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 كراره نياد
 في بعض التخمي حياة 

      
فيييي بعيييض اعوقيييات عميييي  
االقتنييياع بيزيمتييي  وانفطيييار 
قمب  لألبد، دون وجود ثغيرة  
لمشفاء بعد نقطة ميا، تصيل 
إلييا مفادىا أن في التخميي 
حييييييياة بعييييييد انعقيييييياد حبييييييل 
الوصييييييييل حييييييييو  رقبتيييييييي ، 
سيييييييتتخمى دون محاولتييييييي  
لممميييية أشييييياء مبعثييييرة ليييين 
تكتميييل أبيييدا، أو رتيييق ثيييو  

 لمحبة بمفرد ،ا
عمي  االعتراف حينييا بنني  
لييييييين تسيييييييتطيع بعيييييييد ا ن 
االحتفيييييييا  بمييييييين ال يرييييييييد 
االحتفييا  بيي  بيينفس درجييية 

رغبت  في التمس  بو، وأنو 
ميين غييير الحتمييي أن يبقييى 
مع  كل من تحي  طالميا ال 
يسكنو نفس ميا يحتمي  مين 
محبييييية، وأن الحييييي  وحيييييده 
اليكفييييي لتجيييياوز الفجييييوات 

ميا، الشخصية المختمفة بينك
طالمييييا ىنييييا  طييييرف يضييييع 
العراقييييل ويصييينف الفجيييوات 
ويمونيا بالذىبي لتمميع بيدال 
 من معالجتيا أو تجاوزىا،

 حينما تعترف بذل  
سييييييتطمق سييييييراحو خييييييار     

حيييدودل قمبييي  لألبيييد، ليحميييق 
في السيماء مبتعيدا دون أن 
تحيييياو  مييييرة أخيييير  البقيييياء 
معييو، دون أن تنمييل بعييودة 
جدييييييييدة، دون أن تمنحيييييييو 

بكيياء، فقييد تودعييو  لوًمييا أو
فييي صييمت مييملم متمنيييا لييو 

 السعادة
ربمييييا بعييييد حييييين سيييييتطي   

جروحيييي  وحيييييدا أو تمييييوت 
راضيا رغم اعلم اليذي يمفي  
لكنيي  تختييار شييفاء  كرامتليي ، 
الفكييرة الوحيييدة التييي سييتظل 
بعقم  حينيا أنو ربميا تنبيت 

لييو عمييى التميية البعيييدة زىييرة 
تمنس وحشتو وتمتيئم جيراح 

الييذي محبتيي  وتنسييى قمبيي  
 يئن بنغمات الحنين

عمييى اعقييل حينيييا سيييكون  
 أحدكما سعيدا
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 أحّذ عؼ١ذ

 فائذ األجٕحت

    لقت لق١شة

  
 ـبئد األعٕؾخ
 لفخ لف١سح

============  
 

وٕب ولً مّل١طن ٔزٕلصٖ 
أٔلللب ٚشٚعزلللٟ  ٔلللسؾ 
ثأعٕؾزٕب ٚٔؾٓ ٔزجلبلي 
اٌمللج،د  ٚٔٙلل١ُ ـللٟ 
ع،للللخ ؽ١ّّلللخ ـلللٟ 

بٕٔب اٌّفمً  أرلروس ِى
٠لللَٛ زأ٠زٙلللب  رزٙلللبلٜ 
ثؽلللٕظه ٚ٘لللٟ رؾٍلللك  
رمللسة اٌٙللٛاأ ٚوأٔٙللب 
رّٕؾٗ ظؾًسا؛ ـ١زؾٛي 
اٌعبـللؿ ٔعللّخ ١ٌٕللخ  
أؽججزٙلللب ِلللٓ إٌ لللسح 
األٌٚٝ  ٚرّذ مطجزٕلب 
ـللٟ ٚلللذن ٚع١للص  ٌللُ 
٠ّٕع شـبـٕب اٌّؾدل إال 
ـللبئد اٌعللّبأ  ـجعللد 
اٌخطجللللللخ ِجبؼللللللسح 
أظللللمه اصٕلللل١ٓ ِٕللللب  
ظلللّعٕب ثعلللد رعلللعخ 

ـللسامُٙ ٚلللد  أؼللٙسن 
  .ظٙسٚا ٌٍع١بْ أنفباًل 

أرروس رؾر٠ساد أثٟ أْ 
ال أمسط ٚؽ١ًدا؛ ـفلبئد 
اٌعللّبأ ٠زللسثؿ ثٕللب  
ؽ١ٕٙلللب ٠فىؽلللؿ عٕلللب 
اٌؾغلللللت  ٚٔزفلللللبؼس 
أعٕخ ـلٟ ثطلْٛ أ٘لً 
األزق  ٚٔخلللسط ٚللللد 
ـمدٔب ذاولسح األعٕؾلخ  

ًٛا   .ٚوإٔٔب ٌٚدٔب ر
رصٚعٕللب ثعللد ِللدحن ِللٓ 
اٌؾبلصخ  اوزف١ٕب ثجٙغخ 

ب ٌللللُ ـللللبِزخ  ٌىٕٙلللل
رىزًّ أثًدا  وبْ ع١ٍٕلب 
١ِٛ٠ًللب أْ ٔخللسط ٍٔللزمه 
أزشالٕلللب  ٚٔخللل١ه ِلللٓ 
أؼعخ اٌؽّط أزل٠لخ 
رخف١ٕلللب علللٓ األعللل١ٓ  
رمللٛي أِللٟ إٔٔللب لللَٛ 
إٌللٛز أٚ لللَٛ اٌعللّبأ 
أمفبٔللب ع عللٓ أعلل١ٓ 
اٌىبئٕللللللبد ؽزللللللٝ ال 
٠فمللدٚا عمللٌُٛٙ ِللٓ 
اٌغّلبي  ٌىٕٕلٟ عٍللٝ 
عىط وً اٌمَٛ وٕلذ 
أزٜ أً٘ األزق عٍلٝ 

ِللٓ عّللبي لللدز وج١للسن 
اٌللللسة  وللللبْ ٌللللدٞ 
ـٍعلللفخ ـلللٟ ذٌللله؛ 
ـملللللَٛ األزق ِلللللٓ 
ـٍجٕب  ٚٔؾٓ االوزّلبي 
ِٚللب مللسط ِٕللب ٠ؽللجٕٙب 

  .ٌٚٛ ثمدز لئ١ً
وبٔذ شٚعزلٟ اٌؾج١جلخ 
رسٜ ـٟ اٌزفبق أ٘لً 
األزق ثبٌزساة ِعغصح  
ـللللٕؾٓ ؽسِٕللللب ِللللٓ 
ِ،ِعللللللللللخ األزق  
ـز ً أعٕؾزٕب رسؾ ث، 
للب  ًّ رٛلللؿ  رزعللبئً لائ
ِبذا ٌلٛ أـلبثٕب اٌزعلت 

لللللب  ـأمجس٘لللللب أْ ٠ٛ ًِ

ـللبئد األعٕؾللخ ٠ٕز للس 
رٍلله اٌٍؾ للخ  ٠فللٛة 
ظلللّٙٗ ثعٕب٠لللخ ـلللٟ 

ـزللسح اهز٘للبق  ٠مٍللً 
ِللٓ ؽغّٕللب  ٠ٚفمللدٔب 

  .أُ٘ ِب ١ّ٠صٔب اٌعمً
ًي ٌلللٟ ِلللٓ زأٜ _ للل لف

ـللبئد األعٕؾللخن أظللٓ 
أٔللللٗ ِغللللسل مساـللللخ 
ـٕعٙب األثلبأ ١ٌفعلسٚا 
ظللب٘سح اٌعللمٛن؛ ـلل، 
٠ٛعللد ٌللٗ ٚـللؿ  ـللٟ 
اٌىزت  ؽزلٝ اٌؾىب٠لخ 

ال رفللفٗ ٚال  اٌؽللعج١خ
 .رزطسق ١ٌٙئزٗ

زثّب ٘لٛ ٠ؽلجٕٙب ِلع _
للللَٛ األزق؛ ـٙلللُ ال 

 .٠سٕٚٔب وّب ال ٔساٖ
 !زثّب.. زثّب_

ظللمٛن ثعللد ظللمٛن  
زثّللللب ٘للللٟ ٔٙب٠زٕللللب 
ع١ًّعللللب  أرّٕللللٝ ٌللللٛ 
ظللمطٕب ظلل٠ًٛب  ٌىللٓ 
ٌلللل١ط ـللللٟ ٔفللللط 
اٌللسؽُ  ـأثٕللبأ اٌللجطٓ 
اٌٛاؽللدح ال ٠زصٚعللْٛ  
أرّٕٝ ٌٛ ظمطٕب ـلٟ 
ٔفلللللللط اٌؽلللللللبز   

ب أْ ٠ّىٕٕلللٟ ظلللبعزٙ
أنللللً ثسأظللللٟ ِللللٓ 
إٌبـلللللللرح ٚأزاللللللللت 
ؼم١مخ اٌمٍلت  ؽ١ّٕلب 
ـىللسد ثزٍلله اٌطس٠مللخ 
لللىٍذ زي٠زلللٟ علللٓ  ؼف
عّللللبي أ٘للللً األزق؛ 
ـبهلل ٌلُ ٠خٍلك اٌملجؼ 

 .ـٟ ِ،ِؾٕب
٠للَٛ اٌعللمٛن اٌع لل١ُ 
اعزبػ اٌفبئدْٚ لِٕٛلب 
ثمللللساٚح  ٌللللُ ٔللللس  إال 
اٌعللٙبَ ٚ٘للٟ رٕٙللبي 
عٍٝ أععبلٔب  رعمه 
األعٕؾللللللخ ٚمٍفٙللللللب 

سة األععللبل  وٕللب ٔٙلل
ـللٟ وللً ارغللبٖ؛ ـلل، 
نبللللللخ ٌٕلللللب ا١ٌلللللَٛ 
ثبٌّٛاعٙخ  ٘لرا ٌل١ط 
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٠َٛ ظمٛن األـسال  ثً 
٘لللللٛ ٠لللللَٛ ظلللللمٛن 
عّللبعٟ  وٕللذ أ٘للسة 
ٚرمزسة ٟ٘ أوضلس ِلٓ 
اٌعللللللٙبَ  أؽللللللبٚي 
ظللؾجٙب ثمللٛح  ٌىٕٙللب 
رجىٟ ٚ٘لٟ رجعلدٟٔ  
أز٠د ؽ١لبح أملسٜ  ٌملد 
رعجذ أعٕؾزلٟ  ٚرس٠لد 
ألللللداِٟ أْ ر،ِللللط 

 .األزق
  ٞ ظمطذ ِٓ ثل١ٓ ٠لد

ُ  ثعللد أْ  أـللبثٙب ظللٙ
عبأ ِٓ األزق  عٍّذ 
ظلللللللبعزٙب أْ ولللللللً 
اٌعلللٙبَ رلللأرٟ ِلللٓ 
األظفً  ٚأْ اٌىبئٕلبد 
اٌزللٟ ال ٔسا٘للب ١ٌعللذ 
إال أزٚاػ ِلللٛرٝ أ٘لللً 
األزق  ٠ّلللٛد ٚاؽلللد 
ُِٕٙ  ـ١ٌٛد ٌٕب ٚاؽلد   
٠عمه ِٕب ـسل  ـ١ٌٛلد 
ٌٙللُ نفللً.. ٔؾللٓ ٘للُ 
ُٚ٘ ٔؾٓ  لائسح أش١ٌخ  
ٕٔعلللللٝ ـ١ٌٛلللللدْٚ  
٠ٚفملللللدْٚ اٌلللللراوسح 

  .اٌعّبأـٕؾٍك ـٟ 
ظلللٕٛاد ِلللسد عٍلللٝ 
اٌفبععللللخ اٌع ١ّللللخ  
وٕلللذ أزالجٙلللب نفٍلللخ  
ـللبزد ؼللبثخ  ثى١للذ 
وض١للًسا ؽ١ّٕللب رصٚعللذ  
لللب أْ  ًِ ٌلللُ أرخ١لللً ٠ٛ
رىلللْٛ ألؽلللدن ؼ١لللسٞ  
رمٍللللت ٚعٙٙللللب ـللللٟ 
اٌعللللللللّبأ وأٔٙللللللللب 
رعزىؽللؿ ِٛلللعٟ  
رلللدعٛ ع أْ ٠ّٕؾٙلللب 
نفلللً، وىلللً إٌعلللبأ  
وٕللللذ ـللللٟ اٌجدا٠للللخ 
ؼبللللجًب  صلللبئًسا ع١ٍٙلللب  

بز اٌؾصْ ِٚع اٌٛلذ ـ
٠ؽٍلللللؿ رفلللللسـبرٟ  
أص٠ٚلللذ علللٓ اٌعلللبٌُ  

زـ١لللؿ األعٕؾلللخ ٘لللٛ 
اٌؽٟأ اٌٛؽ١لد اٌلداي 
عٍللٝ ؽ١للبرٟ  رعجللذ 
ِللٓ وللً ذٌلله  ؽ١ّٕللب 
زأ٠لللذ أظلللّٙب رزغلللٗ 
ٔؾٛٞ ِٓ وً اٌغٙلبد 
رٛلفلللذ الظلللزمجبٌٙب  
رٛلفللللللذ أعٕؾزللللللٟ 
ٌؾ خ  ـبٔؽسظلذ ولً 
اٌعٙبَ ـٟ ععدٞ.. 

