
تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 
 

 2 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جريدة الفكر الحر
 

 رئيس مجمس االدارة
 نياد كراره

 
 رئيس التحرير
 أحمد سعيد

 
*************** 

 
 

لم بكتاباتنا ىدفنا اثراء العا
 وكتابات المبدعين

 
ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالم 

 كمو
فالكممة و القمم سالح فى 
وجو التخمف والجيل و 

 القمع
 رئيس التحرير

 ٗوٜيش حلعيى

رنض والىس  

 حلمٔظكفي
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 ٛفخء كٔين حلعـمخوي

  أٔب ٚ اٌٍعت

 

 أنخ وحللعذ

ىحثًمااخ  ااخ ألعااذ ح لعااخد 

ياااااااٌ حلظاااااااي طفاااااااظ  رظنف

حلاااااااااايمك ٍحص  ٍرمااااااااااخ 

لَغزظااي  ااي طَطيااذ  ااخ 

ك لي ر٘اك  أثؼاَ ٍحكاش 

وقز اًل لنفٔاي  أو ألعاذ 

 ااااااخ مٔاااااام نفخ ألعااااااخد 

حلعقاااااا   ٍرمااااااخ  ٍطااااااذ 

عقلااي حلمزعؼااَ حلمااِىك  

رماااااااخ ال ملظمااااااا   ااااااان 

  ٟاااااااااااا عخص. لاااااااااااا  

طٔاااااااااااظف ني ألعاااااااااااخد 

حللااااَود   ؤنااااخ أه٘اااا  

حلااااي خٍ  وأثااااَ  أٍحقااااش 

حلي خء  وٍإمش ح ٗاءء. 

 ثماااااخ لااااا  أكاااااذ ألعاااااخد

حلٔااااااازخا رخلٔااااااايخٍحص  

ٍرماااخ ثناااض أكزفاااخ وأناااخ 

١فلااااش  أ ااااخ ح    ااااؤني 

أرغ٠ااااافخ  ال ل٘ااااايء أال 

أنفاااااااخ طاااااااي عني لعاااااااي  

 ءكظااااااااااااش حلـمااااااااااااخ  

وحلظفخٛاااي   وح ن٘اااغخ  

ركٔذ غياَ ًحص أممياش. 

 خ  يى أممياش أ  أثا   

ح ولاا   وأنااخ رمفااَىي . 

ال ٗيء راخلبز  مٔاظل  

حل كيس   ء ١عا  لللياخس 

ونلااااان  نعِلااااا    اااااي 

 . ن حلفَقش ؿٍِ

أعـزض رؤلعخد حلٍِحعش  

وهخٛااش حلِماا ٍ  ٍرمااخ 

   حل ٍى ع٘قي حليحث   

ولَرمااااخ لـمااااخ   ظفااااَ 

حلنزخطاااااخص وماااااي طنمااااا  

رفاااايوء وٍقااااش. كقيقااااش 

لٔاااااض أىٍي. أمظمماااااض 

رؤلعخد ح ُمخء وطل٠ايَ 

حلمنخٓاااااااااازخص  ٍرمااااااااااخ 

لَغزظاااي  اااي حلم٘اااخٍثش 

 ااي ٗاايء ٓااعيي  كظاا  

 .وأ  ثخ  غيَ كقيقي

ي   مي ىحثمخ  خ ثخنض حل

ٍ يقظاااي  وأ  لااا  حلعاااذ 

رفخ. مكفي أ  طكا   راين 

ميي  أو كظ   ي هياخلي 

وأكء ااااااااااي. طعلمااااااااااض 

ٛاااانخعش حلااااي   لفاااا١َ 

كزااي لفااخ. لاا  أقلااي أكااي  

 لااااي ١ااااخرعي حلوااااخٙ  

 نفااخ ؿااِء  نااي  أ نيااض 

 يفااااخ عمااااَي  وكزااااي  

وهياااااخلي. ال أمااااايمفخ حال 

لمقَد  ن قلزاي  أٓاؤل  

ىو  أ  أكااااَت ٗاااافظي  

نفااااخ أ  ملااااخ ي عليفااااخ أ

عمااَي  راا  مااي رعااٞ 

 . ني   ظَ   رفخ  ؿلي

الُلاااااض ١فلاااااش ٛاااااغيَس 

أع٘ااااا  حلٔااااايَ طلاااااض 

حلمبااااااااااااَ  وحللعااااااااااااذ 

رقبَحطفااااخ  وأٓااااظقزخلفخ 

راااااااٌٍحعين  فظااااااا كين. 

ليظنااااااي فللااااااض ١فلااااااش 

طااااااَقٚ علاااااا  امقااااااخ  

ُهاااخص حلمباااَ  طوظفاااي 

وطظفاااااَ  ااااا  كَثاااااخص 

حلٔاااالخد حلمؼقاااا  حلااااٌي 

مااااؤ   اااان كملاااا   منؼااااَ 

رع٠  لي رٔعخىس   خطًلخ 

حد حلاااااايعخء  لااااااي أراااااا 

وملااظفي رخلزااخقي  ١فااخ  

 ي  كخ  أهَ مٔظقزل ن  

رٜاااااااااايلخص حلفااااااااااَف  

 .وحلَقٚ  وح  نيخص
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 اٌغج١ٕخ
 وٍّبد ٚ سعُ 
 ٕ٘بء ِطش

 
ثعااخىطي  حٓااظيقي  زكااَح وراايحه  

أًناااااي ١ناااااين  ٔاااااظمَ  أنظاااااَ 

لاااااا ؿفي  ااااااي حلمااااااَ س  أعااااااي 

حلوٜااءص حلزي٠ااخء  ااي ٍأٓااي  

 ن حلظـخعياي كفَماخ حلاِ ن وث  

 ااااي وؿفااااي  حكظٔااااي قفاااا طي 

حلٔاااااخىس  أطٜااااافق ٍٓاااااخثلي  ال 

 ؿيمي

أٍطاايي  ءرٔااي حلقخطمااش  أهفااي 

كاااِ  عيناااي وماااخالطي حلٔااا ىحء 

رنظخٍس ٗمٔيش  أهَؽ  ن ريظاي 

و الف ح مااااخىي هلفااااي ط٘اااايني 

حلعااخل   ااي  -للاا ٍحء ومااي طقاا  :

حلوااااخٍؽ قزاااايق  حلعااااخل   لاااا ع  

 حرقي  ي  نِلك

ٗااقظي هلفااي  أنظااَ أغلاا  رااخد 

ال   -للمٜاااااعي وأقااااا   لنفٔاااااي:

 خُلاااض أهاااخف ح  اااخثن حلمغلقاااش 

وأطٌثَ ىحثمخ حلفيل  حلعَري "رين 

حلٔااامخء وح ٍٝ"  أناااِ  علااا  

ىٍؿخص حلٔل  وأعيمخ  وحكي م  

هللا  حػنااااخ  أرااااي وأ ااااي  ػءػااااش 

 ح ٛيقخء

ح  ٍرماااخ نٔااايض أغاااءا أنز راااش 

حلغخُ  أٛعي  َس أهَى ليبماجن 

 ٔاااَعشق لقاااي  قلزاااي ػااا  أهاااَؽ

 طؤهَص عل  عملي

أقااااا  علااااا  حلَٛاااااي   أنظاااااَ 

للٔاااااامخء وح ٗااااااـخٍ وٛاااااا ص 

حلغَحد ح ٓا ى مِعـناي  أنظظاَ 

عَرااااش غيااااَ  كظظااااش رخلنااااخّ  

كااَحٍس حل٘اامْ طااٌمذ أ كااخٍي  

 مظٜزذ ؿٔيي عَقًخ

لقي وٟعض  ِم  لَحثلش حلعَا  

ومخليااض حلـمياا  مفعااا  ًلااك رعاااي 

حالٓااظلمخ   ااي حلٜاازخف  ٍوحثااق 

 ي  ال طبخاحلزَ٘  ي حلٜ

مااااخ هللا  حلٔااااخعش ح   حلظخٓااااعش 

ٛاااازخًكخ  لقااااي طااااؤهَص ؿاااايًح  ال 

رؤّ  حلميمَ مغ٠ذ قليء ولكنا  

ماااخ حرنظاااي  - اااي حلنفخماااش مقااا  :

ح  ٍرماااخ  ًَ كاااخولي حلل٠ااا ٍ  زكااا

طاااؤطي لـناااش  َحقزاااش   اااخًح أ عااا  

 !كينفخ 

 -وثعااااخىطي حرظٔاااا  لاااا  وأقاااا  :

 كخَٟ

أهياااااَح وقفاااااض عَراااااش أ اااااخ ي  

لنخ اٌس  ٛعيص وؿلٔاض رـا حٍ ح

أنظااَ لعياا   حلٔااخث   ااي حلمااَ س 

ح  خ يش  عي ن  كمَحء ٍرماخ لا  

من  ؿييح  ٍرمخ مَ٘د  من عاخص 

ثعخىس حلٔاخثقين  رـا حٍي ٓاييس 

ٓااامينش طَطااايي عزاااخءس ٍُقاااخء  

طـلْ عل   قعيمن  ط٠لك  ا  

ٍؿ  مـلْ هلفي  وطظلايع  ا  

حلـخلْ رـا حٍ حلٔاخث   طظلايع 

عااان ٗااافخ ش حلٔاااخث   وُ اااخف 

 ٠لك  حرنظ   وم

أٗااعَ رااخلقل   وؿاا مف  غَمزااش 

 وٍرمخ أنخ حلغَمزش رينف 

ملاااخول    اااٞ عٌٍماااش ٛااامظي 

ر٠اااالكف   مَماااايو   ٘ااااخٍثظي 

 أكخىمؼف  وٟلكخطف 

ٍرمخ م  عٜخرش لزيا  ح ع٠اخء  

حلَؿااا  هلفاااي ٛااا ط  مقلقنااااي  

ٍرمااخ ٓاايوَؽ قبعااش قمااخٕ رفااخ 

  ويٍ وم٠عفخ عل   مي 

ٍرمااخ طَثااذ مااٌ  حلٔااييس  عفاا  

يش  ظَثذ  عف  ثي طبمجن حل٠ل

 !مي أم٠خ 

 !لٓ  ٛعيص  عف  

لٓ  لا  أعاي الا   نِلاي وليلظاَا 

 !حلعم  رمخ  ي  

ٍ نااي حلٔااخث   ااي حلمااَ س كينمااخ 

ثنض أنظَ لا   ٍرماخ ٗاخمي قلقاي 

ك٠اَطك نخُلاش  -وه  ي ػ  قخ :

  ين 

نظااااَص لاااا  أم٠ااااخ  ااااي حلمااااَ س 

 أ خ  حلموزِ -وقلض:

أعٞ علا  ٗافخمي  ورؤفاخ َي 

 أٗي قَ٘طفخ

َطـااااا   قلزاااااي غياااااَ قاااااي ي ط

  بمجن

 !لٓ  ث  مٌح حلو ف 

 ال أعل 

 عل  ؿنذ رعي أًنك -ػ  قلض:

ط قاااااااا  حلٔااااااااخث   وطنفٔااااااااض 

 حلٜعيحء

أٓاايَ  ااي حل٘ااخٍ  وأ عاان حلنظااَ 

 ااي حل ؿاا    وؿاا   ٓاامَحء  اان 

كَحٍس حل٘امْ  وؿا   عخرٔاش  

عخل  رفاخ حللاِ   ٍرماخ حلوا ف 

 عل  لقمش حلعيٖ

حلزعٞ مَطيي ثمخ اخص  حلازعٞ 

 ثفخ عل  هللاح هَ مظَ

لكن ث  حلعي   طظفلٚ ؿٔيي  

 طنظَ لي وثؤنني عخٍمش

ٍرمخ نٔيض أٍطيحء كمخلش حلٜيٍ 

 !ونفيحي مفظِح  

حطلٔاااْ ٛااايٍي  أٍُحٍ ػااا ري 

ٍرمااخ نٔاايظفخ  فظ كااش  ال ٗاايء 

  مخ أفن

ٍرمااخ ُحى وُنااي ومفظااِ ؿٔاايي 

 كينمخ أٍثٞ مكٌح

 كٔنخ  الري  ن اربخء كَثظي

ال مفاااااا  حلعماااااا  حلياااااا     ااااااخًح 

 !يليع ٓ

 حلي    ؼ  حلزخٍكش و ؼ  حلغي

 ال ؿيمي

حلـمياا  ملظاا  كاا   عَرااش  اا    

ملظف   ي نف   أٓنخنف  ٛافَحء  

عخل  رفاخ قبا  ؿَؿياَ ه٠اَحء 

 و ظخص حلبعخ 

ال أعلاا  ثياا  مؼقاا    ااي حلبعااخ  

 !هخٍؽ حلمنِ  

لاآ  ال مفكااَ أكااي أ  حلزااخث  ٍرمااخ 

عباااْ أػناااخء اعااايحى  أو ؿاااَف 

اٛااازع   ااان حلٔاااكين وٓاااقبض 

بَحص ى اخإ   اي حلبعاخ   ٍرماخ ق

كخ اااا  لفيااااَوّ  عاااايي  ٍرمااااخ 
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أٛااخر  ٓااعخ  وطبااخمَ ؿااِء  اان 

 لعخر  وٓق٢  ي حلف  

ال أعلااا  لااآ  طظااا   حلعقااا   وقاااض 

 !حلـ   

ال مف    ك  ٗاوٚ ملما  عقاء 

 ااي ٍأٓاا  وليفكااَ راا  أو مـعلاا  

 مٜيأ

حلٔاااخعش ح   حلعخٗاااَس ٛااازخكخ  

أ ٔكض مخطفي حلولا ي  أطٜالض 

 رٜيمقظي

 حل -

 !حم س مخرنظي أنظي  ين =

 أ خ  حلزخد-

 ١ذ حىهلي  لٔش  نظظَمنك=

 !أىه  معني -

 ح   طعخلي=

ىهلااض الااي عملااي  أنظااَ ل ؿاا  

حلزااا حد  ال أعلااا  لااآ  ال مبماااجن 

 !قلزي ل  

 حلـمي  مق ل   أن  ٍؿ  ١يذ

ولكنني أقَأ حل ؿ   ؿيايًح  و ان 

  مَحص حلعي   أٛ  ال  حلَوف

خ ٍرمااخ ح ٍوحف ؿناا ى  ـناايس ثماا

مق لاا     نفااخ  اان طنااخ َ و نفااخ 

  ن أطل 

 ٍرمخ

ولكننااي أٗااعَ أناا  لااٚ  مٔاافَ 

 حللي   ي َٗد حلمويٍحص

 ال مف 

قااخرلني حلماايمَ وماا  مٜااَم  ااي 

أطااخهَطي قاا ي   -وؿفااي قااخثء:

 رعي ثي  مغيزك  ن غيَ طفكيَ

 ل  أنزْ ركلمش وحكيس

 قاا٢ أنظااَ لظعااخريَ وؿفاا   ٍرمااخ 

غخٟذ    ُوؿظا  أ ظنعاض عان 

 خ  ْ َحٗ  ر

ط٘اااايني ٛاااايمقظي  اااان أ خ اااا  

 علاااااٖ أناااااض عاااااخٍف  -قخثلاااااش:

 فَو فخ و ٖ مظظؤهَ طخني

ٛعينخ ال  حليوٍ حلؼخني  ؿلٔاض 

علااا   كظزاااي وأهَؿاااض ثااا   اااخ 

راااايحه  كقيزظااااي  َرمااااخ ٓااااَقض 

 لفظاااش نقااا ىي وٍرماااخ ٓاااقبض 

 كينمخ نِلض  ن حلعَرش

 ث  ٗيء طمخ 

مخ ح١منظي عل   -قخلض ٛيمقظي:

  كخؿخطك  أعملك ٗخي  عخمخ

 -نظاااَص لفاااخ وحرظٔااامض قخثلاااش:

 ريو  ٓكَ

فللااض أٍحقزفااخ ومااي طغٔاا  رااَحى 

حل٘ااخي  حلمااؾ حلوااخٙ رااي  مااي 

ٛاااايمقظي نعاااا  ولكننااااي ال أػاااا  

 رخلـمي 

أعاايص حل٘خي ٛاازظ   ااي حلمااؾ  

وٟاااعظ  أ اااخ ي  أ ٔاااكض حلماااؾ 

وأٍط٘اافض ٍٗاافش وحكاايس لٔااعض 

١َف لٔاخني  ثا  أثاَ  حل٘اَحد 

حلٔاااااخهن ؿااااايح  فااااا  ملَقناااااي 

 لظٌوا طمخ خومفقيني كخٓش ح

طَثظاا  ليفاايأ قلاايء  ػاا  أٍط٘اافض 

ٍٗاااافش  هااااَى  أ١زقااااض عينااااي 

منيفااش  ػاا   ظلظفااخ  نظااَص لفااخ 

 ٗكَح -وحرظٔمض قخثلش:

حرظٔاامض مااي ح هااَى ولاا  طقاا  

 .ٗيجخ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمحم جـشادٟ   
 )اٌٛصبي( 
 

  
 ٍٓ   هللا مخ قي ١خ  ٗ قي

 و قي َٓ ح عخىي ٟع  كخلي

 قلزي فٌح حلٔق  ا  ملظ  

  يٍعي  ي حلٜءس علي حلـمخ 

 ومٌح ٗخ ض قي ؿخء عنيي

 مق   أَؿيُّت أ  ثء   ي هيخ 

 وطلك عٜخرش  ن    ريظي

 طـفِ  َقيي ١ين حلوزخ 

 وًحت حلٜخكذ ح طي طزٔ 

 ولكن رٔمش ح  َ حلملخ 

 و مخ أنخ ًح أكخث  ٟع  قلزي

 و أُىه  ل عظي ٓـن حٗظيخقي

 و أٍُ   ي ػنخمخ حل ؿي ٛزَح

   حلٜزَ  ؼ  حلنو  رخقيوٍُ

 وأعل  أنني قي  خ  ؿِعي

 و غَطني ح  خني  ي حنبءقي

  َ  ولكن حلـٌوٍ ؿٌوٍ ١ُف

 وال أه٘ي  ن حلزخد حنغءا

 ولكن مخ كزيزي ُحى ٓقمي

 و أٟلي حلقلذ قمَح  ي حلملخا

 أريض حللي  ال أىٍي ٓؤٛزق

 و مؤطي حلٜزق رخ قيحف ٓخا  

 !أطيٍي مخ كزيزي ث  ٓق ني

   ث   طخني ٍحاِ ول  أمظ

 و قي وٛف ح حليوحء  ؿ  قلزي 

 !و م  طُ٘في حلقل د    حل٘قخا

 أرق لي نظَس ط٘في ٓقخ ي

و ثااان لاااي عناااي راااخد حللااا ٝ 

 ٓخقي

 
 



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 عذدشخص١خ اٌ

 
 

 ٚالدح ثٕذ اٌّغزىفٟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــخ  ـــــبلشح اٌعشث١ اٌش
ـــ١ذ ٚالدح  ـــخ اٌص رائع
ثٕــذ اٌخ١ٍفــخ ا ِــٛٞ 
ــــــــذٌظ  ــــــــٟ ا ٔ ف
اٌّغزىفٟ ثبهلل، ٟ٘ 
ا ١ِشح اٌعشث١خ ا ٠ِٛخ 
ـــذ  اٌمششـــ١وخ ٚالدح ثٕ
اٌّغزىفٟ ثـبهلل دمحم 
ــٓ  ــشدّٓ ث ــذ اٌ ــٓ لج ث
لج١ــــذ   ثــــٓ لجــــذ 
اٌــشدّٓ إٌبصــش ٌــذ٠ٓ 
ـــٛٞ  ـــخ ا ِ   اٌخ١ٍف

 اٌش١ٙش، 
ٚاٌذرٙب جبس٠خ إعـجب١ٔخ 
ــذ  ــىشٜ، ٚل ــذلٝ ع ُر
ٚسثَذ لٕٙـب ٚالدح ٌـْٛ 
ــــــ١ط  ثشــــــشرٙب ا ث
ٚل١ٕ١ٙــــب اٌضسلــــب٠ٚٓ 
ٚشـــــعش٘ب را اٌٍـــــْٛ 

 ا صٙت، 
ٌَٚذد فٟ لشغجخ فـٟ 

ـــــبَ  ـــــب 999ل َ رمش٠جً
ٚٔشــــؤد فــــٟ ث١ــــذ 
اٌخالفخ فٟ ا ٔـذٌظ، 
ٚرعذُّ ٚالدح فٟ صِبٔٙـب 

ــبء ا ــٓ إٌغ ــذح ِ ٌٛد١
ـــبْ  ـــذ و ـــبسصاد، فم اٌج
ـــب ثغـــجت  ٠ُشـــبس إ١ٌٙ
ـــزٙب  ـــعش٘ب ِٕٚبفغ ِش

ٌٍشــعشاء اٌىجــبس فــٟ 
 رٌه اٌٛلذ،

ٌُ رزضٚج خالي د١برٙـب  
أثـــــًذا، سرـــــُ و ـــــشح 
اٌّذج١ٓ ٚاٌعشبق ِٓ 
دٌٛٙــب، فمــذ وــبْ ٌٙــب 
ــٟ شــ١ٙش  ــظ أدث ِجٍ
فٟ رٌه اٌعصش، ٚوـبْ 
٠مصذٖ ٚجٙـبء ٚأل١ـبْ 
ٚشعشاء لشغجـخ دزـٝ 
ــــٟ ا  دة ٠زذــــذثٛا ف

ـــذ  ـــه ثع ٚاٌشـــعش ٚرٌ
ــــــخ  ــــــمٛغ اٌخالف ع
ا ٠ِٛخ فٟ ا ٔـذٌظ، 
ٌٚزٌه فمذ وبٔذ ٚالدح 
ــبس اٌشــعشاء  ــبٌػ وج رخ
فـــٟ صِبٔٙـــب، رٛف١ـــذ 

َ فـٟ 1991فٟ لـبَ 
لشغجخ أ٠ًعب لـٓ لّـش 
  ٠ٕب٘ض ِئخ لبَ رمش٠جًب

 
لصخ دت ٚالدح ٚاثٓ 

 ص٠ذْٚ

ٌمذ جعٍذ ٚالدح ثٕـذ  
اٌّغزىفٟ ثعذ ِمزـً 
ٚاٌــــذ٘ب ِــــٓ داس٘ــــب 

ــب ــب ٠مصــذٖ  ِجًٍغ أدث١ًّ
اٌشعشاء ٚا دثبء اٌىجبس 
فٟ لشغجـخ فـٟ رٌـه 
اٌعصش، ٚأشغٍذ ثعـذ 
ـــه ثبٌشـــعش ٚا دة  رٌ
ـــزٖ  ـــٟ ٘ ـــٛ، ٚف ٚاٌٍٙ
ـــشح اروصـــٍذ ٚالدح  اٌفز
ثبثٓ ص٠ذْٚ أدذ أشـٙش 
ـــه  ـــٟ رٌ اٌشـــعشاء ف
اٌٛلذ، ٚلـذ اشـزٙشد 
لصوــــخ اٌذــــت اٌزــــٟ 
ب  ٔشجَذ ث١ّٕٙب سرُ أٔٙو
ــذ  ــ٠ٛاًل، فم ــُذَ غ ــُ ر ٌ

ب اثـٓ ص٠ـ ب أدجٙو ذْٚ دجّـً
وج١ًشا ٚصبس ًٌِٛعـب ثٙـب، 
ــبٌٙب  ــت ٚص ًو ٠طٍ ــ ٚظ
ٌٚمبء٘ـــب لٍـــٝ غـــٛي 
ــذ  ــٟ جّع ــشح اٌز اٌفز

ــــش  ــــذ رو ــــب، ٚل ث١ّٕٙ
اٌـــجعط عـــجت لـــذَ 
ــــب  اعــــزّشاس لاللزّٙ
ْو اثـٓ ص٠ـذْٚ  غ٠ٛاًل ثـؤ
لذ أظٙـش ١ٍِـٗ ٌجبس٠ـخ 
عــٛداء اٌجشــشح وبٔــذ 
ثبسلخ فـٟ اٌغٕـبء ِـٓ 
ـــشح  ـــش ر١ ـــً أْ ٠ ١ أج
ــــٝ  ــــٗ ٚالدح دز دج١جز

ٚلـذ دـبٚي  رعٛد إ١ٌـٗ،
ـــ١ٙب  ـــًشا أْ ٠غزشظ و ١
  ثمصبئذٖ اٌش١ٙشح

ٚاٌزــــــٟ أشــــــٙش٘ب 
اٌمصــ١ذح راد اٌّطٍــ  

  :ا شٙش
ــذ٠الً  ــبئٟ ثَ أْظــَذٝ اٌزّٕ

َٕب ْٓ رَذا١ِٔ   ل
ٌُْم١بَٔـب  ْٓ غ١ـِت  ََٚٔبَة َلـ

َٕب  رجبف١
ــُ   ــه ٌ ــُ رٌ ــب سر ٕوٙ ٌى

رٍفذ ٌٗ ٚلبلجزٗ لٍٝ 
رٌـــه ثخٛظـــٙب لصـــخ 
دت ِـ  شـخث ثـشٞ 
ل١ًٍ اٌزوبء ٘ـٛ اٌـٛص٠ش 

 اثٓ لجذٚط،
ٌٚـــُ رُعـــذ إٌـــٝ اثـــٓ  

ص٠ــذْٚ ثعــذ رٌــه أثــًذا، 
فغَذد لصخ دجّٙب ِٓ 
ــت  أشــٙش لصــث اٌذ
 .فٟ اٌزبس٠خ اٌعشثٟ

 

