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ىدفنا اثراء العالم بكتاباتنا 
 وكتابات المبدعين

 
ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالم 

 كمو
فالكممة و القمم سالح فى 
وجو التخمف والجيل و 

 القمع
 رئيس التحرير

 ّق١ٖخ اٌؼلك

 اٌْبػوح 

 ٍؼبك اٌٖجبػ
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 أفّد ظع١د

 زؽً ثٌمٛء

 
 

  ً خسػ ع١ٍٕاج زؽا
ذثس ـذجؿ، صّاد  
وؽااّط أ١ٌٚااز، 
ٚلاااااو ثٌماااااٛء 

ثٌٕٛثفاااار  عٍااااٝ
ٚأِاااجَ ثاداااٛثح. 
ُصااسٜ ِااجذث وااجْ 
ظ١فعً ٌاٛ عٍاُ 
أْ ثٌذ١ااااٛس داااا  
ظاااااااااىجْ، ٚأْ 
ثٌٕٛثفر ال ُصغّس إال 
ثٌمااااؾ١ؼ فااااٟ 

 !ثٌّعضمذً؟
صمٛي ثاظاوٛزر 
أْ ثٌسؽااً ثٌاارٞ 
ظٙس لذً ثٌٕاجض 
، ٚلاو  وجْ ع١ٍ ا
ثٌٕاااااااااااٛز ٚشز  
ثاؼااؾجز، أٌمااٝ 
أظااّجواج دااجٌٕٙس، 
ٚـاااإو لااااٛثزح 

  ْ ٌّٚٛٔٙااااج داااا ٌٛث
 عؾ١ذز، ٌاٛ وٕاش
ِٛؽاااٛ اث ٚلضٙاااج 
ٌسأ٠اااش ثاٌاااٛثْ 
صاااااِٛك أِاااااجَ 
ثٌذ١ٛس، ٚثالٛثء 
صااااسلؿ عٍااااٝ 

 .ثٌّجء
ٌااآ صعٍاااُ ِااآ 
ااااذجن  ـاااإو ثٌؽ 
ٚثٌٕااااااجز، وااااااً 
ِٛ٘ذضاااااااااه أْ 
صفااااع ٌعااااعز 
ث١ٌٕااااسثْ، ٚل ١ ااااد 
ااااذ ه، أٔااااش  ثٌؽ 
فىااااجء ثٌىااااْٛ، 
صىضااخ ٚال صبضذااس 

 .ثٌضؾسدز
ظاااُضقمك فاااٟ 
ثٌعاااااااااااااا١سر، 
ظضٕضمً ِٓ دٍاد  
اااج  اخاااسٜ ِضضذعا
ثاعاااس.. ثٌاااذعك 

٠وٍاااو  ؼاااج٘دٖ
ثٌؾذااً، ٚأخااسْٚ 
ـااااجفقٖٛ فااااٟ 
ثٌوس٠ك ثٌغسدٟ، 
ٚفااد٘ٓ ٔعااٛر 
ثٌٛثفز ؼاج٘دٔٗ 
عجز٠اااج، خااسػ ِاآ 
 ، عاا١ٓ ِااجء  ِااذٍ ا
ٌااُ ٠بؾٍاآ ِاآ 
زؤ٠ضاااااٗ، ٌٚاااااُ 

ُصغ١اس٘ٓ صفجـا١ً 
 .ؽعدٖ

ظااااضعس  فااااٟ 
ٔٙج٠ز ثٌسفٍز أٔاٗ 
وجْ ٠ضضذّعاه وّاج 
صفعاااً، ٚف١ّٕاااج 
صااااااسثٖ أخ١ااااااساث، 
ٚصوعٕااااٗ فااااٟ 
ظٙااسٖ، ظااضؾدٖ 
 .٘ٛ ث٢خس ٠فعً

ذااادأ ِااآ أٔاااش ص
، صضّااااد   ؽد٠ااااد 
وؽااّط  أ١ٌٚااز، 
صقّااااً ثٌمااااٛء 
ٚثٌعاااااااااااااّه 
ٚثاٌٛثْ.. صععً 
ٚأٔااش صمااو ٠اادن  
ِقاااااجٚالا واااااضُ 
ثٌدِجء ثٌّٕعاجدز 
ِااااآ ؽعااااادن 

 .ثٌع١ًٍ
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 ٔٙج  وسثزٖ
 ٔعٟ ِج

 
 

ٕ٘بن فٍف اٌغ١ُ  -

رَىٓ ا١ِٕ٤بد اٌٚبئؼخ 

ٚي هثّب ٠ِٛب ِب ٍٕٙو

 ٌٙب فوؽ١ٓ 

غ١و ػبثئ١ٓ ثىً ّٝء 

 ثمٍٛة ِطّئٕخ

 لبٌذ ه٠ُ 

و اٌقطٝ عٚهثّب ٔغو* 

 فبئف١ٓ ٠ب ى٠ٕت

 

ه٠ُ هللا غفٛه أ٠ب  -

٨ رمٕطٟ ِٓ هؽ١ُ 

 هؽّخ هللا 

ى٠ٕت ٌىٕٗ ّل٠ل *أ٠ب 

ٚ أٔب أفْبٖ ؽجب اٌؼمبة 

ٚ ّٛؼب فٝ أْ أوْٛ 

 ػٍٝ اٌقطٝ اٌَّزم١ّخ 

ه٠ُ ربهوخ ى٠ٕت هؽٍذ 

١وح ٘ٛ فٝ ؽ١ورٙب اٌٖغ

ّل٠ل اٌؼمبة ٌىٕٗ ٚػلٔب 

ثبٌّغفوح ٚ ٔؾٓ ٨ 

ٔزؼّل أثلا اٌقطأ هثّب 

ػٍٝ أْ أرون ١ٕٚزٟ 

ػٍٙب ٠ِٛب رن٘ت ٌٍؼمٛي 

اٌٍٖلح اٌزٟ ٌُ رَّؼٕٟ 

 ٚ أٔب ث١ٓ ا٤ؽ١بء 

 

ٚهلخ ِيهوْخ ثبٌٛهٚك 

ػٍٙبد رَجمٕٟ فٝ 

 ِضٛاٜ ا٤ف١و 

لطواد ػطو ثؼ٘ ِٓ 

ػٍٝ ٚهق اٌقطبة 

رٍفٕٟ لجً هكائٟ ػ١ٍٙب 

 ا٤ث١٘ ا٤ف١و

  

 إٔللبئٟ,أؽجبئٟ," 

 ,ٚأػلائٟ

  فٟ ػيائٟ اػٍّٛا

 أٟٔ لل

ِٓ  ٩٠ٛٛ اػْذ ػّو

ا٤ٌُ ٌُ أعٓ ف١ٗ ِٓ 

اٌفوػ ِب٠ْفٟ لٍجٟ ِٓ 

  ...اٌؾيْ

اٌطفٍخ اٌٛؽ١لح إٌّؼيٌخ 

  ػٓ اٌؼبٌُ

ع١ٍّخ ّجذ فزبح ٠بفؼخ 

ثزطٍؼبد أوجو ِٓ ؽلٚك 

 ّؤمزٙب

  وٍّب ؽفود ٛو٠مب ٌٍٕٛه

ؽبئٜ  ثٕٟ ٌٙب ػٕٛح

 فوإٍٟ ِٓ اٌوف٘

أٔب اٌزٟ ٌُ ٠ْؼو ثٙب 

رٍه اٌزٟ كِٚب ِب  أؽل

رمٛي أْ هللا غفٛه هؽ١ُ 

ٚ روعٛ هؽّزٗ ٚ ػطفٗ 

ٚ ووِٗ,ٌُ أٔمُ ػٍٝ 

ّٝء ٌُٚ أهف٘ اٌمله, 

ّىود هللا ػٍٝ ا٤ٌُ 

لجً اٌوفبء رؾبٍِذ 

ػٍٝ ٔفَٟ فٟ ا١ٌٍبي 

اٌّؤٌّخ وٟ ٨ ٠ْؼو 

ؽزٝ ٌُ ٠ؼل  ثٚؼفٟ أؽل

ٟ أه٠ل أؽل ٠زٖٛه إٔٔ

ا٦رىبء ػٍٝ وزفٗ ٌُ ٠ؼل 

٠زٖٛه أؽل أْ ثٟ 

ٙؼفب أه٠ل أظٙبهٖ أه٠ل 

أْ إٔوؿ فبهط 

ّؤمزٟ ِطبٌجخ ثبٌٕغبح 

ِٓ ٚؽلرٟ ٚؽئٟ 

 ,أٔبِٚٓ ٔفَٟ 

رٍه اٌزٟ ٌُ ٠ؾجٙب أؽل 

اٌؾت اٌٖبكق اٌنٞ 

هثّب وبْ ِٓ ّئٕٗ 

عؼٍٟ ٍؼ١لح مان اٌؾت 

اٌنٞ ٠ؼ١ل ٌٟ ٔفَٟ 

  ٠ٍٖٚؼ هٚؽٟ اٌقوثخ

أؽلُ٘ ٌُ ٠ّٕؾٕٟ 

٘زّبَ ا٩ٌىَ ٦ػبكح ٦ا

رو١ُِ هٚؽٟ ٚثٕبء 

  ٔبفنح ِٓ ٔٛه كافٍٟ

موو٠بد اٌْجبة 

ر٩ؽمٕٟ فٟ وً ؽ١ٓ 

 ٍبفوح ِٓ

أؽ٩ِٟ اٌَبمعخ 

ٚ أؽ٩ِٟ ؽ١ٕٙب،

اٌَبمعخ ا٢ْ هثّب أٔب 

 ّقٔ غ١و لبثً ٌٍزؼٍُ 

أرؼغت ثؼ٘ ا٤ٚلبد ٌُ 

  فٍمٕب هللا ثٖٛهرٕب رٍه

ٔؾٓ اٌّؼنثْٛ ثبٌٛؽلح 

 ٓث١ٓ ا٢فو٠



 جشيذة الفكش الحش 
 

 5 جشيذة الفكش الحش 

ٌُٚ ِٕؼ ا٢فو٠ٓ رٍه 

  إٌظوح اٌؼغ١جخ ػٕب

فزبهح ٠وٚٔب ؽّمٝ ٍنط 

ا٦ؽز١بي ػ١ٍُٙ ًٍٙ 

  ؟ٚربهح ١ّب١ٛٓ

ٔؾٓ ٌَٕب ٩ِئىخ ٌىٕٕب 

ٌُ ٔزؾٛي ١ٌْب١ٛٓ ٨ٚ 

ِوح ػٍٝ ِلاه ا١ٌَٕٓ 

 ...رٍه

فى١ف ٔزؾٛي فٟ ٔظوُ٘ 

  ١ٌْب١ٛٓ

ٌٕب أفطبء ٚػضواد ٌُ 

 ٔؤم ثٙب غ١و أفَٕب

ُ ٚٔؾّل هللا ػٍٝ إٔٔب ٌ

 ٔأم أؽل

  أػيائٟ

  فٟ ػيائٟ  اػٍّٛا

وضو أؽب١ٌٍ أْ أ

ّمبئٟ ػب٠ْزٙب ثَجت 

  ألوثىُ

فٍُ ٠ىٓ اٌموة ٍٜٛ 

ثً أْ   ٍُ فمٜثب٤

لوثىُ ٍجت اٌّي٠ل ِٓ 

 ا٤ٌُ 

اٌؾم١مخ أْ ٚؽلرٟ ٚ

ر٩ىِٕٟ ِٕن رٍمزٕٟ 

 فٍفزٕٟمهاػٟ علرٟ ٌٚ

ِؾزٕٚخ اٌٖغ١وح اٌزٟ 

 ...ٌُ ٠وغت ثٙب أؽل

ْ ر١ّٕذ أْ ٠ؼبك اٌيِب

ٌٍؾظخ ٌِٛلٞ فأٍمٜ 

أهٙب ٨فظخ أٔفبٍٟ 

  ا٤ف١وح

عٍَذ ا١ٌَٛ فٟ ووٍٟ 

إٌّؼيي فٟ هوٓ 

  اٌؾغوح أثىٟ وؼبكرٟ

أفْٝ اٌّٛد ٌىٕٟ 

  أرّٕبٖ

أّٛئٓ هٚؽٟ اٌّْززخ 

أْ هة اٌؼجبك أؽٓ ِٓ 

  ػجبكٖ

  ٌٚٓ ٠مَٛ اٌوؽ١ُ أثلا

صُ أرنوو وً ا١ّ٤بء 

ٚوً اٌمج١ؾخ فٟ ػبٌّٟ 

ِٓ ِٕؼ ٌٝ ا٤مٜ فٟ 

أٟٔ وٕذ أِل ٌٗ ٠ل  ؽ١ٓ

فأٍزغفو هللا اٌّؾجخ 

ِز١ّٕخ أْ ٠مجٕٟٚ 

 ...هاٗ ػٕٟ

  اما لوأرُ رٍه اٌوٍبٌخ

  روؽّٛا ػٍٟ

ٌٍؼبٌُ وُ أؽججزٗ اؽىٛا 

فٟ ؽ١ٓ أٔٗ ٌُ ٠فؼً أٔب 

٨ أؽًّ ٙغ١ٕخ ٤ؽل 

 فٛكاػب 

ٚكػٟٛٔ ثبثزَبِبد فمل 

اِز٥د كِٛػب ٚ أوزف١ذ 

 ا٢ْ"

ا١ٌٕٛخ ٚثم١ذ أغٍمذ 

اٌنٞ لل  رفىو ِبل٩١ٍ 

٠ىْٛ ٕ٘بن فٝ اٌؼبٌُ 

 ا٢فو 

ٌٙب ٕ٘بن لج١ٍخ ٕغ١وح 

أٛفبي ٕغبي ٚ أٌلبهة 

أؽجبة ٚ ف٩فٗ روٜ ِب 

اٌنٞ ٠ٕزظو٘ب غٍجٙب 

إٌؼبً ؽزٟ اٍز١مظذ 

ػٍٝ ىليلبد اٌؼٖبف١و 

اٌٖغ١وح ػٍٝ ٔبفنح 

ؽغورٙب  ِٕؾٙب ا١ٌَُٕ 

هئز١ٙب ١مب ٥ِ ّٙ

ثبٌَؼبكح فزَّٕزٗ 

ِغّٚخ ػ١ٕ١ٙب اٌٝ أْ 

 ٙمخ فيعّؼذ ٍّ

قوعذ فبهط ؽغورٙب ف

 َِوػخ ٌزقجو٘ب اٌٛاٌلح 

 أْ ِو٠ُ لل رٛفذ فغوا 

 

 ٔٙبك وواهٖ
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 أ٠ّٓ ِٛظٝ
 ً٘ ٌد٠ه لجةّز ؟

 

 
دق١جر وً ِٕج لجةّز 

ٍِّٙز لد صىْٛ ِسة١ز 
ٚزدّج صىْٛ ِعضضسر 

فضٝ إٔٔج ٚفٟ ِعظُ 
ثاف١جْ لد ال ٔعٍُ 

 . دٛؽٛ ٘ج
لجةّز صؽذٗ ٘جِػ 

ه ثٌففقز أٚ صٍ
ثٌّعٛ ر ثٌضٟ ٠معٙج 
ثٌىجصخ ١ٌعٛ  ٌٙج عٕد 

 . ثٌقجؽز
لجةّز ٔمو ف١ٙج 

دٛعٟ ِٕج أٚ ددْٚ 
ٚعٟ ٚإ زثن لوو ِٓ 

أزٚثفٕج ٚلذط ِٓ 
ٔٛزٔج دمو أف َ 
ٚأ١ِٕجس ص فك 

 . أخ١ٍضٕج
دٛلش ِج ِٚو صسثوُ 
وً ؼب ٚصعسح 

ثاف َ أِجَ أع١ٕٕج وّج 
٠ضعسح ثٌّجء ِٓ د١ٓ 

 . وفٛ  أ٠د٠ٕج
ؿ ِو صٙجٚٞ ـسٚ

ؼ١دٔج٘ج د ٚصجز لٍٛدٕج 
ٚزصمٕج٘ج دب١ٛن ثاًِ 

عٍٝ أٔغجَ ٔذمجس 
لٍٛدٕج ٌضعضمس دجٌٛص١ٓ 

فضضوٙس ٚصضٛل  
دج١ٌم١ٓ لذً أْ 

ٔسظٍٙج ٔقٛ ثٌعّجء 

ٌٕؾٕذٙج  ٔط ثازق 
ٚزؽط ـجةدٞ ثافىجز 

 . ٚثاف َ
ٌٚىٕٙج صسصد إ١ٌٕج 

ٌضضٙجٜٚ صقش ألدثِٕج 
عٍٝ ِسآٜ ِٓ 

أدفجزٔج ف  ٍّٔه ٌٙج أٚ 
ِج ٠ؾٕذٙج ذٌه ٌٕج 

 . ثٌّف١س
ثٌذعك ٠ؾ١د ثٌغٛؾ 
د عّجلٗ ادعد ِدٜ 
١ٌضّىٓ ِٓ ثٌٛـٛي 
ٌضٍه ثٌمجةّز ٕٚ٘ج 

٠ىضؽع فؾُ ثٌىجزعز 
ٚثٌٍّٙجر فّج ظٕٕجٖ 
ٚ ٚٔجٖ دضٍه ثٌمجةّز 
و ف َ ٚأ١ِٕجس ٌُ 

٠ىٓ ظٜٛ فمٛق ٌُ 
ٔضّىٓ ِٓ ثٌقفٛي 

 . ع١ٍٙج
أف١جٔج ٔٛ  ٌٛ ٠ضٛلع دٕج 

ثٌصِٓ أٚ ٠عٛ  دٕج 
ٌضفق١ـ ٘جِػ  ٌٍٛزثء

ف١جٚثصٕج ٚزدّج ٌٛلو 
ثٌّع١ّجس ثٌقم١م١ز 

ٌىً ِج عج٠ؽٕجٖ 
ِٚج١٘ز ثٌعجنفز ٚصٍه 

ثٌفٛثزق ثٌٛث١٘ز 
ٚثٌغ١س ِسة١ز ٚثٌضٟ 
صففً ِج د١ٓ ثٌقخ 
ٚثٌفدثلز ٚثإلعض١ج  
ٌٚىً ِّٕٙج زٚٔمٗ 
 . ٚزٚعضٗ دٛلش ِج

فىّج صذجغضٕج دعك 
ثاؼ١جء ثٌؾ١ٍّز دغضز 
ٚعٍٝ ف١ٓ غسر صسفً 

 ْ  ظجدك إٔرثزورٌه  ٚ
. 

ّاج ِج ٠ىْٛ  ٌٚىٓ  ثة
ٌٍمدز زأٞ أخس فٙٛ 
ـجفخ وٍّز ثٌٕٙج٠ز 
دىً ؽدثزر فٕؾدٖ 
٠سظً ٌٕج إؼجزثس 
ِؽفسر لد ٔفّٙج 

دٛلضٙج ٚلد ال ٔعضو١و 
زؤ٠ضٙج أٚ فً زِٛش٘ج 

 . ٌألدد
ث  ثاْ فمه ِٚض خساث ؽدا

ٚدعد أْ عدس اخس 
ٔموز دعّك زٚفٟ 
أ زوش إٟٔٔ ِٕٚر 

ث  ثٌذدث٠ز أفجٚي ؽج٘دا
ثٌذقظ عٓ ثإلٔعجْ 

ٚثٌٛـٛي إ١ٌٗ ددثخٍٟ 
 . ٚددثخً وً ِٕج

أ زوش إٔٔج فمدٔج 
ثإلٔعجْ دعد أْ صجٖ 
 . ٚفمد دٛـٍضٗ دجٌق١جر
ٚفمه عٕدِج ٠عٛ  
ثإلٔعجْ ٌفوسصٗ 

ٚأ ١ِضٗ ظٕعضع١د وً 
ِج فٍّٕج دٗ ِٚج 

ص١ّٕٕجٖ ٚ ٚٔجٖ دضٍه 
ثٌمجةّز ثٌّسة١ز أٚ 
ثٌّعضضسر دقعخ 
 . زؤ٠ز ٠ٚم١ٓ وً ِٕج

ٌُٔٛد عٍٝ ثٌمجع در إٔٔج 
١٘تز دؽس٠ز ٚفوسر 
إٔعج١ٔز ٚثفدر ٠ٚظً 
ثإلظضغٕجء ٚثٌضقدٞ 
ثٌقم١مٟ أْ ٠قجفظ 

وً ِٕج عٍٝ ذٌه ٚأْ 
٠ذمٝ ثإلٔعجْ 

 . {}إٔعجْ
فقرثز أْ صع١ػ ٠ّٚس 
ده ثٌعّس د  لجةّز 

أٚي دٕٛ ٘ج 
 …}ثإلٔعجْ{
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 عٍٟإدسث١ُ٘ 
 ـد٠مز ثٌوٍذز

دعد عٕجء ٠َٛ ؼجق ِٓ 
ِغاً واً ثا٠اجَ  ثٌعًّ

ثٌضااااااااٟ أع١ؽااااااااٙج 
 إظضٍم١ش فسثؼٟ

ٚأِعىش ٘جصفٟ فٍاُ 
صعد صعض٠ٕٟٛٙ ثٌمسثءر 
ِٕاار شِاآ دع١ااد ٌٚعااً 
ظٙاااٛز ثإلٔضسٔاااش واااجْ 

 ظذخ ذٌه
أٌُٚ صضسن ٌٕاج ظاجعجس 
ثٌعّااً ٚلااش ٌٍمااسثءر 
ٚثظااااااضموذش وااااااً 
ِعااجفجس ثٌفىااس ٔقااٛ 
ثٌعّااااً عااااُ ثٌعّااااً 

 ٚالغ١س ثٌعًّ
د١ّٕااااج أٔااااج أصفاااافـ 
٘جصفٟ إذ دؽا ي ِآ 

 ٔجس صضدفك عٍاٝ ثإلع
 ثٌففقز أِجِٟ

ٌٚىٕٙج١ٌعاااااش صٍاااااه 
ثإلع ٔاااااجس ثٌبجـاااااز 
دجٌذعاااااااااااااااااىٛصجس 
ٚثٌؽاااااااااااااا١ىٛالصجس 
ٚثاؽٙااااصر ثٌّٕص١ٌااااز 
ثٌضٟ وٕج ٔقفظٙاج ِآ 

 لذً ِٓ ثٌضٍفجش
إٔٙااج إع ٔااجس ظااٍعضٙج 
ِبضٍفااز صّجِااج فضٍااه 
ثٌعٍو ٟ٘ ِٓ صذقاظ 
عٕاااه ٌضٛلعاااه فاااٟ 
ؼااااسثوٙج ص خاااار ِاااآ 
ل١ّضااه ِٚاآ فوسصااه. 
ه إع ٔجس صسٚػ عٓ صٍا

ثٌؾّاااا١ س ثٌفجصٕااااجس 
ثالصٟ صؽاعسْ دجٌٍّاً 

 ٚصذقغٓ عٓ ؼس٠ه
فااااٟ فم١مااااز ثاِااااس 
 فعٕاااااٟ ؼااااا١وجٟٔ 
دجٌمااغه عٍااٝ إفاادٜ 
صٍاااااااه ثٌضوذ١ماااااااجس 
ٚظاااااسعجْ ِاااااج صاااااُ 

 صق١ٍّٗ
ٚو ٔااٗ ٘ااٛ ِاآ ٠مااَٛ 
دضق١ٍّااٗ ٌٚااُ ال فضٍااه 
ثٌضوذ١مااجس ِاآ ـاإو 

 ذٌه ثٌؽ١وجْ
ٚدعااد أْ صااُ ثٌضق١ّااً 
ٚؼاااااااسعش دفاااااااضـ 

 ثٌضوذ١ك
 إذ دضٍه ثٌبوٛثس ثٌضٟ
ثعسفٙااج ؽ١اادث ٠مضااسح 
ـااٛصٙج ِٕااٟ فج زوااش 

 أٔٙج ثٌقىِٛز
فمّاااش عٍاااٝ ثٌفاااٛز 
دّعـ ذٌه ٚثظضعرس 
داااجن ِااآ ثٌؽااا١وجْ 

 ثٌسؽ١ُ
ٚثغّمش ع١ٕجٞ ٚدعاد 
أْ ثلذااً ثٌٕااَٛ عٍااٝ 
ؽفااٟٛٔ إذ دااٟ أصااروس 
أ٠جَ ِمٝ ع١ٍٙاج أوغاس 

 ِٓ عؽسْٚ عجِج
صااروسس زفااجق ثٌعااٛء 
ٚصااروسس صٍااه ثٌّااسأر 
ثٌضااااٟ ال صااااسٜ ِاااآ 

وٛن ِ ِقٙج ظٛٞ خ
ٚ ٚثةاااس ِااآ ثاٌاااٛثْ 
ثٌضٟ وٕج ٔوٍاك ع١ٍٙاج 
ـااد٠مز ثٌوٍذااز ٚأ٠ااجَ 
ثٌؽمجٚروّج وٕج ٔوٍك 

 ع١ٍٙج ِٓ لذً
ٚظااا ٌش ٔفعاااٟ ِاااج 
ِف١س صٍاه ثٌّاسأر ثاْ 
٘ااااً ِجشثٌااااش فااااٟ 
ثٌؽااااجز  صعااااضموخ 

 شدجةٕٙج

ٚـااّش ٌذس٘ااز ٚلٍااش 
 زدّج ال

ثٌؽجز  ٌُ ٠عد ِىجٔٙاج 
زدّج ِىجٔٙج ٕ٘اج عٍاٝ 
صٍه ثٌضوذ١مجس ثٌٍع١ٕز 

صغ١س ثظّٙج ثٌٟ  ٚزدّج
ثٌٛز ر ثٌؾ١ٍّز ثٚش٘سر 
ثٌفذجز أٚ ظٙس ث١ٌٍجٌٟ 
صٍااه ثاظااّجء ثٌفجصٕااز 
ثٌضاااٟ الصذاااظ دفاااٍز 
ٌٍّاااسأر ثٌضاااٟ وسِٙاااج 
خجٌمٙااج ٚؽعااً ثٌق١ااجء 

 ز ثةٙج
ٚثٔمماااٟ ١ٌاااً صٍاااه 

 ث١ٌٍٍز
ٚفااااٟ ثٌفااااذجؿ ٚأٔااااج 
أصٕاااجٚي ثإلفواااجز ِاااو 

 أٚال ٞ
ٚإذ دٟ أصاروس ِجفادط 

 دجاِط
 ٚصٛلفش عٓ ثالفوجز

عاآ ثٌٕظااس ٚإذ دااٟ أِ
إٌااااااااااااٝ أٚال ٞ ٚأذ 
دجٌدِعاااٗ صٕاااصي ِااآ 

 ع١ٕٟ
ٚثٔج أصعجي د١ٕٟ ٚدا١ٓ 
ٔفعاااٟ ِااآ ٠قّاااٟ 
٘ؤالء ثادس٠جء ِآ صٍاه 

 ثٌبذجةظ
ً٘ ثٌقىِٛز ثٌدثخ١ٍز 
لااج زر ٌٛفااد٘ج ٌااس   
صٍااااه ثٌبذجةااااظ عاااآ 
أٚال ٔااااااج أَ ٔقضااااااجػ 
إٌااااااٝ..... ٚإٌااااااٝ... 
ٚصؽضش ثاؽجداجس فاٟ 

 زأظٟ
ٚإذ دصٚؽضااٟ صعاا ٌٕٟ 
ِجداااه فجٔضذٙاااش ٌٙاااج 

ٍااااش الؼااااب ٠ااااج ٚل
 فىِٛز

فماااااقىش ٚلاااااقه 
 ثاٚال 

ٚؼااااااسدش لٙااااااٛصٟ 
 ٚذ٘ذش إٌٝ عٍّٟ
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  . نٍعش ثٌدز ٠س
ٚلفجس عٍٝ  زح 

 ثٌٛـٛي

 
 
 
 

إّٔااااج ثٌسثفااااز فااااٟ 
ثالظااضمسثز ٚثٌعااى١ٕز، 
ٚإل زثن ذٌه ال داد ِآ 
عّااً ِٚؽاامز ٚؽٙااد 
١ٌٕااً ثٌّٕااٝ ٚصقم١ااك 
ثا٘اادث ، ِٚاآ أؽااً 
ثٌسثفز ٚثٌععج ر فاٟ 
خ أِااااٛز ثٌااااد١ٔج صضعاااا

ثاددثْ ٚصتٓ ثٌٕفاٛض، 
ٚثٌعاااع١د دقاااك ِااآ 
صعااخ ٚـااذس ِاآ أؽااً 
إ زثن ثٌسثفااااااااااااااااز 
ٚثٌعااااعج ر ثادد٠ااااز، 
ٚثٌضعااا١ط ثٌااارٞ داااد  
ؽٙااادٖ ٚظٍاااُ ٔفعاااٗ 
ٚداااج  ٔفعاااٗ ٌاااد١ٔجٖ 

 .ٚخعس آخسصٗ
ال ص ظاااع عٍاااٝ ِاااج -

ج ٠ٕااجي ِاآ  فااجس أظاافا
عصِااه ٠ٚذااد  نجلضااه  
اْ ثٌقجلااااااااااااااااااس 
ٚثٌّعاااااضمذً أٌٚاااااٝ 
دجال٘ضّااجَ، فجٌّجلااٟ 
ٗ، ٌااآ ٠عاااٛ  فضفاااٍق

فجزصك دٕفعه ٚعمٍه 
عاآ ثٌضعٍااك دااٗ ٚواآ 

إ٠ؾاااااااجدٟ ثٌٕظاااااااسر 
 .ٚثٌعًّ

ِااآ ِظاااج٘س ثٌفاااٛش -
ثٌقم١ماااااٟ أْ صؾاااااد 
ااااج فااااٟ  ّا ٔفعااااه  ثة
ثٌفاااااع ثاٚي فاااااٟ 
ثٌّعااؾد عٕااد إلجِااز 

 .ثٌف ر
ثٌّقٓ صفٕو ثٌسؽاجي، -

ٚثٌسؽااااجي ال ٠بااااجفْٛ 
 .ثٌّقٓ

ثؽعااً ٌٕفعااه ٚلضاااج -
صٕااااجؽٟ ف١ااااٗ زدااااه، 
فجٌؽااااٛق ٌّٕجؽجصااااٗ 

 . ١ًٌ ِقذضٗ
باااري ِااآ ؽاااجءن ال ص-

ج ف١ااه فّاااً  ّا ِضٛظاا
ّ٘اااٗ ٚؽذاااس خاااجنسٖ 
ٚلمااجء فجؽضااٗ، فاائْ 
خااارالٔه ٌاااٗ ٚوعاااس 
خاجنسٖ ِااو ِاج ٠قٍّااٗ 
ِٓ ٘اُ ٚفجؽاز ٚفماد 
وٍٙااج وجف١ااز اْ ٠ٍمااٝ 
ث ٚفصٔااااج،  فضفاااٗ وّااادا
"ؽذااس ثٌبااٛثنس ٠م١ااه 

 ."ثٌّبجنس
خر ثٌعذس ِٓ ثٌّجلٟ -

ِّٚاآ زفٍااٛث، ٚثٌضااصَ 
 زح ثٌفااجٌق١ٓ، ٚأٔااخ  
ز إٌااٝ و ٚؽااد   ثٌضٛداا

فٍعاااً ثٌٍماااجء لس٠اااخ، 
فضؾٙص  ٚصاصٚ   داجٌضمٜٛ 
ٚثٌعّااااااً ثٌفااااااجٌـ، 
فجٌٍمجء ١ٌط و ٞ ٌمجء، 
ٚث١ٌّصثْ ِٕفٛح فئِاج 

 .ؽٕز ٚإِج ٔجز
ال صضعس   فٟ ثٌقىاُ -

  ً عٍٝ ث٢خس٠ٓ، ٚثؽعا
ُِعٛ ر صسثؽو  ٌٕفعه 
ف١ٙج ثالاٛثي ٚثافعاجي 
  ُ ٚدعااااد ذٌااااه ثفىاااا
دٛثلع١ااز  اْ ثافىااجَ 
ثٌفٛز٠ااااز ٚثٌموع١ااااز 