  .ٚظمطذ
ثلللللللل١ٓ اٌعللللللللمٛن 
ٚاالزرطبَ ؽ١بح أملسٜ  

اٌؾ١لللللٛاد أزٜ ولللللً 
اٌعللللللبثمخ  اٌسثللللللبن 
اٌّطللبن ثلل١ٓ اٌعللّبأ 
ٚاألزق  ٚـللللٟ وللللً 
ًن  اٌؾ١ٛاد أزا٘لب ثؽلى
ِخزٍؿ  أؽلصْ ٚأـلسػ  
أؼمللت ٚأ٘للدأ.. ٚـللٟ 

 .وً اٌؾبالد أؽجٙب
أظلللللللزٍمٟ عٍلللللللٝ 
ؽغس٘للب  رطجللع لجٍللخ 
عٍٝ عج١ٕٟ  ٚرّٙط 
ـللٟ أذٔللٟ اٌفللؽ١سح.. 
ثفٕلللٟ  ٌملللد أز سرللله 

 !ظٕٛاد وض١سح
أؽّلللللللللد ظلللللللللع١د
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ظ،ي  زٚا٠خ/

 ِعزعّسح
ٌٍسٚائ١خ/ وس٠ّخ 

 اٌؽس٠ؿ
ثمٍُ اٌىبرجخ  ٍٔٙخ 

 اٌٙج١بْ

 
أٔغللللؼ اٌسٚا٠للللبد ِللللب 
٠غعٍلله رزٛؽللد ِعٙللب  
ٌىللٓ ِللبذا عللٓ اٌزللٟ 
رخطفلللله إ١ٌٙللللب ِللللٓ 
اٌؾللللسؾ األٚي وأٔٙللللب 

 ! اٌعؾس
أؽت عًدا رٍه األعّلبي 
اٌزٟ رجؾش عٓ اٌلسٚػ 
لاملللً األٔضلللٝ  علللٓ 
اٌؽٟأ اٌخفلٟ اٌلرٞ 
ال ٠للدزن ثللبٌٕ س  إّٔللب 

ط! ٚال ؼللله أْ ثلللبٌّ
وً أل٠لت ٌلٗ ِلٓ أِلس 
اٌسٚػ رؾ١ٍمٗ اٌخلبؾ  
ـعلللللّبٚارٙب زؽجلللللخ 
ٚـ١ٛللللبرٙب أن١لللبؾ ال 
رخجٛ  ِٚب عٍٝ اٌّلدال 
إال اٌط١ساْ اٌؾس ملبزط 
ؽدٚل اٌّؾبثس  أِب ٕ٘لب 

زٚا٠لللخ ظللل،ي ” ـلللٟ 
ـمللللللد ” ِعللللللزعّسح

امزللللللبزد اٌّجدعللللللخ 
وس٠ّللللللخ اٌؽللللللس٠ؿ  
اٌزؾ١ٍللك عٍللٝ ظٙللٛز 

اٌف١ٍلللللخ ال اٌط١لللللٛز  
ٛعسح ٚظٍه اٌطسق اٌل

عٍللٝ أٚعللٗ اٌغجللبي ال 
اٌعللللّبأ  ٌزفٍعللللؿ 
اٌلللسٚػ أوضلللس ِلللٓ أْ 
رؽسل  ٚرؤـً ٌّلر٘ت 
عد٠للد ـللٟ اٌزؾ١ٍللك  
ِبشٌذ أزاٖ رؾ١ٍمب زؼُ 
اٌعلل١س اٌّزعضللس اٌللرٞ 
رؽٍت ِٕٗ لِبأ اٌسٚػ 

 .. ال اٌغعد
 :ٚثعد
اٌعٕللللٛاْ .. ظلللل،ي �

ِعلللللزعّسح  اظلللللُ 
ِٛـك ٚال ٠فُٙ ِؽلصاٖ 
إال ثعللد إرّللبَ اٌمللساأح  

ٌلللر٠ٓ ـعٍلللٝ أٌٚئللله ا
٠ؾىّْٛ عٍٝ األعّبي 
ِٓ م،ي اٌعٕلب٠ٚٓ  أْ 
رّزللللد أ٠للللد٠ُٙ إٌللللٝ 

 .اٌّزٓ ٚاٌّطبٌعخ
زٚا٠لللللخ … اٌفىلللللسح�

ربز٠خ١للللخ ذاد نللللبثع 
إٔعبٟٔ  ـٍعف١خ ِلٓ 
نساش ـس٠د  مبـخ أٔٙلب 
اعزّدد عٍٝ ـٍعلفخ 
اٌسٚػ ٚلً ِلٓ ٠زمٕٙلب 
ـملللل، عللللٓ أْ ٠غللللد 
ٌٕفعٗ ِعبٌه أملسٜ 

 .ؼ١س اٌّطسٚلخ
اٌعلللللسل ٚاٌؾلللللٛاز  

أُ٘ ِب ١ّ٠لص  ؽم١مخ…
٘للرا اٌعّللً ٘للٛ ـٙللُ 
اٌىبرجللخ ٚإٌّبِٙللب ثّللب 
رىزللت عٕللٗ  ـبٌعللسل 
عٓ ـزساد ش١ِٕخ ـبئزخ 
٠زطٍلللت ٚعلللٛل ٘لللرا 
اٌللصِٓ ثىبـللخ مٍف١برللٗ 
اٌضمبـ١لللللخ ٚعلللللبلاد 
إٌلللبض ـ١لللٗ  ؽزلللٝ 
أظّبأ األولً  األِضلبي 
اٌؽعج١خ اٌزلٟ ظٙلسد 
ٚلزٙللللب  وللللً ؼللللٟأ 
٠خؿ ٘رٖ اٌفزسح ال ثد 

ٚأْ ٠ىْٛ ؽبللسا ـلٟ 
 ِبد اٌعًّ اٌعسل ٚإال

لجً أْ ٠ٌٛد  ـل، إٌلٝ 
ؽم١مزلللٗ أزعلللت ٚال 

 .إٌٝ زظبٌزٗ ٚـً
اٌؾٛاز ظبُ٘ عًدا ِلع 
اٌعلللسل  ثلللً أٔطلللك 
ٌعلللبٔٗ ؽللل١ٓ أظٙلللس 
اٌجعلللللللد إٌفعلللللللٟ 
ٚاٌخٍف١بد االعزّبع١لخ 
ٚاٌٍٙغلللللبد ثفلللللٛزح 
ؼلللفبـخ  ـللل، أظلللٛاز 
٠ملللسثٙب اٌىبرلللت ِّلللب 
٠ّزٍه ِلٓ ٌؽلخ رؾلٛي 
ث١ٕه ٚث١ٓ ِؽلبزوزُٙ 
٘لللللللرٖ اٌؾلللللللٛازاد 

بد  ثللً وٕللذ ٚاٌغٍعلل
ِعٙلللُ ثطللل، عد٠لللًدا 
٠مللَٛ ثللدٚز اٌّعللزّع 
رلللبزح ٚاٌّؾلللبٚز رلللبزح 

 .أمسٜ
ٌؽخ اٌسٚا٠خ ٚل١بِزٙلب  
اٌٍؽلللللللخ ظلللللللٍٙخ …

ِٕٚعلللللللبثخ  لاٌلللللللخ 
ِٕٚبظلللللجخ ٌطج١علللللخ 
اٌعًّ ٚرٕم،رٗ ِب ثل١ٓ 
ظسل اٌساٚٞ ٌألؽلداس  
ٚاٌخطبثخ اٌزلٟ رؾزلبط 
إٌلللٝ إٔؽلللبئ١خ ـلللٟ 
اهٌملللللبأ  ٚإٌّبعلللللبح 
ٚإٌٌّٛللللٛط ٚنؽ١للللبْ 

اٌخفللللللٟ  اٌللللللدامً 
ٚوللللللللرٌه اٌللللللللصز  
اٌفٍعفٟ ـٟ ولً ِلب 
ظلللللجك أٚ اظلللللزئضبز 
األثطللللبي ثٙللللب ـللللٟ 

 .اٌعًّ
اٌصِٓ ِؾدل ثلبٌزٛاز٠  
ملل،ي ـزللسح االؽللز،ي 
اهٔغ١ٍللللللصٞ ٌّفللللللس 

  ٩١٩١رؾد٠للللدا عللللبَ 
ٔغلع “ٚاٌّىبْ ِعٍلَٛ 

اٌّعلللزعّسح ثفلللع١د 
 ”ِفس
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… زظللللبٌخ اٌعّللللً  

لجللً لٍللذ أْ اٌسٚا٠للخ 
اٌؾمللخ ٘للٟ اٌؾبلللٓ 
األٚي ألٚعللللللللللللللللب  

عللبد  ٚاٌسٚا٠للخ اٌّغزّ
اٌزبز٠خ١للخ رفعللً ذٌلله 
ٚثغللدازح ؽلل١ٓ ٠ىللسس 
اٌسٚائللٟ لٍّللٗ ٌغعللً 
اٌؾمجلللللللخ اٌص١ِٕلللللللخ 
اٌّعٍه ع١ٍٙلب اٌملٛأ 
ِٓ م،ي عٍّٗ ٔع١ًغب 
ال ٠جٍللٝ  ِّٙللب رٛاٌللذ 
ؽملللت ٚؽملللت  ؽلللٟ 
ـلللٟ أثطلللبي ٔبثملللخ 
ثبٌؾ١بح ٚلزٙب ٍِّٚبرٙب 
ٚرغبزثٙللللللب اٌرار١للللللخ 
ٚرفبـلل١ٍٙب إٌفعللل١خ  
ِٚللٓ صللُ ـأٔللذ أِللبَ 

دح عّللللً ٠ؾللللٛٞ علللل
زظللبئً ال ٚاؽللدح  أٚال 
ـىٛٔللٗ عّلل، ربز٠خ١للب 
ـٙللٛ ٠عللزعسق ؽ١للبح 
إؽلللدٜ اٌملللسٜ ـزلللسح 
االؽللز،ي و١للؿ وبٔللذ  
ٚو١للؿ وللبْ عٙللبلُ٘ 
لدٖ  عٍٝ وبـخ ـئبد 
اٌّغزّع ِٓ ِزعٍّل١ٓ 
ٚأ١١ِٓ  ٔعلبأ ٚزعلبال  
ٚ٘لللللللرٖ اٌخٍف١لللللللخ 
اٌزبز٠خ١خ وبٔذ أزلل١خ 
اٌعًّ أِب اٌجٕبأ ٔفعٗ 
ـىللللبْ ـللللٟ لفللللخ 

 ”اظلزس لل١ٕب“األثطبي 
اٌف،ؽللخ  اٌف١ٍعللٛـخ  
اٌؽلللل١خخ  اٌعساـللللخ  
ٚؼ١س٘للب ِللٓ األٌمللبة 

ِعللللزس “ٚاٌى١ٌٔٛٛللللً 
إٌّزلدة ” رَٛ ـ١ٍ١لت 

ِللٓ ظللٍطخ االؽللز،ي  
ـللبؽت األؽلل،َ اٌزللٟ 
ال رعلللسؾ اٌّعلللزؾ١ً 
ٚإْ رخٍٝ عٓ و١ٕٛٔزٗ 
االٔغ١ٍص٠للخ ذاد األٔفللخ 
ٚاالظزجدال  ٚذاة ـٟ 

