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 شٍماء ٌحًٍ ذكرة

 عهى جىة ٌا سطى

 

كامٍهٍا انماٌذ ذىوس 

 ذكرة

 فمذُخ وفسً مرذٍه
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   وهاد كراري 

 عاشد مرج و دفىد مرذٍه 

   
عاِتتد ِتتهج ُٚق ٕتتد  

 …ِهذ١ٓ
 

ذتتتُ ق تتتٓ دي٠هٌٕك٠تتتح 
ِتتتتتانظٛنٞ ِتتتتتاوٛي 
ٌتتته٠با تبتتتك ذبه٘تتتٙا 
ٌؽّٝ  ١ه١ٌٚح، عتاَ 

ٔ0ٓ1 
 

ٚوأتتد ؼ١ٕٙتتا ذهذتتكٞ 
ـاذُ ش١ّٓ ٌتُ ٠ترّىٓ 
وٚظٙتتتتا ِتتتتٓ ئودٌرتتتتٗ 
تٍتتتثة دٌفتتتٛ  ِتتتٓ 
دٌبكٜٚ، ٚق ٕد ٟٚ٘ 
ِهذك٠تتتح دٌفتتتاذُ ِّتتتا 
ظبٍٙا ٘تك ا ٌٕاتّتٟ 

 دٌمثٛن ٌٍهلرٙا،
 

ٌٚىٓ ٚيْ دٌف١ته نتّتا 
 ٠فرثٟء ـٍف دٌّه،

ٍتح دٌرتٟ ذٍتد  ٟ د١ٌٍ
ق ٕٙتتا، ٔتتثُ ٌٕتتْٛ 
دٌمثتتٛن لثه٘تتا  ٚتتتك ٚد 

 . ٟ دٌؽفه
 

ؼاٌٚٛد ٔىع دٌفاذُ ِتٓ 
ؼٛي دٔثبٙا ٚ ّتٍٛد، 
 متتهنٚد ل تتص د ٔتتثص 
تٍتتثة عتتكَ لتتكنذُٙ 

عٍتتتتٝ ٔتتتتىع دٌفتتتتاذُ 
ٚتّعتتتتتتهق ِتتتتتتادذّٛد 
 بٍتترُٙ  دٔثصتتك دٌتتكَ 
دٌغى٠تتتته عٍتتتتٝ  ١تتتته 

 دٌّرٛلص ِٓ ظصح،
 

ٚتىتتتتتتتتتً ل٘تتتتتتتتتٛي 
دٌتتر١م د ِتتانظٛنٞ 

 ِٓ  ١ثٛترٙا،
 
 .ظٍٍد ٔانـحٚ

 ِتتا ِٕتت١ه دٌٍٕتتْٛ 
  ٙٛ ِعٙٛال ئٌٝ د٢ْ

 
٠مٛي دٌثبٗ  ٔٙتُ لتك 
ٌتتم ٛد ٔتتهعٝ ِتتٓ 

 ٘ٛي دٌّٛلف
 

٠ٚمتتٛي دٌتتثبٗ ٘هتتتٛد 
 ٌألتك ِٓ دٌّٕ مح

ـهظد ِتانظٛنٞ ِتٓ 
دٌؽفتتتتتتهج ٚدذفتتتتتتمخ 
ٚه٠مٙتتا ئٌتتٝ ِٕىٌٙتتا، 
وتتتاْ وٚظٙتتتا دٌ ث١تتتة 
ظتتتتتْٛ ؼ١ٕٙتتتتتا ِتتتتتص 
ديٚفاي ٚل٘تً عٕتكِا 
 ٌّص ٚهًلا عٍٝ دٌثاب