لاااااااجس صمواااااااو ثٌع 

ٚصممااااااٟ ع١ٍٙااااااج، 
ُِعٛ ر ظاٍٛن ٠عٕاٟ 

فسـاااااااز ثٌضعاااااااد٠ً 
ٚثٌضمااااجزح ٚثٌضفااااجُ٘ 
ٚثٌّااااٛ ر ٚثٌضّااااجض 

 .ثاعرثز
ٕ٘ااجن زفّااز دجنٕااز -

ٚ٘ااٟ زفّااز ثٌمٍااٛح 
ث عااآ  ٌٍمٍاااٛح دع١ااادا
ثٌّقعٛظااااااااااااااجس 
ٚثٌّج ٠ااااجس ٚظااااٛث٘س 
ثاِاااااااٛز، ال ٠فماااااااٗ 
دٛثنٕٙااج إال ثٌسثفّااْٛ 
ثٌاااار٠ٓ ثخضفااااُٙ و 
دااارٌه، ٚ٘اااُ ـااافٛر 
ز ثٌففٛر ٚفّاجر ثٌذم١ا

ثٌذجل١اااز ِااآ ِعاااجٟٔ 
 .ثإلٔعج١ٔز

ٌُ صعد ثٌعٕفس٠ز فمه -
فٟ ثٌض١١ّص د١ٓ أدا١ك 
ٚال أظااااااااٛ ، دااااااااً 
ثٌعٕفس٠ز ِٛؽٛ ر فٟ 
واااً ٔفاااط صقعاااد، 
ٚصاااااااذغك، ٚصااااااإُ، 
ٚصعااااااخ، ٚصضىذااااااس، 
ٚصضؾذس، ٚصظٍُ، ٚص عُ، 
ٚصعاااج ٞ، ٚصىاااسٖ....إْ 
ٔااااااٛثش  ثٌعٕفااااااس٠ز 
ٚثٌض١١ّص ُصبس ُػ ثٌإفط 
ِٓ ثٌرثس ثٌّعاضم١ّز 
ٓ ٌّعاااجز ٠ففاااٍٙج عااا

فوسصٙاااااج ثٌعااااا١ٍّز 
 .ٚظّجصٙج ثٌٕذ١ٍز

إْ عصٔج فٟ إظ ِٕج، -
ٚثٌاااد١ٔج ٌٕاااج ٌٚغ١سٔاااج، 
ٌٚىااآ عماااد٠ضٕج ٘اااٟ 
ظ فٕج ٚأ ثر صّى١ٕٕاج، 
٠ٚعضؽس  ِٕج عادٚٔج 
ظموز ثٌعم١ادر ٚشٚثي 
ثٌضّعه دٙاج ف١ضىجٌاخ 

 .ع١ٍٕج ٠ٚضّىٓ ِٕج
إْ ثٌضٕؽاااااااااااااااااتز -

ثالؽضّجع١اااز ٚص ع١س٘اااج 
فاااٟ ـااامً ٚصىااا٠ٛٓ 
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ثٌغمجفاااز ثالؽضّجع١اااز 
د١ٕ٠ااااااز ِعاااااا ٌز ٚثٌ

خو١ااسر ؽاادث، ٠ؾااخ أْ 
٠فماااٗ إ١ٌٙاااج ثٌّسداااْٛ 
ٚأٌٚااااٛ ثاِااااس فااااٟ 
ِؤظعاااجس ثٌضٕؽاااتز 
ثالؽضّجع١اااز ؽ١ّعٙاااج 
فضاااٝ ٔعاااعد دؾ١اااً 
ِاااؤ ح ِغماااع ِضاااصْ 
فىس٠اج ال صؽٛدٗ ؼجةذز 

 .ٚال ٠ضعذٕج ؼ ٔٗ
إٌااٝ وااً ِقااذه 5 ال -

صعضعاااااٍُ ٌّؾاااااس  
صقاٛالس ٚصغ١ااسثس فااٟ 
ثٌّؾضّاااااااو عٍاااااااٝ 
ِعاااااضٜٛ ثٌؽاااااٙسر 
ٚثٌّااااااجي ٚثٌفااااااعٛ  

فاااجزٚخٟ ٌذعماااُٙ ثٌ
لااد صفاا١ذه دجإلفذااجن، 
وااآ عٍاااٝ عماااز دااا ْ 
ثٌّجي ٚثٌؽاٙسر ِؾاس  
ِماااج١٠ط ِااآ ـااإو 
ثٌذؽااس، أِااج ثإلٔعااجْ 
فٍاااٗ ِم١اااجض زداااجٟٔ 
ٚثفد ال داد٠ً ٌاٗ ٚ٘اٛ 
ثٌضمااٜٛ، ِٚااج ٠مدِااٗ 
ٌإلٔعج١ٔز ِٓ إٔؾجشثس 
صعااااُٙ فااااٟ زل١ٙااااج 

 .ٚصمدِٙج
أٔش صعضقك ثافماً -

ٌٚد٠ه نجلاجس إ٠ؾجد١از 
وغ١اااسر، ٌٚىااآ زلاااجن 

ثٌعااٍذ١ز ٚف١ٕٕااه عاآ 
ثٌاادثةُ ٌاادفتٙج ٘ااٛ ِااج 
٠م١اادن، ثٔٙااك ٚصقااسز 
ِٓ صٍه ثٌم١اٛ ، فاجٚي 
ٚعااجدس ٚؽج٘ااد صٕااجي ِااج 

 .صس٠د
- َُ ااج ظاا١ صٟ ث١ٌااٛ ّا فض

ثٌاااارٞ صضذاااادُي ف١ااااٗ 
ثافٛثي ٚصسٜ ِآ و 
ِاااج ٠عاااسن ٠ُٚو١اااخ 
خاااجنس ن، ٌٚىااآ وااآ 
عٍااٝ ثظااضعدث   ثةااُ 

١ٌؽٍّه عوجؤٖ ٚأٔاش 
عٍٝ فاجي ٠ُسل اٟ و  

 .عٕه
ٌوعااجَ ِاآ إنعااجَ ث-

ثٌعذااج ثس ثٌضااٟ صٍٙااُ 
ثٌٕفط ثٌمسح ِآ و 
ٚثٌؽىس ٌٕعّٗ، ٚصٕؽس 
ثٌّقذااز ٚثٌسفّااز داا١ٓ 
ثٌٕاااجض، ِٚاااج أؽٍّٙاااج 
ع ِااااااااجس ثٌسلااااااااج 
ٚثٌعااعج ر عٍااٝ ٚؽااٗ 
ِٓ ٠ُوع ُ ِٚٓ ٠ُوع ُ، 
ِٚج أؽًّ ثٌع١ػ فاٟ 
صىجفااااااً ِؾضّعااااااٟ 
أزظااااااٝ ثإلظاااااا َ 

 . عجةّٗ
 ٚ ِضُ ظج١ٌّٓ
  . نٍعش ثٌدز ٠س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غبٌجبً يجت 
ػٍيه أْ ردزن 

 ٌُ أٔه ػظي
ٌثجبره ثٕفط 

ٛح زغُ وً اٌم
 ٘را اال٘زصاش

 ديعزٛفيعىي
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 صابرين عبدالحميد
 طٍخ اٌحىبيخث

ػي٠يرىىىٝ ا٤ٔضىىىٝ ٌزىىىى١ٔٛٓ أزىىىٝ 

 ثطٍخ ؽىب٠زه

ْ روٍىىىىىىّٝ ٩ِِؾٙىىىىىىب أػ١ٍىىىىىىه 

ثٕفَىىه ٚؽىىلكٜ ٌٕفَىىه أ٘ىىلا  

 ٚاٙؾخ ِؾلكح

اٌمىىىىىٛح إٌبػّىىىىىخ اٌزىىىىىٝ   فأٔىىىىىذ

رَزط١غ اْ رٖٕغ ا٤ًِ ٚاٌؾ١ىبح 

١ىىىىخ ثؼمىىىىً ٚاػىىىىٝ ِْٚىىىىبػو ؽبٔ

ٌىٕٙىىب ِزئىىخ ٌٚىىىٝ رٖىىٍٝ  ٌىىٝ 

مٌه رٍَؾٝ ثبٌؼٍُ ٚرؼٍّٝ ّٝء 

 ػٓ وً ّٟء

٨ رَز١مظٝ فمٜ ِىٓ أعىً اػىلاك 

اٌطؼىىىبَ ٌٚىىىىٓ اٍىىىز١مظٝ أ٠ٚىىىب 

٨ػىىىىىلاك فطىىىىىٛاد فىىىىىٝ ٛو٠ىىىىىك 

 أ٘لافه

ٌىىىىُ رقٍمىىىىٝ فمىىىىٜ ٌزىىىىىٛٔٝ  أىىىىذ

ىٚعىىىخ هعىىىً ِٙىىىُ ٨ٚ الىىىٛي اْ 

ػىىٓ   ٍىى١ؼ١مه  ٌىىه  اٌوعىىً ػىىلٚ

رؾم١ىىك أ٘ىىلافه ثىىً افزىىبهٜ مٌىىه 

 اٌىىىنٜ ٠ىىىىْٛ هف١مىىىب ٌىىىهاٌوعىىىً 

  ٚثىىىنٌه ٍىىىزى١ٔٛٓ أىىىذ  ِىىىلػّب 

 أ٠ٚب ِلػّب ٌٗ ػٓ ٚػٝ ٚلٛح

ثطٍىىىىىخ   ػي٠يرىىىىىٝ وىىىىىٛٔٝ أىىىىىذ

ؽىب٠زىىىه ٨ ػوٍٚىىىخ ٠ؾووٛٔٙىىىب 

ثق١ىىٛٛ إٔىىٕبَ اٌؼىىبكاد ٚا٤فىىىبه 

 اٌغبِلح

ثطٍخ ؽىب٠زىه ٚأؽجىٝ   وٛٔٝ أذ

ٔفَىىىىه ٍىىىىزغل٠ٓ ػطىىىىو اٌؾىىىىت 

 ٚا٨ًِ ٠َىٓ هٚؽه ٚلٍجه

 ثطٍخ اٌؾىب٠خ فىٛٔٝ أذ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيُ اٌجعيٛٔي

 ٚزدح

 
فاااااٟ غسفضاااااٟ ذثس 
ثإللااااااجءر ثٌٙج ةااااااز 
ثٌّٕذعغااز ِاآ ؼااّٛ  
صسثـش عٍٝ ِٕمدصٟ 
ٚدؾجٔذٙااااااج فٕؾااااااجْ 
لٙااااٛصٟ ثٌّعااااجة١ز، 
ثٔذعااظ ـااٛس ف١ااسٚشٞ 
ؼااؾٟ صّج٠ٍااش عٍااٝ 
أٔغجِٗ ذوس٠جس  ثعذاش 
 عمٍٟ دسلز
 فضاااااس ٚز ٞ عذغاااااش 
د ٚزثلاااٗ فباااسػ ِٕاااٗ 
ؼااارٜ ٚز ر ِؾففاااز 
ٚلااعش داا١ٓ ـاافقجصٗ 

دع١د ِٕر أشي  
ٚز ر ِقٍّاااز د ظاااسثز 
ٌوجٌّج ّ٘عش ٌٙج دٙج 
لذااً أْ أع١ااد٘ج إٌااٝ 
لٍااخ ثٌاادفضس ٌضمااّٙج 
 ـفقجصٗ دسفك
ـاااااافقجس ِص ثٔااااااز 
دقسٚ  عؽاك عارزٞ 
خوضٙااج أٔجِااً عجؼااك 
ِقّااَٛ دسؽفااز ثٌقااخ 
 فٜٙٛ ـس٠و ٌٛعضٗ
وااُ ِاآ لذٍااز نذعااش 
عٍااااااٝ أٚزثق صٍااااااه 
ثٌؾٛز٠ااز صذعضٙااج شفااسر 

دقااسثزر أٌعاإز ٌٙاااخ 
ٔؽااذش داا١ٓ ثٌمااٍٛ  

ز ٚ ثؼض١جلجٌٙف  
ٚوُ ِٓ ٌّعز فج١ٔاز 
 ثعذاااش صٍاااه ثاٚزثق 
ثٌقّااااسثء دعااااد ١ٌٍااااز 
ظااٙدس ف١ٙااج ثاعاا١ٓ 
ٚأزق ثٌذاااااجي ف١اااااسر 
 ٚصعجؤال
أغّمش ع١ٕٟ اعجٔك 
صٍااه ثٌااروس٠جس عٕجلااج 
ف١ّ١ّااج اٌضفااك دٙااج 
ِجٔعز إ٠ج٘ج ِٓ ثٌفاسثز 
 .ٚثٌضفٍش ِٓ د١ٓ ٠دٞ
عّاااز ؼاااعٛز دجٌسثفاااز 
٠ضٌٛد دادثخً أعّاجلٟ 
فاا١ٓ ٠اادثعذٕٟ خ١ااجي 
ثٌّجلاااٟ ٔاااجعسث فاااٟ 
و١جٟٔ دمج٠ج فخ لاد٠ُ 
عجٌك فاٟ ذثواسر أداش 
 أْ صٕعجٖ
ٚعؾذااااااش ٌض١ٕٙاااااادر 
ع١ّمز ـدزس دبفاٛس 
ٚواااا ْ صٍااااه ثٌذمج٠ااااج 
ثظااضوجعش ٚفااد٘ج أْ 
 صع١د ٌٍمٍخ خفمضٗ
صااصثِٓ ثٔضٙااجء ثٌفااٛس 
ثٌف١اااسٚشٞ ِاااو آخاااس 
زؼااااافز ٌاااااٟ ِااااآ 
 فٕؾجٟٔ
ف عاادس ثٌااٛز ر دسفااك 
إٌٝ ِسلد٘ج، ٚأغٍماش 
ثٌااادفضس ِعٍٕاااز ثٔضٙاااجء 

 لش عٕجق ثٌروس٠جسٚ
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 دمحم جساحي
 فٕجبْ

رغوووٛؾ ٔظسروووٗ فوووي  -
 فٕجبْ لٙٛرٗ

ٚ وووووولْ ِمٍزوووووب ػيٕوووووبٖ 
 اٌراثٍزبْ

ذاثزووووووب ػٍووووووي حبفووووووخ 
 ..اٌفٕجبْ
 يزعبءي

٘وووً أٔوووب حوووصيٓ ٌٙووورٖ 
 ! اٌدزجخ

 أيىْٛ ٘را ٘ٛ اٌحصْ ؟
ِٚب ؼؼسد ثوٗ لجوً ذٌوه 

 !وبْ ورثب
 !!أَ إٔي خبئف أْ أفُٙ

 ائُفلٔب في خٛف د
 أخبف اٌىالَ

ٚ أخبف اْ يطٛي اٌصوّذ 
 ثي

 ٚ أخبف اٌفساق
 .ٚ أخبف اٌزاللي

 أخبف اٌضؼف في لٛري
 ٚ أخبف

 ال.. ٌيط ذٌه ورٌه
فلٔووب أػووسف اؼووُ اٌ ووٛف 

 .ِٕر اٌصغس
 أػسفٗ ِؼسفخ ربِخ

 ،..إثٓ ٚحيد
ال رصحووف فزوورذل زجٍووه "

 اٌصغيسح
 ".فلٔذ اثٓ ٚحيد

 ال رمفص لد ررذل ٔفعه "
 ٚ أذ ٌٚد ٚحيد

 ال رجسل لد يزؼت لٍجه"
 فبٔذ ٌٚد ٚحيد

ال رصوؼد دزجوبد اٌعوٍُ "
 لد رعمط

ال رٕصي دزجبد اٌعٍُ لود 
 رعمط

ال رٙجط ِٓ فٛق ٚظبدٖ "
َ٘ك  لد ُرس

ال رزحوودس ٌالغووساة فموود "
 ُرو طَف

 ال رزحدس ِغ االلسثبء"
ٔ ؽوووووي اْ يحعووووودٚا 

ُٔطمه  االلخ 
 .ال رٍؼت ِغ اخزه"

 فٙي ثٕذ ٚحيدٖ
 ٚ أذ ٌٚد ٚحيد

 "ٔ بف ٚ ٔحٓ
 ..ٚأب اخبف

 ..ٚ اٌيَٛ
 لد جبءٔي خجس أٌيُ

 رمبزيس اٌطجيت رمٛي ٌي
 يب ٘را

إْ اٌمبدَ ٌٓ يسق ٌّب لود 
 .وبْ ِٓ لجً

 ثحثذ ػٓ صديمي
ثحثووذ ػٕووٗ هخجووسٖ .. أْ 

 صديمٗ لد وًٙ
ٚ أْ اٌموودَ اٌعووجّبلخ وووً 

 صجبح ثؼد اٌفجس
ٌٓ رمٛل أْ رصوؼد ثضوؼخ 

 .دزجبد في ظٍُ
 ٚ أْ اهػيٓ ٌّب وبٔذ

 عزّغ اٌروس ٚ رجىير
ٌٓ رفؼٍٙب ثؼد اٌيوَٛ فمود 

 .جفذ
 ٚ أْ اٌسأض ٚ ِب رحٛيٗ
 ِٓ وً رفبصيً اٌؼبٌُ

ٚ اٌىٍّوووبد ٚ االؼوووؼبز ٚ 
 االٌٛاْ

ٌٓ رمدز اْ رعزدػي وً 
 االظّبء ،

حزي اؼوىبي االثٕوبء، لود 
 ..رزؼثس حيٓ رساُ٘

 .ٌٓ رزروس

ٚ أْ اٌّوووبء اٌجوووبزد صوووبز 
 ظيرٌُ

ٚ اْ اٌّووبء اٌوودافر صووبز 
 ظيرٌُ

ٚ وووً االاؼّووخ اٌمبدِووخ 
ٌَٚخ  اٌّزٕب

صبزد ِثً زؤٚض زِبح ال 
 .ر طر

وٕووذ ظوولخجسٖ حوويٓ أزاٖ 
 ثلٔي

ثؼد ؼٙٛز لد ال أرروس ِوب 
 اظّٗ،

 أْ صديمٗ لد يىزئت
ٚ لد يزوٛازل ػوٓ ِؽوٙد 

 ص ت اٌٛصً
 ٚ يجيذ ثيبرب ؼزٛيب

 أٚ صيفيب
 ...أٚ ٌٓ ي سج

ٌىٕووووي حوووويٓ ٚجوووودد 
 صديمي

 وبْ حصيٕب،
 يٕظُ حصٔب في وٍّبرٗ،

 يطٍك ضؼفب في ٔظسارٗ،
٘وٛ ال يؼوسف ِثٍوي ويووف 

 .ي بف
ٌٚوورا وووبْ اٌ ووٛف جٍيووب 

 فٛق ججيٕٗ،
 فٛق ؼفب٘ٗ،

فوووووٛق حٕبيوووووب اٌصوووووٛد 
 .إٌّٙه

وٕوووذ ظووولخجسٖ ثجّيوووغ 
 ...االٚجبع

 .ٌىٕي آثسد ثلْ اظّغ
 ثُ ذ٘جٕب وً ٔحٛ اسيمٗ

 ٚ أٔب
 ...ػدد اٌي إٌّصي

 اصٕغ فٕجبٔوبً ِٓ لٙٛح
 رغسق ػيٕي فيٗ،

 افىس دِٚب ،
٘ووً اؼووؼس ثبٌفموود ؟ اَ 

 أؼؼس ثبٌزّويٗ؟
 ِٚغ اٚي زؼفخ

 أٚلٓ أٔي ال .. ال أؼؼس
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 إ٠ّجْ عذ١د

 ثدضعّٟ

لبٌىىذ ٌٙىىب إلىىل  وزف١زىىٟ أٌّىىب  

٠ىىىىبهف١مزٟ ف١ٙىىىىب ٠ىىىىبؽج١جزٟ 

 ثزَىىىّٟ ٚارووىىىٟ اٌّبٙىىىٟ 

 ّٚأٔٗ

أؽجىىىىٟ اٌؾ١ىىىىبٖ ِىىىىٓ عل٠ىىىىل 

ٚاثزَىىّٟ ٠بهف١مىىٗ فىىبٌؾيْ 

 ٨ ١ٍ٠ك ثهِ 

 :فأعبثذ

 فزىبهٟٔ  ٌُ ٨ ١ٍ٠ك ثىٟ ٚلىل

وىىىىىىىزؽز٩ي غىىىىىىىيا أهٙىىىىىىىٟ 

 ٍّٚبئٝ

 كػ١ٕٟ أفجون ١ّئب  

 ٨ رمٍمٟ ثْأٟٔ

 فأٔب ثق١و ا٢ْ

 أٍزط١غ أْ أثزَُ

أٍىىىىزط١غ أْ أعىىىىل اٌَىىىىؼبكٖ 

 ٚأٍؼٟ فٍف أ٘لافٟ

أٍىىزط١غ أْ أٚاعىىٗ وىىً ّىى  

٨ٚ ٠يػغٕىىٟ ٙىىغ١ظ اٌؼىىبٌُ 

 ؽٌٟٛ

ل٠ٛىىىىٗ ٕٚىىىىٍجٗ ٨ ٠َىىىىزط١غ 

أؽىىىىىلا  وَىىىىىوٞ ٨ٚ رظٙىىىىىىو 

 أِبُِٙ أثلا  كِٛػٟ

أػىىى١ِ ثؼىىىل أْ أٍىىىزط١غ أْ 

 وٕذ ٨ اٍزط١غ

 ........ٌىٕٕٟ أ٠ٚب  

 ٌَذ ثق١و

ٕ٘بن ١ّئب  ِب ثلافٍٟ رؾطىُ 

 ٌُٚ ٠ؼل وَبثك ػٙلٖ

ٔؼُ ل٠ٛٗ ٌىٕٕىٟ ِىٓ اٌىلافً 

 ٙؼ١فٗ علا  ْٚ٘ٗ

ٔؼىىىىُ ٌىىىىُ ٌٚىىىىٓ ٠ىىىىوٞ أؽىىىىلا  

 كِٛػٟ ٌىٓ ثّفوكٞ أثىٟ

٠ىىىىؤٌّٕٟ ٙىىىىغ١ظ اٌّبٙىىىىٟ 

 اٌنٞ ٠مزؾُ كائّب  أفىبهٞ

ً٘ وً ٘نا ؽلس ِؼىٟ ٚ٘ىً 

 ٌفؼً وبْ ٚالؼٟ٘نا ثب

ٌُ أرق١ً ٠ِٛب  أْ أػ١ِ وىً 

 ٘نٖ اٌٍؾظبد اٌمب١ٍٗ

فىٕذ أػى١ِ اٌؾ١ىبٖ ثؼف٠ٛىٗ 

وطفٍىىىٗ ثو٠ئىىىٗ ٨ أكهٞ ػىىىٓ 

 اٌؼبٌُ ّ 

ٚفغىىأٖ ٕىىؼمٕٟ ٘ىىنا اٌؼىىبٌُ 

 ثٖلِبد ِززب١ٌٗ عؼٍذ

لٍجىىىٟ ٠ىىىىبك أْ ٠قىىىوط ِىىىٓ 

ِٛٙىىىىىؼٗ أٚ ٠زٛلىىىىىف ػىىىىىٓ 

اٌؼّىىً ٔٙبئ١ىىب  ٌىٕىىٗ اٍىىزطبع 

أْ ٠زقطىىىىٟ ِؾٕزىىىىٗ ثفٚىىىىً 

 هثٗ

 ٚم٘ت وً ّ  ٚأزٟٙ

ٌىٓ ٌُ ٠ىن٘ت ٠ٚزووٕىٟ وّىب 

 أٔب

ٕ٘ىىىىىىبن ّىىىىىى١ئب  ِىىىىىىب رؾطىىىىىىُ 

 ٚافزفٟ

ٕ٘بن غٖٗ ثبٌمٍت ٨ ٠ىلهٞ 

 ػٕٙب أؽل

ٕ٘ىبن كِؼىىٗ ثىىبٌؼ١ٓ ٨ ٠وا٘ىىب 

 ٍٛاٞ

ٚفىىىٟ إٌٙب٠ىىىٗ ٕ٘ىىىبن أ٠ٚىىىب  

اثزَىىىىبِٗ ٌىىىىُ ٌٚىىىىٓ أعؼٍٙىىىىب 

 رغبكهٟٔ ٠ِٛب  

فمل اوزف١ذ أٌّب  ٚأ١ٕٔىب  ٚثؼىل 

وً ٘نا اٌؼٕبء ٠َىزؾك لٍجىٟ 

 ثزَبَاٌَؼبكٖ ٚا٦

٨ رمٍمىىىىٟ ثْىىىىأٟٔ ٠بهف١مىىىىٗ 

 ففٟ إٌٙب٠ٗ أٔب ثق١و

 : هكد

و١ىىىف ٨ ألٍىىىك ثْىىىأٔه ٚأٔىىىب 

ٚؽىىلٞ ِىىٓ ٠مىىوأ ِىىب ثؼ١ٕىىِه 

 ٚلٍجه ٚػمٍه

رَىىىىزط١ؼ١ٓ أْ رقفىىىىٟ رٍىىىىه 

اٌغٖىىٗ ػىىٓ اٌؼىىبٌُ وٍىىٗ ٌىىىٓ 

 ػٕٟ ٨ رَزط١ؼ١ٓ

اٍىىىزؾٍفه ثوثىىىه ٠ىىىبػي٠يرٟ 

اِؾىىىىٟ ٕىىىىفؾبد اٌّبٙىىىىٟ 

١٘ٚىىب افزؾىىٟ ٕىىفؾٗ عل٠ىىلٖ 

ٙىىىب ث١ٚىىىبء اهٍىىى١ّٙب ١ٌٔٛٚ

 وّب رْبئ١ٓ

أؽجىىىٟ هثىىىه ٚأؽجىىىٟ اٌؾ١ىىىبح 

 ٚاؽجٟ ٔفَه

لىىىىل م٘ىىىىت ٚالؼىىىىب  فبٕىىىىٕؼٟ 

 ٚالغ غ١وٖ ع١ًّ

١٘ىىىب لىىىوهٞ ا٢ْ أْ رجىىىلأٞ 

 ٚرٕطٍمٟ ِٓ عل٠ل

فوثّب وبْ ِب رظ١ٕىٗ إٌٙب٠ىٗ 

٘ىىىىىٛ ٔفَىىىىىٗ اٌجلا٠ىىىىىٗ ف١ٙىىىىىب 

  ثزَّٟ ٤ِٔه رَزؾم١ٓ

 ثزَّٟ ف٩ ّ  ٠َىزؾك أْ 

رٚىى١ؼٟ ِىىٓ أٚلبرىىه ٤عٍىىٗ 

 فٟ ؽيْ ٚػٕبء

ك أْ رٚى١غ ٤عٍىٗ ِب ٠َىزؾ

أٚلبرىىىه ٘ىىىٛ فمىىىٜ وىىىً ّىىى  

 ١ٍغؼٍه فٟ ٍؼبكٖ ٕٚ٘بء

•••••••••••••••••••• 

ا٘ىىلاء ٌىىىً لٍىىت ّىىؼو ٠ِٛىىب  

 ثبٌؼٕبء

ا٘ىىىلاء ٌىىىىً لٍىىىت ٨ ٠ؼىىىو  

 و١ف ٠جلأ ِٓ عل٠ل

١٘ىىب ا٠ٙىىب اٌمٍىىت أطٍىىك ِىىوٖ 

 افوٞ ٚصك ثبفز١بهاد هللا

فوثّىىب وىىبْ اٌّىىواك ِىىٓ رٍىىه 

إٌٙب٠ىىبد ٘ىىٛ ثىىلا٠بد عل٠ىىلٖ 

 ه رَزؾك ا٤فًٚأعًّ ٤ٔ
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 ٕ٘جء ِوس

 ثفضسثق

وبٌؼبكح افزجأ ث١ٓ ا٤فو٠بد 

٨ٚ ٠وأٟ  ٨ ػٕلِب ٠ؾزبط 

 ٌٟ ٌُٚ ٠جك أِبِٗ ٍٛاٞ، 

ف١ٍف إٔبثؼٗ ؽٛي فٖوٞ 

٠ٚؾزٕٟٚ ث١ٓ ّفز١ٗ 

٠ٚزٕٙل ٌجٚغ صٛاْ، ٠ْؼً 

ٔبه غ١ورٟ أ٨ٚ صُ ٠ؾولٕٟ 

ف١قوط ِٓ ث١ٓ هئز١ٗ ٘ٛ 

اٌلفبْ...أٔفش ػٓ غٚجٟ 

وك ثنٕ٘ٗ ثؼ١لا ؽ١ّٕب ٠ْ

ػٕٟ ٠ٚفىو ثغ١وٞ فأؽوق 

إٔبثؼٗ ف١ٕزجٗ  ٌٟ ٠َٚزّو 

ثٛٙؼٟ فٟ فّٗ، ٚوُ 

أػْك ٘نا ا٨ؽزواق ث١ٓ 

ّفز١ٗ...أؽ١بٔب أىَو أِبِٗ 

ٚث١ٓ إٔبثؼٗ ٚأػٍٓ 

ػ١ٖبٟٔ، أٔب فمٜ أه٠ل أْ 

٠ؾزٕٟٚ ث١ٓ ّفز١ٗ كْٚ 

اؽزوالٗ...أؽ١بٔب وض١وح 

أفب  ػ١ٍٗ ِٕٟ ٚوُ أرّٕٝ 

 أْ ٠زغٍت ػٍٝ ٙؼفٗ

أِبِٟ، أغبه ػ١ٍٗ علا 

ؽ١ّٕب ر٩ٌِ إٔبثؼٗ 

غ١وٞ ٚأفوػ علا علا 

ؽ١ّٕب ٠ٕزٟٙ ِٕٙب ٠ٚلَ٘ٙب 

ثؾناء لل١ِٗ ، هغُ أْ ٘نا 

١ِٖوٞ أ٠ٚب ِؼٗ ٌٚىٕٕٟ 

أػْك اؽزوالٟ ِٓ أعٍٗ ، 

أٔب ٌَذ ٍٜٛ  ؽلٜ 

ٍغبئوٖ ٌٚىٕٗ ٨ ٠َزط١غ 

ػٕٟ ا٨ٍزغٕبء...٠ٚؼٕٟ 

كائّب ثغٛاه لٍجٗ فأٍّغ 

بئٗ...أؽ١بٔب كلبرٗ ٚأؽ١بٔب ثى

وض١وح أرؾًّ ِٓ أعٍٗ 

هائؾخ اٌغبى ٚوأْ للاؽزٗ 

رغبه ػ١ٍٗ أ٠ٚب ِٕب 

فزياؽّٕب ٚرو٠ل ٌٕب ا٨فزٕبق 

ٌٚىٕٙب رَزّو ِؼٗ أوضو ِٕب 

ٚرْب٘ل ِٛرٕب اٌٛاؽلح رٍٛ 

ا٤فوٜ ،ٌٚىٓ ػيائٟ 

اٌٛؽ١ل أٔٙب أ٠ٚب ٍزٕطف  

 ِؼٗ ٠ِٛب ِب...

