػػا عبءػػػاي  ال يوجػػػد شػػػال فػػػ  
الػػػػػدنيا إال لحكمػػػػػ إإ نعػػػػػـ تمػػػػػؾ 
أفعػػاؿ الليػػر وكػػػ  الليػػر ولكػػػف 
اللير ىذه المرة لؾ أنت  سػوؼ 
تْ ػػِدـ عمػػ  فعػػ  ىػػذا لتنػػاؿ أنػػت 
منو اللير ل م ؾ ولنفسػؾ  لػيس 
لكػػػ  تعطػػػ   نظػػػف دائمػػػاي أنيػػػـ 

يحتػػاجوف إلينػا  ونظػػف  ف ػط مػف
أننػػػا ال ػػػادروف وامغنػػػ  عػػػػنيـ 
ونتميػػػػػػ  كءيػػػػػػراي فػػػػػػ  العطػػػػػػال 
والسػػػػع  نحػػػػوىـ  نشػػػػعر دائمػػػػاي 
ِسػػػف   ػػػالفلِر ونحػػػف نشعطػػػ   وح 
مػػق منػػا مػػف يشػػعر  اإلمتنػػاف  اللش

نحو ىذا ويجعمو سراي مال ي ضػيع 
الءػػوا   لكنػػو يظػػ  أيضػػاي شػػاعراي 
 بنػػو أعطػػ   فيػػر  نفسػػو أفضػػ  

  قػرارة نفسػو ممف حولو  ولو فػ
ف ػػػط  وينسػػػ  فضػػػ  ُ عميػػػو  
كءيػػراي غيػػر مػػدِرؾ أننػػا نبلػػذ كمػػا 
نشعط   ف د جعػ  ُ الفائػدة فػ  

 ..ذلؾ مت ادل 
جػػػػر  أف تم ػػػػ  بنفسػػػػؾ وسػػػػط 
ىؤالل ال ػـو  أف تحػبيـ وتلػتمط 
بيػػػػػـ رغ ػػػػػ ي منػػػػػؾ فػػػػػ  ترقيػػػػػق 
مشػػاعرؾ وت ربػػاي إلػػ  ُ مجمػػؾ 
أنت ولػيس شػف  إإ وانظػر مػاذا 

ػػػػػػد عميػػػػػػؾ   متاعػػػػػػ  حياتػػػػػػؾ ج 
وأزماتػػؾ مصػػائ ؾ وىمومػػؾ مػػاذا 
حػػدث ليػػا رغػػـ وجودىػػا   ومػػاذا 
عػػػف نظرتػػػؾ إلييػػػا ا ف  سػػػوؼ 

 ..تتعج 
انظر إل  قم ؾ كي  أص   أكءػر 
اتسػػػاعاي مػػػف قبػػػ   وكيػػػ  أنػػػت 
م بػػػ  عمػػػ  الحيػػػاة تمتمػػػؾ مػػػف 
الرضا والتفاؤؿ ما يجعمؾ سػعيداي 
ح ػػاي ىػػذه المػػرة  سػػعادة ح ي يػػ  
 ا ف  ليسػػػػػػػػػػػػػػػت مؤقتػػػػػػػػػػػػػػػ  وال
مصػػػػحو    ػػػػبي مشنغصػػػػات  وال 
عانيػػت لمحصػػػوؿ عمييػػا  أيضػػػاي 
انظػػر إلػػ  ال ػػوة التػػ  اكتسػػبتيا 
مػػػػف ورال ذلػػػػؾ  سػػػػتر  نفسػػػػؾ 
تكتسػػ  رقػػ  فػػ  قم ػػؾ مدموجػػ  
  ػػػػوة  فػػػػ  إرداتػػػػؾ وقػػػػدرة عمػػػػ  

 ..مجابي  المشك ت



 جزٌدج انفكز انحز 
 

 5 جزٌدج انفكز انحز 

العشػػػػػق موجػػػػػودآ حتمػػػػػاي ويمػػػػػأل 
قمػػػػو  الكءيػػػػػريف مػػػػف العشػػػػػاؽ 
ولكػػػػػف قميمػػػػػوف مػػػػػف يجيػػػػػدوف 

فمنيـ مف يستغمو  التعام  معو 
ف  الضغط عم  ال مو   ومػنيـ 
مق ليبلذ دوف  مف يتصور أنو لش
أف يشعطػػػػ   ومػػػػنيـ مػػػػف يػػػػدمره 
ؾ أو التجاى  أو التممؾ    الش 
 ..قمي آ مف يح إإ قمي آ جدا

رالؼ ال صػػػػػػػػص التػػػػػػػػ  بػػػػػػػػدت 
أسطوري  انتيت نيايات ال تميق 
بيػػػا  وتركػػػت مػػػف  عػػػدىا قمو ػػػاي 
ىش  يممؤىا اليبس  عاجزة عػف 
لػػػػػػػػوض التحػػػػػػػػديات ومواجػػػػػػػػ  
الصعا   فتركف منتظرة مصػيرىا 
دوف أمػػ إإ ولكػػفك تمػػؾ ال مػػو  
تسػػػػػػػػػتحق الحيػػػػػػػػػاة  تسػػػػػػػػػتحق 
السعادة أيضاي  تسػتحق الشػعور 
 اممف والح  معاي  فدعونا نمجػب 
ولو بجزل  مف قموبنا لػذلؾ الحػ  
المضػػػموف الػػػذ  يلفػػػ  أع ػػػال 
الحيػػػاة ال يزيػػػدىا  ويجعػػػ  مػػػف 

ػػػر لنػػػا  اسػػػت  اؿ قموبنػػػا جنػػػ  تيس 
ر قموبنا  ا ت  مف الغي   فمنسل 
أيضاي لملير ليسػت أموالنػا ف ػط  
ػػػػر الصػػػػدقات  ولػػػػنعمـك كمػػػػا تشعم 
اممػػػػواؿ وتزيػػػػدىا  يعمػػػػ  ذلػػػػؾ 
الح  الن   عم  ِإعمػار ال مػو  

 ..وتن يتيا مما يشوبيا
لػػػػػ  أف يبتينػػػػػا الحػػػػػ  الػػػػػذ   وا 
نريػده  لنسػتلدـ قموبنػا بػدالي مػف 
ه أف نتركيا عرض ي لمشػاعر الكػر 

والسػػػػػػمبيو والشػػػػػػر  أو فريسػػػػػػ ي 
مالعي  ىؤالل ممف يستلدموف 

 العواط  ف  أغراضيـ 
ولنتػػػذكر دائمػػػاي أف الحػػػ  الػػػذ  
نريػػده ونمكػػث عمػػراي ن حػػث عنػػو 
مػػػا ىػػػو إال رزؽآ مػػػف ُ يػػػبت  
 ػػػبواف  يػػػرزؽ  ػػػو مػػػف يشػػػال  
ويعوض فاقدينػو عنػو  أمػا ذلػؾ 
الحػػػػػ  فيػػػػػو مػػػػػف فعمػػػػػؾ أنػػػػػت 
ومضػػموف لػػؾ سػػيول  الحصػػوؿ 

 ..و  ومضموف أيضاي توا عوعمي
إعمار قم ؾ ليس  الشال العػادي 

 أو ال مي  
فمنبلػػػػػػػػػػذ اممػػػػػػػػػػر بجديػػػػػػػػػػ  وال 

 �نستييف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يا أخافه وعٍُاي 
يفرىحراٌ عهى 
اذساعهًا، تعد أٌ 
غرقد فً أعًاق 
خىفً، عاجًزا حرى 
عٍ يحاونح انُجاج، 
هى ذهك انًؤايرج 
انرً ذقىو فً 
 داخهً ضد ذاذً

  
 فراَز كافكا

 . 
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 دمحم ٌٞح وحفٟ

ْيييي١ىٌٛٛؾ١س جٌؼييييحَ 

 جٌؼ٠ٍٗٓ

 "ج١ٌٟف جٌهفٟ"

 

علىىُ تٓىىطٍَ جلوىىٍو ٌ جلمؿطمىى  

,لىىىك ْاىىىن جلعىىىح  جلعٗىىىٌٍ  ذعىىىى 

جٖلوىىىىٓن ئٚ عحتىىىىح تهطلوىىىىح  ىىىىّ 

يٓثطى عن كل جٖعٍج  جلٓحذقس .. 

 ٍغك تح قملطى جٖعىٍج  جلٓىحذقس 

تن أَتىحش ئتطٛىحوْس ٌ ْٓحْىٓس 

تطٛىىىىىحعىز ئٚ أ  ٌتعًىىىىىح كىىىىىح  

تطوحٌضىىح علىىُ جٖ ىىٍجو .. ٌ ٌذمىىح 

كح  ضٓرقًح تإٍٖجش ٌ ضٍتعىحش 

... ئٚ أ  جلعىىىىح  جلعٗىىىىٍْن ؾىىىىحء 

ٖىىحيٍج ْىىٓوى علىىُ ٌتىىحخ جلعىىحلك 

  لٓاٗىىىإل لٙنٓىىىح  تىىىىىَ أؾمىىى

ٞعوى ٌ تلس قٓلطى .. ٌ كٓىإل أ  

غىىٌٌٍو ٌ ضعهطىىى تىىى ْٓىىق١ أتىىح  

كىىىىىىحتن قىىىىىىّ ٚ ْىىىىىىٍَ ذىىىىىىحلعٓن 

 .. جلمؿٍوز

جلٟىٓإل جلهوىىّ أٌ كمىح ْٓىىمُ   

 ٓىىٌٍِ كٌٌٍنىىح   تىىح أ  أعلىىن 

عىىىن ٌؾىىىٍوو ذٓىىىق٠ٍ ٞىىىكحْحو 

قطىىىىُ جنًىىىىحٌش كىىىىل نٛ ىىىىحش ٌ 

نُجعىىىحش ذهىىىّ جلرٗىىىٍ .. جنطوىىىص 

 جلكىىىىٌٍخ ٌ جنىىىىىىغٍ جٌ٘يىىىىىحخ ٌ

ضٖٛىىىص جلهاحذىىىحش جلعهٛىىىٍْس .. 

أْقن جلؿمٓ  أ  يىًج جلٟىٓإل لىن 

ْوٍق ذٓن أقىيك .. أْقن جلؿمٓى  

أ  جلٛىىٍجا جلٍقٓىىى جلىىًِ  ىىٍٜ 

ْاٍضى علُ جٌٖٜ يىٍ ٚىٍجا 

  .. ذقحء جلؿهّ جلرٍِٗ

َٓحَ  ُنِلَق َيلٍُعحً ):  ْن ِ ْ٘ ( 19﴿ئِ َّ ج

ٌعىىىىحً ) ُُ ٍا َؾ ىىىى َّٗ ىىىىىُ جل َّٓ ( 20ئِيَج َت

َّٓىُ جلْ  ئِيَج َت ٍُ َتهٍُعحً )ٌَ ْٓ َّٚ 21َه ( ئِ

ىىِلَّٓن ) َٛ َْن ُيىىْك َعلَىىُ 22جْلُم ًِ ( جلَّىى

ْك وَجتُِمىىىٍَ  ) ًِ ضِ َٛ ىىى َْن 23َٚ ًِ جلَّىىى ٌَ  )

ْك َقىىىقم َتْعلُىىىٍ   ) ًِ جِل ٍَ ( 24 ِىىىّ أَْتىىى

(  ٌِ ٍُ جْلَمْكىى ٌَ ىىحتِِل  َّٓ َْن 25ِلل ًِ جلَّىى ٌَ  )

ِ  جلىىىِىِّْن ( ْىىىٌٍز  ٍْ ىىىِىّتٍَُ  ذَِٓىىى َٛ ُْ

 جلمعحٌؼ

  

  جلمعحٌؼ  ذٟ  آْحش تن ٌٍْز

  ضٛىىىىىإل قىىىىىحي ج٘نٓىىىىىح   ىىىىىّ 

جلعمٍ .. كٓإل أ  ٖعٌٍو ذىحلهٍٓ 

ٌ جلٍنحء ْؿعلى أكػىٍ ضمهعىح عىن 

تٓحعىز جلوقٍجء ٌ جلمكطىحؾٓن ٌ 

أكػٍ  ٓحوج  ّ جٌٖٜ .. ٌ كٓإل 

أ  ٖىىىىىىعٌٍو ذىىىىىىحلهاٍ ْٛىىىىىىٓرى 

ذىىحلًل  ٌ جلوىىُا كمىىح نىىٍَ .. لىىك 

ْوٍق جٖتىٍ ذىٓن ٠رقىحش جلؿىهّ 

 جلرٗىىىٍِ .. ئٚ أ  جٖكػىىىٍ ئْمحنىىىح

تن ذهّ جلرٗىٍ ذحلقٟىحء ٌ جلقىىٌ 

ٌ ْىىٍ  جلىىىْن يىىك أكػىىٍيك ضقىىرٛ 

 .. لٗتٍ

يل ٌغك كىل يىًج جلًلى  جلمهطٗىٍ 

 ضٍَ جلهٍٓ ذٓن جلٍٗ ؟

ٌذمىىح ؾىىحء يىىًج جلاىىحتن جلٛىى ٍٓ 

لل حْس لٓقٍ  ذطعىىْل ْىٓاٍلٍؾٓس 

 .. جلؿهّ جلرٍِٗ تلٓٛ

تػٛ ذعى قٍجتق جٖتحٌَ  ٚىٍل 

جلؿمٓىىىى  كٓىىىىإل أ  جٌٖٜ جلطىىىىّ 

وح تىىىن جٌضوىىىحا نٓىىىرس ضعىىىحنّ ْىىىل

جلطلىىىٍظ  ىىىّ جلًىىىٍجء ْططٟىىىٌٍ 

أكػىٍ ٌ أكػىىٍ ذوقىىيح لًىىًج جلؿىىُء 

جلعظٓك تن جلمٓىحقحش جلهٟىٍجء 

جلطّ ضعطرٍ تطهوٓىح لىٌٜٗ .. أٌ 

 كمح ُْالق علًٓح   ٌتىس جٌٖٜ

".. 

لٓأضّ   كٌٌٍنح   ٌ ْطٓرد  ىّ 

ضقلٓل نٓرس جلطلىٍظ ذٗىال عظىٓك 

لك ْان ْكىظ تًمىح ٚىٍل قمىحز 

 .. عٍخجلرٓثس  ّ جلٗ

جٌضوعص نٓرس جلهظح س جلٗهٛىٓس 

 ىىىّ جلعمىىىٍ  ٌ أٚىىىركص تحعىىىىز 

عٍْٟىىىىس تىىىىن جلٗىىىىعٍخ ضًىىىىطك 

 .. ذحلهظح س

أُؾرٍش جلكاٍتحش علىُ ج٘لطوىحش 

للارقىىىىىىىحش جلمطىنٓىىىىىىىس تحوْىىىىىىىح ٌ 

ئؾطمحعٓىىىىىح  ىىىىىّ جلمؿطمعىىىىىحش ٌ 

  .. تٓحعىضًك

ٌ ذعىىى ْلٓىىلس تىىن جلُْىىحوجش  ىىّ 

جٖعرىىحء جلٍْىىٍتٓس ٌ جلٟىىٍْرٓس 

 .. هًحذىأ ئل حء جلاػٍٓ ت

ٌ عىىٌٛز علىىُ يلىى  أٚىىرف ؾلٓىىح 

ضمىىىح  تىىىىَ ضىىىأغٍٓ ج٘يمىىىحي  ىىىّ 

ضػقٓىىإل جلمؿطمىى  ٌ جلطعلىىٓك قٓىىع 

أ  جلهاٍ ْطهحْد ضهحْرح عآٓح 

  .. ت  جلٍعّ ٌ ٠ٍوْح ت  جلؿًل

جٔ  أٚىىرف   كٌٌٍنىىح   تعلمىىح 

غلٓظىىىىىح للعىىىىىحلك .. ْاٗىىىىىإل لىىىىىى 

أناىىحءو ٌ تىىىَ ؾًلىىى ٌ ْىىٍءو 

ٌ ْعحترى ذٗىىز ٌ تٓىٍز ... ْػٓىٍ 

د  ّ تلٍخ جلٍٓجو جٖعظىك جلٍع

لٓهرىىٍيك أ  جلؿًىىل ٌ جلهُجعىىحش 

ٌ جلطوحيىحش لٓٓىص ذىًجش تٓمىىس .. 

أ  جلعلك ٌ ج٘نٓحنٓس ٌ جلطاح ىل ٌ 

جلطاىىىىحضإل يىىىىٍ جلاٍْىىىىق جلٍقٓىىىىى 

للهؿىىىىىىىحز ٌ جْ٘ىىىىىىىطمٍجٌ .. ٌ أ  

جلقىىىىىٍز ٌ جل لظىىىىىس ٌ تكىىىىىحٌٚش 

جلٓٓاٍز علىُ جلعىحلك ٚ ضؿىىِ ٌ 

ٚ ضهوىىى  .. ٌ أ  جلىىىىٌي جلعظٓمىىىس 

جٔ  أتىىىح  أٚىىى ٍ ٞىىىٓإل ؾحغٓىىىس 

نوّ  ّ جلعحلك .. لّٓ تعى عىىز 

ٌٚ عطىىحو .. ٌ لاهىىى ْىىىتٍ غىىٌٌٍ 

 .. ج٘نٓح  ذًٍٓلس

 ىىىّ ٌأْىىىّ جلٗهٛىىىّ أ  جلعىىىح  

جلعٗىىىىىٍْن ْكمىىىىىل ْىىىىىٓاٍلٍؾٓس 

جلمعلىىىك جلقىىىٍِ .. جلىىىًِ ْىىىٓلقه  

جلىىىىىىٌِ ذقٓىىىىىٍز لىىىىىن ضهٓىىىىىحيح 

ذٓىىىىىىًٍلس .. ٌ أ  جلعىىىىىىحلك ذعىىىىىىى 

ئنطًحء يًج جلىٌِ لىن ْعىٍو كمىح 

ل  علُ جٖتىل لٓىهٍجش كح  ترل ي

ترىىل أ  ضهرىىص ذىىًٌز جل ىىٌٌٍ تىىٍز 

أنىىٍَ .. ٌ ْهٓىىُ ج٘نٓىىح  كمىىح 

 . جعطحو أ  ْهُٓ جلطحٌْم
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ارات دار الفكر الحر إص
 لمنشراملكتروني

 

يى هح جقطحقس جلوٍٚس 

للاحضد لهٍٗ جذىجعى ٌ 

للقحٌَء  ُ جلكٍٛي 

علُ جلاطد ذًٍٓلس ٌ 

 ٍْٓ 
 

كطحخ ٍْجـ  ُ ونٓح هللا 1

 للاحضد دمحم جلرٍٓٓنّ

 

كطحخ أٌٌجق جلكد 2

 جلارعس جلػحنٓس جٖنٍٓز

 للاحضرس نًحو كٍجٌو 

 

كطحخ علٗح  ضعٕٓ 3

تٍضحـ ٌذحعٓحش للاحضد ْٓى 

 ٌقمى هللا  عرى جلهرّ دمحم

 

عحتٓس  تمٍ ٌقحي تٛحتى4

 عٛح  أتٓن  جلارعس جلػحنٓس

 

 عرع لٍٖح جلٓٓى5

 علّ عُٓٓ جلطٍجخ جلؿحت 6

 

س لمٛاوُ جلٍكحلس ٌٌجْ 7

 نمٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نافذج عهى انعانم  8

عصز انچٍناخ انثورج 

انقادمح د منى كٍال و 

 د دمحمفتحً عثد انعال

 

حة تال ارهاب   9

 نهكاتثح إٌمان انوكٍم

تاب نساء ك01

انقصور عهى مز 

انعصور أ.راغدج 

شفٍق محمود و د.دمحم 

  فتحً عثد انعال

 

واٌح انممانٍك  00

وري أ.أحمد دمحم انمغا

 قشوج

 

 xواٌح انموجحر 01

نهكاتة دمحم رضا 

 كافً

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 قرٌثا نهُشر
 تٍكسافىذا
 تهىذى
* 
 عش
 اندتاتٍر
* 
  فصىل
* 
 دروب
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 ناريماف جماؿ عوض 
 }لممـ شجونؾ كميا{

 و انحٍمماج دع و اترسممى
 يرها
 ذجهًممممد سمممماعح إٌ

 أدترخ وإٌ نها فاضحك
 وضًها عهٍها أقثم
 ٍُهمممممان عاَمممممدخ وإٌ

 فممً انجًٍممم تممان ٍ
 فعهها
 فممً كانًقاذممم عممش
 تها ذسعد اندَا

 األيممم سممٍى  احًممم
 انٍمممم   رقمممماب َحممممى
 نثررها
 األيمم  جممرا  ضممًد
 فممممً عهٍممممك هممممىٌ
 حًهها
 كههمما شممجىَك نًهممى
 انرفاؤل تحر فً ونر خ
 وانقها

 انحٍممماج دع و اترسمممى
 كمم يمٍ ٌ ذٍمك ويرها
 حهىها درب
 ذجهًمممد سممماعح وإٌ

 أدترخ وإٌ نها فاضحك
 وضًها عهٍها مأقث

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 دمحم نحلى 

 جنٓح 

 جٌٗؼٍ والَ جفمىخ      
 ذحٌطى٠ٌؽ
 جٌٕٖٗٛ ٖؼحع ٚجقٟٓ
 جٌفحٟٞ ع

 جٌغ١ّس ِٓ ٚجػًّ
 ١ٚف ْكحذس
 جٌّٛص ِٓ ٚجػًّ
 ٌجٟٞ جذطٓحَ
 ذىٍز جٔٛي ؾح٠ُ ٚجلٛي
 جٌكٍُ ٚج٠ٛي
 ج١ْرٕ َ ؾح٠ُ جٚ

 جٌكىُ
 .ٌٍمحٟٞ

 ج١ًٌٍ لٍد ف ػ١ً ٚوحْ
 جٌؼحٌٝ ف ٔؿّس ٚوحٔص
 ٌذ١غ وً جٌهٍٟج ٌٚٚقٗ
 نحٌٝ جًِ ٌٚـ ذططٍـ
 ف ج١ٌٙح ضًٛٚ ػٗحْ
َٛ٠ 
 ضّٕؼٙح ِح ج٠ٌٍف ذىْٚ
 جِطحٌ ٚوْٚ
 ضٍٓلٙح جٌطٛ٘س َ ٚوْٚ
 ٠غٍلٙح جٌٗٛق َ ٚوْٚ
 ػحٌٝ ؾرً جٚ ٍِْٟ ذال

 قىٚضس ِكٝ ٚوحٔص
 جال٠ٌحف ف جٌؿىز لٍد ف

 ذطؼحفٍ جٌفؿٍ ذطٛكٝ
 جًِ ضٍّف ػٗحجْ
 ٖفحف
 ٠حؾٛج ٌٚقٙح ٚضٌُع
 ذحضؼٍُ ف
 ٚجالٔٛحف جٌٛرٍ قىٚو
 جٌٍٗ ع ٚجغٌٛ
 ١٠د ٔرٟ ذرٍجتس

 جٌٗحٌع ف ٠فً ٚٞكىس
 جذٕٙح َفحف ف جَ ٚفٍقس
 جالٚي
 ؾٛج٠ح نٛفٟ ٚجَُ٘
 ٠طكٛي ِح ػٍّٖ ذٗٛق
 ؾٛجٖ والَ ٠كطحؼ ٚال
 ٠كطحؼ ٚال

 ٠طأٚي جٌّؼٕٟ
 ف ضػٌٛ جٌٍٛنٗ ٚال
 ١ِىجْ

 
 جالٔٓحْ لٛس ٚوحٔص
 ذّكرس جالٌٜ ػّحٌ
 ٚقٕحْ ٌٚٔٛ
 جٌىْٛ ع غٟرطٟ ٚوحٔص
 ِؼٕٝ ِحٌم١طٕ ػٗحْ
 جٌىْٛ
 جٌّكرس ٖٛفص ٚال

 ٠ٍ٠ك
 جٌؿّحي ٖٛفص ٚال

 ِىْٕٛ
 ٔفِٛ غ١ٍ ٖٛفطٕ ِح
 جٌٕحٌ َ

 جِطىجو فٟ ذطّٟٗ
 ِؿْٕٛ
 جٌٛجوٜ ف ٌٛقىٞ ٚوٕص
 جٌه١ٍ جُٖ
 ػ١ٍٗ فحؾٍٞ
 جٌٌٕٛ ٚجٖٛف
 ػٍٗحْ ج٠ى٠ح فحِى
 ج٠ى٠ٗ ضُٟ
 جغٍ جٌط١ف فحاللٟ
 فحٟٞ
 ِٛؾٛو ِٕ جٌؿٕس ١ٖٚ
 ٚقىٜ فحػٛو
 جٌمٝ ػٗحْ ٚجوػٟ
 ٚجٌٌٕٛ ٌٍّؼٍفس ذحخ
 جضىٍُ جٌّٕٙٝ ٠حٌخ
 جٌرٍٗ الؾً ٚجغٌٛ
 ضػٌٛ َ
 جوْٛ جٌَلٕٟ ٠حٌخ
 ١٠د
 .جٔٓحْ ٚجوْٛ
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 ال ضاع  المش اع  ال تشرد 

 نج ل لطفي

ٍٚل  ّ كعحوضىى عهىى نٌٍؾىى :

 للعمل

ْص  حٖىلس ٌتًملىس تىٕ كوحْىى 

تىىٕ تٓىىطكمل  ذعىىى تىىحعؿُضّ 

ّ ٌجؾرحضىى  أنىىح كمىىح  تقٛىىٍز  ىى

ٌيىىحضؿٍَ علٓاىىّ  -َيقىىص تهىى 

 ٌجقىز ْص ذؿى

كلمىىىحش أْىىىمعًح كىىىل ْىىىٍ  لمىىىىز 

عٗىىىٍْن ْىىىهى تطٍجٚىىىلس    ىىىّ 

جلرىجْىىس كحنىىص ضٍعرهىىّ ٌضؿعلهىىّ 

أ عىىىىل أِ ٖىىىىّء ٖنىىىىحي ٌٞىىىىحو 

جلمٓىىطكٓل   ٌذعىىى  طىىٍز ٚىىحٌش 

ضلىى  جلالمىىحش ضىىٍؾعهّ ٌضرآهىىّ 

ذاىىىىحء ُتىىىىٍ   أتىىىىح جٖ   لىىىىك ضعىىىىى 

 ضإغٍ ّ ٖنى لك

 لّ ٖٓثحْعى ْعهّ .

ٌتوص أتح  جلمٍآز ٌَٖ عٛتىحش 

جلٗرحخ جلطىّ ٌقلىص عىن ٌؾًىّ 

ٌؾٓىِ ٌقلص تكلًىح جلطؿحعٓىى 

ٌذعىىىىىٝ جلٗىىىىىعٍٓجش جلرٟٓىىىىىحء 

ٌذعىىٝ جلطىىٍيٛش جلطىىّ أٚىىحذص 

ؾٓىىىىىِ نطٓؿىىىىس ئنؿىىىىحخ غٛغىىىىس 

أ٠وحي  ّ ْىهٍجش تطقحٌذىس ٌ قىح 

لٍغرطىىى ٌ ذعىىىتح أ هٓىىص عمىىٍِ 

 ىىىىّ نىتطىىىىى يىىىىٍ ٌأٌٚوو ٌلىىىىك 

اٍ ٌلىىك أْىىم  تهىىى أذىىىج كلمىىس ٖىى

ْمهكهىىىّ ٍْتىىىح ئذطٓىىىحتس ٌٞىىىح  

ئنمىىح كحنىىص ضهًمىىٍ كلمىىحش جللىىٍ  

ٌجلطقٍْىىىى  ٌج٘يحنىىىىس تىىىىن  مىىىىى 

كحلٓىىىىىٓل ذىىىىىٛ جنقاىىىىىحا. ٞىىىىىحا 

جلٗىىىىرحخ يىىىىىٌج تىىىى  ٌؾىىىىل ذىىىىٛ 

تٗىىىحعٍ ٌٚ تلىىىد  ٌٚ ُْقىىىىٌ أِ 

ٖىىىة ًٌْىىىىونّ وجتمىىىح ذىىىحلٌُجؼ 

ذىىأنٍَ  ٌيلىى  ْىىرد لىىّ جلاػٓىىٍ 

 تن جلهٍف

ٌج٘ٞىىىاٍجخ ٌعىىىى  ج٘قٓىىىحِ .

ْرد لّ جلعىْى تىن ذحٖتح   كمح 

 جٖتٍجٜ

أعىوش لهوّٓ  هؿحنح تن جلقًٍز 

ٌؾلٓىىىص أقطٓىىىٓى ذًىىىىٌء ذعىىىى 

نٌٍؼ جٖذهحء للىٌجْس ٌنٌٍؾى 

لعملىىىىىى ٌ اىىىىىٍش لمىىىىىحيج أٖىىىىىعٍ 

ذحلهٍف تن ٌَجؾى تىن غٓىٍِ؟ 

تىىىى ْاىىىٍ  جلىىىٌُجؼ تىىىن أنىىىٍَ 

تًىىىىوج لعىىىٍٔ جلمىىىٍأز ئ  كىىىح  

 ٌَؾًح

ٌْٓمح أتح يىًج جلمطٍيىل ٚىحقد 

تطىىٍ  جلاىىٍٔ جلممطىىى أتحتىىى نكىىٍ

ٌنٛإل  ٌجلطاٍٗٓز جلطّ ضهىٍف 

تىىىىنح ذأكملًىىىىح   ٌلٓىىىىحنى جلىىىىًِ 

ُْمحً  ا  ٌَجؾى تن أنٍَ  ُْقاٍ 

يىٍ جلهعىٓك كلىى  تىى أنٗىُ علٓىىى 

ئ  كىىىح  ٚىىىحقد غىىىٌٍز ٌتىىىى أ  

ْرىويح علُ  طحز أنٍَ ٌْطٍكهىّ 

أنىىىىح ٌأٌٚوِ ذىىىىٛ ْىىىىهى   لاىىىىن 

جلمأْىىٍف علىىُ ٖىىرحذى ٚ ْمطلىى  

ْىىىٍَ ٌجضرىىىى كمٍمىىىإل قاٍتىىىس 

ٌز ْإؾٍيىىىىح ٌونلىىىىى تىىىىن ْىىىىٓح

٘قىىىَ ٖىىٍكحش جلٓىىٓحٌجش ٌيىىٍ 

ْاوٓهىح ذحلاىحو لىٍٚ ٌجضرىّ ٌٌجضىىد 

جلٍلىىىْن جللىىًج  ْعمىىٛ  .ذؿىىٍجٌ 

 وٌجْطًمح جلؿحتعٓس

ققىىح  لٓطىىٌُؼ تىىن أنىىٍَ  ىىًج  

جلىىٌُجؼ  ىىّ تػىىل يىىًج جلعمٍكلىىى 

تمُٓجش  ًٍ ْعهىّ أنىى ْٓقٟىّ 

تعًىىىح غٛغىىىس أْىىىح  أضمطىىى   ىىىًٓك 

ذكٍْطّ  أييد لٍجلىىضّ ٌأتٟىّ 

كلىىى ذىىىٚ تىىن ْىىحعس تعًىىح جلٓىىٍ  

أؾٍِ ذعىيح قطىُ ٚ أضلقىُ ْىٓٛ 

تن ج٘يحنحش  كمح أْطآ  َْحٌز 

أتحٌذّ جلًْن تهعهّ تن َْحٌضًك 

نًحتٓىىح تهىىً ٌَجؾهىىح  ذىىل ٌْعهىىّ 

جلهىىىىىىىىىٌٍؼ تىىىىىىىىى  جلٛىىىىىىىىىىْقحش 

ٌتمحٌْس جلًٍجْحش جلعىْىز جلطىّ 

نٓٓطًح  ّ نٟك لًحغّ ٌ٘ٞىحء 

 ؾٛلطى  أيملص يٍجْس جلٍْك

ءز ضمحتىح ٌجلطاٍُْ ٌنٓٓص جلقىٍج

نحٚس أنى كح  ْٓىهٍ تهىّ كلمىح 

ٌؾىىىىنّ أتىىىٍأ كطحذىىىح  ئ  ٌَجؾىىىى 

تن أنٍَ ْعهّ ضمطعّ ذقىىٌ تىن 

جلكٍْىىىىىس جلطىىىىىّ قٍتهىىىىىّ تهًىىىىىح 

ْهٍجش قطىُ ٚىٍش كحلمٓىحؾٓن 

تىىىَ جلكٓىىحز .ٌَجؾىىى تىىن أنىىٍَ 

ْعهىىّ أ  جلمًىىح  ْىىططٍَا ذٓههىىح 

ٌكىىىىًل  جللىىىىٍ  ٌجلٗىىىىؿحٌ ٌضلىىىى  

جلطاٗىىىىىىٍٓز ْطٗىىىىىىحٌكهّ  ًٓىىىىىىح 

طٍلُ ضىًكٍٓو أنٍَ  كمح أنًح ْىط

ذمٍجعٓىىى أوٌْىىس جلٟىى ١ ٌجلٓىىاٍ 

ٌْىىىىطقٍ  ذٛىىىىه  ٠عىىىىح  تعىىىىٓن 

ْهحْىىد ٚىىكطى ٌْىىططلقُ جللىىىٍ  

 علُ يل  جلاعح  جلٓة

جلًِ ٚ ْكرىى ذىل ٍْْىى ج٠ٖعمىس .