 
ئلد “ٚفتتتاي،  متتتاي ٌأل

وأد ٚدٌتكذىُ ال ذتىدي 
عٍٝ ل١ك دٌؽ١تاج،  وتاق 

 ”. لٍُ  ٔٙا ٚهلرٙا
ٚعٕكِا  رػ دٌثاب ٚظك 
وٚظرتتٗ ٚدلفتتح ٕ٘تتان 
ذٕ تتتته ٌتتتتٗ تتتتتم٘ٛي، 
ِهذك٠ح ِالتً دٌك ٓ، 
ٚدٌتتتتكَ ٠ٕتتتتى  ِتتتتٓ 
ئٔتتتتثبٙا دٌّم ٛعتتتتً 
 .وٕٙا عٍٝ ل١ك دٌؽ١اج

 
ٌتتتتمٛ عٍتتتتٝ دينٖ 
١ًِرتتا، ٚ ذتتُ ق ٕتتٗ  تتٟ 
ٔفتتتً دٌؽفتتتهج دٌرتتتٟ 

 .ِانظٛنٞ ـهظد ِٕٙا

 
تبتتتتك لٌتتتته ذىٚظتتتتد 
ِتتانظٛنٞ ِتتٓ ظك٠تتك 

 .ٚ ٔعثد عكج  ٚفاي
 

ٚعٕتتكِا ِاذتتد  ـ١تتًهد، 
 ع١تتتكخ ئٌتتتٝ ِمثتتتهج 
ِأى١ً  تٟ ٌٛن تاْ، 
 ٠هٌٕتتكد، ؼ١تتس ال ٠تتىدي 
تتا ِٚىرتتٛب  ًّ لثه٘تتا لاً

عاِتتتد ِتتتهج “ع١ٍتتتٗ 
ُٚق ٕتتتتتتتد ِتتتتتتتهذ١ٓ 
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 أفمو ّعَو

   مجىث لو  
     

  

ِالد ٌٛ دـرٍفد 
ـ ٛدذٕا، ٌُ ٍٔه 

ـٍف دٌٕٛذح 
د١ٌٌّٛم١ح، 

ٌاعرٙا ٌٕٕٕص 
ِبىٚ ح ظك٠كج، 
ظا٘ه٘ا دٌرّهق، 
 .تإٚٙا دٌرّاوض

ـ ٛج، ـ ٛج.. 
ٕٕٔص ؼىا٠رٕا، 
دٌرك٠هٞ د٢ْ، 
 ِٔد دٌىْٛ  ٟ 
قٚندٔٗ ُذفٍك 

دٌىٛدوة، ُٚذّهق 
 .دٌّّٛي

 ، ًٌ  ٍرأِه ظ١ّ
ٚذٕف١فح ِبهِن 
ذٕٕص دٌٍٕاًُ.. 

 !ٍٍح؟ً٘ ٌٟ تمث
 ؼٍِّه د٢ْ،  ال 

 عٍُ ٚلرٙا  ٚفٍِه 

 ٔا  َ  ِٔد ٚفٍرٟ  
نتّا ٔرٍاتك 

تبك٘ا ئٌٝ آـه 
دٌعٍّح 

د١ٌٌّٛم١ح، 
ذغاو١ٌٕٟ ٚ  اوٌِه، 
ٍٕٚٔٝ  عأج ٚٛي 

 .دٌٕغّح
 ٌتتتتتتتتتتتتتتتتتت هٔا 
دٌٌّٛتتتتتتتتتتتتت١م١ح 
دٌفٍّتتح ٔىهن٘تتا، 
ٔتتهلٓ، ٕٚٔرّتتٟ، 
٠تتتتاددٖ ِتتتتا  ظّتتتتً 
 دٌؽ١اج ت١ٓ لندع١ِه.
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عثكٖ ِهلٓ عثك 
دٌّالن ٌالِح 

 دالترٍاِح دٌّّمٛذح
 

 
 