 

 

 

 

 ْ ا٤ِٛه اٌٖغ١وح ٟ٘ 

 .اٌزٟ ر١ّي اٌّوء

 

 ك٠َزٛف١َىٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼغّبٚٞ ؽ١َٓ ٕفبء

 اٌزمجً

كائّب  ِب ٔجؾىش ػّىٓ ٠زمجٍٕىب وّىب 

ٔؾىىٓ. ِىىٓ ػٍىىٝ ٠مىى١ٓ ثإٔٔىىب ثْىىو 

ٔقطىىىىىىى  ٖٚٔىىىىىىى١ت، ِؾٍّىىىىىىى١ٓ 

ثىىىىبٌؼ١ٛة ٚا١ٌّىىىىياد، فىىىىزْ ٌىىىىُ 

٠زغبفىىىىً ػىىىىٓ ػ١ٛثٕىىىىب، رؾٍّٙىىىىب 

ا  ٤عٍٕب، ١ٌجمٝ اٌٛك ٚاٌؾت ِضّىو 

 .ث١ٕٕب

كائّب  ِىب ٔجؾىش ػّىٓ ٠ٕىو لٍٛثٕىب 

لجً ّفبٕ٘ب. ِٓ ػٍٝ ثب٨ثزَبِخ 

٠مىىى١ٓ ثإٔٔىىىب ِو رىىىٗ فىىىٟ اٌفىىىوػ 

ٚاٌؾىىيْ. ِىىٓ ٠ىىوٜ عّىىبي اٌؼىىبٌُ 

فىىىىىىٟ ٙىىىىىىؾىبرٕب، ٚلجؾىىىىىىٗ فىىىىىىٟ 

كِٛػٕب. ٌزجمٝ ؽ١برٕب ٠ٍٛ ب ػبٌُ 

 .ِزىبًِ ِىزفٟ ثٕب

كائّىىىب  ِىىىب ٔجؾىىىش ػّىىىٓ ٠ؾزىىىٜٛ 

اٌطفىىً ثىىلافً وىىً ِٕىىب. ِىىٓ ػٍىىٝ 

٠مىىى١ٓ ثىىىأْ عجىىىوٖ لجىىىً أٍىىىؼبكٖ 

فوٗ ػ١ٓ. ِٓ ٠ىوٜ أْ اٌىوٚػ 

ح ٚأْ وٕىىب ٔفَىى١ٓ ٚاٌىىناد ٚاؽىىل

ٚعَل٠ٓ، ٌىٕٕب ِز١ٍٖٓ ثى١ٕٛٔخ 

 .ٚاؽلح

كائّب  ِب ٔجؾش ػّٓ ٠زمجٍٕىب كْٚ 

هرىىىىىىىُٛ ٚىفىىىىىىىبه ، رقفىىىىىىىٟ 

ِقبٚفٕىىىىب اٌٖىىىىغ١وح، ٚافطبئٕىىىىب 

اٌَىىبمعخ. ِىىٓ ػٍىىٝ ٠مىى١ٓ ثإٔٔىىب 

َٔىىىىىىىىزؾك اٌؾىىىىىىىىت ٚا٨٘زّىىىىىىىىبَ 

ٚا٤ِىىبْ. ِىىٓ ٠ؼٍىىُ و١ىىف ٠َٕىى١ٕب 

ِؼٕىىىٝ ا٤ٌىىىُ ٚاٌٚىىى١ك ٚاٌؾىىىيْ. 

ِىىٓ ٠َّىىؼ ِىىٓ لبٍِٛىىٕب اٌفىىواق 
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اٌجؼىىل ٚاٌٙغىىو. ِىىٓ ٠ىىىٓ ٌٕىىب ٨ ٚ

 .ػ١ٍٕب

 
 
 
 
 
 
 
 

 " َخَفايا الـروُح الُمميمـة
 .اليمن -أحمد مؤنس 

يييا   اما َُ تاما ِإننيييي أصيييبحُت أدر
ييييياْش نحيييييو  ْنِكما ِِ ييييياذااة ا ُمحا
الرغبيياِت القاتميية ِبِسييِيْمُفوِنياِة 
يييية واألاحييييالم  شا يييياِت اليا اأُلْمِنيا
ليُق نحيو  المتياويِة حتيى تاْنزا

الوعيييييرة والتييييي  الُمنحييييدراتِ 
ْيباطيييا   تصيييبُد دون جيييدوب ما
لمفشيييل ثيييم لمعاجييييِز والكسييييل 
والتيييي لطالميييا تتجيييُو دوميييا  
ُِ بالسقيييييوِ   نحيييو مييييا ُيْعييييرا
الُمباْعثاير؛ فتنعكُس بيذلَ ميع 
أاىدافيييييييييييييييا المرسومييييييييييييييِة 
 َُ ورغباتييييا المحد  يييية وُتحيِّييي
بأاالِعيبييييييا الواىميييييية حتيييييى 
ُتييييدحرُج بيييييا ِجيييييييال  واعيييييييا  

دُم مستقبيييييييال  كامييييييال ؛ وتاييييير 
وعمييييييى الييييييرغِم ِمييييييْن أنيييييييا 
اِرىيييا حتيييى  تاْنُيييييُش مييين أعما
تتراخييييى فييييي حياتيييييا بييييين 
آنييينو وآىيياتو ماقرونييا  بيي ذانو 
مييييييرض  يختيييييرُ   ميييييياْء وا صا
قيِم الكاِمْيل  دا العاِمْيل بالسا سا الجا
يل ِإال أان  ُو الكاسا ْجيز  ُيعااِنقا واعا
يييييياِت األاىيييييييْف ال  ىيييييذا الُسبا

َِ يكا ي نا ُد ياْخُميو ُمطمقيا  ِمْن ضا
ِر الُمْستاِميْت   .الكايدا

ُبييدا  ُه الا لكييْن لاييْيسا ُكييل ماُنِرِيييدا
ْسيييتاْمِيما  يييرااُه فيجييين أْن نا أاْن نا
راُها فييييييذا الُسيييييباُت  ِميييييْن ُدرا
العمييييْق ليين ينتييزعا أبييدا  ميين 
أصحان الِيماِم العالييية ولين 
ياْسييتاِكينا ِبتااتاييا  ميين العزيمييِة 

مرة والتيي تاْحيوُ  بينيُو المست
اِئْمييييية  ا اييييياِت القا ْخفا ِِ وبيييييين ا
عميييى ِإدراة الفيييييم الخييياط  
مييين الصيييائن لدرجييية أنييييا 
فييييوِة الحييييياة  مييييتاِيُم ِمييييْن غا تا
ْشيييوة الراحيييِة فيييي الداريييييِن  نا

 !اأُلخيرب  بل األوليى
يييييياُء الُروِحييييييييي ِحمييييُة  رِتقا ِِ فا
انيييْت ليييُو  يييْن كا يرتيييدييا كيييل  ما

ة  ذات إنتقييياء  ِسيييمات  ُروِحيييي

ُممييييييم تاْسيييييتاْنِتُ  ِميييييْن كيييييل 
ييييييية كيييييييي  النواحييييييييي الُمْنتاِقيا
تاْستاشعر من الحياِة الفردييِة 
حسييييييياِس الُمرىييييييييف ذات  ِِ ا
يييييييْم والتييييييي  ييييييياِء الُمميا ْنِتقا ِِ ا
ا ماسييييؤوليات  بييييارزة  تارأاُسيييييا
يييا القيمييية   تاْحِميييُل ِفيييي طايااِتيا
نسييييانية التييييي تاْنِبييييُذ ُكييييلا  ِِ ا

يييييِة أشييييكاِ  الُعنيييي يِف والكاراِىيا
اِنيية. ا اليالإْنسا ّتى أاْنوااِعيا  ِبشا

 
 
 
 
 

ال يمكن لإلنسان أن 
يتعمم فمسفة جديدة 

وطريقًا جديدًا في ىذه 
الحياة دون أن يدفع 

 .الثمن
 

 ديستوفيسكي
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 إسراءأحمدالبكري 
 ماذا يحدث

 
ماااارا يحاااذخ لاااب ع اااو  الااا ع  

 منكم؟

هناااااااك ماااااان يكح ااااااو  ع اااااا  ◾

 حاجهم أنهم يحمنو  ظهوسصف

ياااججوم جماااججومظ جينح اااشج  "

 ...قذجمه

جهنااااك مااان ي يماااو   ح ااا ي  ◾

 "هزا ما ي م  ظالحيك جوك

جي يمااااو   ن.ااااشمححح جالمححااااو  

 محخ ف غيش هادف

جهنااااك مااان يطااانعو   عاااا  ◾

 ..جح ويات جي يمو   حطويشها

 ...يا قو ححح يااااقو 

هناك أشخاص يطشخو  من ق ة 

 ..المادة جالطعا 

ي  جج  لغيشهم لمذ الياذ خخاز ماا 

 ...يكفب قوت جالدهم

 ..إج وا هللا

جهناك من ي خشج  جيهضأج  ◾

 من الفيشجط جالكوسجنا

 ...جكج  اخمش يثيش اخضحوكة

َجلَِكاان جََعَماا  اَل ب بااوتب الِحِااب لِااب  }

ذبجسِ   { الطُّ

جهناااااك ماااان ي ااااو   الح ااااك  ◾

  ال.واسع معح ذاً أنه سو ش ما 

 ...فيشجطمطفح ضذ ال

جهنااااااك مااااان يم.اااااب خ اااااف ◾

خالفحححظالممنااااااااااااوع عنااااااااااااذم 

 "مشغوت

عنااذما اخ شجنااا  الح شحححأصاا ح 

 ...ال.اسع جميٌ   عينيه

جهناااااك  عاااا  المواصااااالت ◾

 ج و   ح.غي  اخغانب ع   العالب

 ...أغانب جخص الكوسجنا

 ..اهكزا سحضج  الغمة  الن  ة لكم

جهنااااك  ياااوت عاااا الت ج اااو  ◾

 حذة الح م  داخ  ش ة جا

 "جكجنها ظ لي ة العيذ

جهنااااااااك  عااااااا  ال ياااااااشا  ◾

ي ومااو   ضياااسة  عاااهم الاا ع  

جي ع اااااو  أ فاااااالهم يحخاااااالطو  

 "سوياً  ح ة ظمخنوقين

أال جخاااالين ع ااا  نف اااك جع ااا  

 "أ فالكظ كج 

 ...اخهم من ك _رلك➖

 ...عام ين الن الة◾

 سجا  الهمة

ال يشجااااااااااااااذج  قفاااااااااااااااصات جال 

 ....كمامات

 ....أين نحن من ك  هزا

أيااان دجسناااا لاااب جوعياااة ال اهااا  

 ...منا

ألي وا ق   أ  جفي اوا ع ا  حاذجخ 

 ...الكاسثة

هااازا الوقاااث المم اااو   اااالكشت ◾

ع  حح  نط ح يذ جاحذة  جب

 ...سوا  م  مين أج غيش م  مين

 ...حح  نح شت إل  هللا◾

حاااااا  الوقاااااث كاااااب نحاسااااا  ◾

 ...أنف نا

كاااااااب نحوقاااااااف عااااااان ج اااااااك ◾

 ..ال خالات

 ...دمو كب نخ ش هللا أننا نا◾

 ...جها نحن صالحو 

 غبمة ججنضاح

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
ستجد الكثير من الناس 
يرغبون في الركوب 
معك في سيارتك 

الفارىة، لكن ما أنت 
بحاجة إليو حقيقة أن 
تجد من حولك من ىو 
عمى استعداد أن ينتظر 
الحافمة معك عندما تفقد 

كسيارت  
 

أوبرا وينفري 



 جشيذة الفكش الحش عذد يوليو العذد الثامن

 قرأت لك
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح رياض سما
 الباب المفتوح

 "الطريق إلي الحرية
 

رزغٍٟ ٚرزجٍٛه اٌفىوح اٌوئ١َ١خ 

ٌٍوٚا٠خ ؽٛي ِفَٙٛ 

اٌؾو٠خ،١ٌَذ اٌؾو٠خ اٌْق١ٖخ 

فؾَت،فمل رُ ر٠ٖٛو اٌؾو٠خ 

ثّفِٙٛٙب اٌٛاٍغ اٌّزّضً 

فٟإاٌزؾوه ِٓ ا٨ٍزؼّبه 

ٚإٌٚبي ٚاٌَؼٟ ١ًٌٕ 

اٌؾو٠خ،ٚاٌؾو٠خ ثّفِٙٛٙب 

ٌفوك اٌقبٓ اٌّزّضً فٟإؽو٠خ ا

اٌزٟ ٨ رٕفًٖ ٨ٚ رزغيأ ػٓ 

ؽو٠خ اٌٛٛٓ،فى٩ اٌّفِٙٛبْ 

 .ِى٩ّْ ٌجؼّٚٙب اٌجؼ٘

اٌؾو٠خ اٌزٟ ٌُ رىٓ ٠ِٛب ٛو٠مب -

ِفوّٚب ثبٌٛهٚك،ثً ٘ٛ ٛو٠ك 

٠ًٛٛ ثٗ اٌىض١و ٚاٌىض١و ِٓ 

ا٤ّٛان،ٍٕزأمٞ هثّب ٌٚىٓ 

ًٍٕٖ فٟ ٔٙب٠خ ٘نا اٌطو٠ك 

 . ٌٟ وً ِب ٔو٠ل

 *ّقٛٓ اٌوٚا٠خ*-٢

١ٖخ ١ٌٍٟإاٌْق-

اٌوئ١َ١خ،ِٚواؽً رطٛه 

ّق١ٖزٙب،١ٌٍٟ 

اٌؾبٌّخ،اٌول١مخ،اٌّؾجخ 

ٌٍؾ١بح،ٚاٌزؾ٨ٛد اٌزٟ رطوأ 

ػٍٟ ّق١ٖزٙب ث١ٓ ا٨ٔفزبػ 

ٚاٌزطٍغ اٌٟ اٌغل اٌّْوق اٌٟ 

فملاْ اٌوغجخ فٟ ِٛإٍخ 

ٚاٍزىّبي اٌؾ١بح صو ٕلِزٙب 

اٌؼبٛف١خ اٌزٟ لٍجذ اٌؾ١بح 

ثلافٍٙب هأٍب ػٍٟ ػمت 

افٍٙب،صُ ٚاؽلصذ ٘ٛح ٍؾ١مخ ثل

اٌٖواع اٌنٞ رؾ١بٖ اٌنٞ رَجت 

ف١ٗ"ؽ١َٓ" ،اٌٖواع ث١ٓ 

ػمٍٙب ٚث١ٓ لٍجٙب،اٌٖواع ث١ٓ 

ِب رو٠ل ِٚب ٨ رو٠ل،اٌٖواع ث١ٓ 

ِب ٠َّٟ ا٤ٕٛي ِٚب رؾٍُ أْ 

رؾ١بٖ ٠ِٛب ِب،صُ ؽبٌخ ِٓ 

 .اٌووٛك  صو ٍفو ؽ١َٓ

٠وٞ ِٓ ؽٌٛٙب أٔٙب ٕبهد -

هل١مخ ٚ٘بكئخ اٌطجبع ٚ ٌىٓ 

اٌؾ١بح لل ففذ  اٌؾم١مخ أْ ر١به

ثلافٍٙب،ٌُ ٠ّذ،ٌٚىٓ ٕبه الً 

 .ثيٚغب

رظً رٖبهع ٚرٖبهع،رزؾلٞ -

مارٙب ٚرزؾلٞ ِٓ ؽٌٛٙب اٌٟ اْ 

 .رًٖ اٌٟ ِب رو٠ل

ؽ١َٓإمان اٌؾٍُ اٌٛهكٞ اٌنٞ -

ظً لبثؼب فٟ صٕب٠ب اٌمٍت،اٌنٞ 

ظٍذ وٍّبرٗ ٟ٘ اٌٛلٛك/اٌّؾون 

اٌوئ١َٟ ١ٌٍٍٟ ٨ٍزىّبي هؽٍخ 

ه ٌٙب اٌؾ١بح،اٌمٕل٠ً اٌنٞ أٔب

اٌطو٠ك،ٌُ ٠وٍُ ٌٙب ٛو٠مب 

 .ِؾلكا ر١َو ف١ٗ ِضٍّب فؼً فؤاك

ػٖبَإاٌؾت ا٤ٚي،اٌّْبػو -

اٌجىو اٌزٟ رفزؾذ ػٍٟ ا٠لٞ 

ػٖبَ،صُ رؾٌٛذ رٍه اٌّْبػو 

اٌول١مخ اٌٟ وبثٍٛب ِل٠ٚب ػبٔذ 

 .ِٓ اصبهٖ ١ٌٍٟ ٩٠ٛٛ

ٍٕبءإاٌّؾجخ ٌٍؾ١بح،اٌغو٠ئخ -

ٚاٌٛاصمخ فٟ اْ ٚاؽل،اٌزٟ ٌُ 

فٟ  ظٙبه ٌٙفزٙب رغل غٚبٙخ 

ٚفوؽزٙب فٟ ؽٚٛه ِؾّٛك،فمل 

ِٕؾٙب ٘نا اٌؾت صمخ فٟ 

مارٙب،ٚصمخ فٟ ِؾّٛك ٚصمخ فٟ 

 .اٌؾت اٌنٞ عّغ ث١ٓ لٍج١ّٙب

اٌلوزٛه فؤاكإظً اٌغلاه اٌنٞ -

ظٕذ أٔٗ هثّب ٠ؾ١ّٙب ٠ٚم٠ٛٙب 

ٚؽٖود رٖوفبرٙب ٚأفىبه٘ب 

فٟ إٌطبق اٌنٞ ٠وٟٙ 

ػٕٗ،ٚإٔجؼ اٌٖٛاة ثبٌَٕجخ 

رئ١ٗ ٘ٛ اٌٖٛاة ِٚب  ١ٌٙب ِب ٠و

 .كْٚ مٌه ٘ٛ اٌقطأ

اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌؼًّ اٌوٚائٟ *

 *ٚاٌؼًّ اٌَّوؽٟ

رؾٌٛذ اٌوٚا٠خ  ٌٟ ػًّ -

١ٍّٕبئٟ ثّْبهوخ اٌفٕبٔخفبرٓ 

 ؽّبِخ ٚاٌفٕبْ ٕبٌؼ ١ٍٍُ

ٚا٩ٌفذ ٌٍٕظو أْ ٕ٘بن اٌىض١و 

ِٓ عٛأت ا٨رَبق ٚاٌزمبهة 

ث١ٓ اٌؼًّ اٌوٚائٟ ٚاٌؼًّ 

ْ ٕ٘بن ا١ٌَّٕبئٟ،ثبٌزأو١ل ا

ثؼ٘ عٛأت ا٨فز٩  ٌىٓ فٟ 

اٌّغًّ رزْبثٗ اٌىض١و ِٓ 

ا٤ؽلاس ث١ٓ اٌؼًّ اٌوٚائٟ 

 .ٚا١ٌَّٕبئٟ

عل٠و ثبٌنوو أْ اٌف١ٍُ ؽٖل -

عبئيح أفًٚ ف١ٍُ فٟ ِٙوعبْ 

 .عبوورب ا١ٌَّٕبئٟ

هثّب ٌٓ ٠َزغوق ٘نا اٌؼًّ *

اٌىض١و ِٓ اٌٛلذ،ٍزغل أه ٌٓ 

رغل غٚبٙخ فٟ لواءح 

،هثّب ثؼل اٌٖفؾخ رٍٛ ا٤فوٞ

ثٚؼخ عٍَبد لواءح ٍزغل أه 

ا١ٙٔذ ٘نا اٌؼًّ اٌؼظ١ُ،ا١ٙٔذ 

لواءرٗ ٌىٓ اصبهٖ اٌؼظ١ّخ 

ٍزظً ِّزلح ثلافٍه ١ٍفزؼ 

أثٛاة ػمٍه ٌٍزفى١و فٟ ِب١٘خ 

 اٌؾو٠خ،

اٌؾو٠خ ثّفِٙٛٙب اٌقبٓ 

 ٚاٌؼبَ،

عٛأت ِٓ ؽ١بحاٌىبرجخ/ٌط١فخ *

 *اٌي٠بد

١ٌٌ غو٠جب أْ ٔغل أْ ِٓ لبَ -

ٌؼًّ اٌوٚائٟ ٟ٘ ثىزبثخ ٘نا ا

ا٤ك٠جخ"ٌط١فخ اٌي٠بد" فٟٙ 

إٌّبٍٙخ اٌزٟ ّبهوذ فٟ 

اٌؾووخ اٌط٩ث١خ فٟ 

ا٤هثؼ١ٕ١بد،فمل رُ  ٔزقبثٙب 

ٟٚ٘ ٛبٌجخ ٍىور١وا ػبِب ٌٍغٕخ 

ا١ٌٕٛٛخ ٌٍطٍجخ ٚاٌؼّبي ػبَ 

،ٟٚ٘ اٌٍغٕخ اٌزٟ رٌٛذ ٦٤٤٦

فٟ ٘نٖ اٌفزوح اٌىفبػ ٙل 

ا٦ؽز٩ي اٌجو٠طبٟٔ،كافؼذ ػٓ 

ح ٚٔب٘ٚذ اٌزطج١غ ؽمٛق اٌّوأ

ِغ  ٍوائ١ً أصٕبء هئبٍزٙب ٌٍغٕخ 

اٌلفبع ػٓ اٌضمبفخ اٌم١ِٛخ 

ٚوبٔذ رٍه اٌٍغٕخ رؼج١وا ػٓ 

ِٛلف اٌّضمف١ٓ ِٓ  رفبل١خ 
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وبِت ك٠ف١ل ٚأكٞ مٌه  ٌٟ 

ٚػجود  ٦٤٩٦ ػزمبٌٙب ػبَ 

ػٓ رغوثخ ا٦ػزمبي رٍه فٟ 

 "ا١ٌَوح اٌنار١خ"ؽٍّخ رفز١ِ

 *ِؤٌفبد أفوٞ*

ط ا٤كثٟ ٌُ ٠مزٖو ا٦ٔزب-

٥ٌك٠جخ ٌط١فخ اٌي٠بد ػٍٟ 

هٚا٠خ اٌجبة اٌّفزٛػ فؾَت 

ٌٚىٓ اِزل ١ًٌّْ ِؤٌفبد أفوٞ 

 :ٔنوو ِٕٙب

ا١ٌْقٛفخ ٚلٖٔ -٦

-اٌّّو ا١ٌٚك-أفوٞ"ثلا٠بد

ػٍٟ ٙٛء -اٌوٍبٌخ

اٌّْٛع"ِغّٛػخ ل١ٖٖخ 

 ٦٤٩٦ٕلهد ػبَ 

اٌوعً اٌنٞ ػو  -٢

رّٙزٗ"ِغّٛػخ 

ل١ٖٖخ"ٕلهد فٟ ٔفٌ 

 .اٌؼبَ

أٚهاق ؽٍّخ رفز١ِ"-٣

ّق١ٖخ" ١ٍوح مار١خ ٌٍىبرجخ 

 ٦٤٤٢ٕلهد ػبَ 

ث١غ ّٚواء"َِوؽ١خ" -٤

٦٤٤٤ 

هٚا٠خ"ٕبؽت -٥

اٌج١ذ"ٕلهد أ٠ٚب فٟ ػبَ 

٦٤٤٤ 

 ٌٟ عبٔت ا٤ػّبي اٌوٚائ١خ *

ٚا٤كث١خ وبْ ٕ٘بن ثؼ٘ 

 *اٌلهاٍبد إٌمل٠خ

 :ٔنوو ِٕٙب-

ِٓ ٕٛه اٌّوأح فٟ اٌمٖٔ -٦

 "٦٤٩٤ٚاٌوٚا٠بد اٌؼوث١خ"

ٖٛهح ٔغ١ت ِؾفٛظ..اٌ-٢

ٚاٌّضبي"ِمب٨د ٔمل٠خ"ٕلهد 

 فٟ ٔفٌ اٌؼبَ

أٙٛاء..ِمب٨د -٣

 "٦٤٤٤ٔمل٠خ"ٕلهد ػبَ 

اٌغٛائي اٌزٟ ؽٖل٘ب اٌؼًّ *

 *اٌوٚائٟ

ٚلغ ا٨فز١به ػٍٟ اٌؼًّ -

اٌوٚائٟ"اٌجبة اٌّفزٛػ" ػبَ 

١ٌٕبي عبئيح ٔغ١ت  ٦٤٤٦

 ِؾفٛظ ٥ٌكة.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 سموب صبد
 حظي ممطش

اٍزػ ٚال حجيذ اٌٍي ٔبا    

 ودح حظي اٌٍي ٔبا  
 ٍَِطَػ
ثيٍطػ ػدٚ ٚدٔيزي  

 ِٕٗ ػبزف ٚيبزيزٕي
 ا لفػ

ا وجػ اٌحظ ِٓ ٔفعي  
ٚثَضِجػ ِبؼي ثالليٕي  
ثيٙجػ اٌدٔيب ِٓ ٚغيسل  

ٚثي سثػ ابٌؼخ ٚضٛافسٖ  
يحجِػ ٍِرارٗ ٚصٕٛف  

يجمؽػ غيسٖ جيت ِٚٓ  
ِٚزٛحػ حٛد ا صٍٗ دٖ  

ٚثيدؼدغ لٍٛػخ فب زد  
ٚيٍطػ غٍجبْ وً في  
حميسح ّىخظ ا ٔب ا ِب  

ا ٘سغ لبدز ِػ حزى  
ا ػؽػ خٍيٕي دٔيب يب  

ٚا ٔفػ ودح ٚا فسح ٚا ايس  
ٚا خفػ رحجطيٕي ٌيٗ  
 لٍجي ػٍى رحٕي ِب

 ؼٛيخ
ػٍيب رٙدل ودح ثبهلل  

ثٕبيديب ا ٔب لجسل حفسد  
 حظي ا ٔب ِب ُوزس ِٓ

 .ٍِطػ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فاتن رزق 
 العزف عمى الجراح

 
ُأكافِكُف جيرح تاأاناى  سا

ُمعّتيق تاييغاناى بنبيييذ و   
ناى  بوتيييِر  يثيارةو تاسا
 ُيطييِرُن روح تايييعاناى
ّوب  ييص ا بعبي رة تاييكا  غا
 ضمتيا جمرة  غيضى
ى  أليبت ُلييييّن تاييأاسا
ميين  تييييادب  يييياسا
ييييداب ييدِّ تانا  فييو  خا

داب  مشفق   بإمياء تاصا
ناى  بكِف سنا عشقو تاجا

 .فاتن_ رز  #
حية والتقدير لمفنان كل الت

 المبدع نياز المشني
لوحة العِز عمى الجراح



 جشيذة الفكش الحش عذد يوليو العذد الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِوٚط ١ٍّو

 ٚؽ١ْخ أَبْ

 

ار١ُذ ِٓ فُ ِؾوٚق اغولزٗ 

اٌغوٚػ ٚاٌلِبء.. ِٓ ثمب٠ب ثطٓ 

ِّيلخ ٚا٩ّء.. ِٓ عٛ  

اّزؼً ا١ٌٍٙت ف١ٗ ٌَبػبد.. 

ٚثّؼبٚٔخ اٌنثبة ٚاٌؾْواد 

وبْ ا٨ٔزمبي ٩ٍٙ  ِٓ ِىبْ 

. فٍّب ؽبٔذ ٌؾظخ ٌّىبْ.

َّٝ رؾ١خ  اٌغوٚة اٌمٝ إٌٙو ػٍ

اٌَّبء.. ٚهؽٍذ ٟ٘ ٕٚغ١و٘ب 

 .ٚرّذ اٌّّٙخ ثٕغبػ

فٍّب ا٢ْ ر٥ّ اٌل١ٔب ٕقت 

 !ٕٚواؿ؟

ٚروفٕٟٚ ٚرزْلق 

 !ثبٌْؼبهاد؟

ٚرٍمٝ اٌٍَٛ فٟ عوأٖ ػٍٝ 

 !فبوٙخ ا٤ٔبٔبً؟

أٞ ػجش ٘نا؟ ٚأٔذ ِٓ ىهػذ 

 !ث١لن اٌّفولؼبد؟

ٝ رْغت ٚرنه  اٌلِؼبد ػٍ

لطبه اٌٛؽ١ْخ اٌنٞ ٨ ٠زٛلف 

 ..فٟ اٞ رغبٖ

ٚرم١ُ اٌّؤرّواد ػٍٝ ٔفٛق 

 ا٦ؽَبً ِٓ ثٕٟ ا٦َٔبْ

ٚوٍّب ٛبٌه اٌز٠ْٛخ مِّذ فئخ 

 ..ٚافزجأد فٍف ا١ٌَّّبد

٨ رظٍُ ا٤للاه ٠ب ٕل٠مٟ.. 

ََّٕغ ا٩ٌََ َٖ  ٚرزٕىو ٚرزَ

 وٓ ّغبػ ب ٚاػزو 

فأٔب ٚأٔذ )ا٤ٌُ ٚا٦َٔبْ( 

 .هف١مبْ ِز٩ىِبْ

ٖٕغ اٌىٛهاس ٚاٌّٖبئت ٨ٚ ٔ

 رٍَُ ِٕب وً اٌىبئٕبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽَبَ ثبظخ

 ٨أؽل
 

 . ُٔٙ ٕ٘ب فٝ ٘نا إٌّيي

 ً٘ أٔذ ِزأول؟

 .أعً

 .لٍجٟ ٠لق ثْلح

ٙىىىىغ اٌَىىىى١بهح ػٍىىىىٝ ٘ىىىىنا 

 .اٌغبٔت ٕ٘بن ِىبْ ّبغو

 .ؽَٕبّ … ؽَٕبّ 

١٘ب، كق اٌغوً، ٌّبما أٔذ 

 ِزوكك؟

لٍجىىىىىىٟ ٠ىىىىىىلق ثْىىىىىىلح وّىىىىىىب 

و ثٗ ٠مفىي أفجوره، أوبك أّؼ

ِٓ ٕلهٞ،،، ٘ىب أٔىب كلمىذ 

 .اٌغوً

 ٌّبما ٌُ ٠وك أؽل ؟

ٕٔزظىىىىو لٍىىىى٩١، هثّىىىىب غ١ىىىىو 

َِىىىزؼل٠ٓ ٌٍي٠ىىىبهح، ٍىىىأكق 

 .اٌغوً ِوح أفوٜ

وىىبْ ِىىٓ ا٨ؽىىوٜ أْ رزٖىىً 

 .ثُٙ لجً اٌملَٚ

ٌىى١ٌ ٌىىلٜ هلىىُ أؽىىل ِىىُٕٙ، 

ا٤ِىىىىو وىىىىبْ لىىىىل  ٔزٙىىىىٝ ٠ىىىىب 

 .ٕل٠مٟ ِٕن أػٛاَ ٠ٍٛٛخ

،  ٔىىه ٌىىُ رَٕىىىٙب  ِٗ ٨ ٌىىُ ٠ٕزىى

 .لٜ

أعىىً، ٌىىُ أَٔىىٙب، … عىىً أ-

ِىىىىىىن اْ هفٚىىىىىىٕٟ ٚاٌىىىىىىل٘ب 

أٍىىلٌذ ٍىىزبهح ٍىىٛكاء اِىىبَ 

ػ١ٕىىٟ.، ريٚعىىذ  ثٕىىخ ػّىىٟ 

 .ٍٚبفؤب ٌٍق١ٍظ

ٌىىىىىُ رَىىىىىبفو ٚؽىىىىىلن، ٌمىىىىىل 

ٍىىىىبفود ِؼىىىىه فىىىىٝ ػمٍىىىىه 

 .ٚلٍجه

أعىً، ٌىُ أرؾّىىً ثؼىل٘ب، ثؼىىل 

فّىىىىىٌ أػىىىىىٛاَ ٕىىىىىبهؽذ 

ىٚعزىىٟ، ٍٛجىىذ ا٨ٔفٖىىبي،، 

لبٌىىذ ٌىىىٝ أٙىىب وبٔىىىذ رّٕىىىغ 

اٌؾّىىً كْٚ ػٍّىىٟ ٨ٔٙىىب ٌىىُ 

ْىىؼو ٠ِٛىىب أىىٟ ٌٙىىب، رّىىذ ر

ا٦عىىواءاد ثَىىوػخ وّىىب ٌىىٛ 

 .وٕذ أٔزظو ٘نٖ اٌفوٕخ

ِىىب ؽىىلس لىىل ؽىىلس، ٘ىىب أىىذ 

لىىىىبكَ  ٌىىىى١ُٙ ِىىىىوح أفىىىىوٜ، 

أرّٕىىٝ أ٨ رىىىْٛ لىىل  هرجطىىذ 

 .ثأفو

٨ رمىىىىىىىىً ٘ىىىىىىىىنا،، ٨ …. ٨ 

أرؾّىىً ؽزىىٝ ِغىىوك رٖىىٛه 

 .اٌفىوح

ٌّىىىىبما ٌىىىىُ ٠ىىىىوك أؽىىىىل ؽزىىىىٝ 

 .ا٨ْ!!!  ٔزظؤب ٩٠ٛٛ

 ٔزظىىىىو أٍىىىىّغ ٕىىىىو٠وا،  ْ 

 .ثبة إٌّيي اٌّمبثً ٠ٕزفؼ

ظٙىىود  ِىىواح ػغىىٛى رٕظىىو 

ِىىٓ فوعىىخ ٕىىغ١وح ثبٌجىىبة، 

لبٌىىذ ثٖىىٛد ثؼ١ىىل وّىىب ٌىىٛ 

وبْ ٠ٖىله ِىٓ لىبع ثئىوإ ٨ 

ٌمل غبكهٚا ِٕن …. أؽل ٕ٘ب

ػىىىىبَ، ٨ اؽىىىىل ٠ىىىىلهٜ ا٠ىىىىٓ 

 .٨ اؽل ٕ٘ب…. م٘جٛا

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك اٌجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة ٍِ  ٚأْغ
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 أٍّبء ػبكي

 ِم١لح

 
 

 .. أّؼو  ٕٟٔ ِم١لح

 .. اٌَبل١خ وجموح رلٚه فٟ

ِغّٚىىىىخ اٌؼ١ٕىىىى١ٓ . أكٚه ؽىىىىٛي 

 . ٔفَٟ ٨ٚ إًٔ ٤ٞ ِىبْ

 . ٍِغّخ اٌٍَبْ

٘نا ٘ٛ اٌْىؼٛه اٌىنٞ  ٍىز١مظذ 

 . ػ١ٍٗ ا١ٌَٛ

رق١ٍزىٟ ٔفَىٟ أعٍىٌ فىٟ غوفىخ 

 ثّٕيي ر١ّٕذ أْ أِزٍىخ ماد ٠َٛ

. 