 جلىْمى ٌجلكلٍَ لٓمٗ كٍٖى

تىىىىٌٍش أ  أٖىىىىؿعى علىىىىُ ضلىىىى  

جلواٍز ٌأغًًْح  ّ نوٓى ٖضمطى  

ذطلىىىىى  جلكٍْىىىىىس  ذىىىىىىأش جلهاىىىىىس 

جٖتىىٍجٜ ذٗىىاٍضّ جلىجتمىىس تىىن 

جلطىىىّ أتعىىىىضهّ ذٓىىىرد كرٍْىىىهّ 

ٌأنّ أٖىعٍ ذػقىل جلٓىهٍجش علىُ 

نوٓىىىىّ ٌأنىىىىىى ْٓىىىىطكق ٚىىىىىرٓس 

ٚىىىى ٍٓز لٓطمطىىىى  ذٗىىىىرحذى تعًىىىىح 

ٌضلرّ لى كل ٌغرحضى   ّ جلرىجْىس 

لىىىك ْٛىىىىق كٛتىىىّ لاىىىن عهىىىىتح 

كٌٍضىىىىى ْىىىىعى ذىىىىى ٌأذىىىىىْص لىىىىى 

ئْىىىطعىجوِ أ  أنطىىىحٌ لىىىى ٌَؾىىىس 

تهحْرس  ٛمص. ٌذعىى أْىرٍعٓن 

ِ أنرٍنىىىىىّ أنىىىىىى ٌؾىىىىىى جلعىىىىىٌٍ

جلمهٗىىٍوز َتٓلىىس لىىى  ىىّ ذىجْىىس 

جلػٛغٓهىىىىحش تالقىىىىس ٌلًىىىىح ٠وىىىىل 

ْعىىىىٕٓ تىىىى  ٠لٓقًىىىىح ٌٌَؾطىىىىى  

ْٓٓىىطأؾٍ لًىىح ٖىىقس تٍْرىىس تىىن 
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عملىىى قطىىُ ٚ ْؿىىٍـ :تٗىىحعٍِ 

  قلص لى

تحعهىىىىىىْٕ تىىىىىحن  أنىىىىىح ًْمهىىىىىّ 

ْعحوض  لان عهىِ ٖى٠ٍ ٌجقىى  

 -ئن  ضعىي ذٓههح

٠رعىىح ئنطىىّ عحٌ ىىس ئنىىّ ذحنىىحف 

 -ٌذهح

 -عحٌ س ٠رعح

لطحلٓىس َجلىص جلطاٗىٍٓز  ّ جْٖح  ج

ٌجٌضٓىىىىمص تاحنًىىىىح ج٘ذطٓىىىىحتس 

ٌٚىىىحٌ ًْىىىطك ذٗىىىالى ٌذمٛذٓىىىى 

ٌكىىأ  يلىى  ج٘يطمىىح  ُتكىىٍ  علىىُ 

جلٌُؾىىىحش لاهىىىى ترىىىحـ لل ٍذىىىحء 

 قىى١  أٚىىرف لآوىىح تعىىّ ٍُْجعىىّ 

تٗىىىحعٍِ ٌْعاىىىإل علىىىّ قطىىىُ 

ْطأكىىىىى تىىىىن ئضمىىىىح  جلىىىىٌُجؼ ذىىىىٛ 

تٗحكل. ضك جلٌُجؼ ٌٚ أناىٍ أنىّ 

  ّ جلرىجْس ٖعٍش ذىرعٝ جل ٓىٍز

ٌجلٟٓق لاهّ ٍْعح  تح ض لرىص 

علًٓمىىىىح ذعىىىىى أ  ضىىىىًٌتص ٠عىىىىك 

جلكٍْس  لك ْعى ْمهعهىّ عىن أقىى 

ٖنى لىك ْعىى ْ ىحٌ علىّ ٖنىّ  ىّ 

نظىىٍو جتىىٍأز عؿىىٍَ  ذٓهمىىح يىىٍ 

جلىىىىًِ ْارٍنىىىىّ ذٓىىىىر  ْىىىىهٍجش 

ٌضؿىىىحٌَ جلهمٓىىىٓن تىىىحَجي  ىىىّ 

ٌْعىىح  ٖىىرحذى. لىىك أعىىى أذىىحلّ ذىىى 

 ذل

ضمطعص ذال جٖٖٓحء جلطّ قٍتهىّ 

عىْىىىىز ٌٖىىى لص تهًىىىح لٓىىىهٍجش 

ٌتطّ ذأٖٓحء أقرًح غٍٓ جلماىرم 

 ٌضٍضٓد جلرٓص

ٌجلعمل. ذعى ئنطًحء ٖىًٍ جلعٓىل 

عىىىىىحو ئلىىىىىّ تطرٍتىىىىىح تىىىىىن ضلىىىىى  

جلٛىىىىىىى ٍٓز جلٍعهىىىىىىىحء جلطىىىىىىىّ ٚ 

ضٓىىىطؿٓد ٌٖجتىىىىٍو ذىىىىل ٌكػٓىىىىٍج 

تىىىىحضٍو علٓىىىىى ٌٚ ضهٟىىىى  لىىىىى  

 هوىىىىىىىىص أ  ْالقًىىىىىىىىح ٌْعىىىىىىىىٍو 

لممحٌْىىىىىس وْاطحضٌٍْطىىىىىى علىىىىىّ 

 اهىىىىىص أيىىىىىٍ  علٓىىىىىى ٌألاىىىىىإل 

ُ ْعىىىٍو  طٛىىىوٍ :تحذٓهًمىىىح قطىىى

 نوٓى ضؿحيًح  ٓرطٓك ٌْقٍي لّ

ْىىىحو أو كىىىىو تلرىىى  ٠ٓىىىد ٌلٓىىىى 

 -ذٓكرهّ ٌنحْوى علُ ْعحوضّ؟

٠رعىىىىىىح تىىىىىىحيّ ْىىىىىىعحوض  يىىىىىىّ 

 -ْعحوضّ

كك كهص كحيذس  أنىح لىك أعىى أذىحلّ 

ذىى أذىىج ئنمىىح ٚىٍش أنٗىُ علىىُ 

تىٌ جلكٍْى جلمطحـ لىّ أ  ْٟىٓ  

تهىىىّ. جْىىىطمٍ ٌَجؾىىىى ذىىىحٖنٍَ 

حتىىل عحتىىح غىىك علىىك ذعىىىيح أنًىىح ق

  ٟىىد ٌيىىحؼ ٌتىىحؼ ٌضىىٍ  لًىىح 

جلرٓىىىىص ٌؾىىىىحء لٙتحتىىىىس عهىىىىىِ 

 احنىىص ضلىى  جلاحتىىس جلارىىٍَ  قىىى 

ْىلرهّ كىل جلكٍْىىس جلطىّ قٛىىلص 

علًٓىىىىح ٌنٗىىىىٓص أ  ْواىىىىٍ  ىىىىّ 

٠ٛتًح ٌْؿػك علُ أنوحّْ :تىن 

ؾىْىىى  كحٌلىىص ئْؿىىحو ترىىٌٍ لًىىح 

  قلص لى

يىّ ذٍٞىى تىىن ققًىح ْاىٍ  لًىىح 

أٌٚو نحٚس ئ  ئذهًح ت  ؾٍَيح 

أٌٚو لاىىىىن يىىىىّ ٌئنىىىىص عهىىىىى  

عىىحُْو ضامىىن  -تكٌٍتىىس ٌكمىىح 

ئنى  تىٕ يطٓىٓرًح ٌئ  ؾىىٍجَكك 

 تؿٍو نٌُز

ذّ أنح تطوىق تعحيىح تىن جلرىجْىس 

ئنهىىىح تىىىٕ يههلىىىإل أنىىىح عىىىىْص 

 -جلهمٓٓن يحٌذٓى ئتطُ؟

ْعهىىىّ لٓىىىى ٖىىىرحخ ٌٌذهىىىح ْىىىىْ  

جلعمىىىٍ   ٠ٓىىىد ضقىىىىٌ ضقىىىٍي ئْىىىى 

جلكىىىىل؟ يطٓىىىىقاًح ٌضقطىىىىل ٌٌـ 

 -ٌٌذهىىىىح ْكحْىىىىر  ٌئنىىىىص جللىىىىّ

ح؟ يىىىىىىّ غلرحنىىىىىىس ذطهىىىىىحف ٌذهىىىىىى

ٌتكطحؾىىىىى عٓىىىىل ْمىىىىٛ قٓحضًىىىىح 

 ٌٍْذا  ذًٓح

 -ٖحْوى كىو؟

٠رعىىىح ئٌؾىىى  كىىىىو ٌٚىىىلّ علىىىُ 

 -جلهرّ تحضىنلٕ جلٗٓاح  ذٓهاك

 -قحٍٞ ْح أ  تلد ٠ٓد

أْىىن كحنىىص ضلىى  جلالمىىحش جلكحنٓىىس 

ٌضل  ج٘ذطٓىحتس عهىىتح كهىص  ىّ 

أتىىىىّ جلكحؾىىىىس ئلًٓمىىىىح ٌكهىىىىص 

أضٍٓلًمح ته ؟ يىل ٖىعٍش جٖ  

يىىىل أٚىىىرف  قىىى١ ذآرىىىس تلرىىىّ؟ 

ٌأّْ تكل جعطرحٌ ؟ ألك أعى ضل  

جلطح ًىىس جلطىىّ ٚ ضُؿٓىىى جلطوآىىٍ؟؟ 

 يل

يىىىر١ قرىىىّ علىىىُ تلرىىى   ؿىىىىأز؟ 

جلمٗىىىحعٍ عهىىىىتح ضىىىأضّ تطىىىأنٍز 

ضوقى تٓمطًح ٌتعهحيح. عحو ٌَؾّ 

لٌُؾطىىىى جلػحنٓىىىس ٌٖىىى لص ٌتىىىص 

 ٍجغّ ذعىى عملىّ جلكاىٍتّ  ىّ 

ضاٍْىىىىىىىىُ  ٓىىىىىىىىحضٓن جلٓىىىىىىىىًٍز 

ٌجلٍٓجٌْى للٛىْقحش  ىّ تقحذىل 

ذٓىىىىى١ٓ   غىىىىىك جتطٍقىىىىىص تىىىىىحوِ 

ٚىْقس علىّ أ  أعمىل تعًىح  ىّ 

جٖضٓلٓىىىىى جلهىىىىح٘ ذًىىىىح  ٍج قىىىىص 

ٌأنىىًش أؾىىحَز ذىىىٌ  تٍضىىد تىىن 

عملّ ٌعملص تعًىح ذاىل ؾًىىِ 

قطىىىُ قققهىىىح ونىىىٛ ٚ ذىىىأِ ذىىىى 

 قىىىىٌٍش ضٍْىىىىٓ  عملًىىىىح ٌ ىىىىطف 

 أضٓلٓى أنٍ  ىنلص تعًح

كٗىىىٍْاس ٌجْىىىطًل  جلعمىىىل كىىىل .

ٌتطّ ٌأٚىرف ْىىٌ علىّ ونىٛ ٚ 

 ذأِ ذى

ٖغهىىحء ٌٞىىعص ٌَؾىىس  ىىّ ضلىى  ج

ٌَؾّ ٠ولًح جٌٖي  حنٗى لص ذىى 

عىىىىن ٌَؾىىىىّ جلىىىىًِ عىىىىحو ئلىىىىّ 

تهطظىىٍج أ  ْؿىىىنّ ضكىىص تىتٓىىى 

ألرّ ٌغرحضى  وىٍؾُء ذٗهٛىٓس 

أنىىٍَ تٓىىطقلس ٌتٗىى ٍلس عهىىى 

ذعملًىىىىىىىح جلهىىىىىىىح٘  ئيطممىىىىىىىص 

ذمظًىىىىىٍِ ٌذٍٖىىىىىحتطّ  رىىىىىىٌش 

أٚىىىى ٍ ْىىىىهح أتىىىىح يىىىىٍ  ىىىىُجوش 

يمٍتىىىى  رىىىىج أكرىىىٍ ْىىىهح ٌَجوو 

جلمىىىىٍٜ كرىىىىٍج. كهىىىىص أعىىىىى لىىىىى 

ج٘ اىىحٌ ٌأضٍكىىى ترىىل نٌُلىىّ أتىىح 

جل ىىىجء  علٓىىى أ  ْقىىٍ  ذطٓىىهٓهى 

ٖنّ ٚ أعٍو ئٚ تطأنٍز ٌلك ْعىى 

تىىىىحوٌج علىىىىُ ج٘عطىىىىٍجٜ ٖنىىىىّ 
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ضٍلٓص ج٘نوحق علىُ جلرٓىص ضمحتىح 

ٖ  ٌجضرى ذحلاحو ْاوّ ذٓطى جٖنٍ 

ٌتاحلد جلاوىل جلٛى ٍٓ. ذعىى أ  

كىىىح  تىىىىلٛ تىىىن ٌَؾطىىىٓن ٚىىىحٌ 

ذىى ٞحتعح ذٓهًمح ْٚؿى تن ضًىطك 

  ٌعهىىىتح  ىىٍر ٚىىرٍو غىىحٌ علىىّ 

يجش لٓلىىس عهىىىتح عىىىش :تطىىأنٍز 

تىىىىىىىن عملىىىىىىىّ ٌضهىىىىىىىحٌي يىىىىىىىٍ 

ْحنىٌْطٗىىىىىحش  ىىىىىٍي ٠ٌعمٓىىىىىى 

ك ىىجء لىى ٌجضهىً تىٍجٌو جلعهطىىٍِ 

 ٌتحي

تىىىىىن جلهًىىىىىحٌوو تىىىىىح ٕٓ ٖىىىىى ل 

 -ٌيطٍؾعّ ضحنّ َِ َتح 

تطىىىأنٍ أٌِ تىىىٍجٌ  وو   َتىىىح  

كهىىىىص ضكىىىىص ٌؾلٓىىىى  ٌتحكىىىىحنٕ 

عحؾرىىىىى  ٌوٌٌش علىىىىىُ غٓىىىىىٍِ 

نوٓىىىىىّ  -قٓىىىىىصٌولىىىىىٍتطّ لمىىىىىح ل

عىىىىحُْنّ أٌؾىىىى  للقًىىىىٍ ضىىىىحنّ؟ 

جلمىىىحٌو لمىىىح ذٓهىىىٍؼ تىىىن جلقمقىىىك 

تحذٍٓؾعٕ ضحنّ قطُ لٍ ٌؾعىص 

لٗىىى لّ جلكاىىىٍتّ يطقىىىىٌ ضوىىىطف 

ذٓطىىىٓن ذمٍضرىىى ؟ ٌتحضهٓىىىحٔ ئ  

أٌٚو  نٛ٘ يٓطهٍؾٍج ٌجللىّ 

عحُْ ْٓىح ٍ ٌجللىّ عىحُْ ْطؿىٍَ 

 يطؿٓد وو كلى تهٓن؟

جقمىىٍ ٌؾًىىى ٌجنوؿىىٍ كحلرٍكىىح  :

 تحتٛ

حلولٍِ جللىىىىىىىّ ذطعىىىىىىىحٍْْهّ ذىىىىىىى

تىىىح أنىىىح تحعىىىى هللا ذطٛىىىٍ ًٓح؟ ٌج

 -ل 

ييىىد لٌُؾطىىى جٖنىىٍَ ٌأ ىىٍر :

٠حتىىس غٟىىرى  ًٓىىح يىىّ جٖنىىٍَ 

  حضٛلص ذّ ذحكٓس ٌتحلص

أنىىىىح ضعرىىىىص تىىىىٕ تىىىىحوٌز تحْىىىىىز 

ٚىىىٍجذعّ جلعٗىىىٍز ٖىىىم  ٌتىىىٕ 

عحؾرىىى  ذحٖىىط ل ٌأٌجعىىّ ٠وىىل 

ٌكىىل  -ٚىى ٍٓ غٓىىٍ ٖىى ل جلرٓىىص

ٍْ  نهحتحش ٌتٗحكل أنىح نىٛ٘ 

ٛو ؾرىىىص أنىىىٍِ  كهطىىىّ تٓىىىطكم

 ئَجِ؟

تحضهٓىىىٕٓ ئنطىىىّ جللىىىّ ئنطٍضىىىّ 

ٌجؾىىىل كرٓىىىٍ ٌتطؿىىىٍَ ٌتىىىٍْٝ 

ٞىىىى ١ ٌْىىىىاٍ  عؿرىىىى  لاوىىىىى 

ققٓقىىس  -ٌمٍ ىىى  ىىّ جلٗىى ل لاىىن

أِ ٌجؾىىل  ىىّ ذٓطىىى غٓىىٍ ققٓقطىىى 

تىىى  جلهىىىحِ قحٌلىىىص أ ًمىىىى  وو 

ج طاٍضًٓىىىىىىىىىح غٓىىىىىىىىىىٍو تهىىىىىىىىىىّ  

تىىىىحضهٍذٕٓ علىىىىُ نوٓىىىىاٍعلُ 

ئذهىى  ٌضالقىىّ لطىىحنّ تىىٍو ئنطىىّ 

عحٌ ى ئ  جلهىحِ تىٕ يطٍقمى  

ٌعّٓٗ ٌج طاٍِ ئنىّ  جْطكملّ

تلىىص لىى  ترىىل جلؿىىٍجَ جلرٟىىحعس 

جلُمرحعىىىس ٚ ضُىىىىٍو  ىىىىحكٍو ٌوْطىىىىّ 

 ٌتلطّ ئْى؟

 - حكٍو تلص يحٖٓلى علُ ٌجّْ

ْرقُ ٖٓلّ ٌئنطّ ْحكطى ٌئوعّ 

 ىىىّ ٚىىىٛض  ٌٚ أتٍلىىى  ؾٍَْىىىى 

ذحلطحلطىىى عٗىىح  ْهىىإل عههىىح ئقهىىح 

 -ج٘ضهٓن.ضمص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذا يّد فً  
انًسرقثم انقرٌة او 
صثد تانعجز انرّاو 

ُ
أ

فسٍكىٌ نً أٌ أقىل 
أًَّ يزّقد َفسً 

، انّدٍَا وأَا  تُفسً
اثُاٌ يزّقا كالهًا 

جسًً فً صراعٍ نى 
ٌكٍ يٍ انًًكٍ 

فراَ   -انرغهّة عهٍه. 
 كافكا

  

ٚ أْطآ  أذىجً 

إل  ِٗ أ  أك

للهحِ عن تح 

ْؿٍي ذهح٠ٍِ 

تن أ احٌ ذٗال 

كح ّ   قطُ ٚ 

ْرطعىٌج عهّ 

عرحً.  ٌُ  -يلعحً ٌ

  ٍجنّ كح اح
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 دمحم ؾٍجقّ

 

 لٍ  جلمٍش
 

       

لىىإل كطوٓىىى ذٛىىٍف أْىىٍو عطٓىىق 

غىىك ضاىىٌٍ  ىىٍق قٛىىٍٓ ذىىحي ٌ تىىى 

ٌٞىىىىىعص جٌٖٜ علىىىىىّ ؾرٓهىىىىىى 

نا٠ٍ ٠ٍلًح ٌ عًٍٞح ٌ ضكص 

عٓهٓىىىىىىى جلٍجْىىىىىىعطٓن جللطىىىىىىح  ٚ 

 –أِ ٖىىىىىىة  –ضهظىىىىىىٍج  لٗىىىىىىة 

ذحلٍغك تن قىز ٌَجْحيمىح ْظًىٍ 

ٌؾى ؾلىو تحِ كحو أ  ْهلٍ تن 

ى جلمٛتىىف ذٓىىرد ضىىىجنل جلطؿحعٓىى

 .ٌ كػٍضًح

 

ْىىٌٍِ نىىحٌ تٍتىىىو جلعطٓىىق ذعٛىىح 

ٖىىرى غلٓظىىس تىىن نٗىىد جلؿمٓىىُ 

جلمٛىىقٍي يجش ترٟىىس تُنٍٖىىس 

ذهقٕ علّ ٖال عقٍخ أْىٍو ٌ 

جلمالّ ذىيح  ٞىحٌخ  ىّ جلقىى  

كأنىىىى تىىىى ؾٓىىىة ذىىىى تىىىن تقرىىىٍز 

 ٍعٍنٓىىىس. لىىىك ْٓىىىطا  أقىىىى أ  

ْعىىٍف تىىح جْىىك يىىًج جللىىٍ  ئلىىّ 

جٔ    قطّ يٍ ٚ ْعىٍف ٌ لاهىى 

ُْثل تحي   ... يٍ لٍ  جلمٍشئ  

 ٓٛمص كىل تىن ْىألى ئٚ قوٓىىو 

 جلٍقٓى

تىىحي لىىى.. ؾىىىِ.. ٌكٓىىإل عٍ ىىص 

 !!لٍ  جلمٍش. يل تص ترٛ

 

يًج جلٛىرّ يٌ جلٛىٍش جلٛى ٍٓ 

جلمهىىى   نكىىٍ أي  جلعؿىىٍَ  اأنىىى 

أْقظ ذىجنلى ٖة . أنىًو تىن ْىىو 

ٌ جؾلٓىىى علىىىّ  هىىًو جْٖمىىىن ٌ 

ٞىىىمى ذًٌجعىىىى نكىىىٍو غىىىك قىىىٍجو 

ًو ذعرحءضىىىىىى جلٓىىىىىٍوجء.  ىىىىىّ يىىىىى

جللكظىىىى ٖىىىعٍ جلكوٓىىىى جلٛىىى ٍٓ 

ذًٍجء غٍٓ جلًىٍجء ْىىنل ٚىىٌو 

ٌ كىىٍ  ْطرىىىي ذىىى كأنمىىح ضقحذلىىص 

ٌْىىحـ جلؿهىىٍخ جلقحتظىىس ذٛىىهٌٍ 

جٚيٍجتىىىحش جلعطٓقىىىى  أذىىىص ئٚ أ  

ضٛىىىمى,  ًىىىٍ عظىىىٓك ٌ كرٓىىىٍ, ٌ 

كىىىىأ  ٌٌـ  ىىىىحٌِ ت ىىىىحتٍ تىىىىن 

 ٍْىىىىح  جلعٛىىىىٌٍ جلقىْمىىىىس تىىىىى 

ْاهطى جٌ تٍز غىٍي تىن جل ىٓٛ  

جٌٚىىحلى ٌ جلكمىٍجء تىىى وذىىص  ىىّ 

توحٚىىىىلى ٌ عٟىىىىٛضى جلطىىىىّ تىىىىى 

ذىأش ضآٍ عظك ؾٓىىو جلٛى ٍٓ 

 ًٍ جذن جلطحْىعى.. لاىن .. ٌ  ىّ 

نوىىّ جللكظىىى, تىىحي ؾىىىو تطؿًىىح 

ذكىْػىىىىى ئلىىىىّ أٌٚوو جلؿحلٓىىىىٓن 

قىىٍي نىىحٌ جلمٍتىىى جلمٗىىطعلس  ىىّ 

جنٗىىحخ تىْمىىى تىىى جقمىىٍش تىىن 

ٖىىىىز جٚقطىىىٍجق ٌ  ٍتًىىىح ذىىىٍجو 

كرٓىىٍ نكحْىىّ ٚ ْرىىىٌ ذح٠هىىى تىىن 

ٍغك تىىن لمعحنىىى كلمىىح مىىحيٍو ذىىحل

جضقىىىش جلهىىحٌ ٌ ْ لىىّ ذىىى ٖىىحِ ٚ 

 ..ٍْٚإل جٚ ذٍٓجو جللٓل

 

ٌكىح  لىى تىن ” تن تهاك أذىٍو؟“

جٌٚٚو غمحنٓىىىىىىس ٌؾىىىىىىحي كلًىىىىىىىك 

 تطٌُؾٓن ٌلان تحَجلٍج ذٛ يٌْس

. 

تىحي أكرىٍيك   يىىٍ جذهى  ْىح أذىىّ.. 

 ٌلاهّ تن أنؿرطى

يٍ لّ.. جضٍكى . ٌ جييد “تحي : 

” ٚتٍأضىىىىى .. جييرىىىىىٍج ؾمٓعىىىىىح .

جنقرٟىىص جلقلىىٍخ ٌ تىىح  جٚنىىٍز 

ْؿىىٌٍ  جتىىىجتًك ٌ ْكىىحٌلٍ  جٚ 

ضقىىى  أعٓىىىهًك علىىىّ جٌٜٚ تىىىن 

جلهىىىىٍف ٌ جلقىىىىرٝ ٌ جلؿىىىىُا.. 

 ٌتإل جٚخ ٌتحي

ٌتطىىىّ جعىىىٍو ٚنىىىًو ٚتىىىى؟  قىىىى 

ضٓطٍقٗىىى ٌ تىٌْىىىطس ذعىىى غىىىى 

 ًٍ  ىّ جلٛىإل جلٍجذى  ٌ تطمٓىُ 

 ىىىّ جلعلىىىك ٌ تىىىى ذىىىىأ  ىىىّ قوىىىظ 

جلقٍج  جلاٍْك ٌ نكٓرى علىّ هللا 

 .اٍ  تن أيل جلقٍآ ج  ْ

تىىىى جلعؿىىىٍَ عٛىىىحو جلىىىّ جلهىىىحٌ 

ٌتىحي ٌيىٍ ْهظىٍ جلىّ … ًٌٍْْح

جلهٗد جٚقمٍ جلمطقى  ّ ٚىمص 

كأنىىىى علىىىك تىىىح  ىىىّ جٖتىىىٍ  ىىى  غٍ 

عىىىى ٌ نىىىًو قىىىٓن ” جلٓىىىاٍش.. 

 ”.ضهاوة يًو جلهحٌ

ٌلاىىىن ْىىىح أذىىىّ ضلىىى  جلهىىىحٌ لىىىك “

ضهاوىىىة تهىىىً تحضىىىص جتىىىّ ٌ جنىىىص 

ضؿلىىّ جتحتًىىىح ٌ ضهىىح  جتحتًىىىح.. 

تىىىحي جلٍجلىىىى ” أذىىىىجيىىىّ ٚ ضهرىىىٍ 

تىىىهوعٛ ٌ تىىىىى جنطوهىىىص أٌوجؾىىىىى 

ٌكىىىح  ْكىىىحٌي ؾحيىىىىج أٚ ضظًىىىٍ 

علٓىىى أتىىحٌجش جلٟىىٓق نٍ ىىح تىىن 

أ  ْلكظى جلعؿٍَ ٌ ْاىٍ  تىح ٚ 

ْكمىىىىىىىو ٌٚ ٍْْىىىىىىىو أقىىىىىىى. ٌآو 

جلعؿىىٍَ  عىىٛ ٌلاهىىى لىىك ْأنىىً ٌو 

 عىىل ٌ جْىىىطمٍ ْهظىىٍ ئلىىىّ ٌؾىىىى 

قوٓىىىو تكطٟىىهح ئْىىحو كأنمىىح ٌؾىىى 

 ٞحلطى

يلىىىى   ٌ ئ  كىىىىح “ٌيىىىىٍ ْقىىىىٍي, 

 ”!كًل .. عى قٓن ضهاوة

 

 تلص لّ تح جْم ؟

عحذى. كٓإل ل  جٚ ضعٍف جْىمّ؟ 

جنىىىىىح قوٓىىىىىى  جلٍقٓىىىىىى ٚ جقوىىىىىحو 

غٓىىٍِو ٌكهىىص ضٓىىأي عىىن جذىىّ؟ 

جنىىىص عؿىىىٍَ ضهٓىىىّ كمىىىح ضقىىىٍي 

 .…جتّ

ٚىىىى. ٌ جْىىىم . جنىىىص غٍغىىىحٌ. ٚ 

ضاػٍ جلاٛ . تى ْألط  عن جْم  

 قىىىىىى١. ٚ ضطكىىىىىىىظ جكػىىىىىىٍ تىىىىىىن 

ل جلمالٍخ ٌ ج  جْطاعص جٚ ضوع

 . ًج  أ ٟل

تىىٍش جْٖىىح  ذعىىى جْٚىىح  ٌ ٖىىًٌٍ 

ذعى جلًٌٍٗ ٌ كىل ْىٍ  ذىىٌِ ٌ 

كىىىل وٌِ ذكامىىىس ٌ كىىىل قامىىىس 

ضطٍ  أغٍج وجتٓح  ّ تلد جل ىٛ  ٌ 

ؾٓىىىىو.  لقىىىى كىىىح  جلؿىىىى عؿىىىٍَ 

جلٓىن  قى١ ٌ لاهىى قىحو جلرٛىىٍٓو 

غلىىىٓظ جلالمىىىحش تٓىىىص جلقلىىىد. ٚ 

ْرحلّ ذمن ٌجـ ٌ ؾىحء. ٚ ْٗى ل 

أ  لىى ذحلى ذمن تىحش ٌ قٓىح. ٌ كى

كٍ  ٌقىىو يىٍ تكىٌٍو , لٓلىى ٌ 
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ملمحتىىى ى ,  ىىىٛ ٖىىىمّ  ىىىّ يىىىًج 

 .جلاٍ  جلرحتّ جلمٍقٕ

ّل جلؿىىىى قوٓىىىىو تىىى  تىىىٌٌٍ  ْىىىق

جلٓهٍجش كل عٛحٌز قٓحضى ٌ ج  

ٖثص  قل ٍْجو تلرىى ٌ تٓىحٌضى. 