 دالترٍاِح دٌّّمٛذح
تمٍُ ديق٠ة دٌّاعه / 

عثكٖ ِهلٓ عثك 
 دٌّالن ٌالِح

 
 ًَّ  ذّٕٝ  ْ  نٜ و
 دٌٕاي ِثر١ٍّٓ؛

ئٟ  ِبه تاٌٍباقج 
 .ٌٍباقذُٙ

 ئالّ 
  ِٔد،

 كج ِٔد دٌٛؼ١
دٌرٟ  ـّٝ  ْ  ند٘ا 

 ِثرٍّح؛
ّْ دترٍاِره   ا

 ذمٍمٕٟ؛
 ”دٌىٌىدي“ئٙا ِصً 

 ذٛدتبٙا  ـ ه ِٕٙا
ٌّّك ِا  ـّٝ  ْ 

 ذثرٍّٟ ٠ِٛاً 
 ! ٠ّرٙا دٌؽ١اج

عثكٖ ِهلٓ عثك 
 دٌّالن
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 ٚ  ٕٕٔٓظا٘هج 
ٔٙا٠ح دٌباٌُ  ٟ 

ٕٕٓٔ 
   

  
 

 ٚ  ٕٕٔٓظتتتتتتتا٘هج 
ٔٙا٠تتح دٌبتتاٌُ  تتٟ 

ٕٕٓٔ 
 

ٌتتتتتتتتتتتتتتتتٕٕالُ 
دٌّٛ٘ٛع تب١كد عٓ 
دٌّبرمتتتتك دٌتتتتك٠ٕٟ 
ٌتتتتتتكٞ  ٞ ِتتتتتتٓ 
ديٚتتهد   اٌّمتتاي 
عتتهٖ ٌٍّبرمتتكدخ 

  ٝ ٘مد دٌّأْ
 

ِتتتتتاٟ٘ ظتتتتتا٘هج 
دٔرٙتتاء دٌبتتاٌُ عتتاَ 

 ؟ٕٕٔٓ
 

ٟ٘ ِعّٛعتح ِتٓ 
دٌّبرمتتتكدخ دٌرتتتٟ 
ذفرتتتتهٖ ذؽتتتتٛالخ 
ٚ ؼتتتكدز ِفاظ تتتح 

 ٕٔٚع١ٕفتتح ترتتان٠ؿ 
 .ٕٕٔٓق٠ٍّثه 

 ٚي  ٚ ِتتتٓ ٘تتتّٓ 
 ٘مٖ دٌّبرمكدخ

 
لتتك  ٠متتاي  ْ دينٖ

دٔرمٍتتتتتتد ٌبتتتتتتاٌُ 
ِتتتتتٛدوٞ ٔر١عتتتتتح 
قـٌٛٙا ٌصمة  ٌٛق 

  ٚ ِاِاتٗ لٌه
ٚلٌه ٔر١عح دٌم١تاَ 
تأتؽتتتاز ِتتتا عٍتتتٝ 
دٌّاقج دٌرتٟ ٠برمتك 
تبتتتٗ دٌبٍّتتتاء  ْ 
د الٖ لتتك ـٍتتك تٙتتا 

 دٌؽ١اج
ٚدٌثبٗ ِمرٕص تتأْ 
دٌباٌُ دٔرٙٝ عٍتٝ 
 ٌتتتتتاي دقعتتتتتاء 
تأرٙتتتتتتاء ذمتتتتتت٠ُٛ 
 ِه٠ىتتتا دٌٌٛتتت ٝ 
دٌىث١تتتتتته، دٌتتتتتتمٞ 