  ثعط ِّب لبٌذ

ٌَٛ وٕذ رٕصُف فٟ 
 اٌٜٙٛ ِب ث١ٕٕب

َٛ جبس٠ز  ٟ ٌُ رٙ
 ٌُٚ رزخ١ّشِ 

َٚرشوَذ رصٕبً ِ ّشاً 

 ثجّبٌٗ
  ِٓ ٚجٕذَذ ٌٍغص

 اٌزٞ ٌُ ٠ ّشِ 
ٌٚمذ لٍّذ ثؤّٕٟٔ ثذس 

ٌَىٓ د١٘ذ  اٌغّب
ٌشمٛرٟ ثبٌّشزشٞ



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سد١ً
 عّبح س٠بض

ثخنااض طَمااي  قاا٢ ح  طليااخ طلااك -

حلعزخٍس حلظاي ثظزاض علاي ؿيحٍماش 

 رملخًحس  ؼ حمخ ح هيَ

ثخناااض  فعماااش رخللياااخس طَماااي أ  

طلياااااخ ٓااااان حص وٓااااان حص  ناااااٌ 

نع  ااااش حففخٍمااااخ طنزفااااض حلااااي 

حلمعناااي حللقيقاااي لءٗااايخء ثخنض 

حلزٔااخ١ش عناا ح  لفخ ػمااش أٗاايخء 

رٔااااايبش قاااااخىٍس علاااااي حنظاااااِح  

ٟااالكظفخ حلظاااي طيغاااي  أٍؿاااخء 

 حلمكخ 

نااخل ح  نفااخ ثؼيااَح لكنفااخ طلمٔااض 

١َم  حلٜم ى حنفكظفخ حللاَود 

وحلمعااااخٍت عخنااااض حلكؼيااااَ  اااان 

لكش حلااا مءص ولكااان فلاااض حل٠ااا

 ٍ يقش لفخ

ل  طكن طبماق للكؼياَ ثاخ  حلقليا  

 مكفيفخ ىحثمخ وحريح

ثخنااض طاا ى أ  طليااخ  ااي عخلمفااخ 

 حلٌي ٛنعظ  ميحمخ

ٍرمخ طلك حلَقشمي حلظاي ٓاخممض 

ورقاااا س  ااااي ٓااااق ١فخ ٍرمخ لاااا  

ثخناااض أثؼاااَ غلظاااش لظمكناااض  ااان 

 حلني   نف  لكن ثي 

ثيااا  لفاااخ ح  طٜااايَ  اااؼلف  لقاااي 

عخماايص نفٔاافخ  نااٌ ُ اان رعيااي 

فخ ٓ ف طٔالك  ٔالكخ  وظلفاخ حن

 لن طلٌو كٌوم 

 طـخوُص حلكؼيَ وحلكؼيَ

كظي طفي ض حو  لزنش  ي رنيخنفخ 

حلعظيااي ٍكاا  حريفخ حللزيااذ ح و  

حرااي عقلفااخ حلظٜاايم  ًمزض الااي 

حلمخٟااي وفلااض منااخت حٓااظفخقض 

قلاايء كماايص هللا حنفااخ ثااخ  لاايمفخ 

حراااخ كن   أىٍثاااض حنفاااخ ٛااانعض 

 ا  حلعيمي  ن حلٌثَمخص حلٔاعييس 

حريفاااخ وح  ماااٌ  حلاااٌثَمخص ٍرماااخ 

طٜيَ  عينخ لفخ الٓاظكمخ  ٍكلاش 

 .حلليخس

ىا قلزفاااااخ للماااااَس ح ولاااااي  اااااي 

راااايحمخص حلبف لااااش ثخنااااض مخىثااااش 

وقظفاااااااخ وثاااااااخ  مااااااا   ؼياااااااَح 

لل٘اااغذ ثخ  منفاااَ ماااٌح ومااا رن 

طلااك ولكاان ح خ فااخ مكاا   مخىثااخ 

طظملك  حل ىحعش ل  طكن طيٍي ح  

مااٌح كااذ ٓااخم   ااي ًلااك كيحػااش 

ط٘اعَ  قا٢ رخلٔاعخىس ٓنفخ ثخنض 

كينمااااخ طقظااااَد  ناااا  وثااااخ  ًحت 

ثخ يخ ؿيح رخلنٔزش اليفخ ًحص ما   

علماااض رم طااا  ثخناااض طلاااك أولاااي 

ًثَماااخص حلفقاااي حلظاااي نلظاااض  اااي 

ًحثَطفخ لا  طكان طٜايا أنفاخ لان 

طاااَح  ػخنياااش وطااا حلي حلفقاااي رعاااي 

ًلااك ل  طكاان حلليااخس علااي و ااخا 

 عفخ حلغَمااذ  ااي ح  ااَ حنفااخ لاا  

حٍحىص  طكن طَغاذ  اي حي ٗايء

  ق٢ ح  طليخ وحرض حلليخس ًلك

ثااخ   ااخ مفااض  ااي ع٠اايمخ ح ًي 

حلاااااااااٌي ١خلماااااااااخ ثاااااااااخ   ااااااااان 

حلمقَر   طـٔيص ٍكمش هللا رفخ 

 ااي حلعيمااي  اان ح ٛاايقخء حلااٌمن 

فلااا ح رـ حٍماااخ لكااان رعاااي  ظاااَس 

 حٍحىص حالرظعخى عن ث  ٗيء

ًحص ليلااش أك٠ااَص قلاا  ورعااٞ 

 اااااااان ح وٍحا ثخنااااااااض ح وٍحا 

فخ طكفااي وح قااء  حو ااي أٛاايقخث

 ٔخكش حلز ف حلظي ثخنض طليخماخ 

 عفااااا  ثظزاااااض حلكؼياااااَ وحلكؼياااااَ 

طاااٌثَص ثااا  ٗااايء  ناااٌ نع  اااش 

حففخٍمااااااااخ طااااااااٌثَص ح كااااااااء  

وح  خ  طاااٌثَص حلويزااااخص ركااااض 

ثؼيَح ػ  ط ٟاجض ثخناض طلاك ماي 

حلٜءس ح هيَس حلظا  وىعاض رفاخ 

حللياااااااخس ٓاااااااؤلض هللا حلَكماااااااش 

وحلمغفَس نظااااَص الااااي حلٔاااامخء 

لنـ   ٍىىص وقي ثخنض  ِىحنش رخ

رعٞ حالماخص"ال مكلا  هللا نفٔاخ 

اال وٓعفخ"وقخلض مٌح وٓعي ماخ 

 ٍد وطلك ١خقظي

١زعااض قزلااش علااي ؿزااين وحلاايطفخ 

ولكنفااخ ثخنااض ثعخىطفااخ  ٔااظغَقش 

 ي حلن   طٜفلض ٓاَمعخ رعاٞ 

حلٜ ٍ حلظاي ؿمعظفاخ رؤٛايقخثفخ 

م  خ  خ رعؼض رَٓخلش كخنيش حلاي 

كزيزفااااخ طعااااي   يفااااخ حنفااااخ لاااان 

طلظقي ر   اي عاخل  طغخىٍ  ٓ ف 

 أثؼَ ٍكمش وعيال

ػااا   ٘اااض رخطـاااخ  حل٘اااَ ش حلظاااي 

ثؼيااااَح  ااااخ ثخنااااض ٗااااخميح علااااي 

ى  عفاااخ حلمظناااخػَس مناااخ ومناااخت 

ٍ قااض حلمخٟااي رعينيفااخ ركااض ػاا  

ألقض رنفٔفخ لظٔق٢ و٢ٓ ًما   

 ن حلـمي  حقظَر ح  نفاخ حلاي ح  

وؿاااايوح رـخنزفااااخ ٍٓااااخلش ثظزااااض 

 "عليفخ"ثخنض طَمي  ق٢ أ  طليخ
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 ِشٚج ع١ّش  
 أٔب ٚ اٌمٍُ
 

 
 ٔااكض حلقلاا   ـااخءني ٛاا ط  أ 

 : عل  غفلش

 م  ٓنكظذ قٜش  -

 :أؿزظ  رخقظ٠خد

ٓانكظذ عاان ثايْ  اان أوٍحا  -

 حلوَم 

ناااااااِ  عااااااان مااااااايي وحٓاااااااظيحٍ 

ً٘خ وقخ   :لم حؿفظي  نيم

أوٍحا هَماا   اااي حلٜاااي    -

 ثي  

 :طنفيص طنفييس قٜيَس ػ  أؿزظ 

 مااي أٗاايخء ال طلمٔاافخ رياايمك -

ولكااان ط٘اااعَ رفاااخ ك لاااك و اااي 

 عينيك

 :ل  مٔظ عذ  خٓظبَىص

ثااايْ  وملاااي  لمااا  رمجاااش  -

وػءػاااااش وهمٔاااااين م ً اااااخ  ااااان 

حلغيخد أمخ  عـخف  طآ َص علا   

 اااااايفن حلك ٍونااااااخ وحلظااااااَوف  

وهباا ١ حلعااَٝ وحلباا     جااش 

وػءػااش وهمٔاا   م ً ااخ قااي خي 

كخ يظاااااااخ  طيوٓاااااااخ  حلِؿاااااااخؽ 

حلمف٘ااااا  وٓااااا٢ حلظلماااااخص  اااااء 

ؿا   وال ح  اخثن حل ؿ   مي حل 

وال حللياااااا  وال حلٔااااااك     جااااااش 

وػءػاااش وهمٔااا   م ً اااخ حلاااينيخ 

 يفاااخ ثاااخللـَ حلٜاااّ ح   ٓاااـن 

ثزيَ رء  نفٌ أو ق٠ازخ   أماَد 

 ياااا   اااان حطـااااخ   طـااااخ   طااااخٍس 

أماااااَو  وطاااااخٍس أٍثاااااٞ ثمااااان 

حنٔلن  ن  ؿاِء وغاخد  و ؿا  

ًلاااك طباااخٍى  ح ٗااازخفق ٗاااع ٍ 

 َماااااَ  ظِحماااااي  ااااان حل٠ااااايخ   

 ٔااكين طظقخً اا  ثمَثااذ  فااخؿَ 

 اااااي عاااااَٝ حلزلاااااَ ح  ااااا حؽ 

 .وح قيحٍ

 :ٍى علّ  قلمي  ظعـزًخ

اً  لاا ال عنخمااش هللا طعااخل  ػاا   -

ٗاالنش حلااٌثَمخص لمااخ نـاا ِص  اان 

 !ًلك كظ  ح   

 :  ؤؿزظ 

ح  - ًٍ ٛااااليق أنااااي قلزااااض  ااااَح

ٛااااافلخص حلاااااٌثَمخص وطاااااٌوقض 

ٍكيقفخ حلايح ت  ؤعاخنظني لازعٞ 

ح وقخصق ريي أ  حلكخثن  ي مٔاخٍ 

ي ما  حلمٔظمٔاك رخللياخ ق ٛيٍ

ثاااخ  مغخ ااا  ح وؿاااخ  ثااا  ليلاااش 

ومكٔااَ حلقياا ى مخًمًااخ : أال رُعااايًح 

 .للمٔخ خص

 : ٍى قلمي قخثءً 

حلعمااَ ٓااَىحد عمياا   ملاا ء  -

رزقخمااااااخ عب ٍ  كياااااا  لوباااااا  

ؿااخءص  اان رعيااي أ  طوَؿااِك  اان 

 !ٍك  حلغَرش حلَعنخء 

 :  ؤؿزظ 

ٍأمظفخ رخ  ْ  ٜاخ لفخ قلزاي  -

ٟاااوض  يااا   حلياااخثْ قزااا  مااايي 

حلاااي خء وٓاااَى  ااايحى  ااان ٍوف 

لَوف ثلٌس حلؼلؾ  ي ماي حلظماآ   

 ااايحى غخ ااا  حلـاااَوف وحلنااايود 

و خٟااااض  عاااا  ٍوحثااااق حلمٔااااك 

وطبااخمَص  عاا  ط مـااخص ح ُمااخٍ 

   عااااايُص  ااااان حلغاااااَود  ٍٝ 

حلنـااااا   ر٘اااااع ٍ ال منظفاااااي وال 

 .مم ص

 :حرظٔ  قلمي حللزيذ ػ  قخ 

ٍأمااض ًلااك مااخ  ااَوؽق  خلااي    -

 .م٠ًخ مق   ي عينيِك ح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ٘ٛان

 لج١ش ِصطفٝ
 

 

  ي ع٘  م حت ح ٓ ى

أمَقض ثئوّ 

 ..ح ٗ حا

 وٓكزض ٍكي  حلعمَ

 ..وحؿظِص حليٍد حلظ حا

 وحٗظعلض نز٠خطي ٗيزخ

 ..وحُىح  حلعمَ ربهفخا

 وحٓظلزض ثٌرخطك عمَي

 ..أمخً خ طنزض اكَحا

وحٓظَقض أنفخٓي 

 حل لف 

 ..ممٔخص  طِمَ ا ءا

 ق  أنخص ى خثيطظء

 ..وطنخىمني رخ عظخا

أٓظعف  عن نز٠ي 

 م ً خ 

 ح  ُثظذ علي  ح غَحا 



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔبس٠ّبْ جّبي

 ٌٍمٍت دغبثبد أخشٜ

 

 وللقلذ كٔخرخص أهَى

طء ي  عقلك طؼ ٍ  ومف ٍ 

حلظن ٍ  ينخم٠ك حلفكَ  ومعخنيت 

 ..حلعق   وللقلذ كٔخرخص أهَى

طزخغظك ح قيحٍ  وطزظليك ربعٜخٍ 

ح عٜخٍ  وللقلذ كٔخرخص  طل 

 ..أهَى

طوخل  حلَمخف حٗظفخء ٓفنك  

ومؤطيك حلٜزخف رغيَ كلمك  

وميؿؾ حلٔءف أوٛخ  ٍوكك  

 ...وللقلذ كٔخرخص أهَى

طنفخٍ حلَوحٓي حل٘خ وخص  

 وطـ   ن حلمآقي حلعزَحص 

أ  طنٔ  ميفخص ميفخص   للقلذ 

 ..كٔخرخص أهَى

ميػَ حلقن ١ أٍثخنك  ومظ ٗق 

خنك  وللقلذ حلك   رؤٗـ

 ..كٔخرخص أهَى

طٜ   وطـ    طَىى وطق    

 ..وللقلذ كٔخرخص أهَى

طغمٞ عينيك  طكٌد أًنيك  

وطق   كنخنيك   للقلذ كٔخرخص 

 ..أهَى

معظَمك  خ معظَمك  طلق  ر حى 

ٓلي    ي غيخمذ ؿذ عمي   

 ...وللقلذ كٔخرخص أهَى

عٔااخت لاا  لملمااض أوٍحقااك ثلفااخ 

 وأعيص كٔاخرخطكق  اخ ثناض طاَح 

رعااين قلزااك ٓااظَح  رعااين عقلاااك 

وطلاااا  ١ءٓاااا   نِومااااش رؼنخمااااخ 

ح ٍوحف ثخ   ن حلٜعذ حل لا ؽ 

 يفاااخ   عاااين حلقلاااذ طاااَى راااؤ َ 

حلفاااااا ى ومنخُعفااااااخ حلـاااااا ى  

 وللقلذ كٔخرخص أهَى..

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدالَ ِؤجٍخ
 لبدي ربٌٟ

 
َُ ِؤجٍــخ دبٌٚــذ  أدــال
ٔغ١بٔٙب ٌٚىـٓ رٍجٕـٟ 
اٌذٕــ١ٓ ٚاٌشــٛق ٌٙــب، 

َُ وبٔــذ ث بٌٕغــجخ أدــال
ٌٟ دمبئك ِؤوذح ِـٓ 
اٌصــعت ثــ١ٓ صــفذبد 

ٙــــب، رٍــــه ١اٌــــضِٓ غ
ا دـــالَ اٌزـــٟ وبٔـــذ 
ـــٍٛلٟ  ـــ١ٓ ظ ـــب ث رذ١
ٚاٌزٟ ثآثش٘ب رٕبعـ١ذ 
ـــ١ٓ  ـــذ ث ـــب وبٔ ـــٓ أٔ ِ
ٚجـــذأٟ فـــٟ ٠ـــَٛ 
ـــــــــــخ،  ْ د ء  لبئّ
اٌّشـــبلش ث١ٕٕـــب لـــذ 
ــب ثغــبر١ٓ  ــذفمذ، أِ ر
دجٕب اٌضا١٘خ ِٓ ٌٛلخ 
اإلشز١بق ٚاٌٍٙفـخ لـذ 

 .رشلشلذ
ٟ دج١جزٟ ... وبٔذ ٘ـ
رٍــــه اٌىٍّــــخ اٌزــــٟ 
ــؤَ  ــب دْٚ ع ــٖٛ ثٙ ٠زف
ِٓ رىشاس٘ب،  ٔٗ لٍٟ 
ـــٗ  ـــؤٕٟٔ دج١جز ـــخ ث ث١ٕ
اٌزٟ رذ١ب ثـآثش ٔجعـبد 
لٍجــــــٗ اٌّزٛ٘جــــــخ، 
ٌٚىٕٕـــٟ فـــٟ ثعـــط 
ا د١بْ وبْ ٠ذق لٍٟ 
ـــٟ ِخـــبٚ   ـــبة لٍج ث
ِزعــــــذدح، ِخــــــبٚ  

ــــــُ  ــــــخ ال ألٍ ِزضإِ
صــــذا٘ب ٚال ِشادـــــً 
ــذ  رى٠ٕٛٙــب ٌٚىٕٙــب وبٔ
ِالصِــخ ٌفــؤادٞ اٌــزٞ 

ــــبْ  ــــشًٔخ، و ــــٟ ر لٍج
ــٟ  ــذَ ف ٠خشــٟ اٌزم
رٍــــه اٌخطــــٛح رــــبسح 
٠ٚش٠ـــذ٘ب ثىـــً و١بٔـــٗ 
ــب فــٟ  ــبسح أخــشٞ ٚأٔ ر
ِٕزصــــــف اٌطش٠ــــــك 
لبٌمخ ال ألٍُ ِص١شٞ 
اٌـــزٞ أصـــجخ ٘شـــبً 

 .ِزثزةً 
ٟو ِٕٚـٟ غبٌجـبً،  جبء إٌ
ـــبء  ـــذ ٌٍم ـــذ ِٛل رذذ٠
أفئذرٕب، ٌٚىٕٕٟ ٔٙشرـٗ 
ــٗ شــخث  ــًٛح ٚوؤٔ لٕ
ــٓ و١ــبٟٔ ال  ــت ل رش٠
ألٍّـــٗ، أٚ إٔٔـــٟ لـــذ 
أصــــــــبثٕٟ ِــــــــظ 

ٟ لـذ دججٕـٟ ش١طبٔ
لـــٓ سٚدـــٗ اٌغـــبوٕخ 
داخٍـــــٟ، فشِمٕـــــٟ 
سِمـــــبد ِزغـــــبئٍخ  
ٌٚىٓ لجً أْ ٠ذـذثٕٟ 

 :رفٛ٘ذ لبئٍخ
ــبرٟ  - ــٓ د١ ــً ل أسد

ــٟ  ــه ف ــبً  ْ دج ِؤلز
 .لٍجٟ ال صاال ِزؤسجذبً 
فخــشج ِــٓ لمــش داسٞ 
ــذ  ــذِب ألٍٕ ــبدساً ثع ِغ
ل١ٍٗ رـزِشٞ، فذذثزـٗ 
ِـــــشح فخـــــشٞ فـــــٟ 
عـــــــٕٛاد لّـــــــشٞ 
اٌعجــب  وــٟ ٠ــؤٔظ 
ٕـٗ سٚدٟ اٌذبئشح، ٌٚى

 :أجبثٕٟ
أ٠زٙـــب   ِـــٓ أٔـــذ -

اٌفزــبح  ٔجــشاد صــٛره 
ــه  ــخ، ٔجعــبد لٍج ربئج
خبفزخ، ٚلذِبٍن لبٌمـخ 
ــخ،  ــبد وبدٍ ــٟ غشل ف
ــذٞ  ــٍه رجزع ــبءاً ِٕ فشج
 .لٓ لٍت أٔٙىٗ اٌٛفبء
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 ٔٛسا لّبد
 ا١ٙٔبس اٌج١ٕٗ اٌّصشٞ

 
 ظ  حنفخٍ حلـني  حلمٜاَى أ اخ  

 حليوالٍ  

 ظااا  لـاااؤص حلعمخلاااش حلمٜاااَمش 

 لظلخا رخلوخٍؽ  لء

ليْ  ق٢ رلؼاخَ عان  اَٙ عما  

رااااا  عااااان ح ؿاااااَ حلاااااٌى مكفااااا  

 حكظيخؿخطف 

ثؼياااَحً  اااخ نـاااي  ااا  رعاااٞ  .

حلم٘ااااااخمي رااااااخ  ء  حلمٜااااااَمش 

حلقيممااش رعااٞ ح ىوحٍ لبؿخنااذ 

 ثخلـ حمَؿ  وحلويخ١ وغيَمخ

ؿااااخءص طلااااك حلم٘ااااخمي طمؼيلنااااخ 

 لل حق     ًلك حل قض

 فااا  عفاااي حلٔااالبخ   ااائحى  ااان 

 ١ٕٕٔل  حلعخ  ح١ٔ١ٔحلعخ  

رلااااج حلـنياااا  حلمٜااااَى همااااْ 

ىوالٍحص  ماااااخ ؿاااااٌد ح ؿخناااااذ 

رموظلااا  ؿنٔااايظف  للعمااا   ااا  

رعٞ حلمفن حلمٜاَمش ثخلظـاخٍس 

رخالقم٘اااااااش وحلاااااااٌمذ و فناااااااش 

حلويخ١ش ثمخ ثخ  مف٠  أٛالخد 

حلبزقااااااخص حلَحقيااااااش رااااااخلمـظم  

و نف   ن عم  رخلنـخٍس حىهلا ح 

رعاااٞ  ااان ػقاااخ ظف  وهزاااَحطف  

ح رفاااخ ثماااخ راااخلمفن حلظااا  حلظلقااا 

ثٔاااااااز ح حلكؼياااااااَ  ااااااان هزاااااااَس 

حلمٜااااَمين ثااااٌلك حلكؼيااااَ  اااان 

 . ح   ح 

كظاااا  طاااا ل  حلملااااك  اااائحى ح و  

حلا  حلعاخ  ١ٕٕٔحللك   ن حلعخ  

ليظَحؿاا  حلـنياا  طَحؿاا   ١ٖٙٔ

١فياااااا  ومٜاااااا  قيمظاااااا  حلاااااا  

ىوالٍحص لااا  مااائػَ ًلاااك علااا  ٗ

ط ح ي حلعمخلش ح ؿنزيش  ا   ٜاَ 

رااااا  ًح  ٛااااايظف   ااااا  أٍؿاااااخء 

ض لفااا  رعاااٞ حلملَوٓاااش وثخنااا

ح  ظيخُحص عني حلملك نظَحً لظؤػَ 

ح ٓااااااَس حللخثمااااااش وحلبزقااااااخص 

حلَحقيااش رفكااَس حلوزااَس ح ؿنزيااش 

 وكٔن حطقخنف  للعم 

كظاا  اناايال  ػاا ٍس م لياا  وطاا ل  

حلاااااَثيْ حلَحكااااا  ؿماااااخ  عزاااااي 

 . حلنخَٛ حللك 

لي حٛااا  حلااايوالٍ طَحؿعااا  أ اااخ  

ىوالٍ  ٘,ٕحلـنيااا  ليزلاااج قيمظااا  

  رعاااٞ ولكااان مناااخ رااايأص طوظفااا

حلعمخلاااش ح ؿنزياااش ٗااايجخً  ٘ااا ء 

وأٛزلض ح  ظيخُحص  رنخء حلزلاي 

كظااا  طلكمااا ح  اااَس أهاااَى  ااا  

 فااان حٓاااظ ل  عليفاااخ ح ؿخناااذ 

ٓاااااخرقخً .ثخناااااض قاااااَحٍحص عزاااااي 

حلنخٛااَ ٛااخٍ ش  لاا  مزقاا   اانف  

 ٓ ى حلقلي 

كظااا  طااا ل  حلاااَثيْ   أنااا ٍ 

حلاا   ١١ٓٔحلٔااخىحص  اا  حلعااخ  

كينفااخ  قااي حلـنياا   ١٩ٔٔحلعااخ  

ح  ااااااان قيمظااااااا  ؿااااااا ًَ ًِءح ثزيااااااا

ىوالٍ ثاااااخ  ًلاااااك  ١ٓ,ٔليزلاااااج

 ٓااازخد ثؼياااَس طماااَ رفاااخ حلااازءى 

أػنخء  ظَس ح كظء  ح ٓاَحثيلي . 

لظكااا   طلاااك حلفظاااَس مااا  رااا حىٍ 

لٔع  حلمَٜمين للٔافَ للواخٍؽ 

رلؼخَ عان حلعملاش ح علا   قخٍناش 

 رخلـني  حلمَٜى

ليكاا   منااخ اؿخرااش حلٔاائح   ظاا  

 حنفخٍ حلـني  حلمَٜي 

طـااخوُص حلزلااي مااٌ  حلفظااَس كظاا  

 وحعلنض طلَمَمخ  ن ح كظء 

وطاااااا ل  حلااااااَثيْ   كٔااااااني 

 زاااااااخٍت حللكااااااا   ااااااا  حلعاااااااخ  

 ٕٔٔٓحل  حلعخ  ١٩ٔٔ

لظاانوفٞ حلعملااش حلمٜااَمش أ ااخ  

حليوالٍ للمَس ح ول  كظ  وٛا  

حلاااا  ٖٕٓٓحلاااايوالٍ  اااا  حلعااااخ  

 ؿني ٘,ٖ

و وحٛاا  حلـنياا  حنوفخٟاا  أ ااخ  

 ٓ٘,٘حليوالٍ ليٜ  ال  

منااااخمَ وحٛاااا  ٕ٘ي ػاااا ٍس ورعاااا 

حلااايوالٍ حٍطفخعااا  أ اااخ  حلـنيااا  

لئااااـ   ٔااااظ مخص قيخٓاااايش لاااا  

ملققفاااااخ قزااااا  كظااااا  وٛااااا    

ؿنيااااا  وحهظفاااااض حلعمخلاااااش ١ٔ,ٙ

ح ؿنزياااش  ااان حلااازءى نفخثياااخَ رااا  

وحٛزل ح  ٜايٍ للايه  حلقا  ي 

  ن هء  حلٔيخكش

ثخنااض و خُحلااض  ٜااَ رااخد ٍُا  

و ءً للـميا  لايْ  قا٢ حلفجاخص 

  ؿنزيشحلعَريش ر  وح

  

  

ح   منااخت حلكؼيااَ  اان حالماااخىى   

حلمٜااَمش حلعخ لااش رخلوااخٍؽ طقااي  

  ا  خ طٔظبي   ػزخص ؿايٍحطفخ 

 رخلعم  وكـِ  كخنظفخ
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 يا قسوتك
 سي٘ٙ صجح

                                                                                                                                                                                                                                                    

ً فٟ وٍّصه ـُ  ؼًئ ؼهتً ..ٚ

ٚفثوً إْ ؼًأشه ػٕٛتْ 

 لٛشه

ٌٚٛ فىًز ٌفظر ٘صؼًف 

 إٔٙث غٍطصه

١مف ٚإْ تٌفح ػًّٖ ِش ٘

 ػٍٝ

هشَه ـِ  

تخؼه ٚال أ٘ؽً ٚال تٔشً 

 شهشه

وً تٌٍٟ ١٘فصً ٘صمًّ 

 ِؼٍشه

 ٌّث شفىُ تٌمّٛذ.. وٍّصه

ٚشّٕٟ إٟٔ فٟ ٠َٛ وٕس 

 ..أ١ِٕصه

ٚوالَ ػ١ٕٗ وثْ ِدح.. 

 خٙؽصه

 ..ال ٌَٛ ػ١ٍه

 ..أٔث تٌٍٟ ِّفس ٌه

 ُوصً تٌّّثؾ ٌٚن ..لّٛشه

ٚلضٛػٟ ١ٌه ٌٚن.. 

 ِػٍشَه

 ٚـدّصٕٟ ؼٛذ.. ِطٛشه

ؼالن ٚؼثٟٔ أصدفس  

 ٚت٠ٌٍّه إٔه أٔثٟٔ

 ود٠ًثءن.. نٖ ..ؼٕصه

ؼٕر ِفمٛنذ لًتخٙث خًنذ.. 

 خمّٛشه

 فثنن خإ٠ٗ أو٠صٟ

 خىٍّر شٍٕع ػٍشٟ

 ٚشْٙٛ ػ١ٍه ِفدصٟ

فثؤًٟ ؼثي٠ر شفس 

 يـّصه؟

 أـٍٔس ػًّٞ ..خغٍطصه

 ٘ثٔس ػ١ٍه لصصه

تٌٍٟ ـى١صٙث ٌىً تٌمٍك.. 