َِّىىىخ ثفوّىىبح اٌوٍىىُ ٚ أفىىٜ 

أٚي فطٛٛ ٌٍٛؽخ ثلافٍٙب  ِوأح 

ماد ّىىؼو أٍىىٛك ٠ٛٛىىً رجىىىٟ ٚ 

 . ٙب ِّزٍئخ ثبٌؾ١وحػ١ٛٔ

 ِىىوأح ٚؽ١ىىلح فىىٟ ٍىىّبء ٌٛؽىىخ 

ِّزٍئخ ثىبٌيفُ ٚ اٌفٛٙىٝ. وٕىذ 

أٔزمىىىٟ أٌىىىٛاْ اٌٍٛؽىىىخ ثق١ىىىبٌٟ . 

 فزىىود ٌىىْٛ ا١ٌٕىىً ٌىىْٛ اٌف١ىىوٚى 

ٚ ٌىىىْٛ اٌمّىىىؼ ٚكِغزّٙىىىب ِؼىىىب 

ػٍىىٝ فٍف١ىىخ ث١ٚىىبء أػزمىىل إٔٔىىٟ 

أٔب اٌقٍف١خ ٚ٘ىنا ِىب فطزىخ ػٍىٟ 

اٌؾ١ىىىىىبح . ٨ أكهٞ ٌىٕٕىىىىىٟ فؼىىىىى٩ 

٧ٍىىزمواه ٚ أّىىؼو ثٙىىنا اٌؾٕىى١ٓ ٌ

 . ا٤ِبْ

 

اٌىض١ىىو ِىىٓ اٌفٛٙىىٝ فىىٟ ٌىىٛؽزٟ 

اٌىز١ىىىو ِىىىٓ اٌطىىىوق ا٨ٔٙبئ١ىىىخ . 

ِّواد ٚ ؽبهاد ٚ ٍفو ٚ ٔبفنح 

ٕغ١وح فىٟ ٍٚىٜ اٌفٛٙىٝ أٛىً 

ِٕٙىىىب ػٍىىىٝ ِمىىىبثو أػزمىىىل أٔٙىىىب 

إٌٙب٠خ ٌٙنا ا٤ٌُ ٌٙىنا اٌٚى١بع . 

إٌبفنح اٌٛؽ١ىلح اٌزىٟ رطٍىغ ػٍىٝ 

 اٌواؽخ ا٤ثل٠خ اٌزٟ أثؾىش ػٕٙىب

. 

 رَىى١و ِؼىىٟ وّىىب أه٠ىىل ا٤ِىىٛه ٨

أػ١ِ ِغٖٛثخ وىً ّى  ِغجىوح 

ػ١ٍٗ . أه٠ل ٌٚىٛ ِىوح ٚاؽىلح أٔىب 

أفزىىىىىبه ّٔىىىىىٜ ٌؾ١ىىىىىبرٟ ٛو٠مىىىىىخ 

 . ٤رٕفٌ

لٍجىىىىٟ ٠ىىىىؤٌّٕٟ . ٚ اٌفٛٙىىىىٟ ٚ 

اًٌٍّ ٠مزٍٟٛٔ ثبٌجط١  . أه٠ىل أْ 

أٙىىغ ؽىى٩ ٌٙىىنح اٌفزىىبح اٌجبئَىىخ 

اٌزىىٟ رطٍىىغ ِىىٓ أػٍىىٝ اٌٍٛؽىىخ . 

أرّٕىىىٝ أْ أفىىىٜ ثبٌفوّىىىبح ػٍىىىٝ 

َىىىىىؼ اٌىىىىىلِغ . ٚ ٚعٕز١ٙىىىىىب ٚ أِ

أِوه٘ىىىىب ػٍىىىىٝ عج١ٕٙىىىىب ٤َِىىىىؼ 

رغبػ١ل اٌيِٓ . أْ أهرت ّؼو٘ب 

ٚ أفوك ىهاػ١ٙىب ر١ّٕىذ ٌىٛ وٕىذ 

لبكهح ػٍٝ هٍُ  ثزَبِخ ٕبكلخ 

ػٍىىٝ ّىىفز١ٙب لجىىً أْ رٕظىىو ِىىٓ 

إٌبفنح ٨ٚ رغىل ؽىل ٌّؼبٔبرٙىب  ٨ 

 . اٌّٛد

أمٟٔ ٠ّزٍٟء ثٍّٛى١مٝ عٕبئي٠ىخ 

 ٔمىىج٘ ِٕٙىىب ٕىىلهٞ . أَِىىىذ 

ٚعٙٙىىب ٌٍؾىىبئٜ ثبٌٍٛؽىىخ ٚ لٍجىىذ 

 . ٚ عٍَذ ثب٤هٗ أثىٟ ػ١ٍٙب

ظٍىىذ ٘ىىنٖ اٌٍٛؽىىخ ِمٍٛثىىخ أ٠ىىبَ 

ّىىىٙٛه ٍىىىٕخ . ٚ فىىىٟ ٌؾظىىىخ ِىىىب 

 . ٔبكد ٌٟ اٌفزبح

ٚٙىىىىؼذ اٌٍٛؽىىىىخ أِىىىىبِٟ ِىىىىوح 

أفوٜ ٌىٕىٟ ٌىُ أعىل ٨ اٌفزىبح ٨ٚ 

أٞ ّىىىى  ػٍىىىىٝ اٌٍٛؽىىىىخ ٍىىىىٜٛ 

فطٛٛ ث١َطخ ٌّمجىوح ثؼ١ىلح فىٟ 

 اٌٖؾواء ٠ظٍٍٙب ٔقٍخ ٚؽ١لح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٔغٟ ِطبٚع

 فٚٛي أٔضٝ

 

 

 

٨ رؼجش ثفٚٛي أٔضىٝ صىُ رزووٙىب 

ٙب ث١ىىىىبلٛد  ِّٙ ثىىىى٩  عبثىىىىخ، ٨ رْىىىى

اٌّؼوفخ صُ رُقِفٗ ثؼ١ل ا، ٨ رُغِو٘ىب 

ثّىبٔىىخ روٙىىٟ غوٚه٘ىىب صىىُ رفىىً 

ثجَىىىىىبٛخ، ٨ رّىىىىىبهً أ٨ػ١ىىىىىت 

اٌٖىىج١بْ ثؼجىىش فٛٙىىٛٞ ِؼٙىىب  

٤ٔىىٗ ٍىى١زؾٛي  ٌىىٝ ٍىى١ف ث١ىىل٘ب 

٠مزٍىىىىه، ٨ رزٖىىىىؼٍه فىىىىٟ ػىىىىبٌُ 

ٌزٙىىىىىوة.. فَىىىىىزغلن، اٌىٍّىىىىىبد 

ٍٚىىزغؼٍه رٕطىىك ثىىىً اٌّىٕىىْٛ، 

لٕٟ ٌىىىىىىل٠ٙب ٍٚىىىىىىبئٍٙب، ٨  ٕىىىىىىلِّ

رؾزّٟ ثغلهاْ ِجبػ ِْٚىوٚع، 

٨ٚ ٠ّىٕٙىىىىىىب ٘ىىىىىىنا!! ٨ ّىىىىىىٟء 

ِْىىىىوٚػ ب ػٕىىىىلِب رو٠ىىىىل  ٛفىىىىبء 

١ٔواْ ؽوة اٌفٚٛي، ً٘ رٖىجو 

 !اٌمطخ ػٍٝ فأه ِْبغت؟

اػزىىىىو  ثىىىىىً ِىىىىب فىىىىٟ عؼجزىىىىه 

ٚأفىىىىوط أٍىىىىىواهن،  ْ وٕىىىىىذ ٨ 

ٕٚىىلل ب  رمىىٜٛ ػٍىىٝ ِغبثٙزٙىىب،

أٔىىىذ أٙىىىؼف  فىىى٩ رْىىىؼً ِٕىىىن 

اٌجلا٠خ ١ٔىواْ فٚىٌٛٙب، ٨ رىنِوٙب 

ب، ِىىٓ لىىبي  ْ   ِ ثغجىىبء صىىُ رجىىِه ٔىىل

ىىٕظه؟! ٘ىىٛ فمىىٜ ٠ي٠ىىل ِىىٓ  ُِ إٌىىلَ 

لجؼ عؾ١ّه، ا٢ْ اػزو  ٚ ٨.. 

ٚ ٨ أهٍىىٍذ  ١ٌىىه اٌوػىىل ٌزفىىيع 

وّىىىىب فىىىىوٚ  ٙىىىىبي، ٍزٕٛىىىىٟ 

اٌجىىوق أْ ٠َىى٠ٛه ثٙىىلٚء ثمىىٛح 

ٙىىوثبد ٍىى١بٛٗ، أٔىىذ ثىى٩ ؽىىٛي 

ٛح، فىى٩ رؾٚىىو ػفو٠ز ىىب ٨ ٨ٚ لىى

رمىىىىىىىىىىىىىله ػٍىىىىىىىىىىىىىٝ ٕىىىىىىىىىىىىىوفٗ.
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 ك.  ٠ّبْ اٌي٠بد

 ٌؼجخ ّؼج١خ

 

فىىىىىىىٟ ػٖىىىىىىىو اٌىٛهٚٔىىىىىىىبإ 

ٌؼجىىىىخ ” اٌطىىىىبئوح اٌٛهل١ىىىىخ“

ّىىؼج١خ رٙىىي ػىىوُ ا٤ٌؼىىبة 

 .ا٨ٌىزو١ٔٚخ

 

ٚاؽىىىلح ِىىىٓ أ٘ىىىُ اٌظىىىٛا٘و 

اٌزىىٟ ٌىىٛؽع رىواه٘ىىب ثىضبفىىخ 

ِىىىؤفوا ، ؽ١ىىىش إٔىىىجؼ ِىىىٓ 

اٌّؼزىىىبك ه ٠ىىىخ اٌؼل٠ىىىل ِىىىٓ 

د اٌٛهل١خ فٟ ٍّبء اٌطبئوا

ِؾبفظىىبد ِٖىىو اٌّقزٍفىىخ، 

فبٕىىىىخ ثؼىىىىل أىَىىىىبه ؽىىىىلح 

اّىىؼخ اٌْىىٌّ، ٚمٌىىه ثؼىىل 

ريا٠ىىىل فزىىىوح ثمىىىبء ا٤ٛفىىىبي 

ٚاٌْىىىجبة ثىىىبٌّٕيي، ٚوىىىْٛ 

ا٤ٌؼىىبة ا٦ٌىزو١ٔٚىىخ ٌىىُ رؼىىل 

رْىً فبهلىب وج١ىوا  فىٟ ىِىٓ 

اٌىٛهٚٔىىىىىىىب ثؼىىىىىىىىٌ ٌؼجىىىىىىىخ 

رٍىىىىه ” اٌطىىىىبئوح اٌٛهل١ىىىىخ“

اٌٍؼجخ اٌْؼج١خ اٌمل٠ّخ اٌزىٟ 

وح ِىىىىٓ اٌٛلىىىىذ رؾزىىىىبط فزىىىى

ٌٖىىٕؼٙب ٠ىىل٠ٚب، فٚىى٩ ػىىٓ 

ِزطٍجىىىىبد اٌٍؼىىىىت ثٙىىىىب ِىىىىٓ 

أػٍىىٝ أٍىىطؼ إٌّىىبىي ِٚىىٓ 

 .اٌْوفبد فٟ اٌٙٛاء اٌطٍك

 

وّب أْ ل١بَ ا٩ٌػج١ٓ ثزلبِىخ 

اٌّجبه٠ىىىىبد ٚاٌزَىىىىبثك ػىىىىٓ 

ثؼىىل ف١ّىىب ث١ىىُٕٙ ؽىىٛي ِىىلٜ 

اهرفىىىبع رٍىىىه اٌطىىىبئواد فىىىٟ 

اٌٙىىىٛاء، أٚ لىىىلهح اٌطىىىبئوح 

اٌفىىىىىىبئيح ػٍىىىىىىٝ أْ رغّىىىىىىغ 

أوجىىىو ػىىىلك  ثق١طٙىىىب اٌّزىىى١ٓ

 .ِٓ اٌطبئواد ا٤فوٜ

 

وً ٘نا عؼً ِىٓ رٍىه اٌٍؼجىخ 

اٌْىىىؼج١خ ٌؼجىىىخ ِضب١ٌىىىخ فىىىٟ 

ىِٓ اٌؾظو، اٌىنٞ إٔىجؾذ 

ا٤فىىىىبه اٌجَىىى١طخ ف١ىىىٗ ٘ىىىٟ 

ا٤لىىىىىىىٜٛ ٚا٤لىىىىىىىله ػٍىىىىىىىٝ 

 اٌزٖلٞ ٤ٕؼت اٌّْى٩د.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمحم فبٌل

 اٌّٛد

 

 اٌّٛد ِب ث١فولِ

 ٚكٞ اٌؾىّخ

 ٚاٌغب٠خ

 ٚإٌّزٟٙ

 ٚاٌؾٍُ ِب ٠ٛكػِ

  اٌٍٟ ٕجوٖا٨

 أزٟٙ

 ٚاٌزٛثٗ ِب ثزٕفؼِ

 ا٨ اٌٍٟ ربة

 ٚأزٟٙ

 ٚفب    ٠َٛ ٠وعغ

 اٌفولخ ٕؼجٗ ٕؾ١ؼ

 ٚوز١و اٚٞ ثزٛعغ

 ٌىٕٙب ِِ ِٛد

 ػٍْبْ رىْٛ  فو

 اٌؾٍُ ث١ٕبكٞ

 وً اٌٍٟ ث١ؼبفو

 ع اٌفوٕخ ٩ٌفو

 ٚاٌغٕخ اهٗ ٚٔٛه

 ف١ٙب ا٨مٞ ٚاٌيٚه

 ػٓ ثبثٙب ٠زبفو

 ٨ٚ ّ  ٠ىْٛ ف١ٙب

 ع١ًّا٨ اٌٍٟ إٍٗ 

 ٌّّ إٌٙبه ثز١ًّ

 ٔؾٛ اٌغوٚة ٚإٌَٛ

 ٚاٌْٛ  ث١جمٟ ػ١ًٍ

 ِٓ ثوٖ وبكه اٌيَٚ

 ٌٚيَٚ ؽلٚك اٌٛىْ

 ث١ىَو ا٨ثلاع

 ٚاٌّْٟ عٛا اٌؾ١ٜ

 ٍجت اٌَمٛٛ   اٌمبع

 ١ٍٚبٍخ اٌزٕط١ٜ

 ثزًٕٛ ا٨ٔطبع

 ٚري٠ل ٙؾب٠ب اٌغًٙ

 اٌؾٍُ ِِ ثبًٌَٙ

 ٨ٚ ٠زٕٛف ثبٌٖؼت

 ٚاٌٖجو ع اٌّأٍبح

 ٠جلأ ثي٘ل اٌمٍت

 ٚاٌؾت ٚاٌزٚؾ١خ

 ِب ٠زَبُٚٚ ثبٌٕٙت

 ٨ٚ ٠طوؽٛا ا٨ّؼبه

 ٚاٌَىخ ٌٍغٕخ ىٞ اٌطو٠ك ٌٍٕبه

 ٚأذ اٌٍٟ ثزموه

 ٚاٌٖجو ع اٌزٛ٘خ

 ث١ج١ٓ اٌن٨د

 ٚاٌٖجو ع اٌّْٛاه

 ٠جلا ثفُٙ اٌناد

 ٚأذ اٌٍٟ ثزموه

 ٚاِب رّٛد ِْزبق

 هاػ رطوػ ا٨ّؼبه
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 ػٍُ ٚ ػٍّبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔلٜ دمحم

 ش ٚ أٔٛاػٗاٌقج١

 

اٌَىىوٛبْ/ اٌىىٛهَ اٌقج١ىىش إ ٘ىىٛ 

ػلَ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾىُ فىٝ ّٔىٛ 

اٌق٠٩ىىب ، ٠ٕىىزظ ػىىٓ ػىىلَ اٌىىزؾىُ 

فىىىىٝ أمَىىىىبِبد اٌق٠٩ىىىىب اٌغ١ىىىىو 

 .ٛج١ؼ١خ فٝ أعياء اٌغَُ

 

 ِب ٟ٘ أٔٛاع اٌَوٛبْ؟

وبهٍىىىىىى١ِٕٛب إ ٠ٖىىىىىى١ت  -٦

ا٨ػٚىىبء ٚ اٌغىىلك ، ِضىىً إ اٌىجىىل 

 .ٚ غلح اٌجٍٛزبرب ٚ اٌغلك اٌضل١٠خ

ٕٛوبهٍىىىى١ِٕٛب إ ٠ٖىىىى١ت اك٠ •

اٌغٍىىىىىل ٚ اٌّىىىىىوة ٚ اٌّضبٔىىىىىخ ٚ 

 .اٌوئٗ

 

ٍبهوِٛب إ ٠ٖى١ت ِغّٛػىخ  -٢

ِىىىىٓ ا٨َٔىىىىغٗ ، ِضىىىىً إ اٌؼظىىىىبَ 

,اٌؼٚىىىىىىىىىى٩د, اٌغٚىىىىىىىىىىبه٠ف ٚ 

 .ا٨ٚربه

 

ٌٛو١ّ١ىىىب إ ٠ٖىىى١ت إٌقىىىبع  -٣

 .اٌؼظّٝ

 

١ٌّفِٛىىىب إ ٠ٖىىى١ت اٌغٙىىىبى  -٤

 .ا١ٌٍّفبٜٚ

 

اِىىىىواٗ اٌَىىىىوٛبْ اٌْىىىىبئؼخ ٚ 

 : اٍجبثٙب

 ٍوٛبْ اٌوئٗ -٦

ٌَىىىىجت إ اٌزىىىىلف١ٓ ، ا٨ٌزٙىىىىبة ا

 .اٌوئٜٛ

 

 ٍوٛبْ اٌمٌْٛٛ -٢

اٌَىىجت إ اٌىؾىى٨ٛد ، اٌَىىّٕٗ ، 

رٕىىبٚي اٌٍؾىىَٛ اٌؾّىىواء ثىضىىوح ٚ 

 .رٕبٚي اٌقٚوٚاد ثمٍٗ

 

 ٍوٛبْ اٌضلٜ -٣

اٌَىىىىىىجت إ اٌَىىىىىىٓ ، اٌَىىىىىىّٕٗ ، 

اٌىؾ٨ٛد ، ػىلَ ٚعىٛك اٛفىبي ، 

ػلَ ِّبهٍخ اٌزّبه٠ٓ اٌو٠ب١ٙخ 

، اٌؼىىىىىى٩ط اٌىىىىىىنٜ ٠ىىىىىىؤصو ػٍىىىىىىٟ 

 ٛٔىبد ، ؽىلٚس ٛفىوح فىٝاٌٙوِ

BRCA1 gene and 

BRCA2 gene. 

 

 ٍوٛبْ اٌجوٍٚزبرب -٤

اٌَجت إ آٌَ ،ا٨ٔزّىبء اٌؼولىٝ 

) ى٠ىىىبكح ا٨ٕىىىبثخ فىىىٝ افو٠م١ىىىب ٚ 

 (اِو٠ىب ٚ لٍخ ا٨ٕبثخ فٝ أٍى١ب

 ،HoxB13 and BRCA1 

and 2 genes  ٝاٌي٠ىىبكح فىى ،

رٕىىبٚي اٌٍؾىىَٛ اٌؾّىىواء ٚ اٌمٍىىخ 

 .فٝ رٕبٚي اٌقٚواٚد

 

 بْ اٌىجلٍوٛ -٥

اٌَىىىجت إ ا٨ِىىىىواٗ اٌّيِٕىىىىخ ، 

hepatitis B and C  ٚ ،

اٌَىّٕٗ. ٚ اٌىؾى٨ٛد رىؤكٜ  ٌىىٝ 

 .اٌز١ٍُف اٌىجلٜ

 

 ٍوٛبْ اٌّؼلٖ -٦

اٌَىىىىىىجت إ اٌَىىىىىىّٕٗ ، اٌزٙىىىىىىبة 

 اٌّؼلح ، اٌزلف١ٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كٍٚز٠ٛفَىٟ

اٌجلا٠بد ٌٍىً، 

 .ٚاٌضجبد ٌٍٖبكل١ٓ
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 فْٕٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أؽّل اٌؼٕيٞ
ٛبٌت فٟ إٌَخ اٌضبٌضىخ فىٟ و١ٍىخ 

إٌٙلٍىىخ ثغبِؼىىخ ا١ِ٤ىىو ِمىىوْ 

ثىىىىٓ ػجىىىىلاٌؼي٠ي، ا٘ىىىىٜٛ اٌفىىىىٓ 

ٚا٦ثلاع ثلا٠زٟ فٟ اٌوٍىُ وبٔىذ 

فىىىٟ اٌضب٠ٛٔىىىخ ّىىىبهوذ فىىىٟ ػىىىلح 

َِىىىبثمبد هٍىىىُ ػٍىىىٝ َِىىىزٜٛ 

اٌّلهٍىىخ فىىٟ اٌضب٠ٛٔىىخ، أمطؼىىذ 

ػىىٓ اٌوٍىىُ ٌّىىلح اهثىىغ ٍىىٕٛاد، 

ٌّىب  هعؼذ اهٍُ فٟ أثو٠ً ٛجؼىب  

هعؼذ وبٔذ ثىلا٠زٟ ٍى١ئخ ٚ ِىغ 

اٌّّبهٍىىىىخ رزطىىىىٛهد ِٙىىىىبهرٟ، 

هأ٠ىىىىىٟ فىىىىىٟ اٌوٍىىىىىُ  ا٤كٚاد ٨ 

رٖٕغ هٍبَ، اٌوٍُ ٌى١ٌ ِغىوك 

ٌٛؽىىخ ف١ٕىىخ فمىىٜ، اٌوٍىىُ أػّىىك 

ِٓ مٌه ثىض١و، اٌوٍىُ  ؽَىبً، 

 اٌوٍُ ّؼٛه.
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 ٘ىنا أٔب

 )رٌٛٔ( وٕيح ثٓ ٩ِػ

 

أُؽتُّ اٌمٙٛحَ ِىغ إّٔٔىٟ ٨ أّىوثٙب 

، أّىىزوٞ ػْىىواد ا٤ٌىىٛاْ ١ِٛ٠ ىىب

ٌط٩ء ا٤ظبفو ِٚىغ مٌىه ٨ أٙىغ 

 ٨ ا٤ٍىىىىىىىٛك، أفزمىىىىىىىل اٌٚىىىىىىىغخ 

ٚاٌغٍَىىبد اٌىض١ىىىوح ِىىىغ إٔٔىىىٟ ٨ 

ؾبكصىىىخ ّىىىقٔ ٌؼْىىىو  ُِ أؽزّىىىً 

زٛإىٍخ، أهرىلٞ ا٤ٍىٛك  ُِ كلبئك 

ٚأػٍُ أّٔٗ ١ٍ٠ك ثٟ ٌىّٕٕٟ أػغىت 

 َّٟ ثؼىىىىىلّح أٌىىىىىٛاْ ٚ ٠ٖىىىىىؼت ػٍىىىىى

 .اِهرلائُٙب

ًّ ؽب٨رىىىٗ..  أفىىىوك ّىىىؼوٞ فىىىٟ وىىى

غؼّىىىىىل   ىىىىىؼَّض ب. ُِ َْ ُِ ٖىىىىىفّف ب، أٚ  ُِ ا، 

أٍىىزّغ ٌؼىىلّح أغىىبٟٔ ٌىىىٓ أُغ١ٕىىخ 

ٚاؽىىىىىىلح.. أُػ١ىىىىىىلُ٘ب.. أُػ١ىىىىىىل٘ب، 

ٚأػ١ىىىلُ٘ب  ٌىىىٝ أْ رُٖىىىجؼ ثىىىأٌف 

 .ِؼٕٝ

٠وأىىىٟ إٌّىىىىبً ٘بكئىىىىخ ا٩ٌِّىىىىؼ 

ٕبلْخه  ُِ ٍبوٕخ اٌؾووخ ٌىٕٕٟ فٟ 

ٕٚىىىىىواعه وج١ىىىىىوه ِىىىىىغ أفىىىىىىبهٞ، 

 ّْ جزَىىّخ ٛىىٛي اٌٛلىىذ.. ؽزىىٝ أ ُِ
ىٟ ثىأّٔ  ِّ ٟ ثؼ٘ اٌجْو ٠ُقجىُوْٚ أ

َىىىبٌّخ، ٌٚىىىىٓ  ُِ فزىىىبح ماد هٚػه 

َبٌّخ، أٚ إّٔٔىٟ فىٟ  ُِ ً٘ ؽمب أٔب 

ه وّب أثلٚ ػ١ٍٗ؟ ّٟ َه مار ٩ٍ! 

أؽىىىتُّ اٌّوٚا٠ىىىبد ٚأّىىىزوٞ ِٕٙىىىب 

مزطفىىىىبده  ُِ أولاٍىىىىب ٌىّٕىىىىٟ ألىىىىوأ 

ػىىىىخ  ٌىىىىٝ أْ ٠ٕزٙىىىى١ٓ كُفؼىىىىخ  ّٛ ِٕ

ىىىىىواء  ِّ ٚاؽىىىىىلح ٚأٙىىىىىطوُّ  ٌىىىىىٝ 

 .اٌّي٠ل

أُؽتُّ اٌؾٍٜٛ ُٚوٍّّب ٚٙؼزُٙب فىٟ 

ذ ٌٍؾ١ىىبح فّىىٟ رَىىبئٍذ ٘ىىً وبٔىى

 !ؽ٩ٚح ٌٛ ٨ ٚعٛك اٌؾٍٜٛ ؟

ُْىىلّٟٔ  ُُ ٚأوّىىً ٛو٠مىىٟ.. ر ىى َِ أثز

ٙىىىؾىبد ا٤ٛفىىىبي ٌىىىىٓ ٍىىىو٠ؼ ب 

أٔفو ِٕٙب ٤ّٔٙب ّىل٠لح اٌٖىقت  

ىىىً رمجىىى١ٍُٙ ٚ اٌّوؽ١ىىىً  ّٚ ٌىىىنٌه أُف

 .اٌَو٠غ

ؾبكصخ ا١ًٌٍ  ُِ زؼخ فبٕخ فٟ  ُِ  ٌٟ

ىىىىىىىّبء اٌؼزّىىىىىىىخ ٚإٌّغىىىىىىىَٛ  َّ ٚاٌ

ُّٚىى١ئخ ٚاٌمّىىو اٌجىىّواق.. وٍّٙىىُ  اٌ

 .ُ فٟ لٍجٌُٟٙ عٛ٘و٘

إُٔىىىىبِؽُت اٌؾ١ٛأىىىىبد أوضىىىىو ِىىىىٓ 

اٌجْىىىىو ِىىىىغ إّٔٔىىىىٟ ٌط١فىىىىخ ِىىىىغ 

ٕىىىٟ ِىىىٓ فىىىبى ِٚىىىٓ  ُّّ ٙ٨ ٠..ًّ اٌُىىىى

فَو، أٚ ِٓ ٔغىؼ ِٚىٓ هٍىت، 

ٕىىىٟ ا٨ٔزمىىىبكاد ِىىىغ إّٔٔىىىٟ  ُّّ ٨ رٙ

أرٍمب٘ىىىىب ثبٍىىىىزّواهه ػٍىىىىٝ ِىىىىلٜ 

اٌؼىىبَ.. أؽىىلُ٘ ٨ رؼغجىىٗ وزبثىىبرٟ 

ف١ٖىىفؼٕٟ ثىٍّىىخ، ٚا٢فىىو ٌَىىذ 

ػٍىىىىىٝ ٘ىىىىىٛاٖ ف١طٍىىىىىك َِلٍىىىىىٗ 

ُٕ٘بن ِٓ ٠ُمٍمُىٗ عّىبٌٟ  ٔؾٛٞ، ٚ

اٌّىىىىىىىنٞ ٍأفَىىىىىىىو ِىىىىىىىٓ ٚهاءٖ 

ّٟ وىىىىى٩ة  ٍىىىىىى١ٕزٟ ف١طٍىىىىىك ػٍىىىىى

ٌَبٔٗ، ِٚىغ مٌىه ٨ىٌىذ ٕىبِلح 

٨ أٔؾٕىىىىٟ أِىىىىبُِٙ ؽزىىىىٝ ٌىىىىوثٜ 

 .ؽنائٟ

أٔىىب ِىىٓ رَىىزط١غ رٍىى٠ٛٓ اٌّىىىبْ 

ثٚىىؾىبرٙب، ٚرؼزىى١ُ اٌغىىٛ ثىىلْٚ 

 ٔىىناه اٚ أٍىىجبة، أٍىىزط١غ عؼٍىىه 

رجزَىىىىُ ٚفىىىىٟ ٌؾظىىىىخ أُثى١ىىىىه ٨ٚ 

و فىىٟ ِىىب أرىىون ٌىىه ٍِٙىىخ  ٌٍزفى١ىى

 .اٌّنٞ ؽًٖ

أُؽبكصىىىه، أُهالٖىىىه، ٚأٍىىىبِون، 

أؽزٚىىىٕه، ٚالجٍّىىىه، ألطىىىغ ِؼىىىه 

و٩ِٟ فغأح، ٚأٙىؼه ثى١ٓ اٌؾٍىُ 

ٚاٌؾم١مىىخ ..فىىٟ ِزب٘ىىخ اٌىىنّوو٠بد 

ٚاٌزَب ٨د  ٌنٌه روأٟ أفجىون 

ِٕىىىىن ثلا٠ىىىىخ اٌّؾبكصىىىىخ أّٔىىىىه ٌىىىىٓ 

رَزط١غ اٌغٛٓ فٟ ثؾىوٞ ٌٚىٓ 

 .رقوط ِٕٗ ثٌَٙٛخ

اثلٚ ٌىه وْىقٔ ٨ ٠ٙىزُ، ٌىٕىٟ 

ىىب.. ٘ىىنٖ أٔىىب، ماد   ِ أوضىىوُ٘ اِ٘زّب

اٌْق١ٖخ اٌغبِٚخ ٌىٕٟ ٌط١فخ، 

ٌٚىىىىىىٟ أثمىىىىىٝ وّىىىىىب ػوفزٕىىىىىٟ ٨ 

ىىىىىىىك فىىىىىىىٟ رفبٕىىىىىىى١ٍٟ ٚأ٨  ّّ رزؼ

ُِٖىغّوح  ِّىىب أٔىىب  إٔىجؾذ َٔىىقخ  

 .ػ١ٍٗ

ىب، ثىً أٔىب   ِ غوٚهٞ ٌٓ ٠مزٍٕٟ ٠ٛ

َّىىه ثىىٗ َٚٔىىبفو ٔؾىىٛ  ِىىٓ ٍأرّ

 اٌّوث١غ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِبٌىَٛ  وٌ

 

ٛأ أٔىىىٛاع ا٤ٌىىىُ ٨ ٠ىىىأرٟ ِىىىٓ أٍىىى

أػىىىلائه، ٌٚىىىىٓ ِىىىٓ ا٤ّىىىقبٓ 

 اٌن٠ٓ رضك ثُٙ ٚرؾجُٙ

 

 ْ وٕىىىذ ٍىىىززٛلف ػىىىٓ ّىىىٟء، 

فزٛلف ػٓ اٌىًَ، ٚرٛلىف ػىٓ 

افىىىز٩ق ا٤ػىىىناه، ٚرٛلىىىف ػىىىٓ 

  .أزظبه اٌٛلذ إٌّبٍت

 

اٌقطٛح ا٤ٌٚٝ ٌٍٕغبػ رىّٓ فىٟ 

هفٚىىىىىه ٩ٌٍزَىىىىى٩َ ٌٍظىىىىىوٚ  

  .اٌّؾ١طخ

 

ب ، ٨ رغؼىىىً ١ٛجزىىىه وزبثىىىب  ِفزٛؽىىى

فٕٙىىىىبن أّىىىىقبٓ ٨ ٠َىىىىزؾمْٛ 

  .ؽوفب  ِٕٙب

 

وىىىىٓ َِىىىىزؼلّا  ٌزٍمىىىىٟ اٌٖىىىىلِبد 

فبٌؾ١بح ِفبعىتد، فمىل رأر١ىه ِىٓ 

اٌجؼ١ل ٚلل رأرٟ ِٓ ألوة إٌىبً 

 . ١ٌه
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 ؽٕبْ ٘و٠لٞ

جوحؾٕفمخ ِغ ِ  

 أٍىجٕٝ فٝ رٍه اٌّؾجوح

 ٚأوزت ػٍٝ ا٤ٚهاق

 .. ٍزقوط اٌؾوٚ  ِنٍ٘خ

ٍزوٜ ِْبػو ِقٍٛٛخ ثٙنا 

ٌؾجو رٕطكا  . 