 12ٕٔ1دٌتتترّه ٌتتتت 
دٔرٙتتٟ ٠تتَٛ ٌتتٕح ٚ

. ٕٕٔٓق٠ٍتتّثه  ٕٔ
ٚتتتمٌه  متتك دؼ١تتد 
 ع١اق دٌّا٠تا لوتهٜ 

 ٖٔٔٙا٠تتتح تتتتاورْٛ 
دٌتتمٞ ٠ٕتتاق  ٠تتَٛ 

 ٕٕٔٓق٠ٍتتتّثه  ٕٔ
 تتٟ دٌثٍتتكدْ دٌرتتٟ 
وأتتتد ظتتتىءد ِتتتٓ 
ئِثهدٚٛن٠تتح دٌّا٠تتا 
)دٌّىٍتتتتتتتتتتتتتت١ه 
ٚ ٛدذ١ّتتتتتتتتتتتتتتتاال 
ٕٚ٘تتتتتتتتتتتتتكٚندي 
ٚدٌٍتتٍفاقٚن ، ِتتص 
 ؼتتتتكدز ن١ًٍتتتت١ح 
ظتتتتتتتتهخ  تتتتتتتتٟ 
ذ١ّرّٓ ئ٠رىد  ٟ 
دٌّىٍتت١ه، ٚذ١ىتتاي 

 .١ّاال ٟ  ٛدذ

ؼ١تتس ـٙتتبد تبتتك 
 ؼتتتكدز دٌٕٙا٠تتتح  ٚ 
دالٔرمتتتتاي ع١ٍّتتتتح 
ذؽٛي د٠عاتٟ ِّٚا 
عتتتتتىو ٔ ه٠تتتتتاذُٙ 
دٌر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛن 
دٌرىٌٕٛٛظٟ دٌىث١ته 
دٌٍه٠ص دٌمٞ ؼكز 
 تتتتٝ دينٖ  تتتتٟ 

 ٘مٖ دٌفرهج
 

ئال  ْ عٍّتتتاء ِتتتٓ 
ِفرٍف دٌرفٕٕاخ 
ن ٙتتتٛد دٌرٛلبتتتاخ 
دٌّٕتتاؼثح ٌّٕتتأج 
ديؼتتكدز دٌىانش١تتح. 
ٚدِتتانخ ديٌٚتتاٚ 
 دٌب١ٍّتتح دٌّفرٕتتح
تاٌّا٠تتا تأٔتتٗ ٌتت١ً 
 تتتتتٟ ؼٍتتتتتاتاخ 
دٌّا٠تتتتا دٌرم١ٍك٠تتتتح 
ِا٠ٕتتتتتمن تتتتتتاٌّٛخ 
د١ٌِٛه، ٚ ْ  ىهج 
ذمتت٠ُٛ ِا٠تتا دٌىث١تته 
دٌتتمٞ ٠ٕرٙتتٟ  تتٟ 

ِتتتتتتتتا٘ٛ ئال  ٕٕٔٓ
ذؽه٠تتتتتف ٌصما تتتتتح 
ٚذتتتتتان٠ؿ دٌّا٠تتتتتا، 
ٚومٌه ن ٗ عٍّاء 
دٌفٍتتتتتته ظ١ّتتتتتتص 
دٌٍتتتتتتتت١ٕان٠ٛ٘اخ 
دٌّمرهؼتتتتح ١ٌتتتتَٛ 
دٌم١اِتتتتتتح تأٔٙتتتتتتا 
ذى١٠تتتتتتتف، ٚلتتتتتتتك 
قؼٙتترٙا تٍتتٌٙٛح 

١تتتتح دينٔتتتتاق دٌفٍى
 دٌث١ٍ ح
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ٔ ه٠ح  ـهٜ ٌٕٙا٠ح 
دٌبتتاٌُ ِتتٓ ٚظٙتتح 

 :ٔ ه ٘ٛو١ٕغ
 

دٌّتتتتتٛخ  – 1
تٛدٌ ح وهج ٔان٠ح: 
ذ١ّه دٌٕ ه٠ح ئٌتٝ 
 ْ ظ١ّتتتتص دٌثّتتتته 
ٌتتتت١ّٛذْٛ  تتتتٟ 
 ٙتتتْٛ  لتتتً ِتتتٓ 