كىىىىأ  جلٍؾىىىىل جلعؿىىىىٍَ ْىىىىٍ ٝ 

جلمٍش ٌ ْقحٌ  جلطقىى   ىّ جلعمىٍ 

لٓعٕٓ ذؿٍجٌ قوٓىىو جلىًِ ٚىحٌ 

لطى جلطّ تىى ٖحذح تهطلوح عن ٠وٍ

كحنص وُ هص تن جغهّ عٍٗز ْىهس 

 .ضكص تٍتى ؾىو جلًِ ٚ ْهاوة

 

يجش لٓلس ٖحضٓس ؾحء جذن جلعؿٍَ 

جٚكرىىىٍ ْؿىىىٍ يْىىىل ؾلرحذىىىى يْىىىل 

 .يُْمطى

 –أذٍْىح جلكىحؼ  –أذّ.. تى تىح   –

أنىىٌٍ   ذحلطعىىىِ علىىّ جٌٞىىهح ٌ 

ٞك تهًح ْلهس ذاٍي جلعٗىٌٍ  

 ىىىىجنح ئلىىىّ أٌٞىىىى ٌ ٖىىىق ذٓههىىىح 

قىىىىىٓن تمىىىىىص  ؾٓىىىىىٍج ؾىْىىىىىىج. ٌ

ذمقحٌتس جقوحوو. ٞىٍذٍنّ ٌ جنىح 

جعىىُي ٌ تىىى كرىىٍ ْىىهّ  أنىىح جٚ  

 ىىّ جلٓىىحذعى ٌ جلهمٓىىٓن. ٌيىىك 

ٖىىرحخ  ىىّ جلعٗىىٍْن ٌ جلػٛغىىٓن 

تن جعمىحٌيك. ٌقىٓن ييرىص جلىّ 

ؾىىىىيك تىىىحي لىىىّ.. يىىىل نىىىحٌ أذٓىىى  

 تٍتىز ج  ذحي علًٓح كلرى؟

تحي جلعؿٍَ ٌلك ٍْ ى  نظىٍو جلىّ 

جذهىىى ٌلىىك ْالىىإل نوٓىىى ذحٚعطىىىجي 

ٞؿعطى لٓٓم   حؾعس جذهى ٌ   ّ

 ..جٌٞى

 أنٌٍ تن ؟ –

أنٌٍ يًج ٚىىْق  ْىح جذىّ. يىل  –

 !ضًكٍو

 !…ٌتى  عل تح ضقٍي –

 …نعك  عل ٌ تحي لّ جْأي –

 .ٚى. ٚ ضطكىظ كػٍٓج –

 جي ؟ –

جي .. جييىىد جلىىّ جلمىىأتٌٍ ٌ  –

تٙ علٓىى تىح يكىٍش لىّ ٌ ٞى  

جتحتىىى جٌٌجق تلآطىى  لىىٌٜٛ ٌ 

 .جؾعل ل  تكحتٓح

ح جذىّ يىٍ لىك ْأنىً تىن ٌلان ْ –

 !!جٌّٞ. يّ جٌٞ  جنص

 

جعطىىىىي جلعؿىىىىٍَ  ىىىىّ ؾلٓىىىىطى ٌ 

جتٓى  عٛىىحو ٌ َؼ ذاٍ ًىح  ىىّ 

نٗىىىد جلمٍتىىىى  حٖىىىطعلص جلهىىىحٌ 

عحلٓىىىس كىىىحوش ضٛىىىل لٍؾىىىى جذهىىىى 

 .جلٍجتإل جتحتى ٌ جتح  جلهحٌ

 ٌتحي

جي  يىٍ ٚىىْقّ ٌ تىى ذل طهىّ  –

ذمح  عل  حييد جٚ   قى جوْص تىح 

 .علٓ 

 

ٌؾًىىى ؾلىىّ جلٍؾىىل جلعؿىىٍَ ٌ 

ٍْجؾى ٌؾىى قوٓىىو جلىًِ كىح  ٚ 

ْاىىىحو ْىىىٍِ جقىىىىج ٌ ٚ أقىىىى ْىىىٍجو 

نىىىٛي جلعٗىىىٍ ْىىىهٍجش جٖنٓىىىٍو 

جللٍجضّ تّٓ  ًٓح تلرى ٌ  ٓىى ٌ 

ضكؿىىىٍش تٛتكىىىى ٌ ٚىىىحٌ تػىىىل 

 .ؾىو  ّ ٖرحذى جلرحتى

كىىح  جلعؿىىٍَ  ىىّ جَتهىىس غىىحذٍز 

ٖىىحذح لىىّٓ ذقٛىىٍٓ ٌ ٚ ٠ٍْىىل.. 

ضكٓرى ٞهمح ٠ٍْٛ  ضًحذىى تىن 

تٍْىد ٚ ضىٍِ ذعٓى ٌ ضهٗحو تىن 

 ّ ؾمٓى  ؾٓىمى جِ عظىك ذىحٌَ 

ٌ ٚ ضٗىىىعٍ  ىىىّ لمٓىىىطى ذاىىىٍجٌز 

جللكىىىك ٌ جلؿلىىىىى. ذىىىىل كىىىىح  لكىىىىك 

ؾٓىىىمى كحنىىىى ٖىىىق تىىىن قؿىىىٍ ٌ 

ؾلىىىو كأنمىىح ؾلىىى ؾمىىل. ٚ ْكىىد 

 .أقىج ٌ ٚ ْطٍجنّ  ّ كٍو أقى

ٌذىىىحلٍغك تىىىن تٓىىىركطى جلعطٓقىىىس 

جلمهقٍٖىىىىىىس قرحضًىىىىىىح جٖلىىىىىىإل ٌ 

جلمٛهٍعس تن جٖذحنٍِ ٌ جلطىّ 

ذٓص هللا تهً تٍجذىس تى قؿص تعى 

جٌٚذعىىىٓن عحتىىىح ٌ ذىىىحلٍغك تىىىن 

ٍٚضى جلًِ نحوٌج تح ْٓمعى جقى 

جٚ ٌ يىىىٍ ْٓىىىرف علًٓىىىح ٌ ْقىىىٍأ 

ْىىىٌٍضّ جلوحضكىىىس ٌ جٚنىىىٛ٘ . 

جٚ جنىىىىى ٚ ْرىىىىحلّ ج  تطىىىىىل ٌ ج  

ْىىىٍق ٌ ج  قىىىٍق تىىىحوج  ْىىىىج   

 .عن كٍنى جلًِ يٍ  ٓى ٌخ

 

جنىىً ْكاىىّ جلعؿىىٍَ لكوٓىىىو عىىن 

ن ٖىرحذى ٌ كٓىإل جٖىطٍِ جلعٗىىٍْ

 ىجنح ْىًمح ْىًمح ٌ كٓىإل ٚىمك 

علىىىىىًٓك ٌ كٓىىىىىإل قوىىىىىٍ ذٓىْىىىىىى 

جلهىىحٌْطٓن ضٍعىىىس ٖىىق لًىىىح  ىىىّ 

جٌٜٚ تاحنىىح ْؿىىٍِ  ٓىىى جلمىىحء 

تىىن جلهٓىىل جلىىّ  ىجوْهىىى ٌ ٌتىىإل 

ٞى جلكاٍتس ٌ جيىل جلقٍْىى ٌتىح 

 جْطاحا جقىج ج  ْػهٓى عن يل 

 غك تحي

تىىى ْىىمعص ْىىح ذهىىّ تىىح تىىىحي  –

ٌجنح ٌؾىل عؿىٍَ..  مىحيج …جذٓ 

 !جنص  حعل

 …عحذى تحي

جلوعل ٚ ْقحي ٌ جنمح ْهوىً. غىىج  –

جٌ ذعىىىىى غىىىىى ضعىىىىٍو جٌٜٚ كمىىىىح 

 .كحنص

 

ٌ علّ قٓن غولس تن جيلًح ؾحء 

ئلّ جلرلىو ٌؾىحي جٖىىجء  ىّ لٓلىس 

ذحٌوز ٍْوجء نحتص  ًٓىح جٚقٓىحء 

كىىحٖتٍجضٍ , غىىك ؾعلىىٍج ْٟىىٍذٍ  

جٌٜٚ ذىىأٌؾلًك كىىأنًك ْطكىىىٌ  

جقىىىىج ج  ْقىىىحٌتًك..  لىىىك ْؿىىىىٌج 

رىٍج جلىّ جٌٜٚ ٌ  ًٓىح جقىىج. يي

جٞىىىىىٍتٍج نىىىىىحٌج كأنًىىىىىح ٖىىىىىمّ 

جٖىىىىٍتص.. ٌ ذىىىىىأٌج  ىىىىّ جَجقىىىىس 

جلؿٓىىٍ جلىىًِ ذهىىحو جقوىىحو جنىىٌٍ ٌ 

جعحوٌج جٌٜٚ كمح كحنص غك وتٍج 

جعمىىىىز قىْىْىىىى قىىىٍي جٌٜٚ ٌ 

ْىىىىل  ٖىىىىحت  قىىىىٍي جٚعمىىىىىو ٌ 

ؾعلىىىٍج لًىىىح ذحذىىىح للىىىىنٍي ٌ ذحذىىىح 

 للهٌٍؼ

ٌلمىىىىح جٖىىىىٍتص ٖىىىىمّ جلٓىىىىمحء 

علىىىىىًٓك ٌ كىىىىىح  جقوىىىىىحو جنىىىىىٌٍ 

ْحء تى مًٌٍج تن ذعٓى  لمىح جٚتٍ

ٌأٌج يلىىىىى  جنىىىىىًضًك جلكمٓىىىىىس ٌ 

وجٌش تعٍكىىىىىس ذىىىىىٓن يىىىىىىإٚء ٌ 

جٌلثىىى . جٚىىىٓد  ًٓىىىح تىىىن جذهىىىحء 

جنٌٍ ٌجقى ٌ جغهحء جلمعٍكس ييد 

جقى جذهحء أنٌٍ جلىّ ذٓىص جلعؿىٍَ 

مهىىح تهىىى جنىىى ٌقٓىىى  ىىّ تهىٌضىىى 

 ٓقطلىىى.  ٍؾىىى عحذىىى ؾىىحلّ تىى  

 .ؾىو ْٓقٓى تحء

 لمىح ٌآو كأنمىىح جغٗىّ علٓىىى تىىن 

 جلمٍش. أضّ ذى عحذى لؿىو

 …تحي لى جلٍؾل جلعؿٍَ

 جنص جذن جنٌٍ –

 ٚ جنح قوٓىو –

جي  جييىىد ٌ تىىل لؿىىى  نىىحٌ  –

جلعرىىىى لىىىك ضاوىىىة ٌ يىىىٍ ْٚعىىىٍف 

كلرح غٍٓ  ْرىٍي علىّ تٍتىىو. .. 

 .جييد
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ضٍكى عحذى  حيج ذى ًٌٍْي تمٓاح 

٠ىىٍف ؾلرحذىىى ذومىىى تطؿًىىح جلىىّ 

تهىٌز أنٌٍ  ّ جنٍ جلقٍْس. ٌ تى 

ؾٓىو كلىى عىٍق ذىحٌو  ْحي علّ

جقىّ ذىىى لمىىح جتٓىىاص ذىىى ترٟىىس 

عحذىىىىى ٌ ج٠رقىىىىص علىىىىّ كطوىىىىى ٌ 

ٌترطىىى .  لىىك ْعًىىى ترىىل يلىى  ْىىى 

ذًىىًو جل لظىىس ٌ جلقىىٍز كأنًىىح ْىىى 

 .تن قؿٍ لك ضمًٓح جلمحء ت١

 

جنطًىىىىىص جلمعٍكىىىىىس عهىىىىىى جٌٜٚ 

ذمٍش جغهٓن تن جلٍؾحي جلًْن تى 

جؾىىىٍيك عحذىىىى. ٌ جضىىىص جلٗىىى٠ٍس 

ْن  قرٟىىٍج علىىّ جقوىىحو جنىىٌٍ جلىىً

ٌؾىٌيك  ّ تاح  جلكىحوظ. قاىك 

علىىّ جقىىىيك ذعٗىىٍ ْىىهٍجش تىى  

 .جلٗ ل

 

ذعىىىىى جْىىىىرٍا ٌ  ىىىىّ لٓلىىىىس ْىىىىٍ  

جلهمّٓ نٍؼ عحذى تٍوعىح ؾىىو 

جلىىًِ ْىىٌٍِ ذعٛىىحو نىىحٌ تٍتىىىو. 

 ًىىىٍ تعطىىىحو ج  ْهىىىٍؼ  ىىىّ يىىىًج 

جلٍتىىص كىىل جْىىرٍا ْلقىىّ ذؿٓىىىو 

ذىىىٓن جقٟىىىح  جل ىىىٍجنّ ٌ ذهىىىحش 

جللٓل. غىك ْعىٍو تى  جلوؿىٍ لٓىٍتظ 

تىىى نىىح  جتىىح  تٍتىىىو ؾىىو ج  كىىح  

 .جٌ ٍْذهى ؾىو ج  كح  تهطظٍج

عحو عحذى قٓهًىح لٓؿىى ؾىىو تحتىل 

علّ جٌٜٚ تقطٍٚ ٌ  ّ  مى ٌ 

ٞعص تاعىس نٗىد تكطىٍق تىن 

 . تٍتىو

أَجي عحذىىىى تىىىن  ىىىك جلعؿىىىٍَ تىىىح 

جٞىىىٍو ٌ أغلىىىق عٓهٓىىىى ٌ تٓىىىف 

ٌؾًىىىى ٌ ألرٓىىىى عمحتطىىىى جلطىىىّ 

كحنىىىص تىىىى ضىىىىقٍؾص علىىىّ ذعىىىى 

ناٍجش غك ٌٞ  ْىو ضكص ٌأِ 

ؾىىىىو ٌ ٌ عًىىىح ئلٓىىىى ٌٌ ٞىىىعًح 

علىىّ  هىىًو غىىك قىىحٌي أ  ْعطىىىي 

كأنًمح ْؿلٓح  تعح كأٌي تىٍو ٌ 

جكىىن يىىًو جلمىىٍو ضطرىىىي جٖتىىحكن , 

  من ْٓهى تن ؟

تىىى عحذىىى ْىىىىو ئلىىّ عرىىحءز ؾىىىىو 

جلٍٛ ٓى جلهٗهى جلطّ تىى ٌتعىص 

علىىىّ جٌٜٚ غىىىك  ٍويىىىح ٌ لوًىىىح 

قٍلًمىىىح ضمحتىىىح كمىىىح قىىىىظ تىىىن 

نمٓس عٍٗ عحتح ٌ جنطظٍ نٌُي 

عمحتىىىى ٌ جذٓىىىى تىىىن قؿىىىٍجضًك ج

 لٛٛز جلؿمعس لٌٍٓج تح قىظ

 

 ىىىُا جلاىىىل تىىىن يىىىٍي جلمهظىىىٍ ٌ 

عحذى ؾحلّ ٚ قٍج .. قطىّ جضىّ 

جعمحتىىىىى ٌ جذٓىىىىى ٌقملىىىىٍج ؾػىىىىس 

جذىىىًٓك تىىىن تهىٌضىىىى جلىىىّ قؿىىىٍز 

نٍتىىىى لٓ ٓىىىل ٌ ْىىىًيد ذىىىى جلىىىّ 

 .جلمقحذٍ

 !.ألن ضأضّ ْح عحذى لطى ن ؾى  –

– ٚ… 

تحلًىىىح ٌيىىىٍ تمٓىىىاح عٛىىىح ؾىىىىو 

ح نىحٌ تٍتىىو ٌ تىى ضىىغٍ ٌٍِْ ذً

 ذعرحءضى جلٍٓوجء

 

ْىم  …. ذعى ٖىًٍ تىن جلكحوغىس

جيىىل جلقٍْىىس ج  جقوىىىحو جنىىٌٍ تىىىى 

ٌؾىٌج ؾىيك تقطٍٚ  ىّ تهىٌضىى 

ىىىاد  ُْ ٌ تقاٍعىىىس جينٓىىىى ٌ تىىىى 

علٓى ذٍي كلد. ْىح لًىح تىن تٓطىس 

 .ذٗعى

 

ٌ قىىٓن تىىٙ علٓىىى أعمحتىىى تىىح 

قىىىظ , تىىح  عحذىىى ٌتىىحي ْىىأييد 

لطعُْىىىس أيلىىىى  قىىىى كىىىح  ٚىىىىْق 

 !!ؾىِ

 

ذعى عىز أْح  ؾحء لىى أذىٍو ٌ ٌآو 

تمٓىىاح ذعٛىىح ؾىىىو جلطىىّ ٚ جْىىك 

 للٍنًح

 قحي لىى جذىٍو تحَقىح.. أِ عحذىى  

 يل علمص لًح لٍ ؟

 .تحي لى: نعك يّ لٍ  جلمٍش

 

تىىىحي ْىىىح ٌلىىىىِ ألىىىك ْثىىى ن لىىى  ج  

 !ضؿطم  ذهح ٌ جت 

 تحي عحذى ٌ يل نوً ٠ٍٖ ؾىِ

تحي ْح ذهّ ج  ؾى  تىى تىحش تهىً 

 ًٍْٖن

 ٌ لان نحٌو لك ضُي تٍتىو تحي :

 

 

 

 

 

 

 
 ْحٌز ئِحَ 

 ضحتٗ
 

  

ٚ أ       نح ضحتى  ّ يًج جلعحلك 

أعلىىىىك ئلىىىىُ أْىىىىن أنطمىىىىّ ٚ 

أْىىىطآ  أ  جٞىىى  ؾٓىىىىِ 

 ىىىّ تٍٞىىى  ققًىىىح لىىىى..أنح ٚ 

أْىىق١ لاىىن لٓىىُص ُتطىىُ  أنىىح 

ُتعلىىىىىىق ُيهىىىىىىح ضمحًتىىىىىىح  ىىىىىىّ 

جلمهطٛإل..  ّ تهطٛإل كىل 

ٖىىُء أعؿىىُ عىىن جٌ٘ضقىىحء 

كىًل   ئلُ قى ُتعٓن  ٌأعؿُ

عىىىىن جلعىىىىٍوز  ٌيىىىىًج أكػىىىىٍ 

ٚعٍذس تن كٍنّ لىك  أذىىأ.. 

جٌٖٜ ضطٗىىىقق تىىىن ضكطىىىّ 

أٌجيح تن تٍٞعّ يىًج أٌَ 

تٓىىىىىىطقرلّ ًْىىىىىىٍَ كطلىىىىىى  

جٌٖٜ.. يىىىىل ققًىىىىح ْهطًىىىىّ 

جٖتىىىىٍ ياىىىىًج؟ يىىىىل نًحْىىىىس 

تٛىىىٍِٓ ضٗىىىقق أ  ْىىىأذًي 

ُؾًىىىىىًج غىىىىك أٚىىىىل؟ جلٍٞىىىى  

ْىىىىىىُوٌَ  لاىىىىىىن يىىىىىىح أنىىىىىىح 

أضكمىىل..علُ جٖتىىل تحَجلىىص 

ح ٍُْج ُعقىز قًجتّ علُ ت  
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جٌّغٍذٟ ؾالي  
 جذٛوٌذحٌس
 جإلٌضطحَ

 

جْطٓقٟىىىىىص توٌُعح..جْىىىىىطٍْص 

ؾحلٓىىىىىح علىىىىىُ ْىىىىىٍٍِْ كىىىىىح  

جلًٗٓق ٌجلُ ٍٓ ْطُجقمح  جًْمح 

ْىنل جٌ ْهىٍؼ جٌٚ تىن ٚىىٌِ 

ٌ كح  تلرّ ْاحو ْكاىك ٞىلٍعّ 

 ..تن تٍز نرٟحضى

نظىىىٍش ْمهىىىس ٌْٓىىىٍز.. لك جؾىىىى 

جقىىىج ذقٍذىىّ كىىح  جلماىىح  تظلىىك 

 ..ذعٝ جلٗٓة

ٌلك ْان يهح  ٍٞء ْىٍَ نى١ٓ 

تىىىن ٖىىىعحا ٖىىىمّ ْطهلىىىل غقىىىد 

 ..ٚ ٍٓ  ّ يل  جلٗرح 

 

قحٌلىىص جلٍتىىٍف  هىىًلطهّ تىىٍجِ 

 ّ ذىحوب جٚتىٍ  ٌذعىى جلمكحٌلىس 

جْىىطاعص يلىى   ىىّ ٌْىى١ جٌضعىىحو 

 ..ؾٓمّ جلٗىْى

 طكىىىىص ذىىىىحخ جل ٍ ىىىىس ٌضٍؾًىىىىص 

نحٌؾىىح  ٍأْىىص جؾىىٍجء جلرٓىىص  ىىّ 

تمس جلمأْحز..كح  جٚغحظ تطهىحغٍج 

ضؿحيىحش ٌكحنىص نٓى٠ٍ  ّ كل جٚ

و  جقىىىىيك ضٓىىىٓل علىىىُ جلكىىىحت١ 

ٌآغىىىحٌ قمىىىٍجء ٚٚىىىحذ  ٠رعىىىص 

ذؿحنرًىىح..نظٍش جٌٞىىح  ىىايج ذًىىح 

آغىىىىحٌ جتىىىىىج  قح ٓىىىىس تٛىىىىرٍغس 

ذىىىىىحللٍ  جٚقمىىىىىٍ تطؿًىىىىىس جلىىىىىُ 

 .جلمارم

 

 طرعطًىىح ٌجنىىح جضىىٍنف جغرىىص نوٓىىّ 

تٓطعٓهح ذٓىِ ذًًج جلاٍّْ ضحٌز 

ٌيج  جلكىىحت١ ضىىحٌز جنىىٍَ قطىىُ 

 ..ٌٚلص

 

جلرىىىحخ ٌجنطلٓىىىص   طٍتوىىىص عهىىىى

جلهظىٍ جلىىُ جلىىىجنل  لىىك جؾىىى جقىىىج 

كىىىىىح  جلًىىىىىىٌء ْٓىىىىىٓاٍ علىىىىىُ 

جلماىىىىح ..ٌلان ٖىىىىٓثح تىىىىح ؾىىىىىخ 

جنطرىىىىحيّ جٌٞىىىىح نلىىىىإل ٠حٌلىىىىس 

 ..جلاعح 

 

ئنىىى  ٓىىطحنًح  ىىىنلص ذأْىىٍا تىىح 

 ..ْماههّ

 ..ٌتح ج  ٌٚلص جلًٓح

ٌؾىىىضًح ٌكأنًىىح تلقىىحز  ىىّ ذٍكىىس 

 ..تن جلىتحء

ؾلٓىىص ذؿحنرًىىىح ٌجٞىىعح ٌكرطىىىّ 

 ..جٌٞح

ٌأًْح علىُ يٌجعىّ..  ىّ  قملص

 -:١ٌْ ضعؿد ٌييٍي..تحتٛ

 .!تحلًِ ؾٍَ؟ –

 وطكىىىىىص عٓهًٓىىىىىح نىىىىىحمٍز جلىىىىىّ 

 -:تحتلس

 جٌْى تحء –

 ٍٞعطًح جٌٞح ٌ ٌتوص ٖقٟىٍ 

 ..لًح ذعٝ تحء

ٌوٌ  جنطرىىىىحو تهىىىىّ..ٌ  ىىىىّ جٌي 

ناىٍز وْىىص علىُ ٖىىٓة قىحو تىىى 

جنطٍق تىتّ.. ٍٛقص تن ٖىىز 

جٚلىىىك ٌٌ عطًىىىح  ىىىّ عؿلىىىس تهىىىّ 

 .. أنطل ضٍجَنّ

ٌْىىىقاص جٌٞىىىح قطىىىُ جٌضامىىىص 

 ..تإنٍز ٌأّْ ذحٌٜٚ

 حْىىىطٓقظص تىىىن ٖىىىىز جٌٚضاىىىح  

 .. ُعح

 ..ٌؾرٓهّ ْطٛرد عٍتح

 .. حذطلعص ٌْقّ

ٌجلطوص لؿحنرّ  ٍؾىىضًح تحَجلىص 

 ..نحتمس

 

 
 

 
 

 أحمد دمحم مغاوري قشوة
  عزيزتي

كـ اشتاؽ إليِؾ  ل د مر عيد مذ 
رأيتػػؾ رلػػر مػػرةإ وأعمػػـ  ػػبف ُ 

يومػػػػا مػػػػا عمػػػػا  ليجمعنػػػػي  ػػػػؾِ 
قريػػ إ غبػػت فػػي جػػ  الػػذكريات 
حػػيف افت ػػدتِؾ ذات ليمػػ إ أذكػػرؾ 
 طمتػػػؾ البييػػػ  وحسػػػنؾ ال ػػػادي 
الػػػػذي ال يشػػػػعره  سػػػػمرال مءمػػػػؾ 
نػػي وُ  غيػػر مشػػتاؽ مءمػػيإ وا 
لم ائػػؾ قػػد أسػػ   فػػي بركػػ  مػػف 
المػػػػػش أصػػػػػارع فييػػػػػا وحػػػػػوش 
المحػػػػيط ذات امنيػػػػا  السػػػػػام  
ف ط لمحصوؿ عمػ  نظػرة عميػِؾ  

منير يضػيل طري ػي فبنت ك مر 
فػػي ال اديػػ   وأنػػا كضػػرير كفيػػ  
يحتػػػػػاج إليػػػػػِؾ لترشػػػػػديو كيػػػػػ  
يمتمس طري و ذات اليميف وذات 

 !الشماؿ
أىدي إليِؾ أل  وسـ ح  وزىرة 
حتػػػػػ  يجتمػػػػػع شػػػػػممنا كشػػػػػم  

 .عطارد والزىرة
 !اتمن  لؾ ك  لير
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 لطؼس ِٓ جٌمّحٔ
 

 قٓٓ ػرىجٌٙحوٞ

 
ٌطحٌّح ٔظٍ ئٌٝ ق١حضيٗ 
ىٓ ذٗىً ٍْرٟ،ٌُ ٠

ٌى٠ييييٗ هٞ ج٘طّحِييييحش 
٠ٛؾييييٗ ذٙييييح ٠حلطييييٗ 
ئ١ٌٙح،ق١حز نح٠ٚس ،فيٟ 
جٌٛيييي١ف ٠هييييٍؼ ِييييغ 
هٚيييىلحتٗ ٌٍطٕيييُٖ غيييُ 
ٕطٛيييف  ُِ ٠ؼيييٛو ذؼيييى 
ج١ًٌٍ،١ٌٓيييط١مي فيييٟ 
جٌظ١ٍٙز،هِيييييح فيييييٟ 
جٌه٠ٍييييييف ٚجٌٍذ١ييييييغ 
ٚجٌٗييييطحء ف١ٓييييطًوٍ 
وٌْٚٗ،١ٌٛييرف ٖيي١ث ح 
ُّؿطّيييغ،ٚئْ  ٠ميييىٌٖ جٌ
وحْ جٌٕيحِ ال ٠ُميّىٌْٚ 

 ..١ٖث ح ًٖ٘ جأل٠حَ
ػٕييييييييىِح لحِييييييييص 
جٌػٌٛز،ضأؾؿييييييييييييييص 
ِٗحػٍٖ،ٖيييييييييييحٌن 
ف١ٙح،ٖييؼٍ هٔييٗ ٠ُمحضييً 
فييييييييييٟ ْيييييييييير١ً 
ل١ٟس،ٚجٌمٟيي١س ٘ييٟ 
ج٠ٌٛٓ،٠ٕٚيييييييٗ،ػٍف 
ِؼٕٝ جالٔطّيحء ٚقيحٌخ 
ِييٓ هؾٍييٗ،ِٚٓ هؾييً 
جٌك٠ٍييييس،فٟ جٌرىج٠ييييس 
جُٟٔ ٌط١حٌ ٠ٍٜ ٠حػيس 
ٌٚييٟ جألِييٍ،ٚهْ ج٢غييحٌ 
جٌطييٟ ضٗييٙى ذكٟييحٌز 

ػ٠ٍميييس ِيييح ٘يييٟ ئال 
هٚغحْ،٘ىييييًج هفّٙييييٗ 
ذؼييٝ لٛييحٌٞ جٌفىييٍ 

ٛج ٌييٗ هْ ٚجٌٕظٍ،هٚٞييك
جٌَؼٍييييُ جٌييييًٞ ٠ٍِييييُ 
ٌٍيي٠ٛٓ ٌيي١ّ ْييٜٛ 
لطؼييييييييييس ِييييييييييٓ 
جٌمّحٔ،وييحْ ٠يييٍفٝ 
ذىجنٍٗ ضٍه جٌفىيٍز،غُ 
ضّيييييٍو ػ١ٍُٙ،ٚٔيييييُي 
ج١ٌّييحو٠ٓ ِييٍز هنييٍٜ 
١ٌػٌٛ ٠ٍٚفغ ػٍُ ذيالوٖ 
ٍ ج،ٚػٕييييىِح  فطه ُِ ػح١ٌ ح،
ٔؿكيييص غٌٛضيييٗ ٘يييًٖ 
جٌٍّز ٌيف جٌؼٍيُ قيٛي 
ؾٓييىٖ ١ٌإوييى ٠ٛ٘طييٗ 
جٌطييٟ قييحٚي جٌييرؼٝ 
جٌطٙييي٠ٛٓ ِيييٓ ٖيييأٔٙح 

ح،٠ٚؼٍٓ فيٟ ٚجنططحفٙ
لٍجٌٖ ٔفٓيٗ هْ جٌؼٍيُ 
ٌُِ ١ٌّٚ لطؼيس ِيٓ 

 ..لّحٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       

 فٟ قٍٟز جٌغ٠ٍد
 ِكّٛو قحِى

 

أٚىىىىىىىٍجش تٍضوعىىىىىىىس  ٞىىىىىىىؿٓؽ 

ٌٚىىىىٍجل  ىىىىُ أنكىىىىحء جلمهىىىىُي  

 كىىىىٓف ٍْضوىىىى   ًٓىىىىر١.. ٍْضوىىىى  

 ًٓىىر١ ْمطلاهىىُ جلٍعىىد  طكىىرّ 

أنوحْىىىُ قىىىٓن أٌجيىىىح  تٛتكًىىىح 

 ىىُ ضٗىىرًهُ كىىأنُ أٖىىحيى نوٓىىُ 

جلمٍآز؛ لاهًح ضطرىي  نعك.. ضطرىىي 

نظٍضًىىح جلًحوتىىس ئلىىُ نظىىٍز أكػىىٍ 

قىىىز ٌٚىىٍجتس  وتىىحء ضٓىىٓل تىىن 

ٌأْىىىىىًح ئلىىىىىُ أْىىىىىول تىىىىىىتًٓح  

جلوكىىٓف ْعىىٍو تؿىىىوجً تىى  ٚىىٍش 

تهٓىىىإل للىىىٍْف  ضمهٓىىىص  ىىىُ كىىىل 

لكظىىىىىس أ  ضٛىىىىىعقهُ جلاًٍذىىىىىحء 

قطُ ٚ أٌيح تؿىوجً  تٗىًى ْعىحو 

ضاٍجٌيح تهً عٌٍٗ  عحتحً  تهىً 

جْىم  … لىص  ٓىى جيأٌي ٍْ  ون

يىىًج ٚىىٍش ٚىىٍْهًح ئنًىىح ضعلىىن 

عن تىٌتًح كعحوضًح لٓلىس جكطمىحي 

جلقمىىىٍ تىىىن كىىىل ٖىىىًٍ  نمىىىىّ 

وتىىحتق ٌضاىىٍ  أتىىحتُ  يىىُ تػىىل 

جلعحٚىىىىوس ضُمًىىىىى أًٌٚ غىىىىك ضىىىىأضُ 

 طقٟىىُ علىىُ جٖنٟىىٍ ٌجلٓىىحذّ 

تعحً.. تلرُ ْثن ٌٚ أعٍف ْىرًٓٛ 

للهؿىىحز  تىىٍجٌجً ٌضاىىٍجٌجً قحٌلىىص 

ي ؾمىىى  ٖىىىطحضُ ٌت ىىىحوٌز جلمهىىىُ

لاىىىن ٚ  حتىىىىز  أؾىىىى نوٓىىىُ ذعىىىى 

ٍْتٓن تن ضىٍ  جلمهىُي  ىُ يىًو 

جلكؿىىٍز جلاثٓرىىس غحنٓىىس  ضرىىحً لطلىى  

ذىىىىىىىٕٓ.. … جلالمىىىىىىىحش ) ٓكىىىىىىىح

تىىٍجججٚؾٕٓ.. ْىىُٓجش( ذٓىىررًح 

أٚىىىىىىحذطهُ لعهىىىىىىس لىىىىىىك أْىىىىىىطا  

 ..جلهٛ٘ تهًح ئلُ جٔ 
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 فاتف رزؽ 
 نبولة حمـ
 شي   حمـ منسي 
 تبتمع ذاكرة جسػد
 قد صفدت أوصالو