 . رزىٍُ

 . رزأٌُ

 . رؼبرت

 . ٚرغٚت

ٍززؼغت… أذ   ..!! 

 ٍزنٚة ؽ١ّٕب روٜ

 كِٛع رٍه ا٤ؽجبه

 ٍٚزَأي ٔفَه وض١وا  !؟

 و١ف ٠ىْٛ ٥ٌفجبه كِٛع ؟

 ٍزؼو  ؽ١ٕٙب أْ اٌّٖذ

 .. ٠ىْٛ ِزؼت

 .. ٚ ْ اٌؾجو فٝ رٍه اٌٍؾظخ

٘ٛ اٌّلهن رّبِب  و١ف رىْٛ 

 روعّخ

 .. ا٨ؽَبً ػٍٝ ا٤ٚهاق

 رجب  ٢٣ٌَ فٝ هؽٍخ اٌىزّبْ

 ٚو١ف أػبٔٝ ِٓ ػلَ للهرٝ ٌه

 ثب٦ػزوا 

 , ثب٨ّز١بق ٚلذ اٌغ١بة

 , ثب٨ٌُ فٝ اٌٛؽلٖ

اٌجؼ٘ ِٕب ٠قزبه إٌَٛ ٌٍٙوٚة 

 ِٓ رٍه ا٨٢َ

ٔؼُ . ٔقزبه ؽبٌخ ٖٔف اٌّٛد 

 وبٛو٠ك ٌٍٙوٚة

  اٌٖفمخ ِغ ِؾجوح ٠ىْٛ 

 .. اًٍٙ ا١ٌه

ٝ ثبهلل ػ١ٍه ..الوأ ، ف٩ رىزف

 ثٙنا

ثً أجِ ث١ٓ اٌؾوٚ  ٍزوٜ 

 اٌىض١و ٚاٌىض١و ِٓ ا٤ٍواه

 ! ٍٚأٍبٌه ِٓ عل٠ل

ِبما لبٌذ ٌه ا٤ؽجبه إٌبٛمٗ 

 ثبؽَبٍٝ ػٕٟ ؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فو٠لح ّم١و

 

Don’t Walk Away. 

 

 Don’t Ask me to Stay ! 

I have been warned, I 

have been told 

To stay away and be 

ice cold.. 

Then why is my heart 

filled with candor 

Asking me to fight 

back against slander.. 

In his eyes, I see the 

colors of my heart, 

Dancing upon the stars 

of hope right from the 

start.. 

I must not be allowed 

to stay .. 

Yet I find my heart 

can’t stand to be away 

! 

Clutch me tight, with 

all your might.. 

I know I should, but I 

won’t fight… 

Oh, heart allow me to 

stay.. 

In his embrace, and 

show me the way.. 

Walk away, I hear you 

say, 

Yet there I am, 

tiptoeing on the banks 

of his bay.. 

Clutch me tight, with 

all your might.. 

I know I should, but I 

won’t fight… 

In his eyes, I see the 

colors of my heart, 

Dancing upon the stars 

of hope right from the 

start.. 

I must not be allowed 

to stay .. 

Yet I find my heart 

can’t stand to be away 

! 

Don’t Walk Away.. 

Don’t Ask me to Stay !
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 ود ٍٕزبِْ

 )رٌٛٔ( ِو٠ُ ؽّلٞ
 

ِاااسس ظااإضجْ عٍاااٝ 
ِعسفضاااٟ داااه ، وٕاااش 
ااج ٚأعااس   ُّ زثلذااه  ثة

ُ
أ

واااً صفجـااا١ً ف١جصاااه 
ٔٛعج ِج. أِج أٔش فىٕش 
صعسفٕااااااٟ ِعسفااااااز 
ظاااااوق١ز ٌٍغج٠اااااز ال 
صعاااس  عٕاااٟ ظاااٜٛ 
ثظّٟ . وٕاش أعسفاه 
ث ٌىٕٕاج ٌاُ ٔضقادط  ؽ١دا
ث. أصعّاااد ثٌباااسٚػ  أدااادا
فااٟ أٚلااجس خسٚؽااه   

ال
ُ
ل١اااه  ٚصٍماااٟ واااٟ أ

ّٟ ثٌضق١ز، وجْ ذٌه  عٍ
ث. أزثن ،  ٠عااعدٟٔ ؽاادا
ٚال صسثٔاااااٟ، أصعّاااااد 
ثٌضٛثؽد فٟ وً ِىاجْ 
أٔااش ف١ااٗ  وااٟ أِضااو 
ّٞ دسؤ٠ااز ِ ِااـ  ٔااجظس
ٚؽٙااه ثٌضااٟ أففظٙااج 

  . دؾ١ّو صفجـ١ٍٙج
أِج ث٢ْ فإقٓ ٔضقادط 
ِعج ٚأٔش صعٍُ واً ِاج 
أوّٕااٗ ٌااه ِاآ ِؽااجعس 
ثٌقاااخ، أعضاااس  أّٔاااٟ 
وٕاااش ؽس٠تاااز ٌٍغج٠اااز 

خذسصه دقذٟ ٌه ف١ٓ أ
 ْٚ صفى١س. وً ِج وجْ 

٠ّٕٟٙ ٘اٛ أْ أؽعٍاه 
ٓ  دقم١ماااز  عٍاااٝ ٠مااا١
ِؽااااااجعسٞ ثٌضااااااٟ 
أخف١ضٙج ن١ٍز ظإض١ٓ، 
أٚ ثٌضٟ وٕش أظٓ أٟٔ 
أخف١ضٙاااااااج، ٌىٕاااااااٟ 
صفجؽااا س وغ١اااساث فااا١ٓ 
لٍااش ٌاا5ٟ أٔااج أعٍااُ 
درٌه ِٓ لذً. أدٙسٟٔ 
فدظااه ثٌمااٛٞ فعاا . 
ؽّعاااش ثٌىغ١اااس ِااآ 
ثٌاااااروس٠جس ثٌؾ١ٍّاااااز 
 ِعااه ٌىٕااٟ ٌااُ أفااظ  
دعااّج  وٍّااز أفذااه 
ِٕه، ٌىٕٟ أفاط دٙاج 
فٟ وٍّاز صمٌٛٙاج ٌاٟ 
ٚفااٟ وااً ٔظااسر ِاآ 

  .ع١ٕ١ه
٘ااً صااروس فاا١ٓ وّٕااج -

ؽجٌعااا١ٓ ٍٔعاااخ ِاااو 
  ف١ٛثٔه ثا١ٌع؟

داااجٌوذو صاااروس ذٌاااه، 
ف١ٕٙااج ٚؽاادس ٔفعااٟ 
فاااٟ فاااٛثز داااجاع١ٓ 
ِعه ف١ٕٙج أفععاش 
  .أٟٔ أزٜ فذه دع١ٛٔه
أفط دقذه فا١ٓ أزثن 
ااج ؽاادث دىااً ِااج  ّا ِٙض

ٍخ ِٕاٟ أْ أوضذٗ ٚصو
  .ألسأ دعماج ِٕٗ

فٟ وً  ل١ماز أفاط 
دقذه ثٌرٞ صبف١ٗ فٟ 

  .أعّجق لٍذه
  : عٕٟ أٌبؿ ٌه

ضّجِااااه،  وٍّجصااااه، ث٘ 
ٔظسثصااه.. وااً ؼااٟء 
صمٌٛٗ أٚ صفعٍٗ ٠عىط 

 فذه ٌٟ.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ْ  :٠مٌٛٛ

إٟٔ وعسُس 
 ...زخجِز  لذسٞ
ـ    .ٚ٘رث ـق١
ٚإٟٔ ذدقُش 
خفجف١ػ  
 ...عفسٞ
ـ  ٚ٘رث ـق١ . 

ٚإٟٔ ثلضٍعُش 
ؽرٚز  ثٌٕفجق  
 دؽعسٞ

ٚفوُّش عفس  
ـ    ثٌفف١

 ...فئْ ؽسفٟٛٔ
ًُ ِج فٟ  ف ؽّ
ثٌٛؽٛ   غصثي  

ـ    ؽس٠
 ظعج  ثٌفذجؿ
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 ؼبف١ز ثٌعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثٌؽجعسر
 ظعج  ثٌفذجؿ

 
 

ظعج  ثٌفاذجؿ ؼاجعسر 
ٚوجصذز ٚٔجلادر و٠ٛض١از 
صقًّ ؼٙج ر  وضاٛزثٖ 
فٟ ثاللضفج  ٚثٌعٍاَٛ 
ثٌع١جظاااز، أظعاااش 
 ثز ظاااااعج  ثٌفاااااذجؿ 
ٌٍٕؽااس ٚثٌضٛش٠ااو عااجَ 

, صضقدط ثٌٍغضا١ٓ 5431
ثإلٔى١ٍص٠ااز ٚثٌفسٔعاا١ز 
إٌااااٝ ؽجٔااااخ ٌغضٙااااج 
 .ثٌعسد١ز ثاَ
 
فاااااااجشس  ٚث٠ٕٚٙاااااااج 
ثٌؽاااااعس٠ز ٚثا د١اااااز 
عٍااااٝ ثٌعد٠ااااد ِاااآ 
ثٌؾاااٛثةص ٚثٌضىس٠ّاااجس، 
ج  ّا  ٍ ف١ظ ُصعضذس ظعج  ع 
دااااااجزشاث فااااااٟ ثا ح 
ثٌعسدااٟ، ٚٚثفاادر ِاآ 
ثٌؽبفااااااااااااااااا١جس 
 ثٌّؽاٙٛزر ٚثٌّقذٛداز
ؽّج١٘س٠اج ثٌضٟ ٔجـسس 
ثٌّااسأر ٚ ثفعااش عاآ 
فمٛلٙاااااج ٚثٔقاااااجشس 
 ٌٍمعفجء ٚثٌّظ١ٍِٛٓ.

 ٔذرر عٓ ف١جصٙج 

ٌدس ثٌؽاجعسر ظاعج  ٚ
 5491ثٌفذجؿ فٟ عجَ 

ٚ٘اااٟ ثالدٕاااز ثٌذىاااس 
ٌٍؽاااا١ص ا ـااااذجؿ 
ثٌفاااذجؿ ثٌااارٞ فّاااً 
ثظُ ؽدٖ ا ثٌفذجؿ 
فاااجوُ ثٌى٠ٛاااش فاااٟ 

 5341ثٌفضاااااسر ِااااآ 
 5341ٚفضٝ

 5411ثلضسٔااش عااجَ *
١ص عذدو ِذاجزن دجٌؽ

ثٌفاااذجؿ ٔجةاااخ فاااجوُ 
ثٌى٠ٛااش رثٌمج٠ااد ثٌعااجَ 
ٌٍؾااااا١ػ ٚثٌماااااٛثس 

 ثٌّعٍقز
ففااٍش عٍااٝ  1973*

ؼااٙج ر ثٌذىااجٌٛز٠ٛض 
فٟ ثاللضفج  ٚثٌعٍاَٛ 
ثٌع١جظ١ز ِٓ ؽجِعاز 

 ثٌمج٘سر
ففااٍش عٍااٝ  1981*

 وضٛزثٖ فاٟ ثاللضفاج  
 ِٓ ثٔؾٍضسث

لذااااً دٍٛغٙااااج 1961*
ثٌعؽاااااس٠ٓ أـااااادزس 
 ٠ااٛثْ ِٚمااجس دااجوسر 

 ِٓ عّسٞ ٌٚقظجس
 ٠اااٛثْ ث١ِٕاااز 1971*

 ٟٚ٘ دجٌؾجِعز
 ٠ٛثْ إ١ٌاه ٠اج  1982*
 ٌٚدٞ

 ٠ااٛثْ عااٛزٞ  1986*
 دعٕٛثْ فضجف١ش إِسأر

خاااارٟٔ إٌااااٝ 1997*
 فدٚ  ثٌؽّط

ثٌمف١در أٔغاٝ  5444*
 ٚثأغٝ لف١در
 
 

 صفجـ١ً

 
ثا ٠ذاز ظاعج  ثٌفااذجؿ 
ٛ  فاٟ ثٌعد٠اد ِآ  عم
ثٌّٕظّااااجس ثٌد١ٌٚااااز 
ِٚااآ أّ٘ٙاااج5 عماااٛ 
ثٌٍؾٕااااااز ثٌضٕف١ر٠ااااااز 

ٌّٕظّااااااز فمااااااٛق 
ثإلٔعااااجْ، ِٚؾٍااااط 
ثإِااجء ٌّٕضاادٜ ثٌفىااس 
ثٌعسداااااٟ، ٚؽّع١اااااز 
ثٌفاااقف١١ٓ ثٌى٠ٛض١اااز، 
ٚزة١عااز ؼااس  د١ااج ز 
ثٌع َ ثٌٕعجة١ز. وّاج 
أظعااااش  ثز ظااااعج  
ثٌفاااااااذجؿ ٌٍٕؽاااااااس 

، 5431ٚثٌضٛش٠اااو عاااجَ 
ٚزـاادس عاادر ؽاااٛثةص 
دجظّٙج ٚثظُ ثٌؽا١ص 
عذد و ِذجزن ثٌفاذجؿ 
ااااج ِٕٙااااج  ّا ٚذٌااااه  ع
ٌإلداااااادث  ثٌفىاااااااسٞ 

 . دٟ ٚثٌعٍّٟٚثا
 

ٌأل ٠ذز ظاعج  ثٌفاذجؿ 
ثٌعد٠ااد ِاآ ثٌّؤٌفااجس 
فااٟ ِؾااجي ثاللضفااج  
ِٚاآ أ٘ااُ ِؤٌفجصٙااج5 
"ثٌضبوااا١ه ٚثٌض١ّٕاااز 
فااااااااٟ ثاللضفااااااااج  
ثٌىااا٠ٛضٟ" فاااٟ عاااجَ 

، ٚ " ٚز ثٌّسأر"، 5431
ٚ "ألاااااااٛثء عٍاااااااٝ 
ثاللضفااااج  ثٌىاااا٠ٛضٟ" 
ٚ٘اااٛ وضاااجح صاااٛع١مٟ 
صاااجز٠بٟ ـااادز عاااجَ 

. ٚفااااٟ ثٌعااااجَ 5431
ثٌضجٌٟ أـادزس وضاجدٟ 

ٌعااااٛق ثٌٕفوااااٟ "ث
ثٌؾد٠د"، ٚ وضجح "أٚده 
داا١ٓ صؾااجزح ثٌّجلااٟ 
ِٚ ِااـ ثٌّعااضمذً"، 

 5441ٚفااااااٟ عااااااجَ 
أـااااادزس ِؾّٛعاااااز 
دقٛط دعٕاٛثْ "ثٌّاسأر 
ثٌب١ٍؾ١ااز ِٚؽااجزوضٙج 

 ."فٟ ثٌمٜٛ ثٌعجٍِز
 

أـدزس ظاعج  ثٌفاذجؿ 
ثٌىغ١ااااس ِاااآ ثٌىضااااخ 
ثا د١ز ٚثٌضجز٠ب١ز ِآ 
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 5441أّ٘ٙج فٟ عاجَ 
أـااادزس وضاااجح "٘اااً 

أفخ صعّقْٛ ٌٟ أْ 
ٚنٕااٟ" ٚ٘ااٟ عذااجزر 
عٓ ِؾّٛعز ِماجالس، 
ٚأـاادزس ِٕٙااج نذعااز 

  5441عج١ٔز فاٟ عاجَ 
ٚوضجح صٛع١مٟ دعٕاٛثْ 
"ـمس ثٌب١ٍؼ عذاد و 
ِذااجزن ثٌفااذجؿ" عااجَ 

5441. 
 

 1112ٚفااااااٟ عااااااجَ 
أـدزس وضجح "ثٌؽا١ص 
ِذااااااااجزن ثٌفااااااااذجؿ 
ِؤظط  ٌٚز ثٌى٠ٛاش 
ثٌقد٠غاااااز"، ٚ وضاااااجح 
"صجز٠ص عذاد و ِذاجزن 
جَ ثٌفذجؿ فٟ ـٛز" ع

، ٚفاااااٟ عاااااجَ 1151
ٔؽااااسس وضجداااااج  1153

دعٕااٛثْ "ثٌى٠ٛااش فااٟ 
عٙد عذد و دٓ ـاذجؿ 
ثٌفاااذجؿ دااا١ٓ عاااجِٟ 

"، ٚفااااٟ 5311-5341
ٔفاااط ثٌعاااجَ ٔؽاااسس 
وضجدااااج دعٕاااٛثْ "ِاااسس 
ثٌعااإٛثس ِٚاااج شثٌاااش 
ٟ٘ ثٌىٍّاجس"، ٚفاٟ 

وضااااااجح  1154عااااااجَ 
"ٚصذمااااااٝ ؼااااااؾسر 
ثٌفااااادثلز ِغّاااااسر"، 
ٚثٌىضااااجد١ٓ ثاخ١ااااس٠ٓ 
عذااجزر عاآ ِؾّٛعااز 

 .مجالسِٓ ثٌّ
 

ٌأل ٠ذز ظاعج  ثٌفاذجؿ 
ثٌىغ١ااس ِاآ ثٌاادٚث٠ٚٓ 
ثٌؽااعس٠ز ِاآ أّ٘ٙااج5 
"ِٚمااجس دااجوسر" عااجَ 

، " ٠ااااٛثْ ِاااآ 5415
عّاااسٞ" ثٌااارٞ ـااادز 

، ٚ  ٠اااٛثْ 5419عاااجَ 
"أ١ِٕاااز" ثٌااارٞ ـااادز 

، ٚ ٠ااااٛثْ 5425عااااجَ 
"إ١ٌه ٠اج ٌٚادٞ" ثٌارٞ 

، ٚفاٟ 5431ـدز عجَ 
أـاااادزس  5431عااااجَ 

وضجح "فضجف١ش ثِاسأر"، 
ٚثؼااااضٙس ِاااآ ٘اااارث 

ىضااجح لفاا١در "واآ ثٌ
ـد٠مٟ" ٚثٌضٟ غٕضٙج 
ثٌفٕجٔز ثٌٍذٕج١ٔز ِجؽدر 
ثٌسِٚااااااٟ ٌٚقٕٙااااااج 
 .ثٌّٛظ١مجز عذدٚ ِٕرز

 
 5433ٚفااااااٟ عااااااجَ 

أـااادزس وضاااجح "فاااٟ 
ثٌذاادء وجٔااش ثأغااٝ"، 
ٚ"فااااااااٛثز ثٌااااااااٛز  
ٚثٌذٕااج ق" فاااٟ عاااجَ 

، ٚوضجح "دسل١جس 5434
عجؽٍااز إٌااٝ ٚنٕااٟ" 

، ٚفاٟ عاجَ 5441عجَ 
ٔؽااااسس وضااااجح  5445

 ٖ "آخااس ثٌعاا١ٛ "، صاا
وضااجح  5441فااٟ عااجَ 

"لفجةد فخ"، ٚ"ثِسأر 
د  ظٛثفً" ـدز فاٟ 

، ٚ وضااااجح 5449عااااجَ 
"خااادٟٔ إٌاااٝ فااادٚ  
ثٌؽااّط" فااٟ عااجَ 

، ٚفااااٟ ثٌعااااجَ 5442
ثٌضجٌٟ واجْ ٌٙاج وضاجح 
"ثٌمفااااا١در ثأغاااااٝ 

 ."ٚثأغٝ ثٌمف١در
 

صجدعااش ثا ٠ذااز ظااعج  
ثٌفاااااذجؿ ٔؽاااااجنجصٙج 
ٚأعّجٌٙج ف١ظ ٔؽاسس 

وضااجح  1111فااٟ عااجَ 
عاااااااس  "ٚثٌاااااااٛزٚ  ص

ثٌغماااخ"، ٚ"وٍّاااجس 
خااجزػ فاادٚ  ثٌااصِٓ" 

، دعااااااد 1113عااااااجَ 
فااااااٛثٌٟ ثٌغّااااااجٟٔ 
ظااإٛثس ٚفاااٟ عاااجَ 

عاااجٚ س ظاااعج   1151

ثٌفااااااذجؿ ٔؽااااااجنٙج 
ثا دٟ ٚٔؽاسس وضاجح 
"ثٌؽاااعس ٚثٌٕغاااس ٌاااه 
ٚفااادن"، ٚفاااٟ عاااجَ 

وضاااجدٟ "لاااسثءر  1153
فااٟ وااع ثٌااٛنٓ"، ٚ 
"ٌٍعفاااااجف١س أظاااااجفس 

 ."صىضخ ثٌؽعس
 

ٔجٌاااش ثا ٠ذاااز ظاااعج  
ٓ ثٌفاااذجؿ ثٌعد٠اااد ِااا

ثٌؾااٛثةص ٚصىسِااش فااٟ 
أوغس ِٓ ِٕجظذز خ ي 
ِعاا١سصٙج ثا د١ااز ِاآ 
أّ٘ٙاااج5  ز  ؽّع١اااز 
ثاللضفاااااااااااااااااج ١٠ٓ 
ثٌىاااا٠ٛض١١ٓ، ٚٚظااااجَ 
ثٌغمجفااااز ثٌضٛٔعاااا١ز، 
ٚ ز  ثٌضفٛق ِٓ و١ٍاز 
ثاللضفاااااج  ٚثٌعٍاااااَٛ 
ثإلٔعج١ٔز فاٟ ؽجِعاز 
ثٌماااج٘سر، ٚث١ٌّدث١ٌاااز 
ثٌفمااا١ز ِااآ ِعٙاااد 
ثٌعاااجٌُ ثٌعسداااٟ فاااٟ 

 .دجز٠ط
 

 وّااج وسِٙااج ثٌّٕضاادٜ
ثاللضفاااج ٞ ثٌّفاااسٞ 
دئـدثز ِؾٍاد٠ٓ فّا  
ثٌىغ١اااس ِااآ ثٌذقاااٛط 
ٚثٌؽااااااٙج ثس عاااااآ 
إدااادثعٙج فاااٟ ِؾاااجي 
ثا ح ٚثٌؽااااااااااااااعس 
ٚثٌممااااج٠ج ثإلٔعااااج١ٔز 

 ٚفمٛق ثٌّسأر.
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 لف١در 5 ؽٛث  عسدٟ
ٌٍؽجعسر ظعج  

 ثٌفذجؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إْ فٟ لٍذٟ ؽٛث ثا 

 عسد١جا 
عجغ نٛي ثٌعّس فٟ 

 ثٌقخ أد١جا 
 فئذث عجٔدصٗ, أٌف١ضٗ

 عجز وجٌّجز  ؽذجزثا عض١جا 
 ٚإذث ال٠ٕضٗ, أٌف١ضٗ

دجس وجٌوفً زل١مجا, 
 ..ٚف١١ج

 ٌّعز  صؾسؿ ِٓ عصصٗ
٠عضق١ً ثٌوفً 

 ٚفؽُج دسدس٠جُ 
ّ٘عز ص ص١ٗ عٓ غ١س 

 زلجا 
٠ّأل ثٌىْٛ لؾ١ؾجا 

 ٚ ٠ٚجا 
٘ىرث لٍذٟ ثٌرٞ 

 أوذسٖ
عجغ ف١ٗ ثٌدِو 

 ِىضُِٛج عف١ج
ً  ٠غٍٟ دبجزثا  ِسؽ

 عجةساث
 ١جٚأٔج أوضّٗ فٟ ؼم
فئذث ِج ؼتش أْ 

 صععدٟٔ
فجظمٕٟ ثٌقخ, فٕجٔجا 

 ظسِد٠ج
إؽّو ثٌؽٛثق ِٓ ٔٛز 

 ثٌمقٝ

ٚثدٓ ٌٟ ِٓ ٔعؾٙج 
 عؽجا ١ٕ٘ج

 ٚأٔج أغصي ؼعسٞ دس ر
صذعظ ثٌد ء فٛث١ٌه 

 ؼ١ٙج
 ٚأف١١ه دؽعسٞ ٔغّج
زثةك ثاٚصجز ظٍعجالا 

 ؼؾ١ج
ٚدسٚفٟ ٚخ١جٌٟ 

 أدضٕٟ
فٟ ثٌقٕج٠ج ٌه 
 فس ٚظجا ؽ١ٕج

 ال صعجٔدٟٔ.. ف غدٚ
 فّّج

صٙدَ ثٌد١ٔج ع١ٍه ... 
 ٚع١ٍج

ال أدجٌٟ, إْ صقوّش 
 ..ِعٟ

ٚ فٕج لفز ثٌقخ 
 ظ٠ٛج

فقٕج١ٔه... ٚفجذز 
 غمذضٟ

إْ فٟ لٍذٟ ؽٛث ثا 
 عسد١ج..

 
 
 

 ِمضوفجس ِٓ لفجةد

 
 
 
 أصٛظً إ١ٌه"

 أال صوقٕٕٟ
د١ٓ ثٌضصثِجصٟ 
 ..ثٌعجنف١ز ٔقٛن

ٚثٌضصثِجصٟ ثٌضجز٠ب١ز 
 ..ٔقٛ لذ١ٍضٟ

 د١ٓ ٚـج٠ج أدٟ ثٌعؽس
 ..ٚٚـج٠جن ثٌعؽس
د١ٓ لذ س أِٟ 

 ثٌّمسؽز دجٌععً
ٚلذ صه ثٌّمسؽز 

 "...دجٌؾْٕٛ
 ِٓ لف١در )صٛظ س(

 
وٍّج ؼج٘دس "

 عففٛزثا دسِٚج
 أٚ دذجز٠ط.. ٠غٕٟ
 ْٚ أْ ٠ؽعس 
.. دى١ش    دجٌبٛ  

وٍّج ؼج٘دس نف ا 
 عسد١جا 

٠ؽسح ثٌذغمجء ِٓ 
 ..عدٞ ثإلذثعجس

 ..دى١ش  
وٍّج ؼج٘دس ؽ١ؽجا 

 عسد١جا 
ثٌٕجز عٍٝ ٠وٍك 

 ..ثٌؽعخ .. دى١ش  
وٍّج فدعٕٟ ثٌقجوُ 
عٓ عؽك ثٌؾّج١٘س 

ٌٗ 
ٚعٓ ثٌؽٛزٜ.. ٚعٓ 
 فس٠ز ثٌسأٞ.. دى١ش  
وٍّج ثظضؾٛدٕٟ 

 د١ٌٛط لوس  عسدٟ  
 ..عٓ صفجـ١ً ؽٛثشٞ
 "..عدُس ِٓ ف١ظ أص١ش  

ِٓ لف١در )إْ 
ؽعّٟ ٔبٍز  صؽسح 

 ِٓ دقس ثٌعسح(
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 )صٛٔط(فس٠جي وق ٚٞ
 خ   فٕجْ ثٌق

َّٟ ثىىىبئغ اٌَىىىغبئو  ٚلىىىغ فىىىٟ ػ١ٕىىى

ؽزىىٝ أكِٕىىذ إٌظىىو  ١ٌىىٗ، ّىىبة 

٠غٌٍ ػٍٝ ؽبفىخ اٌطو٠ىك ٠ىزىت 

ٚثغبٔجىىٗ ٕىىٕلٚق ٌغ١ّىىغ أٔىىٛاع 

اٌَغبئو، ٚأٔب فٟ ِؾطخ اٌؾبفٍخ 

أِبِىىٗ ِجبّىىوح أُكفىىٓ ٚأرؾَىىٌ 

ٔجٚىىبد لٍجىىٗ فىىٟ ٕىىلهٞ، ٠ج١ىىغ 

اٌَىىىُ اٌٙىىىبهٞ ٌٍّىىىلف١ٕٓ ِضٍىىىٟ 

ٚٛٛاي فزوح ِوالجزٟ ٌٗ ٨ؽظىذ 

اٌٛؽ١لح اٌزٟ رْىزوٞ  إٟٔٔ اٌفزبح

ِٕىىىٗ، غبٌج ىىىب اٌفز١ىىىبد ا٤فو٠ىىىبد 

٠فٚىىىٍٓ اٌوئىىىخ اٌٛهك٠ىىىخ أِىىىب أٔىىىب 

 .أه٠ل ا٤ٍٛك فٟ وً ّٟء

 

ا٢ْ أٔىىب ػبّىىمخ ٌّىىٓ ٠َىىّّٕٟ! 

ٚػٕىىلِب ٠ٕفىىن ِٕىىٟ اٌّىىبي أٍىىوق 

اٌىىىجؼ٘ ِىىىٓ أِىىىٟ فمىىىٜ ٤ِْىىىٟ 

 !ّبهػ١ٓ ٚأرٕفٌ ٘ٛاء فزبٞ

 

فىٟ ا٤ٍىجٛع ا٤ٚي ٘ىٛ ٌىُ ٠ٍؾىىع 

ٌضىبٟٔ ِوالجزٟ ٌٗ، فٟ ا٤ٍىجٛع ا

وىىىبْ ٠ظىىىٓ أْ ِىىىوٚهٞ ثغبٔجىىىٗ 

ِغىىوك ٕىىلفخ أِىىب فىىٟ ا٤ٍىىجٛع 

اٌضبٌىىىش ٨ؽىىىع إٔٔىىىٟ أٍىىىجمٗ  ٌىىىٝ 

ِىبٕٔىىىىىب أٔزظىىىىىو للِٚىىىىىٗ، ٚفىىىىىٟ 

ا٤ٍىىجٛع اٌواثىىغ إٔىىجؼ ٠ُجىىبكٌٕٟ 

رٍىىه إٌظىىوح اٌغو٠جىىخ ٚا٦ثزَىىبِخ 

اٌؼف٠ٛخ. عٍَذ ػٍٝ ٘ىنٖ اٌؾىبي 

ّىىىىٙو٠ٓ ٨ ؽىىىىل٠ش ث١ٕٕىىىىب، فمىىىىٜ 

ِوالجىىخ ٚأث١ىىبد ؽىىت وزجٕٙىىب ٌىىٗ 

 .كْٚ أْ ٠ؼٍُ

م٘جىىذ  ٌىىٝ هٕىى١فٕب لجىىً للِٚىىٗ 

ٚرووىىىذ هٍىىىبٌخ ثقطىىىٟ ِىزىىىٛة 

 :ػ١ٍٙب

فمىىٜ ػ١ٕىىبن ٘ىىٟ ِىىٓ ٍىىٛكد  ”

، ا١ٌٕىٛر١ٓ ٨ مٔت ٌٗ ٚأٔذ  ّٟ هئز

٘ىىٛ اٌغىىبٟٔ فجَىىججه لزٍىىُذ أٌىىف 

ِٚئزىىى١ٓ ٍىىى١غبهح فجىىىأد عضىىىضُٙ 

ُّ ٌؼ١ٓ  “ فٟ ع١جٟ  أَٔذ ٍ

 

هؽٍذ ٚػلد فىٟ ا١ٌىَٛ اٌزىبٌٟ.. 