 خهِؼصه

 ٠َٛ ِث أشمثخٍٕث ٚتٌشٛق لثشٍٕث

..فًـصه١ّٔس   

 ٚيتـس ف١ٓ ـ١ٕصه؟

 ـده خ١صٕفُ غدثٚذ ٌألِف

 ٚتٌفح ػٕهٞ ِش لّثٚذ

 تٌفح إٔه ش٠ٍه غالٚذ

خىًذ شٕهَ ٌّث أ٘ؽً ـدٟ 

 ١ٌه

 ٚتٌّدح لّٛشه

ِصأِفر ٌفضًشه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إثشإٌٞ ػيٜ
 اىسيطبّخ

 
ِثوت ػّثٟٔ لٌٛٗ ـد١دصٟ ٚأٔث فٟ 

 .ِفًتج تٌفح صثِس

ال أػٍُ ِثوت أص١غ ِٓ تٌىٍّثز 

 .ي فٟ ـضًذ تٌٍّىثزٌصمث

فثٌمٍح شٕثظًز أٚيتلٗ فٟ ِٙح 

تألًِ ٚتًٌؼثء فٍُ ٠صدمٝ ِٕٗ إال 

 .تٌفصثز

ٚتًٌٚؾ شغهٚ ِٓ ؼّهٞ إ١ٌىٟ 

 .ٚشؼٛن ِٚؼٙث تٌٕهخثز

ِثشدمٝ ِٓ وٍٟ الشٍّل١ٗ خؽفثء 

 .٠ضٕٟ ٚؼه أٔٙىصٗ تٌصهِثز

إوت وٕصٟ الشهي٠ٓ فٙىت لٍدٟ أٔٙىٗ 

 .تٌفًتق ٍِٚلصٗ تأل٘ثز

أِص١مظ ِٓ وفثن أـالِث ٚ

 تٌّدثز فٟ خفً تٌُٛ٘

فٍٓ ٠ىْٛ ٌٍؼد١ه ـظ ِٓ ن١ٔث 

 .تٌٍّىثز

ف١ث ٍِطثٔر تٌمٍح أػٍُ أْ ػشمٟ 

ٌه. وفٍُ تٌؼد١ه ِٓ تٌٍٚتغ ِٓ 

 .تٌّثنتز

أٖ ٠ثلٍدٟ ِثٌٟ أٔث ٚغًتَ 

تٌٍّىثز. أٌُ شىصفٟ ِٓ تٌٕهخثز 

 .ٚتٌم١دثز

إيـً خف١ثشه فثٌمًج ِٓ 

 ِفًتج ـح تٌٍّىثز

ً فيٟ خفيً وثإلخفثي خمثيج صغ١

.تٌظٍّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثز
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 إَٝبُ ػجٞذ

 ٍفزشق طشق

 
ْٕبك ىحظبد َّش ثٖاب ىاٌ 

 ّؼذ ثؼذٕب مَب مْب
ال ّؼيٌ ٕو ريل اىيحظبد 
ّحِ ٍِ َّش ثٖاب مً ٕاٜ 

 ٍِ رَش ثْب
ّؼااٌ رَااش ثْااب ٗثااذا يْب ال 
رخااشم ٍْااب أجااو مُ رزااشك 
مثبسٕااااب اىخبصاااأ اىزااااٜ 
ٝسزحٞو مُ ّناُ٘ ثؼاذٕب 

 مَب مْب أجيٖب
بد ٍاارثشٓ ىااٌ رنااِ ىحظاا

 ثقذس ٍب رنِ دسٗسبً ىْب
فْٖبك دسٗس ٗ جشاد ىاٌ 
ّنااِ ّزؼيَٖااب مثااذاً إال إرا 

 ػشْب ريل اىزجبسة
أذ ّظِ مّٖاب ٍااب ت ثاو 
ٕٜ رحَو ثاذا يٖب ّؼَابً 

 ال رؼذ ٗال رحاٚ
ال ّشؼش ثيطف هللا ثْاب إال 
ثؼااذ مُ ْٝنشااف اىساازبس 

 ٍِ ػيٜ مػْْٞب
ٕٗاازا اىساازبس َٝنااِ مُ 

 ْٝنشف فٜ اىذّٞب
بف مٍااش اىساافْٞٔ مإّنشاا

 اىزٜ  شأٖب اىخضش
َٗٝنااِ مُ ال ْٝنشااف إال 
فٜ األ اشح محنَاخ أزاو 

 اىغالً
ىااٞب ثبىضااشٗسٛ مُ ّااشٙ 

 اُٟ حنَخ ٍب حو ثْب

ىناااِ ٍاااِ اىضاااشٗسٛ مُ 
ّرٍِ ثأّأ ٍاب حاو ثْاب إال 

 ىسجت ٗىطف ٍِ هللا
فال ٝؼطاٜ إال ىحنَاخ ٗال 

 َْٝغ إال ىحنَخ
ٗحزٚ ٍب ٝرىٌ ّٗظْٔ شش 

ماااو أاااذ ٝنَاااِ ثذا يااأ 
 اىخٞش

مو ٍب ػيْٞاب فقاظ ٕا٘ مُ 
ّفٌٖ سسب و هللا ىْاب فاٜ 

 مو شئ
ّٗؼااٌ مػيااٌ مّاأ ال َٝااش …

ثْااب شاائ إال ٗأااذ ٝزااشك 
 ثذا يْب مثشاً 

ٗمػيٌ مّْب ٍِ اىَسزحٞو 
 مُ ّؼذ مَب مْب ٍِ أجو

ىنااااِ ٍااااِ اىََنااااِ مُ 
ّجبٕااذ مّفسااْب مااٜ ّؼااذ 

 مفضو
فااال رجؼااو ٍااب رغٞااش ثاال 

 رغٞٞشاً ىألس٘ء
 ثااو ملؼياأ ّقطااخ رحاا٘ه
رأ اازك ىؼاابىٌ م ااش ٍااِ 

 اى٘ػٜ ٗرذثش األٍ٘س
اسفااغ اىغشاابء ٍااِ ػيااٜ 
ػْٞٞاااال فشثَااااب ّظشرٖااااب 
أبصشح ٗدع ىقيجل ٗػقيال 
فشصاااأ ىيحنااااٌ فشثَااااب 

 ّظشرٌٖ رنِ مثاش
مِ ٍؼْٞبً ىْفسل أجو مُ 
 رطيت اىؼُ٘ ٍِ اٟ شِٝ

فيااااِ ٝساااازطٞغ محااااذاً 
ٍسبّذرل ٗإػبّزل إُ ىاٌ 
 رسبػذ مّذ ّفسل اٗالً 
ىاٌ حشس أيجل ٍِ أٞا٘د األ

ٗاسيل دسٗثل ٍاِ لذٝاذ 
 ثقيت ساضٍ ٍطَئِ

 ٗرزمش دا َبً 
ّحااِ ال ّحزاابم حجاابً ٍااِ 
األ اااشِٝ ىْحٞاااب ساااؼذاء 
ثقذس ٍب ّحزبم ٕزا اىحات 

 ٍِ مّفسْب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صثخ٠ًٓ ػده تٌف١ّه

 ٌّٛتؼٙرت

خيييييثٌّٛتلف  ٚألْ تٌف١يييييثذ ١ٍِةييييير

ٚتٌصفييه٠ثز تٌصييٝ ٠ؽييح ػ١ٍٕييث أْ 

ٔٛتؼٙٙييث ٔييصؼٍُ ِٕٙييث فٙييٝ ِفطيير 

أْ ٔألييييييى ِٕٙييييييث تٌييييييٍتن ػ١ٍٕييييييث 

 ٌّٕصىًّ تٌط٠ًك

ٕٚ٘ثن خؼي  تألشيمثي ٠فيًْٚ 

 ِٓ ِٛتؼٙر ِشىالشُٙ

 ٠ًٙخْٛ ف١هِْٕٛ تًٌٙٚج

فصؽه شمص ٌه٠يٗ ِشيثوً تِي٠ًر 

ف١ييييييهِٓ تٌؼّييييييً ٠ٚٙييييييًج ِييييييٓ 

ِٛتؼٙيييير تٌّشييييىٍر ٕٚ٘ييييثن ِييييٓ 

 ٠هِٓ تٌطؼثَ ف١ؽه ف١ٗ تٌّالو

 ٕٚ٘ثن ِٓ ٠هِٓ تٌؼاللثز

ٕٚ٘يييثن ِييييٓ ٠يييهِٓ تٌصىٌٕٛٛؼ١ييييث 

 صٛتصًِٚٛتلغ تٌ

لييييه ال ٠ىييييْٛ وٌييييه ٘ييييٛ تٌّييييدح 

تٌٛـ١ه ٌإلنِثْ ٌٚىٓ تًٌٙٚج ليه 

 ٠ألىٔث إٌٝ ػثٌُ تٌض١ثع

فثٌّشيييىٍر ليييه شىيييْٛ وثٌّيييً ثْ 

تٌيييىٜ توت ٌيييُ ٔٛتؼٙيييٗ ّٚٔصثصيييٍٗ 

 ٠ٕٚصشً فٝ ـ١ثشٕث

فثٌّٛتؼٙيير ٘ييٝ ِشييً  تٌؽييًتؾ 

تٌيييييييىٜ ّٔيييييييصمهِٗ الِصةصيييييييثي 

 تٌّشىٍر ِٓ ؼىٚي٘ث

ٚشفصيييثغ تٌّٛتؼٙييير إٌيييٝ تٌصفٍيييٝ 

 خثٌشؽثػر

ٌىً لًتي ض٠ًدر تِيث تْ شمصيثي ٚ

تٌٙييًٚج فصصييٖٛ ٠ٕٚصشييً تٌّييً  

 فٝ ـ١ثشه

تٚ تْ شٛتؼيييٗ ٚليييه ٠ىيييْٛ ٔص١ؽييير 

وٌه تالـّثَ خدؼ  تالٌُ ٌٚىيٓ 

أٌيييُ ِ ليييس شؼيييٛن خؼيييه٘ث ٌٍف١يييثذ 

 تّٔثْ ؼه٠ه ٌٚه ِٓ ؼه٠ه
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 اىَْزقَخ
  رٍ٘ٞخثِ ٍْٚ 

 
 

وييثْ تألِييً وثٌّؼصييثن خثٌّٕييدٗ 

 ٌٟ إػؽثج ِٚشيثػً ؼثيفير

ألٔعٝ ٚلؼس فٟ ػي١ٓ صي١ثن 

ّٔييثء ِمضييًَ فؼييال ٠ِٛٙييث 

وثٔس  ثغ١ر تألٔٛظير ِيثوؼر 

ٔٛػييث ِييث ػٍييٝ ـييه شم١ّييٟ ال 

أػييًف ٌّييث شصظييثً٘ أٔٙييث ال 

شييًٜ فييٟ تًٌؼييً تٌييىٞ ٠صدييغ 

غ٠ًٍشٗ ففّيح غ٠ًيٍذ ويً 

تًٌؼيييثي فيييٟ تٌٍفيييثق خيييأٔعٝ 

ٚخألًىىثٔييييس  ييييثً٘ذ ؼييييهت 

وأٔٙث غٍّصٕٟ ِٓ ؤٛخٟ ِٓ 

ألطثبٟ ٌٚالشٟ ِغ وع١ًتز 

٘ييٟ ٌييُ شىييٓ ألييً ِييٓ وٛوديير 

تٌّٕيييثء تٌصيييٟ يتفميييس ٚتٌصيييٟ 

ٌٚىٕٙييييييث وثٔييييييس تألغييييييًج 

تألغيييًج ٌصّيييصهيؼٕٟ ٌؼميييه 

إشفييييثق أخييييهٞ خ١ٕٕييييث ال أفٙييييُ 

و١ييف ٌييٟ أْ أػصييٍي ٚأػٍييٓ 

 تِصّالِٟ أِثِٙث

وثٔييس ل٠ٛيير ٌييُ شصييأظً ػٕييهِث 

شًوصٙييييث خيييييثنئ تألِيييييً خيييييً 

أوٍّييييس  ٠ًمٙييييث ٚشًوصٕييييٟ 

لٍفٙييث ٌؼديير ػييهَ تالوصييًتض 

ؼث ـصٝ ػٕهِث إوت ٌُ شؽهٞ ٔف

شًوييس ٌييٟ تٌّؽييثي أللٛٔٙييث 

ٚإْ أٌٙٛ ِيغ فصيثذ غ١ً٘يث ٌيُ 

أشّىيييٓ ِيييٓ وٌيييه تخصّيييثِصٙث 

تٌّثـًذ شًشُّ فٟ ٚؼٗ ويً 

ألييييًٜ ٚلييييغ ـييييىتبٙث وٕييييس 

أٌصفييس ِييًتيت ٌيي١ُ ألغييثٌي 

صثـدصٗ خً تػصمثنت ِٕٟ أٔٙث 

٘ييييٟ تألٔعييييٝ تٌصييييٟ وّييييًز 

ٍِتؼ١صيييٟ ٚغيييًٚيٞ خيييهْٚ 

ِييييييييثخك إٔييييييييىتي ـصييييييييٝ أْ 

ر فيٟ ِٛتض١ؼٙث وثٔس ِمصٍفي

تٌغثٌيييح أشيييًن فيييٟ ـيييه٠عٙث 

ٌٚىٕٙث وثٔس شّيصًنٟٔ فؽيأذ 

فيييال أؼيييه ٔفّيييٟ غ١يييً ٚأٔيييث 

أـثٚي٘يييث يتضيييمث ٌؼف٠ٛصٙيييث 

فٟ إِيصفهتض ِٛتضي١غ ػيهذ 

وثٔيييس ظمثفصٙيييث ٚتِيييؼر ػٍيييٝ 

تألغٍييييح وثٔييييس شؽ١ييييه ٌغيييير 

تًٌؼثي "أالػ١ح تًٌّت٘مثز 

ال شٕطٍييٟ ػٍييٟ" ٘ىييىت لثٌييس 

ػٕييهِث وٕييس أِييثيَ تـييهٜ 

ال أالػ١ح ٠ًٌ تٌّٕيثء تٌيىٞ 

٠صييييٛتٔٝ فييييٟ تٌظٙييييٛي خيييي١ٓ 

 .ت١ٌٕٙٙر ٚتأللًٜ

ِثشيييث ًشٙث إ٠يييثٖ ويييثْ أوديييً 

ِيييٓ أْ أشمثِيييّٗ ِيييغ تِيييًأذ 

غ١ً٘ييييييث وثٔييييييس ِىصّييييييفر 

ػىي٠يير لٍييح ٌؼييٛج أفًغصييٗ 

ِيييٓ ١٘ثويييً ٚصيييٛي ّٔيييثء 

 ًِيْ لدٍٙث

ٚصييييٍٕث إٌييييٝ تٌٕٙث٠يييير ٘ىييييىت 

أ٘دًشٕيييٟ أٔٙيييس ويييً شيييٟء 

نْٚ أْ شطٍيييييييح ِٕيييييييٟ أٞ 

ػاللٗ يِي١ّر نْٚ أْ شصيأظً 

ٌغٍي تٌصٟ وٕيس خأٞ وٍّثز ت

أّٔؽٙث ٌٙيث خؼيهِث وٕيس ِي١ه 

تًٌـ١يييييً ؼيييييثءشٕٟ ِٛنػييييير 

وإٔٙييث شًوصٕييٟ فييٟ ِٕصصييف 

تٌط٠ًييييك ضييييثبؼث ال ألفييييٟ 

تٔه٘ثشييييٟ أـّّييييس ؼييييٍءت 

ِٕٟ لً ػٍيٝ تألي  خثو١يث 

ٚتٌٕصف تأللً خميٟ ٠ًتليح 

شييفص١ٙث ٚ٘ييٟ شٕطييك خصًوييٟ 

٘يييىٖ تٌّيييًذ ٌيييُ أفؼيييً شيييٟء 

٠يييييهػٛ فصيييييثذ ٌصًويييييٟ ويييييثْ 

تٌّٛليييييف غ٠ًديييييث أـّّيييييس 

ٍٕٟ ػيييييٓ أِيييييٟ وّيييييٓ فصييييي

ٚأٔييثفٟ أِييُ تٌفثؼيير ٌٙييث ٌييُ 

أِيييصطغ إٔميييثو ود٠ًيييثبٟ فيييٟ 

شٍييييه تٌٍفظيييير ٚال يؼييييٌٛصٟ 

 تٌصٟ شٙثٚز أيضث ـ١ٕٙث

أوويييً إٔٔيييٟ ٌيييُ أليييً شيييٟء 

ـ١ٕٙث فمي  تِيصغًلس تٌىع١يً 

يخّييييث أِييييثخ١غ أللييييًغ ِييييٓ 

تٌمٛلؼييير تٌصيييٟ وثٔيييس شطديييك 

ػٍييٟ وٕييس أيتلدٙييث وييً ٠ييَٛ 

ٌٚىٓ شٟء ِيث ٠دؼيهٟٔ أوعيً 

خمٛذ إ١ٌٙث  ِٕٙث ٚألً ٠هفؼٕٟ

ٚلؼس ف٠ًّر ٌشٟء غيثِ  

يخّييييث ود٠ًييييثبٟ تٌّصييييطٕغ 

ِٕؼٕييييٟ ٌٚىٕييييٗ ٔفّييييٗ تٌييييىٞ 

أٚؼهٟٔ فيٟ أـيهٜ ِّيثءتز 

شّييٌٛ أِييثَ خ١صٙييث يفميير خثليير 

 ؼٛيٞ ٚػٍدر ِؽًٛ٘تز

 

 

 

 



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 

 

 

 

 ش١ّبء ٠ذٟ

 ِش اللٟ

 ٖ القي  ي ٍوكي ٍغزش  ي 

 .. عظخرك
 

 .…  لّيض أنخ  ن وقفظي رزخرك

 

 لّيض أٓخ لك و ٛيا ث  

 ..…أٓزخرك

 

 .… لّيض طزعني و أٗظَي طَحرك

 

 .… لّيض حلظغخ   و حلنٔيخ 

 

 .… لّيض أٓفَ  ؿ  طنخ 

 

 ..… لّيض أعيي و أق    علٖ

 

 .…  لّيض أٗ  ك رؤل  وٕ

 

ّٛزَ ٍوكي رخ ومخ   ..… لّيض أ

 

 لّيض أثٌد عليفخ م  ظي  ؿ  

 .…طنخ 

 

 .… لّيض أق   ٍحف منٜلق كخل 

 

ء  لّيض و ٛزَي ٓخ َ ر

 …ٍؿع 
 

ال ٓخرلي عن حن  و ال قخلي أعم  

 .… أم 

 

 … لّيض أٗي  عنك ث  أوؿخعك
 

 لّيض طمي  و حٓني أنخ 

 .…ىٍحعك

 

 … لّيض أنخ حلنكَح  وقلش حلظقيمَ
 

 لّيض طق   معم  و ال 

 …طعملٖ
 

 .… لّيض أٍحٟيني

 

 .…  لّيض أٛخللني

 

 .… لّيض أنخ أريمك علي ٍوكي

 

 … لّيض أنخ ؿَوكي
 

و  ظؤٓ  أني  لّيض 

 .… كملظٖ

 

 .…أٓ  علي وقظي

 

 .… أٓ  علي ع٘مي

 

 .…أٓ  أنخ مخ نفٔي

 

 .…ثخ  كقي  قخو ظٖ

 

 .… ثخ  كقي  ؤوكظٖ

 

 ..…ثخ  الُ  أٓظٔل 

 

 عَ ظٖ ح  …  ن ريٍي 

 ……حللكخمش نٜيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يخىس  نيَ

 أٍمي حلَؿ  

حٓااظظلض أ نيااخطي أ كااخٍح وٍىمااش 

ی ل  ث   خ وؿاي علأطَمي أ  ط

 !حل ؿ ى

 لملظني لمكخ  رعيي  وقخلاض لاي 

ميض لك حلٔعخىس طلملينفخ لظ٘  

 اااائحىت ٗااااقخً مَوماااا  ػاااا  مغلاااا  

ٛاامخ   رنز٠ااخط  حلظااي طلَثااض 

 .لظ مخ ا  أٍحى

 ااي عينياا  ثااخ  حلكااء  مااجن  ناا  

حلغَح   مٔاظـيي ٟاعفي  وماِس 

ؿٔيي  و خ ك  لاي أ  أٍطـا  

 !ٍؿفش حلع٘  ح و 

أكٔٔااض أ   ااخ مُبااّ قني ٗاايء 

ن حلـخًريااش مااي   ثيااخني الياا    اا

ٍحغزااخً  ياا  ىو  ثاا  حلز٘ااَ  وال 

أىٍي أثااخ  لِح ااخً علااّي أ  أرااَف 

 !ح ٍٝ ومي ال طزخٍكني

  خلي أٍحت طنظظَ 

طظلاااَت عيناااخ  مخ ٔاااش اماااخي أ  

أ يلي ثي أٍحِت  أ  أ ي٠ي علاّي 

رمخ أُغيا علی أنفخٓاك  ناي  أو 

 .كظی ط حٍْي عني ا  حٓظبعضِ 

ي كملظناي و خًح عٔاخي أ عا  وقا

نفٔااي علاای حلفااَحٍ   ٔااَص  ااي 

حلاااايٍد مخثمااااش علاااای وؿفااااي  

أطنخود حلنفْ  ا  كلماي  أطاٌثَ 

 !ح  ْ و خ طنف  حلٌثَی

 َٔص وأنفخٓي المؼش  وعاخطقّي 

ملماااء   اااخ لااا  أٓاااظب  كملااا   

ناازٞ لاايْ لعمقاا   و ااي حلفاائحى 

 اان قااَحٍ   مااخ ثااخ   نااي اال أ  

وؿااااااااااااايص نفٔاااااااااااااي قزااااااااااااا  

 !حلنفخمش...أٗظخا حلَؿ  
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 ومخ غِ  ح 

  ًثَى حلك٘زخ١ي

طلض وق  كفي  أٗـخٍ حلوَم  

ّٛفش عل  ؿخنزي حلّبَما    حلمظَح

ثخنااض ح وٍحا طعااِف ٓاايمف نيّش 

قلزفااخ وطٔااكذ ه٘و٘ااظفخ كااين 

حٍطبخ فخ رخ ٓفلض  اي ٍوكفاخ  

ّٔاااافَ  ااااي  ثاااائوّ حل٠ّاااايخ  وحل

 . يخ ي حلعي 

ثخنااض ٍوكفااخ   ااي مااٌح حلمٔااخء 

ّٔاا ىحء ٓاامخإ  ثلااخ   حلمغزااَ; حل

ؿلزخرفااخ حلف٠اافخٝ حلااٌّي موفااي 

ٟي  ٛيٍمخ   في٠ش حلـناخف  

مااخ الاا   َّ َّ أنفخٓاافخ وؿ طََفااَ  حللاا

 .حالهظنخا

 

طلماا  ثظزاا  وأٗااعخٍ  رااين ثفّيفااخ 

وطٔاايَ رنظااَحص  خٍغااش  طلاايّّا 

 اااي ح  ااا  حلاااٌّي الف لفاااخ  يااا  

ٛااااا ٍطفمخ ومااااا  ملقاااااي علااااا  

 ٔاااخ عفخ ؿميااا  أٗاااعخٍ  ثؤنّفاااخ 

"ليلااا  حلعخ َمّاااش"  اااي ُ خنفاااخ 

مي حلظّي فنّظا  "قئافخ" كيناخ و

و "عمَمااخ حلوّبااخد" حلااٌّي مااؤّ  

رفخ  ي ثّ  ٛءطفخ كينخ  هاَ  اً 

ٍأص  اااي ميجظااا   اااخ طَنااا  لفااااخ 

ٍوكفااخ  اان للياااش ١ ملااش طاااَى 

ؿا  طٜايمقخ  َّ َّ وٓاخ ش حل  يفخ ٓ

لماااخ قخلظااا  أّ  حلمااائ نين عخث٘اااش 

ٓااازلخ   ااان »ٍٟاااي حّع عنفاااخ 

ؿااااخ  رااااخلللي َّ « ُمّاااان وؿاااا   حل

ّٔاـ ى ونخٛيش الط ول   ن أػاَ حل

ااءس  ظٔاالّقض ليخلااك ح  ااخني  ّٜ وحل

ؿاايٍح  قلزفااخ كظّاا  عااخىص طااَى 

 ي نظَحط  حلظّي مقاٌف رفاخ اليفاخ 

 ََ  اان كااين الاا   هااَ ٗاامعخ أكماا

وا ٠ااخءس هظخ يّااش علاا  فن نفااخ 

 ٜاااايّقظفخ وٍحكااااض طغااااِ   اااان 

أكء فااااااااخ كاااااااايحث  حلاااااااا ٍى و 

مخكين َّ  .حل

 

طااااايه  حللاااااَ  حلـاااااخ عي  ااااا  

عااَف ٛاايمقش ٛاايمقظفخ حلظّااي الط

غ  أنّاا  لاا  ٍ ممااخ  َّ ٓاا حمخ  رااخل

أكي   خ كٔذ أريح أّ  رينفمخ أّي 

عءقش اً ال ٗز   ي ميجظفمخ مانّ  

علااااا  ًلاااااك  ح ولااااا   لـزّاااااش 

وحلؼّخنيش ٓخ َس غياَ أنّفاخ قا٢ّ  اخ 

ثخنض طعخ لفخ رمظفَمخ ر  ثخناض 

  قنااش أّ  ٍوكفااخ  ااَ س لَوكفااخ 

وحنعكخّ لفخ لٌلك ل  طكن طوفاي 

قبميَ  ن أٓاَحٍمخ عنفخ  قيحٍ 

 لكااض لفااخ عناا  حلكؼيااَ; أٓااظخً 

ٓاافمخ وحلااٌّي  ٍّ حلعَريّااش حلااٌّي مي

طعلّ  ر   ئحىمخ وكفَ حٓام   اي 

طء ياا  قلزفااخ نق٘ااخ  َع نيّااخ ال 

ّٔااان    لااا  طعاااي  طمليااا  ٍماااخف حل

ؿاخ  وثاؤّ  حّع  َّ طَى غيَ   ن حل

١ااا ى ح ٍٝ علااا  ثاااّ  ٍؿاااخ  

 .حلعخل  ول  مز  عليفخ االّ 

س  ثخنض ٛيمقظفخ َّ طنٜلفخ ثاّ   ا

أ  طُنِ  ٓاق  أ خنيفاخ ١خلماخ لا  

لاا  ماازق لفااخ رَغزظاا   ااي وٛاالفخ 

وأ  طوفااي ارااَ غِلفااخ الاا  كااين 

 . ـخمَط  لفخ رلزّ 

 

فلّض طظَقّذ ىنّ    نفخ الا  كاين 

ّٔاااانش  ااااش لفمااااخ  ااااي حل ّٜ  هااااَ ك

حليٍّحٓااايّش كاااين مّماااض رمغاااخىٍس 

حلقخعاااااااش  نخىحماااااااخ رخالٓااااااا  أ  

 طنظظااَ   حٗااظعلض   ـااؤس  كنخمااخ

ٛاااااايٍمخ   ٓاااااايق  وغااااااَىّص 

حلزءراا  أؿماا  أللخنفااخ  ط ّمـااض 

عينخمااخ رزَماا   اان ألاا ح  قاا ّ 

قِف   ظبلات ًو ٍحثلاش عزقاش ال 

معاااااَف نيٍطااااا  ٓااااا ى أنااااا ف 

حلعخٗقين وط٠َّؽ وؿففاخ كياخًء 

 .وكمَس

ٍأط  مظقايّ  نل ماخ  "١خٍقاخ حران 

ِّ ح ٍٝ  اان طلااض  ُمااخى"   طفظاا

س  مفظاااظق  ِّ أقيح ااا  ٗااام هخ و عااا

ي  عاخٍت حالنظظاخٍ أنيلٔفخ ومنفا

ّٔااء   مااَ و حل ِّ ّٕ حل ىحهلفااخ ومااَ

 . ي ٓخكخطفخ و ينفخ

 

ى راا   َّ أٍمفااض ٓاامعفخ لمااخ ٓاايغ

ّ٘اا ا  لٔااخن  وحنظظَطاا  رـمااَ حل

وحل لاا  ليوزَمااخ أنّاا  ٍحغااذ   ااي 

ٛاايمقظفخ ورؤنّاا  مؼاا  رفااخ كظّاا  

طقنعفاااخ  أثمااا  ثء ااا  و اااخ ثاااخ  

ّٕ  علاااا  قلزفااااخ   ماااايٍي أناااا  ٍ

ر َّ ض رفاااخٍحص حلفناااي ثلّفاااخ    ظٔااا

حلنّيااَح   ااي أوٍىطفااخ وطٜااخعيص 

كمااا  حلزَثااااخ  ىحهلفااااخ طٔااااخ   

عقلفاااخ وطَراااك اىٍحثفاااخ وقاااٌف 

ريخٍقاا  علاا  قلزفااخ  ؤهااٌ رع٠اافخ 

قاااض  َّ م٠اااَد راااؤط   رعاااٞ   طع

ماايحمخ ورواا حء و ااخٝ حلملكاا   

عليااا  اعااايح خ  ١ؤ١اااؤص ٍأٓااافخ 

 .  ح قش

ط٘ااّكَمخ و ٠اا  ل٘ااؤن  رعااي أ  

 .ؿلي ٍوكفخ وقٜ  ففَمخ

 

َّ ٓاا ى ر٠ااعش أمّااخ  كظّاا   لاا  طماا

ؿخ ظفخ ٛيمقظفخ رعي أ  حعلمظفاخ 

راااخلوزَ راااي     كخٍقاااش  لظفزاااش 

ّٔظخٍ عان  طيّت قلزفخ ىّثخ لظٔي  حل

حللكخماااش وطنفاااي  هاااَ  ٜااا لفخ 

رٜاا ٍ هب رظفااخ علاا  أٓااظخًمخ 

رعاااي أ  ن٘اااَطفخ علااا  ٛااافلظفخ 

حلفخمٔااااز ثيّش ىو  علاااا   نفااااخ  

  مزظفااخ أ اا حؽ حلويزااش أوؿخعااخ 

ّٜخ  ٛخعين   و ال خ ع ٝ حل

 ي حل قض حلٌّي فنّض نفٔفخ أنّفخ 

"أناااااايلْ" ٗااااااخ وش رفيزظفااااااخ 

ى ؿٔااَ  َّ ٍحعفااخ أنّفااخ ثخنااض  ـاا

عز ٍ  " ٠ي  ١اخٍا" عزَماخ 

 .لينخ  غخمظ 

و ااي حللااين حلااٌّي مماا ص حلنّااخّ 

 يااا  رٔاااكظش قلزيّاااش   اااخص قلزفاااخ 

 .حلمٌر ف رٔكظش ع٘قيّش
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 لمياءأحمد عثمان
 الكابوس األسود
س ششييؼً شًت٘ييث ـٌٛٙييث  ١ٍييٗ تٌٛليي