 .النسياف منف  
         

 تنول الجوارح عف
 بيدر الػػزمػػاف

         
 وتآلفي  الػػروح 
 تمفيا شرن   

 .الودياف
         

 ترمق عينايَّ الغيػػـ
 ……الناجي

 مف ىػػػزائـ الوقت
 وا تي
         

 يعيدوف لي وجػيػو
 ……الغػادي

 فبدير في رحايَّ لج 
 .اإلص اح
         

 قد قس  اإلفصاح عف
 ..…  الشاديىو 

 فبربؾ روضو السمػػر
 واإلنشاد

 فغن  في أطيافو ناي
 المشتاؽ
         

 عبرتني ري  مشتياة
 لتوسـ  الوسم  

 ..…كفيَّ الغافي
 

         
 أعطني يدؾ لنعبر
 ىذا الض ا  معاي 

 !!……ىناؾ
 حيث تطاردنا  

 .الفراشات
         
 .…أ  تري  

 تجمعت الفراشات 
 معمن است  النا 

 بر الض ا  قب فمنع
 أف تلطفيا الرياح
 .وعصافير الشوؾ

         
 .…ضمني إل  دنياؾ
 ولنعبرمعاي  حينيا 

 عان ني 
 عناؽ جنوف 
 .المطر لألرض

         
 ىذا عناؽ ممطر جداي 
 قد يحمر فيو الرماف 
 ويزىر الدحنوف فوؽ 

 .الشفاه
 وتعت مني جديمتؾ 

 . ك  إشتيال
         

 إذف دع الري  تض  
 .ري ياط

 ودعني أصدؽ ذاؾ
 الحمـ الم عءر عم 

 .الجيد
 .وكفاؾ……دعني

 نطارح الح ي  
 وساقي  تضآلف

 .الطريق
            

 
 فاتف_ رزؽ 
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 عبد ُ شاىيف
 ”أي ح  ىذا  ؟

قالػػت لػػي أمػػي يومػػا أف الكرامػػ  
 . أغم  مف الح 

أف أنػػػػاـ  سػػػػي  دمػػػػوعي مجػػػػ  
كرامتػػػػػ  و أف أتبػػػػػرع بلػػػػػاطر  

ف أجػػػػػ  وسػػػػػ   طموحػػػػػاتي مػػػػػ
 .الكرام 

قالت: أف الكرام  تماميا كالشرؼ 
 .  إف تنازلت عنيا لف تحيا

 
كانػػت أمػػي زوجػػ  رجػػ  سػػمط   
ىندسػػػي  العشػػػق  أحبتػػػوش أكءػػػػر 
ممػػػػا أحبيػػػػا  كػػػػاف ذلػػػػؾ الرجػػػػ  

 .أبي
عػػػاش أبػػػي ومػػػات غػػػائص فػػػي 
بيػا  أفنػ  حياتػو يضػحؾ  وجو حش
ويمػػػػػزح مػػػػػف أجػػػػػ  ابتسػػػػػامتيا 
ونظرتيا   كاف أبي ميػتـ يعطػي 

 لمػػػػػدروس اللصوصػػػػػي  و مػػػػػاالي 
مػػاالي مبتيػػاع الفرحػػو موالده  أنػػا 

أمضي اليـو رفيق أمي بدالي منو 
 .و كنت أظف أن  أجيد اممور
 حضف أم  أليمن  شفاع  أبي

.. 
الفػػػراؽ عمػػػ   عػػػد كيمػػػومترات   
ي ػػػيس ن ضػػػات قم ػػػؾ  عينيػػػؾ   
أتػػػذكر أبػػػي مػػػرة أو مػػػرتيف كػػػاف 
 .يبيت في حضن  في صغر ي

مػػػـ لػػػ   لػػػـ كػػػ  ىػػػذا  مءا ػػػ  ح
ي كينػػي سػػو  وجػػو أمػػي و ىػػي 
ت بػػ  صػػورتو منػػوش مػػات   كػػاف 
ا شرع أف كػ   أبي رج  ديف أيضي
شػػلص ذكػػريا كػػاف أو أنءػػ  يريػػد 
مغػػػػػػػادرة الوفػػػػػػػال جػػػػػػػاز رميػػػػػػػو 
 التجاىػػػ    كػػػاف التجاىػػػ  مػػػف 
أولويات بيتنا  كالطعػاـ والشػرا  
  تكتػػػ  فػػػي الئحػػػ  التعميمػػػػات 

 .المعم   ف  تربيتنا
مسػؾ السػ ح عممت نفسػي أف أ

أف أحشوه و أف أصي  انعكػاس 
وجيػػػي فػػػي المػػػررةك لكػػػف أمػػػي 
تتشػػبث بػػي  أشػػعر بػػدفال يػػدىا 
فتتػػدفق فػػػي أوردتػػػي السػػػكين    

 .. مات أبي
قالػػػػػت لػػػػػو: أي شػػػػػلص يحػػػػػ  
ػػػا أكءػػػر مػػػف كرامتػػػو فيػػػو  شلصي
لػػػػائف لنفسػػػػو و اللػػػػائف كػػػػافر 

 .. والكافر ال يدل  بيتنا
عشػػػػػػػػروف زجاجػػػػػػػػ  التبػػػػػػػػرت 

ا  عشروف إحساسي
 ل  أ كتني  امو 

 التاني  أضحكتني  

 و الءالء  أفزعتني
و ىكػػػػػذا امليػػػػػرة حرضػػػػػتني أف 
أحضر شػفرة ح قػ  نسػيتيا مػرة 

 .. عم  طاولت 
مررتيا عم  معصمي مر  سي  
الػػدمال أليػػرا تنفسػػت الصػػعدال  

 . دل  اليوال ع ر رئتي
ناديتيا: يا أمي ات عيني   عمينػا 
أف نعػػػػيش فػػػػوؽ امرض  حػػػػ  

 يح ػػؾ كػػالموت رلػػر فحػػ  مػػا ال
 . ال طيل

مػػرة أردت أف أمشػػي عمػػ  أرض 
الحػػ  و أف أمػػارس العاطفيػػ    
أبتسمت في وجييا لكنيا رمتن  

 .  ذيف  ىرل منيا قمب 
 أ  ح  ىذا  ؟

 .الكرام  أول   الح 
 
 

 
 

 حكم  العدد
 
يراق  الجوع بيت العام  
  لكف ال يجسر عم  الدلوؿ
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 مروج سمير
 (( ح ـسارؽ ام ))

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
النفسإإإح اطإإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و 

شػػػال مػػػف يػػػبس … التنػػػاؽ
وكءيػػر مػػف العنػػادإإ غضػػ  

اىتزازإإودمػػػػػػوع …مسػػػػػػتمر
أنيػػػار فاضػػػت  ػػػ  أسػػػ ا  
وكبنمػػػػػػا صػػػػػػاع   ضػػػػػػربت 
رأسػػػػػػػيإإ فف ػػػػػػػدتش بريػػػػػػػق 
الحيػػػػػػاةإإ وبػػػػػػدت اممػػػػػػور 
ت شػػػػػػر  امسػػػػػػولإإ وكممػػػػػػا 
سػػػػػػػػػػ طت حجػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف 

ارتجػػػػػػت بيػػػػػػا …الصػػػػػػدمات
اميػػػػػػػاـإإ وأصػػػػػػػ   قمبػػػػػػػي 

زافإإاحسسػت مستودع لألح
 عي نػػي تلػػذلنيإإ فمػػا عػػدت 
أر إإ افت ػػػػػدت ال صػػػػػيرة أـ 

 !نعم  اإل صار؟

حت  مذاؽ امشيالإإلـ أعد 
استطعـ ما كاف فيػو لػذه أو 
ح وة في المػذاؽإإ غرفتػي 
وسػػػريري ال اغادرىمػػػاإإ مػػػا 
عدت أرغػ  فػي شػالإإحت  
الوقػػوؼ عمػػ  قػػدمي  أصػػ   
اإإ ممتمئ ي لكػف  متع ياإإمنيكي

فاقػػػػدةي … مػػػػ ي  ػػػػالفراغإإ ء ي
 ..لشيي  الحياة

ال تستممي لإلكتئػا  إإلػذي 
ال … العينػػػػػػيف السػػػػػػوداويف

تكػوني فريسػػ  سػيم  ليػػادـ 
ػػا  امفكػػارإإ فيػػو يرصػػد يومي
بيـو لحظات الفرح ويسػرؽ 
منيػػا البريػػقإإ ويحمػػ  فػػي 
ح ائ ػػػػػػو أجمػػػػػػ  المعػػػػػػاني 
وابيػػ  امشػػيالإإيشغادر بيػػا 
وال يشغادرنػػاإإ يشجيػػد اليمػػس 

ص بنػا فػي    نغمػاتإإيترب
ك  امحيافإإحت  يتركنا    
عنوافإإميمػػػا الت ػػػبت فػػػي 

فالحريػػ  لمطيػػور … غرفتػػؾ
نػػػدالإإ ولػػػف تبتيػػػؾ عصػػػ  
سػػػػػػػػحري  لتجمػػػػػػػػع منػػػػػػػػؾ 
الشػػػػػتاتإإ قفػػػػػي وتػػػػػذكري 
ميمػػػا ذشرفػػػت حولػػػِؾ دمػػػوع 
عم  ىكذا الحاؿإإ فاللاسر 

اموحػػػد ىػػػو أنػػػِتإإ وميمػػػا 
امتػػػػدت أيػػػػادي لتكػػػػوف لػػػػِؾ 
عػػػوفإإ فاليػػػد امولػػػ  ىػػػي 

إوميءاؽ الي ػػػػيف مػػػػف يػػػػدِؾإ
ُ تعػػػال  اتػػػاِؾ فػػػي ايتػػػيف 
)إف ُ ال يغيػػػػر مػػػػا   ػػػػـو 
حت  يغيروا ما  بنفسػيـ  و 
)إف مػػػع العسػػػر يسػػػر  ىػػػو 
ال ػػػػػػػػػػادر عمػػػػػػػػػػ  تغييػػػػػػػػػػر 

ىو …امشيالإإ ك  امشيال
ال ػػػػادر عمػػػػ  قمػػػػ  الظػػػػ ـ 

واإلحتػػػػػػراؽ أمػػػػػػاف …نػػػػػػور
ىػػػو ال ػػػادر عمػػػ  إ عػػػاد …

أيادي الشػر وتيسػير السػب  
يػػػر أنػػػو غ…وفػػػت  امبػػػوا 

يجػػػػػػ  أف يػػػػػػر  منػػػػػػِؾ أوالي 
التغييرإإوالكءيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف 

اطمبػي العػوف منػو …الي يف
وال …وافي ػػػي مػػػف اللػػػذالف

تسػػػمحي ل عضػػػؾ أف ييػػػـز 
فيػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػؾإإ انيضػػػػػػػػػي 
وانتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػري لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاتؾ 

م ػت لتكػوني …لنفسؾ فما لش
 .ضحي  لسارؽ امح ـ
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 قرأت لؾ

 
الطنطوري  لرضو  عاشػور 
 ت رأىا معكـ سماح حسف

  
السيدة رال مف تط  عمينا *

جديػػػػد تحي بػػػػدال  قموبنػػػػا 
ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري النك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
والتيجير ستصػػػػػير شػػػػػاىدا 
عمػػػػي العنصػػػػري  والمػػػػذا   
التػػػػػػػػي ارتكبيػػػػػػػػا الكيػػػػػػػػاف 
الصػػػػييوني منػػػػذ أف كانػػػػت 
مجػػرد عصػػا ات إسػػتطاعت 
 ػػػالمكر والػػػدىال أف تصػػػير 

 .كيانا ي ت  وييدـ ويدمر
سػػػػػتتعرؼ إلػػػػػي حكايػػػػػات *

الصػػػػػػػػػػػػػػمود والم اومػػػػػػػػػػػػػػ  
 .شـومواجي  اإلحت ؿ الغا

سػػػػتنتا ؾ ال شػػػػعريرة لػػػػف *
تسػػػػتطيع الصػػػػػمود طػػػػػوي  

أمػػػػػػػػاـ امحداث ستنسػػػػػػػػا  
 .دموعؾ أكءر مف مرة

ففػػػي ىػػػذا العمػػػ  الروائػػػي *
العظػػػػيـ تضػػػػع بػػػػيف أيػػػػدينا 

رضػػػػػػػػػػػػػػػػوي “الروائيػػػػػػػػػػػػػػػػ  
مرجعػػػػػا تاريليػػػػػا ”عاشػػػػػور

يوءػػػػػػػػق أحػػػػػػػػداث النك ػػػػػػػػ  
والتيجير نتعرؼ عمي حيػاة 
المليمػػػػػات وكيػػػػػ  يمكػػػػػف 
لممػػػػػرل أف يسػػػػػتي ع ليجػػػػػد 

مبوي ءـ  عد ذلػؾ نفسو    
ينتيي  و اممر لمعػيش فػي 
ليمػػػػػػػ  فيا ىػػػػػػػي جػػػػػػػدراف 
المنػػػػػزؿ تتيػػػػػدـ وتسػػػػػتبدؿ 

 . عمود ليم 
مػػػػػػف الػػػػػػدالالت الرمزيػػػػػػ  *

العظيمػػػػػػػػ :مفاتي  الػػػػػػػػديار 
المعم ػػ  عمػػي الصػػدور تمؾ 
الرمزيػػ  التػػي تعكػػس قيمػػ  
الوطف واإلرت اط  و الػذي ال 
ي تصػػػر عمػػػي التواجػػػد بػػػيف 
أرجاله ب  يراف ؾ لك  مكاف 

 .ذى  إليوت
سػػػػػػػػػػػػػػػػػميت الروايػػػػػػػػػػػػػػػػػ  *

 الطنطوريػػػػػ  :نسػػػػػ   إلػػػػػي 
قريػػ  الطنطػػورة الفمسػػطيني  
التػػي ت ػػع إلػػي الجنػػو  مػػف 

مدينػػػػ  حيفػػػػا وت عػػػػد عنيػػػػا 
متػػرا عػػف  5كػػـ وترتفػػع 42

سػػط  ال حر وتبمػػا مسػػاح  
أراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا 

دونمػػػا وتحيط بيػػػا 02541
قػػػػػػري كفػػػػػػرالـ والفريػػػػػػديس 
وعػيف غػزاؿ وجسػر الزرقػػال 
وك ارة قامػػػػػػػت المنظمػػػػػػػات 

ييوني  المسػػمح  بيػػدـ الصػػ
ال ري  وتشػريد أىميػا ال ػالا 

حػوالي  0421عددىـ عػاـ 
نسػػػم  وكػػػاف ذلػػػؾ  0241
وعمػػػػي  42/5/0421فػػػػي 

أن اضػػػيا أقيمػػػت مسػػػتعمرة 
 0421نحشػػػػػػػػػوليـ عػػػػػػػػػاـ 

ومسػػػػػػػػػػػػتعمرة دور عػػػػػػػػػػػػاـ 
0424. 

مف المواطف الجماليػ  فػي *
الروايػػ  اإلشػػارة إلػػي ء ءػػ  
مػػف رمػػوز الكفػػاح والنضػػاؿ 

يوني ضػػػػد اإلحػػػػت ؿ الصػػػػي
وىـ:غسػػػػاف كنفاني نػػػػػاجي 

 .العمي أنيس الصايا
رسػػػػػػػػاـ ”نػػػػػػػػاجي العمػػػػػػػػي*

”: الكاريكػػػػاتور الفمسػػػػطيني
الػػػػػذي تػػػػػـ إغتيالػػػػػو عػػػػػػاـ 

فػػػػػػػي لنػػػػػػػدف ناجي  0412
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العمػػػي الػػػذي عػػػاش مغتربػػػا 
عػػف وطنػػو ليحػػ  مػػع أىمػػو 
الجئا في مليـ عيف الحموة 
فػػػػػػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 نػػػػاجي الػػػػذي ظػػػػ  0421
مرت طػػػا  ػػػالمليـ حتػػػي  عػػػد 

معمػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي أف انت ػػػػػػػػػ  ل
اللمػػػػػيي لـ يػػػػػنس أبػػػػػدا أف 
أرضػػػو سػػػرقت وأنػػػو غػػػادر 
فمسػػػػػػػػػػػػػطيف دوف وجػػػػػػػػػػػػػو 
حق واضػػػطر لمعػػػيش الجئػػػا 
فػػػػي ملػػػػيـ مػػػػف مليمػػػػات 
لبنػػػػاف لـ يػػػػنس أنػػػػو إبػػػػف 
المليـ وأف أمو كانت تحيؾ 
لػػػػو سػػػػروالو مػػػػف ملمفػػػػات 
أكيػػػػػػػاس الطحػػػػػػػيف التػػػػػػػػي 
توزعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
الغوث وتصػػػػػنع لػػػػػو منيػػػػػا 
شػػنط  قماشػػي  يضػػع فييػػا 

  إلػػػػػي دفػػػػػاتره وىػػػػػو ذاىػػػػػ
المدرس  ولـ ينس أنػو كػاف 
يعمػػػ  وىػػػو طفػػػ  فػػػي بيػػػع 
اللضرة وفي قط  البرت ػاؿ 
لإلسػػػػػياـ فػػػػػي مصػػػػػروفات 
امسػػرة  ولػػـ يػػنس أف أىمػػو 
يعيشػػػوف فػػػي عػػػيف الحمػػػوة 
وأف الطػػػػػائرات اإلسػػػػػػرائيمي  

ت ص  المليـ بإنتظاـ كػبف 
قتػػػػ  النػػػػاس واجػػػػ  يػػػػومي 

 .م رر
غسػػػاف كنفػػػاني الصػػػحفي *

والمناضػػػػػػػػػػ  الفمسػػػػػػػػػػطيني 
 .شارة لواقع  اغتيالوواإل
دكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس *

الصػػػػػػايا:ال احث والمفكػػػػػػر 
العربي صاح  فكرة مشروع 
الموسوع  الفمسطيني  الذي 
حاولت إسرائي  إغتيالو عاـ 

 . طرد مفلخ 0424
أما عف أ طاؿ الرواي :تعد *
ىػػػػػػي الشلصػػػػػػي  ”رقيػػػػػػ “

المحوري  فيػي شػاىدة منػذ 
الطفولػػػػػػ  عمػػػػػػي التيجيػػػػػػر 
والمذا   رقيػػػػ  إبنػػػػ  قريػػػػ  

لطنطػػورة التػػي نشػػبت بػػيف ا
أرجال ال ري  إلي أف صارت 
الجئػػػ  ت طػػػف ملػػػيـ عػػػيف 
الحمػػػػوة فػػػػي لبناف وتبلػػػػذنا 
رقيػ  معيػا فػػي ىػذه الرحمػػ  
منػػػػػػػػػػذ الطفولػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػي 
الشيلول  تحكي لنا ما ح  

 . الوطف العزيز فمسطيف
مف الن اط ال فت  لإلنت ػاه *

في الرواي :اإلشارة إلي دور 

 الكتائػػػ  المبنانيػػػ  وجماعػػػ 
سػػعد حداد لتوضػػ  الكات ػػ  
أف عنػػػال الفمسػػػطينييف لػػػـ 
يكف يتوق  عمي ممارسػات 
الكيػػػػػػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػػػػػػييوني 
نما إمتػػدت أنامػػ   فحسػػ  وا 
الغػػدر إلػػي الػػدال  المبنػػاني 
 ع ػػػد صػػػف   بػػػيف جماعػػػ  
سػػػػػػػػػػعد حػػػػػػػػػػداد والكيػػػػػػػػػػاف 
الصػػػػػػػػػػػييوني لمناىضػػػػػػػػػػػ  
الوجػود الفمسػػطيني ولمف ال 
 يعرؼ مف ىو سعد حداد؟

فيػػو ضػػا ط لبنػػاني تحػػال  
مػػػػػػػع إسػػػػػػػرائي  وسػػػػػػػػاعده 
الموسػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػػال 

جػػػػػػػيش لبنػػػػػػػاف ”ميميشػػػػػػػيا
لمناىضػػ  الوجػػود ”الجنػػوبي

الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني وأعمف 
التاسع عشر مف شػير ”في

عػػػػػف ”٩١٩١إبريػػػػػ  عػػػػػاـ 
قياـ دول  لبنػاف الحػر تحػت 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػيطرة الكاممػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
إلسػػػػػػػرائي  وكاف لعناصػػػػػػػره 
دور  ػػارز فػػي مجػػزرة صػػبرا 

ليػػػا  وشػػػاتي  التػػػي تعػػػرض
ال جئػػيف الفمسػػطينييف عػػاـ 

٩١٩١. 
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 قرأت لؾ 
 
 
 
 
 
 

 لمكات   عرائس السكر
 زيزيت سالـ
 ت رأىا نيادكراره
 تؿمٍعس تٛٛٓس

 ٚوكس 157ضق   ّ

 تٛس تٍٛٓز 27

 ذحلل س جلوٛٓكس

 للاحضرس َُْْص ْحلك

 وجٌ جلٓعٓى للهٍٗ ٌجلطٍَْ 

 

ْطمٓىىىىىىُ  أْىىىىىىلٍخ جلاحضرىىىىىىس 

ذحلْٓٛىىىىىىىىىىىىس جلؿمٓلىىىىىىىىىىىىىس 

ى ؾملىىىس جلمطهحغمىىىس  ىىىٛ ضؿىىى

تطهحتٟس أٌ كلمس ٖحيز غٍٓ 

 تٓطٓحغس

 

ضاطد تًٛٛح كحنًىح ضهىٍؼ 

َ ٓىىىىٍج ٠ىىىىٍْٛ قىىىىحتٛ كىىىىل 

تعحنىىىىحز جلعىىىىحلك ٌ ٞىىىىكاحضى 

  ٍقى ٌ قُنى ٌذاحتى

ضهقٕ علُ جْٖاٍ أنٗىٍوز 

عىىىىىىىن ج٘نٓىىىىىىىحنٓس ذٗىىىىىىىطُ 

 ٌٍٚيح

ضكىىىىىىىىىغص عىىىىىىىىن جٖقٓىىىىىىىىحء 

ٌتٗىىىىىىىىحعٍيك ٌجٖتىىىىىىىىٍجش 

 ٌأتحنًٓك

تهكطهح جلطعح٠إل ت  جٖذاىحي 

علىُ ذعٟىًك  ضحٌز ٌجللعهحش

 ضحٌز أنٍَ

كل تٛىس يىّ نرىٍز قٓحضٓىس 

تىىىىح ْؿىىىىد علٓهىىىىح وٌجْىىىىطًح 

 ٌضطر  نطحتؿًح

لن ضؿىى تٛىس تطٗىحذًس  ىّ 

 جلمعهُ ت  أنٍَ

ضرىىىىىىأ جلاحضرىىىىىس تؿمٍعطًىىىىىح 

جلقٛٛىىىىٓس ذايىىىىىجء تمٓىىىىُ 

 تحتلس

ئلُ جلمعحنّ جلهرٓلس جلطىّ ٚ )

 ضمٍش

 ضؿٓىِ  ٓهح

لهىىىىىٍظ ذىىىىى  جٌٖٜ قطىىىىىُ 

 (جلهلٍو

 

كىل  ضمهكهح ضقىْك ٚ ٍٓ ترىل

 تؿمٍعس تن جلقٛٙ

ٌكأنًىىىىح ضقٓىىىىك جلمؿمٍعىىىىس 

ٖؾىىىىُجء كىىىىل ؾىىىىُء ْكمىىىىل 

تٟىىىىمٍ  ٌتعهىىىىُ ٌيىىىىىف 

 تهوٛل

  طقٍي

  ّ جلطقىْك جٌٖي

ُْيىىىٍ جلٍ ىىىحء ْىىىهحذل تىىىن )

 تكرس

 ططٍجٌَ ضكىص جلػىٍَ ذىًٌٌ 

 ( جلهٓحنس

 ْطٟمن تٛٙ ذعهٍج 

 

 تٛس عهحق

ٌيىىىىىىّ عىىىىىىن نٓحنىىىىىىس ٌَؼ 

 لٌُؾطس جلطّ ضكرس

ٌقٓلطًىىىىىىح قىىىىىىٓن ٚىىىىىىهعص 

 ٖهٛٓس نٓحلٓس

ذعىىىىىى أ  جكطٗىىىىىوص …نحيىىىىىى

 .…نٓحنطى

……. 

 تٛس غٍجْس

 جلٍٛجا ذٓن جلوقٍ ٌجلٛكس

جلٍقىىىز ٌٌ ىىٍز جلمىىحي ٌتلىىس 

جلٛىىكس ٌجلٍغرىىس  ىىّ جنًىىحء 

 …جلكٓحو

 

 تٛس ؾحتُز جلٗٓاح 

جلوقٍٓز جلطّ ضاح ف ٌضٍّٞ 

ذحلقلٓىىىىل  ىىىىٛ ٍْٞىىىىُ ذًىىىىح 

جلقلٓل ٌجلٍٛجا وجنلًح ذىٓن 

ٌغرطًح  ّ جلمحي ٌقٍتحنٓىس 

ٗىىىٓاح  جتطٛكىىىى  ٓقهعًىىىح جل

جنًىىىىىح يىْىىىىىس ٌج  جلوقىىىىىٍجء 

ْىىٓىنلٍ  جلؿهىىس غىىك ٍْقىىل 

عهًىىىىح ذحقػىىىىح عىىىىن  ٍْٓىىىىس 

 ؾىْىز ذعى جنطٛحٌو علًٓح

 

….. 

 

 تٛس عٍجتّ جلٓاٍ

 

تٛىىس عىىن جلكىىد ٌجلهٓحنىىس 

ٌكٓىىىإل ذحعىىىص جلٌُؾىىىس جٖ  

تًمطًح جْٖمُ كأ  لطًٌٍي 

ٌٌجء تىىىىىىىىىىىن ْٚٓىىىىىىىىىىىطكق 

ٌجناٗحف جٖتٍ  ىّ جلهًحْىس 

 لرٓح  جلهاأ

هىىح لطهٓىىٍ كىىل ٖىىّء ٌضمهك

قامىىىىىىس أ  جلكىىىىىىد ٌقىىىىىىىو 

 ْٚاوّ

 نٍٓش كل ٖٓة)

 ٚضعطمىِ علّ ٌؾل

 (جلكد لّٓ كل ٖٓة
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غىىىك ضمهكهىىىح جلطقىىىىْك جلػىىىحنّ 

 تحتلس

 ىىىىّ جلقلىىىىد ٖىىىىمٍِ تىىىىن )

ٖىىؿن يىىّ ذعىىٝ وفء تىىن 

 (ذعٝ عٗق ضرقُ

 ٌضطٟمن تٛٙ ذعهٍج 
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 تٛس تحنٍلٓح

ضىىىىىىىٍذ١ جلاحضرىىىىىىىس أٖىىىىىىىؿحٌ 

جلمحنٍلٓىىح ٌأَيحٌيىىح ذحلكٓىىحز 

ٌز ضهرىىص َيىىٍز تىى  كىىل ٚىىٍ

أٌ ضٓىىق١ أنىىٍَ أٌ ضهوٛىىل 

 ت  ذقحء نوّ جلكامس….

 جلكد ٌقىو تحَجي ْٚاوّ

 

…… 

 

 تٛس عمٍ  ّ ققٓرس

 ضهحتٕ  ًٓح جٖخ ٌتاحنطى

ٌٌٚىىىىىىىىىىىىىٓطى ٌجلمهىىىىىىىىىىىىىُي 

 ٌجلًكٍْحش

….. 

 تٛس ٍٚش جلكهٓن

ضاىىٍـ  ًٓىىح  اىىٍز جلٛىىٍجا 

 ذٓن جلظٌٍف ٌجلكد

 ٌجلُتن ٌج٘لطُجتحش

 ٌتحَجي جلكد ٌقىو ْٚاوّ

 

…. 

 ٛس نىجء جلٌٍـت

ضطكىىىظ كحضرطهىىح عىىن جٖقىىٛ  

 ٌٌْحتل جلمٍضُ جلٍجؾرس…

 

����� 

 جلطقىْك جلػحلع

لهىىح  ىىّ جلهٓىىحي ٌجقىىس تىىن )

عٗد أنٍٟ ضطألق كمْٛٓن 

 (جٖقٛ 

 

 تٛس أ٠ٓحف

يّ تٛس  لٓوٓس عن جلكىد 

ٌجلوٟىىىىىىىىىىىٓلس  جلمٛتاىىىىىىىىىىىس 

ٌغٓىىٍيك  ىىّ ئ٠ىىحٌ قىىٍجٌِ 

 ذ١ٓٓ ؾحيخ

 

 تٛس كٕ تل 

ن علىُ تٛس قد ذٓن ترٓلطىٓ

ٌتعىىىىىس جلٗىىىىىاٍنؽ ضٛىىىىىحر 

ذمًىىىحٌز ئلىىىُ نًحْطًىىىح جلطىىىّ 

ضًمىىّ لهىىح جلىى٠ٍن أٌٚ غىىىك 

 ْأضّ جلكد

 

 تٛس تىْهس جلىتُ

 2090 اٍز ضهٓلٓس عن عىح 

ٌض ٓٓىىىىٍ ٠رىىىىحا جلرٗىىىىٍقٓع 

ضهقلىىىىد جلمىىىىٍجَْن  طٛىىىىرف  

جلٛىىوحش جلٓىىٓثس يىىّ جلطىىّ 

 ْطٓهُ ذًح تٍجٚلس جلكٓحز

ضمهكهىىىح جلاحضرىىىس نظىىىٍز عىىىن 

 جلارىىحا جلٓىىٓثس جلطىىّ ضمىىهف

 ٚحقرًح جلٍٍٚي للمهحٚد

غىىىك ضعآهىىىح ذحٌتىىىس أتىىىل أ  

جلهٛىىحي جلآرىىس ضهؿىىٍج تىىن 

 ؾىْى ْحذكس نكٍ جلٟٓحء

 

 تٛس ٖؿٍز آو 

كطىىحخ قٍجوْىىص  ىىّ جلىىًجكٍز 

ْهطاوهىىىح ضكىىىص مىىىل ٖىىىؿٍز 

جٖقىىىٛ  لهىىىطعلك أ  تىىىح  ىىىّ 

جلًجكٍز ْظل وجنلًىح لٗذىى ٚ 

ٍْٛـ لىى ذىحلهٌٍؼ للٍتىص 

 جلكحلّ
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 جلطقىْك جلٍجذ 

 ضكص ٠ٌأز جٌ٘جوز)

ضهاوىىىىّء ؾمىىىىىٍز جلٟىىىىىعإل 

 ( طٍٗق ٖمّ جلمؿى

 

 تٛس تحٌتس جلوهؿح 

ٌٚىىىىىىٍجا ذىىىىىىٓن ضٛىىىىىىىْق 

جلعٍج ىىحش ٌٌ ىىٝ أتىىحٌْلًك 

ٌنًحْىىىس ْىىىعٓىز عاىىىّ كىىىل 

 تحتى تٓل

 

 تٛس أقٛ  علُ تٍتى

 ٍقس جلاحضىد ذاطحذىى جلؿىْىى 

ٌقاىىك جلقىىىٌ جلىىًِ تىىى ْقطىىل 

 ضل  جٖقٛ   ؿأز

 

 تٛس  ٍٓلٓهح

أ اىىىىحٌج ٌ  اىىىٍز أ  للؿمىىىىحو 

تٛىىىٙ يىىىّ  اىىىٍز ٌجتعىىىس 

 أؤتن ذًح ؾىج

 اىىل تاعىىس ضكاىىّ لهىىح ْىىٍٓز 

 ٚحقرًح
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 جلطقىْك جلهحتّ

 

تىىىىن ذىىىىٓن ْىىىىكد جلىىىىٍيك )

جلٍٓوجء ْرٍق جلٓقٓن كٍؾى 

 (جلقمٍ

 

 تٛس قٍجِ جلٓمحء

نظىىىىٍز كىىىىل تهىىىىح جلمهطلوىىىىس 

 لٖٗٓحء

 رعٟىىهح ْىىٍَ جلٗىىًد نىىحٌج 

ضقطىىىل جلٗىىىٓح٠ٓن ٌضٓىىىطكق 

هح جْ٘ىىىىطعحيز تهًىىىىح ٌذعٟىىىى

ْرىىىىطًؽ ذًىىىىح ٖنًىىىىح ضهرىىىىّء 

ذطكقٓىىىىق جٖتىىىىحنّ ٌذعٟىىىىهح 

ضٍضر١ تعى ذًكٍَ  قى ٌأتل 

  ّ جلهؿحز ئلُ جلؿهس

 