اٌَىىىّبء ؽي٠ٕىىىخ ٚاٌغىىىٛ ِّطىىىو 

ثىً ٚعىلد هٍىبٌخ   ٌىٕٕٟ ٌُ أعلٖ

ػٍٝ ووٍٟ اٌّؾطخ فٛلٙب ػٍجىخ 

 :ٍغبئو ِٓ ٔٛػٟ اٌّفًٚ

 

أِٔذ أعًّ ِٓ ى٘وح ا٤لؾىٛاْ  ”

٠ىىىىب فزىىىىبح ٚأٔىىىىب أؽجىىىىه، ثىىىىبكهٞ 

ا فٟ  ثبٌؾل٠ش ِؼٟ أٔب ٌَذ ِب٘و 

، ثِبٍىىىزضٕبء اٌىزبثىىىخ رؾىىىذ  ّىىىٟءه

ٔبفىىنح غوفزىىه ٌىى٩١  كْٚ ػٍّىىه، 

ٚرٍىىه ا٤ى٘ىىبه اٌزىىٟ رغىىل٠ٕٙب وىىً 

ِٕىىٟ،  ٠ىىَٛ أِىىبَ ثبثىىه ٘ىىٟ ٘ل٠ىىخ

ػٍّذ أِٔه رُؾج١ٕٙب ثَىجت رزجؼىٟ 

ا  ٌىىىِه، أهاِن رٕظىىىو٠ٓ  ١ٌٙىىىب وض١ىىىو 

ػٕىىىل اٌجىىىبئغ، أهعىىىِٛن ٨ رىىىن٘جٟ 

ٕ٘ىىىىىبن ِغىىىىىلك ا  ٔظوارىىىىىٗ  ١ٌىىىىىه 

 “ رمزٍٕٟ

 

هفؼذ هأٍٟ ٚعلرٗ ٠مف أِىبِٟ 

ِجبّوح، ٔؾٓ ٚالؼىبْ فىٟ اٌؾىت 

رجبكٌٕىىىىىىب ػٕىىىىىىىبق أهٚاػ كْٚ أْ 

ا  رز٩ٌِ اٌغٍلح ثبٌغٍىلح، ٚأف١ىو 

ؾىىىىىلصٕب ؽٖىىىىىٍذ ػٍىىىىىٝ فزىىىىىبٞ، ر

وض١ىىىوا، ريٚعٕىىىب ثؼىىىل أ٠ىىىبَ ل١ٍٍىىىخ 

ثَىىىىوػخ … ٚإٔىىىىجؾذ ؽىىىىب٩ِ  

ؽبْ ِٛػل ا٨ٌٛكح ٌُٚ أوٓ أػٍُ 

أْ ِؼٟ ٍوٛبْ فزٛف١ذ ٚأٔب أٌل 

اثٕزىىٟ اٌزىىٟ رٛف١ىىذ ٘ىىٟ ا٤فىىوٜ 

ثَىىجت ٙىىؼف فىىٟ إٌّبػىىخ ؽزىىٝ 

فزبٞ ٌُ ٠جَك ػٍٝ ل١ل اٌؾ١ىبح، ٌىُ 

ا، ثؼىىىىىل فوالٕىىىىىب  ٠زّبٍىىىىىه وض١ىىىىىو 

ٚعلٖٚ فٟ ٕجبػ ِىب ٍِمىٝ ػٍىٝ 

ؽجٕب ٠َّىه هٍىبٌخ ُوزِىَت ه١ٕف 

 :ف١ٙب

 

ٕ٘ب ٚلغ اٌىض١و ِىٓ اٌفىٓ، ٘ىنا  ”

 “ اٌو١ٕف فٕبْ ٚلٖزٕب فٕبء

 
 

 ِعٍِٛز
ُ ثٌمفّز ثٌمف١سر إٌٝ  صُمع 
عااّدر أٔااٛث ، ٚذٌااه عٍااٝ 
ثٌٕقااٛ ث٢صاا5ٟ ِاآ ف١ااظ 
ااااُ إٌاااا5ٝ  ثٌقؾاااا5ُ ٚصُمع 
ثالفٛـااز5 ٚ٘ااٟ صضىااّْٛ 
ِٓ ـافقز ٚثفادر، ٚفادط 
 . عاااا١ٓ  ُِ ٚثفااااد، ِٚٛلااااع 

سر5 ٚعاج ر ِاج ثٌمفّز ثٌمف١
صىْٛ أوذس ِٓ ثالفٛـاز، 

ّّٓ فاٛثٌٟ   111ف١ظ صضما
ااّد  وٍّااز. ثٌمفّااز5 ٚ٘ااٟ صُع 
أوذس ِآ ثٌمفّاز ثٌمفا١سر  
ف١ظ صقضاٛٞ ثٌمفّاز عٍاٝ 
 أوغس ِٓ فدط ٚثفد، ٚعٍٝ
عّدر ؼبفا١ّجس دّاج ٠بادَ 
. ثٌسٚث٠ااز5  ّٟ ثٌقاادط ثاـااٍ
ٟٚ٘ أوذس ٔٛ  ِآ ثأاٛث  
ثٌعجٌفز ثٌر ّوس  ف١ظ صضعد   

فااااااااااادثط، ف١ٙاااااااااااج ثا
ٚثٌؽبفاااااا١ّجس، ٚصّضااااااّد 
ثافدثط ف١ٙج إٌٝ أوغس ِآ 
شِااآ ٚثفاااد. ِااآ ف١اااظ 
ااُ إٌااٝ  ثٌّماا5ّْٛ ٚصُمع 
عااّدر أٔااٛث ، ِٕٙااج5 ثٌمفّااز 
ثٌؽاااعذ١ّز5 ٚصّغّاااً ثٌق١اااجر 
. ثٌمفّز  ّٟ ٚثٌٛثلو ثالؽضّجع
ّد   ّ ثإلظاا ١ِّز5 ٚ٘ااٟ صُعااض
 ، ّٟ ِاآ ثٌضؽااس٠و ثإلظاا ِ
ٚصّغٍّااٗ،  ْٚ أْ صااؤع ّس فااٟ 

ٌٍمااجّؾ.  ثٌقس٠ّااز ثإلددثع١ّااز
ثٌمفّز ثٌذ١ٌٛع١ّز5 ٚصٕجلػ 
ؽس٠ّااز ِااج عذااس صق١ٍٍٙااج، 
ٚإ٠ؾج  ثٌقٍٛي ٌٙاج. ثٌمفّاز 
ثٌُفىج١ّ٘ااز5 ٚ٘ااٟ صٍباا١ؿ 
ثافااااادثط فاااااٟ لجٌاااااخ 
ّٟ  دٙااد  ثٌضعاا١ٍز.  ُفىااج٘
لفؿ ثٌوذ١عز5 ف١ظ صدٚز 
ف١ٙج ثافدثط عٍاٝ أٌعإز 
ثٌق١ٛثٔاااجس، أٚ ثٌو١اااٛز، أٚ 
ثٌؾّااج ثس، دمجٌااخ ٠عىااط 
ـاااافجس ثٌذؽااااس. لفااااؿ 

5 ف١ظ صادٚز ثٌب١ج ّٟ ٍّ ي ثٌع 
فااٛي ثٌٕظس٠ااجس ثٌع١ٍّّااز، 
ٚثالوضؽجفجس ثٌضاٟ صٛـّاً 
إ١ٌٙااج ثٌعٍّااجء، ٚلااد صاادٚز 
.فاااااٛي ف١اااااجر ثٌعٍّاااااجء
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 عٍٝ ٚؼه ثال ١ٙٔجز
 ؼ١ّجء ثٌوسثدٍعٟ

 )صٛٔط(

 
ٚ٘ااج أٔااج ث١ٌااَٛ أعااٛ  
وفذ١قز وً ٠َٛ أٔضظس 
زظجٌزا ِٕاه ، ُصبذسٔاٟ 
 ،  ٟ ف١ٙج أٔه ث ؼضمش إٌ

ٟٔ أْ أوااْٛ أٔااه ُصس٠ااد
 .دؾجٔذه

٘ج أٔج وفذ١قز وً ٠َٛ 
أعااٛ  ٚ أؼااضجق إ١ٌااه ، 
٠ص٠ااد ٘اارث ثإلفعااجض 
، أز٠اد أْ   َ ج دعد ٠اٛ ِا ٛ٠
خذاااااسن دوس٠ماااااز  ثٚ 

ُ
أ

داا خسٜ إٔٔااٟ أفضماادن 
وغ١اااساث، ٚو ٔٙاااج ثٌّاااسر 
ثاٌٚٝ ثٌضاٟ صٙؾسٔاٟ 
ف١ٙاااج ٚصضسوٕاااٟ اٌاااُ 

 .ثٌذعد ٚثالؼض١جق
أصعؾااااخ أوااااً ٘اااارث 
ثٌٛلااش ٠ّااس ٌٚااُ صقاآ 

أِاااسن ، دعاااد؟ر غس٠اااخ  
ٟ  إخذاجزن أٔاه  وجْ عٍ
ٌضفاااسفجصه ٘ااارٖ ٌااآ 
اااااج وّاااااج  ِا أعاااااٛ  ٠ٛ
عٙدصٕٟ، ٌٓ أعٛ  وّج 
وٕش، ٌٓ أعجٚ  ِضجدعز 
أخذاااجزن ٚال صفجـاااا١ً 

 .٠ِٛه
أخذسصٕااااٟ ذثس ١ٌٍااااز 
إٔٔااااٟ ال أظااااضقمه، 

ٚإٔٔااٟ ذٚ لٍااخ ٌاا١ٓ. 
لٍاااااش ٌااااا5ٟ أٔاااااش  
صعاااااضقم١ٓ إٔعاااااجٔاج 
 . دااإفط ٌااا١ٓ لٍذاااه 
ٌىٕٕٟ زفمش ِقجٌٚاز  
جي ثٌضؽذظ داه  ٚث فضّا

وً ِج ؽجش٠ضٕٟ دٗ ِٓ 
 .فصْ ٚأٌُ

 
أٔاااااج ث١ٌاااااَٛ أعاااااٛ   

ِؽاااضجلز عٍاااٝ غ١اااس 
عاااج صٟ، أفااآ فماااه 
ا٠جِٟ ِعه  زغُ أٔٙاج 
١ٍِتااز دااجاٌُ إال إٔٔااٟ 
أعاااٛ  ٚأؼاااضجق. واااُ 
٠عاااعدٟٔ إٔٔاااٟ أزثن 
دب١اااااس ِااااآ خااااا ي 
ِٕؽاااااااٛزثصه واااااااُ 
٠عاااعدٟٔ إٔٔاااٟ أزثن 
صضذج ي أنسث  ثٌقاد٠ظ 
ِاااو ثٌؾ١ّاااو، ٌىٕٕاااٟ 
أِضٕااو عٕااه   إٔااٟ ال 
، دااااً إٔااااٟ  ز٠اااادن 

ُ
أ

أز صه أوغس ِٓ ثٌا شَ، 
ضظسصاااه أوغااااس ِاااآ  ثٔ 
ثٌ شَ، ٚصٛلعش ثٌىغ١اس 

 -ٌألظاع-ِٕه، ٚخجح 
 .ظٕٟ

 
ااج ٚأؼااضجق  أفضماادن فما
دؽاااادر، ٌىاااآ فااااجْ 
ثٌٛلش اؽاً ٔفعاٟ، 
اؽً لٍذاٟ، أْ أِضٕاو 
عٕاااااه ٚأٚ ّ  ثاِاااااً 

 ِعه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ِعٍِٛز 

٠اااسٜ ٚثٌضاااس أالْ 
ّْ ثٌمفّااااااااااااز  أ
5 ثٌمفااا١سر ٘اااٟ
"أوغااااس ثأااااٛث  
ثا د١اااز فعج١ٌّاااز 
فاااااٟ عفاااااسٔج 
ثٌقد٠ظ دجٌٕعذز 
ٌٍااااااااااااااااٛعٟ 
ثاخ لٟ، فٙاٟ 
عاااااآ نس٠ااااااك 
فىسصٙج، ٚف١ّٕجصٙج، 
صضّىّٓ ِٓ ؽٍاخ 
ثٌماااااجزا إٌاااااٝ 
عجٌّٙااج، فضذّعااه 
ثٌق١جر ثإلٔعاج١ّٔز 
أِجِااااٗ دعااااد أْ 
أعااج س ـاا١جغضٙج 
ِااااآ ؽد٠اااااد". 
٠ُعس ّفٙج ِفوفٝ 
فجظااااٟ عٍااااٝ 
 ّٟ أّٔٙج5 "عًّ أ د
ىغ ااااع ُِ سو ااااص  ُِ ،
ٛ ّز ف١اااااجر  ٠ُفااااا
ؼبفاااااااا١ز، أٚ 
أوغس فٟ ِسفٍاز 
فّجظااااز ِاااآ 

 "ف١جصٙج
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ؽّل غ١ُٕأ  

 وبرت ا٦َٔب١ٔخ

 

ٍَّب  لل أٍٛك  ُِ رغلٖ وبرجب  ػوث١ب  

ِزٖىىىٍخ  ثْىىىبهثٗ، « ٍىَىىىٛوزٗ»

 ًِ ٠ٚورىىىىلٞ اٌؼ٠ٕٛىىىىبد ماد اٌؾجىىىى

اٌقٍفىىىٟ، ٚ ٠ٚىىىغ أِبِىىىٗ أٚهالىىىب  

وض١ىىوح، ٚلٍّىىب  ػٍىىٝ أمٔىىٗ، ٠ٚىىلاٖ 

اٌزفى١و،  ػٍٝ هأٍٗ ِزقنا  ٚٙغ

صُ فغأح  رأر١ٗ فىوح ف١جلأ ثَُ هللا 

ؽج١جزىٟ ١ٍ١ِٕىب »اٌوؽّٓ اٌىوؽ١ُ 

ألَىىُ ثبٌَّىى١ؼ ص٩صىىب  أٔىىٟ أؽجىىه، 

ٚع١ّىىغ ا٢ٌٙىىخ رْىىٙل ػٍىىٝ ؽجٕىىب 

اٌطب٘و، ٌمل فٍمٕب هللا ِىٓ ٛى١ٓ، 

ٚفٍمىىىىه أٔىىىىذ ٠ىىىىب ؽج١جزىىىىٟ ِىىىىٓ 

« اٌىوا١ِىىً ٚ اٌزفىىبػ ٚ اٌجولىىٛق

٠ٕٟٙ اٌف١ٍَٛ  هٍبٌزٗ صُ ٠ٛلغ 

-ػٛٙىىىى١ٓ  هّىىىىلٞ“ثب٤ٍىىىىفً 

1890إٌّيٌخ  ” 

 

« ِٓ ١ٍ١ِٕب ٠ىب هّىلٞ؟»رَأٌٗإ 

٨ أؽىىىل ٌىٕىىىٟ هأ٠ىىىذ »ف١قجىىىونإ 

ٚ »فزمٛي ٌٗإ « وبفىب ٠ىزت ٘ىنا

؟ ٔؾىىىىىٓ فىىىىىٟ 1890ِىىىىىب لٖىىىىىخ 

ِٚىب اٌقطىأ »ف١مٛي ٌهإ « 2020

فىىٟ ٘ىىنا! ٌمىىل هأ٠ىىذ أؽىىل اٌىزىىبة 

ا٤ٔغ١ٍىىي ٠ىزىىت ٘ىىنا اٌزىىبه٠ـ فىىٟ 

 «ٔٙب٠خ وزبثٗ

 ما  ٌّبما رمَُ ثبٌَّى١ؼ ٚأٔىذ »

ف١غ١جىه ثضمىخه « ٍُ ٠ىب هّىلٞ؟َِ

ّىىىب٘لرٙب فىىىٟ وزىىىبة »ِفوٛىىىخإ 

أِو٠ىىىىىىىىىىٟ ٘ىىىىىىىىىً ا٤ِو٠ىىىىىىىىىىبْ 

ِٚىىب لٖىىخ ا٢ٌٙىىخ « »٠قطىىأْٚ؟

ف١زؼٖىىىىىىت هّىىىىىىلٞ « ٠بهعىىىىىىً؟

اٌىبرىىىىىىت اٌوٍٚىىىىىىٟ »٠ٚمىىىىىىٛيإ 

 .«ػجبٍٛف١زِ لبٌٙب فٟ وزبثٗ

 

رُؼغىىىت عىىىلا  ثوّىىىلٞ ػٛٙىىى١ٓ، 

ٚصمبفزىىىىىىٗ، ِٚملهرىىىىىىٗ ا٤كث١ىىىىىىخ، 

فزمىىىىىٛي ٌىىىىىٗ ثزطٍىىىىىغه ٚ ػغىىىىىبةه 

إٔىجؼ ِضٍىه أه٠ىل أْ »ّل٠ل٠ٓإ 

ف١ٚىىىىؾه هّىىىىلٞ « ٠ىىىىب هّىىىىلٞ

٠ٚٚىىغ اٌمٍىىُ صىىُ ٠قٍىىغ ػ٠ٕٛبرىىٗ 

٠ٚورْىىىىىف هّىىىىىفخ ِىىىىىٓ وىىىىىٛة 

ٌىىٟ »اٌمٙٛح اٌفؤَٟ، ٠ٚمىٛيإ 

رىْٛ وبرجب  ؽمىب  ػ١ٍىه أْ رٕٚىظ 

رٕٖىىىذ ثب٘زّىىىبَ ٚرمىىىٛيإ « أ٨ٚ  

٠ب ٩ٍَ ٠ب هّلٞ فؼ٩  ٠غت أْ »

اوْٛ ٔبٙىغب  ؽزىٝ ٠قىوط اٌىى٩َ 

ف١مىىىىٛي « ِىىىىٓ ػمٍىىىىٟ ِٚىىىىجٛٛب  

ِىىٓ لىىبي ٘ىىنا  ٨ ٛجؼىىب  »هّىىلٞإ 

٠غىىىت أْ رىىىىْٛ ٔبٙىىىغب   ؽزىىىٝ 

رظٙىىىىو ٌؾ١زىىىىه، فزٚىىىىجطٙب وّىىىىب 

أٙىىجطٙب أٔىىب، صىىُ رىىن٘ت ٌزْىىزوٞ 

ػ٠ٕٛىىىىىىىبد ٚأٚهاق ٚلٙىىىىىىىٛح ٨ٚ 

رَىىزؾُ ١ٍٛىىخ ؽ١برىىه، ٚا٤٘ىىُ أْ 

رزؼىىىىو  ػٍىىىىٝ فزىىىىبح ٚ رزووٙىىىىب 

ٚرؼزيي اٌؼىبٌُ ٚثٙىنا فأٔىذ ػٍىٝ 

أٚي اٌطو٠ىىىىك ٚ أٔزجىىىىٗ ع١ىىىىلا  ٠ىىىىب 

ٕىىىل٠مٟ .. ألَىىىُ ثبٌؼىىىنهاء ٌىىىٓ 

 «٠قجون ثٙنا رغل أؽلا  

 

       

 

 

 

 

 

 ٔل٠ُ ػّو

 ارِ ثٟ ٨فىوافذ

أكة اٌوػت فٟ اٌؼبٌُ ِبكح عنة 

ٌىزبة وض١ىو٠ٓ ِٚىبكح عىنة أوضىو 

ٚاٌّٛٙٛع ِضٍّب لىبي …ٌٍمواء 

فو٠ٚىىل ِزؼٍىىك ثّؾبٌٚىىخ اٌزط١ٙىىو 

إٌفَٟ اٌزٟ ٔو٠ل٘ب ٤ٔفَٕب ػجو 

اٌزؼىىىوٗ ٌّٛعىىىبد ِززب١ٌىىىٗ ِىىىٓ 

اٌفىىيع اٌىىنارٟ ..ٚ ا٤ة اٌوٚؽىىٟ 

وػىىت ػب١ٌّىىب ثىىلْٚ ّىىه ٤كة اٌ

اٌوٚائىىىىٟ ا٤ِو٠ىىىىىٟ )ارىىىىِ ثىىىىٟ 

٨فىوافىىذ( اٌىىنٞ اٍىىزطبع هغىىُ 

ٍٕٛاد ػّوٖ اٌزٟ ٌُ رزغبٚى اي 

ػىىىبَ أْ ٠زىىىىون  هس  ثىىىىلاػٟ 44

أٌٙىىىُ  ٨  اٌىزىىىبة ؽىىىٛي اٌؼىىىبٌُ 

ٚعؼٍُٙ ٠مزفىٛا أصىوٖ ٚأْ ٠ىزجىٛا 

٨ْ …ٌّىىبما ؟ …ػٍىىٟ ّىىبوٍزٗ 

” )ارىِ ثىٟ ٨فىوافىىذ( افزىوع 

 أكث١ىىىىىىىٗ أٚ ؽجىىىىىىىىبد” ر١ّىىىىىىىبد 

 ٍزقلِٙب وً وزىبة أكة اٌوػىت 

٠ؼٕىىىٟ …ثؼىىىل ٘ىىىنا ؽىىىٛي اٌؼىىىبٌُ 

ر١ّىىىخ اٌَىىىبؽو اٌٍّؼىىىْٛ اٌجبؽىىىش 

ػىىٓ اٌقٍىىٛك ٍىىٕغل٘ب فىىٟ هٚا٠ىىخ 

)لٚىىىى١خ رْىىىىبهٌي كوَىىىىزو ٚاهك 

أِب ؽجىخ أزمبَ اٌمطىٜ ِىٓ (…. 

إٔىىىىؾبثٙب اٚ اٌمطىىىىٜ اٌٍّؼٛٔىىىىٗ 

ٍٕغل٘ب فٟ هٚا٠خ )لطىٜ اٌٚضىبه 

ٚفىىىٟ هٚا٠ىىىخ )اٌٙىىىبٌِ فىىىٟ (…

ْٛ ِىىىىٓ اٌظىىىى٩َ ( ٚهٚا٠ىىىىٗ )اٌٍىىىى

فىىىبهط اٌفٚىىىبء( فمىىىلِزب ؽجىىىىخ 

٘غىىىَٛ اٌفٚىىىبئ١١ٓ ػٍىىىٟ ا٨هٗ 

أِىىىىب …. ػجىىىىو وبئٕىىىىبد فطو٠ىىىىٗ 

أفطو اٌْق١ٖبد اٌزٟ افزوػٙب 

)ارِ ثٟ ٨فىوافذ( هٚائ١ب فٙىٟ 

ّقٖىىىىىى١خ )ػجىىىىىىلهللا اٌؾظىىىىىىوك( 

اٌَىىىبؽو ا١ٌّٕىىىٟ اٌّزؼىىىبْٚ ِىىىغ 

اٌغٓ ٚاٌنٞ للَ ِٓ ف٩ٌىٗ ػىبٌُ 

وبِىىً ِىىٓ ٛىىوق ا٨رٖىىبي ثىىبٌغٓ 

ٗ ٚٛىىىىىىىوق رؾٚىىىىىىى١وٖ ٕٚىىىىىىىوف

ٚاٍىزؼّبٌٗ ٤ْ ٕ٘ىبن ِىٓ ٠َٕىت 

وزىىبة )ا١ٌٕىوِٚبَٔىىٟ اٌو١٘ىىت ( 

ّٚق١ٖخ ػجلهللا …٩ٌفىوافىذ 

اٌؾظىىىىىوك ٚغ١و٘ىىىىىب ِىىىىىٓ ثىىىىىبلٟ 

اٌْقٖىى١بد ٚاٌؾجىىىبد إٔىىجؾذ 

ثؼل مٌه ِبكٖ كٍىّٗ فوعىذ ِىٓ 

ػجبئزٙىىىىب  ٨  اٌوٚا٠ىىىىبد اٌزىىىىٟ 

اٍىىزقلِٙب وزىىبة هػىىت ػىىب١١ٌّٓ 

ثؼىىىل ٘ىىىنا فبٕىىىخ وبرىىىت ثؾغىىىُ 

ٕىىب )ٍىىز١فٓ و١ىىٕظ( أٚ فىىٟ ِٕطمز

اٌؼوث١ٗ ىٞ اٌلوزٛه )أؽّل فبٌىل 

رٛف١ك( اٌنٞ أػزجوٖ ثّضبثخ ا٤ة 

أكة اٌوػىىىت …..اٌوٚؽىىىٟ ١ٌىىىٗ 

أكة فبٓ عىلا ٌىىٓ ِىغ ا٤ٍىف 

اٌغ١ّىىغ فىىٟ ِٕطمزٕىىب اٌؼوث١ىىٗ ٨ 

٠ٕظىىو ٌىىٗ  ٨ ػجىىو ِٕظىىٛه ٚاؽىىل 

٘ىىىىىٛ ِٕظىىىىىٛه )ػفووىىىىىُٛ ثىىىىىٓ 

ثوكلىىُٛ( ِٚىىٓ أعىىً ٘ىىنا ٠جمىىٟ 

)ارىىِ ثىىٟ ٨فىوافىىذ( ؽزىىٟ ا٢ْ 

٤ة اٌوٚؽىىٟ ٚهغىىُ ٚفبرىىٗ ٘ىىٛ ا

ٚاٌّغىىلك ا٤ٚي ٤كة اٌوػىىت فىىٟ 

 اٌؼىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبٌُ
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 أؽّل ٩ٕػ فزؾٟ

 ”اٌزواس ٚأ١ّبء أُفوٜ

 

ٌٛ أهكد أْ رؾٖو ػلك اٌفىوٚع 

ٚاٌمٚىىىب٠ب اٌفىو٠ىىىخ اٌّضىىىبهح فٍىىىٓ 

رىف١ىىىه اٌّغٍىىىلاد اٌىج١ىىىوح، رغىىىل 

ٔفَىىه ِىىب ثىى١ٓ اٌفىىىوح ٚٙىىل٘ب، 

ِغبٌطىىىبد ِٕطم١ىىىخ عىىىلا  ٚاٌؼل٠ىىىل 

٨ رقٍىىٛ . ِىىٓ ا٤ٛوٚؽىىبد اٌزىىٟ 

ٌٚىىىىىىٓ رجمىىىىىٝ لٚىىىىىب٠ب اٌزىىىىىواس 

ؼَبٕىىىىىوح ػٍىىىىىٝ هأً رٍىىىىىه  ُّ ٚاٌ

اٌمىىىٛائُ اٌّطوٚؽىىىخ. رغىىىل ف٩ٔىىىب  

٠ُْىه فٟ ِٖلال١خ اٌؼبٌُ ػ٩ْ، 

ٚرغل أفو ٠مىف ِٕبلٚىب  ٚ٘بكِىب  

ٌفزىىبٜٚ اٌْىى١ـ وىىنا ٚ هائىىٗ، ٨ٚ 

رؼٍىىىُ أٔىىىذ أ٠ىىىٓ اٌؾم١مىىىخ. ٚوىىىأْ 

اٌزىىىىواس ٘ىىىىنا ث١ىىىىذ لىىىىل٠ُ ِىىىىبد 

ٕبؽجٗ فٍُ ٠غل ٌٗ ٚه٠ض ب ١ٌؾ١ّٗ 

ٖٗٔٛ٠ٚ! 