ٌتتٕح، عٕتتكِا  0ٓٓ
ذٕتتتتتتتتتتتثػ دينٖ 
ِىر تتتتتتتح ظتتتتتتتكد 
تٍتتتتتتىأٙا، ِتتتتتتا 
ٌتتتتتت١إقٞ ئٌتتتتتتٝ 
دؼرتتتهدق دٌىٛوتتتة 
ظتتتتتهدء دٌتتتتترٙالن 
واِتتتتتتتً ِتتتتتتتٛدنق 
دٌ التتتتح، ٌرٕتتتتثػ 

ِتتتتتتتتتث١ٙح دينٖ 
 .تاٌىٛوة ديؼّه

 
ٚلاي ٘ٛو١ٕغ ـالي 

 Tencent“ لّتتح
WE”  ٟتثىتت١ٓ،  تت

ذّتتتته٠ٓ دٌصتتتتأٟ 
)ٔٛ ّثه  دٌّا٘تٟ: 

تؽٍتتتتتٛي دٌبتتتتتاَ “
، ٌتتتتتتتت١ىْٛ 0ٕٓٓ

ٌىاْ دٌباٌُ عٍتٝ 
دٌّؽتتتتتته ظتتتتتتهدء 
دٌتتترٙالن دٌ التتتح 
دٌرٟ ِٓ ِتأٔٙا  ْ 
ذعبتتً دينٖ  تتٟ 

 ذٛ٘ط  ؼّه ؼان
ٚ ٔمتتتتال  ٔفٍتتتتٕا، 

دٌرعهؤ عٍتٝ “٠عة 
دٌم٘اب ئٌتٝ ؼ١تس 

ٌُ ٠م٘ة  ؼتك ِتٓ 
، ١ِّهد تتمٌه ”لثً

ئٌتتتٝ  ْ دٌىٛدوتتتة 
ديـهٜ ٟ٘ دٌؽً، 
ٌٚتتتتتتتتمٌه ِتتتتتتتتٓ 
دٌٙتتتهٚنٞ ذ تتت٠ٛه 
دٌرىٌٕٛٛظ١تتا دٌرتتتٟ 
ٌرٍتتتاعكٔا عٍتتتٝ 
دٌٍتتتتفه تٍتتتتهعح 

 .دٌٙٛء
 

دٌهٚتٛذتتتاخ  – 2
ٌتتررؽىُ تاٌبتتاٌُ: 
 عهب ٘ٛو١ٕتغ عتٓ 
ـّتتتت١رٗ ِتتتتٓ  ْ 
دٌمواء دالٔت ٕاعٟ 
ٌتتتتتت١ؽً ِىتتتتتتاْ 
دٌثّه، ِٛ٘ؽا  ٕٔتا 

تؽاظتتتتتتح ئٌتتتتتتٝ “
كِا  تٟ دٌّٟٙ لت

ذ تتتتتت٠ٛه دٌتتتتتتمواء 
دالٔ ٕاعٟ، ٌٚىٓ 
ع١ٍٕا  ٠ٙا  ْ ٔأـتم 
تبتتتتتت١ٓ دالعرثتتتتتتان 
ِفتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٚهٖ 

 .”دٌؽم١م١ح
 

دٌؽ١تتتتتاج  – 3
ٌرٕرٟٙ تاٌبتكٚدْ 
د ٍٔتتتتتتتتتتتتتتتأٟ 
ٚدٌرىٌٕٛٛظ١تتتتتتتتتتتا 
د٠ٌٕٚٛتتتتتتح: لتتتتتتاي 
٘ٛو١ٕتتتتتتتغ ئٔتتتتتتتٗ 
٠فّتتتتٝ ِتتتتٓ  ْ 
٠تتإقٞ دٌر تتٛن ئٌتتٝ 
ذتتتتتأظ١ط ِّتتتتتاعه 
دٌعّتتص ٚدٌبتتكٚدْ 
 تتتتتتٟ دٌع١ٕتتتتتتَٛ 