 تٛس جلٍؾى جٔنٍ

قىىىٍجٌ تىىى  جلىىىهوّ ْٟىىىّء 

ٖىىىىعلس نىىىىحٌ ضكىىىىٍق لاهًىىىىح 

 ضوٓقهح

 

 تٛس ضمٓمس جلعؿٍَ

ٌذمىىح يىىّ لعهىىس تىىح لعؿىىٍَ 

  ٍعٍنٓس

 جنقٗعص ذكحوظ
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 تٛس جلٍعى

جلكىىىىد ٌٚىىىىىتى قطىىىىُ ذعىىىىى 

 جلوقى

جلمىىىٍأز جلىىىًِ ْىىىُوجو  ؾمىىىحي

ذحلكىىىد جلٛىىىحوق تٛتكًىىىىح 

جلطىىىّ ضطىىىألق ؾىىىٍجٌ جلكرٓىىىد 

ٌ قىىىىىو تىىىى  جلٍعىىىىى ذعىىىىى  

ج٘نوىىىٛش ضحٌكىىىح قطىىىُ ٌ ئ  

جقطلص ٌٌقى ؾٓى عٛوٌٍ 

ٍٓ ٚ 
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 جلطقىْك جلٓحوِ

لىىّٓ يهىىح  تٛىىحو س  اىىل )

 (جْٖرحخ  ّ ْمحتّ جٔ 

 

 تٛس تٍٓج٠ قظ

جلهىىىىىىى  ٌضأنٓىىىىىىد جلٟىىىىىىمٍٓ 

ْٚاىىىٍ  وٌتىىىح عىىىن ٖىىىّء 

ققٓقىىىّ أٌ ناىىىىأ  ىىىىّ قىىىىق 

جٔنىىىىٍْن لاهىىىىى تىىىىى ْاىىىىٍ  

أْٟىح لٍتىىس ٖىعٌٍنح نكىىن ٌ 

 َْحوز جقٓحْهح ذحٔنٍْن

 

 تٛس جْط حغس

تٛس  ّ قلك ٚى ٍٓ ضاػٓىإل 

 جٖقىجظ  ًٓح ٌجت 

 ّ غٛظ ٚوكحش ٌٌْص لهىح 

 جلاحضرس جلكلك ٌ جلٍجت 

 

 تٛس ٌيك تن ييد

 

 ٌكٓإل ٍْٓٓ جلقىٌ جٖتٌٍ

 وٌ  ْى لهح  ًٓح
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 طقىْك جلٓحذ جل

ضكىىص ؾهىىحقّ جلٗىى  ضٍتىىى )

 (غقس ضإو   ّ جلٌٍـ نؿحز

 

 تٛس تٍجْك جلىت 

جلهٍف تن جلوٍجق عىن تىن 

نكد ٌ كٓإل ْمهكهىح جلكىُ  

ٌجلراىىىحء ٌغحلرىىىح جلاىىىٍجذّٓ 

 أْٟح جلطّ ضىٌٌ عن  قىيك

 

 حلهٍف تن جلمٓطقرل ْوٓى 

 جلكحٍٞ

 

 تٛس  ٍق ضٍتٓص

لٓٓىىىص جٖٖىىىٓحء وٌتىىىح كمىىىح 

جٌٖلىُ ضرىٌ لهىح تىن جلٍيلىس 

تىىىىى ْاىىىىٍ  للقٛىىىىس أٌؾىىىىى 

 ٌتعحنّ كػٍٓز

 

 تٛس ٖرًحش

ٌذمح ئ  لىك ْطىىنل جٔنىٍْن 

ذالكىىحـ علىىىُ جٖٖىىٓحء ذىىىٓن 

جغهٓن لظل جلُتىح  ْمهكًمىح 

 جلٓعحوز

وٌتىىىىح جٔنىىىىٍْن ْوٓىىىىىىٌ  

 .جلؿمحي ذٓن جغهٓن

جلكُ  تى ْٛل ذهح ئلىُ  عىل 

أٖىىىٓحء ٚ تهاقٓىىىس تطعلقىىىٓن 

 ذه٠ٍٓ ٌجيٓس

 لاهًح  ّ جلهًحْس ْطىتٍنح
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 جلطقىْك جلػحتن

 ىىىّ تىىىٍآز جلىىىٌٍـ ضىىىهعاّ )

تٛتىىىىف جلٍقمىىىىس  ٓٓىىىىطٍِ 

 (تُٓج  جلعىي

 

 تٛس ٍْ جلكٓحز

قهىىح  جلؿىىىز ٌقامطًىىح  ىىّ 

نقل نرٍ تحْىّ للٛى حٌ  ىّ 

ئ٠ىىىحٌ تٛىىىس ضًىىىٍ  علىىىًٓك 

ٌت  جلٛىتس ٌيكحء جلٛ ٍٓ 

 ّ جلوًك ٌ جلطكلٓل  أ٠وحلهح  

 أيكُ تمح نطٍت 

 

 تٛس تهحلد جلٓلاح 

لٗىىىىىىىرحخ تٛىىىىىىىس لطًىىىىىىىٌٍ ج

٠ٌ ٓىىح  أ ىىٍجو تىىن جلٓىىلاس 

ٌعىي هللا  ىّ جلهًحْىس جلىًِ 

 ْ لد أِ ّٖء آنٍ
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غىىك ضهىىطك جلمؿمٍعىىس ذٗىىاٍ 

نىىح٘ لٗٚىىىتحء  ىىّ لوطىىس 

٠ٓرىىس ٌ ٌتٓقىىس تهًىىح ٌٖىىاٍ 

 ٚذهطًٓح للىعك

 

 جلمٍأز  ّ جلمؿمٍعس

 

يحوتىىىىىىس تواىىىىىىٍز تكرىىىىىىس أ  

ٌأنىىىىص ٌٚىىىىىىْقس قرٓرىىىىىس  

قطىىىىُ  ىىىىّ تٛىىىىس جلهٓحنىىىىس 

ح عًٌج ٌيٍ جٖتل  ّ تهكطً

قىىل ْٛىىلف جٖتىىٌٍ  ؾعلطًىىح 

وٌتىىىىىىح جلمهقىىىىىىًز ٚىىىىىىحقرس 

ج٘قٓىىىحِ لىٌؾىىىس جلٗىىىعٌٍ 

ذحلىىًند علىىُ أٖىىٓحء لٓٓىىص 

لًىىح ْىىى ذًىىح  تهكطًىىح توطىىحـ 

جٖتىىىىل  ىىىىّ ؾىىىىًخ جلٍؾىىىىل 

لاٍْىىىىىىق جٖتىىىىىىل ٌجلعىىىىىىٍوز 

 � لٙنٓحنٓس ٌجلكق
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 شيمال عمي الصاوي 
 الدراس  الشيادة التلصص

 
ٔيٍوو والِيح ال وػ١ٍج ِيح 

ػييييٓ جلطٕييييحع، ٚئّٔييييح 
ذٓيييرد جٌطؼيييٛو  ٚليييى 
ٔؼطحو هْ ٍٔوو ِفيح١ُ٘ 
ِٚؼطمييىجش ِٚٓييٍّّحش 
وْٚ هْ ٔىٍييف هٔفٓييٕح 
ؾٙيييىج ٌىيييٟ ٌٍّٔ٘يييح 
ػٍٝ ػمٌٕٛيح ٚٔطكميك 
ِيييٓ ٚيييكطٙح ِٚيييىٜ 
ٚييالق١طٙح ٌٕييح ٌٚٛلطٕييح 
ٌٚظٍٚفٕييح  فٙييً فىييٍ 
هقىٔح ٠ِٛح ٌّحيج ٠ميٛي 
جٌٕحِ هٔٗ ال ٠ٛيٍف هْ 
؟ ٔأوً جٌّحٌف ِغ جٌكٍٛ
ٌييُ ٔفىييٍ قطييٝ ٚؾييىٔح 
جأل٠ؼّيييييس جٌٛييييي١ٕ١س 
ضؿطحـ هْٛجق جٌطؼيحَ 
٠ٚطمرٍٙييييح جٌىػ١يييييٍْٚ 
٠ٚٛييييييرف جٌّطييييييرم 
جٌٛيييي١ٕٟ ِطييييرهُٙ 
جٌّفٟييً  ٌٚىييٓ ٘ييًج 
جٌّمحي ١ٌّ ِهٛٛيح 
ٌٍكييى٠ع ػييٓ جٌطؼييحَ 
جٌٛييي١ٕٟ ػٍيييٝ ه٠يييس 

 قحي 
 

وػييٟٛٔ ه٠ييٍـ ْييإجال 
ييييح فييييٟ ْيييي١حق  ٍِكًّ
ِٛٞييييييييييييييييييييٛػٕح  
ٚذحٌّٕحْييييرس، هغٍييييد 
جٌظييييٓ ٌييييُ ٠طٛلييييف 
أٌٛج جٌىػ١يييييٍْٚ ١ٌٓييييي

هٔفُٓٙ ٘يًج جٌٓيإجي 
ِٓ لرً  ً٘ ٠ٓيطٍَُ 
جالػطييييٍجف ذطهٛييييٙ 
هقىُ٘ فيٟ ِؿيحي ِيح 
جٌكٛٛي ػٍٝ ٖيٙحوز 
هوحو١ّ٠يييس ضف١يييى هٔيييٗ 
وٌِ ِييييٛجو ِإٍ٘ييييس 
ٌٍؼّييييً فييييٟ ٘ييييًج 
جٌّؿييييحي؟ هٌؾييييف هْ 
ِؼظّىييييُ ْيييي١مٛي  

ذييحٌطرغ، ٘ييً ٕ٘ييحن “
ٕٚ٘يح ” ف١ٍٞس هنيٍٜ؟

٠ّىٕٕح ئغريحش فىيٍز هْ 
جٌؼمييً جٌرٗييٍٞ ١ّ٠ييً 
ئٌييييييييٝ جٌطٓيييييييي١ٍُ 

١حش ِٓيييييرمس ذفٍٞيييي
ٌوو٘ييح رنييٍْٚ فأنييً 
٠ٍوو٘ييح وْٚ ٚػييٟ هٚ 
فُٙ هٚ ضفىٍُّ  ذ١ّٕيح ٌيٛ 
جػطّييييييىٔح جٌطفى١ييييييٍ 
ٚئػّيييييييحي جٌؼميييييييً 
النطٍفيييص جٌّفيييح١ُ٘  
فىُ ِيٓ ٖيحػٍ وٌِ 
جٌطيييد ٌٚيييُ ٠يييىٌِ 
جٌٕظُ ٚجٌمٛجفٟ  ٚويُ 
ِيييٓ ٚيييحقد ٔٗيييح٠ 
ضؿحٌٞ ٔحؾف ٌُ ٠ىٌِ 
هٚييٛي ئوجٌز جألػّييحي، 
ذييً ٌييُ ٠كٛييً ػٍييٝ 
ضؼٍيييي١ُ وييييحف  هٚييييال  

ٍيييس فيييٟ ٘يييًج ٚجألِػ
 جٌٛىو وػ١ٍز 

ج   ٌّٚييحيج ٔييً٘د ذؼ١ييى 
هٌيييُ ٔٓيييّغ ؾ١ّؼيييح 
 -ذؼرحِ ِكّٛو جٌؼمحو
جألو٠ييييييد جألٌّؼييييييٟ 

جًٌٞ ٌُ ٠طٍيك  -ج١ٌُّّ
ضؼ١ٍّح وحف١ح  هٌيُ ٠ميٍه 

وػ١يٍ ِٕييح ػيٓ ضِٛييحِ 
ئو٠ٓيييييْٛ جٌّهطيييييٍع 
جًٌٞ هٔيحٌ اليالَ ج١ٌٍيً 
ذّٛييرحقٗ جٌىٍٙذييحتٟ، 
ٚجٌييًٞ ضييُ فٛييٍٗ ِييٓ 
ِىٌْييطٗ ألْ ِؼٍّطييٗ 

١ٔحضييييييٗ ال ٌهش هْ ئِىح
ضإٍ٘ييٗ ٌٍىٌجْييس فييٟ 
جٌّىٌْيييس؟ ٚغ١يييٍُ٘ 
جٌىػ١ٍْٚ جِػحي ْط١ف 
ؾييٛذُ ِٚييحٌىَٛ ئوييّ 
ٚهؾحغييييييح و٠ٍٓييييييطٟ 
ٚغ١ٍُ٘ ِّٓ يويٍُ٘ 
جٌىحضد ػريى   ٚيحٌف 
جٌؿّؼيييس فيييٟ وطحذيييٗ 

 ”ػظّحء ذال ِىجٌِ “
 

ئْ ٌذيي١ لييىٌز هقييىُ٘ 
ػٍٝ جِطٙحْ ِٕٙيس ِيح 
ذحٌٗٙحوز جٌطٟ قٛيً 
ػ١ٍٙيييح ٔط١ؿيييس ِيييٌٍٖٚ 
 ذىٌجْييس ؾحِؼ١ييس فييٟ
ِؿحي ِؼ١ٓ ِٓ ٖيأٔٗ 
جٌطم١ٍيييً ٚجٌكيييى ِيييٓ 
جٌميييييىٌجش جٌرٗييييي٠ٍس 
جٌىحِٕييس جٌطييٟ ٚ٘رٙييح 
  ٌه١ٍفطيييييٗ فيييييٟ 
جألٌٜ  ٘يييًج جٌٕظيييحَ 
لٟييٝ ػٍييٝ ئِىح١ٔييس 
ٚؾييييييييٛو جٌؼٍّييييييييحء 
ٚجٌّهطييييٍػ١ٓ جٌيييي٠ًٓ 
ويييحْ جٌٛجقيييى ِيييُٕٙ 
٠ر١رييح ٖٚييحػٍج ٚهو٠رييح 
ٚفٍى١ح ٚوحضرح ِٚطٍؾّيح 
ِٚإٌفيييح ٌٍىطيييد فيييٟ 
ٖييييييطٝ جٌّؿييييييحالش 
 ٚجٌؼٍَٛ ٚجٌفٕيْٛ فيٟ
رْ ٚجقيييى ِيييٓ هِػيييحي 
جٌفييحٌجذٟ ٚجذييٓ ْيي١ٕح 
ٚجذٓ جٌٕف١ّ  ِٓ لحي 
هْ جإلٔٓييحْ ال ٠ّىٕييٗ 
جٌط١ّيييُ ْيييٜٛ فيييٟ 
ِؿيييحي ٚجقيييى ٠فٕيييٟ 

 ػٍّٖ ف١ٗ؟
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ٌيييٟ ٚيييى٠مس ِمٍذيييس 
وٌْص جٌطد ٚقٍٛص 
ػٍيييييييييٝ وٌؾيييييييييس 
جٌّحؾٓط١ٍ فٟ جٌطيد 
جٌرٍٗٞ  ٌىيٓ اليٍٚف 
ق١حضٙييييح ٚجنط١حٌجضٙييييح 
ْيييييييحلطٙح ٌٍؼّيييييييً 
ِىٌْييييييييس ٌٍغييييييييس 
جإلٔؿ٠ُ١ٍس فيٟ ئقيىٜ 

ىجٌِ جٌى١ٌٚييييس  جٌّيييي
ِٚٓ نالي جٌؼًّ ٌّىز 

ْييٕٛجش فييٟ ٘ييًج  ٓٔ
جٌّؿحي هٚركص هفًٟ 
ِؼٍّييس ٌغييس ئٔؿ٠ُ١ٍييس 
فييٟ جٌّىٌْييس جٌطييٟ 
ضؼّييً ذٙييح ذييال ِٕييحَع  
ٚجٌالفص ٌٍٕظٍ هٔٙح ٌيُ 
ضفمى ِٙحٌز جٌطٗه١ٙ 
جٌطرييييٟ ٠ّٚىييييٓ هْ 
ضٓط١ٍٗ٘ح جْطٗيحٌز 
٠ر١س فطف١ىن ٚضٛؾٙه 
ٔكيييٛ ٠ٍ٠يييك جٌؼيييالؼ 
جٌٛك١ف  ٌٚىٕٙح وجتّيح 

غ١ييٍ “مييٛي هٔٙييح ِييح ض
ِطهٛٛس فٟ ضى٠ٌّ 

ٌذّح ”  جٌٍغس جإلٔؿ٠ُ١ٍس
وحْ جألِيٍ ويًٌه قي١ٓ 
ذىهش  ًٌٚٙج الٍص ضٍوو 
ضٍه جٌؼرحٌز وْٚ ٚػيٟ 
ِٕٙح هْ جألٍِ ٠طغ١ٍ ِٚح 
وييحْ ٚييك١كح ذييحألِّ 
جٔطٙص ٚيالق١طٗ ج١ٌيَٛ 
ٚجٔطفييييٝ ٚجٔؼىييييّ  
ًٌٌه فمى ٠ٍريص ئ١ٌٙيح 
هْ ضىف ػٓ جوػحء هٔٙيح 

فيٟ ” غ١ٍ ِطهٛٛيس“
ّؿييٍو هٔٙييح جٌطييى٠ٌّ ٌ

ٌييُ ضييىٌِ فييٟ و١ٍييس 
ضؼط١ٙيييييييح ٖيييييييٙحوز 
١ٌٓييييييييحّٔ ٌغييييييييس 
ئٔؿ٠ُ١ٍييييس  ٚذؼييييى هْ 
٠ٍرييييص ِٕٙييييح ٘ييييًج 
جٌطٍيييد، وطريييص ٘يييًج 

 جٌّمحي 

 
وفٛج ػيٓ جٌطم١ٍيً ِيٓ 
ٖييأْ هٔفٓييىُ ألٔىييُ 
ذكيييييٛي   ٚلٛضيييييٗ 
ٚػٛٔييييييييييٗ ٌىييييييييييُ 
ضٓطط١ؼْٛ هْ ضط١ُّٚج 
فٟ جٌىػ١ٍ ِٓ جأل١ٖحء 
فييٟ رْ ٚجقييى ألْ   
ٚٞيييغ وجنٍىيييُ ضٍيييه 

تٍس  ٚٔٙح٠يس جٌمىٌز جٌٙح
هٚؾييٗ والِييٟ ذٗييىً 

هٔييطٓ … نييح٘ ٌٍٕٓييحء
ن١ٍ و١ًٌ ػٍيٝ جٔطفيحء 
جوػييحء ٌذيي١ جٌطهٛييٙ 
ذحٌىٌجْييييس  فييييحٌٍّهز 
ضٓيييييطط١غ هْ ضيييييطمٓ 
ِٙييحٌجش جٌطؼحِييً ِييغ 
جٌٍؾييً فٙييٟ َٚؾييس، 
ٚضم١ٕيييييييحش جٌؼّيييييييً 
جٌٌُّٕيييٟ فٙيييٟ ٌذيييس 
ِٕييييييُي، ٚهْييييييح١ٌد 
ٚٚٚفحش جٌطٟٙ فٟٙ 
٠ح١٘يييييس، ِٚٙيييييحٌجش 
جٌٍػح٠س ذحأل٠فحي فٟٙ 
 هَ، ٚلييييييييييييييييييىٌجش
ِٓييييييحػىضُٙ فييييييٟ 
وٌجْييييييطُٙ فٙييييييٟ 
ِؼٍّييييييس، ٚهْييييييٍجٌ 
جالػطٕحء ذأفٍجو هْيٍضٙح 
فيييٟ ٍِٞيييُٙ فٙيييٟ 
٠ر١رييس، ٚ٘ييٟ نر١ييٍز 
جلطٛيييحو٠س ِٚٛيييٍكس 
جؾطّحػ١ييس ١ْٚحْيي١س 

جٌييم  هٞييف …ِكٕىييس 
ئٌيييٝ يٌيييه، ئْ وحٔيييص 
جٍِهز ػحٍِس، جٖطغحٌٙح 
-ذّٕٙس فٟ ِؿيحي ِيح 
ٌيييييي١ّ ذحٌٟييييييٌٍٚز 
جٌطهٛييييييٙ جٌييييييًٞ 

فٙيٟ ِٕطؿيس  -وٌْطٗ
 ٚٚحقرس هغٍ 
ٌىييً ِييٓ فطييٓ  ضك١ييس

ئٌٝ لىٌجضٗ ٚقّيى   
ػٍيييييٝ ِيييييح ٚ٘ريييييٗ، 

فييحٔطٍك فييٟ جٌك١ييحز 
فأٞييحف ٚوييحْ يج هغييٍ  
ٌٚييُ ٠طهييً جٌطهٛييٙ 
ٚجٌىٌجْيييييس ي٠ٌؼيييييس 
ضٛلفييٗ ػييٓ جالٔطييالق 
فٟ جٌك١حز  ٘إالء فم١ 
ُ٘ ج٠ًٌٓ ٌيٓ ٠هٍؾيٛج 
ِٓ جٌى١ٔح وّح ونٍٛ٘ح  
ذييً ئٔٙييُ ٌييٓ ٠هٍؾييٛج 
قطييٝ ٚئْ ٌقٍييٛج ػييٓ 

 ػحٌّٕح جٌّحوٞ 
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 طبي ؾ
 
 
 
 
 
 
01 

أسػػػئم  وأجو ػػػ  بلصػػػوص 
 الماسؾ )ال ناع  الطبي

تىىح يىىٍ جلوىىحٌق ذىىٓن جلمحْىى   -1

 ؟N95 جلارّ جلعحوِ ٌتحْ 

………. 

جلمحْ  جلعحوِ غٓىٍ تكاىك قىٍي 

جلوىىىىىىك ٌجٖنإل..ٌذحلطىىىىىىحلّ ْمىىىىىىٍ 

 N95جلًٍجء تن قٍلى..ذٓهمح جي

تكاك قٍي جلوك ٌجٖنىإل ٌٚ ْمىٍ 

ذىىحلمٌٌٍ جلًىىٍجء جٚ ذعىىى  لطٍضىىى 

تىىىن نىىىٛي جلمحْىىى  نوٓىىىى..ٌتى 

% 95ٖنىىىى ْولطىىىٍ  95ْىىىمّ خ

تن جلؿُْثحش جلطّ ضمىٍ تهىى..أتح 

 ٓعهىىىّ جنىىىى غٓىىىٍ  Nقىىىٍف جي

تٟىىحو للٍُْش..)ضٍؾىىى تحْىىاحش 

 ..(أنٍَ تٟحوز للٍُْش

………………………. 

تىح يىّ  حتىىز جلمحْى  جلارىّ  -2

جلعىىحوِ؟ يىىل ْمهىى  أَ نىىٍا تىىن 

 جلعىٌَ؟

……… 

 جلمحْىىىى  جلارىىىىّ جلعىىىىحوِ ْعىىىىُي

ج ىىىىٍجَجش جلوىىىىك ٌجٖنإل..ٌْمهىىىى  

جلعىىٌَ ذًح..كىىًل  يىىٍ ْقلىىل تىىن 

تٓىىح  تٍضىْىىى ذلمىىّ أنوىىى ٌ مىىى 

ذٓىْىىىىى جلطىىىىّ تىىىىى ضاىىىىٍ  تلٍغىىىىس 

ذعىىىىىٌَ..ٌلان يىىىىًج جلمحْىىىى  ٚ 

ْكمىىّ تىىن جلعىىىٌَ عىىن ٠ٍْىىق 

جلًٍجء..ذٍجْىىىىىاس جلمٓاٌٍذىىىىىحش 

ٌجلوٌٍْٓىىىىحش جلطىىىىّ تىىىىى ضاىىىىٍ  

 ..عحلقس ذحلًٍجء

……………………… 

% 95ْولطىٍ  N95تلهح ج  جي -3

تىىىىىىن جلؿُْثحش..تىىىىىىح يىىىىىىّ جي  

تىىىىٌجش جلمحْىىى  جلارىىىّ جلعىىىحوِ 

 علُ جلولطٍز؟

…………. 

% علىىىُ 90ٌ 10ضطىىىٍجٌـ ذىىىٓن 

 ..قٓد ؾٍوضى

……………………… 

كٓإل نطأكى تن كوحءز جلمحْ   -4

 جلًِ نٓطهىتى؟

………… 

 ىىىّ ذعىىىٝ جلىىىرٛو ضٍؾىىىى يٓثىىىحش 

تٓىثٍلس عىن تٍجترىس ؾىٍوز يىىًو 

 ..جلمحْاحش

ئيج ٌؾىش علُ عرىٍز جلمحْىاحش 

ْوٓىىى ذىىاتٍجٌ يىىًج جلهىىٍا تىىن  تىىح

جلمحْاحش ذٍجْاس ؾًىس ٌْىمٓس 

 .. ّ جلرلى جلمٛه  ْاٍ  أ ٟل

……………………… 

تىحيج عىن جلمحْى  جلمٛىهٍا  -5

 تن جلقمحٔ..؟ يل ْوٓى؟

……………. 

جلمحْىى  جلمٛىىهٍا تىىن جلقمىىحٔ 

تحوضىىى تهٓىىٍؾس..ٌذحلطحلّ قؿىىك 

جلوطكىىىىحش جلطىىىىّ ضٓىىىىمف ذمىىىىٌٌٍ 

جلًىىٍجء  ٓىىى أكرىىٍ ٌعىىىويح أكػىىٍ 

قحٌنىىىس ذمىىىحوز جلرٌٍلىىىّ ذاػٓىىىٍ ت

ذىىىىىىىٌٍذٓلٓن جلمٛىىىىىىىهٍا تهًىىىىىىىح 

جلمحْىى  جلارّ..ٌيىىّ تىىحوز غٓىىٍ 

تهٓىىىىىىىٍؾس..ٌذحلطحلُ كوحءضًىىىىىىىح 

 …أعلُ ذمٍجقل

……………………… 

يىىل ْوٓىىى ئيج ٚىىهعهح جلمحْىى   -6

جلقمحٖىىّ تىىن عىىىز ٠رقىىحش لاىىّ 

 نكٓن كوحءضى؟

…………….. 

ٚ..ٖ  كىىىل ٠رقىىىس ئٞىىىح ٓس ضُْىىىى 

% 2تىىىىىىىىن جلاوىىىىىىىىحءز ذهٓىىىىىىىىرس 

ْىىى تىىن عىىى   ق١..ذح٘ٞىىح س لمُ

جٌ٘ضٓىىحـ  ىىّ ئٌضىجتىىى..تمح ْعهىىّ 

عى  تىٌز جلٗهٙ علُ ج٘لطىُج  

 ..ذى  طٍز ٠ٍْلس

……………………… 

يىىىل ْوٓىىىى ئٌضىىىىجء جلمحْىىى   -7

ذٛوس وجتمس  ّ جٖؾٍجء جلمقلقىس 

 جلكحلٓس؟

…………….. 

ٌئ  كحنىىىىىىص تهظمىىىىىىس جلٛىىىىىىكس 

جلعحلمٓس ٚ ضهٛف ذاٌضىجتىى قحلٓىحً 

للؿمٓىىىىى  ٠ىىىىىٍي جلٍتىىىىىص..ئٚ ج  

ش أغرطىىىىىىص أ  ذعىىىىىىٝ جلىٌجْىىىىىىح

ئٌضىجتىىى ٠ىىىٍي جلٍتىىص ْقلىىىل تىىىن 

جقطمىىىىىىىحٚش جلعىىىىىىىىٌَ ذهٓىىىىىىىرس 

75ٍ%… 

جلمٗىىالس ج  ج٘ ىىٍج٠  ىىّ ٖىىٍجء 

جلمحْىىىىىاحش ذىىىىىىٌ  وجاٍ ققٓقىىىىىّ 

ْىىٓهلق أَتىىس  ىىّ ضىىٍج ٍو للىىًْن 

ْكطحؾٍنى لعى  نٍٗ جلعىٌَ تػل 

تٍٞىىىىُ جلاٌٌٍنىىىىح ٌتهىىىىحلآًك 

ٌج٠ٖرىىىىىىىىىىىىىحء ٌجلممٍٞىىىىىىىىىىىىىحش 

 ..جلمعحلؿٓن لًك

……………………… 

وز ئْىىطهىج  يىىل ْماىىن ئعىىح -8

 جلمحْ ؟

…………. 

ٚ ْماىىىن يىىىًج ذحلهٓىىىرس للمحْىىى  

جلؿٍجقّ جلعحوِ..ْؿىد جلىطهلٙ 

 ..تهى ذعى كل تٍز جْطهىج 

 

 ىىىىىىٓمان جعىىىىىىحوز ..N95أتىىىىىىح جي

جْىىىىىطهىجتى ئيج لىىىىىك ْطلٍظ..تىىىىى  

تٛقظىىىىس ج  ئعىىىىحوز جْىىىىطهىجتى 

ضُْىىىىىى تىىىىىن ٚىىىىىعٍذس جلطىىىىىهوّ 

كمح جنًح ضُْى تن جقطمحٚش …ذى

 ..نمٍ جلمٓاٌٍذحش علٓى

رس للمحْىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ذحلهٓىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

جلقمحٖىىىىىىىىىىىىّ.. ٓمان ئعىىىىىىىىىىىىحوز 

 …جْطهىجتى ذعى غٓٓلى

……………………… 

تلىىىىص أ  تهظمىىىىس جلٛىىىىكس  -9

جلعحلمٓىىىىىىىىس ٚ ضٍٚىىىىىىىىّ قحلٓىىىىىىىىحً 

ذحْىىىىىىىطهىجتى للؿمٓىىىىىىى  ٠ىىىىىىىٍي 

 جلٍتص..ذك ضٍّٚ جلمهظمس ئي ؟

……………….. 

ضٍّٚ جلمهظمس قحلٓىحً ذحْىطهىج  

 :جلمحْاحش كمح ْلّ

ٚ ْؿىد علىُ جلؿمٓى  ئٌضىجتىى  –

جلطرحعىىىىىىى ٠ىىىىىىٍي جلٍتىىىىىىص..ْاوّ 
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ج٘ؾطمىىىىىحعّ ٌغٓىىىىىٓل جْٖىىىىىىِ 

 ..ذانطظح 

ْؿىىد علىىُ تٍٞىىُ ٌقىىحتلّ  –

جلاٌٌٍنىىىح ٌجٖتىىىٍجٜ جلطهوٓىىىٓس 

 ..جلمعىْس ئٌضىجءو ٠ٍي جلٍتص

ْؿد علُ جلمهحلآن ٌج٠ٖقىك  –

جلارٓىىىىىىىىس جلمعحلؿىىىىىىىىس لكىىىىىىىىحٚش 

جلاٌٌٍنىىح ئٌضىىىجءو ٠ىىٍجي  طىىٍجش 

 ..تٍذًك تن جلمٍُٞ

 ْؿد علىُ جلمعىحلؿٓن جٌضىىجء –

N95 ٍذًك جلٗىىْى  ىّ أٌتىحش تى

تن جلمٍٞىُ..تػٛ أغهىحء ضٍكٓىد 

 ..أنحذٓد جلطهوّ جلٛهحعّ

…………………………

………………………. 

ْقىحي ج  جٌضىىجء جلمحْى  تىى  -10

ْاىىىٍ  أْىىىٍأ أقٓحنىىىحً تىىىن عىىىى  

 ئٌضىجتى..لك ْقحي يًج؟

…………. 