اٌطبثع اٌّفلسٞ  أِل، 
ـٟ أْ ٠ىْٛ اٌفسعلْٛ 

عٍللللللٝ  اٌجس٠طللللللبٟٔ
األزاللللٟ اٌّفلللس٠خ  
اٌفسعللْٛ اٌللرٞ ٠طللب  

 . ثبٌؾت ال اٌعٛن
٠جلدٚ … زِص٠خ اٌعًّ 

اٌعّللللً ظللللٙ، ـللللٟ 
رٕبٌٚٗ  إ٠مبعٗ ظلس٠ع  
ِؾّللللللً ثؽللللللؾٕبد 
زٚؽ١لللخ وض١لللسح  وٍٙلللب 
مبنفللخ ثبٌفعللً  ٌىللٓ 
اٌللللسثه ثلللل١ٓ اٌللللٛنٓ 
ٚاألزق ٚاٌعللللللللللسق 
ٚاالؽز،ي  ٚث١ٓ اٌؾلت 
ٚاٌمٍلللللللت  اٌلللللللسٚػ 
ٚاٌغعللد ٚاٌمللدزح رللُ 

١خ ذو١لخ ثؾسـ١خ ـٍعف
 . ٚشاو١خ  رّزع ٚرٙدغ

ٚزؼللُ ِللب ؽممزللٗ ِللٓ 
إِزلللب  إال أٔلللٗ عٍلللٝ 
ِمللبَ اٌج١ٕللخ اٌسٚائ١للخ 
ٌُ ٠ىٓ ٌٟ ِأمر عٍٝ 
اٌعّللً إال أْ األثطللبي 
عٍٝ ٔفط اٌدزعخ ِٓ 
اٌفٍعفخ ٚإْ امزٍفلذ 
رٛعٙبرُٙ  ٚ٘را زاعلع 
إٌٝ لٍُ اٌىبرجخ ٔفعٗ 
وٛٔٗ ـٍعفٟ اٌطبثع  
ٚلللد ارمللؼ ذٌلله ـللٟ 
ِٛاللللع علللدح  ولللبْ 

اٌىبرت ـ١ٙب ٘لٛ  ـٛد
اٌ لللب٘س مبـلللخ ـلللٟ 
اظلللللزغ،أ ـلللللساعبد 
إٌفط ِٕٚبعبح اٌلسٚػ 

 .ٚأؽبل٠ش اٌغجً
ٚـللٟ األم١للس  ؼللىًسا 
ٌألل٠جلللخ عٍلللٝ ٘لللرٖ 
اٌٛعجللللللخ اٌٍر٠للللللرح  
اٌّّزعخ اٌزٟ اٌزّٙزٙب 
ـلللٟ عٍعلللخ ٚاؽلللدح 

 لْٚ أْ أؼعس 
لِٚب ـٟ زلٟ ٚإثلدا  
ٚـٍعلللفخ ؼ١ٕلللخ ِلللع 

إرملللللللبْ اٌزٛظ١لللللللؿ 
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زت  دمحم وّبي ٠ى
)ؽسة ؽعُ 
 اٌمسازاد(

 
ال رخػ  عٍٝ اثٕزه “

ِهٓ عٛالت لساز ـبئت 
ظزأمرٖ  ٚإّٔب امػ  
ِهٓ إٟٔٔ أـمد    ٟ عٍ

اٌؽغبعخ عٍٝ ؽعُ 
 .”اٌمسازاد

ِٓ زٚا٠زٟ  )رّضبي  –
 (اٌخصؾ
_____ 

 
ُه اٌمسازاد  ـٟ ؽع
ًف عٓ  ؼغبعخ  ال رم

ؼغبعخ مٛق 
اٌّعبزنه ٚاٌؾسٚة  
ـسفة لسازن ٔخؽٝ 

عٍٝ أْ  ارخبذٖ ٠فغجسفٔب
ٔع١ػ ؽ١برٕب ـٟ 

ظسٚؾن ٔىس٘ٙب  ِٚع 
أؼخبؾن ٔىسُ٘ٙ. 

ٚزفة آمسن رزجديف ثعججٗ 
ؽ١برٕب ٚٔفع١برٕب 

ًه ٚاألز٠ؼ. األِس  ٌألـم
٠زٛلؿ عٍٝ  ً٘ أٔب 

أز٠د ٘را اٌؽٟأ ؽًمب  
أَ أرُٛ٘ إٟٔٔ أز٠دٖ 
ـمه ألُٔٙ ٠س٠دٚٔٗن 

إْ وبٔٛا أٍٟ٘ أٚ 
أـدلبئٟ أٚ اٌر٠ٓ 

ظٛؾ ٠عزف١دْٚ ِٓ 
عد٘ب  أعزمد لسازٞ. ٚث

أْ االمز١بز ظٛؾ 
٠ىْٛ ظًٙ،؛ ألْ ِب 

ًف آمًسا  ِٓ أؽد ظ١فم
عٍٝ ٔفعٗ.. إال  ـٟ 
 .ؽبالدن ؼد٠دح إٌدزح

ـٟ اٌٛالع  ١ٌذ األِس 
٠زٛلؿف عٍٝ اٌؽغبعخه 

ـؾعت؛ ثً عٍٝ 
اٌؾىّخه ٚاٌمدزح عٍٝ 

لساأحه األؽداسه 
ٚاٌزٛلع. ٚ٘رٖ األم١سح 
١ٌط اٌغ١ّع ٠عزط١ع 

 .ـعٍٙب
جً ٠ب أ س ٌٍّعزم

ـد٠مٟ  ً٘ رفسان 
ظٛؾ رىْٛ ظع١ًدا 
ثمسازن ٘ران ل  ِب 
ظ١مٌٛٛٔٗ إٌبضف 

عٕه  ِٚب ظ١فعٍٛٔٗ  
ًه اٌؾبالد ٌٓ  ـفٟ و
رغدُ٘ ظعداأ ٌه. 

اٌُّٙ أٔذ  ٔفع١زه  
 ..زاؽخ ثبٌه

ؼخف١خ زٚا٠زٟ  
ٚـفذ لسازا٘ب 

ثبٌفبئت! ًٚ٘ ٠عسؾف 
أؽد  إْ وبْ اٌمساز 
اٌرٞ ٟ٘ ثفدل 

ارخبذٖ ـبئجًب أَ الن 
ـٟ اٌؽبٌت ال  إًذا ِب 
اٌرٞ ععٍٙب ِزأودح 
٘ىرا أٔٗ ـبئتن 

ٚاٌغٛاة ٘ٛ  رغسثزٙب 
اٌعبثمخ  ـٟٙ وبٔذ 

ِمدِخ عٍٝ لسازن 
ثئِىبٔٗ ععٍٙب رىسز٘ب 
صب١ٔخ ثٕفط زربثزٙب 
ٚأٚعبعٙب  أٚ رغسثخ 

أمسٜ ثّؽبعسن 
ًِب  ِٕبلمخ رّب

ٌزغسثزٙب األٌٚٝ اٌزٟ 
ٌُ ردز ع١ٍٙب ؼ١س األٌُ. 

ـبمزبزد أْ رغسة 
اٌضب١ٔخ  ٟٚ٘ ِمدِخ 
ع١ٍٙب ثعم١ٍخ أٔمغزٙب 

اٌزغسثخ األٌٚٝ  
ٚععٍزٙب أوضس ٚع١ًب 

ًّب  .ٚـٙ
ٌٍّٚفبزلخ؛ وبْ أثٛ٘ب 
٠عبزلٙب عٍٝ ارخبذ٘ب 
ذان اٌمساز  ثبٌخٛق 
ـٟ اٌزغسثخه اٌضب١ٔخ  
ِزخًرا ذز٠عزٗ ِٓ 

رغسثزٙب األٌٚٝ. أال أْ 
ِ ٓ عبغ ؽ١بح ِع١ٕخ 

ثأؽداصٙب ِٚؽبعس٘ب  
 ٘ٛ اٌٛؽ١د اٌرٞ

ثئِىبٔٗ اٌؾد٠ش عٕٙب  
ٚثئِىبٔٗ أ٠ًمب ارخبذ 
 .لسازاد ـبئجخ ثعججٙب
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 ـفبأ إٌّطبٚٞ
 )لدزٞ(
 

   
  

 أؽججزه ثىً ِب ٌدٞ
 أٔذ رعٍُ ٚال رعٍُ

ـبأل٠بَ ٚاألؽداس ١ٌط 
 ٌٙب نعُ

 اٌفسؽخ ِٓ ؼ١سن ؽصْ
 ٔعُ  أؽصْ ٚع١ٕبٞ رزأٌُ

ألٟٔ ٚؽ١دح  ـأٔب 
 اـزمدن

ظٙس ا
ف
 ٌعىطٔعُ  أ

َّٓ لٍجٟ ِب شاي  ٌى
 ِزعٍك

 ؽزٝ عمٍٟ ٠ؽفس
ال أعسؾ  ً٘ وساِزٟ 

 ٚعصح ٔفعٟ
 ّ٘ب اٌعجت أَ أٔذن
وً ِب أعسـٗ أٟٔ ال 

 أظزّزع ثبٌؾ١بح
 ِغسل رّم١خ ٚلذ

١ٌط ثٙب أٞ ؼغٓ أٚ 
 ـسػ

ثب٘زخ األٌٛاْ ثعد أْ 
 وبٔذ لٛض لصػ

ـّراق اٌد١ٔب ـٟ ؼ١بثه 
 ٠ٕمفٗ اٌعىس  ٚاٌٍّؼ
٠ٕمفٗ ع١ّع اٌجؽس.. 
ع١ّع األً٘.. ع١ّع 

 األـؾبة

بن ألُٔٙ ع١ّعب  أرعسؾ ٌّه
 أٔذ.. أٔذ

عٕدِب أظبـس أٚ أظسػ أٚ 
 أظّع أؼ١ٕخ

 أرروس أؽداصٟ ِعه ـمه
ـ١جىٟ لٍجٟ لجً 

 ع١ٕبٞ
ألْ ِٓ ؼبزوٕٟ وً 

 ٘را.. ؼبئت
ثع١د  عٕٟ  ٌُ ٠عد 
 ٠ؽبزوٕٟ ؼ١ًئب

ـسلزٕب اٌد١ٔب ٚعّعزٕب 
 األؽ،َ

ال رعسؾ أٟٔ أـزمد 
 ٔفعٟ
عه رؾمس عٕدِب ألٔٙب ِ

رأرٟ  ٚرؽ١ت عٕدِب 
 رسؽً

ب  ًِ ز لٚ د  ٠فؾصٕٟٔ اٌم 
 ٠ٚفجعد عٕٟ األؽجبة
ب ًِ  ١ٌزٗ ٠سأؾ ثٟ ٠ٛ
ٌمد رعجذ ٌُٚ أعد 

 أؽزًّ
ـبٌفساق ٠عزجس ِٛرًب ثط١ًئب 

 ٌّٓ ٠ؾت
ألْ اٌزعٍك ٠صلال وٍّب 

 شالد اٌّعبـبد
 وٍّب لً أٚ أعدَ اٌٍمبأ

ٚال … رؾٓ… رؽزبق
 رعزط١ع ـعً ؼٟأ

 . االٔز بزظٜٛ.. ظٜٛ.
أز بز اٌّغٙٛي ٚأٔذ ال 

 رعسؾ ٔٛعٗ
ر١ّٕذ ٌٛ أْ اٌٛالع 
 ٠ر٘ت  ٠ٚأرٟ اٌخ١بي

ألٔٗ ع١ٍٕب أزؽُ  ٠ٚفٍجٟ 
ب ِب ٔطٍت أٚ ٔزّٕٝ ًّ  لائ
١ٌزه رعسؾ ِمداز ؽجٟ 

 ٚرعٍمٟ ١٘ٚبِٟ
١ٌط اٌجٛػ ٘ٛ ل١ًٌ 
 اٌؾت ثً ِب ٔؽعس ثٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 12 جريدة الفكر الحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ٠ّٓ ِٛعٝ

 

 ًِٙل 

 

 