خ١ٍٙييح تٔفثِييٙث خأؤٙييث تغّضييس 

ػ١ٕ١ٙيييث كشيييىوًز يأشٙيييث خّٕثِٙيييث 

ػيييهٖ ِيييًتز فصيييثٖ ٔف١فيييٗ ٌٍغث٠يييٗ  

كشيييييًٞ خؼ١ٕ١ٙيييييث شيييييدؿ شيييييغٛف 

أل٠يييىتبٙث ٔٙضيييس ِيييٓ ِضيييؽؼٙث 

ِفٍٚػييييٗ فأِييييصؼثوز خييييث  ِييييٓ 

تٌشيي١طثْ تٌييً،١ُ كٔثِييس خييًِش 

٠ٍّيييي ٖ تٌمٍييييك ِييييّؼس تصييييٛتز 

خييييثٌّطدك ـ١ييييثٖ تلييييًٞ ِييييىثْ 

مييد  خثٌشييمٗ ت٘ييُ ؼييُٕ تلييً ؟ شص

تِٕثٔٙث خدؼضيٙثك شًشؽيف ٠يهت٘ثك 

ِم١هٖ تال ًتف تصٛتز خؼ١يهٖ ٠يث 

ٌٙييث ِييٓ ١ٌٍييٗ ٠ًِدييٗ يتبفييٗ ِييّه 

شٍّييي  تٌّىيييثْ كويييثنز تْ شصديييٛي 

ػٍٟ ـثٌٙث لٛفث ِٓ نلٛي نٚيٖ 

ت١ٌّثٖ لًيز تٌيهلٛي ٌيُ شّيصىًّ 

يتـصٙث شًتؼؼس خمطث٘يث ٌٍمٍيف 

تِييصىٍّس ِالخّييٙث خغًفصٙييث ِييٓ 

شييييهٖ تٌمييييٛفك تصييييٛتز ّٔييييثء 

٠يييًننْٚ تِيييّٙث تِيييثي.        كت فيييثي

 تِثي

 ٌُ ٠صٛلف صهٞ صٛشّٙث ٌٍفظٗ

كٌىيييٓ نق ٘ثشفٙيييث فمًؼيييس ِيييٓ 

تٌغًفيييٗ يليييُ نْٚ تِيييُ ال شٛؼيييه 

ئييٗ خثٌٙييثشف كوٍّييثز غ٠ًدييٗ ال 

ش١ٍّ٘يييييث كشصيييييىوً٘ث خصيييييؼٛخٗ ك 

شّيييًٍ تٌضيييٛء ٌغًفصٙيييث فثيشيييهز 

ِالخّيييٙث ػٍيييٟ تٌفيييٛي ٚلًؼيييس 

ٌد١ييييس ؼييييهشٙث كتيشّييييس خفضييييٓ 

ال شصًوٙث ٚتٌهشٙث ك ٍدس ِٕٙث تْ 

٘يييىٖ ت١ٌٍٍيييٗ  ّأٔصٙيييث ؼيييهشٙث تٔيييٗ 

تٌؼمً تٌدث ٓ شّس يتبفٗ تٌّّه 

تٔٙث ٔفُ تًٌتبفٗ تٌصٟ تِصٕشيمصٙث 

ِّثءت تيشؽفيس تِيثي ـي١ٓ شيّس 

يتبفييييٗ تٌّييييّه ظث١ٔييييث  ّأٔصٙييييث 

ٚتٌييييهشٙث خأٔٙييييث ِييييصٕثَ خؽٛتي٘ييييث 

٠ًتٚن٘ث شدؿ ٘يىٖ تالٔعيٟ ٠يهتػح 

تٔظثي٘يييث خًِيييَٛ ػٍيييٟ تٌفيييثب   

ٌغًفيٗ كـشًتز غ٠ًدٗ شصفيًن خث

تلصفييس تالصييٛتز ٚ٘ييهبس ت١ٌٍٍييٗ 

فٕثِيييس ِٔٛيييث ػ١ّميييث كٌيييُ ششيييؼً 

صيييييٛز خصيييييٛز تٌديييييثج ٠فيييييصؿ 

تغّضييس ػ١ٕٙييث وييٟ ال شييًٞ ال 

شصّٕييثٖ شفييهظس ؼييهشٙث فأٔصفضييس 

كتلدًشٙييييث تْ تٌؼثصييييفٗ تشييييصهز 

شؼثفً ِيغ ٔفّيٙث ويٟ شميًغ ٘يىٖ 

تالفىيييييثي ت٠ًٌّديييييٗ ِيييييٓ وٕ٘ٙيييييث 

كتِيييصىٍّس ِٔٛٙيييث ٌٚيييُ شغّييي  

ِيييٛٞ نليييثبك ـصيييٟ شيييؼًز خ١يييه 

شٍصف ـٛي ليهِٙث شّيفدٙث ألِيفً 

شىييييييثن ششييييييك تالي  ٌصألييييييه٘ث 

ٌٚىيٓ تيشفيغ صي٠ًمٙث ….. ِؼٙث

ٌٚييُ ٠ّييّؼٙث تـييه ٍِؽّييٗ خم١ييٛ  

ِٓ ـه٠ه ًِٚخٛ ٗ تٌٍّثْ شٍيصم  

تٔفثِييييٙث خصييييؼٛخٗ خثٌغييييٗ ٕٚ٘ييييث 

ِيييمطس تًٌّٚـيييٗ تيضيييث خثشيييس 

شصييييًق ٚشصييييًق نْٚ لييييًٚغ 

صييٛز ِٕٙييث ِييًز ؼييهشٙث تِييثَ 

تٌغًفييٗ فّييّؼس صييًتق خصييٛز 

نلٍييس فٛؼييهشٙث شًؼييف ِصالشييٟ 

ٚشًفغ لهِٙث فأ٠مظصٙث خّيًػٗ ٌيُ 

شصفيييهض ِيييٛٞ خصيييٛز لفييي١  

صيييٛشٙث ِصالشيييٟ شيييًخس يشيييفٗ 

١ِثٖ ٚٚضيؼس ٚؼٙٙيث خي١ٓ وف١ٙيث 

أوت خ١يييه خٙيييث تشيييٛتن وثٌّيييىثو١ٓ 

شصفؼٙث فصّيثل  تٌيهَ ِيٓ ٚؼٙٙيث 

ٔظًز خثًٌّأٖ ٌُ شؽه ِيٛٞ شيدٗ 

تألٔعييييٟ تٌصييييٟ شًتٚضييييٙث خثشييييس 

شٕثنٞ ػٍيٟ ـثٌٙيث تِيثي ت٠يٓ تٔيس 

تِثي تفصمهن تِٟ تِيٟ ٌيُ ٠ّيّؼٙث 

تـييه لًؼييس ألِٙييث ـيي١ٓ يأشٙييث 

 لثٌس صدثؾ تٌم١ً أِثي

أِيييييثي خصيييييٛز ٠شيييييدٗ تٌّٙيييييُ 

تٔظيييًٞ ٌيييٛؼٟٙ تِيييٟ تال شيييًٞ 

 تٌهِثء

ال ٠يييييث تخٕصيييييٟ فٛؼٙيييييه تٌؽ١ّيييييً 

ِشييييييييًق خؼ١ٕييييييييثن تٌؼّيييييييي١ٍصثْ 

تصيييييطفدس ٚتٌيييييهشٙث ٚٔظيييييًز 

 ًٌٍّأٖ ٚلثٌس أِثي تِٟ ػهز

شٛؼّييييس ٚتٌييييهشٙث ِييييٓ وٍّثشٙييييث 

ِٛيييٗ ٚٚضيييؼس ٠يييه٘ث تٌغ١يييً ِفٙ

ػٍييييٟ ؼد١ٕٙييييث فمثٌييييس ِييييثوت خييييه 

 ـًتيشه غ١ً ًِشفؼٗ

ٔظييًز أِييثي خؼ١ييهت فٛؼييهز وتن 

تٌشييييييييدؿ ٠مييييييييف ٚيتء ٚتٌييييييييهشٙث 

خّفثٌٚييٗ ٌمٕمٙييث شفييثٚي ٚتٌييهشٙث 

تٌيييصٍّص شٍفيييظ تٔفثِيييٙث ٚششيييٙك 

شفيثٚي تْ شييصمٍص ِيٓ ٠ييه تٌدٕييس 

أشس ٌّيثي خٍؼثؼيٗ ٚضيًخس خٙيث 

تٌشييييدؿ ٌييييُ شضييييًج تـييييه ٌىييييٓ 

شٙث فصّثل  ؼًـس ٠هت٘ث ٠ٚه ٚتٌه

 تٌهِثء تيضث

خّؽًن ِمٛ  تٌهِثء تِصأل تٌّىثْ 

خثٌضفىثز تٌش٠ًًٖ ٌُ ٠يًٚ ِيٛت 

 تِٕثْ ود١ًٖ شٍٙط تٌهِثء

ـييثٌٚٛ تٌٙييًج ِييٓ تٌّىييثْ تٌصفييس 

ـييييٛي ٠ييييهتُ٘  ؼٕييييث٠ًٌ ـه٠ه٠ييييٗ 

 ٌٚىٓ

 شؼثٌس صًلثشُٙ

صيييّس تٌؽ١ّيييغ تِيييثي ٚٚتٌيييهشٙث 

شؽٍّيييثْ خيييًوٓ خؽيييٛتي تٌفيييثب  

غف١ييس تِييثي فييًأز تٌشييدؿ ٠شيي١ً 

١ٙث تِثي تِثي ١٘ث ِأتلهن ـي١ٓ تٌ

 تألِثْ

ـهلس تِثي خؼ١ٕٙث خثٌّٕمى تٌٛـ١يه 

ٌٙث شٙمس ـ١ٓ يأز فصثٖ ششيدٙٙث 

ٔؼُ تٔٗ شدفٙث فصثٖ ِعٍٙث خىً شا 

 شٍٛؾ خ١ه٘ث ٌصٍُّ ٚتٌهشٙث

و٘ييييح ٌٍشييييدؿ ٌٛتٌييييهشٙث ٚتلييييى٘ث 

ٌّىييييييثْ خؼ١ييييييه تٔشييييييمس تالي  

ٚتخصٍؼيييصُٙ صيييهٞ صيييٛز تِيييثي 

 تِٟ….شصًق تِٟ 

 ت٠مظٙث ٚتٌه٘ث

ِثي: تخٟ ِٓ ت٠ٓ تش١س تػٍُ تٔيه ت

و٘ديييس ٌٍؼيييثٌُ تالليييً ٌميييه وٕيييس 

 خهفٕصه ِٓ ت٠ٓ تش١س

ٚتٌيييه٘ث: ١٘يييث ٠يييث تخٕصيييٟ ِيييأتلىن 

 ـ١ط تالِثْ ت ّةٕٟ

ّٔييس تِييثي تِييً ٚتٌييهشٙث ٚتٌصٙييس 

خٛتٌييييه٘ث ٚشييييغفٙث ًٌ ٠صييييٗ تشييييس 

 ؼهشٙث شصفمه تٌّىثْ تِثتتتي تِثتتتي

ي٠ڤيييثي ت٠يييٓ تٔيييس ٠يييث ….ي٠ڤيييثي 

 تخٕصٟ

 ؽييييهٌٖىييييٓ تٚلييييف صييييٛز تٌ

………. 
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ي ٠صٙث   فً صيغ١ً ٠ؼديط خشيا 

ِيييث تصيييًز تْ شؼيييًف ِيييٓ ٘يييىت 

ِٚثتٌىٞ تشيٟ خيٗ تٌيٟ خ١صٙيث ِشيس 

خمطيييييث خط١ةيييييٗ ٚفصفيييييس تٌديييييثج 

فٛؼهشيييٗ ٠ّّيييه ِيييى١ٓ ٠ٚطؼيييٓ 

 ؼّه ٚتٌه تِثي  ؼٕثتز ػه٠هٖ

تِيييث أِيييثي فصّيييفف ػٍيييٟ خطٕٙيييث 

شصييييأٖٚ ٚضييييؽ١ػ صييييٛشٙث ٠ّييييأل 

تٌّىييييثْ غثيلييييٗ خييييهِثء شفييييثٚي 

 تاللصييييًتج ِٕٙييييث ٚـيييي١ٓ ٔظييييًز

خأػ١ٕٙيييث ٚؼيييهشٙث الِؼيييٗ خد٠ًيييك 

وثٌٍؼيييثغ تيشؼديييس تٌؽيييهٖ لٛفيييث 

خثشس شصًق تخٕصيٟ ي٠فيثي ي٠فيثي 

ت٠ييٓ تٔصييٟ ٠ييث تخٕييٗ ػّييًٞ ؼثبٙييث 

صٛز ِصٙيهي ٠ٍّي ٖ تألِيٟ تِيٟ 

تٔمييييى٠ٕٟ ِييييصمصً تخٕصييييٟ ألييييىشٕٟ 

ٌؼثٌّٙث ٚخثشس شؼىخٕٟ شٍؼعُ ٌّثْ 

 تٌؽهٖ ـ١ٓ لثٌس

ي٠ڤثي: تِٟ تشيىو٠ًٓ ـي١ٓ ليًغ 

ًِشؽفيث  أًِ ٌصي١ه تٌّيّه ٚػيثن

ـ١ٕٙييث تلدًٔييث تٔييٗ تصييطثن ِييّىٗ 

ود١يييًٖ خيييثز ٠ّيييفح تٌمييي١  ٌتن 

 تٌعمً ػ١ٍٗ ففٛؼا خؽعٗ ٌمص١ً

 ٚتٌهشٙث: ٔؼُ تشىوً

ي٠ڤييييثي : ٘ييييىٖ تٌمص١ٍييييٗ ٘ييييٟ ِييييٓ 

 لطفس تخٕصٟ

أًِ شفٛي ٌّصثي نِثء ٠ؽٍُ 

ِٚي  تألشيدثؾ ٠ٚضيفه خصييٛز 

 ٠ًِح ال ٠ؼًفٕٟ ٠ًغح خأ٠ىتءٞ

 ٚتٌهشٙث: ت٠ٓ تٔس ٚت٠ٓ تخٕصه

تٔييث خّىييثْ ِظٍييُ ِفث ييٗ ي٠ڤييثي: 

خثألِييالن تٌشييثبىٗ تٌّىييثْ ٍِطييك 

 خثٌهِثء

تخٕصٟ شؽٍُ خؽٛتي ٚتٌيه٘ث شدصّيُ 

ٌىٕٙييييث ٌييييُ شييييصىٍُ تخييييهت ؼّيييي١ؼُٙ 

٠شّْٛ يتبفصٙث ٠ٍٚٙعْٛ نِثء ٘ث 

 ٟٚ٘ ال شدهٞ يف  ٌىٌه

تِٟ تِٟ ِي١فصٍٟٛٔ تِيصأل تٌّىيثْ 

خصهٞ تٌصٛز ي٠ڤثي ي٠ڤثي ١٘يث 

٘أتلييهن ٌالخييهن ضييفىثز وع١ييًٖ 

ّىثْ تٔمٍديس تٌشيمٗ يأَ ِألز تٌ

ػٍييٟ ػمييح ٌيييُ شمييف تٌؽييهٖ خيييً  

تيشؼدييس لٛفييث ـيي١ٓ شييه تـييهُ٘ 

 لهِٙث ٚألى٘ث ٠ًٌڤثي

 ي٠ڤثي شصفهض خصٛز ٠ًِح

ي٠ڤييثي: ١٘ييث ٠ييث أِييٟ ١٘ييث ٌٕؼيي١ش 

 ِٚ  تٌهِثء ٚتألشًتي

تالضييٛتء تٌفّييًتء ش١ٕييً ٚشٕطفييا 

 تألي  ٍِطمٗ خثٌهِثء

أِييييثي ِّييييصًّٖ خييييثٌٍـف ػٍييييٟ 

 خطٕٙث شؼٛٞ ٚشٍٙط تٌهِثء

تٌؽييهٖ : أِييثتتي تخٕصييٟ ١٘ييث ًٔـييً 

ِٓ ٕ٘ث ِٕدفط ػٓ ٚتٌيهشه تػٍيُ 

 تْ ِث ٖءت ِٛٞ شدؿ ٠شدٙٙث

تلصًخييس أِييثي ِييٓ ؼييهشٙث ٌٚفييس 

٠ييييه٘ث ـٍييييٛ ػٕمٙييييث ٌىييييٓ تٚلفٙييييث 

تٌطفييييً تٌصييييغ١ً ٠ّشييييٟ خّييييدؼٗ 

 تيؼً ٠صؽٗ ٔفٛ أِثي

تٌطفيييً: أِيييثي ١٘يييث ِيييأتلهن تٌيييٟ 

 تٌٕثي

أِيييثي خصيييٛز يؼيييً ِصفشيييًغ 

تٌصيييييٛز: ١٘يييييث ٌٕأويييييً تٌّيييييّه 

 ضفىثز ٠ًِدٗ

شؽٍييُ تٌؽييهٖ ػٍييٟ ـثفييٗ تٌشييدثن 

شّّه يودصٙث خ١ه٘ث شصّصُ خىٍّثز 

 غ١ً ِفِٙٛٗ

ف١ّّه تٌطفً  خمهِٙث فصميف نْٚ 

ِمييييهِثز ٚشّّييييه يلدصييييٗ خفّٙييييث 

 ٚشّصص نِثءٖ ف١ّس ػٍٟ تٌفٌٛ

ي٠ڤييييثي شٕظييييً ٌٍٚؼٙييييث خشييييٛق 

 ف١ٍػؽٙث ١ِٚ  ػ١ٕٗ

ٔٙ  تٌؽ١ّغ فؽأٖ ٚنلٍٛ تٌغًفٗ 

 تزتٌّظٍّٗ تٌّٙؽٛيٖ ِٕى ِٕٛ

شييىوًز ي٠ڤييثي ـيي١ٓ وثٔييس أِييثي 

صييغ١ًٖ ٚششييثؼًز ِييغ ٌٚؼٙييث 

فميييثَ خفدّيييٙث خثٌغًفيييٗ تٌّظٍّيييٗ 

ٚتغٍييك ػ١ٍٙييث فمثٌييس خصييٛز وٚ 

 صهٞ  شىوًز أ٠ٓ يأ٠ىُ

أِييييثي ١٘ييييث ـد١دصييييٟ …… أِييييثي

 تٔٙضٟ ٌمه ؼثءز ؼهشٟ

ٔٙضيييس أِيييثي ِيييٓ ِٔٛٙيييث شصفميييه 

تٌّىيييييثْ شٕظيييييً ٌٛتٌيييييهشٙث خؼييييي١ٓ 

 ٠ٍّ ٘ث تٌهِغ

ٓ ٚتـصضيييٕصٙث خثشيييس شًؼيييف خييي١

 ٠ه٠ٙث

 ّأٔصٙييث ٚتٌييهشٙث لثبٍييٗ ٌييٓ أِييّؿ 

 ٌه تْ ششث٘هٞ تفالَ تًٌػح

 تمت
 

 
 
 
 

 إٔچٟ ِطثٚع

 ٌفظر ض١ثع

 

صَفيييه  ٌٍيييًجك  ُِ ٌّيييس خٍّفيييه ٚال 

يث شفشيٝ  ًّ ٌىٕٕٟ شيمص ػيثٔٝ مٍ

ِٚ  ػثٌّيٗ ٚشىيثظً وفطيً ِيثَك 

أيتليح تٌصييثي٠ك ٚ٘يٛ ٠ّييؽًك لديير 

تٌييييٍِٓ ٚ٘ييييٟ شييييهٚيك ٚخ١ّٕٙييييث 

ْٛ شّفمٕث إّٔث١ٔر ِفميٛنذك ليه أوي

شمًصث ؼدثًٔثك ضيؼ١فًثك ال ِدث١ًٌيثك 

ِم١فًثك ًِّؽثك ػصد١ًثك غضٛخًثك 

شييثو تألفىييثيك ِٕفييًف تٌىٍّييثزك 

يييييث خيييييال ِٕثِيييييدرك ال فثبيييييهذ  ـً ًِ

ًِؼٛذ ٌٛؼٛنٞك ٌىٕٕٟ ٌٚفظيه 

وصَٛك أؼ١ه تالِيصّثع ٚفثشيً فيٟ 

 .ِدثنٌصه ـّثلر تإلفشثء

 

ػٕهِث شهق تٌّيثػر تٌعث١ٔير ػشيًذ 

صفّيُ ِؼٍٕر تٔصصثف ت١ًٌٍك ال ش

 ٠ًمييه خيي١ٓ  دمييثز تٌظييالَك ال 

ُّ خييي١ٓ  شفيييهقك ال شصفّيييُ ٚشؼييي

تٌؼصّيييرك فمٍفّٙيييث ِيييث ال ششيييصٟٙ 

ي ٠صيٗ أٚ شًغيح شؽًخير تٌّييًٚي 

 ..ؼٛتي أٔفثِٗك صهلٕٟ

 

ٌيييٓ شّيييؼه ٠ٚديييصٙػ لٍديييه خّيييّثع 

صيييٛز ٌٙثظيييٗ تٌّصًليييح ٌٍفظييير 

تالٔمضيييث  ػ١ٍيييهك تـيييىي فٙيييىت 

أٚتْ تٔطيييييالق تٌّم١يييييه٠ٓ لٍيييييف 

صًشه٠ٓ تٌٕٛي الؼص١ثؾ ػثٌّه ِّ

خّشييثػً تٌظييالَك ِييثػ١ٓ لٍفييه 

٠هٌُٙ ػطً لٛفه تٌّّىٛج خي١ٓ 

 .ظٕث٠ث ػًله تًٌّشؼح

ٌّيييثوت؟ل ١ٍِيييْٛ ِييي تي ٠ديييهأ خٙيييث 

١ٍِٚٛٔيييثْ لٍفٙيييثك فّصيييٝ ٔفظيييٝ 

خًفث١٘يير ِييّثع أؼٛخصٙييث؟ل يخّييث 

ٌيييييٓ ٔفؼيييييً ِٚصهّ٘يييييٕث ِيييييٕثخه 

 .ػؽًفر ؼْٕٛ أِدثخٙث
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 حَٓحء عٜخ  

 حلليلش حلمظلمش

 .نفْحلليلش حلمظلمش لل

ممَ ح نٔخ  رعيس  َحك  للظَقي 

حلَوكي لظزقي وحكايس  انف  ماي 

ح ثؼااااَ قٔاااا س وفلمااااش للاااانفْ 

 the dark) حلز٘اَمش طٔامي

night of the soul )  حلليلاش

حلمظلمااش للاانفْ   قااي طمظااي طلااك 

حلمَكلاااش ليااا   وحكيوقاااي طٜااا  

… الٗااافَ حوطٔاااظغَا ٓااان حص

وًلاااك حًح لااا  مـاااي حلماااَء ١ااا ا 

ز  حلفاَحٍ حلنلخ  وانقبعض ثا  ٓا

 . ن حلغَا

م٘عَ حػنخثفخ ح نٔخ  رآكخٓايْ 

 وظلبااش.. راايءحً  اان طقيااي  ًحطاا  

وعءقخط     ح هَمن وث  ٟخ  

 اان حلعمااَ  ااي ٓاازي  حلكؼيااَ  اان 

حلغزااخء وٟاايخ  حلااٌحص و حلااَوف 

 اااا  حلكؼيااااَ  اااان حالٗااااوخٙ و 

حالٗايخء.. قاي مظعما  هءلفاخ حلااي 

حٛ  حلك   و ح ٗيخء و ح ىماخ  

ي ١ااَف حالٓااجلش   يزاايأ عقلاا   اا

حل ؿ ىمش حلظي م٘قي رفاخ حلماَء 

 .هء  ليل  حلب م 

طوظلاااااا  ثاااااا  طلااااااك ح  اااااا ٍ و 

حلظٔاااااااخإالص طزعاااااااخ لمٔاااااااظ ي 

ح نٔااااااخ  حلفكااااااَي و حلظَقااااااي 

حلعقلي و حلَوكي حلٌي قي وٛا  

 .ل 

ولكاان حلعخ اا  حلم٘ااظَت  ااي ثاا  

ًلاااك مااا  كـااا  ح لااا  حلنفٔاااي و 

ح كٔااخّ رااخلليَس و حل٠اايخ  و 

ٌحص و حلَكلاش   حنعيح  حلمعناي للا

و  قيح  حل٘غ  طـخ  ث   خ ثاخ  

 .مظمظ  حلمَء ر ؿ ى  ىو خ

ما  مٜا  … ولكن حلٔئح  حالم 

ح نٔااخ  لظلااك حلمَكلااش حلمظلمااش 

  ن حلعي   

طلااايع ماااٌ  حللخلاااش لٔااازذ  اااخ 

فاااخمَ لاااٌحص ح نٔاااخ  حو ى اااين 

ىحه  ٍوكا .. لا  طٔاخعي  نفٔا  

علااااي حلزاااا ف و ح عظااااَحف راااا  

ش رااااايح   حلوااااا ف  ااااان   حؿفااااا

حللقيقاااش أو رااايح   حلفاااَد  ااان 

 .كـ  ح ل  اًح حعظَف رخ  َ

 اان ٟاامن طلااك حالٓاازخد..  ااَح  

حلمعني حلاٌي مٜا  اليا  ح نٔاخ  

رعااي طلقياا  ثاا  ٗاايء كلاا  رااا  

م  اااخً  اااخ  ااان وفيفاااش أو ٔاااخٍ 

 عين   أو أمخ ثخنض طلك ح مايحف 

رمفف  فااخ حلنٔاازي حلمظغيااَ  اان 

ٗوٚ  هَ   ليزيأ ح نٔخ   اي 

  خًح رعي  حلظٔخإ .. 