ْٛىق يًج ئيج لك ٍْجعّ تٍضىىِ 

جلمحْىىىىى  ج٘قطٓح٠ىىىىىحش جلَٛتىىىىىس 

 ..ذٗال ُْْى تن  ٍ٘ جلعىٌَ

لىىىىىك ٍْضىىىىىىِ ٌْهلىىىىى   تىىىىىػٛ: ئيج

جلمحْىىىىى  ذحلاٍْقىىىىىس جلٛىىىىىكٓكس 

)جلاٍْقىىىىس جلٛىىىىكٓكس تٍؾىىىىٍوز 

ذحلٛىىىىىىىىىىٌٍ ٌجلوٓىىىىىىىىىىىٍْ  ىىىىىىىىىىّ 

 …(جلطعلٓقحش

تىىىػًٛ: ئيج لىىىك ْقىىىك ذط ٓٓىىىٍو عهىىىى 

 ..ضلٍغى

تىػًٛ: ئيج أعىىحو جْىطهىج  جلمحْىى  

 ..جلارّ جلعحوِ

تىىىىىىػًٛ: ئيج جعطقىىىىىىى ج  جٌضىىىىىىىجء 

جلمحْىىىىى  ْ هىىىىىّ عىىىىىن جلطرحعىىىىىى 

 …ج٘ؾطمحعّ ٌغٓٓل جْٖىِ

: ئيج كىىىح  تٍْٟىىىحً ٍْضىْىىىى تىىىػًٛ 

لمهىىىىىىىىىىىىى  نقىىىىىىىىىىىىىل جلعىىىىىىىىىىىىىىٌَ 

لٕنٍْن..ٌعهىىىى نلعىىىى لىىىك ًْىىىطك 

ذىىىىحلطهلٙ تهىىىىى ذٗىىىىال ٚىىىىكّ 

 ٓاىىىٍ  جلمحْىىى  نوٓىىىى تٛىىىىٌجً 

 ..للعىٌَ

تىىىػًٛ: ئيج كىىىح  ٍْضىْىىىى لكمحْطىىىى 

تىىن جلعىٌَ..ٌلاهىىى ْلمٓىىى تىىن 

جلهىىحٌؼ كػٓىىٍجً  طهطقىىل جلملٍغىىحش 

علىىُ جلٓىىاف جلهىىحٌؾّ للمحْىى  

 ..لٓىْى

 …ٌياًج

 
 
 
 

       
  
 
 

 ند  دمحم إبراىيـ
 ىانتا

 
ذٓهمىىىىح جلعىىىىحلك كلىىىىى ُتهٗىىىىِ ل 

ذڤٓىىٌٍِ كٌٌٍنىىح ٌ تطحذعىىس 

عىىىو جٖٖىىهح٘ جلمٛىىحذى ٌ 

جلمطعح ٓى ٌ عىىو جلٍ ٓىحش .. 

ضىىىىك مًىىىىٌٍ رٓىىىىٌٍِ آنىىىىٍ 

 ” يحنطح” ْٓمُ 

ٌ يىىىٍ رٓىىىٌٍِ ْٛىىىٓد  –

جلؿًىىىحَ جلطهوٓىىىُ ٌ ْٓىىىمُ 

 .تطَٛتس يحنطح جلٍتٍْس

أٌي تىىىىن ضىىىىٍ ُ ذىىىىًل   –

ٌؾىىل ٚىىٓهُ  جلڤٓىىٌٍِ يىىٍ

تىىىىىىىن تقح٠عىىىىىىىس ٌٌيىىىىىىىح  

 .جلٛٓهٓس

يىىىًز لٓٓىىىص أٌي تىىىٍز  –

لظًىىىٌٍ جلڤٓىىىٌٍِ ذىىىل ئنىىىى 

مًٍ  ُ جلٍْٚحش جلمطكىز   

ئلىىُ عىىح   1993ٌ تىىن عىىح  

 728ضمىىىىص ئٚىىىىحذس  2017

قحلىىس ذىىحلڤٌٍِٓ ٌ تعظمًىىح 

 .غٍٓ تمٓص

يىىىًج جلڤٓىىىٌٍِ تطعىىىىو  –

جلٓىىٛٚش ٌ لاهًىىح تٍضراىىى 

ذىىىىىىىحلوثٍج  جٌ جلؿىىىىىىىٍيج  ٌ 

ذٓىىىىهًك  جلقىىىىٍجٌٜ ٌ ْهطقىىىىل

عىىىىن ٠ٍْىىىىق جلوٟىىىىٛش جٌ 

 .جللعحخ

ْهطقل لٙنٓح  عن ٠ٍْق  –

تٛتٓىىىىطى َٖ ْىىىىاف كىىىىح  

علٓىىىىىى تهلوىىىىىحش جلقىىىىىحٌٜ 

جلكحتىىىىىىىىل للڤٓىىىىىىىىٌٍِ   أٌ 

ضهىىىىىىىىحٌي ٠عحتىىىىىىىىحً تلٍغىىىىىىىىحً 

 .ذحلوٟٛش جٌ جللعحخ

ٌ لاىىن جلمىىٍْف ف جٖتىىٍ  –

جنىىىىى لىىىىّٓ تػىىىىل رٓىىىىٌٍِ 

كٌٌٍنىح    ڤٓىٌٍِ كٌٌٍنىح 

ْهطقىىل ذىىٓن جٖٖىىهح٘ عىىن 

همىىىىىىىح ٠ٍْىىىىىىىق جلعىىىىىىىىٌَ ذٓ

جلمٛحذٓن ذڤٌٍِٓ يحنطىح ٚ 

ْٛىىىىىىىىىىىٓرٍ  جٖٖىىىىىىىىىىىهح٘ 

 .جٔنٍْن

 

 : أعٍجٞى

جٌضوىىىىىحا قىىىىىٍجٌز جلؿٓىىىىىك  

 .ٌْٛحقرًح تٗعٍٍْز

 .جلٗعٌٍ ذحلٛىجا جلٗىْى-

 .ألك  ّ عٟٛش جلؿٓك-

جلطعىىىىىىىىىىٍٜ للقىىىىىىىىىىّء  أٌ -

 .جًْ٘حي أٌ ألك  ّ جلران

 10ئلىىّ  4ٌذعىىى تىىٌٌٍ تىىن 

أْىىح  تىىن ج٘ٚىىحذس أِ  طىىٍز 

قٟىىىحنس جلڤٓىىىٌٍِ  ْىىىُوجو 

جٖتىىىىٍ ْىىىىٍء  ٌيهىىىىح ضاػىىىىٍ 

جلعىْىىىىىىىى تىىىىىىىن جٖعىىىىىىىٍجٜ 

 :ٌتهًح

جلٓىىىىىعحي جلىىىىىًِ ْٛىىىىىحقرى -

 .نٌٍؼ  ئ ٍجَجش

 .ٞٓق ٖىْى  ّ جلطهوّ-

ضعٍٜ جلٍتس لطىٍجكك ٖىىْى -

 . ّ جلٍٓجتل

 .جنهوحٜ ٞ ١ جلى -

 .جنهوحٜ كوحءز جلقلد-
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 إنچي مطاوع
 كنا صدي يف

نَّػا صػػدي يفإإ تمػر الميػػالي  كش
مفعمػػ   بحاديءنػػا  متشػػ ع  

بجوال ءرءرتنا  كنػا نتشػارؾ  
حت  أنفاسنا  الكممات  حػر 
عذو   تضمناإإ ى ػ َّ الربيػعش 
معيا  لرجنػاإإ  عػدما أزىػرت 
براعـ الحػ    مبينػا  أينعػت 
وزىت ببريق سرؽ ناظرينا  
حامػػػػػػت فراشػػػػػػات العشػػػػػػق 
حولنػػػػػا  مدغدغػػػػػ  أفكارنػػػػػا 
وأحاسيسػػػػنا  تػػػػبلق ال حػػػػر 
بػػػػػردال تصػػػػػافيناإإ وعػػػػػزؼ 
  لحػػػػػػف العشػػػػػػق مجفاننػػػػػػا
يف عمػػػػػ  شػػػػػاطئو  متجػػػػػاور 
جمسػػػناإإ تيمػػػس الن ضػػػات 
 شػػػػػػغ  يبسػػػػػػرنا  معمنػػػػػػ  
كيميال لاصػ  بيننػا  تجعػ  

تيػػػػػػامس العيػػػػػػوف أجمػػػػػػ  
أسػػػػػػػرارنا  فشِضػػػػػػػ  شػػػػػػػوقي 
د اللػػػداف  قػػػاؿ  عنػػػدما تػػػورَّ

 : اسميا
 .ىاتي يدِؾ يا غصف ال اف

 :لجم  ابتعدت قائم 
 .عي آ عميؾ  

 :قاؿ
أريػػػػػػدىاإإ عمِ ػػػػػػي  سػػػػػػحرىا 

ءُّػػِؾ ىيػػامي أنظمػػِؾ شػػعريا  يبش 
وغرامػي يػػا بريئػ  العينػػيفإإ 
ال تفزعػػي  ف ػػط دعييػػا تػػن ـ 
ببػػػراح كفػػػي اليػػػوين   لػػػػف 
أقطػػػػ  عنبيػػػػاإإ أو أغػػػػزو 
مدنيا  عمػ  كػ  حػاؿ لػيس 

ماجنػػػػػ  ال ػػػػػد  … ا ف يػػػػػا
سػػػػػاحرة الجفػػػػػوف  مغريػػػػػ  
النظػػػػػرات  رسػػػػػرة العيػػػػػوف  
شػػػػػػيي  امنفػػػػػػاس  مشءيػػػػػػرة 
الشػػػجوف  ناعمػػػ  الشػػػفتيف 
   بمػػذة الكػػوف  بريئػػ  ال مػػ

شػػػػػ ي  الحركػػػػػات  ن ضػػػػػؾ 
عاشػػػػق  وك مػػػػؾ راىػػػػ إإ 
ال ميػػػػ  مػػػػف نعومػػػػ  يػػػػديِؾ 
امنحينػػيإإ ىيػػػا  لػػػـ أطمػػػ  
قبم  تتػوىني  أو أطمػع فػي 

 .ما ىو أكءر فعميَّ حني

فسػػاد الصػػمتش لجػػ ي  ربمػػا 
لوفيػػػػػا ممػػػػػا يسػػػػػمبنا المػػػػػ  

 ..والء ات  
مضت الساعات أمػاـ سػحر 
ال حػػػػػػر  تمحفنػػػػػػا السػػػػػػمال 
 سػػػػػػح  ناعمػػػػػػ  التػػػػػػبءير  

اغبنا النسػػػػيـ فيشػػػػع  ويشػػػػ
الع ػػػػػ   امفكػػػػػار  نت ػػػػػاذؼ 
كممػػػػات وحركػػػػات طفوليػػػػ إ 
فجػػػبة  ينػػػزؿ عمػػػ  الصػػػلر 
مغػػامريا  يمسػػؾ يػػدي نػػػاظريا 
بييػػػػػػاـ  فػػػػػػبقوؿ مسػػػػػػمو   

 :اإلرادة
 .أشح ُّؾ  

والت طػػػػػػت صػػػػػػورة دونمػػػػػػا 
ػمتإإ  استئذاف  جاو   الصَّ
وحركاتو ء بشتت   تفاجػبإإ فمػـ 
ػػػػػاك لػػػػػذا غيػػػػػرت  يِحػػػػػر جوا ي

 :الموضوع قائم 
ىيا  فموعد الحف  قػد رفإإ 
لنعشػػػػػد مرض الواقػػػػػع  فمػػػػػا 
ل اؤنػػػػػا إال لحضػػػػػور حفػػػػػ  
ػػػػا  صػػػػديق كػػػػاف يظنػػػػو حبي ي

 .يمي  في اللياؿ
كيػػػػ  مػػػػر الحفػػػػ ؟  لمػػػػاذا 
ذىبػػػػػػػػػت؟  ال أدريإإ مػػػػػػػػػػا 
أعممػػػػو أنػػػػو لصػػػػؾ غرامػػػػو 
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 عػػػػػػػدىا منحنػػػػػػػي  أشػػػػػػػيد 
موجػػات ال حػػر ول بمػػ  كػػ  

 :أىداني  عف معناىا قاؿ
 .ا حءيإإ ال تسبليني

صػػػدي يف  لفػػػرط قربنػػػا كنػػػا 
وتفاىمنػػػػا تظننػػػػا حبيبػػػػيف  
جمعنػػا الميػػ  وعشػػ وإإ كنػػا 
جػػريحيفإإ ىػػو  ف ػػرَّ لمدينػػ  
بناىػػا  كتا اتػػو عمَّيػػا تشنسػػيو 
ما كافإإ أنا  عشػ ت النػـو 
والمػػوت  سػػريريك فػػالتفكير 
يربكنػػػػي  ءػػػػـ تعارفنػػػػا فػػػػ ذ 
 بسػػتاري يحيطنػػي  يش ِرئنػػي 
ػػػػػ  أل ػػػػػاره   أشػػػػػعاره  أت صَّ

و  يعمِ منػػػي يشػػػركني  بحداءػػػ
وأستشػػػػػػػػػػػػػيره  تشػػػػػػػػػػػػػاركنا 
االىتمامػػػػػػػػػػات  ت اسػػػػػػػػػػمنا 
النزىػػػػػات  صػػػػػارت واحػػػػػدةي 
لططشنػػػاإإ مراعيػػػ  لظػػػروؼ 

 .ا لر  صدي يف صرنا
غار ِمنا م ف غارإإ فحػاولوا 
انتزاع مشاعر منو تضػاىي 
مكػػػػػانتي  إءػػػػػارة غيػػػػػرة قػػػػػد 
تش عدني  لكننػا كنػا صػدي يف 
متفػػػػاىميف  ألػػػػويف نعػػػػـإإ 
زميم ػػػػػػػي إحسػػػػػػػاس ربمػػػػػػػا  

 ػػػػت روحانػػػػا  التبكيػػػػد  تعان

لكننػػػا أنكرنػػػاإإ ورأينػػػا أننػػػا 
حبي ػػػاف مػػػػف نػػػػوع لػػػػاص  
سمَّينا ما بيننا الكءير  لكننا 
ا عػػػػف  حافظنػػػػا عميػػػػو  عيػػػػدي

 ..مدين  الح  وألعابيا
فػػ  أنػػاإإ وال ىػػوإإ   ػػدراتنا 
ػػ  المزيػػد مػػف  نسػػتطيع تحمُّ
شػػ اوة امطفػػاؿك فالحػػ  مػػا 
ىػػػػو إال طفػػػػ  يعربػػػػد بػػػػيف 

يطمػػػ  ال مػػو إإ وكػػػ  ليمػػ  
المزيػػػدإإ حتػػػ  كػػػاف الم ػػػال 
العاص إإ الت ينػا وت اربنػا  
برحمػػ  انسػػجمناإإ و مػػودة 
ػػػػػػػحرنا  نسػػػػػػػجت  وألفػػػػػػػ  سش
امحػػػػػػ ـ ليوطيػػػػػػػا ومعيػػػػػػػا 
ِىمنػػػػػػػػػاإإ ضػػػػػػػػػعفت عػػػػػػػػػف 
الم اومػػػ  قموبنػػػا وعيوننػػػا  
ف شضػػػػػي اممػػػػػرإإ وبوجػػػػػود 
الحػ  اعترفنػا  شػيد ال حػػر 
 بمواجػػػػو مػػػػػي د عشػػػػػ ناإإ 
وقع شيادة مػي د حػ  منػذ 

ننا  حػػػػػ  عنػػػػػو زمػػػػػف سػػػػػك
لشػػػػينا اإلفصػػػػاح  لتػػػػذو  
نظػرات عيوننػا ىائمػ  عمَّػػف 
حولنػػػػػا  وتسػػػػػ   ىمسػػػػػات 
شػػػػفاىنا فاضػػػػح  ل ايانػػػػا  
تكتحػػػػػػػ  أعيننػػػػػػػا  ػػػػػػػا لر 

فتفصػػػػػػػ  عػػػػػػػف أشػػػػػػػواقنا  
لتلتمط ل يا أيدينا حاضػن  
لموليػػػػػػػػػدة رمالنػػػػػػػػػػا  كنػػػػػػػػػػا 
صػػػػػػػدي يف  وا فإإ نحػػػػػػػف 

 .عاش اف
ت اميػػػػاـإإ تمتيػػػػا ليػػػػاؿ   مػػػػرَّ

 تػػػو طػػػواؿ  واليػػػـو لػػػاؼ ء
 حبػػػػػيإإ صػػػػػػار مذبػػػػػػذ ياإإ 
مشػػػتت امفكػػػار  بػػػيف ىػػػذه 
وتمػػػػػؾ وبينػػػػػي  بػػػػػيف حػػػػػ  
ألريػػػػات مفعػػػػـ  الع ػػػػارات  
وبػػػػػػيف عشػػػػػػ ي وحضػػػػػػني 
الصامتيف  يريد تجرب  حػ  
غيػػري  عمَّػػو يكتشػػ  زيػػ  
شػػػػغفي  يريػػػػد مسػػػػاعدتي  
ليفيػػػػق مػػػػف أسػػػػري  عمَّػػػػو 
ييدي قم و النسياف  ىمػس 

 :يوميا ساىييا
لػػػوال أنػػػِؾ اعترفػػػِت  حبػػػي  

ينا كما كنا صػدي يف كمػا ل  
 .سائر امصدقال
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 قالوا عن الحب

 

قحلس جلكد ْعٕٓ ٚحقرًح 

 ّ قحلس تن ج٘قطٓحؼ   

جقطٓحؼ تلف   ئنى جنطٛي 

جلطٍجَ    تػل جلؿٍا 

ٌجلعإ   ْاحو ْاٍ  تن 

جلمٓطكٓل جْ٘ط هحء عهًح. 

 أ ٠ٍٛ  –

 

******* 
 

ئنى ٚ ذى لهح تن أ  نكطٍِ 

  جلًْن تن تؿحٌجز أٌلث

ْكرٍ  جلكد   ذىًٚ تن أ  

َكٍْح  -ْكرٍج جلمكرٍخ. 

 ئذٍجيٓك

 

******* 
 

جلٌُجؼ يٍ جلطٍؾمس جلهػٍْس 

 -جلؿح س لقٛٓىز جلكد. 

 أتٓن ضقّ جلىْن

******* 
 

ٚ ْرىأ جلكد ٌْهطًّ كمح 

نطٌٍٛ   جلكد تعٍكس   

جلكد قٍخ   جلكد نٍٟؼ 

ؾٓمّ  -ٚ نًحْس لى. 

 ذحلىٌْن

******* 
 

جلٍؾل جلمٍأز ذٓن  ئيج تُٓ

ؾمٓ  جلهٓحء؛  ًل  يٍ 

جلكد ... ئيج أٚرف جلهٓحء 

ً ٚ ْ هٓن جلٍؾل تح  ؾمٓعح

 ض هٓى جتٍأز ٌجقىز؛  ًل 

 

 

 

يٍ جلكد ... ئيج تُٓ جلٍؾل  

جلمٍأز ٚ ٖنًح أؾمل 

جلهٓحء  ٌٚ ٖنًح أيكُ 

جلهٓحء  ٌٚ ٖنًح أٌ ُ 

جلهٓحء  ٌٚ ٖنًح أٌلُ 

ًح جلهٓحء ذحلكد  ٌلان ٖن

يّ يّ ذمكحْهًح 

 -ٌعٍٓذًح؛  ًل  يٍ جلكد. 

 عرحِ تكمٍو جلعقحو
 

******* 
 
 

ْمان أ  نٟ  تٍجنٓن علُ 

كل ّٖء  ّ جلكٓحز   

ذحْطػهحء جلكد ٚ ْمان أ  

 -ْاٍ  ضكص أِ تحنٍ . 

 ضحْلٌٍ ٍْْوص
 

******* 
جلكد لٍقىو  أٌ جلمعٍ س 

لٍقىيح  لن ْعاٍنح قٓحز 

ؾٓىز    ّ جلعٌٍٛ 

تح مًٍ جلٍْاُ  عهى

جلاحعٍ   كح  جلٍيرح  

ْهٛكٍ  جلهحِ ذحلطؿم  

 ّ جلاهحتّ للٛٛز 

ٌجلهطٓؿس أ  جلعىٌَ 

جنطٍٗش ذٍٓعس  يًج تػحي 

عن جلكد وٌ  تعٍ س   

جلكٍخ جلعحلمٓس جٌٖلُ 

ًٚ عن جلمعٍ س  تىتص تػح

 ذٍٓضٍجنى ٌجْل -وٌ  قد. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليس سي ي أف تلمق 
وال لنفسؾ روحاي محب     

شلصي  جذا     ولكف مف 
السي  أف تكوف لموقاي 
ليرتاح   ربؾ ا لروفإ 

 نيمسوف ماندي 
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 نياد كراره

 الحزف ممني ع
أنح جلطّ أكل جلكُ  تهىّ 

تىىىىىح أكىىىىىل قطىىىىىُ تللطىىىىىى 

 حذطلعطىىى  ىىّ لكظىىس تىىٍز 

لاهىىىىىىىىى مىىىىىىىىل وجنلىىىىىىىىّ 

ْٛىىىىىىىىىىىىىحٌعهّ ئلىىىىىىىىىىىىىُ 

ْى عهّ لٗطُ  تحٚنًحْس 

 ج٘ضؿحيحش...

 عىىىحوزئ ىىىّ ضىىىحٌز أعمىىىل 

جلطىىىٌٍْ آنىىً تىىن جلعىىحلك 

قىىٍلّ جلٓىىأِ ٌج٘قرىىح٠ 

ٌجلراحء ٌ أقٍلى ٖٖىٓحء 

 ....ؾمٓلس

ذىىحٖتّ قٓهمىىح جنآىىٍش 

أٌي تىىىٍز ضعلمىىىص كٓىىىإل 

أنٓىىىؽ للاىىىحٌٚش  ىىىٍٔ 

تىىىىىىىٌُكٕ  ٌللكىىىىىىىٍجت١ 

رٓىىىىس ضٗىىىى  تلٍقىىىحش غٍج

  ٞٓحء تن ٚه  ْىِ

قٍلىىىص ضلعػمىىىّ لٛىىىمص 

تهىىىطؽ ...ضعلمىىىص جلٍْىىىك 

ذحلالمىىىحش ٌ نقٗىىىص أٌي 

 تٛٓىز 

مح  قىىش تىٛ  ذعىيح قٓه

ٚىىىىى ٍٓ علىىىىىُ تحٌعىىىىىس 

جلاٍْىىىىىىىىىىىق جلمىىىىىىىىىىىإوِ 

لٗتٍتىىىىس ضٍتوىىىىص عىىىىن 

جلٍْىىىك ذعىىىى أ  ٌْىىىمص 

لًح آنٍ لٍقس ٌأْمٓطًح 

ذحْىىىمًح لطٟىىىُء٠ٍْقّ 

جلقىىىىىحو   نىىىىىٌٍج  لاههىىىىىّ 

قٓهًىىىىىح ضعلمىىىىىص ٚىىىىىه  

جٖٖىىىىٓحء جلؿىْىىىىىز تىىىىن 

  جلعى 

كهص أؾم  تاٍجش جلىت  

ٓىىىٍجٌج ٚتعىىىح ك أٖىىىالًح 

ٌعقىىىىىىىج  ٍْىىىىىىىج تلٍنىىىىىىح 

 . ذألٍج  جلٓمحء

هعص ٠ىىىىىحٌٚش تىىىىىن ٚىىىىى

تُتًىىىىىح ٌجلطىىىىىّ ٖىىىىى إل 

جلطؿحيىىىىىىىىىىىىل ٌقىىىىىىىىىىىىٕ 

ٌجلٛترىىىىحٚز لاههىىىىّ لىىىىك 

أْىىىىىأِ ٌٖٗىىىىىص عاىىىىىٍ 

ٚهعطى تىن ذىطٛش جٖتىل 

  تن قٍلّ

ؾىىىلص قىىرٛ أنٟىىٍج تىىن 

ٖىىؿٍز تطٓىىلقس ٌ ألقٓىىص 

ذىىىىى ٚضٗىىىىرع ذحلٓىىىىكد 

ٌأغىىىىىىىىىىىحوٌ جلاٍْىىىىىىىىىىىق 

جلمطًحلىى  تىىن ضكطىىىّ  ٚ 

أوٌِ كىىىىك تىىىىن جلمىىىىٍجش 

ْىىىقاص ٌأعىىىىش جلاىىىٍز 

لاههىىىىىّ قٓهًىىىىىح ضعلمىىىىىص 

ج   ىىىىٍق قىىىىىىٌو جلآىىىىٍ

  جلٍجت 

ضعلمىىىىىىص نٓىىىىىىؽ جلكلىىىىىىك 

  ٌجلٍٓٓ تعى للهًحْس

أتىىح قٓهمىىح جنًُتىىص  ىىّ 

تعٍكطىىىىىّ ٞىىىىىى ٌقىىىىىٕ 

جلملىىل ٌجلهىىًٚ  ضعلمىىص 

٠ىىىىٛء جلؿىىىىىٌج  تكٍش 

تىىن علىىُ قىىٍجت١ تهُلىىّ 

جلاكحلىىىىىد جلمطٓىىىىىلقس ٌ 

كٗىىىىىاص جلٛىىىىىقٓ  تىىىىىن 

جلؿٍجنىىىىىىىىد جل ىىىىىىىىحتٍز ٌ 

٠ٍوش جلكقىى تى  ذىٍجتّ 

جلرٗىىٍ ْىىٍو جلقلىىٍخ غىىك 

 أعىىىىىىش جلاىىىىىٛء ذلىىىىىٍ 

ٌذٓعىىىّ يىىىحوِء أٞىىىوص 

عٛىىىىح ٍٓ ٠ىىىىحتٍز نكىىىىٍ 

 جلٓمحء ذكٍْس

ٌَيىىىٌٍ ضهرىىىص  ىىىّ أتىىىل 

  تطالعس لٗعلُ

ٌْمص أٌؾٍقىس َيٍْىس 

جللىىىىىٍ  ذٍْىىىىىحوجش تىىىىىن 

قٍْىىىٍ  أٌَق ٌٌٞىىىعص 

 ٍق جل ٓك تٛىرحقح ْهٓىٍ 

ٓن عطمىىىس لىىىّ ٠ٍْقىىىّ ذىىى

جٖتىىىىّ ٌ نىىىىٍف جل ىىىىى 

 يجلمؿًٍ

أ   ذعىىىىى ذٍيىىىىس قحٌلىىىىص

أعرىىىىٍ جلهًىىىىٍ جلمًىىىىحؾٍ 

لٗتىىىل لاههىىىّ لىىىك أ لىىىف 

طعلمىىىىص ٚىىىىه  جٖ ىىىىٛ   

  جلٛ ٍٓز لٙذكحٌ ٍْْعح

ٌٚىىىهعص ٚىىىٌٍج كػٓىىىٍز 

للٍ ىىىحق تُؾىىىص أغىىىحنّ 

جلوٍـ ذحٖتهٓىحش ٌٚىٌٍ 

جلٟىىىىكاحش ٌجلٍتٛىىىىحش 

 ذحلمٍْٓقُ جلٓعٓىز

 تهكص كل تهًك جذطٓىحتس

 ققٓقٓس ٌ ٍـ تؿم  

أنطظىىىىىٍ أتىىىىىح جٔ   أنىىىىىح 

جلكُ  جلؿىْى ٖعٍف تح 

, جلىىىىىًِ ْىىىىىأضعلمى تهىىىىىى

 .ْأقٍلى ٌْٖنكٓإل ٌ
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 جٌؼىو ه١ٛسٖ

 
 

 ٠ٗ ق١ٓٓ

 
 

 
 

 1889نٍ مرٍ  15ي  /  1306)

أكطٍذٍ  28ي  /  1393 -

1973 )  

أوْد ٌنحتى تٍِٛ  لُقّد ذعمٓى  

جٖوخ جلعٍذّ. غٍّٓ جلٌٍجْس 

جلعٍذٓس  ترىا جلٍٓٓز جلًجضٓس 

 ّ كطحذى  جْٖح   جلًِ نٍٗ 

. ْعطرٍ تن أذٍَ 1929عح  

جلٗهٛٓحش  ّ جلكٍكس جلعٍذٓس 

س. ٚ ضُجي أ احٌ جٖوذٓس جلكىْػ

ٌتٍجتإل ٠ى قٓٓن ضػٍٓ جلؿىي 

 .قطُ جلٍٓ 

 

وٌِ  ّ جَٖيٍ  غك جلطكق 

ذحلؿحتعس جٖيلٓس قٓن ج ططكص 

  ٌقٛل علُ 1908عح  

غك جذطعع  1914جلىكطٌٍجو عح  

ئلُ  ٍنٓح لٓامل جلىٌجْس. عحو 

ئلُ تٍٛ لٓعمل أْطحيج للطحٌْم 

غك أْطحيج لل س جلعٍذٓس. عمل 

جخ  غك تىٍْج عمٓىج لالٓس جٔو

لؿحتعس جْ٘اهىٌْس  غك ٌٍَْج 

للمعحٌف. تن أًٍٖ كطرى:  ّ 

( 1926جلٗعٍ جلؿحيلّ )

ٌتٓطقرل جلػقح س  ّ تٍٛ 

(1938.) 