 
ِٚب ا١ًٌٍ إال لطعخ ِٓ 

 زٚؽٟ
٠عىٕٕٟ لعبٖ ثبٌمٍت 

 ٠زٛظد
ظب٘س ا١ًٌٍ رٕبٚئٕٟ 

 علسٚؽٟ
أظ١س اٌفّذ ٚاٌؾلٕب٠ب 

 رؽٙد
ًِٙ، أ٠زٙب اٌؾل١بح إ١ٌه 

 عٕٟ
أٌزمه أٔفبضن أٚ ؽلزٝ 

 أرٕٙد
ًِٙ، ـّب علدد ذان 

 اٌفبزض
ٚا٢الَ ِٓ أعٍٟ أٔب 

 رزٛؽلد
ز ؽلزٝ لِبئٟ رضٛ

 ٌزؾلسلٕٟ
ٚعع ٠عىٓ ثبٌفؤال 

 ٠ٚزغدل
لغل١ظ وٍّب ٘بلٔزٗ 

 ـجبًؽب
٠عٛل ثبٌّعبأ ٌمٍجٟ 

 ـ١زٛلل

وّغْٕٛ ؼبزل ث١ٓ 
 اٌطسلبد

٘صائّٟ ثىً اٌع١ْٛ 
 رزغعد

ثفس٘ب 
ف
وً اٌففٛي أ

 ؼزبأً 
٠أرٟ اٌسث١ع ثأعزبثٟ 

 ـ١زجدل
ـ١ب ِلٓ رزعبأٌْٛ علٓ 

 األًِ
ثّؾساثٗ وٕذ أرعجد 

 ٚأرٙغد
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 أ٠ّٓ بذساٚٞ

 صٞ ا١ِٛ١ٌٓ دٚي

 
      
 
 

 
من سنين وسنين بيفضل الوقت 
ده من أكتر أيام السنة المي 
بحبيا، بيمثل انكسار لسخافة 
وطو  وحر الصيف، بيمثل 

سيزون دخو  المدارس، بيمثل 
بداية قصر النيار وطو  الميل، 
بتشوف المكتبات عمييا طوابير، 

ان الفينو، بتشوف الشوارع أفر 
بتفضى بدري بدري، منطقة زي 
الفجالة كده مثاًل بتكون مكتظة 
بالزباين والتجار، اعوالد والبنات 

مظبطين الشند والكراريس 
والجالت والتيكت، الشبا  
شادين فورمة التيرم الجديد 

والمبس والميكا  واالكسسوار 
العظمة، في عيدي لما كنت 

يمكن ممتع طال  مكانش وقتيا 
 أوي،

كانت مدارس عمى ما تفر ، 
وكراريس وشند وزلي عمى ما 
تفر ، واحنا كنا بايظين بوظان 

 السنين،
وكان لسو فيو بواقي ىيبة 
لممدرس، وقدسية لممدرسة، 
لحد -واحترام لكل م ن ىو كبير 

كنت بح   -مايدور وشو بس
جدًا يوم استالم الكت  وبح  

ريحتيا وبح  أقم  في 
كنت بح  جدًا  صفحاتيا،

بفضو  حقيقى أعرف أسماء 
الوحدات والمواد وتفاصيل السنة 

}طبعا ده قبل ما تبتدي 
الدراسة، بعد ما تبتدي ويبقى 
فرض عين كنت مش ببص 
 فييا خالص{ #حقيقىمشبقمش

� 
بالنسبة -كانت الدراسة وأياميا 

 -لينا كمدارس أوالد حكومية
منفذ لكل طاقات التشرد والتمرد 

انا، عصر االكستريم المي جو 
كما يج  أن يكون، تباد  

المغامرات والجنونات وساحة 
لممعار  ولع  الكرة وتعمم أسوء 

العادات واكتسا  اعلفا  
 والصفات،

بس كان لييا برضو أوقاتيا 
الحموة وذكرياتيا المي ال 

 .تعوض

فاتت اعيام وعدت السنين، 
وبيفضل في التوقيت ده من 

وح السنة، ريحة معينة، ر 
معينة، حاجة جوانا كده ناس 
بتسمييا حنين زيادة، وناس 
نوستالجي ، وناس بتنعل 

سنسفيل اعيام دي وكل المي 
بيفتكرىا. وبالرغم من تغير 

اعمور والظروف وشقمبتيا في 
كام حاجو كده، بس ىتفضل 

ذكرياتيا عمى اختالفيا محفورة 
 فينا وفي كل الطمبة بعدينا،
راسة وحتى عودة المدارس والد
 .بانتظام لما كانت عميو
كل سنو وانتم طيبين
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ٌألسلاَ فٝ اٌؼا١ِت اٌّقش٠ت 

  إعخخذاِاث ِخخٍفت ِٚحذدة جذاً 

  
 

       

 

ٌألسلااااااااَ فاااااااٝ اٌؼا١ِااااااات اٌّقاااااااش٠ت 

إعخخذاِاث ِخخٍفت ِٚحاذدة جاذاً فؼٍاٝ 

 __: عب١ً اٌّثاي

 

فمو ٚحقاش٠اً  ٠٠٦غخخذَ سلُ  ( ٠٦)

ألسلاَ فاٝ اٌؾاخ١ّت صٜ دٚٔاً ػٓ بالٝ ا

ِٚفااا١ؼ حاجااات …..” ٠٦إبااآ “ِاااثلً 

إباآ “ٚال …..” ٠٦إباآ “أبااذاً إعااّٙا 

 ٠٦ّ٘ا ……”  ٠٦

 

أِا ٌٛ حذ بؾغ جذاً ٚػاا٠ض٠ٓ ٔنااػ  

ٌاااٗ اٌؾاااخ١ّت أماااؼاب وخ١اااشة فبٕؼّاااً 

 !إ٠ٗ؟

ٚخالؿ  ٠٦ِؼ بٕمٛي سلُ أوبش ِآ 

بخاػخٕااااا  ٠٦.. أل .. إحٕااااا بٕا١اااا  اٌاااا  

إبآ “ٟ فب١بما ٠٦ػادٜ ٚٔناشبٙا فاٝ 

٠٦×  ٠٦” 

 

أ٠ناااً ٌٛفاا  أعااٛأ  ٠٠٦غااخخذَ سلااُ 

 ِىاْ أٚ ٚجٙت

” دا١٘ات ٠٦أ٘ٛ غااس فاٝ “فّثلً ٔمٛي 

دا١٘ات ِاثلً  ٠٦ٚػّش ِا حاذ غااس فاٝ 

 أبذاً ِاحقٍخؼ

 

حقااااش٠اً  ٠٠٦غااااخخذَ سلااااُ  (٠٦)

ٌٛفاا  ؽااخـ أٚ ؽاا  ػااذ٠ُ إٌّفؼاات 

 : فٕمٛي

 ”الصِت ٠٦دٖ ٚاد ِاٌٛػ أٜ “

 ٠٦سٚحاااااج خشٚجااااات ِاٌٙااااااػ أٜ “

 ”الصِت

ٍفج ٌٍٕظش إْ ِف١ؼ أٜ حاجت فاٝ  ُّ ٚاٌ

 !!الصِت ٠٦اٌذ١ٔا ٌٙا 

 

 ٠٦٦ ٠٦٦حغااااااخخذَ فااااااٝ اٌؼا١ِاااااات 

 .. ٌٛف  اٌحاٌت اٌا١ذة

 ٠٦٦أٔا حّااَ ٠ااِؼٍُ اٌحّاذ ك ٚوٍاٗ “

٠٦٦” 

 ٠٦٦ال آواااً إ٠اااٗ حاااأٝ أٔاااا واااذٖ “أٚ 

٠٦٦” 

 

فخغاااخخذَ ٌٛفااا   ٠٦ػٍاااٝ  ٠٦أِاااا 

 ٠٦ؽ٠ٛت ؽاٜ “جٛدة األؽ١اء فٕمٛي 

 . ”٠٦ػٍٝ 

 

ححذ٠اذاً  ٠٠٦٦٦غخخذَ سلاُ  (٠٦٦٦)

 … فٝ ِٕاعباث ثابخت

ِفا١ؼ ” ِباشٚن ٠٦٦٦“فٝ اٌّباسوت 

 .ِبشٚن ِثلً  ٠٦٦

 ٠٠٦٦٦ااااا “فااااٝ ااحخفاااااي اٌحّاعااااٝ 

 ٠٦بشماااااٛا ِفااااا١ؼ ” ٔٙااااااس أبااااا١ل

١ٍِااْٛ ” ٔٙاااساث باا١ل ِااثلً ٚال حخااٝ

 !! ّ٘ا أٌ  فٝ وً حخت” ٔٙاس أب١ل

خطااااٛة  ٠٠٦٦٦ااااا “ٚ فااااٝ اٌخشحااااا  

ٜ بإٌغااباٌٝ جٍّاات ِبّٙاات ٚد” ػض٠ااضة

جذاً ٠ؼٕٝ دٜ خطٛة ػض٠ضة بّؼٕٝ إٔٙا 

 ٠٦٦٦ص٠اااسة ٔااادسة اٌحااذٚد إّٔااا دٜ 

خطااٛة ػض٠ااضة ٠ؼٕااٝ أٌاا  ص٠اااسة ٔااادسة 

 !اٌحذٚد إصااااٜ؟

ٚهبؼاً ٌّاا ٔحا  ٔؾاىش حاذ أٜٚ بٕماٛي 

باٌؼاااذد  ٚ ٌّاااا ػ١ااااْ ” ؽاااىش ٠٦٦٦“

 ٠٠٦٦٦خاا  أٚ ِغااافش ب١شجااغ ٔمٌٛااٗ 

 .حّذهللا ػٍٝ اٌغلِٗ

 

فاٝ ٚفا  حاجات  ٠٠غاخخذَ سلاُ  (٠)

غش٠باات جااذاً اٌحم١ماات ٚ٘ااٝ اٌٍٛفاات أٚ 

ُّح١ش  !! .. اأٙان اٌ

دٚخاااث ٌحااذ ِااا  ٠دٖ أٔااا دٚخااج اٌاا  “

 ”ٌف١ج اٌغبغ ٌفاث“أٚ ” ٌم١خه

ٌٍخؼب١اش ػآ إٌااَٛ  ٠وّاا ٠غاخخذَ سلاُ 

 ..اٌؼ١ّك

ِؼ ٘اا٠شد ػ١ٍاه دٖ ؽاىٍٗ سا٠ا  فاٝ “

 ”عابغ ِٔٛٗ

 ػٍااٝ أعاااط إٔااٗ ٌااٛ فااٝ عااادط ِٔٛااٗ

 !!واْ لاَ ػادٜ

 

٘ااٝ ٚحااذة ل١اااط فنفاماات جااذاً  (٠)

ٚحؼٕاااٝ فاااٝ اٌؼا١ِااات اٌّقاااش٠ت خّاااظ 

دلااا٠ك ٚحغااخخذَ فااٝ ٚفاا  اأخظاااس 

أٚ فاااٝ ٚفااا  ” ٠اعاااخٕأٝ “أح١أااااً 

 حٛاس عش٠غ

أٚ ٌٛفا  ” بظ أؽاشحٍه ٠٘ىٍّه  ”

 األعخشاحت

 ”بظ خذ ٔفغه ٠ألؼذ “

 

فااٝ ٚفاا  اٌٛلااج اٌثا١ٔاات بخبمااٝ  (٠)

 ٚاحذة

ظ أٌاااابظ اٌاضِاااات ثا١ٔاااات ٚاحااااذة باااا“

 .… ”ٚأٔضٌه

 ٠ٚ  ٢ٚ ٠بظ اٌذل١مت ححخًّ 

أٚ ” دل١مااااات ٚاحاااااذة ٚ٘بماااااٝ ِؼاااااان“

” أٚ ” إد٠ٕااٝ دل١مخاا١ٓ ٚ٘بمااٝ ِؼااان“

 ”دلا٠ك ٠أٔا ٘ؾشحٍه وً حاجت فٝ 

 

أهااٛي ِاذة ص١ِٕات فااٝ اٌىاْٛ ٘ااٝ  (٢)

 فٕمٛي” ٢اٌغاػخ١ٓ _ “

لؼذث ححى١ٍٝ عاػخ١ٓ ػٓ إبٕٙا إٌٍاٝ “

 ”بذأ ٠غٕٓ

 