 ّٟ  ..كػه ِٓ ٘نا ٚرؼبي ِؼ

وٍٕىىىب ٠ؼٍىىىُ اثىىىٓ ٍىىى١ٕب ِٚىبٔزىىىٗ 

اٌطج١ىىىىىخ ٚاٌؼ١ٍّىىىىىخ فىىىىىٟ رىىىىىبه٠ـ 

اٌؼىىىوة ٚاٌؾٚىىىبهح، وىىىبْ ػبٌّىىىب  

ثبهػىىىىب  ٚٛج١جىىىىب  ف١ٍَىىىىٛفب  ِىىىىًء 

اٌَّغ ٚاٌجٖو.لل أٌّف فٟ اٌطت 

ػل٠ل اٌّقطٛٛىبد ٚاٌىزىت ظٍىذ 

وّواعىىغ ثؼىىلٖ ٌمىىوْٚ فىىٟ ػىىبٌُ 

 .اٌطت ٚاٌلٚاء

و رق١ىىىً أْ رىىىوٜ ٛفٍىىىه اٌٖىىىغ١

ِو٠ٚب ، ثىبٌطجغ ٍىزن٘ت ثىٗ  ٌىٝ 

عىىىىىبهن اٌىىىىىلوزٛه فبٌىىىىىل ؽىىىىىل٠ش 

اٌزقىىوط ٚاٌىىنٞ ػىىبٔٝ وض١ىىوا  فىىٟ 

كهاٍىىىزٗ، ٌٚىىىٓ ٠قطىىىو ثجبٌىىىه أْ 

رىىىىىن٘ت ٌٕٛىىىىىفبد اثىىىىىٓ ٍىىىىى١ٕب 

اٌؼ٩ع١ىىىخ، ِىىىغ ٍىىىطٛع اٌفىىىبهق 

اٌىج١ىىو ٛجؼىىب . ٘ىىب ا٢ْ فّٙىىذ ِىىب 

ّٟ  ١ٌٗ؟  أهِ

 ما أهكد أْ رمىىىىىىىىوأ وزبثىىىىىىىىب ، أٚ 

رَىىىىىزطٍغ ِقطٛٛىىىىىب  لىىىىىل٠ّب ، أٚ 

ٓ وزىىىت اٌزىىىواس، ٚعىىىت ّىىى١ئب  ِىىى

ػ١ٍىىىىىه أْ رٚىىىىىؼٗ فىىىىىٟ ؽ١ىىىىىيٖ 

اٌيِىىىىىىبٟٔ ٍٚىىىىىى١بلٗ اٌزىىىىىىبه٠قٟ 

اٌٖىىىىىىىىىؾ١ؼ ١ٌىزّىىىىىىىىىً اٌفٙىىىىىىىىىُ 

 .ٚاٌزؾ١ًٖ

ٚرٍىىىىه ٠ىىىىب ػي٠ىىىىيٞ ِىىىىٓ أوجىىىىو 

 !اٌّْى٩د

 ١ٌىىه فزىىبٜٚ اثىىٓ ر١ّ١ىىخ اٌل٠ِٛىىخ 

ِىىىض٩ ، ٘ىىىٛ ّىىى١ـ ا٦ٍىىى٩َ ٚمٌىىىه 

 .اٌؼبٌُ ٚاٌفم١ٗ اٌغ١ًٍ

٨ ٕٔىىىىىىو أٔىىىىىٗ ٕىىىىىبؽت ثؼىىىىى٘ 

اٌفزىىىبٜٚ اٌل٠ِٛىىىخ اٌمبٍىىى١خ ٙىىىل 

ء ا٦ٍىى٩َ. ثٕظىىوح ٍىىطؾ١خ أػىىلا

ِزْىىىىىجؼٗ ثبٌَىىىىىناعخ ٚاٌغٙىىىىىً، 

أظىىىو ػٍىىىٝ ػٍّىىىبء اٌَّىىى١ٍّٓ، 

أظىىو ِىىبما ٠مٌٛىىْٛ، رؼىىبي ٌزىىوٜ 

ِىىىبما ٠مىىىٛي ِىىىٓ ٠َىىىّٛٔٗ ّىىى١ـ 

ا٦ٍىىى٩َ؟! ثىىىبٌطجغ رزىىىىْٛ ٌىىىل٠ه 

ٕىىىىٛهح ِغٍٛٛىىىىٗ ثىىىىأُٔٙ ألىىىىٛاَ 

 ه٘بث١ىىىىخ ِزْىىىىلكح رجىىىى١ؼ اٌمزىىىىً 

 .ٚاٌَفه

ٞ ّٚ ًه ِٓ اٌزو  :ٌىٓ ِغ ل١ٍ

ٌؼىىىواق ٍىىىزغل أْ ثىىى٩ك اٌْىىىبَ ٚا

ػبّذ فٟ رٍه اٌؾمجخ فىٟ فٚىُ 

اٌؾىىوٚة ٚاٌٖىىواػبد، ٘غّىىبد 

ٕىى١ٍج١خ أٚغىىيٚاد ربربه٠ىىخ ؽزىىٝ 

ٕىىبهد أٔٙىىبه ثغىىلاك رغىىوق فىىٟ 

 !اٌلِبء

 ٙىىطواة فىىٟ ا٤ِىىخ ٚرْىىزذ فىىٟ 

ّٟ ٤فواك٘ىىب، ؽزىىٝ  اٌىىٛػٟ اٌغّؼىى

 ما م٘ىىت اٌوعىىً ١ٌَىىزفزٟ ا٦ِىىبَ 

فىىىىٟ ِٖىىىىى١و ٘ىىىىىؤ٨ء ا٤ٚغىىىىىبك، 

ثىىبٌطجغ ٍىى١ُج١ؼ اٌمزىىً ٚاٌىىزقٍٔ 

 صىىىىبهح إٌفىىىىًٛ ٙىىىىل ِىىىىُٕٙ، ٚ

٘ىىىىىؤ٨ء اٌّؼزىىىىىل٠ٓ.  ما أهكد أْ 

رؼىىىو  اثىىىٓ ر١ّ١ىىىخ ؽمىىىب ، أظىىىو 

ٌّؤٌفبرىىىىىٗ اٌفم١ٙىىىىىٗ ٚاٌؼمبئل٠ىىىىىخ 

اٌم١ّّخ، رٖىفؼ وزبثبرىٗ اٌفٍَىف١خ 

ٚٔمىىىىىىىلٖ ٌٍّٕطىىىىىىىك ا٤هٍىىىىىىىطٟ، 

ٚؽل٠ضىىىٗ اٌوائىىىغ ػىىىٓ اٌٖىىىٛف١خ 

١ٌٌٚ ” أؽّل اٌوفبػٟ“ٚا١ٌْـ 

 . ٕبؽت اٌفزبٜٚ اٌل٠ِٛخ

ٌنا فّٓ اٌٚوٚهٞ عل ا فٙىُ رٍىه 

ٌٕٖٛٓ ٚاٌىزبثبد اٌزواص١خ فٟ ا

ٍىى١بلبرٙب اٌزبه٠ق١ىىىٗ ٚاٌيِب١ٔىىىخ، 

ثً ٍٚى١بلٙب فىٟ اٌزىواوُ اٌفىىوٞ 

 .ِٚىبٔٙب فٟ ثٕبء اٌؼٍُ

ٚفزبِىىب  ألىىٛيإ  ْ لٚىىب٠ب اٌزىىواس 

غبٌطبرىىىٗ وض١ىىىوح ِٚزْىىىؼجٗ، ٨  ُِ ٚ

رغط١ٙىىىب ػىىىلح ٕىىىفؾبد ِمب١ٌىىىخ، 

ٚرٍىىه اٌمْىىٛه فمىىٜ ٌزض١ىىو اٌىىن٘ٓ 

 .ٚرٍفذ أزجب٘ه ِٓ عل٠ل

واس ثّفِٙٛٙىىىىىىب  ْ وٍّىىىىىىخ اٌزىىىىىى

 ّٟ اٌؼىىىىىو٠٘ ٌٙىىىىىٛ رىىىىىواوُ ػٍّىىىىى

ِؼوفىىىىىٟ مٕ٘ىىىىىٟ ِزىبِىىىىىً، ِىىىىىٓ 

اٌؼٍىىىىىىىىَٛ ٚاٌفٕىىىىىىىىْٛ ٚا٤فىىىىىىىىىبه 

ٚاٌو ٜ ٚا٤ٛوٚؽىبد ٚاٌمٚىب٠ب 

ٚاٌزىىٟ ثّىىوٚه اٌَىى١ٕٓ إٔىىجؾذ 

و١بٔىىب  ُٚوىى٩  ِزىىىب٩ِ  ٨ ٠غىىٛى ٌىىه 

 .اٌٙلَ ٨ٚ اٌزفز١ذ

ىىىٓ اٌىىىلٚه فىىىٟ اٌزٕم١ىىىخ  ُّ ُٕ٘ىىىب ٠ى ٚ

ٚاٌفوى فٕأفن ِٕٗ إٌبفغ ٚاٌّف١ىل 

لىىل ؽىىبي ػ١ٍىىٗ اٌيِىىبْ ٚٔزىىون ِب

١ٌَىىب٠و ّٔىىٜ اٌؾ١ىىبح اٌّؼبٕىىوح، 

ٚ٘ىىىىىىىىىنا كٚه ػٍّىىىىىىىىىبء ا٤ِىىىىىىىىىخ 

فىو٠ٙب. ُِ ٚ 
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 ٍؼبك اٌٖجبػ

 ػٍٝ ْٔٛ إٌَٛح ١زٛڨ

 

 ٠مٌْٛٛ

 اٌىزبثخ  صُ ػظ١ُ  ْ

 رىزجٟ ف٩

ا٩ٌٖح أِبَ اٌؾوٚ   ٚ ْ

 ؽواَ

 رموثٟ ف٩

 ِلاك اٌمٖبئل ٍُ ٚ ْ

 أْ رْوثٟ فز٠بن

 أٔنا ٚ٘ب

 ثذ وض١واّو لل

ارَُّ ثؾجو اٌلٚاح ػٍٝ  فٍُ

 ِىزجٟ

 أنا ٚ٘ب

 وزجذ وض١وا لل

فٟ وً ٔغُ ؽو٠مب  ٚأٙوِذ

 وج١وا

 غٚت هللا ٠ِٛب ػٍٟ فّب

 اٍزبء ِٕٟ إٌجٟ ٨ٚ

. 

.2 

 َْ  :٠مٌٛٛ

 َّْ ََ  ِز١بُى اٌوعبيِ     …اٌى٩

 !!رٕطمٟ ف٩

 َّْ ُّٓ اٌوعبيِ  ٚ   …اٌزغيَي ف

 !!رؼْمٟ ف٩

 َّْ  اٌىزبثخَ ثؾٌو ػ١ّكُ  ٚ 

 ِٖ  ا١ٌّب

 …رغولٟ ف٩

 …أٔنا لل ػْمُذ وض١وا   ٚ٘ب

 …أنا لل ٍجؾُذ وض١وا   ٚ٘ب

ًَّ اٌجؾبِه ٌُٚ  ٚلبِٚذُ  و

 …أغوقِ 

3 

 َْ  :٠مٌٛٛ

وَوُد ثْؼوٞ علاَه   ٟٔ

 ْٗ  اٌف١ٍٚ

 َّْ ُُ اٌْؼواءْ  ٚ   اٌوعبَي ٘

ٍزٌٛلُ ّبػوحٌ فٟ  فى١فَ 

ْٗ؟؟  اٌمج١ٍ

ًِ ٘نا اٌٙواءْ  ٚأٙؾهُ   ِٓ و

َْ فٟ  ٚأٍقوُ  ْٓ ٠و٠لٚ ِّ

 ..ػِٖو ؽوِة اٌىٛاوتِ 

 ..إٌَبءْ  ٚأكَ 

 :ٔفَٟ ٚأٍأيُ 

ُْ غٕبُء اٌنوِٛه  ٌّبما ٠ىٛ

 ؽ٨٩  

ُٕٛد إٌَبِء  ٠ٖٚجؼُ 

ْٗ؟  هم٠ٍ

4 

 ٌّبما؟

 َْ َّٟ  ٠م١ّٛ  ٘نا اٌغلاَه اٌقواف

 َٓ  اٌؾمِٛي ٚث١ٓ اٌْغوْ  ث١

 َٓ َِ ٚث١ٓ اٌّطوْ  ٚث١  اٌغ١ٛ

َِ ٚث١ٓ اٌّطوْ  ِٚب َٓ اٌغ١ٛ  ث١

ث١ٓ أٔضٝ اٌغياِي،ٚث١ٓ  ِٚب

 ٌنوْو؟ا

؟ ِٚٓ ٌٌ  لبَيإٌٍْؼِو عٕ

؟ ٌٍٕٚضو ٌٌ  عٕ

؟ ٌٍٚفىوِ  ٌٌ  عٕ

 لبَي  ْ اٌطج١ؼخَ  ِٚٓ

 ُ٘ َٕٛد اٌط١ِٛه  روف

ْٗ؟  اٌغ١ٍّ

5 

 َْ  :٠مٌٛٛ

 …وَوُد هفبِخَ لجوٞ  ٟٔ

 .ٕؾ١ؼْ  ٚ٘نا

ٟٔ ٚ  َِ مثؾُذ ففبف١

 …ػٖوٞ

 .ٕؾ١ؼْ  ٚ٘نا

الزٍؼُذ عنَٚه إٌفبِق  ٚ ٟٔ

 ثْؼوٞ

 ػَٖو اٌٖف١ؼْ  ٚؽطّذُ 

 …عوؽٟٛٔ فزْ

ًُ فأ ِب فٟ اٌٛعِٛك غياٌي  عّ

 عو٠ؼْ 

ْ ٚ  ُْ  ٍٕجٟٛٔ.فْىوا  ٌٙ

عؼٍٟٛٔ ثّٖفِ  ٌمل

 …ا١ٌَّؼْ 

 َْ  :٠مٌٛٛ

 ا٤ٔٛصخَ ٙؼفٌ   ْ

إٌَبِء ٟ٘ اٌّوأحُ  ٚف١وُ 

 ْٗ  اٌوا١ٙ

 َّْ ًُ اٌقطب٠ب ٚ   اٌزؾوَه هأ

إٌَبء ٟ٘ اٌّوأحُ  ٚأؽٍٝ

 ْٗ  اٌغبه٠

 َْ  :٠مٌٛٛ

 َّْ  ا٤كث١بِد ٌٔٛع غو٠تٌ   

روفُٚٗ …اٌؼْتِ  ِٓ

ْٗ اٌجب  ك٠

 َّْ  …اٌزٟ رىزُت اٌْؼوَ  ٚ 

ْٗ  ١ٌَذْ   !!ٍٜٛ غب١ٔ

ًِ ِب ل١ً  ٚأٙؾهُ  ِٓ و

 ػٕٟ

 ُ٘  أفىبَه ػٖو اٌزٕهْ  ٚأهف

 ػٖو اٌزٕهْ  ِٕٚطكِ 

أغٕٟ ػٍٝ لّزٟ  ٚأثمٝ

 ْٗ  اٌؼب١ٌ

َّْ اٌوػٛكَ  ٚأػو ُ  أ

 …ٍزّٟٚ

 َّْ  …اٌيٚاثَغ رّٟٚ ٚأ

 َّْ َِ رّٟٚ ٚأ  …اٌقفبف١

ْٗ. ٚأٟٔ أٔب اٌجبل١
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ّب ٠ٍٛف ىػب١ٍٔٓ  

 هعً ِمٕغ

 

وٕغّىىخ أفىىوٜ ر٩ّىىذ فىىٟ ظٍّىىخ 

اٌَّبء، ٚوّب اٌّىيْ اٌزىٟ أٌمىذ 

أؽّبٌٙىىب صىىُ ػجىىود ٔؾىىٛ اٌطىىو  

ا٢فىىو ِىىٓ اٌىىج٩ك، رووزٕىىٟ أٔىىذ  

 .. فَمطذ أٔب

ٚفٟ ٛوفخ ػ١ٓ ٠ٛ٘ذ ِٓ أػٍٝ 

لّىخ أفوٍىذ  ٌىىٝ أكٔىٝ ثمؼىخ فىىٟ 

 !أه٠ؾب

أكهوذ ؽ١ٕٙب أٔه وزفٛح ٠ٍٛىف 

ٍمىىٟ رىىلػٟ اٌؾىىت ٚإٌٛىىبي صىىُ ر

ثىىىٟ فىىىٟ كٚاِىىىخ ِىىىٓ اٌز١ىىىٗ ثىىى٩ 

 .ٔٙب٠خ

عؼٍزٕىىٟ أرمٍىىت ثىى١ٓ ؽىىنق ٘ل٘ىىل 

١ٍٍّبْ ربهح، ٚفٛ  ٍّٔزٗ ربهح 

 .أفوٜ

أْٔىىأد ِٕىىٟ أٌؼٛثىىخ ٌٕفَىىٟ لجىىً 

غ١ىىوٞ، ؽولىىذ ٔٚىىبهرٟ ٚأثٙىىذ 

ثٙىىبئٟ، ٚلزٍىىذ لىىٛح ٍِىىه ثٍمىى١ٌ 

 .فٟ كافٍٟ

ٕٕؼذ ِٕٟ ف١ىبي اٌؾمىً، رقبفىٗ 

اٌط١ىىىىٛه فىىىىٟ ؽىىىى١ٓ أٔىىىىٗ ٘ىىىىِ 

 ..٠زنثنة ثبٌَّٕبد اٌؼبثوح

٤ٚٚي ِوح ألىف أِىبَ اٌّىو ح ٨ٚ 

أهٜ ٔفَىىىىىىٟ، ٚ٘ىىىىىىظ اٌْىىىىىىغف 

ثىىلافٍٟ افزفىىٝ، رغّىىلد ١ٔىىواْ 

اٌؼطىىىىبء اٌّْىىىىزؼٍخ فىىىىٟ ػ١ٕىىىىٟ 

 .ٚإٔجؾذ ثجوٚكح أٚهأًٛ

وٕىىذ ٍأهٙىىٝ أْ أػىى١ِ ثجىىؤً 

وٛى٠ىىىىىذ ِلٌٍىىىىىخ عىىىىىبْ فبٌغىىىىىبْ 

ٌٚىٕٟ إٔجؾذ ١ٍ١ِٕب ثى٩ وبفىىب، 

فغولىىىىىذ أٔىىىىىب ٚٔغىىىىىذ ٍىىىىىف١ٕزه 

 !اٌزب٠زب١ٔى١خ اٌيائفخ

ٟ وٕىىىذ ثّضبثىىىخ فىىى١ٜ ٚث١ّٕىىىب إٔٔىىى

أه٠ىىىىىبكٟٔ اٌىىىىىنٞ ٠قوعىىىىىه ِىىىىىٓ 

ٚثىىىً -ِزب٘ىىبد اٌؾ١ىىبح،  ٨ أٔىىه 

رمّٖذ للاٍىخ ى٠ىًٛ،  -ثواػخ

فمىىىٜ وىىىٟ رّٕؾٕىىىٟ  ٨َ ٍىىى١ي٠ف 

 !ا٤ثل٠خ

فأٔىىىىىىىذ ٨ رؼىىىىىىىو  اٌزٚىىىىىىىؾ١بد 

وو١ِٚىىٛ، ٌَٚىىذ ٕىىبؽت اٌظىىً 

اٌط٠ٛىىً اٌىىنٞ أٍىىزظً ثىىٗ ػٕىىلِب 

 .رؾولٕٟ اٌؾ١بح

 .. ٔه هعً ٌَذ وجبلٟ اٌوعبي

٠جىىىىىًٛ هعىىىىىً ٠ؾّىىىىىً ٌَّىىىىىخ  

اٌطوٚاك٠ىىىىخ، ٠ٚىىىىلفغ ثّؾبهث١ىىىىٗ 

ٔؾىٛ ؽٖىىٕٟ ا١ٌّٕىغ اٌىىنٞ ٠ٕٙىىبه 

 .أِبَ اكػبئه ثأٔه ٘ل٠خ  ١ٌٙخ

هعىىىىً ٠ىىىىزمٓ فىىىىٓ ٌؼىىىىت ا٤كٚاه، 

٠جىىىىىىوه ا٨َٔىىىىىىؾبة ٚاٌزغب٘ىىىىىىً، 

٠زّزىىىغ ثىىىل٘بء ّىىىبهٌه ٘ىىىٌّٛي، 

٠ٍّٚىىىىه ٌَىىىىبٔب ٠َىىىىزؼ١و ؽىىىى٩ٚح 

اٌَىو، فٟ ؽ١ٓ أٔٗ ٠ٖت اٌٍّؼ 

 !ػٍٝ اٌغوٚػ

هعىىىىً ِمٕىىىىغ، اوزْىىىىفذ ٚعٙىىىىٗ 

 .. ِزأفوااٌؾم١مٟ 

 

ٚهغُ مٌىه فٛفىبء أٔىٛصزٟ ِىبىاي 

 !٠ؾجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىخ  ّٖ ٠ُؼِوّ   ٠ّجود اٌم

اٌمٖىى١وح ػٍىىٝ أّٔٙىىبإ 

ّٞ ِىىىٛعي  "ٍىىىوك ٔضىىىو

٠ؼزّىىىىىل ػٍىىىىىٝ ف١ىىىىىبي 

ّٖبٓ فوك ثوغُ ِىب  ل

لىىىل ٠ؼزّىىىل ػ١ٍىىىٗ ِىىىٓ 

أهٗ اٌٛالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغ، 

فبٌؾلس اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ 

ا٦َٔىىبْ، أٚ اٌؾ١ىىٛاْ 

ُّ  ٌجبٍىىىىىٗ  اٌىىىىىنٞ ٠ىىىىىز

ٕىىىىىىىىفبد  َٔىىىىىىىىب١ّٔخ، 

ِٓ ٍٍٍَخ ِىٓ  ٠زأٌَّف

اٌٛلبئغ اٌّزْبثىخ فٟ 

ؽجىىىىىىخ، ؽ١ىىىىىش ٔغىىىىىل 

اٌزىىىىٛرُّو ٚا٨ٍىىىىزوفبء 

فىىىىىىىىىىىىٟ  ٠مبػّٙىىىىىىىىىىىىب 

ّٞ ِىىىٓ أعىىىً  اٌزغو٠ىىىل

ا٦ثمىىىىبء ػٍىىىىٝ ٠مظىىىىخ 

اٌمىىىىبهة، صىىىىُ رىىىىىْٛ 

إٌٙب٠ىىىخ ِوٙىىى١خ ِىىىٓ 

 ."إٌبؽ١خ اٌغّب١ٌّخ
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 أّو  ِٖطفٝ رٛف١ك

 ١ٕبك فٝ ثؾو اٌىزت

 

 : ٕ٘بن أٛاع ِٓ اٌىزت

ئٜ رٙىىىل٠ه وزىىىت ِضىىىً اٌقىىىوا –

 ٌغ١و٘ب

ٚوزىىت رؾزىىبط ٌقوائٜ،فبٌىىنٜ  –

 ٠مٍجٙب ١ٚ٠غ ف١ٙب

ٚوزىىت ِضىىً ا٨ٚهاق اٌّب١ٌىىخ  –

 ِّٚٛٔخ اٌفبئل

ٚوزت أوضو إٌىبً ٍىّؼٛا ثٙىب  –

،ٌٚىٓ ٌُ ٠موثٛ٘ب،ٌٚىٓ ٨ ٠ّىٓ 

 رغبٍ٘ٙب

٠ٚمىىىٛيإ ػجىىىبً اٌؼمىىىبك ) أؽىىىت 

اٌىزت ٤ْ ؽ١ىبح ٚاؽىلح ٨ رىفىٟ، 

٨ٚ ّٟء ٠ملَ ٌٗ أوضو ِىٓ ؽ١ىبح 

 (ٍٜٛ اٌمواءحٚاؽلح 

٨ٚ رغٕىىىىٟ اٌىزىىىىت ػىىىىٓ رغىىىىبهة 

اٌؾ١ىىبح، ٨ٚ رغٕىىٟ اٌزغىىبهة ػىىٓ 

اٌىزت، ٤ٕٔب ٔؾزبط  ٌٝ لَٜ ِىٓ 

اٌزغوثخ ٌىٟ ٔفُٙ ؽك اٌفُٙ،أِىب 

أْ اٌزغىىىىىىىىبهة ٨ رغٕىىىىىىىىٟ ػىىىىىىىىٓ 

اٌىزت،فىىىىىىنٌه ٤ْ اٌىزىىىىىىت ٘ىىىىىىٟ 

رغىىىبهة  ٨  ِىىىٓ اٌَىىى١ٕٓ فىىىٟ 

ِقزٍىىىىىف ا٤ِىىىىىُ ٚاٌؼٖىىىىىٛه،٨ٚ 

٠ّىىىىىٓ أْ رجٍىىىىا رغوثىىىىخ اٌفىىىىوك 

ِٓ ػْواد اٌَى١ٕٓ اٌٛاؽل أوضو 

ِّٚٙىىىب ٠أوىىىً ا٦َٔىىىبْ فزٔىىىٗ ٌىىىٓ 

٠أوىىىىىىىىً ثىىىىىىىىأوضو ِىىىىىىىىٓ ِؼىىىىىىىىلح 

ٚاؽىىىلح،ِّٚٙب ٠ٍىىىجٌ فزٔىىىٗ ٌىىىٓ 

٠ٍىىىجٌ ػٍىىىٝ غ١ىىىو عَىىىل ٚاؽىىىل 

ِّٚٙىىب ٠زٕمىىً فىىٟ اٌىىج٩ك فزٔىىٗ ٨ 

٠َىىزط١غ أْ ٠غّىىغ اٌؾ١ىىٛاد فىىٟ 

ِىىىىىىىب١ٔٓ ٌٚىٕىىىىىىٗ ثىىىىىىياك اٌفىىىىىىىو 

ٚاٌْىىىؼٛه ٚاٌق١ىىىبي ٠َىىىزط١غ أْ 

٠غّىىىىغ اٌؾ١ىىىىٛاد ٚ٘ىىىىٛ عىىىىبٌٌ 

ٌفىىىىىىىىىو ٌىزبة..ٌٚىٕىىىىىىىىٗ ثىىىىىىىىياك ا

ٚاٌْىىىؼٛه ٚاٌق١ىىىبي ٠َىىىزط١غ أْ 

٠غّىىغ اٌؾ١ىىٛاد فىىٟ ػّىىو ٚاؽىىل 

٠َٚىىىىىزط١غ أْ ٠ٚىىىىىبػف فىىىىىىوٖ 

ّٚىىؼٛهٖ ٚف١بٌىىٗ وّىىب ٠زٚىىبػف 

اٌْىىىىىىىؼٛه ثبٌؾىىىىىىىت اٌّزجىىىىىىىبكي، 

 ٚرزٚبػف اٌٖٛهح ث١ٓ ِو ر١ٓ

ٚلجىىىىً أْ ٠ىىىىىْٛ ػٕىىىىلٜ ِىزجىىىىخ 

ٚوزىىىىىت ٚغوفىىىىىخ ِىزىىىىىت ،وٕىىىىىذ 

إىىطبك اٌىزىىىت ِىىٓ ثؾىىىو اٌىزىىىت 

الٖل ٍٛه ا٤ىثى١خ ثبٌؼزجخ.وٕذ 

ّىى١ٌ ٠ىىىْٛ ٘ىىنا ِْىىٛاهٜ وىىً ف

ٚرٍىىىه فَىىىؾزٝ، أٙىىىٝ كهٍٚىىىٝ 

ثّلهٍىىىىىىخ اٌزٛف١م١ىىىىىىخ اٌضب٠ٛٔىىىىىىخ 

” اٌطىىىىىى٩ة“ٚام٘ىىىىىىت ٌغو٠ىىىىىىلح 

ٚلىىل رجٕىىٝ  –ثْىىبهع اٌغّٙٛه٠ىىخ 

ِغّٛػىىىىخ ِىىىىٓ ٛىىىى٩ة صىىىىبٜٔٛ 

ا٨ٍىىىىىزبم )دمحم ٍىىىىى١ٍّخ( هئىىىىى١ٌ 

 -اٌزؾو٠ىىىىو ٚاٌزْىىىىى١ٍٝ ا٤ّىىىىٙو

ٚ٘ىىٝ عو٠ىىلح ٌٍطىى٩ة وىىبْ ػجىىل 

إٌبٕىىىىىو لىىىىىل أِىىىىىو ثبٕىىىىىلاه٘ب 

ِىىىىىٓ  ٚرقىىىىىوط ثّؼوفىىىىىخ ١٘ىىىىىىً

ا٨٘ىىىىىىواَ ،ٕٚ٘ىىىىىىبن اعىىىىىىل ِىىىىىىٓ 

٠ٖىىىىىىىىىىبؽجٕٝ كِٚىىىىىىىىىىب ٌَىىىىىىىىىىٛه 

ا٨ىثى١ىىىىىىخ،ٚفٝ ِؼظىىىىىىُ اٌٛلىىىىىىذ 

ٔىىىىىىىْٛإ) أٔب،ٚا٨َٔىىىىىىخ ٔبك٠ىىىىىىخ 

ؽَىىىٕٝ، ٚدمحم ػجىىىل اٌغٕىىىٝ اثىىىٓ 

فبٌزٙىىىىىب، ٚهافىىىىىذ اٌَىىىىى٠ٛووٝ، 

ِٖٚىىطفٝ ٠ىىٌ ( ٚوٍٙىىُ ػٍّىىٛا 

فٝ اٌٖىؾبفخ ف١ّىب ثؼىل ٚثوػىٛا، 

فىىٝ ؽىى١ٓ  ٔىىٝ ثمىىذ اٌىزبثىىخ ٛىىٛي 

اٌٛلىىىذ ٘ٛا٠ىىىخ ، ٚاٌمىىىواءح كٚاء 

 .ّٚفبء

ٚوٕىىىىب ْٔىىىىزوٜ اٌىزىىىىت ثىىىىوفٔ 

اٌزىىىىىواة ٚٔفبٕىىىىىً ا٠ٚىىىىىب.ٚوبْ 

اٌؾىىىىبط )ٕىىىى٩ػ إٌىىىىبعٝ( ثىىىىبئغ 

” ك٠ىً“اٌىزت ا١ٌْٙو،٠ؼًّ ِؼٕب 

أٚ ارفىىىبق ْٔىىىزوٜ ِٕىىىٗ اٌىزىىىبة 

ٚٔؾىىىىبفع ػ١ٍىىىىخ ٚثؼىىىىل اٌمىىىىواءح 

 .٠ْزو٠ٗ ثٕٖف اٌضّٓ

ٚلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل عو٠ٕىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب ٚهاء 