 

 

 ٌِٛىٖ ٚٔٗأضٗ

 
ٌٚى "٠ٗ ق١ٓٓ ػٍٟ 
ذٓ ْالِس" ٠َٛ 

ٔٛفّرٍ  51جٌؿّؼس 

، ٚوحْ ْحذغ غالغس 5881

ػٍٗ ِٓ هذٕحء هذ١ٗ 
ق١ٓٓ، ٚنحِّ هقى 
 ،ِٗ ػٍٗ ِٓ هٖمحت

ٟ ل٠ٍس جٌى١ٍٛ ل٠ٍرس ف
ِٓ ِغحغس ئقىٜ ِىْ 
ِكحفظس ج١ٌّٕح فٟ 
جٌٛؼ١ى جأل١ْٚ 

جٌٍّٛٞ ٌُٚ ٠ٍّ ػٍٝ 
ػ١ٕٟ جٌطفً هٌذؼس 
ِٓ جألػٛجَ قطٝ 

ه١ٚرطح ذحٌٍِى ِح ه٠فح 
جٌٌٕٛ ف١ّٙح ئٌٝ جألذى؛ 
٠ٍٚؾغ يٌه ئٌٝ 
جٌؿًٙ ٚػىَ ؾٍد 
هٍ٘ٗ ٌٍطر١د ذً 

جْطىػٛج جٌكالق جًٌٞ 
ُٗ ػالؾح ي٘د  ٚٚف ٌ

حْ ٚجٌىٖ ذرٍٖٛ، ٚو
ح  ّٟ ِٛالف  ق١ٓٓ ػٍ
ٍ ج ٌل١ك جٌكحي  ٚغ١
فٟ ٍٖوس جٌٓىٍ  
هونٍٗ هذٖٛ وطحخ 
جٌم٠ٍس ١ٌٍٗم دمحم 
ؾحو جٌٍخ ٌطؼٍُ 
جٌؼٍذ١س ٚجٌكٓحخ 
ٚضالٚز جٌمٍرْ جٌى٠ٍُ 
ٚقفظٗ فٟ ِىز 

ل١ٍٛز هيٍ٘ص هْطحيٖ 
ٚهلحٌذٗ ٚٚجٌىٖ جًٌٞ 
وحْ ٠ٛكرٗ هق١حٔح  
ٌكٌٟٛ قٍمحش جًٌوٍ، 
ٚجالْطّحع ئٌٝ ػٕطٍز 

ٖىجو ٚهذٛ ٠َى  ذٓ
 جٌٙالٌٟ 

 
  

 
 

 ضؼ١ٍّٗ

ونً ٠ٗ ق١ٓٓ ؾحِغ 
جألَ٘ييييييٍ ٌٍىٌجْييييييس 
جٌى١ٕ٠س ٚجالْطُجوز ِٓ 
جٌؼٍييَٛ جٌؼٍذ١ييس فييٟ 

، فكٛيييً 2091ػيييحَ 
ف١ٗ ػٍٝ ِح ض١ٍٓ ِيٓ 
جٌػمحفس، ٚٔحي ٖيٙحوضٗ 
جٌطٟ ضهٌٛٗ جٌطهٛٙ 
فيييٟ جٌؿحِؼيييس، ٌىٕيييٗ 
ٞييييحق يٌػييييح  ف١ٙييييح، 
فىحٔص جألػٛجَ جألٌذؼس 
جٌطيييٟ لٟيييح٘ح ف١ٙيييح، 

ج ِيييح يويييٍٖ ٘يييٛ ٚ٘يييً
ٔفٓٗ، ٚوأٔٙيح هٌذؼيْٛ 
ػحِح  ٚيٌه ذحٌٕظٍ ئٌيٝ 
ٌضحذس جٌىٌجْيس، ٚػميُ 
جٌّييٕٙؽ، ٚػييىَ ضطييٌٛ 
جألْييييحضًز ٚجٌٗيييي١ٛل 
٠ٚيييييٍق ٚهْيييييح١ٌد 

 .جٌطى٠ٌّ
 

ٌّٚييح فطكييص جٌؿحِؼييس 
جٌّٛيي٠ٍس هذٛجذٙييح ػييحَ 

وحْ ٠ٗ ق١ٓٓ  2091
هٚي جٌّٕطٓيير١ٓ ئ١ٌٙييح، 
فيييييييىٌِ جٌؼٍيييييييَٛ 
جٌؼٛييي٠ٍس، ٚجٌكٟيييحٌز 
٠م جإلْيييال١ِس، ٚجٌطيييحٌ
ٚجٌؿغٍجف١ح، ٚػىوج  ِيٓ 
جٌٍغيييييحش جٌٗييييييٍل١س 
وحٌكرٗييي١س ٚجٌؼر٠ٍيييس 
ٚجٌٓيييي٠ٍح١ٔس، ٚالييييً 
٠طييييٍوو نييييالي ضٍييييه 
جٌكمرييس ػٍييٝ قٟييٌٛ 
وٌِٚ جألَ٘ييييييييييييييٍ 
ٚجٌّٗييييييحٌوس فييييييٟ 
ٔىٚجضيييييييٗ جٌٍغ٠ٛيييييييس 
ٚجٌى١ٕ٠ييس ٚجإلْييال١ِس  
ٚوهخ ػٍٝ ً٘ج جٌؼًّ 

، 2021قطييييٝ ْييييٕس 
ٟٚ٘ جٌٕٓس جٌطٟ ٔحي 
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ف١ٙح ٖٙحوز جٌيىوطٌٛجز 
ِٚٛٞيييٛع جأل٠ٍٚقيييس 

ٛ  "يوييييٍٜ هذييييٟ ٘يييي
جٌؼييالء" ِييح هغييحٌ ٞييؿس 
فٟ جألْٚح٠ جٌى١ٕ٠س ، 
ٚفييٟ ٔييىٚز جٌرٌٍّييحْ 
جٌٍّٛٞ ئي جضّٙٗ هقيى 
هػٟييييييحء جٌرٌٍّييييييحْ 
ذييييحٌٍّٚق ٚجٌُٔىلييييس 
ٚجٌهٍٚؼ ػٍيٝ ِريحوب 

 .جٌى٠ٓ جٌك١ٕف
 

ٚفٟ جٌؼحَ ٔفٓٗ، هٞ 
هٚفىضٗ  2021فٟ ػحَ 

جٌؿحِؼس ج٠ٌٍّٛس ئٌٝ 
ِٛٔر١١ٍيييييٗ ذفٍٔٓيييييح، 
ٌّطحذؼييييس جٌطهٛييييٙ 

ز ِيٓ فيٍٚع ٚجالْطُجو
جٌّؼٍفيييييس ٚجٌؼٍيييييَٛ 
جٌؼ٠ٍٛس، فيىٌِ فيٟ 
ؾحِؼطٙييييح جٌفٍٔٓيييي١س 
ٚروجذٙح، ٚػٍيُ جٌيٕفّ 
ٚجٌطح٠ٌم جٌكى٠ع  ذمٟ 
ٕ٘ييييحن قطييييٝ ْييييٕس 

، ْيييٕس ػٛوضيييٗ 2021
ئٌٝ ٍِٛ، فأليحَ ف١ٙيح 
قييٛجٌٟ غالغييس هٖييٍٙ 
هغيييحٌ نالٌٙيييح ِؼيييحٌن 
ٚنٛيييِٛحش ِطؼيييىوز، 
ِكٌٛ٘يييح جٌىر١يييٍ ذييي١ٓ 
ضيييييييى٠ٌّ جألَ٘يييييييٍ 
ٚضييييى٠ٌّ جٌؿحِؼييييحش 

ِيييييح قيييييىج جٌغٍذ١يييييس 
ذحٌّٓيييييإ١ٌٚٓ ئٌيييييٝ 
جضهحي لٍجٌ ذكٍِحٔٗ ِٓ 
جٌّٕكييس جٌّؼطييحز ٌييٗ 
ٌطغط١يييييييس ٔفميييييييحش 
وٌجْييطٗ فييٟ جٌهييحٌؼ، 
ٌىييٓ ضييىنً جٌٓييٍطحْ 
قٓييي١ٓ وحِيييً قيييحي 
وْٚ ضطر١يييييك ٘يييييًج 
جٌمييييٍجٌ، فؼييييحو ئٌييييٝ 
فٍٔٓييييح ِييييٓ ؾى٠ييييى 
ٌّطحذؼيييييس جٌطكٛييييي١ً 

جٌؼٍّييٟ، ٌٚىييٓ فييٟ 
جٌؼحٚييييييّس ذييييييح٠ٌّ 
فييىٌِ فييٟ ؾحِؼطٙييح 
ِهطٍييييف جالضؿح٘ييييحش 

ٟ ػٍيييُ جٌؼ١ٍّيييس فييي
جالؾطّيييييحع ٚجٌطيييييح٠ٌم 
ج١ٌٛٔيييحٟٔ ٚجٌٍِٚيييحٟٔ 
ٚجٌطح٠ٌم جٌكى٠ع ٚهػيى 
نالٌٙييييييح ه٠ٍٚقييييييس 
جٌيييييىوطٌٛجز جٌػح١ٔيييييس 
ٚػٕٛجٔٙييح  ااجٌفٍٓييفس 
جالؾطّحػ١ييس ػٕييى جذييٓ 
نٍييىْٚ،،، ٚوييحْ يٌييه 

ئٞحفس ئٌيٝ  2021ػحَ 
ئٔؿييييييييحَٖ وذٍييييييييَٛ 
جٌىٌجْييحش جٌؼ١ٍييح فييٟ 
جٌمييييحْٔٛ جٌٍِٚييييحٟٔ، 
ٚجٌٕؿييحـ ف١ييٗ ذىٌؾييس 
ْٛ جالِط١حَ، ٚفيٟ غٟي

ضٍييه جألػييٛجَ وييحْ لييى 
ضييييُٚؼ ِييييٓ ْييييَٛجْ 
ذ٠ٍٓيييييٛ جٌفٍٔٓييييي١س 
ج٠ٍٓ٠ٌٛٓس جٌؿٕٓي١س 
جٌطييٟ ْييحػىضٗ ػٍييٝ 
جإل٠يييالع هوػيييٍ فيييأوػٍ 
ذحٌٍغيييييس جٌفٍٔٓييييي١س 
ٚجٌالض١ٕ١س، فطّىٓ ِيٓ 
جٌػمحفييس جٌغٍذ١ييس ئٌييٝ 

 .قى ذؼ١ى
 

ويييحْ ٌٙيييًٖ جٌٓييي١ىز 
ػظ١ُ جألغٍ فٟ ق١حضٗ، 
ُٗ ذىٌٚ جٌمحٌب  فمحِص ٌ
ِٗ جٌىػ١ٍ ِٓ  فمٍهش ػ١ٍ

جؾيييييغ، ٚهِىضيييييٗ جٌٍّ
ذحٌىطيييد جٌطيييٟ ضّيييص 
وطحذطٙيح ذط٠ٍميس ذٍج٠يً 
قطييٝ ضٓييحػىٖ ػٍييٝ 
جٌمييٍجءز ذٕفٓييٗ، وّييح 
وحٔييييييييص جٌُٚؾييييييييس 
ٚجٌٛى٠ك جٌيًٞ وفؼيٗ 
ٌٍطميييىَ وجتّييييح  ٚلييييى 
هقرٙح ٠ٗ قٓي١ٓ قريح  
ؾّح ، ِّٚيح لحٌيٗ ف١ٙيح 

هٔيييٗ "ِٕيييً هْ ْيييّغ 
ٚٛضٙح ٌُ ٠ؼيٍف لٍريٗ 
جألٌيييُ"، ٚويييحْ ٌطيييٗ 
قٓيييي١ٓ جغٕييييحْ ِييييٓ 
جألذٕيييحء ّ٘يييح  ه١ِٕيييس 

 ِٚإّٔ 
 
 
 
 

 هْحضًضٗ

وييييحْ جألْييييطحي جألٚي 
ٌطييييٗ قٓيييي١ٓ ٘ييييٛ 
ج١ٌٗم دمحم ؾحو جٌٍخ، 
جٌيييًٞ ػٍّيييٗ ِريييحوب 
جٌمييييييٍجءز ٚجٌىطحذييييييس 
ٚجٌكٓيييييحخ، ٚضيييييالٚز 
جٌميييٍرْ جٌىييي٠ٍُ فيييٟ 
جٌىطحخ جًٌٞ وحْ ٠ى٠ٍٖ 
ذّغحغيييس فيييٟ ػُذيييس 

 .جٌى١ٍٛ
 

ٚضٍميييٝ جٌؼٍيييُ فيييٟ 
جٌؿحِغ جألٍَ٘ ػٍٝ ٠ى 
ػيييىو ِيييٓ جألْيييحضًز 
ٚجٌّٗييح٠م ٚوييحْ ِييٓ 

ُ  ْيييييييي١ى هذييييييييٍَ٘
جٌٍّٚيييفٟ، ٚجٌٗييي١م 
ِٛيييطفٝ جٌٍّجغيييٟ، 
ٚجٌٗييي١م دمحم ذه١يييص، 
ٚج١ٌٗم ػطح، ٚج١ٌٗم 
دمحم ػرىٖ، ٚلى هػؿيد 
ذحوب جألٍِ وػ١يٍج  ذياٌجء 
٘يييًج جألن١يييٍ ٚجضهيييًٖ 
ِػحال  فٟ جٌػيٌٛز ػٍيٝ 
جٌميييى٠ُ ٚجٌطكيييٌٍ ِيييٓ 

 .جٌطمح١ٌى
 

ٚضطٍّييييً ٠ييييٗ فييييٟ 
جٌؿحِؼييييس جٌّٛيييي٠ٍس 
ػٍٝ ٠ى وً ِيٓ هقّيى 
َويييييٟ فيييييٟ وٌِٚ 

ْييال١ِس، جٌكٟييحٌز جإل
هقّى وّحي ذحٖيح فيٟ 
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جٌكٟييييحٌز جٌّٛيييي٠ٍس 
جٌمى٠ّييييييييييييييييييييييس، 
ٚجٌّٓطٍٗق ؾ٠ٛيىٞ 
فيييييييييٟ جٌطيييييييييح٠ٌم 
ٚجٌؿغٍجف١ييح  هِييح فييٟ 
جٌفٍيييه فططٍّيييً ػٍيييٝ 
وحٌٌٛ هٌفٛٔٓٛ ١ٍٍٕٔيٛ، 
ٚفٟ جٌٍغحش جٌٓيح١ِس 
جٌمى٠ّيييييييس ػٍييييييييٝ 
جٌّٓطٗييٍق ١ٌطّييحْ، 
ٚفيييييييٟ جٌفٍٓيييييييفس 
جإلْال١ِس ػٍٝ وجف١يى 
ْييحٔطالٔح، ٚفييٟ ضييح٠ٌم 
جٌكٟييييحٌز جٌٗييييٍل١س 

ى٠ّس ػٍٝ ١ٍِٟٛٔ، جٌم
ٚجٌفٍٓييييييفس ػٍييييييٝ 
ِحْييييييي١ٕ١ْٛ، ٚجألوخ 
جٌفٍٔٓييييييٟ ػٍييييييٝ 

 .و١ٍّحٔص
 

هِح فٟ ؾحِؼس ذح٠ٌّ 
فيييييييىٌِ جٌطيييييييح٠ٌم 
ج١ٌٛٔيييييييحٟٔ ػٍيييييييٝ 
غٍٛضٓيييّ، ٚجٌطيييح٠ٌم 
جٌٍِٚحٟٔ ػٍيٝ ذٍيٛن، 
ٚجٌطح٠ٌم جٌكى٠ع ػٍيٝ 
ْييي١غٕٛذِٛ، ٚػٍيييُ 
جالؾطّييحع ػٍييٝ ج١ِييً 
وٌٚوييح٠ُ، ٚلييى هٖييٍف 
٘يييًج ِٚؼيييٗ ذٛغ١ٍيييٗ 
ػٍييٝ ه٠ٍٚقطيييٗ ػيييٓ 

س جذييٓ نٍييىْٚ فٍٓييف
جالؾطّحػ١ييس ذّٗييحٌوس 
 .ِٓ ذٍٛن ٚوحَجٔٛفح

 

 ػٛوضٗ ٌٍّٛ

ٌّييح ػييحو ٠ييٗ قٓيي١ٓ 
 2020ئٌييٝ ِٛييٍ ػييحَ 

ػيي١ٓ هْييطحيج ٌٍطييح٠ٌم 
ج١ٌٛٔيييحٟٔ ٚجٌٍِٚيييحٟٔ 
فييييييييٟ جٌؿحِؼييييييييس 
جٌّٛييييي٠ٍس، ٚوحٔيييييص 
ؾحِؼييس ه١ٍ٘ييس، فٍّييح 
هٌكمييص ذحٌىٌٚييس ػييحَ 

ػ١ٕطييييييييٗ َٚجٌز  2011
جٌّؼحٌف هْيطحيج  ف١ٙيح 
ٌألوخ جٌؼٍذٟ، فؼ١ّىج  

ى١ٍيييييس ج٢وجخ فيييييٟ ٌ
جٌؿحِؼس ٔفٓٙح، ٚيٌه 

، ٌىٕييٗ ٌييُ 2011ػييحَ 
٠ٍريييع فيييٟ جٌؼّيييحوز 
ْييٜٛ ٠ييَٛ ٚجقييى؛ ئي 
لىَ جْطمحٌطٗ ِٓ ً٘ج 
جٌّٕٛييد ضكييص ضييأغ١ٍ 
جٌٟيييييغ١ جٌّؼٕيييييٛٞ 
ٚجألوذٟ جًٌٞ ِحٌْيٗ 
ػ١ٍييييييٗ جٌٛفييييييى٠ْٛ، 
نٛيييييييَٛ جألقيييييييٍجٌ 
جٌىْط١٠ٌٛٓ جًٌٞ وحْ 
 .ُِٕٙ ٠ٗ ق١ٓٓ

 
هػ١يى  2099ٚفٟ ػيحَ 

٠ٗ ق١ٓٓ ئٌٝ ػّحوز 
٢وجخ، ٌىييٓ ٚذٓييرد ج

ِٕف جٌؿحِؼس جٌىوطٌٛجز 
جٌفه٠ٍيييس ٌؼيييىو ِيييٓ 
جٌٗهٛييييييييييييييييي١حش 
ج١ٌٓحْيي١س جٌٍِّٛلييس 
ِػييييً ػرييييى جٌؼ٠ُييييُ 
فّٙييييييٟ، ٚضٛف١ييييييك 
ٌفؼييص، ٚػٍييٟ ِييحٍ٘ 
ذحٖيييح، ٌٚفيييٝ ٠يييٗ 
قٓيي١ٓ ٌٙييًج جٌؼّييً، 
هٚييىٌ ٠َٚييٍ جٌّؼييحٌف 
ٍِِْٛح ٠مٟٟ ذٕمٍٗ 
ئٌيييٝ َٚجٌز جٌّؼيييحٌف، 
ٌىيييٓ ٌفيييٝ جٌؼ١ّيييى 
ضٓيٍُ ِٕٛيرٗ جٌؿى٠يى 

س ئٌييٝ جٞييطٍ جٌكىِٛيي
ئقحٌطييٗ ئٌييٝ جٌطمحػييى 

 .2091ػحَ 
 

ػٍييٝ هغييٍ ضك٠ٛييً ٠ييٗ 
قٓيي١ٓ ئٌييٝ جٌطمحػييى 
جٔٛيييٍف ئٌيييٝ جٌؼّيييً 
جٌٛييييكفٟ فأٖييييٍف 
ػٍييٝ ضك٠ٍييٍ ااوٛوييد 
جٌٗييٍق،، جٌطييٟ وييحْ 

٠ٛىٌ٘ح قحفي ػيٜٛ، 
ِٚييح ٌرييع هْ جْييطمحي 
ِييييٓ ػٍّييييٗ ذٓييييرد 
نييييالف ذ١ٕييييٗ ٚذيييي١ٓ 
ٚييييحقد جٌٛييييك١فس، 
فحٖييييييطٍٜ جِط١ييييييحَ 
ااؾ٠ٍييييىز جٌييييٛجوٞ،، 
ٌٚجـ ٠ٗييييٍف ػٍييييٝ 

ك٠ٍٍ٘يييح، ٌىيييٓ ٘يييًج ض
جٌؼًّ ٌُ ٠ؼؿرٗ فطيٍن 
جٌؼًّ جٌٛيكفٟ ئٌيٝ 
قيي١ٓ، وييحْ ٘ييًج ػييحَ 

2091. 
 

ٚفٟ جٌؼيحَ ٔفٓيٗ هٞ 
هػ١ييى ٠ييٗ  2091ػييحَ 

قٓيي١ٓ ئٌييٝ جٌؿحِؼييس 
ج٠ٌٍّٛس ذٛفس هْيطحي 
ٌألوخ، غُ ذٛفس ػ١ّى 
ٌى١ٍس ج٢وجخ جذطىجء ِٓ 

  ٚذٓيييرد 2091ػيييحَ 
نالفيييٗ ِيييغ قىِٛيييس 
دمحم ِكّييٛو جْييطمحي 
ف ِييٓ جٌؼّييحوز ١ٌٕٛييٍ
ئٌيييٝ جٌطيييى٠ٌّ فيييٟ 
جٌى١ٍييس ٔفٓييٙح قطييٝ 

، ْيييييٕس 2011ػيييييحَ 
ضؼ١١ٕييٗ ِييى٠ٍج  ٌؿحِؼييس 
جإلْيييىٕى٠ٌس، ئٞيييحفس 
ئٌييييٝ ػٍّييييٗ ج٢نييييٍ 
وّٓطٗييييييحٌ فٕييييييٟ 
ٌييييييَٛجٌز جٌّؼييييييحٌف، 
ٍِٚجلييد ٌٍػمحفييس فييٟ 
جٌييَٛجٌز ػ١ٕٙييح  ٚفييٟ 

ضييييييٍن  2011ػييييييحَ 
ق١يً 
ُ
جٌؿحِؼس ذؼيى هْ ه
 .ئٌٝ جٌطمحػى

 
، ٚوحْ 2019ٚفٟ ػحَ 

جٌكىُ ذ١ى قُخ جٌٛفيى 
ٌ ٍِْييَٛ ضؼ١١ٕييٗ ٚييى

٠ٍَٚج  ٌٍّؼحٌف، ٚذميٟ 
فيييٟ ٘يييًج جٌّٕٛيييد 

، ضح٠ٌم 2011قطٝ ػحَ 



 جزٌدج انفكز انحز 
 

 36 جزٌدج انفكز انحز 

ئلحِييييييس جٌكىِٛييييييس 
جٌٛفى٠ييس، ذؼييى هْ ِييٕف 
ٌمييد جٌرحٖيي٠ٛس ػييحَ 

، ٚذؼييى هْ ٚؾييٗ 2012
ويييً ػٕح٠طيييٗ ٌؿحِؼيييس 
جإلْيييىٕى٠ٌس، ٚػّيييً 
ٌت١ٓييح  ٌّؿّييغ جٌٍغييس 
جٌؼٍذ١يييييس ذحٌميييييحٍ٘ز، 
ٚػٟٛج  فٟ جٌؼى٠ى ِٓ 
جٌّؿيييييحِغ جٌيييييىٌٟٚ، 

جٌّؿٍيّ ٚػٟٛج  فيٟ 
جٌؼيييييييحٌٟ ٌٍفٕيييييييْٛ 

 .ٚج٢وجخ
 

ػييحو  2010ٚفييٟ ػييحَ 
٠ييييٗ قٓيييي١ٓ ئٌييييٝ 
جٌؿحِؼس ذٛفس هْيطحي 
غ١ييٍ ِطفييٍؽ، وّييح ػييحو 
ئٌٝ جٌٛكحفس فطٓيٍُ 
ٌتحْييييييييس ضك٠ٍييييييييٍ 
 .جٌؿ٠ٌّٛٙس ئٌٝ ق١ٓ

 

 فٟ ِىس ٚجٌّى٠ٕس

ي٘يد  2011فٟ ػيحَ 
٠يييييٗ قٓييييي١ٓ ألوجء 
ف٠ٍٟييييييييس جٌكييييييييؽ، 
ٚجْييييطغٍلص ٌقٍطييييٗ 
ضٓيييؼس ػٗيييٍ ٠ِٛيييح ، 
ٚويييحْ ٌٙيييًٖ جٌٍقٍيييس 

ٜ ٚجْيغ فيٟ ويً ٚى
ِىحْ، ٚوحْ جْيطمرحٌٗ 
ٕ٘حن جْيطمرحال  ١ِٙريح ، 
ٚػٍْيييح  ال ِػ١يييً ٌيييٗ  
فىييحْ فييٟ جْييطمرحٌٗ 
جٌٍّه ْؼٛو، ٚجألِيٍجء 
ٚجألػ١ييييحْ ٚجٌٛؾٙييييحء 
ٚجألوذييحء ٚجإلػال١ِييْٛ، 
ٚجقطفيييييييييص ذيييييييييٗ 
جٌّإْٓييحش جٌػمحف١ييس 
ٚج١ٌٙثيييييحش جٌؼ١ٍّيييييس 
وحفييس  وّييح جْييطمرٍطٗ 
ٕ٘يييحن ذؼػيييس جألَ٘يييٍ 
جٌٗيي٠ٍف، ٚوييحْ ِييٓ 

جٌٗييييي١م دمحم ذ١ٕٙيييييح 

ِطٌٟٛ جٌٗيؼٍجٚٞ، ئي 
وحْ ٠ؼًّ هْطحيج  فيٟ 
و١ٍييس جٌٗيي٠ٍؼس، جٌييًٞ 
ٌيييُ ٠ميييف ِيييٓ ٠يييٗ 
ق١ٓٓ ِٛلفيح  ْيٍر١ح ، 
ِؿيييييييحٌجز ٌُِالتيييييييٗ 
جألَ٘ييي١٠ٍٓ جٌّؼٍٚفيييس 
نِٛٛطُٙ رًٔجن ٌطيٗ 
قٓييي١ٓ، ذيييً ػٍيييٝ 
جٌؼىيييّ، ٌقيييد ذيييٗ 
ضٍق١رييح  ور١ييٍج ، ٚق١ ييحٖ، 
ٚهػٍخ ٠ٗ ق١ٓٓ ػٓ 
ْؼحوضٗ ذٙيًٖ جٌٍقٍيس 

جٌكؿيحَ، جإل٠ّح١ٔس ئٌيٝ 
ٌميييى ضٍويييْص »فميييحي  

٠َييحٌضٟ ٌٍكؿييحَ رغييحٌج  
ل٠ٛييييس ٌجتؼييييس فييييٟ 
ٔفٓيييٟ، ال ٠ّىيييٓ هْ 
ضٛييٌٛ فييٟ قييى٠ع هٚ 
هقحو٠ع  ٚقٓره هٔٙيح 
ج٠ٌّٛٓ جٌيًٞ هٖيٍق 
ِٕيييٗ ٔيييٌٛ جإلْيييالَ، 
ٚٔٗأش ف١يٗ جٌكٟيحٌز 
جٌؼٍذ١س جإلْال١ِس  ِٚح 
هػٍف ُلطٍج  ِٓ هلطيحٌ 
ٍَ فيٟ ػميٛي  جألٌٜ هغ 
جٌٕييييييحِ ٚلٍييييييٛذُٙ 
هغ ييٍْش ٚهيٚجلٙييُ وّييح 

 ٍَ ٘ييًٖ جٌييرالو، ٚوّييح هغّيي
جٌكؿيييحَ ف١ٙيييح ذٕييييٛع 

 .«نح٘
 

ٚػيييييييٓ ِٗيييييييحػٍٖ 
« ِىييييييييس»ٔكييييييييٛ 

لحي ٠يٗ « جٌّى٠ٕس»ٚ 
ّ٘يييييييح »قٓييييييي١ٓ  

جٌّى٠ٕطحْ جٌّمىْيطحْ 
جٌٍطيييحْ ضٙيييٛٞ ئ١ٌّٙيييح 
هفثىز ج١ٌٍّّٓٓ، ِيٓ 
 ُْ َجٌّ٘ح ُِٕٙ ِٚيٓ ٌي
٠ٌُّ٘ييح، ٌٚييُ هوييٓ ئال  
ٚجقييييىج  ِييييٓ ٘ييييإالء 
جٌّٓييييي١ٍّٓ جٌييييي٠ًٓ 
 ٠ٌُْٚٚ ِىس ٚجٌّى٠ٕيس

ٍََع   جٌييى٠ٓ  يي َٖ ِٕييً 
ٚذؼى «  جٌك١ٕف ٌٍٕحِ

٠َحٌضييٗ ٌّى٠ٕييس ٌْييٛي 
 ، ٚيييٍٝ   ػ١ٍيييٗ 
ْٚييييٍُ، ٚجٌّٓييييؿى 
جٌٕرييٛٞ، قييحٚي ٌؾييحي 
جٌٛيييييكحفس ٚهػ١يييييحْ 
جٌّى٠ٕييييس جٌّٕييييٌٛز هْ 
٠ٓطّؼٛج ٌٍيىوطٌٛ ٠يٗ 
قٓييييييي١ٓ، ذر١حٔيييييييٗ 
جٌٓيييييحقٍ، ِٕٚطميييييٗ 
جٌٍجتغ، ٚهْ ٠ظفٍٚج ذّح 
الفٍ ذٗ جٌؿّٙيٌٛ فيٟ 
ِىييييس ٚؾييييىز، ٌىٕييييٗ 

ػيييٓ جٌميييٛي، هِٓيييه 
ػٍيييٝ ٌغيييُ جإلٌكيييحـ 
جٌٗيييى٠ى ٚجٌّكيييحٚالش 
جٌّطىٌٍز، ِؼطيًٌج  ػيٓ 
ِح »ػىَ جٌىالَ ذمٌٛٗ  

وحْ ٌٟ هْ هضىٍُ فيٟ 
ّٟ، ٚييٍٝ  ِى٠ٕييس جٌٕريي
  ػ١ٍييٗ ْٚييٍُ، ِٚييح 
وييييحْ ٌييييٟ هْ هٌفييييغ 
ٚييٛضٟ ٚلييى لييحي   
ضؼيييييحٌٝ  اال ضٍفؼيييييٛج 
هٚييٛجضىُ فييٛق ٚييٛش 

 ّٟ  .«(جٌٕر
 

ٚوطد جٌٛكحفٟ ػٍٟ 
ِ٘ى ٠ييٗ »قييحفي   ييٛ ُٖ

قٓيي١ٓ هغٕييحء ٚلٛفييٗ 
ٚ٘يٛ « جٌكى٠ر١يس»ػٕى 

٠أنً قفٕس ِٓ جٌطيٍجخ 
٠ُٚمرٍّٙح، ٚػٕىِح ْيثً 

ً  »ػييٓ يٌييه لييحي   ٌؼيي
«  جٌٍْٛي ٠ٚيَة ٕ٘يح
ْٚييييثً ه٠ٟييييح  ػييييٓ 
ٖيييؼٌٖٛ ٔكيييٛ ِٙييير١ 
ييح »جٌييٛقٟ؟ فمييحي    ِ ه

ٌه٠ييٟ ف١ٙييح فٙييٛ ٌهٞ 
ويً ِٓيٍُ ٠ميِىٌّ ِٙييى 
جإلْييالَ قييك لييىٌٖ، 
٠ٚطّٕيييييٝ هْ ضىيييييْٛ 
ِٗيييٍق جٌٕيييٌٛ فيييٟ 



 جزٌدج انفكز انحز 
 

 37 جزٌدج انفكز انحز 

حِٙييح وّييح ِٓييطمرً ه٠
وحٔيييص ِٗيييٍق جٌٕيييٌٛ 
قييييي١ٓ جنطٛيييييٙح   
ذىٍجِطٗ، فحذطؼع ف١ٙيح 
ّ ىج ، ػ١ٍٗ جٌٓالَ  ك ُِ ا
ٖييييييح٘ىج  ِٚرٗييييييٍج  
٠ًٍٔٚج ، ٚوجػ١ح  ئٌٝ   
ذائييٗ ْٚييٍجؾح  ١ِٕييٍج ، 
ٚهٔيييُي ػ١ٍيييٗ جٌميييٍرْ 
ييىٜ ٌٍٕييحِ ٚذ١ّٕييحش  ُ٘

«  ِٓ جٌٙىٜ ٚجٌفٍلحْ
ْٚييييييثً ػييييييٓ هٚي 
ِإٌفحضييييٗ جإلْييييال١ِس 
ٚرنٍ٘ييح، فمييحي  وطييحخ 

ػٍيييييييٝ ٘يييييييحِٕ »
، ٚرنٍ٘ييييح «جٌٓيييي١ٍز

وّيح «  ٍِرز جإلْيالَ»
ْييثً ػييٓ جٌٗهٛيي١س 
جٌطٟ جْطٙٛضٗ، فميحي  

هٚال  ٌْيييييييييٛي  ، »
ٚغح١ٔيييييح   ػّيييييٍ ذيييييٓ 
 ّٟ جٌهطحخ، ٚغحٌػيح   ػٍي

 .«ذٓ هذٟ ٠حٌد
 

 فٟ جٌٗؼٍ جٌؿحٍٟ٘

هٌييف  2011فييٟ ػييحَ 
٠يييٗ قٓييي١ٓ وطحذيييٗ 
جٌّػ١يييٍ ٌٍؿيييىي "فيييٟ 
جٌٗييييؼٍ جٌؿييييحٍٟ٘" 
ٚػّييييً ف١ييييٗ ذّرييييىه 
فييٟ  و٠ىييحٌش ٚنٍييٙ

جْطٕطحؾحضٗ ٚضك١ٍالضيٗ 
هْ جٌٗيييؼٍ جٌؿيييحٍٟ٘ 
ِٕكٛي، ٚهٔٗ وطد ذؼيى 
جإلْييييييالَ ٚٔٓييييييد 
ٌٍٗييؼٍجء جٌؿيييح١١ٍ٘ٓ  
ضٛىٜ ٌيٗ جٌؼى٠يى ِيٓ 
ػٍّحء جٌفٍٓفس ٚجٌٍغس 
ِٚيييييُٕٙ  ِٛيييييطفٝ 
ٚييييييحوق جٌٍجفؼييييييٟ 
ٚجٌهٍٟ قٓي١ٓ ٚدمحم 
ٌطفٟ ؾّؼس ٚجٌٗي١م 
دمحم جٌهٍٟٞ ِٚكّٛو 
دمحم ٖييحوٍ ٚغ١ييٍُ٘  

وّييح لحٞييٝ ػييىو ِييٓ 
َ٘ييييٍ ٠ييييٗ ػٍّييييحء جأل

قٓييييييييييييييي١ٓ ئال هْ 
جٌّكىّييس ذٍهضييٗ ٌؼييىَ 
غرٛش هْ ٌه٠ٗ لٛيى ذيٗ 
جإلْييييحءز جٌّطؼّييييىز 
ٌٍى٠ٓ هٚ ٌٍمٍرْ  فؼىي 
جُْ وطحذٗ ئٌيٝ "فيٟ 
جألوخ جٌؿييييييييييحٍٟ٘" 
ٚقييًف ِٕييٗ جٌّمييح٠غ 
جألٌذؼييس جٌطييٟ جنييًش 