٘ااٛ إٌٍااٝ ٠خماااي فااٝ ب١ّٕااا ألقااش واالَ 

 فٕمٛي” ٢وٍّخ١ٓ _ “

 !! ”ّ٘ا وٍّخ١ٓ ٚسد غطاُ٘“

 

اٌؾخـ اٌّحخاط دٖ بماٝ إٌٍاٝ حلل١اٗ 

لاػذ ٠نش  أخّاط فاٝ أعاذاط ٚدٜ 

 بإٌغباٌٝ ػ١ٍّت ِؼمذة جذاً جذاً 

 

ٚإٌٍااٝ ِاااٌٛػ ػٕااذ حااذ حاجاات ِحااذػ 

٠مذس ٠مٛي ٌٗ حٍج اٌخلحات وااَ إٌٍاٝ ٘اٛ 

 ٠ِحااذػ ٠مااذس ٠مااٛي ٌااٗ …ػااادٜ  ٠

 ٠ؼٕٝ ِثلً 

ٌضِاااااااااات ٠٦حغاااااااااابت ٍِٙاااااااااااػ أٜ 
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 ِؾّٛل ؽبِد 

 
 ٚل  أؽصأه 

 

      
       
 ٚل  أؽصأه ثفسؽخ
 ٚاِؼ ا١ًٌٍ األ١ٌُ

  اٌٍٟ ـبزلٛا السأ 
 ـبرؾخ

ٚاظزمجً ا١ٌَٛ 
 اٌغد٠د

أٚي ـجبؽه أعٍٓ 
 وفبؽه

ٚؽٍك ٌٛلذ 
 اٌؽسٚة

 اٌؾجب٠ت ٌٛ ٠عٛلٚا
 ٌعبل األِط اٌمس٠ت

ال  ١ٌُٙ ـٟ 
 ٛلنظغ

ـدلخ عبز٠خ ٌٛ 
 رس٠د

 اٌؾجب٠ت زؽٍٛا عٕب
ٚاؽٕب ثىسح زاػ.. 

 ٔسٚػ
ٟ٘ وٍّخ  أ٠ٛح 

 وٍّخ

 اِؼ اٌّبلٟ األ١ٌُ
ٚاـزىسُ٘ ثدعٛح 

 ِٕه
ٚازق زثه وً 
ؽ١ٓ
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أؽّد ـزؼ ع 
 اٌؽ١ 

ٌعً ع ٠ؾدس ثعد 
 ذٌه أِسا

 
 
 
ٌعً ع ٠ؾدس ثعد ذٌه 

 !أِسا
 

ً٘ ـؾ١ؼ أْ اهٔعبْ 
ٛلهؿف نّٛؽبرٗ اٌعٛٞ ٠ف 

عٕد ؽد ِع١ٓ ال ٠زخطبٖ 
ثؾغخ اٌزعت ٚعدَ 

اٌّمدزح عٍٝ ِٛاـٍخ 
 !اٌعطبأن

 
اهٔعبْ اٌعٛٞ ٘ٛ -
اٌرٞ ال ٠زٛلؿ عطبأٖ 
نٛاي ؽ١برٗ  ـبهٔعبْ 
ثطجعٗ ٠ف١س عغٛشا ال 

ـبئدح رسعٝ ِٕٗ عٕدِب 
٠مع ؽدا ٌطّٛؽبرٗ 
ٚعطبأٖ  ـبٌعّس ٠ّس  

ٚاألؽ،َ رصلال  
ٚاٌععٟ أـجؼ ـعجب  

ـٛي أـجؾذ ٌٗ ٚاٌٛ
لس٠جخ عٍٝ اٌغ١ّع أْ 

٠دـع صّٕٙب  ـّّٙب 
لعذ اٌؾ١بح ٚنؽٝ 

ع١ٍٙب اٌٍْٛ اٌداوٓ؛ إال 
أٔٙب ـٟ إٌٙب٠خ رفعٍُ 

اهٔعبْ ِب ٌُ ٠ىٓ ٠ؾٍُ 
 !أْ ٠زعٍّٗ

 
صُ إٔٗ و١ؿ ٠زسن 

اهؼز١بق ٚاٌؾّبضف 
ؼخفب ٠ؾبٚي ٚال ٠ٛـٍٗ 

 !ٌخه إٌٙب٠خن

ـزٍه اٌؾ١بح وأَ أؽدٔب  
زع،  رمعٛ ع١ٍٗ ١ٌف١س

زؼ١دا  رعط١ٗ اٌدزٚض 
١ٌىًّ ِب ثدأٖ  رمسأ ٌٗ 
اٌمفؿ أؽ١بٔب ٌزسـٗ 

عٕٗ ٚرغٍٟ ـؤالٖ  ِٚع 
ِسٚز اٌٛلذ ٠فجؼ 

اٌّزعٍُ ِعٍّب  ٚا٢مر 
ٛهلب   ع  ِف ِعط١ب  ٚاٌفبلد 
ٚاٌؾص٠ٓ ظع١دا  ٚاٌؽٕٟ 

ـم١سا  ٚاٌفم١س ؼ١ٕب  
ـدٚاَ اٌؾبي ِٓ 

 !اٌّؾبي
 
 

ٚاٌفمداْ م١جخ ال ردا١ٔٙب 
م١جخ  ـّب  ٚال رمب١٘ٙب

ألعٝ ِٓ االٔز بز 
اٌخبٌٟ ِٓ األًِ  ٚال 
أـمً ِٓ اٌععبلح 
اٌّج١ٕخ عٍٝ أًِ 
اٌعٛلح  ٚظسعخ 

 …اهٔط،ق
ٚال ٔدزٞ  ٌعً ع 
٠ؾدس ثعد ذٌه أِسا.
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 لقت أغ١ٕت

 ػبذٖ ِشلـ ػبذ اٌّلن  

 
  

 
 

       

ِٓ ؽا٘ذ ف١ٍُ ؽف١مت ٚ ِخٌٛٝ البذ 

بأٛ بأٛ ( ِٓ أٔٗ اعخّغ ألغ١ٕت ) 

وٍّاث اٌؾاػش اٌشاحً ) فلح 

جا١٘ٓ ( ٚ أداء اٌفٕأت عؼاد 

حغٕٝ ٚ لذ ٚظفج األغ١ٕت وأٔٙا 

حأحٝ فٝ ع١اق اٌف١ٍُ ٌخٛاو  

أحذاثٗ ٚ باٌشغُ أٔٙا وأج 

ِٕغاّت ِغ أحذاد اٌف١ٍُ ٚ ٌىٓ 

فٝ اٌٛالغ ٘زٖ األغ١ٕت وخبج 

خق١قاً ٌغؼاد حغٕٟ ٚ بٕاء ػٍٝ 

ٚ حشٚٞ  هٍبٙا ِٓ فلح جا١٘ٓ

رٌه اٌغ١ذة لش٠ٕخٗ فٝ ) وخا  ح١اة 

فلح جا١٘ٓ بمٍُ صٚجخٗ ِٕٝ 

 (لطاْ

سْ ٘اح  إٌّضي اٌغاػت اٌخاِغت 

 …ػقشا

فٛث حض٠ٓ ٘ادئ فاِج ….. أٌٛ

 حاد ِشحا 

ِٕٝ لطاْ : أٌٛ ٠ا عٛعٛ )وّا 

حح  عؼاد حغٕٟ أْ ٠ٍمبٙا 

 اٌّمشب١ٓ( ػاٍِت ا٠ٗ!؟

عؼاد : و٠ٛغت ِّىٓ حبٍغٟ أعخار 

اٌفاش  ٠ٟ ٘ا١ٍٗ اٌغاػت فلح أ

… ػاٚصاٖ فٟ وزا حاجت وذٖ

ٚأغٍمج اٌّىاٌّت فٟ فّج ٚ 

 . غّٛك

أفبحج اٌغاػت اٌشابؼت ٚ إٌق  

فاشا دق جشط اٌبا  ٚ إرا بٙا 

عؼاد وّا ال ٠ؼشفٙا اٌاّٙٛس بذْٚ 

ِغاح١ك حا١ًّ أٚ بٛاس٠ه ٌٍؾؼش  

 . أٚ ابخغاِت

جٍغج فٟ فّج ٌّذٖ ػؾش دلائك 

ٌقلح جا١٘ٓحخٝ حٛجٙج باٌىلَ   

فلح .. أٔج ػاسب وً اٌٍٟ )

ٚجؼٟٛٔ ٚ أرٟٚٔ فٟ ح١احٟ 

ٚػاسب ١ِٓ باػٕٟ ٚ ١ِٓ 

اعخغٍٕٟ ٚ أٔا لٍبٟ اححشق ِٓ ١ِٓ 

.. أا ػاٚصة ِٕه وٍّاث أدٞ ب١ٙا 

وً اٌٍٝ حؼبٛٔٝ باٌمٍُ .. ػاٚصٖ 

أػشفُٙ أُٔٙ ٚال حاجت ٠ؼٕٟ 

ػاٚصة أغ١ٕت ٌغؼاد اٌغب١ت اٌٙبٍت 

ِؼ ٘طٛي .. اٌٍٟ فذلخُٙ .. أٔا 

أٔا بظ وٕج ِخٕٛلت ٚحابت أفشخ 

 (فٟ أغ١ٕت

غادسث عؼاد إٌّضي عش٠ؼا ٚ 

أِغه فلح جا١٘ٓ بمٍّٗ ١ٌؼبش 

ػٓ ِؾاػش عؼاد ٚ فشخخٙا فٝ 

ٚجٗ ظا١ٌّٙا .. ٚبؼذ ١ِٛ٠ٓ فمو 

خشجج أغ١ٕت) بأٛ بأٛ ( ..ِٓ 

 أٌحاْ اٌّٛع١ماس / وّاي اٌط٠ًٛ

 : ٚ إ١ٌىُ وٍّاث األغ١ٕت

أٛا.. ػٍٝ أفٍىٛا بأٛا بأٛا ب

 بأٛا

 ٚاٌغا٘ٝ ٠بطً ع١ٙأٗ

ٚال غٕٝ ٚال ف١ج.. دٚال جٕظ 

 غ٠ٛو

 ٚوخا  ِا ٠باْ ِٓ ػٕٛأٗ

 بأٛا.. أ٠ٖٛ بأٛا

 

 جشبٕا اٌحٍٛ اٌّخؼا٠ك أبٛ دَ خف١ 

ٚبم١ٕا ِؼاٖ أخٛة ؽما٠ك فاوش٠ٕٗ 

 ؽش٠ 

 احاس٠ٗ ِؼ وذة ػٍٝ هٛي اٌخو

 اٌطبغ اٌشدٜ ِٓ جٛاٖ ٔو

اي ٚأحوخلؿ بمٝ ِّٙا أؾ  .. 