أناا  حلَٟااخ حلااٌي مظلاا   لٔااو٢ 

 .طـخ  حل٘غ  و حالميحف

طلااااايع أم٠اااااخ ثنظاااااخؽ عكٔاااااي 

للنقباااش حلٔاااخرقش.. ؿاااَحء ٓاااعي 

ح نٔااخ  حلمٔااظمَ ىو  وٛاا ل  

لمااخ مظمنااخ   ااء ميٍثاا     يوياا  

الياا     حلليااخ  طعخقزاا  لٔاازذ  ااخ 

مـفل   و ي للظش طعخٓاش ىحها  

ليلاااااش  ظلماااااش كمقاااااخء م٘اااااعَ 

ن ثاا  ًلااك   ح نٔااخ  رخلظعااذ  اا

 ظنبفااايء ٍوكااا  ومزاااي  ؿلاااي  

ح  كااخٍ رٜاا ٍس  زخغظاا  مفااخؿ  

م  حلبَم  مٔظل  ثا  … عقل 

طلك حلم٘قش كقخ   م  قمض راخ َ 

هاااااخ١يء   لماااااخًح  ااااان كااااا لي 

حغزيخء و ٍغ  ًلاك مٜال ح   ما  

حٓظٔااال  أ  أثمااا   اااخ رااايأص  اااي 

ٓاااااااازي  حل ٛاااااااا   ًحص ماااااااا   

أ كااخٍ و أ كااخٍ طلااخث  حلمااَء … 

 لاااي حلماااَء ماااي ليلاااش م ثم٘ااانقش

 يفاااخ  ااان ؿيماااي وطظغياااَ كيخطااا  

ىٍؿاااش   ماااي  َكلاااش  ااان  180

حلظَقااااي حلَوكااااي و حلفكااااَي و 

وحؿااذ علااي ح نٔااخ  حٓااظغءلفخ 

 .رك  ح ٗكخ 

 اان ٍكاا  طلااك حلللظااش حلمئلمااش 

حلظااي ٓااَعخ   ااخ طظ غاا  ىحهاا  

نفااااااْ حلمااااااَء.. ولااااااي أعظاااااا  

حلقَحٍحص و حلظاي قاي طغياَ كيخطا  

 …وطَقي ٍوك   يمخ رعي

  الياااك مااا  ًحطاااك أقاااَد  كاااخ“

… ولكااان حلبَمااا  اليفاااخ ١ مااا 

 ؤٓاااااااااعي ىو اااااااااخ الثظ٘اااااااااخف 

 ..”وؿفظك

موظلااا  طعخ ااا  حلماااَء  ااا  طلاااك 

حلمَكلااااش حلمظلمااااش طزعااااخ لناااا   

ٗوٜااااايظ  و١َمقاااااش  عخلـظااااا  

… لبكيحع و حال ا ٍ  ان ك لا 

 نـااااي ناااا    اااانف  ملـااااآ حلااااي 

حلفااَود رلـااش عااي  ح عظااَحف 

رخال َ   قي مك   مَود امـاخري 

مظمؼا  حلنا    …حو مَود ٓلزي

حالو   اااااي ط فيااااا  حللاااااِ  و 

حلمعخناااااخ   اااااي   مزاااااش  عزناااااش 

ممظلكفخ حلماَء ٓا حء حلم ٓايق  

 حلَٓااا   حلكظخراااش حو حي  فاااخٍس 

حهااَي  وقااي مكاا   حنغمااخّ  ااي 

حلعماااا  رٜاااا ٍس  زااااخلج  يفااااخ   

لظظلااا    اااي  َكلاااش طخلياااش حلاااي 

مَود ٓلزي ل  أػاَ ٓايء علاي 

 .حلفَى ا  ُحى عن حللي

 اايكمن  ااي  ح ااخ حلفااَود حلٔاالزي

حلفااَود حلااي حلملااٌحص ثااخللـ ء 

حلااي حلظاايهين أو حلومااَ حو اقخ ااش 

عءقاااخص غياااَ ٗاااَعيش رٜااا ٍس 

غزاااَ ١زيعاااش و  ظعااايىس  يلٜااا  

ح نٔااخ   اان ثاا  ًحت علااي لاااٌ  

 ئقظااااش طفعاااا   ااااي نفٔاااا   عاااا  

حلمٔااااااكن  ئااااااكن ح لاااااا  ىو  

 .ٓك   حلـَف ًحط 

ن    هاَ  ان ح ٗاوخٙ ط حؿا  

 ي طلك حلمَكلش رخلظغيَ حلـٌٍي 

 ٔااخٍ كيااخطف  ومنااخ ال مٔااظبي  

حمخ  نخ طقييمفخ ٓا حء رخلٔالذ أ  

ح مـاااخد   لك نفاااخ نٔااازيش طزعاااخ 

لمزخىة ث   َى    من رعٞ طلاك 

طَت حلعما  … حلظغيَحص حلـٌٍمش

حو كظااي حالنفٜااخ  عاان حل٘ااَمك 

 قااي طٜاا  رااخلزعٞ حلااي ح للااخى 

 .وطغييَ حليمن و حلعقييس

وحمااخ ثخنااض ح ٓاازخد و حلظااَوف 

حىص لظلك حلمَكلش   وأمخ  حلظي قي

ثخ  أٓل د و ١َمقش  عخلـش ث  

 …ٗوٚ لٌلك ح  َ 
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  َحنك٘ظخمن    رغيحى

  كمي ٓعيحوي

 مقَأمخ لك  نيم  عمَ

       

م  ثخ  مظ ق  حلٜلفي حلعَحقاي 

)أكمي ٓعيحوي( أ  طؼيَ ٍوحمظا  

) َحنك٘ظخمن  ي رغيحى مٌح حلقايٍ 

طااظ  طَؿمظفااخ   اان حالمظمااخ  وح 

لغش ومزخ   نفخ  32حلي أثؼَ  ن 

أ ف حلنٔاان. وأكمااي حلٔااعيحوي 

ماااا  ٛاااالفي وثخطااااذ ٓااااينخٍم  

 1973عَحقااي  اان   حليااي عااخ  

ثخ   َحٓء لعيس قنا حص عخلمياش 

قزااا  أ  مبلااا  ٍوحمظااا  حلمؼياااَس 

للـي   َحنك٘ظخمن  اي رغايحى  اي 

ليلٜاااااا   2013 اااااخٍّ عاااااخ  

رعااااايمخ علاااااي حٗاااااخىحص نقيماااااش 

زاَي طكللاض رفا ُ  وؿمخميَمش ث

رـااخثِس حلزاا ثَ  ااي حلعااخ  حلظااخلي 

طاايوٍ ح كاايحع كاا    ٠ااخعفخص 

حللاااَد  اااي حلعاااَحا وحٓاااظمَص 

 ٠اااااخعفخطفخ لٔااااان حص عيمااااايس 

اااخ  اااي  ظاااَس ٗاااظخء عاااخ   ًٛ هٜ 

  كياااُغ وقعاااض  اااي طلااااك 2005

حلفظااااَس حلعيمااااي  اااان حلظفـيااااَحص 

ح ٍمخريش حلظي أوىَص رلياخس عايى 

ثزيَ  ان ح رَماخء حلاٌمن ال كا   

وال ق س  رب  حلَوحمش مُايع   لف 

) ماااخىي حلعظاااخت( ومااا  ٗاااوٚ 

عاااخىي معمااا   اااي ريااا  ح ٗااايخء 

وح غاااَحٝ حلزٔااايبش  اااي كاااي 

)حلزظااااخومين( وماااا  أكااااي أكيااااخء 

وٓاا٢  يمنااش رغاايحى  مقاا   مااخىي 

حلعظااخت رعمليااش قااي ال طوبااَ علاا  

راااخ  انٔاااخ  كياااُغ مـمااا  رقخماااخ 

حلـؼااغ حلظااي هلفظفااخ حلظفـيااَحص 

خء ح ٍمخرياااااش  اااااي ًلاااااك حل٘اااااظ

ح ٓاااا ى  ومقاااا   ربلٜااااخا طلااااك 

حلزقخماخ رع٠افخ  ا  رعاٞ  ٘اكء 

 نفخ ثخثنًخ غَمزًخ ؿاياح لكنا  مزقا  

 ي حلنفخمش رَ٘ي  ن  طك    ن 

أؿِحء رَ٘مش.و ي كخىػش عـيزش 

ماانفٞ مااٌح حلكااخثن وطُزعااغ  ياا  

حلليخس  ليم٠ي  ي عمليش حنظقاخ  

وحٓاااااعش حلظاااااؤػيَ ٟاااااي ؿميااااا  

حلمـااَ ين حلااٌي قظلاا ح أٛاالخد 

ِحء حلظي طكا    نفاخ نفٔا   ح ؿ

مااَوي مااخىي مااٌ  حلقٜااش علاا  

حلِراااخثن حلاااٌمن ثاااخن ح مظاااَىىو  

علاااا   قفاااا   ملاااا ت ل٘ااااوٚ 

مااااااااايع  عِماااااااااِ حلمٜاااااااااَي  

و  رؤنفااخ قٜااش  َِ  ي٠االك   ومقاا

 ؼياااَس لكااانف  ال مٜااايق   أنفاااخ 

كقيقياااااااش اال أ  حلعميي)ٓاااااااَوٍ 

 ـيااي( مااَى أنفااخ قٜااش كقيقيااش  

 ياظ  طكليفا  ر٘اك  ٓاَي للزلاغ 

لمـاَ  حلغاخ ٞ  و اي عن ماٌح ح

طااااااااايحه  ٍمياااااااااذ لبكااااااااايحع 

وحل٘وٜايخص و باخٍىحص ٗااخثكش 

و ؼيااااااَس  ااااااي أكيااااااخء رغاااااايحى 

وٗااااا حٍعفخ  مكظ٘ااااا  ؿميااااا  

حلنااااخّ أنفااااا  ر٘ااااك  أو راااااآهَ 

م٘اااكل   ًلاااك حلكاااخثن حلمويااا  

وممنل ناااااااا  أٓاااااااازخد حلنماااااااا  

وحلزقااااااخء   ح ااااااخ  اااااان نخكيااااااش 

ٗوٜاااايخص حلَوحمااااش  ظعااااي منااااخ 

حل٘وٜيش عنَٜح رخٍُح  ن رين 

عنخٛااَ ح هااَى للَوحمااش  رقيااش حل

 ااء نٔااظبي  حغفااخ  ىوٍمااخ  ااي 

حلوبااااخد حلَوحثااااي حلااااٌي حٍحى  

ٓاااعيحوي  قاااي ؿعااا  حلكخطاااذ ثااا  

ٗوٜااااايش طٜااااان  كااااايػخ مخ اااااخ 

وحٍطزخ١خ وػيقخ    حلا كٖ و ا  

رخقي حلعنخَٛ  في طٜن  حلليع 

حلَوحثااي وط ؿفاا  عزااَ حلِ ااخ  

وحلمكااخ  وطظااؤػَ رفمااخ   يلااخو  

أػنااخء ٍٓاا  حل٘وٜاايش أ  مل٘ااي 

عزَمااااخ أثزااااَ ثميااااش  اااان حلقااااي  

وحلعنخٛااااَ وحلمء ااااق حلنفٔاااايش 

وحلٔاال ثيش حلظااي مَحمااخ  نلاايٍس 

حل  حلفَى  ن حلمـظم  ثماخ مَماي 

أ  موزَنخ أ  ث  ٗوٜيش ممكان 

أ  طااااَطز٢ رااااخل كٖ رٜاااالش  ااااخ 

وثؤنااا  ؿاااِء  فقااا ى  نفاااخ  . اّ  

ٍوحمش) َحنك٘اااظخمن  اااي رغااايحى( 

طِهااااااَ ر٘وٜاااااايخص غَحثزيااااااش 

خناااخ  طٜاااعذ علااا  حلظٜااايم  أكي

   ثخطااااذ حلَوحمااااش لاااا  معظمااااي 

طقنيخص حلَٔى حلظقلييماش لبكايحع 

   خلنٚ مظلَت ريحثَمش  ف١َاش 

  اً طمااَ ٗوٜاايخص عيماايس  ااي 

حلَوحمااااااااااش وطظااااااااااَت  ػخٍمااااااااااخ 

وطٔخإالطفخ حل ؿ ىماش وحنفخٓافخ 

 ااي ثاا  ُحومااش و كااخ   ااَص راا  

قاااااي ض  اااااي حلَوحماااااش ثمعاااااخى  

ؿاااا مَي ل٘ااااعذ ثخ اااا  معاااايٖ 

 طلااض حلماا ص  ااي ثاا  وقااض  اان

حلياا   ٗوٜاايخص لفااخ م حؿٔاافخ 

و١م كخطفاااااااااااخ  و ٘اااااااااااخغلفخ 

ومم  فخ حلي  يش. طلك مي ٓمش 

حل٘وٜااااااايخص حلظاااااااي ٍٓااااااامفخ 

ٓااااعيحوي ل٘وٜاااايخط  حللي مااااش 

وحلفخعلاااش علااا  ١ااا   ٛااافلخص 

حلَوحماااش  ومئثاااي حلمئلااا  ثماااخ 

علاا  حلغااءف حالهيااَ  اان حلاانٚ 

))طظااايحه   ٜاااخثَ حل٘وٜااايخص 

حلعيماايس هااء  حلمبااخٍىس حلمؼيااَس 

رغاااايحى وأكيخثفااااخ   ااااي ٗاااا حٍ  

وطلااااااايع طلااااااا الص كخٓااااااامش  

ومكظ٘  حلـمي  أنفا  م٘اكل    

رنٔاااااااازش  ااااااااخ  مااااااااٌح حلكااااااااخثن 

حلفَحنك٘اااااااااظخمني  أو مميونااااااااا  

رؤٓاازخد حلزقااخء وحلنماا   وٛاا الً 

حلااا  حلنفخماااخص حلمفخؿجاااش حلظاااي ال 

مظ قعفااخ أكااي(( نـااق حلكخطااذ  ااي 

ٛاااان  ٍوحمااااش رخلغااااش حلظ٘اااا م  

طـعلك طظعخ١     حل كٖ طاخٍس 

طكَمااا   اااي ؿااا   و اااَس حهاااَي

 لااايء رخلمباااخٍىحص حلظاااي ؿاااخء 

حل ٛ   يفخ ىقيقخ وعظيماخ نقا  

لنخ ٛ ٍ ثخ لاش  ان حللياخس حلظاي 

طظلاااَت طلاااض ٓاااظخٍ ثخ ااا   ااان 

 حلم ص   
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 كخؿظين طخمفين

  َؽ  يزي

  

 

  

 

 كخؿظين طخمفين

 ريءق ح ف و٢ٓ حلعظمش ١َم 

 ومك ن ح لزعٞ ٛيم  وٛيم 

 عل  رّ  حلَم 

  ظفظق ٗمٔكمظفَ ومٜزّق 

 وحلقف س ف  نـخنك

ف َّ مخ   حلٜزق رق  مف َّ   

اُحي ٍحف طَ٘ف للك ثذ 

 ! اكٔخٓك ري 

 أو طَ٘ف لي  ! ىح حللذ رـي 

 ريك   ومخت  ٖ نخقٜك كي

 وحلك    َطخف وطلٔ  رَحف

اكٔخّ رَٜحكش  وخوي 

 حلو ف

 ُي حلمظغبي رؤغل  كَمَ

وحٗظخا ف حل٘ظخ لو٘ نش 

 حلٜ ف

 وحلينيخ فَوف ورظمنعك 

 وكَو ك  طَ ٞ طٔمعك 

 وى خ  حلك    ِك   ق حنين

  عَوٝ  ظِوا ف حلزظخٍمن

 ٗ ف  ين ٍحف مي    يك أثظَ

َّٔ عل   وحطَت اكٔخٓك مظل

 عمَ وٍحف

وى  عك لئلئ  ظل٠ّ  ..ُمنش 

 أ َحف

  زَوت مخ ؿَحف

 عيطي  ٛلك

 مخ عي   ركخمش َ ن غٔلك

 نفْ حللي  ءثي ى    طخني

 مخ  ءثي حلبيذ مخ أنخني

 أ ظ  مظظَثني ل٘يخ١ينف 

 !! ح  مخ ٍعذ حلقلذ طك    نف 

 وطزب  عخىي طك    ٘ظخا

 ٓء خص مخ  َحا

 مظب  عل  حلع٘خا ح ظ 

 وطع ى رخلقلذ لنفْ ٓزخا

 حلي      ح كِح  وطب  

مخ  ل   حلنزٞ مخ  لظخٍس ف 

 ١َم   قف  

 رظٔزّ  لي  ر٠َد حلظخٍس

 وى  ف حلو ف ؿ ح  غخٍس

  خٍسرظزخص  َكخ  ىو  أ

 طٜزق  قظ  

 ىحمًمخ  ٔظيعي ف  َكك غ  

 حٓم  ح كِح 

 كزيض مخ ؿزخ  وحلو ف ُحٍت

 مظيا ١ز   نز٠ك ُحٍت

 طبَد رن٘خًت أوطخٍت

عـِص هءٙ وحلقلذ ريعلن 

 أ ءٓ 

 مفَد  ن ث  حللي ف ثخٓ 

 ومَ٘د ث ثظي  أكِح  حلنخّ

 طَؿ  للظ م  وللٔكش

 وى     كش

 وطءقي ٛيم 

 كش ن ٗيس ه  ك  و حلَر

 رظ٘   ح َٓحد حلعظمش ١َم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كخ ي لم ى 

 أنخ

 

 انٔخن  حط ليص رظكَ  حلَٜحعخص

 لفخٕ  ي حلليخس غيَ نفٔفخ 

 وكزش حكظمخالص

ال مفمفخ  ين  ين  و ين رق  

 ام  

عخم٘خمخ رزٔخ١ش  ن ح هَ 

 رظكَ  حلظعقيي

كيخطفخ عِل  وقل  وكزش ٛ ٍ 

 ريو  طـيمي

ىقخم   َكفخ طظعي عل  حٛز  

 امي

ٓخعخص حلزَ٘ ريِعل ح  نفخ 

 ر٘ك  غَمذ

 ي كخلفخ وكخلفخ  ن م    ى  

 أٛل  ثجيذ

وم   عيي  يءمخ م   مخطفخ 

 وحلظخٍمن  كظ د

عخم٘   ٔخلم  للزَ٘ ثخٍمخ 

 للظـيمي

عخٗق   و  كذ كخولض ثظيَ 

 طنٔخ 

هخٟض حلظـَر   َ  عل٘خ  

 طنٔخ 

 و   حلنفخمش ٍؿعض أٓيَ  َ خ 

ول  ثلم مخ  َ  عن كذ 

 عخٗظ  ُ خ 

مظق   نٜيذ ٓزز  هخل  

حالث ح 
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 حلعءؽ رخلكظخرش

 

مقٜااااااااي رااااااااخلعءؽ رخلكظخرااااااااش  

 Writingحلمعَو اش عخلمياخً را 

Therapy أو Journal 

Therapy  حٓااااااااظويح   عاااااااا  

حلكظخرش لظفَماج حلاٌمن وحلاظولٚ 

 اان حل٘االنخص حلٔاالزيش وحلظعزيااَ 

عمااخ م٠ااي  راا  حلٜاايٍ  رغااَٝ 

حلظلٔااان  وال ملظاااخؽ حلماااَء أ  

مكاااااا   ثخطزااااااخً ؿياااااايحً أو ثخطزااااااخً 

رخ ٓاااخّ ليعظماااي ماااٌ  حلبَمقاااش 

حلعءؿيااش  ثاا   ااخ طلظخؿاا  وٍقااش 

وقلمخً وىح عخً للكظخرش  وم  اكيى 

طقنياااخص حلعاااءؽ حلٔااال ثي حلظاااي 

 .طعظمي عل   لٔفش حلظعَٝ

 

ط ٛاااا  عااااخل   1986 ااااي عااااخ  

حلنفْ حل٘فيَ ؿيمْ ريكَ  ال  

يمي  زظكَ و لف   عءؽ نفٔي ؿ

رعااي أ  ١لااذ  اان  ـم عااش  اان 

ىقيقااش  15حلبااءد حلكظخرااش لماايس 

م  يخً عن أثزَ ٛي ش أو أٛاعذ 

 6وقض  َ عليف   ليكظ٘ا  رعاي 

أٗفَ  ن حلمءكظش أنف  طمظعا ح 

رٜلش أ ٠ا   ليزايأ علا  حلانفْ 

 ي ىٍحٓش حلعءقش رين  خ معاَف 

حلكظخراااااااااش حلظعزيَماااااااااش أو »رااااااااا 

وعمااااااا  حلـفاااااااخُ « حلعءؿياااااااش

حلمنااخعي  لك٘اا  طؤػيَمااخ علاا  

كخالص ٛاليش رينياش عيمايس  ؼا  

حنقبااااخ  حلاااانفْ أػنااااخء حلناااا    

وحلَرااااا   وحلٜااااايح  حلنٜااااافي  

وحلظفخد حلمفخٛ  حلَو خط ميي  

و يااااااااَوّ نقااااااااٚ حلمنخعااااااااش 

 .حلزَ٘مش  وحل١َٔخ 

 

ورماااخ أنناااخ ؿميعاااخً نماااَ رؤوقاااخص 

عٜااااااايزش ؿاااااااَحء حلمٔاااااااج ليش 

وحاللظِح اااااخص وحل٠اااااغ ١ حلظاااااي 

  ؿخنذ  نخميك عن طليبنخ  ن ث

حلظـاااااخٍد حلٔااااايجش وحللااااا حىع 

حلمَمااااَس  و ااااي ٓااااعينخ للعاااا ىس 

للظاا حُ   مزااٌ  ثاا   نااخ  ٔاالك  

 اان طغييااَ حلمكااخ  وحلٔاافَ  الاا  

حللـااا ء لبٗااااوخٙ حلمقااااَرين  

رخ ٟخ ش لبلذ حلمٔخعيس حلبزيش 

وحلعااءؽ حلنفٔااي علاا  حهاااظءف 

 .أٓخليز 

 

و ااااا  حٍطفاااااخ  طكلفاااااش ؿلٔاااااخص 

حلمااايس حلعاااءؽ حلنفٔاااي  و١ااا   

حلظاااي مٔاااظغَقفخ  مزاااَُ حلعاااءؽ 

رخلكظخرااااش ثؤكااااي أقاااا  حلعءؿااااخص 

حلٔل ثيش طكلفش وأٓافلفخ طبزيقاخً 

وا   -رـخنذ حلعءؽ رخلم ٓايق -

رقيض  ليوىس حالٓظويح  أو ٍرمخ 

 .ح ق  ٗفَسً ٍغ  طعيى  يِحطفخ

 

حلكظخراااش حلعءؿياااش ماااٌ  حلعءقاااش 

حلمميااِس وحلمظمخُؿااش رااين حلعقاا  

ليااي طمٔااك وحلـٔااي وحلااَوف   خ

حلقل  أو أىحس حلكظخرش  ليزايأ حلعقا  

 ااي انااِح  حلاا كي وح لفااخ   رمااخ 

 .معزَ عن أل  حلَوف وٗـ نفخ

 

وطمظاااخُ ماااٌ  حلبَمقاااش حلعءؿياااش 

 نفااااخ طنخٓااااذ ؿمياااا  حلمَحكاااا  

كاخ   –حلعمَمش ريءحً  ن ح ١فخ  

وكظاااا  ثزااااخٍ  -طعلمفاااا  حلكظخرااااش

حلٔاان  ثمااخ أنفااخ مٔااف  طبزيقفااخ 

 اان ١زيااذ  ىو  حللخؿااش لظ ؿياا 

أو  عخلؾ     ث نفخ غياَ  كلفاش 

راااخلمَس   فاااي ال طظبلاااذ ٓااا ى 

وٍقش وقلا  و كاخ   نخٓاذ  ثماخ 

ل  طك٘  أي ىٍحٓش عن كايوع 

 ػااخٍ ؿخنزيااش أو أٟااَحٍ  لظملااش 

لفٌ  حلبَمقش حلعءؿيش  مخ معني 

أنفااخ   نااش نٔاازيخً  ثمااخ ال طظبلااذ 

وٛااافش ١زياااش قزااا  حلزااايء رفاااخ  

  ٠ااءً عاان أناا  ممكاان  مخٍٓااظفخ

 اااااي أي وقاااااض وُ اااااخ  ٗااااا١َ 

 . نخٓزظفمخ لل٘وٚ

 

ممكنك ثظخرش أي ٗيء طَماي ىو  

ٓااخر  طَطيااذ  أو وٟاا  حعظزااخٍ 

لبٓااال د أو ىقاااش حلمفاااَىحص أو 

طٜليق لغا ي   ؤناض كاَ طمخ اخً 

 اان أي ٟااغ ١ راا  ممكنااك أم٠ااخً 

كاااَا أو  ٔاااق  اااخ ثظزاااض  ااا ٍ 

حالنظفخء  ن ثظخرظا   أو حالكظفاخف 

 ر  لنفٔك واعاخىس قَحءطا  وقظماخ

ط٘ااخء  ثمااخ ممكنااك  ٘ااخٍثش  ااخ 

ثظزااض  اا  ح ٗااوخٙ ًوي حلؼقااش 

لااايمك أو اهفاااخإ  عااان حلـميااا   

وثاااااا  مااااااٌ  حلميااااااِحص طماااااانق 

حل٘اااوٚ قااايٍحً  ااان حلبمؤنيناااش 

 .مٔخعي  عل  حلظلٔن ىو  ٗك
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  َم  رَثخص

 ح ثَو  ريخ

 

ح ثَو  ريخ :حلو ف  ن ح  خثن 

 .حلمَطفعش

 

 يح ثَو  رياااااخ ) د حلي ناااااخن

a”kpov  حثاَو  معناي قما   و

  (Acrophobia رخ نـليِمااش

مااا  هااا ف  زاااخلج  يااا  و غياااَ 

عقءني  ن حال خثن حلمَطفعش  و 

 اااا  رعااااٞ حلنظَمااااخص حلليمؼاااا  

طقاا   ح  حالثَو  ريااخ ماا  هاا ف 

م لي  ا  حالنٔاخ  و غياَ  اَطز٢ 

رلخىػ   عين .  كيغ أ  حل قا   

 ن حال خثن حلعخلي  ٗيء ١زيعاي 

ريٍؿاا   اان  م٘ااعَ رعااٞ حلنااخّ

حلواا ف حلبزيعااي عنااي طعَٟااف  

لءٍطفعخص و ماٌح مٔام  حلوا ف 

 ن حلٔق ١ و  ن نخكيش أهاَى  

 عظاا  ح ٗااوخٙ حلااٌمن موااخ    

هااا ف  زاااخلج  يااا  للغخماااش و مااا  

حلم٘ااكل  حنمااخ حلواا ف رلااي ًحطاا  

 ااااان حال اااااخثن حلعخليااااا  ٗااااايء 

 .١زيعي

 

ٓاازز  قااي مكاا    اان   قاا   _

كيع ل   ي حلبف ل  أو  ي عمَ 

 . ظقي 

 

 : أعَحٝ   ريخ حلمَطفعخص _

 

 .حلظعَا حل٘يمي

هفقااااخص حلقلااااذ ) ىقااااخص حلقلااااذ 

 .( ظَٔع 

 .ٟي   ي حلظنفْ و حلٜيٍ

ٛااااع رش  ااااي حلظفكيااااَ و حطوااااخً 

 .حلقَحٍ

وقاااي مٜااا  ح  اااَ  ااا  حلااازعٞ 

 .للِك 

 : عءؽ   ريخ حلمَطفعخص _

 

ق  أو حؿلْ    رقخء حلظفَ  -1

 ً  . نظٜزخ

 

ٟااا  مااايحً علااا  ٛااايٍت و  -2

 .عل  حلمعيسأهَى 

 

 7حكااازْ نفٔاااك للااا حلي  -3

 ً  .ػ حني طقَمزخ

 

4-  َ  اان هااء    هااٌ نفٔااخً عميقااخ

 .ػ حني 4أو  3ح ن  لميس 

 

حهااَؽ حلاانفْ  اان هااء  حلاا   -5

 .لمي  ػمخني ػ حني

 

ق  ربعاخىس حلوبا حص حلٔاخرقش  -6

 .و ط ق  عني خ ط٘عَ رظلٔن

 

 حلظولٚ  ن حالثَو  ريخ

 

عااَٝ نفٔااك لموخو ااك :منٜااق 

لمااخء حلاانفْ ح ٗااوخٙ رعااٞ ع

حلاااااااٌمن معاااااااخن    ااااااان   رياااااااخ 

حلمَطفعااااخص ر٠ااااَوٍس   حؿفااااش 

ماااٌح حلوااا ف عااان ١َمااا  طويااا  

 .وؿ ىت  ي  كخ   َطف 

حنٔ  حلمخٟي : عاخىس  اخمك   *

حلو ف  ن حلمَطفعاخص قاي مكا   

 ااااَطز٢ رلخىػاااا  أو ٗاااات  عااااين 

 .أٛخرك  ي حلمخٟي

 

 طليي ح  كخٍ حلٔلزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكمي ُثي حللٔيني

 طزي  ح ىوحٍ

أ كَ  يمخ ل  طزيلض ح ىوحٍ وٛاَص 

ممخ اااش  وهاااَؽ رعاااي حلفـاااَ ٛااايخىح 

ملماا  رنيقيظاا  مظزعاا  حرناا  حلٜااغيَ 

 .كيغ ملم  ٓكينخ كخىح

مقظاااَد حلٜااايخى طلاااض أكاااي أٓاااءت 

حلكفَراااخء حلظاااي أقااا  علااا  أكااايمخ 

 ن٘غء رخلزلغ عان حللزا د ثا ني 

ممخ اااش ال طعاااَف رعاااي ثيااا  طـاااَي 

ح  اااا ٍ  ااااي أو  ماااا   عماااا  لفااااخ  

وكيااغ أنااخ  ااي أوؽ طَثيااِي ال أٍح  

مقظااَد و اان ػاا  م٠ااغ٢ ماا  علاا  

حلِنااااخى  يٜاااايزني  ؤٓااااق٢ ٓااااق ١خ 

 اايومخ علاا  ح ٍٝ  يفااَ  حلبفاا  

نلاا ي وملظقبنااي  اان علاا  ح ٍٝ 

مااخي  رياا    ينخولاا  حلبفاا  كااخ ء ا

 .حلٔكين ومنفي  عخنخطي

 ااي مااٌ  حللخلااش  اا ط  لاان مٔاام  

حنظلااااخٍح وٓاااايَ   حلٜاااايخى ٍأٓاااا  

عخليااخ  ِماا ح أ ااخ  ١فلاا   وٓااؤىه  

حلٔااَوٍ علاا  قلااذ أٓااَس ثااخ   اان 

حلممكاااان أ  مٜاااايزفخ حلـاااا   ًلااااك 

 !حلي  

لكن  ؼ  مٌ  ح ٗيخء ال طليع أريح  

 للكماااش  اااخ ال مملاااك أكاااي ٍ خمياااش 

نفااخء كيخطاا  ىو  أ  مكاا   ريحهلاا  ا

قلقخ أريمخ رمخ ٓيلي  علظا  ماٌ   وال 

مٔظبي  حلظءعذ  ئظؤؿَ  ن مفع  

ًلااك لاا  ومنفااي كيخطاا  راايال عناا   

 ؼقخ ظااك حليمنيااش و عَ ظااك رقٜااٚ 

 ان  ٠اا  طفمااْ  اي أًنااك  ااٌثَس 

امخت رفع  أٛلخد حلٔازض  وأناك ال 

 .طٔظبي  أ  طلظخ  عل  حلَد

حليمااخ  أو  ااي ثاا  ٛاازخف أٍى  ياا  

حلعٜااخ يَ ثنااض أطلاايع الاايف  عااا   

ٗيجخ  خ مليع  كظ  ؿخء  ـاَ ما   

ومزاااايو أ  هللا أٍحى أ  ملقاااا  لااااي 

 ااَحىي   ؿاايطني علاا  حلٔاالك  ااي 

ميجااش ممخ ااش  وٓاامعض  نااخى منااخىي 

 ي  كزَ ٛ ص حلمٔـي أ   ءنخ قي 

 ااخص  وثاااخ   ءناااخ مااٌح مااا  ٛااايخى 

حليماااااااااااااااخ   اااااااااااااااي حلقَماااااااااااااااش!
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    ًثَى نـيذ  لف ف

 

 أغٔبْ 30

حليااا   ًثاااَى و اااخس أىماااذ ن رااا  

ٛاااااخكذ "حللاااااَح يٖ" عمناااااخ 

 ❤نـيذ  لف ف
أماايي لَوكاا  طلااك حلقٜااش   اان 

 ."وكي ٍوحمظ  "أوالى كخٍطنخ

 

 اميحء

الاااا  ٍد حلَوحمااااش حلمٜااااَمش .. 