اٌىزت..ٚرٕبلْىىٕب، ٚرؼجٕىىب ٚٚلفٕىىب 

ػٕىىىل ألىىىلَ ٍىىىؤاي فىىىٟ اٌفٍَىىىفخ 

ٛ أفٚىىً ٔظىىبَ ا١ٌَبٍىى١خإ ِىىب ٘ىى

ْٔىىو  ١ٍ1882بٍىىٟ؟ ففىىٟ ػىىبَ 

اٌّفىىىىىىو ا٤ِو٠ىىىىىىٟ فوأَىىىىى١ٌ 

ٔٙب٠ىىخ “فٛو٠ٛبِىىب وزبثىىٗ اٌْىى١ٙو 

،ٚ٘ٛ اٌىزبة اٌنٞ لىبي ” اٌزبه٠ـ

َّْ اٌٍؼجىىىىىىىىىخ أزٙىىىىىىىىىذ، ٚأْ  ثىىىىىىىىىأ

اٌوأٍىىىىىّب١ٌخ لىىىىىل فىىىىىبىد ػٍىىىىىٝ 

ا ٍبؽم ب ٚٔٙبئ١ ىب.  ا٨ّزواو١خ فٛى 

وىىىىىىأً اٌؼىىىىىىبٌُ “ٌمىىىىىىل أزٙىىىىىىٝ 

 مْ. ٌىىىُ ٠ؼىىىل ٕ٘ىىىبن ” ١ٌٍَبٍىىىخ

ٓ اٌّجبه٠ىىبد ٍىى١طود اٌّي٠ىىل ِىى

إٌظو٠خ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚأزٙٝ وىً 

ّىىىى . أٙىىىىيَ اٌغ١ّىىىىغ ٚأزٖىىىىو 

 1883اٌغىىىوة.ٌٚىٓ ٚفىىىٟ ػىىىبَ 

ْٔو اٌّفىو اٌفؤَٟ عبْ ِبهٞ 

ٔٙب٠ىىىخ “ع١ٙ١ٕىىىٛ وزبثىىىٗ اٌْىىى١ٙو 

، ٚ٘ىىىىىٛ اٌىزىىىىىبة ”اٌل٠ّموا١ٛىىىىىخ

َّْ اٌىٕظُ اٌل٠ّموا١ٛىخ  اٌنٞ لبي ثأ

 َّْ اٌى٩ٍىىىىىىىى١ى١خ  ٌىىىىىىىىٝ ىٚاي، ٚأ

لٌٚىىىخ ٌىىىُ اٌمىىىواهاد ا٤ٍبٍىىى١خ ٌٍ

رؼل رزقن٘ب اٌْؼٛة اٌزٟ رٕزقت 

ىىىىىب عّبػىىىىىبد  ّّ فىىىىىٟ اٌؼٍىىىىىٓ، ٚ ٔ

اٌّٖىىبٌؼ اٌزىىٟ رؼّىىً فىىٟ اٌظىىً 

ٚٙوثٕب افّبً فىٝ اٍىلاً..صُ 

عىىبن ”عىىبء اٌف١ٍَىىٛ  اٌفؤَىىٟ

أّىىجبػ “ثىزبثىىٗ اٌْىى١ٙو ” كه٠ىىلا

وىىىىأً “١ٌمىىىىٛي ثىىىىأْ ” ِىىىىبهوٌ

ٌىىُ ٠ٕزىىٗ ثؼىىل، ” اٌؼىىبٌُ اٌفٍَىىفٟ

ٚأْ اٌّبهوَىىى١خ ٌىىىىُ رٖىىىىً  ٌىىىىٝ 

،وّىىب أْ اٌّجىىبهاح اٌىٍّىىخ ا٤ف١وح

كافً إٌظو٠خ اٌوأٍّب١ٌخ ٔفَىٙب 

ٌُ رًٖ  ٌٝ ٔٙب٠زٙب،فبٌزٕبلٚىبد 

اٌلاف١ٍخ ػ١ّمخ ٚفط١وح.ٚم٘جٕىب 

ثبٌىزىىت ٌٍؾىىبط )ٕىى٩ػ إٌىىبعٝ( 

وزىىىىىىت اٚٔطىىىىىىٗ،٘برٛا ” ٔمىىىىىىٛيإ

ٚلىىبي أىىزُ ٌَىىٗ ٕىىغبه ” فٍٍٛىىٕب

ػٍٝ اٌفٍَفخ ا١ٌَب١ٍخ.ٌىً ٚلذ 

 ماْ ٌٚىىىىً ٍىىىٓ وزىىىت ٚٙىىىؾه، 

هك ٚهعؼٕىىىىىب وزىىىىىت ا١ٌَبٍىىىىىخ، ٚ

 ..ٖٔف اٌضّٓ وبٌّزفك ػ١ٍٗ

ٚػٍٝ ٍٛه ا٨ىثى١خ رؼوفٕب ػٍٝ 

ٚهّىؼ ٌٕىب ”٠ؾ١ٝ ؽمٝ“ا٤ٍزبم 

اٌىىىىىىىىىىىىىف ١ٌٍىىىىىىىىىىىىىخ “لىىىىىىىىىىىىىواءح 

،ٚٚعلد ٘ىنا اٌّؼٕىٝ فىٟ ”١ٌٍٚخ

أٌىىف ١ٌٍىىخ “اٌٖىىفؾخ ا٤ٌٚىىٝ ِىىٓ 

أٔىىىىىٗ ثَىىىىىجت اٌق١بٔىىىىىخ ” ١ٌٍٚىىىىىخ

اٌيٚع١ىىىخ ..ف١بٔىىىخ ىٚعىىىخ اٌٍّىىىه 

أف١ىىىىٗ ” أٚ ىٚعىىىىخ ” ّىىىىٙو٠به“



 جشيذة الفكش الحش 
 

 36 جشيذة الفكش الحش 

أٌٌىىىىف ٨ٚ ” اٌٍّىىىىه ّىىىىبٖ ىِىىىىبْ

هٞ أؽىىىل ِىىىٓ أٌَف..هٚا٠ىىىخ أٚ ٠ىىىل

لٖىىىخ أٚ ٍِؾّىىىخ )أٌىىىف ١ٌٍىىىخ ٚ 

١ٌٍىىىخ( فبٌٍّىىىه ّىىىٙو٠به اّىىىزبق 

٤ف١ىىىىىٗ ا٤ٕىىىىىغو ّىىىىىبٖ ىِىىىىىبْ، 

ٚاٍزؼل ٌٍوؽ١ً ٚفٟ  فىو ٌؾظىخ 

رىىنوو ّىى١ئب ،ٚوبْ ٨ثىىل أْ ٠زىىنوو 

٘ىىنا اٌْىىٟء. ٚػىىبك  ٌىىٝ اٌمٖىىو 

١ٌغىىل ىٚعزىىٗ ثىى١ٓ مهاػىىٟ فىىبكَ 

ىٔغٟ!! فمزً ا٨ص١ٕٓ..ٌُ ٠زٛلىف 

ب ِٚىىٝ فىىٝ ١ٌَىىأي ٌّىىبما؟! ٚأّىى

ٍفوٖ ٌجٍل أف١ٗ، ١ٌغل ػٕل أف١ىٗ 

ٔفىىىىىىىىىىىىٌ ِبػٕىىىىىىىىىىىىلٖ اٌؼىىىىىىىىىىىىبه 

ٚاٌق١بٔخ..ٚأٍزّو ِغ اٌٖىفؾبد 

” ا٤ٌىىف ١ٌٍىىخ ١ٌٍٚىىخ”ا٤ٌٚىىٝ ِىىٓ

ٍبفو ا٤ؿ ؽي٠ٕب   ٌٝ أف١ٗ فٛعل 

اٌضبٟٔ ٠َىزؼل ٌوؽٍىٗ ٕى١ل ٌٚىىٓ 

ّٙو٠به ٌزؼجٗ ِىٓ اٌَىفو اػزىنه 

ػٕٙب،ٚرٖىىىىىىىىىىىىبك  أْ ٔظىىىىىىىىىىىىو 

ِىىىىٓ ٔبفىىىىنح أف١ىىىىٗ ” ّىىىىٙو٠به“

ٗ ا٤ٕىىىىىىىىىىىغو ثؼىىىىىىىىىىىل فوٚعىىىىىىىىىىى

ٌٍٖىىىىىىىىى١ل،ٚوبٔذ ٕىىىىىىىىىلِخ،ٚعل 

ىٚعىىخ أف١ىىٗ ِٚؼٙىىب ػْىىوح ِىىٓ 

اٌقىىلَ اٌئىىٛط ٠زجىىبكٌْٛ ػٕبلٙىىب 

ع١ّؼىىب .. ثٛغىىذ أْ ِٖىى١جزٗ ٘ىىٛ 

أْ٘ٛ! فيٚعزٗ وبٔىذ فىٝ ؽٚىٓ 

ػجىىلا ٚاؽىىل؟ ِٚىىٓ ٘ىىنا اٌٙىىٛاْ 

ٚاٌق١جىىخ ٍىىبفو ا٤فىىٛاْ ثىى٩ك هللا 

ٌقٍىىىىك هللا ١ٌو٠ىىىىب  ْ وىىىىبْ ٘ىىىىنا 

ِبرفؼٍٗ إٌَبء ِغ وً اٌوعبي أٚ 

ّٙىىب فمىىٜ؟ ففىىىٝ أْ ٘ىىنا ٘ىىٛ ؽبٌ

وىىبْ ” ا٤ٌىىف ١ٌٍىىخ ١ٌٍٚىىخ “ثلا٠ىخ 

اٌؾىىىىىىت ٚاٌق١بٔىىىىىىخ فىىىىىىٝ ل١ٕٕىىىىىىخ 

ٚاؽىىلح.ثً لجىىً ثلا٠ىىخ اٌىىف ١ٌٍىىخ، 

ٚلجىىىىىىىىىً أْ رفىىىىىىىىىزؼ ّىىىىىىىىىٙوىاك 

فّٙب،وبٔىىىىىذ ف١بٔىىىىىخ اٌيٚعىىىىىبد 

 :ٚػجو ػٓ مٌه فٝ ا١ٌٍبٌٝ

ٚ ما ثجىىىىىبة اٌمٖىىىىىو لىىىىىل فىىىىىزؼ “

ٚفوعىىىذ ِٕىىىٗ ػْىىىوْٚ عبه٠ىىىخ 

ٚػْىىىوْٚ ػجىىىل ا ٚاِىىىوأح أف١ىىىٗ 

 رّْىىىٟ ث١ىىىُٕٙ ٚ٘ىىىٟ غب٠ىىىخ فىىىٟ

اٌؾَىىىٓ ٚاٌغّىىىبي ؽزىىىٝ ٕٚىىىٍٛا 

 ٌىىىىىٝ فَىىىىىم١خ ٚفٍؼىىىىىٛا ص١ىىىىىبثُٙ 

ٚعٍَٛا ِغ ثؼٚىُٙ ٚ ما ثىبِوأح 

اٌٍّىىه لبٌىىذإ ٠ىىب َِىىؼٛك فغبء٘ىىب 

ػجىىىىل أٍىىىىٛك فؼبٔمٙىىىىب ٚػبٔمزىىىىٗ 

ٚٚالؼٙىىىىب ٚوىىىىنٌه ثىىىىبلٟ اٌؼج١ىىىىل 

فؼٍىىٛا ثىىبٌغٛاهٞ ٌٚىىُ ٠ياٌىىٛا فىىٟ 

ثىىًٛ ٚػٕىىبق ٚٔؾىىٛ مٌىىه ؽزىىٝ 

 !؟”ٌٚٝ إٌٙبه

اِىىىب هعىىىبء إٌمىىىبُ فوّىىىؼ ٌٕىىىب 

بٔٝ ٥ٌٕىىفٙبٔٝ.ٌٚىٓ وزىىبة ا٨غىى

ِب٘ىىىىنا اٌىزىىىىبة اٌىىىىنٜ ٨ ٠ٕزٙىىىىٝ 

ٍٕٕٚب ٌٍغيء اٌقبٌِ ،ٚل١ً ٌٕب 

عىيء غ١ىو ِْٕىٛه ِٕٙىب  24أٔىٗ 

فمٜ.ٚ٘ىىٛ وزىىىبة 18ٚلزٙىىب غ١ىىو 

فىىٝ اٌفَىىك ٚاٌؼْىىك ٌٚىٕىىٗ فىىٝ 

عىىىىىٛ ػوثىىىىىٝ ػجبٍىىىىىٝ ّىىىىىولٝ 

 !ٕو ؟

٠ٚجىىلأ اٌىزىىىبة ثَّىىبثمخ ٠غو٠ٙىىىب 

٘بهْٚ اٌو١ّلٜ، ٤فز١به أفًٚ 

٘ىىىىً  -ِبئىىىىخ أغ١ٕىىىىخ فىىىىٝ ىِبٔىىىىٗ

٠َٚىىغً اٌىزىىبة  -٨ؽظىىذ اٌؼىىلك

أْ اٌّىىوأح فىىٝ مٌىىه اٌٛلىىذ وبٔىىذ 

ؽىىىىىىىىىوح رّبِىىىىىىىىىب،فٙٝ رطىىىىىىىىىبهك 

اٌْىىؼواء،ٚ٘ٝ رجؼىىش ثّىىٓ ٠ىىأرٝ 

ثُٙ،ٚوض١ىىىىىو ِبٚعىىىىىلٔب ىٚعىىىىىبد 

اٌقٍفىىىىىىىىبء ٠جؼىىىىىىىىضٓ ٌٍْىىىىىىىىؼواء 

اٌّْىىب١٘و ٠ٚمىىىلِٓ ٌىىٗ اٌْىىىواة 

٠ٚولٔ ٌٗ اٌغٛاهٜ ٌىٗ فبٌْىؼو 

فىىٝ اٌىزىىبة لٚىىبء ٚلىىله..٠ٚىزت 

ػٓ ّبػو فؾً ٌٚىٕٗ فبعو،فٙٛ 

ت ٌٍىؼجىىىخ ٠ٚطىىىٛ  ٠ؼىىىبوٌ ٠ىىىن٘

إٌَىىىىىىىىىىىىىىبء؟!..فأثٛ اٌفىىىىىىىىىىىىىىوط 

ا٤ٕىىىفٙبٔٝ هعىىىً أثىىىٓ ؽىىىع ٌىىىُ 

٠ىزت غ١و ٘ىنا اٌىزىبة ٌٚىُ ٠ىوٜ 

فىىىىٝ اٌىىىىل١ٔب  ٨ ِغىىىىبٌٌ ا٤ٔىىىىٌ 

 .ٚاٌطوة

ٚوٕىىب  ما اّىىزو٠ٕب وزىىت ػىىلٔب ثٙىىب 

 ُٓ فبهؽ١ٓ ٚوً ِٕب لل ارفك ِغ ِ

ِىىىٓ اٌْىىىٍخ ثؼىىىل اٌمىىىواءح ٠جىىىلي 

٠ٚغ١و وزبثىٗ ثب٨ػىبهح اٌّزجبكٌىخ. 

ْٔىىىزوٜ ٔزَىىىىغ فىىىٝ  اِىىىب  ما ٌىىىُ

” ٍٚىىٜ اٌجٍىىل“ّىىبٔي١ٌي٠ٗ ِٖىىو 

ٕٚٔزٙىىىىٝ ػٕىىىىل اٌىىىىجٓ اٌجواى٠ٍىىىىٝ 

ٚٔؾزَىىىٝ اٌىىىجٓ. ٚرمبثٍٕىىىب ٠ِٛىىىب 

ٕ٘ىىبن ِىىغ أىى١ٌ ِٕٖىىٛه، ٚوىىبْ 

 .ٚلزٙب هئ١ٌ رؾو٠و  فو ٍبػخ

ٚلٍٕىىبإ ٔؾىىىٓ ٕىىىؾف١ْٛ ثغو٠ىىىلح 

 اٌط٩ة ِّىٓ ٔزٖٛه ِؼه؟

 .ٚلبيإ ٕؾف١١ٓ.. اهعٛوُ

ٚلىىل ٍىىؼل ٚلزٙىىب اٌوعىىً ثؼبكرٕىىب 

ىزىىىىت ِىىىىٓ ٍىىىىٛه فىىىىٝ ّىىىىواء اٌ

ا٤ىثى١ىىخ. ٚلىىبي ٌمىىل ِىىلػ ّىىٛلٝ 

ا١ِىىىو اٌْىىىؼواء اٌىزىىىبة ٚعؼٍىىىٗ 

 إٔلق ِٓ اٌٖل٠ك

أٔىىب ِىىٓ ثىىلي ثبٌىزىىت اٌٖىىؾبثب ٌىىُ 

 أعل ٌٝ ٚف١ب أ٨ اٌىزبثب

ٌٚىىىىُ ٠ورىىىىبػ هافىىىىذ اٌَىىىى٠ٛووٝ 

ّىىبػؤب ٌٍج١ىىذ اٌْىىؼوٜ ّٚىىىه 

ف١ىىٗ ٚٛؼىىٓ ػٍىىٝ ا١ِىىو اٌْىىؼواء 

ٚرَّىىىه ثٕٖىىىٗ ا٤ٍىىىزبم أىىى١ٌ، 

ٌٚىىىىىٓ اٌَىىىى٠ٛووٝ لىىىىلَ كهٍىىىىب 

ػظ١ّب فٝ إٌؾٛ،لىبي ا٤ٕىؼ أْ 

٠مىىىٛيإ أٔىىىب ِىىىٓ ثىىىلي ثبٌٖىىىؾت 

اٌىزبثىٗ فؾىو  اٌجىبء ٠ىلفً ػٍىىٝ 

اٌْىىىىى١ٝء اٌّزوٚن،فٙىىىىىٛ رىىىىىون 

ا٤ٕىىللبء ِىىٓ أعىىً اٌىزبة..فٙىىً 

 !٠ورىت ّٛلٝ رٍه اٌغٍطخ ؟

ٚفىىٝ ا١ٌىىَٛ اٌزىىبٌٝ وزىىت ا٤ٍىىزبم 

أىىىىى١ٌ ػىىىىىٓ إ أّىىىىىٙو غٍطىىىىىىخ 

ٌْٛلٝ!!ّٚىىىىىٕغ ثىىىىىٗ ٚػ١ٍىىىىىٗ.. 

غٍطىىىىخ إ أٔىىىىب ِىىىىٓ ثىىىىلي ثبٌىزىىىىت 

 .ؾبثباٌٖ

ٕٚىىىبه ؽىىىبٌٝ ِىىىغ اٌىزىىىت ٠ْىىىجٗ 

اٌىبرىىىىت “ؽىىىىبي ف١ٍىىىىً ٕىىىى٠ٍٛؼ 

 ..”ٚاٌوٚائٝ اٌَٛهٜ

أٔٙىىىىب ٌؼٕىىىىخ أثل٠ىىىىخ رغؼٍٕىىىىٝ فىىىىٝ 

رغىىٛاي ١ٍٛىىك ٠طىى١ؼ وىىً ٕىىجبػ 

ثٕٙلٍىىىىخ هفىىىىٛ  اٌّىزجخ،هأٍىىىىب 

ػٍٝ ػمت اٍىؾت وزبثىب ٚاٛىٜٛ 

 فو،ِغ ١ٍوح اٌىزت ٚ٘ٝ ١ٍوح 

غ١و لبثٍخ ٧ٌوزّبي إٌٙبئٝ ٤ٔٙب 

 ٌىىٝ  غ١ىىو ٔٙبئ١ىىخ ثطج١ؼزٙىىب أٔظىىو

ِئىىىىىبد اٌىزىىىىىت أِىىىىىبِٝ ٚفٍفىىىىىٝ 

ٚفىىىٛق ٚػٍىىىٝ ا٤هٗ،ٚأرؾَىىىو 

ؽئىىب ،ِىىوح ٤ٔٙىىب عىىأد ِزىىبفوح 

ففٝ ٕغؤب ّٚجبثٕب وبٔذ اٌىزىت 

ٔىىىىبكهح فىىىىٝ ؽ١برٕىىىىب، ِٚىىىىوح ٤ْ 

اٌىزىىت ٕىىبهد وض١ىىوح ا٤ْ ٌٚىىىٓ 

اٌٛلىىذ ل١ٍىىً. ٚاٍىىزّو فىىٝ عّىىغ 

اٌىزت،ٚاٍزَىىىٍُ ٤ؽىىى٩َ م٘ج١ىىىخ 

ثأٔٗ ٍٛ  ٠غٝء ٚلذ ألىوأ ف١ىٗ 

٠غىىىىىىىٝء  وىىىىىىىً مٌه،ٚاٌٛلىىىىىىىذ ٨

ٚاٌىزىىىت رزىىىىلً ثؼٚىىىٙب فىىىٛق 

 .ثؼ٘ ٚفٛق ػناثٝ أ٠ٚب
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 ٕؾزه إٌف١َخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفوبيا

ىي خِو مرضي زائد عن 
الطبيعي يحدث لبعض 

األشخاص نتيجة لمو ف مروا 
بوا وتبدأ أعراض الفوبيا عند 

سماع صوت أو رؤية من بعيد 
تحَر شعور الخِو عندىما 
والفوبيا يطمق عمييا الرىانا 

ا أعراض مختمفة وشديدة ولي
وتعرض الشخص المصان بيا 

لمكثير من النقد من  بل 
 اآلخرين

 انواع الفوبيا
تختمف انواع الفوبيا من شخص 

آلخر ا و د يشتَر اكثر من 
 نوع في شخص واحد

 crophobiaفوبيا المرتفعات 
ويحدث فييا الشعور بالخِو 
عند الصعود عمى األسطد 
 والنظر إلى األسفلا أو عند

 الصعود عمى الجبا  المرتفعة.

فوبيا األماكن الواسعة 
Agoraphobia 

وفييا يخاِ الشخص عند 
التواجد في أماكن واسعة مثل 
النظر إلى البحر عن  رن ا أو 

التواجد في صحراء ال يعمم 
 نيايتيا من بدايتيا.

 Aquaphobiaفوبيا الماء 
في ىذا النوع يخاِ الشخص 
من مالمسة الماء لجسده في 

أي و تا وىذه الفوبيا  د تكون 
مكتسبة من خال  اِصابة بي 

 داء الكمن.
 Astraphobiaفوبيا البر  

في ىذا النوع من الرىان يحدث 
لمشخص الخِو من مجرد 
النظر إلى البر  أو سماع 

 صوتو.
 Ailurophobiaفوبيا القطط 

وفييا يخاِ الشخص خِو 
مرضي من القطط ومن احتما  

 ممسو.أن تنبشو  طة أو ت
فوبيا الجراثيم والبكتيريا 
Bacteriophobia 

يقوم الشخص المصان بيذا 
النوع من الفوبيا بتنظيف كل 
نقطة في المنز  أو في العمل 

وال يكتفي بذلَ بل يعيد تنظيفيا 
مرة أخرب ا ويعرض نفسو 
لإلحراج ويعِر أيضا ىذا 

المرض بوسواس النظافة 
 القيري.

فوبيا األماكن المغمقة 
Claustrophobia 

من انواع الفوبيا المنتشرة كثيرا  
ىي فوبيا األماكن المغمقة ألن 
ضيق المساحة مع المكان  د 
يشعر الشخص المصان بأنو 
يختنق ا ىذا الشعور غير 

 طبيعي وعميَ معالجتو.
 Cynophobiaفوبيا الكالن 

 د يكون ىذا الخِو منتشرا  
بسبن اِصابة بي داء الكمن 

كمن ا ولكن والخِو من شكل ال
الكالن ودودة ومخمصة فقط 
تأكد من أنو يتم تطعيميا وال 

 تقمق.
فوبيا الجن والشياطين 
Demonophobia 

يخاِ ىذا الشخص من ظيور 
الشياطين والجن لو بشكل 
مرضيا وىو نوع من انواع 

الفوبيا الذي ينتشر بين الناس 
 بكثرة ىذه األيام.

فوبيا الخيو  
Equinophobia 

خص من ركون  د يخاِ الش
الخيل في المرة األولى لو ا لكن 
ال داعي لمقمق الدائم أو الخِو 

 من ركون الخيل في كل مرة.
 Algophobiaفوبيا األلم 
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يخاِ الشخص بشدة من األلم 
وأن يشعر بالوجع ليذا يختار 
دائما  الخيار اآلمن وال يجرن 
المغامرةا الخِو من األلم من 

يا انواع الفوبيا التي يعاني من
الكثيرون دون معرفتيم أنيم 

 مصابون بيا.
 xenophobiaفوبيا الغرباء 

وفييا يكون الشخص خائف من 
التحدث مع شخص غرين ال 
يعرفو أو مساعدتو. الرىان 
االجتماعي من انواع الفوبيا 
المنتشرة بين الناسا وتتمثل 
في الخِو من االجتماعيات 

وحضور الحفالت والتحدث أمام 
الشخص عمى  جميورا وينغمق

نفسو ويشعر بأنو يتأت  عند 
 التحدث مع الناس.

رىان السيارات 
Amaxophobia 

يخاِ األشخاص في ىذا النوع 
من الرىان من ركون العربات 

أو أي مواصالت متحركةا 
ويشعرون أنيا ستصطدم بيم 

 في أّي و ت.
 الخِو من الفشل

يتو ف الشخص نيائيا  عن 
التجربة بسبن الخِو من 

الفشلا أو يحدث مشاعر 
العكس لبعض الناس فيشعرون 

بالرغبة في تدمير منافسييم 

خائفين من فشميم ونجاح 
 المنافسين.

 أنواع أخرب من الفوبيا
فوبيا الحشرات فوبيا األر ام  

الخِو من اِنعزا  الخِو من 
ركون الطائرة رىان الحقن 
واِبر الخِو من التعرض 

لممواد الكيميائية رىان األلوان 
ىان األكل رىان التقيؤ رىان ر 

العمل الخِو من السخرية 
رىان الشيخوخة الخِو من 
النساء فوبيا الدم الخِو من 
النوم رىان المصوص رىان 
الضوضاء رىان الحيوانات 

رىان األدوات الحادة الخِو 
 من الناس

 الفوبيا أسبان
تعرض الشخص لمو ف أثر 

عمى عقمو الالوعي في الصغر 
خاص لو تجربة . حكى أحد األش

مخيفة وىو في الصغر أثرت 
عميو سمبا . الشد العصبي 

والضغو  النفسية تخمق مزاج 
سيء ا مما يجعمَ عند تعرضَ 

لممو ف ال تستطيع التصِر 
فيو وتعتقد أنَ مصان بالفوبيا. 

خطورة الفوبيا إن استمرت 
الفوبيا ولم يتم عالجيا سيكون 

 الشخص عرضة لمتالي:
والتصِر  ضعف األداء العقمي

السريع في الموا ف المختمفة. 
الشعور بالقير التراكمي والعنف 

عمى نفسو واآلخرين. كثرة 
الشعور بنوع من انواع الفوبيا 
يعرض الشخص لعدم الراحة 
وانعدام القدرة عمى المغامرة 

والتجربةا وبالتالي تكون نظرتو 
 لمحياة ضيقة.

تكون لدب المريض مخاِو 
ن عن مستقبموا ومخاِو م

الناس تؤدي إلى صعوبة في 
تقبل اآلخرين وتقبل شريَ 
 الحياة. اضطران المزاج .
 عالج الفوبيا

يمكنَ عالج الفوبيا بالتالي:  
إذا رأيت عمى نفسَ أعراض 
الخِو المرضي تحدث مع 

معال  نفسيا يمكنَ إيجاده من 
خال  مراكز اِرشاد النفسي 
الموثو  بيا ومستشفيات 

إلى  الصحة النفسية. انضم
صفِو جمسات التأمل 

واالسترخاء والتموين لتخرج 
طا تَ وتشعر بتحسن ذىني. 
حاو  التغمن عمى مخاوفَ ا 
فالطبين سيساعدَ وعميَ 

النصف الثاني من العالج.  مل 
من الموا ف الضاغطة 

والموا ف التي تعرضَ لما 
 يخيفَ.الفوبيا
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 لَُ اٌّوأح  

 أّغبي ٠ل٠ٚخ

 

 ١ٕ١ٕخ فْج١خ ثبٌل٠ىٛثبط

 

 ا٤كٚاد

 

ٕىىى١ٕ١خ فْىىىت أٚ أٞ ّىىىىً 

 ِواك ري١٠ٕٗ

 

 

 فوُ ِمبٍبد ِقزٍفخ

 

 ٍْٛاه

 

غىىىىواء ِقفىىىىف ….غىىىىواء 

 ثبٌّبء

 

 أٌٛاْ اْ أهكرٟ

 

 ك٘بْ ث٩ٍزه أث١٘

 

 ٚه١ِٔ ِبئٟ

 

 اٌقطٛاد

أكٕ٘ىىٟ اٌٖىى١ٕ١خ ّٚىى١ٓ  1

ك٘بْ ث٩ٍزه أث١٘) ثؼى٘ 

ا٤فْىىىبة رؾزىىىبط ٌٖىىىٕفوح 

١ٌزَىىىبٜٚ اٌَىىىطؼ ٠ٖٚىىىجؼ 

ء ٔىىبػُ ٚاما ثٙىىب صمىىٛة رّىى٩

ثّؼغىىىىىْٛ ٚثؼىىىىىل اٌغفىىىىىب  

رٖٕفو ِوح أفوٜ صُ رغٙىي 

ثبٌچ١َىىىىىىىٛ ٚلىىىىىىىل ّىىىىىىىوؽٕب 

 1اٌچ١َىىٛ فىىٟ اٌىىلهً هلىىُ 

 ٕ٘ب

 

  

 

رىىُ ك٘ىىبْ  ا٤هٙىى١خ ٌىىْٛ  2

وبّىىى١ّو ) ث٩ٍىىىزه أثىىى١٘ 

ٌْٚٛ اؽّىو ٚاٍىٛك ِٚىٛ  

ٌٍٕٛىىىىىىىىٛي ٌٍلهعىىىىىىىىخحاٌزٟ 

 (روغج١ٓ ف١ٙب

ثؼىىىل رّىىىبَ اٌغفىىىب  ٔىىىل٘ٓ 3

غىىىىوا كْٚ رقف١ىىىىف فوّىىىىخ 

ثىىىبٌٍطٛي ٚفوّىىىخ ثىىىبٌؼوٗ 

ِوثؼبد ٕغ١وح ٚمٌىه  وأٔٙب

ٌٍجىىىىىىلأ فىىىىىىٟ ػّىىىىىىً رم١ٕىىىىىىخ  

 اٌىواو١ٍٗ

 

اٌٖىىىىىٛهح رٛٙىىىىىؼ ٛو٠مىىىىىخ 

 ك٘بْ اٌغواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ىىىىزُ ك٘ىىىىبْ ٌىىىىْٛ أثىىىى١٘ 4

ث٩ٍىىىىزه أ٠ٚىىىىب ثب٤ٍىىىىفٕغخ 

أٍىىىىًٙ أِىىىىب اما رىىىىُ اٌىىىىل٘بْ  

ثفوّبح ٠واػٝ اٌل٘بْ ثقفخ 

فىىٛق اٌغىىوا ٤ٔىىٗ غ١ىىو عىىب  

 ٚأْ رىْٛ اٌفوّبح ِّزٍئخ

اؽٚوٞ  ٍْىٛاه اٌْىؼو  5

١ٍٗ ػٍىٟ كهعىخ اٌٙىٛاء ّٚغ

اٌَىىىىىىبفٓ ِٚوه٠ىىىىىىٗ فىىىىىىٛق 

اٌل٘بْ ٌزؾٖىٍٟ فىٛها ػٍىٝ 

ّىىىىىىىىىىىىىىىً اٌىواو١ٍىىىىىىىىىىىىىىٗ أٚ 

اٌزىَىى١واد اٌّٛعىىٛكح ػٍىىٝ 

 فٍف١خ اٌوٍُ

  

ثؼل رّبَ اٌغفىب  اروو١ٙىب  6

٠ىَٛ ٌٚىىّبْ اٌغفىب  لىىِٟٛ  

ثزفو٠ىىىا  هٍىىىّخ ِىىىٓ ػٍىىىٝ 

ِٕبك٠ىىىً اٌىىىل٠ىٛثبن ٚاكٕ٘ىىىٟ 

فٟ اٌّىبْ اٌّواك ٌٖمٙب ثٗ 

 غواء ِقفىف ثبٌّىبء ثَٕىجخ

ل١ٍٍىىىخ صىىىُ اٌٖىىىمٟ إٌّىىىل٠ً 

ٚاكٕٟ٘ فٛلىٗ غىواء ثٙىلٚء 

 ؽزٝ ٨ ٠زّيق

افو فطٛح  لِٟٛ ثىل٘بْ  4

ٚهٔىى١ِ ِىىبئٟ ػٍىىٝ اٌْىىىً 

إٌٙىىىىبئٟ ٌٍؼّىىىىً اما كٕ٘زىىىىٟ 

ٚهٔىىىىىى١ِ فْىىىىىىت ػىىىىىىبكٞ 

١ٍّٕؼ اٌٍىْٛ ا٤ثى١٘ ٌىْٛ 

إٔفو فف١ف  أِب اٌّىبئٟ أٚ 

ا٤ٍىىىىجواٞ اٌْىىىىفب  ٠زىىىىون 

 اٌٍْٛ وّب ٘ٛ
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  لَُ اٌّوأح

 أّغبي ٠ل٠ٚخ

 

 ٖؾخ إٌف١َخاٌ

 اٌفٛث١ب

 

 أّو  ِٖطفٝ رٛف١ك

 ١ٕبك فٝ ثؾو اٌىزت

 

 ٍّب ٠ٍٛف ىػب١ٔٓ

 هعً ِمٕغ

 

 ٍؼبك اٌٖجبػ

 ػٍٝ ْٔٛ إٌَٛح ١زٛڨ

 

 ٩ٕػ فزؾٟ أؽّل

 ”ٚأ١ّبء أُفوٜ اٌزواس

 

 ػّو ٔل٠ُ

 ثٟ ٨فىوافذ ارِ

 

 غ١ُٕ أؽّل

 ا٦َٔب١ٔخ وبرت

 

 ّٚه ا١ٙٔ٨ِبه ػٍٝ

 اٌطواثٍَٟ ١ّّبء

 (رٌٛٔ)

 

 (ٚٞ)رٌٛٔوؾ٩ فو٠بي

    اٌؾت فٕبْ

 

 إ عٛاك ػوثٟ ل١ٖلح

 ٍؼبك اٌٖجبػ ٌٍْبػوح

 اٌْبػوح

 اٌٖجبػ ٍؼبك

 اٌؼلك ّق١ٖخ

 

 ٍٕزبْ ِود

 (ؽّلٞ )رٌٛٔ ِو٠ُ

 

 ّم١و فو٠لح

Don’t Walk 

Away. 

 

 ٘و٠لٞ ؽٕبْ

 ِغ ِؾجوح ٕفمخ

 

 أٔب ٘ىنا

 (ثٓ ٩ِػ )رٌٛٔ وٕيح

 

 اٌؼٕيٞ أؽّل

 

 دمحم ٔلٜ

 ٚ أٔٛاػٗ اٌقج١ش

 

 فبٌل دمحم

 اٌّٛد

 

 .  ٠ّبْ اٌي٠بدك

 ّؼج١خ ٌؼجخ

 

 ػبكي أٍّبء

 ِم١لح

 

 ِطبٚع  ٔغٟ

 أٔضٝ فٚٛي

 

 ثبظخ ؽَبَ

 ٨أؽل

 

 ١ٍّو ِوٚط

 أَبْ ٚؽ١ْخ

 

 هىق فبرٓ

 ػٍٝ اٌغواػ اٌؼي 

 

 ٕجؼ ٍٍٜٛ

 ٍِطِ ؽظٟ

 

  ه٠بٗ ٍّبػ

 اٌّفزٛػ اٌجبة

  ٌٟ اٌؾو٠خ اٌطو٠ك

 

  ٍواءأؽّلاٌجىوٞ

  ٠ؾلس ِبما

 

ٍٙ َففَب٠ب ُّ   ّـخاٌـوُٚػ اٌ

 ا١ٌّٓ –ِؤٌٔ  أؽّل

. 

 ؽ١َٓ اٌؼغّبٚٞ ٕفبء

 اٌزمجً

 

 ِطو ٕ٘بء

 اؽزواق

 

 ػج١ل  ٠ّبْ

 اثزَّٟ

 

 عواؽٟ دمحم

 فٕغبْ

 

 اٌج١َٟٛٔ ه٠ُ

 ٚهكح

 

 ػجلاٌؾ١ّل ٕبثو٠ٓ
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 اٌؾىب٠خ ثطٍخ

 

 . ٍٛؼذ اٌلهك٠وك

ػٍٝ كهة  ٚلفبد

 إٌٛٛي

 

 ػٍٟ  ثوا١ُ٘

 اٌطٍجخ ٕل٠مخ

 

 ٍِٛٝ أ٠ّٓ

 ٌل٠ه لبئّخ ؟ ً٘

 

 ٖوواه ٔٙبك

 ِب ٔؼٟ

 

 ٍؼ١ل أؽّل

 اٌٚٛء هعً

 