 ِاف١ؼ دِؼت حضْ ػؾأٗ

 بأٛ .. ا٠ٖٛ بأٛ

 

 ٚػشفٕا ع١ذ اٌشجاٌٗ

 غشفٕا ػ١ٓ االػ١اْ

ِٓ بشٖ ؽٙاِت ٚافاٌت حؾٛفٗ 

 حمٛي اػظُ أغاْ

 أّا ِٓ جٖٛ ٠ا ػ١ٕٝ ػ١ٍٗ

 ب١اع ٠ٚب١غ حخٝ ٚاٌذ٠ٗ

 ٚا٘ٛ دٖ اٌٍٝ احؼٍّٕاٖ ػٍٝ ا٠ذ٠ٗ

 اٌمٙش ٚلٖٛ غ١ٍأٗ

 بأٛ .. ا٠ٖٛ بأٛ

 

ٛا ػٕٟ ؽ٠ٛت وفا٠أٟ دٚسٚا ٚؽى

 ٚؽٛػ

دا أوُ ِٓ ٚػ غذس ب١ا ٚال 

 ٠ٕىغفٛػ

 ٚػق١ش اٌؼٕ  اٌؼٕابٟ

 ٔمطت ٚسا ٔمطت ٠ا ػزابٟ

 ٠ىؾ  ٌٝ حبا٠بٝ ٚافحابٝ

 ٠ٛحذٔٝ ٚأا ب ػض ؽبابٝ

 اٌمٍ  ػٍٝ اٌح  ٠ؾابٟ

 ٚاٌح  بؼ١ذ ػٓ أٚهأٗ

 بأٛ أ٠ٖٛ بأٛ

 بأٛ بأٛ بأٛ

 ػٍٝ أفٍىٛ بأٛ

 أ٘ٛ وذٖ بأٛ

بأٛ ػٍٝ أفٍىٛ  

 ِغ حح١احٝ

 

 

 

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 18 جريدة الفكر الحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمحم جشاحٟ  

 

 ػض٠ضحٟ ١ُِ

 

 

 

 

زثّب ٌلُ ٠عزلد ـلٕدٚق 
ثس٠للدن أْ ٠فللزؼ ـللٟ 
اٌفغس ثبثٗ ١ٌد ظلبعٟ 
اٌجس٠للد اٌجللبزلح  ٚ ٌىللٓ 
عص٠صرللٟ ٌىللً ؼللٟأ 
ِللسح أٌٚللٝ  مبـللخ إْ 

 !!وبْ مطبثبً ذا لٍج١ٓ
زٚؽللٟ ٌللُ رعللد رللأٌؿ 
اٌعللبٌُ ٚ إْ ثللدد ٌلله 
ؼ١للس ذٌلله  ـللئْ وللبْ 

ٍجه ِعلٟ ٚ إْ وٕلذه ل
رعزملللد٠ٓ أٔلللٗ ثغلللٛاز 
لٍجٟ ٚ إٟٔٔ أؽٍّّٙب 
للل،ً ٚ رسؽلللبالً   ِعلللٟ ؽه
ظلل١ىْٛ ذٌلله اعزساـللب 

 .ل١ّٕب ِٕه ثّٛرٟ
٘للً اعزمللدد ٠ِٛللبً أْ 
لٍجلله ِعللٟ ٠سالفللٗ 
لٍجللٟ وللً ١ٌٍللخ عٍللٟ 

 !أٔؽبَ أٚعبعه

عص٠صرلللٟ ِللل١ُ  ٌّلللب 
ثللبلزٟٔ لٍجلله ٚ امزجللأ 
ـلللٟ ـلللدزٞ ٚ زؽلللً 
ً  ـٟ نس٠ك  ٚ  و،ٔب و

١هللللً ٌ سٚؽلللله أٔللللٟ مف
ظللسلذ لٍجلله ٚ آصللسد 
ثٗ ٔفعٟ نّعلبً ـلٟ 
وٕللٛش ِؾجزلله اٌّخجللأح 
ـ١ٗ  ٌُ ٠ىٓ األِس وّلب 

 .ثدا أثداً 
إْ وٕلللللللذه ؽ١ٕٙلللللللب 
اظللزطعذ أْ رؽللبلزٞ 
لٍجلله ٚ رزسو١للٗ ٠فعللً 
ِللب ٠ؾٍللٛ ٌللٗ ِجزعللداً أٚ 
ِزخلللراً ظلللىٕبً آملللس  
ألعلللُ ثمٍجللله إٔٔلللٟ 
ؽ١ٕٙللب عبٔللدٟٔ لٍجللٟ 
ـٟ إٌلجك ِعزسللبً ٚ 

ّللب زاـمللبً ؼ١بثلله  ٚ ٌ
رأود ِٓ زؽ١ٍله ٚ زأٞ 
ثعلل١ٓ اٌمٍللت لللد١ِه 
عٍللٝ اـزللساقن  رٛلللؿ 
عٓ إٌجك ٚ آصس اٌؾ١بح 
ا٢مللسح عٍللٝ أْ ٠ؾ١للب 
ل١ٔبٖ لٚٔه. صُ ٌّب عبأ 
لٍجلله ٠عص٠للٗ  ٚ وٕزللٟ 
ل٠ٛللخ وّللب أٔللذه لائّللب 
رعللللزطع١ٓ اٌّمللللٟ 
لدِبً ِّٙب وبْ اٌفملد  
ـّلللب ولللبْ ِٕلللٗ إال أْ 
ظللىٓ ـللٟ ـللدزٞ   
ذٌه اٌفدز اٌلرٞ ـلبز 

عٍللٟ عسٚؼللٗ مب٠ٚللبً 
ثّغسل أْ اـزسلٕب  ٚ أٔب 
ا٢ْ أؽ١ب ثٗ ٘لٛ ـمله  
١ٌط ـٟ ـدزٞ لٍلت 
ظلللللٛاٖ  ٚ ثدٚٔلللللٗ ال 

 !ؽ١بح
ـعللل،َ ٌسٚؽللله ِلللٓ 
لٍجلله ٚ ِٕلله ٚ ع١ٍللهه 

 اٌع،َ.
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ـل١ط   لسزد ِغّٛعخ
ثللللٛن رؽ١١للللس إظللللُ 
اٌؽللسوخ األَ ٌؽللجىخ 
اٌزٛاـللً االعزّللبعٟ 
إٌللٝ "١ِزللب" ٌللزعىط 
ثؽلللىً أـملللً ولللً 
ٔؽللبنبرٙب  ٌىللٓ اظللُ 
اٌؽلللجىبد اٌّخزٍفلللخ 
ـ١ٙللب ظلل١جمٝ ٔفعللٗ  
ٚـك ِلب أعٍٕلٗ زئل١ط 

ِلللللبزن   اٌّغّٛعلللللخ
 .شٚوسثسغ اٌخ١ّط

 
ـٙلللً ظلللزىْٛ رملللدَ 
عد٠د ٌخدِخ اٌجؽلس٠خ 
أَ اٌّص٠د ِٓ اٌعصٌلخ ٚ 
 االـزسال١بد اٌخ١ب١ٌخ ن

 
للللللبي ِلللللبزن ـلللللٝ 
ِٕؽٛزٖ اٌلرٞ أنٍملٗ 

 عٍٝ ـ١ط ثٛن
 

مطلللللبة اٌّؤظلللللط 
020٩ 

ٌففً ٔؾٓ ـٟ ثدا٠خ ا
اٌزبٌٟ ٌإلٔزسٔذ   ٚ٘لٛ 
اٌففلللللللً اٌزلللللللبٌٟ 

 .ٌؽسوزٕب أ٠ًمب
ـللٟ اٌعمللٛل األم١للسح   
ِٕؾللللذ اٌزىٌٕٛٛع١للللب 
إٌللبض اٌمللدزح عٍللٝ 
اٌزٛاـً ٚاٌزعج١لس علٓ 

أٔفعللٕب ثؽللىً أوضللس 
 نج١ع١خ. عٕلدِب ثلدأد

Facebook   
وزجٕب ـٟ اٌؽبٌلت ًٔفلب 
عٍللٝ ِٛالللع ا٠ٌٛللت. 
عٕلللدِب ؽفلللٍٕب عٍلللٝ 
٘ٛارلللللللؿ ِلللللللصٚلح 
ؼ ثىلللللب١ِساد   أـلللللج

اهٔزسٔللذ أوضللس ثفللس٠خ 
ِٚزؾسوللخ. ِللع ش٠للبلح 
ظللللسعخ االرفللللبالد   
أـلجؼ اٌف١لد٠ٛ ٚظل١ٍخ 
أوضلللس صلللساًأ ٌّؽلللبزوخ 
اٌخجللساد. ٌمللد أزمٍٕللب 
ِلللٓ ظلللطؼ اٌّىزلللت 
إٌٝ ا٠ٌٛت إٌٝ اٌٙبرؿ 
اٌّؾّٛي ؛ ِلٓ اٌلٕؿ 
إٌللللٝ اٌفللللٛز إٌللللٝ 
اٌف١لللد٠ٛ. ٌىلللٓ ٘لللرٖ 
 .١ٌعذ ٔٙب٠خ اٌعطس

ظللللللزىْٛ إٌّفللللللخ 
 -اٌزب١ٌللخ أوضللس ؼللبِسح 

ٔللذ ِزغعللد ؽ١للش إٔزس
رىللْٛ ـللٟ اٌزغسثللخ   
ٌٚللل١ط ِغلللسل إٌ لللس 
 إ١ٌللٗ. ٔعللّٟ ٘للرا

metaverse  ٚظلٛؾ  
٠ّط ولً ِٕلزظ ٔملَٛ 

 .ثجٕبئٗ
ظللللللزىْٛ اٌغللللللٛلح 
اٌّؾللدلح ١ٌٍّزللبـ١سض 
ٟ٘ اٌؽلعٛز ثلبٌٛعٛل 

وّب ٌٛ وٕذ ٕ٘بن ِع  -
ؼللخؿ آمللس أٚ ـللٟ 
ِىلللبْ آملللس. اٌؽلللعٛز 
ثأٔلله ؽبلللس ؽًمللب ِللع 
ؼخؿ آمس ٘ٛ اٌؾٍلُ 

ٛع١لللب إٌٙلللبئٟ ٌٍزىٌٕٛ
االعزّبع١للخ. ٘للرا ٘للٛ 
اٌعجت ـلٟ إٔٔلب ٔسولص 

 عٍٝ ثٕبأ ٘را
 

ظللللللزىْٛ إٌّفللللللخ 
 -اٌزب١ٌللخ أوضللس ؼللبِسح 

إٔزسٔللذ ِزغعللد ؽ١للش 
رىللْٛ ـللٟ اٌزغسثللخ   
ٌٚللل١ط ِغلللسل إٌ لللس 
 إ١ٌللٗ. ٔعللّٟ ٘للرا

metaverse  ٚظلٛؾ  
٠ّط ولً ِٕلزظ ٔملَٛ 

 .ثجٕبئٗ
ظللللللزىْٛ اٌغللللللٛلح 
اٌّؾللدلح ١ٌٍّزللبـ١سض 
ٟ٘ اٌؽلعٛز ثلبٌٛعٛل 

ٛ وٕذ ٕ٘بن ِع وّب ٌ -
ؼللخؿ آمللس أٚ ـللٟ 
ِىلللبْ آملللس. اٌؽلللعٛز 
ثأٔلله ؽبلللس ؽًمللب ِللع 
ؼخؿ آمس ٘ٛ اٌؾٍلُ 
إٌٙلللبئٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١لللب 
االعزّبع١للخ. ٘للرا ٘للٛ 
اٌعجت ـلٟ إٔٔلب ٔسولص 

 .عٍٝ ثٕبأ ٘را
   metaverse ـلللٟ

ظللزىْٛ لللبلًزا عٍللٝ 
ـعً أٞ ؼلٟأ رمس٠جًلب 

االٌزمبأ  -٠ّىٕه رخ١ٍٗ 
ثبألـلللدلبأ ٚاٌعبئٍلللخ   

ٚاٌللللزعٍُ   ٚاٌعّللللً   
ٚاٌٍعللت   ٚاٌزعللٛق   

ثبهللللبـخ  -ٚاهثلللدا  
إٌلللٝ رغلللبزة عد٠لللدح 
للب ال رزٕبظللت ؽًمللب  ًِ رّب
ِلللع و١لللؿ ـىلللس ـلللٟ 
أعٙللللصح اٌىّج١للللٛرس أٚ 
اٌٙٛارلللؿ ا١ٌلللَٛ. ٌملللد 
لللللللللب  ًّ ـلللللللللٕعٕب ـ١ٍ
٠عزىؽللللللؿ و١للللللؿ 

 ٠ّىٕللله اظلللزخداَ
metaverse ًِب ِب ٛ٠ 

 
ـٟ ٘لرا اٌّعلزمجً   
ظللزىْٛ لللبلًزا عٍللٝ 
إٌمللً اٌفللٛزٞ عٍللٝ 

فللٛزح ص،ص١للخ اٌفللٛز و
األثعلللبل ٌزىلللْٛ ـلللٟ 
اٌّىزت لْٚ رٕملً   أٚ 
ـللٟ ؽفٍللخ ِٛظلل١م١خ 
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ِلع األـللدلبأ   أٚ ـللٟ 
ؼسـخ ِع١ؽلخ ٚاٌلد٠ه 
ٌٍؾلللللللبق ثبٌسولللللللت. 
ظ١ؤلٞ ذٌه إٌٝ ـلزؼ 
اٌّص٠لللد ِلللٓ اٌفلللسؾ 
ثؽللللك إٌ للللس عللللٓ 
اٌّىللبْ اٌللرٞ رعلل١ػ 
ـ١لللٗ. ظلللزىْٛ للللبلًزا 
عٍٝ لمبأ اٌّص٠د ِلٓ 
اٌٛلذ ـٟ ِلب ٠ّٙله   
ٚرم١ٍلللً اٌٛللللذ ـلللٟ 