لبخلمااااخ كلمااااض رلااااخٍس ط٘ااااَا 

عليفخ ٗمْ حلعاي   زايىس ٓا حى 

ٓاييي  حلظل  حلم كٖ .. اليك ماخ

أماايمك  ٜااء  اان ككخمااش كخٍطنااخ 

حلظاي حنظمااي لفااخ ثماخ حنظميااض لفااخ 

ٓااخرقخ قزاا  ٍكيلااك عاان ىنيخنااخ .. 

اليااااك مااااخ ٓااااييي أرـاااا  حٓاااامك 

ربميحثك رعٞ حلكلمخص حلمنؼا ٍس 

علّفااخ طاا قي أمااخلي حللااخٍس  ااَس 

أهَى رعاي ٓازخص ىح  ٓانينخ  ناٌ 

 .. ٍكيلك

ال  ٓييي ح ٓظخً نـيذ  لف ف 

 .. ٍكم  هللا

 

    غخوٍي ق٘ سأكمي 

 

*** 

  خًح ك  رلخٍطنخ  

لاايْ حلياا   ثااخ  ْ وال ح  ااْ 

 ! ثؤو  ح  ْ

ثاااخ  حلظـاااخٍ رخلٔااا ا مظلااايػ   

 يماااخ ريااانف  عماااخ كااايع رلاااخٍس 

حلـااازءوي  ناااٌ أماااخ   اااي عـاااذ 

 : وىم٘ش    قخ  أكيم 

حلفظا س ريخٟاش  ٔاخعي حلفظا ى  -

عئاا ي قااي حنقلااذ علاا  أٓااظخً  

رعااااي أ  حٗااااظي ٓااااخعي  وق مااااض 

 . ف ً  رين حلنخّ  ي حللخٍسن

 : وقخ   هَ

رجْ  خ  عا  ريخٟاش ! أرعاي أ   -

أوح  عئاااا ي وعلّماااا  حلفظ نااااش 

 !حنقلذ علي  نخثَح للـمي   

ولكن أما  حللاخٍس مظغنا   رماخ  -

 عاااا  ريخٟااااش طلااااك ح مااااخ    واًح 

ىلفااض حلقفاا س الٓااظمعض  نخٗاايي 

حل٘اااخعَ رخلَرخراااش مظغنااا  رخٓااا  

  أن  ريخٟش وحلنخّ طفل  للكخمظ

هلٜاااف   ااان حلفقاااَ حلاااٌي ثاااخى 

 . عئ ي أ  مُلل  عليف 

 :  قخ  ػخلغ وم  مظؤ  

رينااي ورياانك  مااخ ٍؿااخ  . لقااي  -

أٍغمني ريخٟش عل  طِومي ٓعَ 

 . حلف    ي حلمل 

 ول  وح قض عل  مٌح   -

لاا  مكاان رياايي أي هيااخٍ  ؼلااي  -

ثكؼياااَ  ااان حلااايثخثين    زيخٟاااش 

نز ط  قا ي   ولقاي ٍح قا  ٗازخد 

  رخلفظ نااش  ااي  ٔااعخ    مللماا 

 كلمخ وؿي ٗخد رعٞ حلق س  اي 

ع٠ااااءط  أٍحى حاللظلااااخا رَثااااذ 

 . حلفظ نش

رعاااي أ  ثاااخ  حل٘اااخعَ مظغنااا   -

رقٜاااٚ أىمااا  وؿزااا  وٍ خعاااش 

وقخٓاااا  وعَ ااااش أٛاااازق من٘ااااي 

ومبااَد قٜااش ريخٟااش ! كقااخ قااي 

طيم ٍص كاخ  كخٍطناخ ! ٓانعيٖ 

 ! أمخ خ ٓ ىحء قخى ش

*** 

طنااخ ومكااٌح طظخرعااض ح مااخ   ااي كخٍ

 ي ف  كك  حلفظا س ريخٟاش حلاٌي 

طااااَأّ  َثااااِ حلنظااااخٍس رعااااي أ  

أ١ااخف رعئاا ي ر٠ااَرش رنز طاا  

أملكظااا    وطَرعاااض نااا حٍس ماااخن  

ُوؿظاا  عاإَ حلملكااش   وأهااٌص 

طظِمن رخلللي  خ ٗخءص ووٓعض 

  وريخٟااش مقاا   رملاات حلموااخُ  

رخلف   وحلقمق  خ حٓاظبخ  طخٍثاخ 

حلقلي   م  حللاخٍس  اي حلايثخثين 

  ٍغاا  مااٌح لاا  م٘ااظك ح   ولكاانف

حلقلااش   وفلااض ح نخٗاايي طعِ فااخ 

حلَرخرش  اي حلقفا س كياغ  ـلاْ 

حلَؿاااااااخ  م٘اااااااَر   حل٘ي٘اااااااش 

ومٔمع نفخ  ي ٓب  ومَىىونفخ 

 . اًح  خ ٓكض حل٘خعَ عن حللغ 

*** 

و ااااااي ًحص ليلااااااش قمَمااااااش  ااااااي 

 نظٜ  حل٘فَ قَد ٛوَس مني 

ثاااخ  ٓاااعفخ  عخثااايح  ااان عملااا  

 كمخال  اي حلٔا ا رخلـمخلياش رعاي

أمااخ  ٗااخقش . وأهااٌ معااي حلؼاا حني 

للقخء ُوؿظ  ٍثيفش وولي  كماِس 

ًو ح ٍرعش عَ٘ عخ اخ   واًح را  

 ن٘ااااغ   ااااي حلظفكيااااَ  يفمااااخ اً 

ٓم  َٛحم أنؼا     ظ ؿا  نلا  

حلٜااوَس ليـااي ٗااخرخ  ظيااخ ملااخو  

 : حغظٜخد  ظخس  ٔكينش طَٜم

 ! حلنـيس ! أنقٌوني -

 فااَ   اان  اا ٍ  الاا  ١ رااش  ااي 

ح ٍٝ طلقففااااخ   وؿااااَى علاااا  

 : حل٘خد ملٌٍ  رٜ ص عخ 

 ! ىعفخ واال َٛعظك مخ نٌ  -

 ظَثفااااخ حل٘ااااخد   ومـاااا  علاااا  

ٓعفخ  ثخَٗح عن أنيخرا  رغ٠اذ 

وقٔاا س رينمااخ ؿااَص حلفظااخس رعياايح 

لظغيااااذ  ااااي حلظااااء    وطعااااخٍت 

حالػنخ     ٠اَد حل٘اخد ٓاعفخ  

ٟاااَد  زَكاااخ    ماااخ ثاااخ   ااان 

فخ  ٓااا ى ٟاااَر  رخلب راااش ٓاااع

علااا  ٍأٓااا   ٘اااـفخ    خنلٔاااَ 

حلفظاا  للولاا  وماا  ممااْ ٍأٓاا  

مظ ؿاااا    ومااااَد  ـااااؤس وٓاااا٢ 

 ! حلظء 

*** 

و ااي حلياا   حلظااخلي وؿاايص ٍثيفااش 

 ااان مقاااظل  عليفاااخ حلزياااض . انااا  

حلفظاا س نولااش  ٔااخعي ريخٟااش قااي 

أ ٔك نز طا  وففاَ علا  وؿفا  

حلغ٠ااذ حل٘اايمي   وٛااَم رلاايس 

 ومااااا  م٠اااااَد رنز طااااا  علااااا 

حلمن٠يس حلقَمزش  ن  أ خ  كماِس 

 : وٍثيفش حلمٌع ٍمن

 !أمن حرن حلِحنيش   -

 :  ٔؤلظ  ٍثيفش

  ن طَمي   -

 !أمن ُوؿك مخ ح َأس   -

هَؽ ٓعفخ   فَوال  ن حلغَ اش 

 :   وٓؤ   ٔظنكَح

 ! خًح منخت   -
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حطـ  نولش نل   وٗي   ن مخقظ  

 : رعن  نل  حلوخٍؽ قخثء

ض طعااخ  مااخ  ـااَ  ! قااي ٗااــ -

ٍأّ ؿزااااَ راااان  ظ طنااااخ ونااااخفَ 

 . كخٍطنخ

وٛااَهض ٍثيفااش   وركاا  كمااِس 

 : ه  خ   وٓعفخ  مفظ 

ثاااخ  مغظٜاااذ حلفظاااخس ! ثاااخ   -

 ! مغظٜذ حلفظخس

ونولش مٜفع  ١   حلبَم  أ خ  

 : حلنخّ ٛخٍهخ  ي 

 ! اهَّ مخ  ـَ  -

*** 

وألقاا ح ٓااعفخ   ااي غَ ااش  غلقااش 

 ااااي ريااااض ريخٟااااش   وحٍطزكااااض 

  وٍثيفااش حللااخٍس لااٌلك حللااخىع 

 : طيوٍ عل  حليوٍ طق   لف 

ملخٓااز   ُوؿااي علاا  هبااؤ  -

حراااانف  . ا  ٓااااكظظ   ٔااااظك ن   

 . حل٠لخمخ غيح

وأهٌ حلنخّ مظليػ    يمخ رينف  

  وعن أ  ٓعفخ   اخ ثاخ  ليفعا  

ًلك اال لٔازذ وؿيا  لماخ عَ ا   

عنااااا   ااااان حللكماااااش   ونُقلاااااض 

ح هزاااااخٍ الااااا  ريخٟاااااش   وٍأص 

ممكان  ن حٍس مخن  رؤ  حلم ق  ال

حلٔااااك ص علياااا    وأ  ٓااااعفخ  

مـذ أ  مئىد لمخ  عل     حرنفخ 

  وأٗااخٍ نولااش علاا  ريخٟااش رااؤ  

مي  ٓعفخ  كظ  ال طؼا ٍ نفا ّ 

حلنااخّ هخٛااش  اا  قلااش ح ١عمااش 

حلظااااي معااااخن    نفااااخ وحٍطفااااخ  

 . ح ٓعخٍ

وطاا  حؿظمااخ  حلنااخّ  ااي حللااخٍس 

عناااي رياااض ريخٟاااش لياااَوح نفخماااش 

للاااازْ ٓااااعفخ     وااااَؽ لفاااا  

ونااا حٍس ماااخن  ونولاااش   ريخٟاااش 

 : وقخ  لف  ريخٟش

  ي  حؿظمخعك    -

 ظفَص ٍثيفش راين حلناخّ طقا   

 : رليس

 ! أنض طلظـِ ُوؿي رء ك  -

 :  قخ  ريخٟش

ولكناا  قااي حعظاايى علاا  ؿزااَ  -

 ! وليي

 :  قخ  ٍؿ 

 خ ثخ  ليعظيي علي  مخ ك٠اَس  -

حلنخفَ اال لٔازذ وؿيا  .  يعفاخ  

 .  عَوف رخللكمش ال حلظول 

 :  ٔؤلف  ريخٟش

 و خ حلٔزذ   -

ٓاااكض حلَؿاااخ  ماااخ مناااخ    قاااخ  

 : ٍثيفش لف  رَٜح ش

 اخ لكا  قاي هَٓاظ   ! طواخ     -

نز طاااا   ! حلمفظااااَٝ أ  نز طاااا  

 . للمخمظنخ ال  ٍمخرنخ

 :  قخلض ن حٍس مخن  رليس

هٔاااجِض ماااخ ح اااَأس ! أناااِض قاااي  -

 ! َٟرِك  ْ  ن حلـن  

راا  ثااخى حرنااك أ  مغظٜااذ  ظااخس  -

لَحء  يح   عنفخ ُوؿاي  ي حلٜ

 . .. حرنك حلنٌ 

 : ٛخف ريخٟش رق س

 ! حهَٓ ح ؿميعخ -

كااااّ  حلٜاااامض علاااا  حلـمياااا    

 :  ؤٗخٍ ريخٟش لنولش

 . مخص ٓعفخ  -

 يل  نولش للزيض ليـلاذ ٓاعفخ  

حلظااي طاايم ٍص كخلاا  ليمؼاا  أ ااخ  

ريخٟش وٍثيفش طنخىم   ي أ   أ  

مظَثاا  حلِرخنيااش   وأٗااخٍ ريخٟااش 

   نااااخىص علاااا  رعاااايمخ لناااا حٍس 

ؿخٍمظفاااااخ حلٔااااا ىحء    ـاااااخءص 

حلـخٍمااش  اا  حلفظااخس حلظااي كااخو  

ؿزاااااااَ حغظٜاااااااخرفخ   وٓاااااااَص 

ممفمااخص رااين حلنااخّ   وٟااَد 

ريخٟاش ح ٍٝ رنز طا     ٔااكظض 

 : حلفمفمخص طمخ خ   وٓؤ  حلفظخس

  ن حغظٜزك   -

 :  نظَص لٔعفخ  وقخلض

 . مٌح حلَؿ  -

ومناااخ ط٠اااخٍرض ح كخىماااغ راااين 

 : َٜمحلنخّ   وٍثيفش ط

ثااٌد ! ُوؿااي ال مفعاا  مكااٌح  -

 !  ع 

 : وٓعفخ  مٜيق

 ! ثٌد وح ظَحء ! لقي أنقٌطفخ -

 : ركض حلفظخس وممٔض ل 

 . ٓخ لني أٍؿ ت -

 : وٛخف ريخٟش مخ منخ

 ـاااَ  ومـااااذ أ  معخقااااذ    -

عقااخد الغظٜااخد  ظااخس ول٠ااَد 

ٗااااخد رااااَيء . ككمااااض عليااااك 

 . رخلم ص

وطعخلاااض ٛاااَهخص ٍثيفاااش أ اااخ  

ي طفاخوى علا  نز ص ريخٟاش حلاٌ

ٍأّ ٓااااعفخ  ليٜااااَع  أٍٟااااخ 

 . ليم ص

*** 

 : قخلض ن حٍس لزيخٟش

لا  نظفا  علا  اعيح ا  ! لماخًح  -

  علض مٌح  

 :  قخ  ريخٟش

مـاااذ أ  أعياااي حلمااا ف  اااي  -

قل د حلنخّ .. أنخ  ن ٓؤككمف  

لبرااااي ولاااان مـااااَإ أكااااي علاااا  

حالعظااَحٝ علاا  أي ٗاايء  ااَس 

 . أهَى

 :  ٔؤلظ  رخٓظنكخٍ

وثياا  طلكمفاا  لبرااي  ! ثاا   -

 ! ثخثن ُحث 

 :  ٜخف رعن 

اال أنااخ مااخ ناا حٍس !.. ٓااؤعيٖ  -

لبرااااي ! أعااااَف ثياااا  أككمفاااا  

رنزاا طي . طكفينااي حلقاا س  عاايٖ 

 . هخليح

وطَثظاااا  العظقخىحطاااا    وًمزااااض 

 . للن   ثؤ  ل  مليع ٗيجخ

*** 

وُ ن  حلعِحء  ي ريض ٓعفخ   ن 

قزاا  ريخٟااش ونولااش    لاا  مااٌمذ 

أم  حللخٍس نل  حلزياض    أكي  ن

وؿاااخء ٛاااقَ أهااا  ٓاااعفخ   ااان 

حلـمخليش لي٘اخٍثف  حللاِ  علا  

حلفقيي   وقخلض ل  ٍثيفاش رعزاَحص 

 : طٔق  ن عينيفخ ٓلخ

حلظلاا   ااي كخٍطنااخ مظمؼاا   ااي  -

حلفظاا س وال أكااي مٔااظبي  حلظفاا   

 ! رخلمعخٍٟش

 :  قخ  ٛقَ

حلناخّ مواخ     ان ما  أقا ى  -

 .  نف 

ٟااخ  ولكاان كاا  ٓااعفخ  قااي  -

 ! مكٌح

 . ال لن م٠ي  -

ونظَ للمِس حلٌي مزكي    عنفا  

 : قخثء
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ال طزك مخ كمِس .. ٓيَؿ  كا   -

وحلااايت ..  ااان حلغاااي ٓظٜااالزني 

للـمخليااش راايال  اان وحلاايت طعماا  

 .  عي

 : ونظَ لَثيفش قخثء

 .. ال طقلقي مخ أ  كمِس -

*** 

و ااااااَص ح مااااااخ  وٍحء ح مااااااخ    

 وكخٍطنخ ال مٔظلي  كخلفخ   ورايأ

ريخٟش أعمخال  ٘ز مش ثخ طـاخٍ 

 ي حلٔاءف وحلل٘ايٖ   وهخ ا  

حلنااخّ أثؼااَ  اان ًي قزاا    و ااي 

حلـمخليش أ ٠  كمِس ٗفَح  ا  

عماا  ٛااقَ   وقااي أٍٓاال  عماا  

لٜااااايم  لااااا  معلمااااا  حٓاااااظويح  

حلنزااا ص وحلـنااايٍس وحلمٔااايّ   

وعخى كماِس اؿاخُس قٜايَس   ا  

ٍثيفش  اي حللاخٍس   ولكان كماِس 

حلااٌي قااي حلااٌي عااخى لاايْ كمااِس 

 . ًمذ  نٌ ٗفَ

*** 

ثااااخ  ريخٟااااش مُلااااذ أ  موظلااااي 

رنفٔاا   ااي كيمقااش حلزيااض حلكزيااَ 

 ٔااخء كيااغ ثااخ  أىماا  ملااذ أ  

معاااِف رخلناااخي ومظؤ ااا    وثاااخ  

مفكَ  اي أ اَ أٍقا  للياخ     قاخ  

 : لنفٔ 

ولكاان ثياا  حلٔاازي  للزقااخء    -

أعل  أنني ٓؤ  ص ! ولكن ًثَي 

ٓيظ  هخليح عل  ألٔنش حلنخّ   

عّمااخ أ لكاا   أمٔااظفيي راا   و ااخًح

غيااَي   ثااء .. لاان حطااَت ٗاايجخ 

رعااايي .. ٓاااؤكَا حلزياااض حلكزياااَ 

 ثل  اًح  خ ٗعَص رقَد حلنفخماش

. 

ورينمااخ قااي أعباا  وؿفاا  للزيااض 

حلكزيَ ل  م٘اعَ رلماِس هلفا  قاي 

 : وّؿ  حلمٔيّ نل    نخىمخ

 ! ريخٟش -

حلظفض ل  ريخٟش رٔاَعش   ولكان 

 : كمِس ثخ  أَٓ  كين قخ 

 ! هٌ -

وحنبلقاااااض حلَٛخٛاااااش طوظاااااَا 

ؿٔااي ريخٟااش حلااٌي ٓااق٢ أٍٟااخ 

أ ااخ  كمااِس   وأهااٌ مظلماا   اا ا 

١خقظاا  أ  مماا ص   وأهااٌ مناازٖ 

 ااي ح ٍٝ رقاا س مَمااي أ  مٜاا  

 : للمِس ومقظل    وأهٌ مٜيق

ثي  لنفخمظي أ  طك   عل  ماي  -

 ! ١ف   ! أنخ ال أ  ص مكٌح

ولكن حلَوف قي ٛعيص لَرفخ ماخ 

منااخ   وؿااَى كمااِس قااخ ِح  اان 

  ا ٓا ٍ حلزياض حلكزياَ   وًحد 

 .  ي حللخٍس ثؤ  ل  مكن

*** 

وطنخق  حلنخّ  خ كيع لزيخٟاش   

وقااااخل ح أنفااااخ ٍوف ٓااااعفخ  قااااي 

ك٠َص وأٍىطا    وقخلاض ؿخٍماش 

رخلزيض حلكزياَ أنفاخ قاي ٍأص ١فاء 

م٠اااااَد ريخٟاااااش رخلمٔااااايّ   

  ورعاي أماخ   و َف حلناخّ لم طا 

طـمعاا ح  ااي قفاا طف  مظ٘ااخوٍو  

  ي حلفظ س حلـيمي  ن مك   
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 كنخ  ٛءف حليمن

 "ال م ؿي  فَ

 

 

 ١َاااض حلٜااايف أ خ فاااخ وثلماااخ 

 ١َظااا  طلااايحمخ  وثظاااذ حٓااام   

كظااااا  حنفاااااخٍص أ اااااخ  حلعـااااا ُ 

 حلقخٍثش 

 

مكفااا  أال مكظاااذ ٛاااي ك ٓااا ى "

 "حٓم 

نظااَص لفااخ حلم ٗاا  ش رٔاايفين 

ومظاااايل  كلاااا   رااااين كخؿزيفااااخ 

 ٔاااظيمَ  ااان أنففاااخ  وحلظـخعياااي 

أهفاااض رقخماااخ  ء لفاااخ  وقخلاااض 

 رٜ ص مخىة وغخ ٞ

 "ال مظغيَ حلقيٍ وال م ؿي  فَ"

رخطض قَمزاش  ان وؿفظفاخ أهياَحً  

ثخ  حلبَم  ١ مءً  ن ؿِمَطفاخ 

حلزعييس الا  طلاك حلـِماَس  ثخناض 

طَثاااذ كٜاااخنفخ مخٍراااش   لؼماااش 

و عقاااااا ىس حل٘اااااااعَ   ٔاااااااظخنفخ 

معبيفااخ قاا س ث٘ااعخ   ح ٍؿاا حن 

ٗمْ رٜي  كاخٍا  قاٍَص أ  

طااَح   أ  طااَى ثاا  ٓاا ءحط  الياا   

ثخنااض ط٘ااي علاا  لـااخ  كٜااخنفخ  

ثؤنفااخ طظاايٍد ثياا  ٓظ٘ااي كاازءً 

كاا   ٍقزظاا   مااٌح حلااٌى أهزَمااخ 

أنفخ ثا  حلنٔاخء م  اخً  ػا  هخنفاخ 

ركاااا  حٍطيااااخف ومااااَد  وحلياااا   

عَ ض أمن موظزات  ثاخ  حلبَما  

خرش  ١ مءً رين نفَ  وؿَٔ  وغ

وأوكاااخ   ولياااخ  غخثزاااش حلقماااَ  

ونفااخٍ مكياا  حللاااَ علاا  ؿلااايمخ 

ثَٛااخٙ  هااَؽ قااخ١  حلبَماا  

عليفااخ  قخطلظاا  رونـَمااخ حلااٌمزي 

رمفخٍس   َٔا كٜخنفخ ومَد  

لااا  طظااا حن   لااا  طفكاااَ للظاااش أ  

طعاا ى أىٍحؿفااخ   أثملااض  المؼااش 

وؿخثعااااش  ٗاااافظخمخ  ـعاااايس  اااان 

حلعبااااٖ  ثااااخىص طفقااااي حلاااا عي 

قبعفاااخ كينماااخ طعؼاااَص ر٘اااـَس 

أكيم  حٓظعيحىحً  لظك    لظَقاش 

رميهنش أكيم    ؼلفخ طمخ اخً ثماخ 

حكظاااااَا قلزفاااااخ قااااازءً و اااااخُح  

 ٘ااظع   ٓاامعض راازعٞ وعيفااخ  

ٛااااا ص  لزاااااذ  ٗاااااء   اااااخء 

رااخلقَد  طلخ لاااض علااا  ٓاااخقيفخ 

حل٠اااعيفظخ  ثاااخل ٍا  وحقظَراااض 

كظاااا  طناااايى وؿففااااخ رقبااااَحص 

راااخٍىس  طقاااي ض لل٘اااء  ثنـماااش 

 ٗااااامخليش  وطلمماااااض  وٗاااااَرض

كظ  ًمذ ثا  فمؤماخ  وطعباَص 

رااا ٍوى حليخٓااامين  ااان ك لفاااخ  

وأثلاااض رعاااٞ حلؼماااَ  وٛااانعض 

رمفخٍس ٓلش  ان أوٍحا حل٘اـَ  

وٟااعض رفااخ ػمااَحص ومخٓاامين  

وؿااايص راااخلقَد ُؿخؿاااش  لقاااخس  

 بطفاااخ  اااخء  وأثملاااض حلبَمااا  

ٍ  عـااذ  راايص  اان رعيااي  ربٛااَح

حلـِماااِس  ٗااايص علااا  أقااايح فخ 

 خنفخٍ كٌحإمخ وحمظَأ  قٌ ض را  

وكخ ياااش حنبلقاااض الااا  وؿفظفاااخ  

أٗااخٍ لفااخ حلـمياا   منااخت مٔااكن 

حلقخط   حني عض الي  رك  ح ٍماخا 

وحلغ٠ااااذ لظنااااخ   ناااا   ٟااااَرخً 

وقاااظءً   ظٜااا د هنـَماااخ الااا  

قلزااا  وطناااظق   وحلظقاااض عينخمماااخ 

 عخً  نيحً لني   ن مَى مظن عايو 

 هاااَ  ثاااخ  مكاااَ  ث نفاااخ ىحثماااخً 

 َٓاااخ  حلاااٌى ال منٔاااخ  وعلظااا   

َ  أنفاااااخ ال طنٔاااااخ  وثخناااااض طكااااا

وطَ اااا  ًثااااَح  رلـااااَ  وقفااااض 

طلفاااغ ٗاااعَمخ  ـنااا    ظناااخػَ 

علااا  ثظفيفاااخ وؿزينفاااخ  طظاااؤؿؾ 

حلنااخٍ  اان كاايقظيفخ  معلاا  ومفااز٢ 

ٛااايٍمخ ثؤنااا  مءكااا  أنفخٓااافخ  

ى عااض رٔاالظفخ وُؿخؿظفااخ ؿخنزااخً  

وحٓاااظلض حلونـاااَ رقااا س حلعاااِ   

ثاااخ  مقااا  ناااخفَحً لفاااخ رغ٠اااذ  

ثيااا  و ااان أمااان أطاااض  ووؿفااا  

  مغلااااا   ااااان مااااايمخ ثاااااخف  حلاااااي

حلمَ  عااش رٔااز  ح ٛااَحٍ علاا  

حلقظااااااا   وحقظَراااااااض وحقظاااااااَد  

وأ ٔااك ماايمخ حلقخطلااش  وأ ٔااكض 

رييمخ ح هاَى مخقظا   طقَرا  الا  

أنفخٓاااافخ حللخٍقااااش  ولاااا  مااااي  

ح هاااااَى كااااا   هٜاااااَمخ  لااااا  

منبقاااااخ   قااااا٢  نـنيااااا  مقاااااٌف 

رنياااَح  راااين عينيفماااخ  وٗااافخ  

 َطع٘ااااش  وأنفااااخّ  ظءكقااااش  

يخا  وكنخ   و.....وٓك   وحٗظ

وأ ااخ   وع٘اا  لاا  مفِ اا  أراايحً 

غزااخء ثليفمااخ  طلَثااض ماايمخ  اان 

مخقظاا   لظفااش كاا   ٍقزظاا   وٗااي 

أثؼااااَ علاااا  هٜااااَمخ  مقَرفااااخ 

ليئثاااي  لكيظااا   مااا ى هنـَماااخ 

أٍٟااخً ثمااخ ماا ى غ٠اازفخ  قااخ  

 وطَقَقض عزَحص حل٘ ا رعيني 

أممكن أ  طقظلين  وأنخ حلمقظا   "

 "!!ع٘قخً  فمخ مَرض  

م٘ااظع  علاا  ثظفاا   نااخ  هاايمخ حل

 قخثلش

وماا  لغخٍقااخً  قباا   ح نفااخّ "

أ  مقظ   نقاٌ   !! أفان كقاخً أ  

 "ال  فَ
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 :ى. ١لعض حليٍىمَ مكظذ

 لع لمش حلؼقخ يش: حلـخنذ حلمظل ح

 