 .ػ١ٍٗ
 

 هفىحٌٖ

وػييح ٠ييٗ قٓيي١ٓ ئٌييٝ 
ٟٔٙييس هوذ١ييس، ٚػّييً 
ػٍٝ جٌىطحذيس ذأْيٍٛخ 
ْييييًٙ ٚجٞييييف ِييييغ 
جٌّكحفظييييييس ػٍييييييٝ 
ِفيييييييٍوجش جٌٍغيييييييس 
ٚلٛجػى٘ح، ٌٚمى هغيحٌش 
رٌجؤٖ جٌىػ١يييي٠ٍٓ وّييييح 
ٚؾٙص ٌيٗ جٌؼى٠يى ِيٓ 
جالضٙحِحش، ٌٚيُ ٠ريحٌٟ 
٠يييٗ ذٙيييًٖ جٌػيييٌٛز ٚال 
ذٙيييييًٖ جٌّؼحٌٞيييييحش 
جٌم٠ٛس جٌطٟ ضؼٍٜ ٌٙح 
ٌٚىيييٓ جْيييطٍّ فيييٟ 
وػٛضيييييييٗ ٌٍطؿى٠يييييييى 
ٚجٌطكييييييى٠ع، فمييييييحَ 
ذطميييى٠ُ جٌؼى٠يييى ِيييٓ 
ج٢ٌجء جٌطييييٟ ض١ّييييُش 
ذيييييحٌؿٍهز جٌٗيييييى٠ىز 
ً ٚجٌٛييٍجقس فمييى هنيي
ػٍييٝ جٌّك١طيي١ٓ ذييٗ 
ِٚيييٓ جألْيييالف ِيييٓ 
جٌّفىييييي٠ٍٓ ٚجألوذيييييحء 
٠ٍلُٙ جٌطم١ٍى٠س فيٟ 
ضى٠ٌّ جألوخ جٌؼٍذٟ، 
ٚٞييييييؼف ِٓييييييطٜٛ 
جٌطييييييييى٠ٌّ فييييييييٟ 
جٌّييىجٌِ جٌكى١ِٛييس، 
ِٚىٌْيييييس جٌمٟيييييحء 
ٚغ١ٍ٘ح، وّح وػيح ئٌيٝ 

ه١ّ٘يييييييس ضٛٞييييييي١ف 
جٌٕٛيييييٛ٘ جٌؼٍذ١يييييس 
جألوذ١ييس ٌٍطييالخ، ٘ييًج 
ذحإلٞيييييحفس أل١ّ٘يييييس 
ئػىجو جٌّؼ١ٍّٓ جٌي٠ًٓ 

طى٠ٌّ جٌٍغس ٠مِْٛٛ ذ
جٌؼٍذ١ييييييييييييس، ٚجألوخ 
١ٌىٛٔٛج ػٍٝ لىٌ ور١يٍ 
ِييٓ جٌييطّىٓ ٚجٌػمحفييس 
ذحإلٞحفس الضرحع جٌّٕٙؽ 
جٌطؿى٠يييييىٞ، ٚػيييييىَ 
جٌطّٓيييييه ذحٌٗيييييىً 
جٌطم١ٍييييييييىٞ فييييييييٟ 

 .جٌطى٠ٌّ
 

ِٓ جٌّؼحٌٞحش جٌٙحِس 
جٌطييييٟ ٚجؾٙٙييييح ٠ييييٗ 
 ق١ٓٓ فٟ ق١حضٗ 

ضٍه جٌطٟ وحٔص ػٕيىِح 
لييييحَ ذٕٗييييٍ وطحذييييٗ 
"جٌٗييييؼٍ جٌؿييييحٍٟ٘" 

جٌىطييحخ فمييى هغييحٌ ٘ييًج 
ٞييؿس ور١ييٍز، ٚجٌىػ١ييٍ 
ِييٓ ج٢ٌجء جٌّؼحٌٞييس، 
ٚ٘ٛ جألٍِ جًٌٞ ضٛلؼٗ 
٠يييٗ قٓييي١ٓ، ٚويييحْ 
٠ؼٍييُ ؾ١ييىج  ِييح ْييٛف 
٠كىغٗ فّّح لحٌيٗ فيٟ 

 : ذىج٠س وطحذٗ
 
ً٘ج ٔكيٛ  ٠ٗ ق١ٓٓ   

ِٓ جٌركيع ػيٓ ضيح٠ٌم 
جٌٗييؼٍ جٌؼٍذييٟ ؾى٠ييى 
ٌُ ٠أٌفٗ جٌٕيحِ ػٕيىٔح 
ِييٓ لرييً، ٚهوييحو هغييك 
ذييييأْ ف٠ٍمييييح ِييييُٕٙ 
 ْييي١ٍمٛٔٗ ْيييحنط١ٓ
ػ١ٍٗ، ٚذأْ ف٠ٍميح رنيٍ 
١ٌُْْٚٚ ػٕٗ جٌَٚجٌج  
ٌٚىٕييٟ ػٍييٝ ْييه١ 
هٌٚثيييه ٚجٌَٚجٌ ٘يييإالء 
ه٠ٌييييى هْ هي٠ييييغ ٘ييييًج 
جٌركع هٚ ذؼريحٌز هٚيف 
ه٠ٌيييى هْ هل١يييىٖ فميييى 
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هيػطٗ لرً ج١ٌَٛ قي١ٓ 
ضكىغص ذٗ ئٌٝ ٠الذيٟ 

 .فٟ جٌؿحِؼس
١ٌّٚ ٍْج ِح ضطكيىظ 
ذيييٗ ئٌيييٝ هوػيييٍ ِيييٓ 
ِيحتط١ٓ، ٌٚمييى جلطٕؼييص 
ذٕطيييحتؽ ٘يييًج جٌركيييع 

ٕحػح ِيح هػيٍف هٔيٟ جلط
ٖؼٍش ذّػٍٗ فٟ ضٍه 
جٌّٛجلييييف جٌّهطٍفييييس 
جٌطٟ ٚلفطٙح ِٓ ضح٠ٌم 
جألوخ جٌؼٍذييٟ، ٚ٘ييًج 
جاللطٕيييحع جٌميييٛٞ ٘يييٛ 
جٌييًٞ ٠كٍّٕييٟ ػٍييٝ 
ضم١١ييييى ٘ييييًج جٌركييييع 
ٚٔٗييييٍٖ فييييٟ ٘ييييًٖ 
جٌفٛيييٛي غ١يييٍ قحفيييً 
ذٓيييه١ جٌٓيييحن١ ٚال 
 .ِىطٍظ ذحٌَٚجٌ جٌٌُّٚ

 
ٚهٔييح ِطّييثٓ ئٌييٝ هْ 
ً٘ج جٌركع ٚئْ هْه١ 

ػٍيييٝ لِٛيييح ٖٚيييك 
رن٠ٍٓ ف١ٍٟٓٞ ًٖ٘ 
جٌطحتفييس جٌم١ٍٍييس ِييٓ 
جٌّٓط٠ٍ١ٕٓ ج٠ًٌٓ ُ٘ 
فٟ قم١مس جألِيٍ ػيىز 
جٌّٓيييييطمرً ٚليييييٛجَ 
جٌٕٟٙس جٌكى٠ػس، َٚنٍ 

 .جألوخ جٌؿى٠ى
 

 ٔمىٖ

هنً ػٍٝ ٠يٗ قٓي١ٓ 
ٌَذييس   ْٚ وػٛضييٗ ئٌييٝ جألَ
وّييح هنييً ػ١ٍييٗ لٌٛييٗ 
ذحٔؼييىجَ ٚؾيييٛو و١ٌيييً 
ػٍيييٝ ٚؾيييٛو جٌٕر١ييي١ٓ 
ئذيييٍج١ُ٘ ٚئْيييّحػ١ً 
ّٙيييح فٟيييال ػيييٓ ٠َحٌض

جٌكؿحَ ٌٚفؼُٙ جٌىؼرس 
ْييحٌىح ذييًٌه جٌّييٕٙؽ 
جٌيييييييى٠ىحٌضٟ فيييييييٟ 
جٌطٗى١ه ،٠ٚمٛي فيٟ 

 .ً٘ج جٌٛىو

 
ٌٍطييييٌٛجز  ٠ٗ ق١ٓٓ   

هْ ضكىغٕح ػٓ ئذيٍج١ُ٘ 
ٚئّْحػ١ً ٌٍٚمٍرْ هْ 
٠كييىغٕح ػّٕٙييح ٌٚىييٓ 
٘ييًج ال ٠ىفييٟ ٌٛييكس 
    ٚؾٛوّ٘ح جٌطح٠ٌهٟ 

 ٠ٗ ق١ٓٓ
وّييح هٔطمييى ٌّٓييحٔىضٗ 
ػرى جٌك١ّى ذه١ص هِحَ 

فٟ فطٜٛ ؾٛجَ  جألٍَ٘
جإلفطييييحٌ فييييٟ ٔٙييييحٌ 
ٌِٟحْ ٌّٓ ٠ؿى هؤٝ 
ِٗييمس  ٚجضٙييُ ذييحٌىفٍ 

  ٚجإلٌكحو
 

 جٌٍو ػ١ٍٗ
لييحَ ِٛييطفٝ ٚييحوق 
جٌٍجفؼٟ ذطيأ١ٌف وطيحخ 
ْييييّحٖ ضكييييص ٌج٠ييييس 
جٌمٍرْ ٌٍٍو ػٍٝ وطحخ 
فٟ جٌٗيؼٍ جٌؿيحٍٟ٘ 
ٚهٌف وًٌه ذ١ٓ جٌمى٠ُ 
ٚجٌؿى٠يييى ٌٍيييٍو ػٍيييٝ 
وطحخ هٌفٗ ٠ٗ قٓي١ٓ 
ٚ٘ٛ ِٓطمرً جٌػمحفيس 

ٍ ٚػٍٝ وطيحخ فٟ ِٛ
ْييييييالِس ِْٛييييييٝ 
جٌّييىػٛ ج١ٌييَٛ ٚجٌغييى  
ٚليييى ٚيييٕف ئذيييٍج١ُ٘ 
ػٜٛ ِإٌفح ؾّغ ف١يٗ 
هليييييييييٛجي جٌٕميييييييييحو 
ٚجٌّييييإٌن١ٓ ْييييّحٖ 
"ِؼٍوييييييس جٌٗييييييؼٍ 
جٌؿحٍٟ٘ ذ١ٓ جٌٍجفؼٟ 

 ."٠ٚٗ ق١ٓٓ
 

لحَ ١ْى لطد ذطأ١ٌف 
وطيييحخ هْيييّحٖ "ٔميييى 
وطحخ ِٓطمرً جٌػمحفس 
فيييييٟ ِٛيييييٍ ٌطيييييٗ 
قٓيييي١ٓ، ِّٚييييٓ ٌو 
ػ١ٍٗ هٌٔٛ جٌؿٕىٞ فٟ 

"ِكحوّييس فىييٍ وطحذييٗ 
 "٠ٗ ق١ٓٓ

 
وّيييح ٌو ػ١ٍيييٗ ٚجتيييً 
قحفي نٍف فٟ وطحذيٗ 
جٌييًٞ هْييّحٖ "ِؿّييغ 
جٌركيييييييي٠ٍٓ فييييييييٟ 
جٌّكحوّيييييييس ذييييييي١ٓ 
جٌٍجفؼٟ ٠ٚٗ قٓي١ٓ 
"  ٚهٌّف فٟ رنٍ ذكػٗ 
ئٌٝ هْ ٠ٗ ق١ٓٓ لى 
ٌؾغ ذؼُى ػٓ ٌه٠ٗ فيٟ 
جٌٗيييييؼٍ جٌؿيييييحٍٟ٘ 
ذّمحٌس وطرٙح، ِٓيطىال  
ذمٛي جٌؼالِيس ِكّيٛو 
دمحم ٖييييييحوٍ فييييييٟ 
٠ييك "ٌْييحٌس فييٟ جٌطٍ

ئٌٝ غمحفطٕح" اقحٖي١س 
، ٠/ ِىطرييييييس 219٘

جٌطرؼييييس  -جٌهييييحٔؿٟ 
جٌػح١ٔيييس   االيييى ذ١ٕيييص 
فٟ ذؼٝ ِمحالضٟ هْ 
جٌييىوطٌٛ ٠ييٗ لييى ٌؾييغ 
ػٓ هلٛجٌٗ جٌطٟ لحٌٙيح 
فٟ جٌٗؼٍ جٌؿيحٍٟ٘، 
ذٙييييًج جٌييييًٞ وطرييييٗ، 
ٚذييرؼٝ ِييح ٚييحٌقٕٟ 
ذٗ ذؼى يٌه، ٚٚحٌـ ذٗ 
رنيي٠ٍٓ، ِييٓ ٌؾٛػييٗ 
ػيييٓ ٘يييًٖ جألليييٛجي  
ٌٚىٕٗ ٌيُ ٠ىطيد ٖي١ثح 

ح ٠طرييٍه ذييٗ ِّييح ٚييٍ ٠ك 
لييحي هٚ وطييد  ٚ٘ىييًج 
وحٔص ػحوز ااجألْحضًز 
جٌىرحٌ،،! ٠هطثْٛ فيٟ 
جٌؼٍييٓ، ٠ٚطرييٍهْٚ ِييٓ 
نطثُٙ فٟ جٌٍٓ !!،، 

 .جٔطٙٝ
 

وّييييح ػحٌٞييييٗ نحٌييييى 
جٌؼٛيي١ّٟ فييٟ ذكػييٗ 
"ِٛجلييف ٠ييٗ قٓيي١ٓ 
ِييييييييييٓ جٌطييييييييييٍجظ 
جإلْييييييييالِٟ" ٚهفٍو 
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ِكّيييييييٛو ِٙيييييييىٞ 
جالْيييييطحٔرٌٟٛ فيييييٟ 
وطحذٗ ٠ٗ ق١ٓٓ فيٟ 
وذيحء ١ُِجْ جٌؼٍّيحء ٚجأل

فٛيييال ػيييٓ ٔميييى ٠يييٗ 
قٓيي١ٓ ٚوييًٌه ٚييحذٍ 
ػرى جٌيىج٠ُ فيٟ ذكػيٗ 
"ذيي١ٓ جٌٍجفؼييٟ ٠ٚييٗ 
قٓييي١ٓ ضكيييص ٌج٠يييس 

 .."جٌمٍرْ
 

 ِٕحٚد ٚؾٛجتُ

جٞييطٍغ ٠ييٗ قٓيي١ٓ 
نيييالي ضٍيييه جٌكمريييس، 
ٚفييٟ جٌٓييٕٛجش جٌطييٟ 
هػمرطٙيييح ذّٓيييإ١ٌٚحش 
ِهطٍفس، ٚقحَ ِٕحٚيد 
ٚؾييٛجتُ ٖييطٝ، ِٕٙييح 
ضّػ١ٍييييس ِٛييييٍ فييييٟ 
ِييييييإضٍّ جٌكٟييييييحٌز 
١س جٌّٓي١ك١س جإلْيالِ
فييٟ ِى٠ٕييس فٌٍٛٔٓييح 

، 2019ذا٠طح١ٌيييح ػيييحَ 
ٚجٔطهحذييٗ ػٟييٛج فييٟ 
جٌّؿٍيييييّ جٌٕٙيييييىٞ 
جٌّٛييييٍٞ جٌػمييييحفٟ، 
ٚجإلٍٖجف ػٍٝ ِؼٙيى 
جٌىٌجْييييحش جٌؼٍذ١ييييس 
جٌؼ١ٍح، ٚجنط١حٌٖ ػٟيٛج 
ِكىّيييح فيييٟ ج١ٌٙثيييس 
جألوذ١يييييس جٌط١ٍح١ٔيييييس 
ٚج٠ٌٛٓٓيي٠ٍس؛ ٚ٘ييٟ 
١٘ثيييس ػح١ٌّيييس ػٍيييٝ 
غٍجٌ ج١ٌٙثس جٌٓي٠ٛى٠س 
جٌطيييٟ ضّيييٕف ؾيييحتُز 

ى ٌٖييكطٗ ذييَٛجْ  ٌٚميي
جٌكىِٛييييس جٌّٛيييي٠ٍس 
١ًٌٕ ؾحتُز ٔٛذً، ٚفٟ 

ِٕكطيييييٗ  2011ػيييييحَ 
ؾحِؼيييييييس جٌؿُجتيييييييٍ 
جٌييييىوطٌٛجز جٌفه٠ٍييييس، 
ِٚػٍٙييح فؼٍييص ؾحِؼييس 
ذيييييييحٌٍِٛ ذٛيييييييم١ٍس 

  2011جإل٠طح١ٌس، ػيحَ 

ٚفييٟ جٌٓييٕس ٔفٓييٙح 
الفييييٍ ٠ييييٗ قٓيييي١ٓ 
ذمييالوز ج١ٌٕييً، ئٞييحفس 
ئٌيييٝ ٌتحْيييس ِؿّيييغ 
جٌٍغييس جٌؼٍذ١ييس، ٚفييٟ 

ِٕكطيييييٗ  2011ػيييييحَ 
ٙحوز ؾحِؼس ِى٠ٌيى ٖي

جٌييييىوطٌٛجز جٌفه٠ٍييييس، 
ٌهِ  2092ٚفٟ ػيحَ 

ِؿٍّ جضكحو جٌّؿحِغ 
جٌٍغ٠ٛيييس فيييٟ جٌؼيييحٌُ 
جٌؼٍذييٟ، ٌٖٚييف ِييٓ 
ؾى٠ى ١ًٌٕ ؾحتُز ٔٛذً، 
ٚهلحِييييييص ِٕظّييييييس 
ج١ٌٛٔٓىٛ جٌى١ٌٚس فيٟ 
جٌٚغيييييييٛجٞ قفيييييييال  
ضى١ّ٠ٍييييح  هوذ١ييييح  لييييً 
ٔظ١يييٍٖ  ٖٚيييغً ٠يييٗ 
قٓيي١ٓ ه٠ٟييح ِٕٛييد 
٠َٚييٍ جٌطٍذ١ييس ٚجٌطؼٍيي١ُ 

 فٟ ٍِٛ 
 
 
 
 

 ٚفحضٗ

٠ٗ ق١ٓٓ ٠يَٛ  ضٛفٟ
هوطييييييٛذٍ  11جألقييييييى 
َ ػٓ ػٍّ ٔيحُ٘ 2099
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لييييحي ػٕييييٗ ػر ييييحِ 
ِكّيييٛو جٌؼميييحو ئٔيييٗ 
ٌؾيييً ؾيييٍٞء جٌؼميييً 
ِفطييييييييٌٛ ػٍييييييييٝ 
جٌّٕيييحؾُز، ٚجٌطكيييىٞ 
فحْييططحع ذييًٌه ٔمييً 
جٌكييٍجن جٌػمييحفٟ ذيي١ٓ 
جٌمييى٠ُ ٚجٌكييى٠ع ِييٓ 
وجتٍضييٗ جٌٟيي١مس جٌطييٟ 
ويييييحْ ػ١ٍٙيييييح ئٌيييييٝ 
ِٓطٜٛ هْٚغ ٚهٌقد 

 .ذىػ١ٍ
 

وطٌٛ ٚليييحي ػٕيييٗ جٌيييى
ئذييٍج١ُ٘ ِييىوٌٛ جػطييّى 
ضؿٍذييس جٌييٍهٞ ٚضكىيي١ُ 
جٌؼميييييييً جْيييييييطٕىٍ 
جٌط١ٍُٓ جٌّطٍك ٚوػح 
ئٌييٝ جٌركييع ٚجٌطكييٍٞ 
ذيييييً ئٌيييييٝ جٌٗيييييه 
ٚجٌّؼحٌٞييييس ٚهونييييً 
جٌّييٕٙؽ جٌٕمييىٞ فييٟ 
ح   ّ ١ِحو٠ٓ ٌُ ٠ىٓ ٍِٓ 
ِٓ لرً هْ ٠طرك ف١ٙح 
ٚهونيييً فيييٟ جٌىطحذيييس 
ٚجٌطؼر١ٍ ٌٛٔ ح ػيًذ ح ِيٓ 
جألوجء جٌفٕييييٟ قحوييييحٖ 

ٌُىط ييحخ ف١ييٗ وػ١ييٍ ِييٓ ج
ٚهٞييكٝ ػ١ّييَى جألوخ 
جٌؼٍذيييٟ ذغ١يييٍ ِٕيييحَع 
فيييٟ جٌؼيييحٌُ جٌؼٍذيييٟ 
ؾ١ّؼٗ ٚهٔطؽ ٌيٗ ػّيال 
ذحُْ ًٍِٓٓ جأل٠يحَ 
ليييحَ ذيييىٌٚ جٌرطٌٛيييس 

 .هقّى َوٟ
 

 ِإٌفحضٗ
 -:  وطرٗ جٌفى٠ٍس

 
 .ػٍٝ ٘حِٕ ج١ٌٍٓز

 .ج١ٌٗهحْ
 .جٌفطٕس جٌىرٍٜ ػػّحْ
جٌفطٕييس جٌىرييٍٜ ػٍييٟ 

 .ٚذٕٖٛ
ِٓطمرً جٌػمحفيس فيٟ 

ٍِٛ. 
 .ْالٍَِرز جإل

فٍٓييفس جذييٓ نٍييىْٚ 
 .جإلؾطّحػ١س
 .ٔظحَ جإلغ١١ٕ١ٓ

ِٓ رغحٌ ِٛطفٝ ػريى 
 .جٌٍَجق

 .قى٠ع جٌّٓحء
 .غٍجذ١ً

 -: وطرٗ جٌٕمى٠س

 
 .فٟ جٌٗؼٍ جٌؿحٍٟ٘
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 .فٟ جألوخ جٌؿحٍٟ٘
جٌك١يييحز جألوذ١يييس فيييٟ 

 .ؾ٠ٍُز جٌؼٍخ
فٛيييييٛي فيييييٟ جألوخ 

 .ٚجٌٕمى
 .قى٠ع جألٌذؼحء
 قحفي ٖٚٛلٟ
 ٚٛش هذٟ جٌؼالء
ء فييٟ ِييغ هذييٟ جٌؼييال

 ْؿٕٗ
ضؿى٠يييى يويييٍٜ هذيييٟ 

 جٌؼالء
 ِغ جٌّطٕرٟ

ِيييٓ قيييى٠ع جٌٗيييؼٍ 
 ٚجٌٕػٍ

 ِٓ هوذٕح جٌّؼحٍٚ
 هٌٛجْ

 نٛحَ ٚٔمى
 ِٓ ٌغٛ ج١ٌٛف

ِييٓ جٌٗييح٠ٟء ج٢نييٍ 
اوطحذييحش ٠ييٗ قٓيي١ٓ 

 (ذحٌف١ٍٓٔس
هوذٕح جٌكى٠ع ِح ٌٗ ِٚح 

 ػ١ٍٗ
ٚيييكف ِهطيييحٌز ِيييٓ 
جٌٗؼٍ جٌطّػ١ٍيٟ ػٕيى 

 ج١ٌٛٔحْ
جٌك١ييييييحز ٚجٌكٍوييييييس 
 ١حجٌفى٠ٍس فٟ ذ٠ٍطحٔ

 لحوز جٌفىٍ

 -: وطرٗ جألغٍجت١س

 
 .جٌّؼًذْٛ فٟ جألٌٜ

 .جأل٠حَ
 .هقالَ ٍَٖٙجء

 .هو٠د
 .ٌقٍس جٌٍذ١غ

ه٠يييحَ جٌؼّيييٍ اٌْيييحتً 
نحٚس ذ١ٓ ٠ٗ ق١ٓٓ 

 .(ٚضٛف١ك جٌكى١ُ
 .وػحء جٌىٍٚجْ
 .ٖؿٍز جٌرإِ
 .جٌكد جٌٟحتغ
 .جٌٛػى جٌكك

 .فٟ ج١ٌٛف
 .ذ١ٓ ذ١ٓ
 .هقحو٠ع

 .ؾٕس جٌك١ٛجْ
 .ِح ٌٚجء جٌٍٕٙ
 جألَٚجؼِىٌْس 

 ٍِرز ج١ٌٍّٟ جٌكى٠ع
 ؾٕس جٌٗٛن
 ٌكظحش

 ٔمى ٚئٚالـ
 ِٓ ذؼ١ى

ِيييييٓ هوخ جٌطّػ١يييييً 
 جٌغٍذٟ

ٚٛش ذح٠ٌّ الٛيٙ 
 (ِطٍؾّس

ِيييٓ ٕ٘يييحن الٛيييٙ 
 (ِطٍؾّس

هٚو٠د ٚغ١ٓ١ِٛ  ِٓ 
هذطييييييحي جألْييييييح١٠ٍ 

 .ج١ٌٛٔح١ٔس
 .فٟ ٍِرز جٌٛكفٟ
 ًِوٍجش ٠ٗ ق١ٓٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرأةقسـ 
 تعممي الديكو اج معنا

 decoupage ما ىو فف الديكو اج
و اليدؼ منو ىو تجديد   ىو فف قديـ

االءاث ال ديـ  طري    سيط  بإستلدـ 
تطور  عد ذلؾ  الغرال و ورؽ المنادي 
  ليشم  لامات كءيرة جدا

ولك  منيـ  معدف   ستؾ زجاج لش 
 طري   لمعم 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

كما يوجد ديكو اج  ارز و عاد  و 
  العديد مف الت ني 

لنبدأ أوال  امدوات المستلدم  ف  فف 
  الديكو اج

 ولنبدأ  بسي  اللامات و ى  اللش 

  : المطمو   امدوات
أو   قطع  مف اللش  كبرواز أو لوح 

 صندوؽ لشبي
او ورؽ عاد    منادي  ممون  مرسوم 

  برسومات جميم 
  عم   غرال أبيض شفاؼ

  عم   ورنيش لش  شفاؼ
فرش دىانات ملتمف  االحجاـ و فرش 

  رسـ
مدقات دائري  اسفن  و روالت اسفني 

  صغيرة
  الواف دىانات سكي  المركزة

    ستؾ حوائط عاد  كيمو مء دىاف 
  بودرة اطفاؿ
  ورؽ صنفرة
 قماش  نظيف 

جميع اللامات مف مح  البويات و 
 الدىانات متوفرة  سيول 
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  لطوات العم  امساسي 
نحضر ال طع  المراد العم  عمييا )  1

أنا ىنا ال طع  التي نفذت عمييا كانت 
  (  ظير سرير

و ننظفيا  ال ماش  واذا لـ تكف ممسال 
المممس سنحتاج لصنفرتيا بورؽ 

لتص   ممسال تماما نصنفرىا   صنفرة
  ءـ نمسحيا جيدا  ال ماش 

 : مادة الجيسو التاسيس  2
ى  مادة غير متوفرة  مصر و البدي  

ساذكره حاال لكف مع م حظ  اف 
اللش  االممس الجديد ال يحتاج 

لمجيسو ومع م حظ  أني عند تنفيذه 
عم  السرير دىنت اللمفي   الموف 

الورد  وليس امبيض لتت ئـ مع لوف 
 الورد

  تبسيس جيسو3
 الجيسو المصنوع  المنزؿ

  غرا أبيض
دىاف أبيض   ستؾ عاد    و لوف 

الذي يستلدـ ف  دىانات الحوائط وىو 
أآؿ كمف  مف أ  مادة ألر  و يعط  

  نفس النتيج 
  و مال

 و بودرة اطفاؿ
اليدؼ جعميا محب   قمي  ليءبت عمييا 

  االلواف و المنادي 
و يستلدـ اكءر كتبسيس اذا بدأنا 
العم  عم  الزجاج و ال  ستؾ و 

  المعدف
غرا يوضع عميو مال اق  مف نصفو ال

 معن  لو الكمي  كيمو ضع  اق  مف 
  نص  ؾ مال

ويفض  وضع كميات قميم  كربع كيمو 
 وعدـ لمط الكيمو كام 

النس  المستلدم  ملتمف  حس  نوع  
  الغرال
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ىو   لكف اف استلدمتي غرال بنتا
أفضميـ فضعي نفس النس و متساوي  
لجميع المكونات الف بنتا ء ي  عف 

   اق  امنواع املر  
  لكف امنواع االلر  ضع  النس  االتي 

نص مال إإإنص  بودر   واحد غرالإإإ
 إإإوربع لوف ابيض

ندىف وش جيسو عم  ال طع   4
النظيف   عد صنفرتيا ءـ نتركيا تج  ) 

  عم  السرير لـ استلدـ ىذه اللطوة
 ( لكني دىنتو م اشرة  الموف البينؾ

نحضر المندي  و ن ص الرسم   5
 الظ ط ءـ نفص  ط  ات المندي  كميا 
ونترؾ الط    العموي  ف ط التي عمييا 

  الرسم 
اذا لـ يتوفر مندي  فمف الممكف  )

استلداـ صور عادي  عم  ورؽ عادي 
لكف نرش عمييا مال ببلاخ مف امماـ 

  ءـ نفرؾ ظيرىا بلفو فيلرج و اللم
بواق  الورؽ وتنش  بلف   الضغط 

 (عمييا للروج أ  مال زائد
ندىف عمي ال طع  غرال أبيض ءـ -6

نضع الرسم  ) المندي     حرص شديد 
  جدا ف  المكاف المطمو 

نضع فوقيا كيس   ستؾ و نضغط  7
عمييا  المس  لملارج برق  شديدة 

  لتفريا ا  ىوال تحت المندي 
نحضر فرشاة رسـ عريض  و ندىف  8

فوؽ المندي  غرال ابيض بلف  حت  ال 
  نمزؽ المندي 

 عد اف ينش  لف يص   لو ا  لوف 
سيص   شفاؼ تماما وممكف ترؾ 
  الغرال الذي عم  وجو المندي  ل عد

  رلر لطوة
اذا اردنا اضاف   عض الرسومات  9

اللفيف  حوؿ المندي  بنفس الواف ا 
طيع ذلؾ او مف البداي  لمنادي  نست

ندىف اللمفي   الموف المشا و لممندي  
  او المحب  لنا ليت ئـ مع المندي 

نعطي تتشات لفيف  بنفس لوف  10
المندي   المدؽ االسفنج  الدائر  حوؿ 
  حواؼ المندي  حت  ال يظير انو مندي 

 عد اف ينش  ك  ش ل نعطيو وش 11
ورنيش شفاؼ لحفظو و جعمو متيف ال 

تاءر  المال و عد تماـ الجفاؼ ي
ست حظوف أنو أص   ىو و اللش  

  قطع  واحدة ولف ينزع منو
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الجزل الءاني  اذف ُ سوؼ أرفق 
 الشرح  فيديو  طري   العم 

وتنفيذ حي ل طع  ألر  و ت ني  
 إجديدة

 
 بنفسؾازرع 

 
 
 
 
 
 
 

 مراح  زراع  بذور الكرز      
ر المزارع الترب   حضير الترب  فيشحض 

المراد زراع  بذور الكرز فييا في مطمع 
 فص  الربيع ونيايات فص  اللري  
ويشار إل  أف الكرز يحتاج إل  جو  
معتدؿ ومنط   رط   لضماف نجاح 

زراعتو  ويتمء   تحضير الترب   حفرىا 
ـ  إمدادىا  السماد اللص    وت ميبيا  ء
وكما يج  أف تتسـ الترب    درتيا عم  
التصري  الجيدإ زراع  البذور فيج  
عم  المزارع اتلاذ ال رار ال ـز في 

ور أو الغراس في تحديد زراع  البذ
وقت  م كرك حيث إف  زراع  بذور الكرز 
تتطم   جمعو مف قم  الءمرة الناضج  
 عد أكميا في وعال  صغير   اإلضاف  
إل  ذلؾ يج  أف تشغس  وتشجف   تحت 
أشع  الشمس ليصار إل  االحتفاظ بيا 
إل  حيف موسـ زراعتياإ يزرع المزارع 
البذور في قم  الترب   عد تجييزىا 

تسميدىا  وجع  حفرة يص  عم يا و 
إل  ء ء  سنتمترات ت ري اي  وتوضع ك  
بذرة في حفرة لوحدىا  ويستوج  عم  
المزارع ترؾ مساف  بيف ك   حفرتيف 

ر بء ءيف سنتمتراي ت ري اي  وتشغط   ك    تش د 
حفرة  الترب  ءـ ترو   المال إل  حد 

الغرؽإ تبدأ النبت   الظيور فوؽ سط  
مرور شير كام  عم   امرض  عد

زراعتياك حيث تظير نبت  صغيرة ليا 
أوراؽ  ويتطم   ذلؾ مف المزارع ضرورة 
الحفاظ عم  رطو   الترب  دوف اإلفراط 
بذلؾك إذ تكفي س ايتيا ء ث مرات في 
ـ  تبدأ بإعطال الءمار  عد  امسبوع  ء

 مرور ء ث سنوات عم  امق 