وخ اٌّسٚز   ٚرم١ٍلً ؽس
 ثفّزه اٌىسث١ٔٛخ

ـىس ـٟ علدل األؼل١بأ 
اٌّبل٠لللخ اٌزلللٟ ٌلللد٠ه 
ا١ٌَٛ ٚاٌزلٟ ٠ّىلٓ أْ 
رىللللْٛ ِغللللسل ـللللٛز 
ص،ص١لللخ األثعلللبل ـلللٟ 
اٌّعزمجً. رٍفص٠ٛٔه   
ٚإعدال عٍّه اٌّضلبٌٟ 
ِع ؼبؼبد ِزعلدلح   
ٚأٌعبة ٌٛؽزه ٚاٌّص٠د 

ثلللدالً ِلللٓ األؼللل١بأ  -
اٌّبل٠لللخ اٌزللللٟ ٠للللزُ 
ٔع رغ١ّعٙب ـٟ اٌّفلب

  ظللزىْٛ عجللبزح عللٓ 
ـلللٛز ص،ص١لللخ األثعلللبل 
ِفللللّّخ ِللللٓ لجللللً 
اٌّجللدع١ٓ ـللٟ ع١ّللع 

 .أٔؾبأ اٌعبٌُ
 

ظلللزٕزمً عجلللس ٘لللرٖ 
اٌزغللبزة عٍللٝ أعٙللصح 

ٔ لللللبزاد  -ِخزٍفلللللخ 
اٌٛالللع اٌّعللصش ٌٍجمللبأ 
ؽبللللًسا ـلللٟ اٌعلللبٌُ 
اٌّلللللبلٞ   ٚاٌٛاللللللع 
االـزسالللللٟ ١ٌىللللْٛ 
ِؽّلللللًٛزا ثبٌىبِلللللً   
ٚاٌٙٛارلللللؿ ٚأعٙلللللصح 

ِلٓ  اٌىّج١ٛرس ٌ،ٔزمبي
األٔ ّلللخ األظبظللل١خ 
اٌؾب١ٌخ. ال ٠زعٍك األِس 
ثمملللبأ اٌّص٠للللد ِللللٓ 

اٌٛللللللللللذ عٍلللللللللٝ 
اٌؽبؼللللبد ؛ ٠زعٍللللك 
األِلللس ثغعلللً اٌٛللللذ 
اٌللرٞ ٔمملل١ٗ أـمللً 

 .ثبٌفعً
 لٚزٔب ِٚعؤ١ٌٚزٕب

 ٌللللٓ ٠للللزُ إٔؽللللبأ
metaverse  ثٛاظللطخ

ؼللسوخ ٚاؽللدح. ظلل١زُ 
ثٕلللللبيٖ ِلللللٓ لجلللللً 
اٌّجللدع١ٓ ٚاٌّطللٛز٠ٓ 
اٌر٠ٓ ٠فٕعْٛ رغلبزة 

زل١ّلخ عد٠دح ٚعٕبـس 
لبثٍخ ٌٍزؽؽ١ً اٌج١ٕٟ 
ٚرفزؼ الزفبًلا إثلداع١ًب 
أوجللس ثؽللىً وج١للس ِللٓ 
االلزفللبل اٌللرٞ رم١للدٖ 
ِٕفللللللللبد ا١ٌللللللللَٛ 

 .ٚظ١بظبرٙب
 
 
 
 
 
 
 
 

٠زّضً لٚزٔب ـلٟ ٘لرٖ 
اٌسؽٍلللخ ـلللٟ رعلللس٠ع 
رطللللللل٠ٛس اٌزم١ٕلللللللبد 
األظبظلل١خ ٚإٌّفللبد 
االعزّبع١للللخ ٚاأللٚاد 
اهثداع١لللللخ هللللللفبأ 

 اٌؾ٠ٛ١لللللخ عٍلللللٝ
metaverse  ٚٔعلللظ

اٌزم١ٕلللبد ِلللٓ  ٘لللرٖ
مللللللل،ي رطج١ملللللللبد 
اٌٛظللبئه االعزّبع١للخ 
 اٌخبـخ ثٕب. ٔعزملد أْ

metaverse  ْ٠ّىللٓ أ
٠ز١ؼ رغبزة اعزّبع١لخ 
أـمللً ِللٓ أٞ ؼللٟأ 
ِٛعٛل ا١ٌَٛ   ٚظٛؾ 
ٔىللللللللسض نبلزٕللللللللب 

ٌٍّعللللللبعدح ـللللللٟ 
 .رؾم١ك إِىبٔبرٙب

وّب وزجذ ـلٟ مطلبة 
ِؤظعللللٕب األـللللٍٟ  
"ٔؾٓ ال ٔجٕٟ ملدِبد 
ٌىعللت اٌّللبي ؛ ٔؾللٓ 

ي ٌجٕلللبأ ٔغٕلللٟ اٌّلللب
 ."مدِبد أـمً

ٌمد ملدِٕب ٘لرا اٌلٕٙظ 
ثؽىً ع١د. ٌملد لّٕلب 
ثجٕلللبأ أعّبٌٕلللب ٌلللدعُ 
االظللزضّبزاد اٌىج١للسح 
علللًدا ٚن٠ٍٛلللخ األعلللً 
ٌجٕللبأ مللدِبد أـمللً   
ٚ٘را ِب ٔخطه ٌٍم١لبَ 

 .ثٗ ٕ٘ب
وبٔلللللللذ اٌعلللللللٕٛاد 
اٌخّلللللط اٌّبلللللل١خ 
رجعللش عٍللٝ اٌزٛالللع 
ٌٟ ٌٚؽسوزٕب ِٓ ٔٛاػ 
وض١للسح. أؽللد اٌللدزٚض 

ٌزلللللللٟ اٌسئ١عللللللل١خ ا
رعٍّزٙلللب ٘لللٛ أْ ثٕلللبأ 
إٌّزغبد اٌزلٟ ٠ؾجٙلب 

 إٌبض ال ٠ىفٟ
ٌمللد اوزعللجذ رمللد٠ساً 
أوجس ألْ لفخ اهٔزسٔذ 
١ٌعذ ِجبؼسح. ٠لأرٟ 
ولللً ـفلللً ثأـلللٛاد 
عد٠دح ٚأـىبز عد٠لدح   
ٌٚىٕٗ ٠غٍت ِعٗ أ٠ًمب 
رؾللللللد٠بد ِٚخللللللبنس 
عد٠للللللدح ٚرعط١للللللً 
ٌٍّفلللبٌؼ اٌساظلللخخ. 
ظللٕؾزبط إٌللٝ اٌعّللً 
ًِعلللب   ِلللٓ اٌجدا٠لللخ   

د٠ُ أـمللً ٔعللخخ ٌزملل
ِّىٕللللخ ِللللٓ ٘للللرا 
 .اٌّعزمجً إٌٝ اٌؾ١بح
٠غللللللللت رملللللللل١ّٓ 
اٌخفٛـللل١خ ٚاألِلللبْ 

ِٕلر  metaverse ـلٟ
ا١ٌلللَٛ األٚي. ٚولللرٌه 
اٌّعللللب١٠س اٌّفزٛؽللللخ 
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ٚلبث١ٍلللللخ اٌزؽلللللؽ١ً 
اٌج١ٕلللٟ. ٌلللٓ ٠زطٍلللت 
ذٌه عًّ، رم١ًٕلب عد٠لًدا 

ِضللللً لعللللُ  -ـملللله 
 ِؽللبز٠ع اٌزؽللف١س ٚ

NFT  ـللٟ اٌّغزّللع- 
ٌٚىلللٓ أ٠ًملللب أؼلللىبي 

ِللٓ اٌؾٛوّللخ.  عد٠للدح
األُ٘ ِلٓ ذٌله وٍلٗ   
ٔؾللللٓ ثؾبعللللخ إٌللللٝ 
اٌّعللبعدح ـللٟ ثٕللبأ 
اٌللٕ ُ اٌج١ئ١للخ ثؾ١للش 
٠ىللْٛ ٌعللدل أوجللس ِللٓ 
إٌللبض ِفللٍؾخ ـللٟ 
اٌّعلللزمجً ٠ّٚىلللُٕٙ 
االظزفبلح ٌل١ط ـمله 
وّعللللزٍٙى١ٓ ٌٚىللللٓ 

 .وّجدع١ٓ
وبٔذ ٘رٖ اٌفزسح أ٠ًملب 
ِزٛالللللعخ ٔ للللًسا ألْ 
اٌؽسوخ وج١لسح ِضٍٕلب   
ـمللد رعٍّٕللب أ٠ًمللب ِللب 

ؽلللجٗ اٌجٕلللبأ عٍلللٝ ٠
ِٕفلللبد أملللسٜ. ٌملللد 
ؼىً  اٌع١ػ ـٟ ظً 
لٛاعلللللدُ٘ ٚعٙلللللبد 
ٔ للسٞ ؽللٛي ـللٕبعخ 
اٌزىٌٕٛٛع١للللب ثعّللللك. 
ٌمللللد رٛـللللٍذ إٌللللٝ 
االعزملللبل ثلللأْ علللدَ 
ٚعللللللللٛل م١للللللللبزاد 
ٌٍّعللللللللللللللللزٍٙى١ٓ 
ٚاٌسظلللَٛ اٌّسرفعلللخ 
ٌٍّطلللللٛز٠ٓ ٠خٕلللللك 
االثزىبز ٠ٚعٛق الزفبل 

 .اهٔزسٔذ
ٌمللد ؽبٌٕٚللب ارجللب  ٔٙللظ 
ِخزٍؿ. ٔس٠د أْ رىلْٛ 

برٕب ـللٟ ِزٕللبٚي مللدِ
أوجللس عللدل ِّىللٓ ِللٓ 
األؼخبؾ   ِّب ٠عٕٟ 
اٌعّلللً عٍلللٝ ععٍٙلللب 
ألً رىٍفخ ١ٌٚط أوضس. 
رطج١مللللللبد اٌٙللللللبرؿ 

اٌّؾّلللللللٛي ٌلللللللد٠ٕب 
ِغب١ٔلللخ. رلللُ رفللل١ُّ 
ّٔللللللٛذط اهع،ٔللللللبد 
اٌخلللبؾ ثٕلللب ٌزص٠ٚلللد 
اٌؽلللللللسوبد ثأللللللللً 
األظللعبز. رزللٛـس ألٚاد 
اٌزغلللبزح ٌلللد٠ٕب ثعلللعس 
اٌزىٍفللللخ أٚ ثسظللللَٛ 
 ِزٛالعخ. ٔز١غخ ٌلرٌه
  ٠ؾلللللللت ١ٍِلللللللبزاد 
األؼللللخبؾ مللللدِبرٕب 
ٚرعزّد ِئبد اٌّ،٠ل١ٓ 
ِللٓ اٌؽللسوبد عٍللٝ 

 ألٚارٕب
٘للرا ٘للٛ اٌللٕٙظ اٌللرٞ 
ٔس٠لللللللللد رطج١ملللللللللٗ 
 ٌٍّعللبعدح ـللٟ ثٕللبأ

metaverse.  ٔخطللله
ٌج١لللع أعٙصرٕلللب ثعلللعس 
اٌزىٍفلللخ أٚ ِدعِٛلللخ 
هربؽزٙب ٌعدل أوجس ِلٓ 
األؼللخبؾ. ظٕعللزّس 
ـلللٟ لعلللُ اٌزؾ١ّلللً 
اٌغلللبٔجٟ ٚاٌجلللش ِلللٓ 

ٛرس ثؾ١ش أعٙصح اٌىّج١
٠ىْٛ ٌلدٜ األؼلخبؾ 
م١لللللبز   ثلللللدالً ِلللللٓ 
إعجلللللللبزُ٘ عٍلللللللٝ 

 Quest اظزخداَ ِزغس
ٌٍعضٛز عٍٝ اٌزطج١مبد 
أٚ اٌٛـللللللٛي إٌللللللٝ 

 .اٌعّ،أ
ٚظللٕٙدؾ إٌللٝ رمللد٠ُ 
مللللدِبد ٌٍّطللللٛز٠ٓ 
ٚاٌّجللللدع١ٓ ثسظللللَٛ 
ِٕخفملللخ ـلللٟ أوجلللس 
علللللدل ِّىلللللٓ ِلللللٓ 
اٌؾللبالد ؽزللٝ ٔللزّىٓ 
ِللٓ رع لل١ُ االلزفللبل 
اهثلللللداعٟ اٌىٍلللللٟ. 