لقااااي أوٍى حلزااااخكؼ   أثؼااااَ  اااان 

طعَماااا  للع لمااااش ر٘ااااك  عااااخ   

 مااانف   ااان معَ فاااخ علااا  أنفاااخ 

ط كياااي  اااي حلنظاااخ  حلااايولي  اااي 

حلق حعااااااي وحلقااااااي  وح ماااااايحف  

وعَ فاااااخ  هاااااَو  علااااا  أنفاااااخ 

حنظ٘اااااااخٍ ٓاااااااَم  للمعل  اااااااخص 

وحلمكظزاااااخص حلعلمياااااش وحلظقنياااااش 

للل٠اااخٍس  أو رمعنااا   هاااَ ماااي 

ليااش حلظفخعاا  رااين حلمـظمعااخص عم

حلز٘اااَمش وُماااخىس ىٍؿاااش حلظاااؤػيَ 

وحلظؤػَ   وحلع لماش حلؼقخ ياش ماي 

عزخٍس عن ٛيخغش ث نيش ٗاخ لش 

ح ميحف  طُغباي  وظلا  ؿ حناذ 

حلن٘ااخ١ ح نٔااخني  ومااي فااخمَس 

ؿيماايس طٔااظمي هٜ ٛاايظفخ  اان 

عاااايّس طباااا ٍحص  كَمااااش وقيميااااش 

وٓاااال ثيش  وقااااي رااااَُص ر٘ااااك  

عينيخص وحٟاااق هاااء  عقاااي حلظٔااا

 . ن حلقَ  حلمخٟي

لقااي أٛاازق حلعااخل  قَمااش ٛااغيَس 

رٔااااازذ حلؼااااا ٍس حلظكن ل ؿياااااش  

ورٔاااااااازذ أؿفااااااااِس حالطٜااااااااخ  

حلظكن لاااا ؿي وح عء ااااي حلظااااي 

طٔيبَ عل  حل٘ع د وطائػَ  اي 

أٓااال د كياااخطف  وأ كاااخٍم   ماااخ 

ٓااخم   ااي حلظااؤػيَ علاا  ػقخ ااخطف  

حلوخٛااش وط٘ااخر  مااٌ  حلؼقخ ااخص 

وٍرمااااخ حنااااي خؿفخ علاااا  حلماااايى 

 .لقَمذ أو حلزعييح

وطعااي حلع لمااش حلؼقخ يااش  اان أثؼااَ 

حق كيااااغ  ًَ أٗااااكخ  حلع لمااااش طااااؤػي

طظفاااَ ر ٟااا ف  ااان هاااء   اااخ 

ملااااااايع  ااااااان طغياااااااَ ػقاااااااخ ي 

للمـظمعااخص حلملليااش و اان طغيااَ 

 ااي ػقخ ااخطف  وقاايمف    خلع لمااش 

حلؼقخ يااااش وطؤػيَحطفااااخ حلم ؿفااااش 

ح ًِ  ن -طقي  نم ًًؿخ  ليىًح و ظمي

علااااا   -وؿفاااااش نظاااااَ حلمَٓااااا 

خٍ حلؼقخ ي  و مظ  نَ٘   اي حلمٔ

ؿمي  أنلاخء حلعاخل  ومظايحه   اي 

ػقخ خطف   مخ مائىي الا  اٟاعخف 

ػقخ ااااااااخص حل٘ااااااااع د حلنخ يااااااااش 

حلمٔااااظقزلش لظلااااك حلؼقخ ااااخص  وال 

طعظمااااي حلع لمااااش حلؼقخ يااااش علاااا  

حلكظخرااش ولكاان طؤػيَمااخ مااؤطي  اان 

هء  حنظ٘خٍمخ ر٘ك  أوٓا   ان 

هاااء  وٓاااخث  ح عاااء  حلليمؼاااش 

حلظ حٛااااااا  وهخٛاااااااش وٓاااااااخث  

حالؿظمااخعي وحالنظَنااض  مااخ مزعااي 

حل٘اااع د عااان حالمظماااخ  رااابعء  

حلٜاال  وحقظنااخء حلمعل  ااش  اان 

هااااااء  حلكظااااااخد أو حلماااااايحٍّ  

وأٛاااااااازلض ثااااااااٌلك حلٜاااااااا ٍس 

وحالطٜخ  حلٔامعي وحلمَثاي  ان 

هء  حلظلفخُ وحلقن حص حلف٠اخثيش 

حلمظعيىس مي حلظي طلَت حلمٔاخٍ 

وحلملظ ى حلؼقخ ي  ي حلعخل   مخ 

ي  َى مظقز   خ طقي ا  لا  مـع  أ

 ااان ػقخ اااخص و عل  اااخص رٜااايٍ 

ٍكاااذ كظااا  لااا  ثخناااض  غاااخمَس 

لمفخمي   ـظمعا ق كياغ طُقاي  لا  

ر٘ك  ؿٌحد و ٘ ا  وىحثمخً  اخ 

م٘اااعَ حلفاااَى رؤنااا  منظماااي الااا  

ػقخ اااااش حلغاااااَد وحلظاااااي طعبيااااا  

ًٓااخ رؤناا   ظميااِ عاان ػقخ ااش  اكٔخ

 ـظمع   مخ مئىي ال  طغياَ  اي 

ص عااااااخىحص وطقخليااااااي وحنظمااااااخءح

 . حلمـظم  وأ َحى 

ا  حلغااِو حلؼقااخ ي حلااٌي طمخٍٓاا  

حلع لمااااش مَمااااي الغااااخء حلٜااااَح  

ح مااااااايم ل ؿيق كياااااااغ معظزاااااااَ 

حلٜاااَح  ح مااايم ل ؿي ٛاااَحًعخ 

كااا   طؤومااا  حللخٟاااَ وطفٔااايَ 

حلمخٟاااي وحلظ٘اااَم  للمٔاااظقز   

أ خ حالهظاَحا حلؼقاخ ي  ئاظفيف 

ح ىحس حلظااي مااظ  رفااخ ًلااك حلظؤوماا  

وحلظفٔاايَ وحلظ٘ااَم   مٔااظفيف 

ٓاايلظفمخ  اااي حلعقاا  وحلاانفْ وو

 . حلظعخ      حلعخل 

وا  لمن أٗاي حلظاؤػيَحص حلٔالزيش 

للع لمااااش حلؼقخ يااااش علاااا  حلاااايو  

حلنخ يش رٜفش هخٛاش أنفاخ أػاَص 

علي ػقخ ش حلمـظمعخص  ي حلايو  

حلنخ ياااااش  ؤٛااااازلض  ـظمعاااااخص 

حٓااااظفءثيش  وى ااااَص حلع لمااااش 

حلقاااااي  حلوخٛاااااش رظقااااايمَ قيماااااش 

حلعم   وطل لض حلمـظمعاخص الاي 

الٓااظفءت وحالطكخليااش طزنااي قااي  ح

وحلظ حثاااااا   وط٘ااااااظض رٔااااااززفخ 

حلف مااااش حلؼقخ يااااشق كيااااغ طخمااااض 

 ٠بَرش راين حلظمٔاك رخ ٛا   

حلؼقخ يااااااااااش حلوخٛااااااااااش رفااااااااااٌ  

حلمـظمعخص حلقخثمش علي حلعاخىحص 

وحلظقخلياااي وحلقاااي  وراااين حلليحػاااش 

وحلظقليااااي وح  ااااَح١  ااااي طاااايحو  

وطقلياااااي حلؼقخ اااااش حلغَرياااااش ركااااا  

 ظخمَمااااااخ وطؤػيَحطفااااااخ  و اااااان 

خمَ طاااؤػيَ حلع لماااش حلؼقخ ياااش  ظااا

علااااي حلمـظمعااااخص حلنخثيااااش ماااا  

حلظااااؤػيَ حلٔاااالزي علااااي ح ٓااااَس 

وىوٍمخ ثقيمش حؿظمخعياش  ائػَس 

 ااي رنيااخ  حلفااَى وحلمـظماا    لاا  

طعااي ح ٓااَس مااي  ٜاايٍ حلظااؤػيَ 

حلؼقااااخ ي حلمظميااااِ حلماااائػَ  ااااي 

ٓااال ت أ َحىماااخ  ولكااان ففاااَص 

حلع لمااااش حلؼقخ يااااش لظمااااي أ ااااَحى 

١فااااااااخ  ح ٓااااااااَس وهخٛااااااااش ح 

رخلٜنخعخص حلؼقخ يش حلظي طلظ ي 

علاا   اا حى ػقخ يااش غَريااش طفااي  

حلؼقخ اااااااااااش حلوخٛاااااااااااش رظلاااااااااااك 

 .حلمـظمعخص

لقاااااي حٓاااااظعخىص حلع لماااااش ٍوف 

حالٓاااظعمخٍ حلقيمماااش  ولكااان  اااي 

ٗك  ك٠خٍي طقي ي   كماخ ثاخ  

حالٓااظعمخٍ مٔاالذ حللغااش وحلاايمن 

وحلقااي  وحلؼ حرااض  اان أٛاالخرفخ  

  كٌلك طئػَ حلع لمش حلؼقخ ياش  اي

حلمـظمعااخص ر٘ااك  ٓاالزي ولكاان 

 .رء حٓظعمخٍ أو ق ى ه٘نش

وأٓااااااا ا مناااااااخ حلعيماااااااي  ااااااان 

حلمقظَكاااااخص لم حؿفاااااش حلغاااااِو 

حلفكااااَي وحلؼقااااخ ي  ااااي ١اااا ٍ  

 : حلـيمي و نفخ

علااا  حلمـظمعاااخص أ  طكاااَّ -1

حمظمخ خطفخ رظلك حلق٠ايش حلكزاَى 



 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 
 

 28 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 

وحلظااي لفااخ طؤػيَحطفااخ علاا  حلعااخل  

رؤٓااَ   وًلااك حالمظمااخ  ال مـااذ 

علاا   ـااَى حليٍحٓااش أ  مظ قاا  

وطليمي حلنظَمخص ووٟ  حلوب٢ 

وحالٓظَحطيـيخص  ولكن مـاذ أ  

مظعاااايى ًلااااك لمَكلااااش حلظبزياااا  

حلفعلي وحلعم  علا  اُحلاش ؿميا  

حلظلاااايمخص وحلماااائػَحص حلٔاااالزيش 

 .للع لمش

ح عاايحى حلـيااي للااظولٚ  اان  -2

حلغااِو حلؼقااخ ي  اان هااء  وٟاا  

 نااخمؾ طعليميااش و اا حى اعء يااش 

خص حلمـظمااا   طٜااا  الااا  ثااا   جااا

وأال مقظٜاااااااااَ ح  اااااااااَ علااااااااا  

حل٘اااااعخٍحص  قااااا٢   اااااء راااااي أ  

طلظاا ي حلمنااخمؾ حليٍحٓاايش علاا  

نٔاازش ؿياايس  اان ػقخ ااخص وأ كااخٍ 

 .وأهءقيخص وػ حرض حلمـظمعخص

ثماااخ أ  ح عاااء  مـاااذ عليااا  -3

امـااخى  ٔااخكش أثزااَ لظنااخو  مااٌح 

ح  ااااَ و لخولااااش طؤٛاااايل   ااااي 

حلؼقخ ش حلمـظمعيش   زيو  وؿا ى 

فاااخص ح عء ياااش لااان ماااٌ  حلظ ؿ

طٔاااااااظبي  ماااااااٌ  حلمـظمعاااااااخص 

حلااااظولٚ  اااان حلغااااِو حلفكااااَي 

 .حلغَري

ٟااااااااَوٍس حلق٠ااااااااخء علاااااااا  -4

حلزبخلش  كيغ طمؼ  حلزبخلاش ريجاش 

هٜاااازش لفااااٌح حلغااااِو حلؼقااااخ ي  

وطَرااااااش ؿياااااايس لنماااااا  حلفكااااااَ 

حلمظبَفق    حلعخ١لين  فيج   

 كَمّااخ لقزاا   أي  نظاا ٍ ػقااخ ي 

مفاااَٝ علااايف   رٜاااَف حلنظاااَ 

 . لظ ح عن  ٜيٍ  و

طمكااااين حٓااااظويح  حللغااااش ح   -5

لفاااٌ  حلمـظمعاااخص رٜااا ٍس طلاااي 

 اااان حٓااااظويح  حللغااااخص ح هااااَى 

وحلظااي طاائػَ ػقخ يًااخ  ااي حلمٔااخٍ 

حلؼقااخ ي وحلفكااَي  وعنااي طمكااين 

حللغااخص ح    ااي مااٌ  حلمـظمعااخص 

 ب  ًلك ٓيك   رمؼخرش  ن  أما  

أىوحص حلظااؤػيَ ومااي حللغااش حلظااي 

ي طٔااظني عليفااخ حلاايو  حلغَريااش  اا

 .غِومخ ونَ٘ ػقخ خطفخ

ٟااااااَوٍس وقاااااا  حالهظااااااَحا -6

حالقظٜااخىي وحلظزعيااش حالقظٜااخىمش 

 نفااااااخ حلماااااايه  لفااااااٌح حلغااااااِو 

حلؼقااااااخ ي     حلاااااايو  حلق مااااااش 

حقظٜخىمًخ طفاَٝ ٓايبَطفخ علا  

 .حلعخل 

ان٘اااااااخء  َحثاااااااِ ىٍحٓاااااااخص -7

وأرلخع  ظعيىس طعم  عل  انظاخؽ 

  حى ػقخ يش عن ك٠اخٍحص ح  ا  

 وحلمـظمعااااااااااخص وهٜخثٜاااااااااافخ

و ميِحطفاااااخ  وطعمااااا   اااااي ًحص 

حل قااااااض علاااااا  ث٘اااااا  ُماااااا  

ح ىعاااااخءحص حلوخٛاااااش رخلؼقخ اااااش 

ح ؿنزيش وطعم  عل   ٠ق هفخمخ 

و فخٓاااااي حلمـظمعاااااخص حلغَرياااااش 

وٍغزظفخ  ي حلظؤػيَ حلٔلزي عل  

 .مٌ  حلمـظمعخص

ا   ٘ااكلش حلع لمااش مااي  ٘ااكلش 

ثزيااااَس و عقاااايس  و اااان وؿفااااش 

نظاااااااَي أٍى أ  لكااااااا  ٗااااااايء 

ولكاان علاا   ٓاالزيخط  وحمـخريخطاا  

حلمـظمعااااااااااااااخص أ  طكااااااااااااااَّ 

حمظمخ خطفخ رظلك حلق٠ايش حلكزاَى 

وحلظااي لفااخ طؤػيَحطفااخ علاا  حلعااخل  

رؤٓااَ   وًلااك حالمظمااخ  ال مـااذ 

أ  مظ قاا  علاا   ـااَى حليٍحٓااش 

وطليمي حلنظَمخص ووٟ  حلوب٢ 

وحالٓظَحطيـيخص  ولكن مـاذ أ  

مظعاااايى ًلااااك لمَكلااااش حلظبزياااا  

حلفعلي وحلعم  علا  اُحلاش ؿميا  

يمخص وحلماااائػَحص حلٔاااالزيش حلظلاااا

للع لمشق وًلك    حلعاخل  معايٖ 

ح    َكلاااااااااش كَؿاااااااااش  ااااااااان 

حالٟااااااااااااابَحرخص حلٔيخٓااااااااااااايش 

وحالقظٜاااخىمش وحٍطفاااخ   عااايالص 

حلفقَ وحلزبخلش وحلـف  وح  ياش  

وطاااااايم ٍ حلوااااااي خص حلٜااااااليش 

وحالؿظمخعيااااش  ااااي حلكؼيااااَ  اااان 

 .رليح  حلعخل  حلنخ ي

ا  حلع لماااااااش حلؼقخ ياااااااش نظاااااااخ  

عمااااي الاااا   اااايٍوّ  يٓاااا ّ م

ح اَح  حلف مااش حلـمخعياش  اان ثاا  

 لظااا ى وماااي عفخ الااا  حلظ٘اااظض 

وحلظفظااض ومااَر٢ أ ااَحى حلمـظماا  

رـملااااش  فااااخمي  وحميااااش رخ١لااااش 

طظعلااااااا  راااااااخلءو١ن وحلءأ اااااااش 

 وحلءىولش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓليمخ  ن  

 رلزكثنض 

 

 

 ثنض رلزك

 ثنض وثخ …ثنض رلزك

 وقض  خثخ  قلزك انٔخ 

 ريٜ   قلزي وملفي كزي

 

 ومٜزَني عل  ح كِح 

 ثنض رلزك..أم   ٛليق

 وقظفخ ثخ  حللذ ُ َمق

  ن غيَ قٔ س والطـَمق

 

 والِوٕ  ءت وحلفع  ٗيبخ 

 ثنض رلزك ..    خحنكَٕ

 قز   خمظفَ ١ز  حلغٖ

 عنيي ر ٕ ورَ  ر ٕ

 

 ومك   اهءٛك اكٔخ 

 ثنض رلزك وحطغيَص

 أٛلي عِقلض هءٙ وثزَص

 وحقيٍ ح َا رين حلنخّ

 أنخ  لظخؿش كزيزي مك نلي

 قلذ ثزيَ  ليخ  اكٔخّ

 وحنض ؿم ف ..اكٔخٓك هخنك

 وحطـَأ عل  قلزي ميوّ

 ىحنخ  ن ثظَ هيخنظك ليخ

 ك ألفض قخ  ّظلنيحل

 

 



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 ١زيزك حلوخٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى.   ظلي عزي حلعخ 

 

ٓين … حلٔخعشث ٍونخ كيمغ 

 وؿي 

مااا  طزقااا  رعاااٞ ح عاااَحٝ -1

علااا  حلاااَغ   اااان حل٘ااافخء  اااان 

 ث ٍونخ 

ط٘اااااااايَ حليٍحٓااااااااخص الاااااااا  أ  

حلمظعخ ين  ن ث ٍونخ قي معاخن   

 اان ٟااع   ااي وفااخث  حلااَثظين 

وحلكزي وحلقلاذ.. لكان حلظ٘اويٚ 

وحلعااءؽ حلمزكااَ ممكناا  أ  مقلاا  

 اااان مااااٌ  ح ػااااخٍ حلٔاااالزيش رعااااي 

 .حل٘فخء

ياش ىوٍ ما  للَٟاخعش حلبزيع -2

  ي وقخمش أ١فخلك  ن ث ٍونخ 

طٔااف  حلَٟااخعش راايوٍ  عااخ   ااي 

حل قخماااش  ااان ح  اااَحٝ حلمعيماااش 

 في طق ي حلـفخُ حلمنخعي عزاَ 

نقاا  ح ؿٔااخ  حلم٠ااخىس  اان ح   

الااا  ٍٟااايعفخ  زخٗاااَس وعلياااا  

طـااااااااذ حلَٟااااااااخعش حلبزيعيااااااااش 

حلمقظٜااَس علاا  كليااذ ح   لماايس 

أٗاااافَ ػاااا  اٟااااخ ش ح غٌمااااش  6

أٗاااافَ  6 حلظكميليااااش  ااااي عمااااَ

وط ٛي  نظمش حلٜلش حلعخلمياش 

رخٓااااظمَحٍ حلَٟااااخعش حلبزيعيااااش 

كظاا   ااي كخلااش طؤثااي اٛااخرش ح   

وعااي   ٜاا  حل ليااي 19 –رك  يااي 

عااااان أ ااااا  حلمٜاااااخرش ورلٔاااااذ 

 نظمااش حلٜاالش حلعخلميااش  فنااخت 

عااايىح  ااان ح ؿاااَحءحص حل حؿاااذ 

 حطوخًمخ  ن ح  فخص حلمَٟعخص

: 

حٓااظعملي حلكمخ ااش حلبزيااش عنااي -

 . ن ١فلكحالقظَحد 

حغٔااااالي مااااايمك ؿيااااايح رخلماااااخء -

وحلٜااااخر   لماااايس ال طقاااا  عاااان 

ػخنيش أو حلمبفَ قز   ء ٔاش 40

١فلك ورعيمخ و اي كاخ  حلعباْ 

أو ٓعخ  حال  عل  ٛايٍمخ  ءراي 

أم٠ااخ  اان غٔاا  حلؼاايمين رخلمااخء 

 .وحلٜخر   قز  حلَٟعش

نظفي و١فَي أي حٓبق طلي٢ -

رااك وربفلااك و طلمٔااينفخ ر٘ااك  

 .ٍوطيني

عااااي  حلقاااايٍس علاااا    ااااي كخلااااش-

ح ٍٟاااخ  حلمزخٗاااَ  ااان حلؼااايي 

 خعٜااااَي حللليااااذ  اااان حلؼاااايي 

رخليااي أو رخلم٠ااوش ليظغااٌي علياا  

 .١فلك

 ااااي كخلااااش عااااي  حلقاااايٍس علاااا  -

ح ٍٟااااااخ  حو عٜااااااَ حللليااااااذ 

 يمكن حللـ ء ال   َٟعش ريملش 

أو حٓااااظويح  حللليااااذ حلز٘اااااَي 

 .حلمظزَ  ر 

م  الُح  حالعظقاخى قخثماخ راؤ   -3

كااخ  حلمٔااظفيف حلااَثظين مااي حلم

  ن ث ٍونخ 

عل  حلاَثظين  19 -ال مئػَ ث  يي

 لٔاااااااذ رااااااا  ط٘ااااااايَ رعاااااااٞ 

حليٍحٓااخص حلموظزَمااش أناا  ممكاان 

لك ٍونااااخ اٛااااخرش هءمااااخ حلقلااااذ 

 .وحلوءمخ حلعٜزيش

ماا  حلظعااخ ي  اان ث ٍونااخ مقااي -4

حلمااَمٞ  اان ح ٛااخرش راا   ااَس 

 أهَى 

 اااااي حلعاااااخىس حلاااااٌمن مٜاااااخر   

راااخلمَٝ حلفيَوٓاااي مكظٔاااز   

 نخعااااش للفيااااَوّ حلمظٔاااازذ و 

مٔظغَا ح  َ  اي كخلاش ث ٍوناخ 

كااا حلي ػءػاااش أٓاااخري  لللٜااا   

علاا  ثميااش ثخ يااش  اان ح ؿٔااخ  

حلم٠ااخىس حلظااي طقااي  اان حلعاايوى 

ولكاان  ااخ ال ممكاان ح ؿخرااش علياا  

كخلياااخ  اااي فااا  حلغمااا ٝ حلاااٌي 

قاض مكظن  ث ٍونخ م  ث   ن حل 

طاايو  مااٌ  حل قخمااش  ماا  لز٠ااعش 

أٗاافَ أ  ر٠اا  ٓاان حص أ   اايى 

حلليخس !  مؼء حلعايوى رفياَوّ 

حللٜااااازش طمااااانق  نخعاااااش  ااااايى 

حلليااااخس  ااااي حلمقخراااا   خلعاااايوى 

رفياااَوّ حالنفلااا نِح ممكنفاااخ أ  

طظلاااا   رٔااااَعش ثزيااااَس طـعاااا  

ح ؿٔاااااخ  حلم٠اااااخىس حل حقياااااش ال 

طظعااَف عليفااخ عنااي ح ٛااخرش  ااي 

خلاااااش حلماااااَحص ح هاااااَى و اااااي ك

 يااَوّ ٓااخٍّ  ااب  حلمَٟااا  

حلٌمن طعاخ  ح ثخناض لايمف  كمخماش 

ٟاااي حلماااَٝ  ااان ٓااانظين الااا  

 .ػءع ٓن حص

 ااخم  حلعااءؽ رخلزءُ ااخ  وماا  -5

مٔااااااف   ااااااي طلٔاااااان كااااااخالص 

 حلمٜخرين رك ٍونخ 

عناااي خ مظعاااَٝ ؿٔااا  ح نٔاااخ  

للـَحػي  ثخلفيَوٓاخص  اؼء  بنا  

مٜن  رَوطينخص طٔام  ح ؿٔاخ  

 .ىحلم٠خىس طظٜيي للعيو

وطعظماااي  كاااَس حلعاااءؽ رخلزءُ اااخ 

علاااااا  حكظاااااا حء ى  ح ٗااااااوخٙ 

حلمظعااااخ ين  اااان ث ٍونااااخ علاااا  

أؿٔخ   ٠خىس للمَٝ طبف   ي 

حلزءُ اااخ وحلزءُ اااخ ماااي حلـاااِء 

حلٔخث   ن حلي  لٌح طٔم  رءُ خ 

 .حلنقخمش

طعظزاااَ حالٓاااظفخىس  ااان ح ؿٔاااخ  

حلم٠خىس للمظعخ ين وحلظي طظاَحث  

ؿياش  ي حلزءُ خ حٓظَحطيـيش عء

قيممش رايأص  ا  وراخء ح نفلا نِح 

ثماااااااخ  1918ح ٓااااااازخنيش عاااااااخ  

حٓاااظوي ض  ااا   ياااَوّ حمزااا ال 

 2014و 1974عاااااااااااااااااااااااااااخ ي 

وحٓظبخعض أ  طقل   ان  عايالص 

 .حل  خس

ثخناااض حلٜاااين أولااا  حلااايو   اااي 

حٓاااظويح  رءُ اااخ حلمظعاااخ ين  اااي 

عءؽ حلمٜخرين رك ٍوناخ وطلظفاخ 

امبخليااخ وح َمكااخ و ٜااَ وط٘اايَ 

س حلظاي حؿَماض حليٍحٓخص حلٜغيَ

ال  نظخثؾ  ز٘اَس  ا  حلمٜاخرين 

 19 –رك  يي 

ورلٔااااذ   قاااا   ااااخم  ثلينيااااك 

 خلعءؽ رزءُ خ حلنقخمش وا  ثخ  

  نااخ اال أناا  ال مولاا   اان  وااخ١َ 

 :  نفخ

ٍىحص حلفعااااااااااااا  حلظلٔٔااااااااااااايش 

وحالٟااااااَحٍ رخلَثااااااش وٛااااااع رش 

حلظنفْ وهبَ حلظعَٝ للعايوى 



 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 
 

 30 ؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً 

رخالماايُ وحاللظفخرااخص حلكزيمااش رااي 

قا  هباَ حلعايوى وٓاي ولكان مز

حكظمااااخال ٟااااعيفخ  اااا  حلمعااااخميَ 

حلم٘اااااايىس  اااااان ميجااااااش حلغااااااٌحء 

 يماخ  FDA وحلايوحء ح  َمكياش

مظعل  رخلي  حلمظزاَ  را  وحلظايقن 

 . ن ٓء ظ 
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 اان حلناا   حلؼااخني حلميظفاا ٍ ين 

ماااااا  مٜاااااازق هيااااااخٍح عءؿيااااااخ 

 لك ٍونخ 

رلٔاااذ ؿَمااايس )ىملاااي  ياااَوٍ( 

عاان رااخكؼين  ااي حلزَمبخنيااش نقااء 

 يمنااش وومااخ  حلٜااينيش أ  ىوحء 

) يظف ٍ ين( ٍرمخ مكا   عءؿاخ 

 عااخال لك ٍونااخ كيااغ ماائىي الاا  

هفاااااااااٞ حٓاااااااااظـخرش حلـٔااااااااا  

لءلظفخراااخص و ااان حلمعاااَوف أ  

حاللظفاااخد وعخٛااافش حلٔااايظ ثين 

 ااان ح ٓااازخد حلَثئااايش لل  اااخس 

رك ٍونااااخ وقااااي وؿااااي حلزااااخكؼ   

حنوفخٟااااخ ر٘ااااك   للاااا ف  ااااي 

ين  ٜاااخري  عااايالص حل  ياااخص رااا

ث ٍونااااخ حلااااٌمن مظعااااخ١   مااااٌح 

حليوحء رخلمقخٍنش رنظاَحثف   مان 

 .ال مظنخول ن 

  مخ م  ىوحء حلميظف ٍ ين 

معظزَ حلميظف ٍ ين ه٢ حلمعخلـش 

ح و  لمَٟااااا  حلٔاااااكَي  ااااان 

حلنااااا   حلؼاااااخني هخٛاااااش حلاااااٌمن 

معخن    ان حلٔامنش كياغ مائىي 

 .ال  هفٞ حل ُ 

ثخ  حثظ٘خف حلميظف ٍ ين للماَس 

وٍغ  ًلك لا   1920عخ  ح ول  

مااظ  ط فيفاا   ااي عااءؽ حلٔااكَي 

 ي أوٍورخ حال  اي حلومٔاينخص و 

 ااااي حل المااااخص حلمظلاااايس ر٘ااااك  

 1995ٍٓمي  ي عخ  

ومٔظوي  حلميظف ٍ ين أم٠خ  اي 

 .عءؽ كخالص طكيْ حلمزيٞ

و ااان ح ػاااخٍ حلـخنزياااش حلوبياااَس 

حلنااخىٍس الٓااظويح   ماا  حٍطفااخ  

 ٔااااااظ ى كمااااااٞ حلءثظيااااااك ) 

(  ااي حلااي   مااخ قااي  كمااٞ حللاازن

مئىي ال  طلميٞ حلاي  وحنفياخٍ 

أؿفِس حلـٔا  ثماخ منزغاي طا هي 

حللاااااٌٍ ر٘اااااؤ  حٓاااااظعمخل   اااااي 

 . َٟ  حلكل 

 ااخمي  ظءُ ااش ثخوحٓااخثي  -7

حلظااي طااَىى  اائهَح حلٜاالش رينفااخ 

ورااين  يااَوّ ث ٍونااخ حلمٔااظـي 

  ي ح ١فخ  

طاايٍّ  نظمااش حلٜاالش حلعخلميااش 

حكظمخلياش وؿا ى ” ر٘ك  عخؿا “

ين  ياااااَوّ ث ٍوناااااخ ٛااااالش رااااا

حلمٔاااظـي و ظءُ اااش ثخوحٓاااخثي 

حلظااي طٜاايذ ح ١فااخ   ااي عمااَ 

ىو  حلوخ ٔاااااااش. وماااااااي  ااااااان 

ح  اااَحٝ حلناااخىٍس حلظاااي طٔااازذ 

أثؼاااااَ حٟااااابَحرخص حاللظفخراااااخص 

حل عخثياااش ٗاااي عخ  اااي ح ١فاااخ . 

طعااا ى طٔاااميظ  رفاااٌح حالٓااا  الااا  

 كظ٘ااف  ١زيااذ ح ١فااخ  حليخرااخني 

)ط  ئااخث  ثخوحٓااخثي( ومبلاا  

 ظءُ ااااش )حلعقاااايس  علياااا  أم٠ااااخ

حللمفيش حلموخ١يش حلـليماش( وما  

حلظفخد كخى مٜيذ ؿٌٍ ح وعياش 

حلي  مااش  مااخ مٔاازذ حطٔااخعفخ أو 

طمااااايىمخ  اااااي أي ٗاااااَمخ   ااااان 

حل٘اااَحمين  ظ ٓااابش حللـااا   اااي 

حلـٔاااااا  وروخٛااااااش حل٘ااااااَحمين 

حلظخؿيش لٌح  ظؤػَ حلقلاذ  ان أثؼاَ 

 وخ١َ ح ٛخرش رفٌ  حلمظءُ ش. 

و ااااااان أعَحٟااااااا  : ) حللمااااااا  

حلبفااق حلـلاايي وطاا ٍ  حلياايمن و

وحلقااااااي ين وطفاااااايؾ وحكمااااااَحٍ 

ريااااخٝ حلعينااااين وطاااا ٍ  حلغاااايى 

حلليمفخوماااش  اااي حلَقزاااش وطفااايؾ 

وحلظفااااااااااخد حلفاااااااااا  وحل٘اااااااااافخ  

وحللنـااَس(. وطظٔاا  أٓاازخد مااٌ  

حلمظءُ اااااش راااااخلغم ٝ ومناااااخت 

حلعيماي  اان حلنظَمااخص حلظااي طااَر٢ 

رينفااااااااخ ورااااااااين حلزكظيَمااااااااخ أو 

حلفيَوٓاااخص أو حلع ح ااا  حلزيجياااش 

لموظلفااش ومااي طٜاايذ ح ١فااخ  ح

 ان أٛاا    ٓاي مش أو  اان ؿااٍِ 

حلملاااي٢ حلفاااخىي ) ؼااا  حليخراااخ  

وث ٍمخ( ومٜيذ ح ١فخ  حلٌث ٍ 

ريٍؿاااش أثؼاااَ قلااايء  ااان ح ناااخع 

وم   َٝ غيَ  عاي   ٠اء عان 

أ   ااااَٙ حل٘اااافخء  ناااا  ثزيااااَس 

علاا  حلااَغ   اان حٍطفااخ  طكااخلي  

حلعاااااءؽ وحلعاااااءؽ مااااا  ؿَعاااااش 

ين وحكااايس عخلياااش  ااان حلغل ريااا ل

ؿخ ااخ )أؿٔااخ   ٠ااخىس( حلمنااخعي 

حل ٍمااايي وح ٓااازَمن وقاااي مزااايأ 

حلبفااا   اااي حلظلٔااان رعاااي  ظاااَس 

قٜاااااااااايَس  اااااااااان أو  عااااااااااءؽ 

 رخلـل ري لين ؿخ خ
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 أل ح  ح ىد

 ( حلَوحمش ) حلـِء حلظخني

 حلمق  خص حلفنيش للَوحمش

 

حلباااا   لاااايْ حلعنٜااااَ حل كيااااي 

حلاااٌي ممياااِ حلَوحماااش عااان راااخقي 

ح ؿنااااااااخّ ح ىريااااااااش حلنؼَمااااااااش 

ح هااَى  وانمااخ ط ؿااي  ق  ااخص 

 نياااااش أهاااااَى طـعلفاااااخ  مظعاااااش 

لقَحثفاااخ. و ااان ماااٌ  حلمق  اااخص 

 :ش حلعنخَٛ حلظخليشحلفني

   ٟ   حلَوحمش

ماايوٍ حلعماا  ح ىرااي  يفااخ كاا   

كخىػاااش ٍثئااايش وحكااايس  طظفاااَ  

 نفاااااخ أكااااايحع ػخن ماااااش أهاااااَى 

 ظعيىس  وعل  حلَغ   ان طَثياِ 

ح كاايحع علاا  رباا  أو حػنااين اال 

أن  منخت ٗوٜيخص ػخن مش أم٠خً 

طظفاااَ  اااي ماااٌ  حلَوحماااش طقااا   

رظـٔاااااااايي مااااااااٌ  ح كاااااااايحع أو 

 .حلم حٟي  حلؼخن مش

 حلظفٜي   ي حلَوحمش

ثٚ حلَوحماش أ  ثخطزفاخ  ن هٜخ

مميااا  الااا  ح ٓااافخد  اااي ٓاااَى 

ح كاااااايحع رمااااااخ  يفااااااخ حلِ ااااااخ  

وحلمكاااخ  وال مظاااَت ٗااايجخً اال أ  

مقي  ل  وٛفخً  فٜاءً.. كياغ أ  

حلَوحمااش طٔااظمي ١ لفااخ  اان مااٌح 

حل ٛاااااا  حلظفٜاااااايلي. وم٠اااااا  

حلم ٟااا   حلعيماااي  ااان ح  ااا ٍ 

حلظااي طعكااْ ىقااخث  ح  اا ٍ  ااي 

ريجااش أو  ـظماا    نظااَس حلكخطااذ 

منااااخ  ااااي حلَوحمااااش مااااي نظااااَس 

ٗاام ليش ال طقظٜااَ علاا  هزَحطاا  

حل٘وٜااايش وانماااخ ط٘اااظم  علااا  

أكيحع و١زاخث  وعاخىحص وأُ ناش 

 .قي ال مك    َ رفخ

 

  نيش حلَوحمش

منخت رعاٞ حلنقاخى م٘ايَو  الا  

أ  حلَوحماااش طفظقاااي الااا  عنٜاااَ 

حلفنيش لظ٘عذ أكايحػفخ وحل قا ف 

عل  طفخٛي  مظ  ح ٓافخد  يفاخ. 

ش حلكخطااااااذ ٓاااااا حء أي أ  كَماااااا

لإلمـااااخُ أو ح ٓاااافخد )رااااخلبز  

ىو  أ  طظاااااااااااؤػَ حلمق  اااااااااااخص 

ح ٓخٓااايش  اااي ثظخراااش حلَوحماااش( 

معناا  عااي  حلظقيااي  وعااي  حلظقيااي 

معباااي ٓاااف لش  اااي حلكظخراااش وال 

 .مك   منخت حكظيخؽ لليقش

 ١زيعش حلَوحمش

طقااااي  حلَوحمااااش ٓااااَىحً  كاااايحع 

وأُ ناااش وأ اااخثن ثؼياااَس  وماااٌح 

خ  اائٍم مظبلااذ أ  مكاا   ثخطزفاا

للظاااااخٍمن  أو أ  مكااااا   رخكؼاااااخً 

حؿظمخعيااخً  لمااخً ركخ ااش حلظفخٛااي  

كظاااا  طظاااا ح َ حلمٜاااايحقيش  ااااي 

ٍوحمظااااا   نااااا  مظناااااخو  حللااااايع 

وثؤنفااااخ طلاااايع  ااااي حللقيقااااش.. 

ح  ااااَ حلااااٌي مظبلااااذ حليٍحٓااااش 

حلمظعمقش لكخ ش ح نماخ١ حلمليباش 

راا   ااي حلزيجااش لكااي طزاايو ١زيعيااش 

لظظااااااا ح َ وحقعياااااااش ح كااااااايحع. 

منـٌد الا  ثا   اخ ما    خ نٔخ 

وحقعااي أو حؿظمااخعي ملاايع  اان 

 .ك ل 

 ًحطيش حلَوحمش

ٍحوى أو ٓخٍى أو ثخطذ ح كيحع 

ر ٓااع  أ  معااَٝ وؿفااش نظااَ  

حلٌحطياااااش  ااااان هاااااء    ٟااااا   

لكااااان ربَمقاااااش غياااااَ  -حلَوحماااااش

 زخٗاااَس   اااي كاااين أ  ح نااا ح  

حلقٜٜااااااايش ح هاااااااَى طكااااااا   

  ٟاا عيش طقاا  حلظفخٛااي   يفااخ 

 .عينوطلظِ  رقخلذ  ني  

 أن ح  حلَوحمش

 (حلَوحمش حلعخ١فيش )حلَو خنٔيش

ومااي حلَوحمااش حلظااي طغلااذ عليفااخ 

قٜااااٚ حللااااذ وحلمؼخليااااش  وال 

طلفااض الاا   ٘ااكءص حلمـظماا  أو 

حللكااا  أو حلم٘اااكءص حلٔيخٓااايش 

ح هاااَى. وطقااا   عقااايس حلَوحماااش 

عل  حلمغاخ َس حلعخ١فياش  وطظاخر  

ح كاايحع  يفاااخ معزاااَ عااان حلقلااا  

ملاااي٢ رؤرباااخ  حل ؿااايحني حلاااٌي 

حلَوحمااش لكااي مااظ  حل ٛاا   الاا  

طزخى  حلعءقش حلمؼخلياش  ان حللاذ 

وحلغااااااااااااَح . أي أ  حلَوحمااااااااااااش 

حلَو خنٔاااااااايش طنٜااااااااذ علاااااااا  

حلعءقااااخص حالؿظمخعيااااش حلٔااااخثيس 

رااين حلَؿاا  وحلمااَأس  ولكنفااخ ال 

طكااا    قااا٢  اااي ٛااا ٍس عءقاااش 

حللااذ حلَو خنٔااي راا  طمظااي الاا  

 وظلاااااااا  أٗااااااااكخ  حلعءقااااااااخص 

حلَؿاا  وحلمااَأس حالؿظمخعيااش رااين 

 ؼااااااا :  ااااااا ص وحلاااااااي حلزبلاااااااش 

وحكظيخؿفااخ حللنااخ  وحللااذ حلااٌي 

طفظقااااي  رماااا ص ح د  أو  ااااَٝ 

حلٔايبَس  اان ؿخنااذ حلَؿاا   ااؼءً 

 ااي عءقاااش ُوحؽ وحلظااي طعكاااْ 

حلاااااااانقٚ حلعخ١في/حللَ ااااااااخ  “

حلاٌي ماظ  حلزلاغ عنا  ” حلعخ١في

لل ٛااااا   الااااا  كاااااي ح ٗااااازخ  

وحال١مجنخ . وم٘يَ رعٞ حلنقاخى 

 ااااان حلَوحماااااش الااااا  أ  حلفااااايف 

حلعخ١فياااااش مااااا   ـاااااَى طقااااايم  

حلظٔااااااليش وطٜاااااا مَ للعءقااااااخص 

حالؿظمخعيااااش حلظااااي طزلااااغ عاااان 

حللااااااااذ وط٘ااااااااعَ رخللَ ااااااااخ  

حلعخ١في. لكن مٌح حلَأي ال م ؿي 

 ي  ٗيء  ن حلٜالش   خلَوحماش 

حلَو خنٔاايش علاا  حلعكااْ طمخ ااخً 

كيااااغ طقااااي  ق٠ااااخمخ مخ ااااش  ااااي 

حلمـظماا    ااخلملي٢ حللٔااي مااخ  

لكاي مولا   لك   َى  ي حلمـظما 

ٗوٜيش ٓ مش طُٜلق حلمـظما   

ثمااااااااخ أ   نخق٘ااااااااش حلعءقااااااااخص 

حالؿظمخعيش حلموظلفش راين حلَؿا  

وحلمَأس طئػَ طؤػيَح ال كي ل   اي 

أي  ـظماا   اان حلمـظمعااخص  اان 

… هء   نخق٘ش حلظل  أو حلف٘ا 

الااااان وال راااااي أ  طكااااا   حللغاااااش 

حلمٔااظوي ش  ااي مااٌح حلناا    اان 

حلَوحماااخص طَحثياااذ ق ماااش طن٘ااا٢ 

 .فشحلعخ١

ؼخ  عل  ماٌ  حلَوحماخص معظزاَ وث

  قاا   نظاايمخص غااَح  أكااي أماا  

حلمَحؿااا  . ث نااا  ملظااا ى علااا  

  حمااااذ ٗااااخر  طوٜٜااااض  ااااي 

 . ثظخرش مٌح حلن    ن حلَوحمخص
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 حلَوحمش حلز لئيش

أو مُبل  عليفخ ٍوحماش حلـَمماش  

ق ح فااخ حلظ٘اا م  وح ػااخٍس كيااغ 

طُقااي  حلَوحمااش  ااي ٛاا ٍس ألغااخُ 

حلـَممااااش حلظااااي مٔااااع  حلقااااخٍة 

كلفااخ ١اا ح  قَحءطاا  للَوحمااش أو 

 ٘اااااخميط  لفاااااخ رخلزلاااااغ عااااان 

حلمـااَ   اان هااء  طظزاا  أكاايحع 

 .حلـَممش

طوظلاا  حلَوحمااش حلز لئاايش عاان 

 :ٍوحمش حلموزَ حلَٔي

حت: حلم ٟاا    ااي أوؿاا  حالٗااظَ

ثااااا   ااااان حلَوحماااااش حلز لئااااايش 

وٍوحماااش حلموزاااَ حلٔاااَي وحكاااي 

 .وم  وؿ ى حلـَممش

أوؿااااااا  حالهاااااااظءف: حلَوحماااااااش 

حلز لئاايش طقااٚ ككخمااش ؿَممااش 

رظٔلٔاااا   نبقااااي ُ نااااي  أ ااااخ 

ٍوحمااااش حلموزااااَ حلٔااااَي طقااااٚ 

ككخمااش حلك٘ااا  عااان ؿَمماااش أي 

حلزااايء  ااان حلنفخماااش رخٓاااظعَحٝ 

 .كيوع ؿَممش قظ 

ماااٌ  حلنااا    ااان ومنااايٍؽ طلاااض 

حلَوحماااااخص حلز لئااااايش ٍوحماااااخص 

حلظـٔااْ وحلَوحمااخص حلز لئاايش 

 .فٔيشحلن

 حلَوحمش حلظخٍمويش

مااا  ًلاااك حلااانم٢ حلٔاااَىي حلاااٌي 

مٔااظمي أكيحػاا   اان حلظااخٍمن راا  

وٗوٜاااااايخط  أم٠ااااااخً  وٍوحمااااااش 

حلظخٍمن )حلَوحمش حلظخٍمويش( ماي 

ٍوحمااش حلمخٟااي  نفااخ ىحثمااخً  ااخ 

طقاااااااٚ أكااااااايحع وٗوٜااااااايخص 

بخ  ٗفيطفخ حلعٜ ٍ عظيمش وأر

حلٔخرقش.  خلَوحمش حلظخٍمويش ماي 

ط ػياااااااا  حلٜاااااااالش رخلمخٟااااااااي  

وحلظااخٍمن لاا  أىد  ٔااظق  رٌحطاا  

وحل٘ااااوٚ حلااااٌي مقاااا   رٔااااَى 

حلظااااااخٍمن  عااااااَوف رااااااخلمئٍم. 

ورخالٓاااظنخى الااا  حلظاااخٍمن ممكااان 

لمااااااائلفي ح ؿنااااااااخّ ح ىريااااااااش 

حلموظلفش حقظزاخّ ٗوٜايخص لفاخ 

عء اااخص راااخٍُس وأكااايحع مخ اااش 

لعملفااا  ح ىراااي أال طكااا    اااخىس 

وماااا  حلم ٟاااا   حلااااٌي طاااايوٍ 

ك ل  حلَوحمش. ومناخت نا    هاَ 

 ااان حلَوحماااش حلظخٍموياااش وحلاااٌي 

معااَف رخٓاا  حلَوحمااش حلظخٍمويااش 

حل٘ااعزيش  ؼاا : ألاا  ليلااش وليلااش. 

وحلنم٢ ح هَ  ظمؼ   ي حلَوحماش 

حلظخٍموياااش حلظعليمياااش   خلظاااخٍمن 

ليْ  قا٢ عَٟاخ لظاَحع حلٔال  

ظعليماااا  وانمااااخ طَريااااش حلاااانٖء ر

حلمزخىة ًحص حلقاي  حللميايس حلظاي 

 .ثخ  مقظنيفخ ح ؿيحى

 حلَوحمش حلٔيخٓيش

مااااي ٍوحمااااش حلن٠ااااخ  ح مـخريااااش 

حلعخىلااااش و كخ لااااش حلٔاااالزيش  أو 

مااي ٍوحمااش حلمزااخىة حلمعخٍٟااش 

للفكااااااَ حلٔااااااخثي ٟااااااي حللكاااااا  

وحللك  اااش.  خلَوحماااش حلٔيخٓااايش 

طناااااااخقٖ حلق٠اااااااخمخ حلٔيخٓااااااايش 

  حلم ؿ ىس عل  حلٔاخكش  ومكا 

ًلااك ا ااخ ر٘ااك   زخٗااَ أو غيااَ 

 زخٗااَ لم ٟاا عخص عاان ١َماا  

حٓاااظويح  حلَ ِماااش. وىحثماااخً  اااخ 

مكاا   منااخت ٛااَح   اا  أنظمااش 

حللك  وحلمعخىحس لف  كيغ ملخو  

حلزباا  ركاا   ااخ ليماا   اان ١خقااخص 

مٔااوَمخ لكااي مظغلااذ علاا  مااٌح 

حلٜااَح .. وغخلزااخً  ااخ مف٘اا   ااي 

  كخ لش مٌ  حلٔلزيش حلظخلمش.



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 قٔ  حلمَأس

 

 

 

 

 

 

 

أمااا  حلباااَا لللفاااخف علااا  

 ؿمخ  حلزَ٘س

مناخت رعااٞ حلوبا حص حلظااي 

ال ريّ  ن حلقيخ  رفخ  ان أؿا  

حللفااخف علاا  ر٘ااَس ؿميلااش 

 وٗخرّش  وأممفخ

َُٗد حلمخء ركميّخص ثخ يش    

 اااااان حلوباااااا حص ح وليّااااااش 

وحلمفّماااااااش ؿااااااايحً للعنخماااااااش 

رخلز٘ااَس وعااءؽ  ٘ااخثلفخ  

كيااغ اّ  حلـفااخف ماا  حلعاايو 

 ح ّو  للزَ٘س. 

 

حلظغٌماااش حلٔاااليمش   خلز٘اااَس 

طلظااخؽ الاا  رعااٞ حلعنخٛااَ 

حلغٌحثيّاااش حلمفّماااش  وطلٜااا  

عليفاااخ ١زيعيّاااخً  ااان حلغاااٌحء 

 ااي كااخ  ح ظقااخٍ حلٜاالّي  و

حلز٘اااااااَس الااااااا  حلعنخٛاااااااَ 

حلغٌحثيّاااش  ااابّ  ًلاااك ٓااا ف 

مظفَ  زخَٗس عليفاخ  وأما  

ح ١عمش لٜلش حلز٘اَس طلاك 

حلظاااي طلظااا ي علااا  حلمااا حى 

حلم٠خىّس لبثٔيس   في  ان 

أ ٠ااا  حلمااا حى حلظاااي طكاااخ ق 

حل٘يو هش وحلمَٝ حللاٌمن 

 مظفَح  عل  حلزَ٘س 

 

و نفاااخ: حلظااا ص  وحلَ اااخ   

  وحلٔااااااااااازخنن  وحلـااااااااااا ُ

وحلعناااااااااااااذ  وحلزاااااااااااااٌوٍ  

وحل٘ااااااااا ث الطش حليّحثناااااااااش  

وحل٘ااااخي ح ه٠ااااَ  وطلااااك 

 ؼاا   C حلغنيّااش رفيظااخ ين

حللم٠يّخص وغيَمخ  وثٌلك 

طنخو  ح ١عمش حلظاي طلظا ي 

علااا  حلااايّم   وح كماااخٝ 

حلٜاااااليّش  ؼااااا  ح ٓااااامخت  

وُمااااااااااااااااض حلِمظاااااااااااااااا    

وح   ثااخىو  ورااٌوٍ حلكظّااخ . 

ٝ  ٗاااعش  َّ حللااايّ  ااان حلظعااا

ي أثزاَ حل٘مْ حللخٍقش   ف

 عيّو للزَ٘س  

ٟااااَوٍس حٓااااظويح  وحقااااي  

 حل٘مْ وحلنظخٍحص حل حقيش.

حٓاااظويح   نظـاااخص حلعنخماااش  

رخلز٘اااَس حلبزيعيّاااش  ٓااا حء 

أثخنااااااض  نظـااااااخص هخٛااااااش 

رظنظيااااااااااا  حلز٘اااااااااااَس  أ  

حلمكيااخؽ  أ  حلم١َّزااخصق  ّ  

 َّ حلمااااا حى حلكيميخثيّاااااش ط٠ااااا

 حلزَ٘س. حلن   حلكخ ي 

 

 8مـااذ ناا    ااخ ال مقاا  عاان 

 يّخً  ي حللي ق لماخ ٓخعخص م 

للنااا    ااان ىوٍ  اااي طـيماااي 

هءماااخ حلز٘اااَس واٛاااءكفخ. 

حالرظعااخى عاان ح ؿفااخىق  نّاا  

مُظعاااااذ حلز٘اااااَس  وحللـااااا ء 

لممخٍٓش ثا  ح ن٘ابش حلظاي 

طوفّاااااا   ناااااا   ثخلي غااااااخ  

 .وحلظؤّ    وغيَممخ

 

طـنّاااذ ح ثؼاااخٍ  ااان طناااخو  

حلٔاااااااااكَق  نّااااااااا  مااااااااايّ َ 

حلكااااااا الؿين وح مءٓاااااااظين 

٠اااااخٍس حلمٔااااائولين عااااان ن

حلز٘ااااَس   مااااخ ماااائىّي الاااا  

ففااا ٍ حلظـخعياااي حلمزّكاااَس. 

ٟاااااااَوٍس حالرظعاااااااخى عااااااان 

ح  ااخثن حلملّ ػااش ثخلمٜااخن  

وغيَمااااااااااخق  ّ  حلفاااااااااا حء 

حلملاااااااّ ع م٠اااااااَ حلز٘اااااااَس 

ومُبفاات ن٠ااخٍطفخ.  مخٍٓااش 

حلظمااااااااااااخٍمن حلَمخٟاااااااااااايّش 

حلموظلفاااش حلظاااي طِماااي طاااي ّ  

حلااي   ااي حلـٔاا  وحلز٘ااَس  

 ماااخ مااانعكْ علااا  ن٠اااخٍس 

حٓااااااظويح   حل ؿاااااا  أم٠ااااااخً.

حلمخٓااكخص  فااي  اان حلبااَا 

حلفعّخلاااش الٓاااظَؿخ  ن٠اااخٍس 

حلز٘ااَس  وطُعاايّ  اان حلباااَا 

حلقيمماااش لظنظيااا  حلز٘اااَس  

ولِماااخىس طاااي ّ  حلاااي   يفاااخ  

وطِوماايمخ راازعٞ حلعنخٛااَ 

حلظاااي ط١َّزفاااخ وطقيفاااخ  ااان 

حلم٘ااخث   ثمااخ أّ   نفااخ  ااخ 

ااااَ حلز٘ااااَس ومـاااايىمخ   ّ٘ مق

ومفااااية حاللظفخرااااخص  يفااااخ  

مقاااااش وٓااااانظعَف علااااا  ١َ

عمااااا  حلمخٓاااااك  ااااا  أمااااا  

 حلمخٓكخص للزَ٘س.
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ٓميَ ثخطزش  ميِس لكن  ٓخٍس

طميِمخ ح ظي للَٓ  أم٠خ 

 ❤  ؤريعض

 

 

 

  

 

  

 

  

 

       

 

 

 

 



تٌؼثشًؼ٠ًهذ تٌفىً تٌفً ػهن ِدصّدً تٌؼهن   

 

 قٔ  حلمَأس و حلمـظم 

 

 

 

 حٛن  ٛلٜخ    ن  ١فخلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث د ىقي 4

 نٜ  ث د ن٘خ

 ث د  لق 2

  علقظين ه  لك  ث د ىقي 

  عخل  8رمعن  منخ ن٠  

حٍر   عخل  ُمض  علقش لك  

 ث د ىقي 

 حٍرعش ث د  خء ىح ت

حطنين  علقش رَم   ٔل ا 

   حعين

 

ومخ م  ٛلٜخ    ن مٔعي 

أ١فخلك

 

 

 

 

 

 

 

 

لمخًح قي طَطز٢ حلفظيخص 

 رَؿ   َطز٢

 
       
رعٞ حلفظيخص المَوا لفخ ٓا ى 

حلَؿاا  حلمااَطز٢ ٓاا حء حلمااَطز٢ 

رعءقش عخ١فيش أو حلمظِوؽ ومنخ 

ٓنلل  حلم قا   ان وؿفاش نظاَ 

 علمخء حلنفْ

 

لماااخًح  ؼااا  مااائالء حلنٔاااخء  -1

منـاااااٌرن لَؿاااااخ   اااااي عءقاااااش 

 رخلفع  

 

مبلااااا  حلعلااااا  علااااا  حلظاااااخمَس  

  ”طقليااااااي حهظيااااااخٍ حلٜاااااايمقش“

ومليع عني حللي حنخص ح هاَى  

 ؼاااا  حلٔاااامك وحلبياااا ٍ   فااااي 

حلفٜخث  ح هاَى  طف٠ا  ح ناخع 

حلٌث ٍ حلاٌمن ٗا ميوح  ا  اناخع 

أهَمخص أو  ن طِحوؿن    انخع 

 .أهَمخص

 

نٔااخء  ففااخٍ نِعااش طمياا  حل -2

  ”حهظياااخٍحص ح ٛااايقخء“لظقيلاااي 

 .ح هَمخص   قخٍنش رخلَؿخ 

 

 ظلك حلن عيش  ن حلنٔخء منظاَ  

 لَ ي 

 

ٛااايمقخطفن علااا  أنفاااخ  ؼاااخلي  

و قًخ للمعخميَ حلظي وٟاعفن قزا  

حالٍطزااااخ١ رفااااٌح حلَؿاااا  ل٘ااااَمك 

 .كيخطفن

 

طف٠اااا  حلنٔااااخء حالٍطزااااخ١  -3

ر٘ااااَمك ٛاااايمقخطفن  ااااي كخلااااش 

ٜاااايمقش ؿميلااااش  ثخنااااض طلااااك حل

 خلَؿااااااخ  حلمااااااَطزبين رنٔااااااخء 

ملظااااااين رم حٛاااااافخص ؿمخليااااااش 

عخليش  مظفَ  ليى حلنٔخء أثؼاَ 

ؿخًريااااش  قخٍنااااش رااااؤقَحنف   اااان 

 .حلَؿخ  غيَ حلمَطزبين

 

قي مف٠  حلَؿ  نفٔ  اهفاخء  -4

عءقظااا  رٜااايمقظك   خلَؿااا  قاااي 

معـذ رٜايمق  ُوؿظا    ٓازخد 

 ظعاايىس   مااخ مي عاا  لمبخٍىطفااخ 

  حقاا  حلظ حٛاا   عزااَ طبزيقااخص

 .حالؿظمخعي  أو غيَ 

 

ط٘ااااااعَ حلنٔاااااااخء حللااااااا حطي   -5

ملظااااين رؼقااااش رؤنفٔاااافن رعااااي  

حلَغزااااااش  ااااااي طقليااااااي حهظيااااااخٍ 

أٛاايقخثفن  أو  لخولااش  بااخٍىس 

أُوحؿفااان  وعلااا  عكاااْ ًلاااك 

عليااِك أ  طلااٌٍي  اان حلٜاايمقش 

حلظااااي ط٘ااااعَ رفقاااايح  حل٘ااااع ٍ 

رخلؼقش رخلنفْ أو حلف حثياش قليلاش 

 حلوزَس.

 