ٌزأوللد ظللٕؾزبط إٌللٝ ا
ِللللٓ إٔٔللللب ال ٔخعللللس 
اٌىض١س ِٓ اٌّبي عٍلٝ 

 .نٛي اٌطس٠ك

 ٔأِلللللً أْ رفلللللً
metaverse  ملللل،ي

اٌعمد اٌمبلَ إٌٝ ١ٍِبز 
ؼللخؿ   ٚرعزملل١ؿ 
ِئللبد ا١ٌٍّللبزاد ِللٓ 
اٌدٚالزاد ِلٓ اٌزغلبزح 
اٌسل١ّلللللخ   ٚرلللللدعُ 
اٌٛظلللللبئؿ ٌّ،٠للللل١ٓ 
 .اٌّجدع١ٓ ٚاٌّطٛز٠ٓ

 
 ِٓ ٔؾٓ

ث١ّٕب ٔجدأ ٘لرا اٌففلً 
ا اٌزللبٌٟ   ـىللسد وض١للسً 
ـلللٟ ِلللب ٠ع١ٕلللٗ ٘لللرا 

 .ٌؽسوزٕب ٠ٛ٘ٚزٕب
ٔؾٓ ؼسوخ رسوص عٍٝ 
زثه إٌبض. ث١ّٕب رسولص 
ِع لللللللُ ؼلللللللسوبد 
اٌزىٌٕٛٛع١لللللب عٍلللللٝ 
و١ف١للللللللخ رفبعللللللللً 
األؼلللللللخبؾ ِلللللللع 
اٌزىٌٕٛٛع١لللللب   ـملللللد 
لب عٍلٝ ثٕلبأ  ًّ زوصٔب لائ
اٌزىٌٕٛٛع١لللللب ؽزلللللٝ 
٠زّىٓ األؼخبؾ ِلٓ 
اٌزفبعللً ِللع ثعمللُٙ 

 اٌجعك
 

ظللللللللل١ىْٛ ثٕلللللللللبأ 
اٌزطج١مبد االعزّبع١لخ 

للب ثبٌٕعللجخ ل ًّ للب ِٙ ًّ ائ
ٌٕلللب   ٕٚ٘لللبن اٌىض١لللس 
ٌٕج١ٕلللٗ. ٌىلللٓ ثؽلللىً 
ِزصا٠د   ١ٌط ٘را ولً 
ِب ٔفعٍٗ. ـٟ ؽّملٕب 
إٌللٛٚٞ   ٔجٕللٟ رم١ٕللخ 

 .ٌغّللع إٌللبض ًِعللب
metaverse  ٘لٛ اٌؾلد

اٌزبٌٟ ـٟ زثه إٌبض 
ًِب ِضلً اٌؽلجىبد    رّب
االعزّبع١للللخ عٕللللدِب 

 .ثدأٔب
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ـللٟ اٌٛلللذ اٌؾللبٌٟ   
 رسرجه ع،ِزٕب اٌزغبز٠خ
ازرجبنًللب ٚص١ًمللب ثّٕللزظ 
ٚاؽللد ثؾ١للش ال ٠ّىللٓ 
أْ رّضلللً ولللً ؼلللٟأ 
ٔمَٛ ثٗ ا١ٌَٛ   ٔب١٘ه 
عللٓ اٌّعللزمجً. ِللع 
ِللسٚز اٌٛلللذ   أرّٕللٝ 
أْ ٠فٕ س إ١ٌٕب عٍٝ إٔٔلب 

   metaverse ؼللسوخ
ٚأز٠د أْ أزظل  عٍّٕلب 
٠ٛ٘ٚزٕب عٍٝ ِب ٔج١ٕلٗ 

 .ِٓ أعٍٗ
ـللٟ اٌٛلللذ اٌؾللبٌٟ   
رسرجه ع،ِزٕب اٌزغبز٠خ 

١ًمللب ثّٕللزظ ازرجبنًللب ٚص
ٚاؽللد ثؾ١للش ال ٠ّىللٓ 
أْ رّضلللً ولللً ؼلللٟأ 
ٔمَٛ ثٗ ا١ٌَٛ   ٔب١٘ه 
عللٓ اٌّعللزمجً. ِللع 
ِللسٚز اٌٛلللذ   أرّٕللٝ 
أْ ٠فٕ س إ١ٌٕب عٍٝ إٔٔلب 

   metaverse ؼللسوخ
ٚأز٠د أْ أزظل  عٍّٕلب 
٠ٛ٘ٚزٕب عٍٝ ِب ٔج١ٕلٗ 

 .ِٓ أعٍٗ
 

أعٍٕللب ٌٍزللٛ إٔٔللب ٔغللسٞ 
رؽ١١ًسا عرز٠ًب ٌؽلسوزٕب. 
ٔؾللٓ ا٢ْ ٕٔ للس إٌللٝ 
أعّبٌٕلللب ٚٔجٍلللػ عٕٙلللب 
ومعللل١ّٓ ِخزٍفللل١ٓ  
أؽللللدّ٘ب ٌّغّٛعللللخ 
اٌزطج١مبد اٌخبـخ ثٕلب 
ٚا٢ملللس ٌعٍّٕلللب عٍلللٝ 
األٔ ّلللخ األظبظللل١خ 
اٌّعلللزمج١ٍخ. عٍّٕلللب 

 metaverse عٍلللٝ
ٌلل١ط ِغللسل عللصأ ِللٓ 
 ٘رٖ اٌّمبنع. ٠ؽًّ

metaverse  ٓولل، ِلل
اٌزغلللبزة االعزّبع١لللخ 
ٚرىٌٕٛٛع١لللللللللللللللللللب 
اٌّعلللللزمجً. ث١ّٕلللللب 

ٔٛظلللع زي٠زٕلللب   ؽلللبْ 
لللذ ٌزجٕللٟ ع،ِللخ اٌٛ

 .رغبز٠خ عد٠دح
 

ٌللللزعىط ِللللٓ ٔؾللللٓ 
ٚاٌّعلللللزمجً اٌلللللرٞ 
ٔأِللً ـللٟ ثٕبئللٗ   أٔللب 
ـخللللٛز ثّؽللللبزوخ أْ 
 ؼلللسوزٕب ٘لللٟ ا٢ْ

Meta. 
ر ً ِّٙزٕب وّلب ٘لٟ 

ـٟٙ ال رلصاي رزعٍلك  -
ثغّللع إٌللبض ًِعللب. ال 
رزؽ١لللللللس رطج١مبرٕلللللللب 
ٚع،ِبرٙللللب اٌزغبز٠للللخ 
أ٠ًمب. ِب شٌٕلب اٌؽلسوخ 
اٌزلللللللللٟ رفلللللللللُّ 
اٌزىٌٕٛٛع١لللللب ؽلللللٛي 

 .إٌبض
ٌىللٓ ع١ّللع ِٕزغبرٕللب   
ثّب ـٟ ذٌه رطج١مبرٕلب 
  رؽللللزسن ا٢ْ ـللللٟ 
زي٠للللللللخ عد٠للللللللدح  
ٌٍّعبعدح ـلٟ إعلبلح 

 اٌؾ١للللللبح إٌللللللٝ
metaverse.  ْٚا٢

ٌلللد٠ٕب اظلللُ ٠عىلللط 
ِدٜ ارعلب  ِلب ٔملَٛ 

 .ثٗ
ِللللٓ ا٢ْ ـفللللبعًدا   

 metaverse ظلٕىْٛ
 أٚالً   ٌٚلللللللل١ط

Facebook  أٚالً. ٘للرا
٠عٕٟ أٔٗ ثّسٚز اٌٛلذ 

 إٌٝ ؽعبةٌٓ رؾزبط 
Facebook  َالظلزخدا

مللدِبرٕب األمللسٜ. ِللع 
ثلللدأ ظٙلللٛز ع،ِزٕلللب 
اٌزغبز٠خ اٌغد٠لدح ـلٟ 
ِٕزغبرٕلللب   أرّٕلللٝ أْ 
٠زعلللسؾ إٌلللبض ـلللٟ 
ع١ّلللع أٔؾلللبأ اٌعلللبٌُ 
 عٍٝ اٌع،ِخ اٌزغبز٠خ

Meta  ًٚاٌّعللللزمج
 اٌرٞ ّٔضٍٗ

وٕللللللللللللللللللذ ألزض 
اٌى،ظلل١ى١بد   ٚرللأرٟ 
وٍّللللخ "١ِزللللب" ِللللٓ 
اٌىٍّخ ا١ٌٛٔب١ٔلخ اٌزلٟ 

عد". ثبٌٕعلجخ رعٕٟ "ث
ٌٟ   ـئٔٗ ٠سِص إٌٝ أْ 
لللب اٌّص٠لللد  ًّ ٕ٘لللبن لائ
للب  ًّ ٌٍجٕللبأ   ٕٚ٘للبن لائ
ـفلللً رلللبين ٌٍمفلللخ. 
لفزٕب ثدأد ـٟ ؼسـخ 
ٔللَٛ ٚرطللٛزد إٌللٝ ِللب 
٘ٛ أثعد ِٓ أٞ ؼٟأ 
ٔزخ١ٍٗ ؛ ـٟ ِغّٛعخ 
ِللٓ اٌزطج١مللبد اٌزللٟ 
٠عزخدِٙب األؼلخبؾ 
ٌٍزٛاـللً ِللع ثعمللُٙ 
اٌلللللجعك   ٚه٠غلللللبل 
ـٛرُٙ   ٚثدأ األعّبي 

ٌزغبز٠للخ ٚاٌّغزّعللبد ا
ٚاٌؾسوبد اٌزٟ ؼ١لسد 

 .اٌعبٌُ
أٔللب ـخللٛز ثّللب ث١ٕٕللبٖ 
ؽزللللللٝ ا٢ْ   ٚأٔللللللب 
ِللزؾّط ٌّللب ظلل١أرٟ 

ؽ١ش ٔزغبٚش  -ثعد ذٌه 
ِللب ٘للٛ ِّىللٓ ا١ٌللَٛ   
ِٚللللللللب ٚزاأ ل١للللللللٛل 
اٌؽبؼللبد   ِٚللب ٚزاأ 
ؽللللللدٚل اٌّعللللللبـخ 
ٚاٌف١ص٠للللللبأ   ٚٔؾللللللٛ 
اٌّعزمجً ؽ١ش ٠ّىٓ 
ٌٍغ١ّللع اٌزٛاعللد ِلللع 
ثعملللللُٙ اٌلللللجعك   

ـللسؾ عد٠للدح ٚمٍللك 
ٚرغسثخ أؼل١بأ عد٠لدح. 
إٔٗ ِعزمجً أثعلد ِلٓ 
أٞ ؼلللللسوخ ٚاؽلللللدح 
 ٚظٛؾ ٔفٕعٗ ع١ًّعب

 
ٌمد ث١ٕٕب أؼ١بأ عّعذ 
إٌلللبض ًِعلللب ثطلللسق 
عد٠دح. ٌمد رعٍّٕب ِلٓ 
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اٌّعبٔلللللللللبح ِلللللللللع 
اٌّؽى،د االعزّبع١خ 
اٌفعجخ ٚاٌعل١ػ ـلٟ 
ظللً ِٕفللبد ِؽٍمللخ. 
ؽبْ اٌٛللذ ا٢ْ ألملر 
ولللللً ِلللللب رعٍّٕلللللبٖ 
 ٚاٌّعللبعدح ـللٟ ثٕللبأ

 .اٌففً اٌزبٌٟ
 

 -أٔب أوسض نبلزٕب ٌٙرا 
أوضلللس ِلللٓ أٞ ؼلللسوخ 
أمسٜ ـلٟ اٌعلبٌُ. إذا 
وللللللبْ ٘للللللرا ٘للللللٛ 
اٌّعزمجً اٌلرٞ رس٠لد 
أْ رساٖ   آًِ أْ رٕمُ 
إ١ٌٕللللللب. اٌّعللللللزمجً 
ظلل١ىْٛ أثعللد ِللٓ أٞ 
ؼللللللٟأ ٠ّىللللللٓ أْ 
ٔزخ١ٍللللللللللللللللللللللللٗ.
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