دٌثّتتهٞ، ِٛ٘تتؽا 
ٝ ال ٠ٛظك ق١ًٌ عٍ“

ذهدظتتتتص دٌٕتتتتهدع، 
ٌتتمٌه  تتاْ ذ تت٠ٛه 
دٌرىٌٕٛٛظ١تتتتتتتتتتتتتا 
دٌبٍىه٠ح ٚ ٌٍؽح 
دٌتتتتكِان دٌّتتتتاًِ 
٠ّىتتتتٓ  ْ ٠ٕتتتتثػ 

، ١ِّهد ئٌٝ ”وانش١ا
  ٙتتتتً  ِتتتتً “ ْ 

ٌثمتتتتتتاء دٌعتتتتتتًٕ 
دٌثّتتهٞ لتتك ٠ىتتْٛ 
ئّٔتتاء ٍِتتربّهدخ 
ٍِتتتتترمٍح  تتتتتٟ 

 .”دٌفٙاء
ٔٙا٠تتح دينٖ  – 4

 ٓٓٔ تتتٟ  ٙتتتْٛ 
عتتتتتتتتاَ: ٠إوتتتتتتتتك 
دٌثهٚ ١ٍتتتتتتتتتتتتٛن 
٘ٛو١ٕغ،  ٕٔا تؽاظح 

ا  ئٌتتتٝ دٌرىّتتت
لكندذٕا دٌرىٌٕٛٛظ١ح 
عٍتتٝ  وّتتً ٚظتتٗ 
ِتتتٓ  ظتتتً ذعٕتتتة 
دالٔمتتهدٖ، ٚئلد ٌتتُ 
ٔعتتتك وٛوثتتتا آـتتته 
ٌٍبتت١ُ،  تتاْ ذغ١تته 
دٌّٕتتاؾ ٚذىد٠تتك عتتكق 
ٌتتتتتتتتتتىاْ دينٖ 
ٚدٔرّتتتتان ديٚت تتتتح 
ٚدٌؽهٚب ٚ ١ه لٌه 
عٛدًِ ٌرٕتً تٕتا 

يْ “ئٌتتٝ دٌٕٙا٠تتح، 
وٛوثٕتتا ٚٔتتً ئٌتتٝ 

 .”ٔم ح دٌالعٛقج
 

قٚٔاٌك ذهدِتة “ – 5
٠تتتك ص دينٖ ئٌتتتٝ 
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عٕتتتتكِا ”: دٌٙا٠ٚتتتتح
 عٍتتتتتٓ دٌتتتتته١ًً 
دي١ِهوٟ،  ٟ  ٠تان 
)ِتتتا٠ٛ  دٌّا٘تتتٟ، 
دٍٔؽاتٗ ِٓ دذفاق 
تتتتتان٠ً دٌفتتتتاْ 
ترغ١تتتتتته دٌّٕتتتتتتاؾ، 
ٚدٌتتمٞ ٠ٙتتك  ئٌتتٝ 
ِباٌعتتتتتح ذٙك٠تتتتتك 
دالؼرتتهدن دٌبتتاٌّٟ، 
وتتاْ ٘ٛو١ٕتتغ ِتتٓ 
تتتت١ٓ دٌّفٕتتت١اخ 
ديوصتته ن ٙتتا ٌٙتتمد 
دٌمتتهدن؛ ؼ١تتس ؼتتمن 
ِٓ  ْ لتهدن ذهدِتة 

ٌتتتتتت١ك ص دينٖ “
 .”ئٌٝ ؼا ح دٌٙا٠ٚح

 
ٔؽتٓ “ٚلاي دٌباٌُ: 

له٠ثتتْٛ ِتتٓ ٔم تتح 
دٌرؽٛي ؼ١س ٠ٕثػ 
دالؼرهدن دٌباٌّٟ ال 
نظبتتح  ١تتٗ، ٚلتتهدن 
ذهدِتتتة ٠ّىتتتٓ  ْ 
٠ك ص دينٖ ٌرٕثػ 
ِصً وٛوة دٌى٘هج، 

 1ِٕٓتتتتص ؼتتتتهدنج 
قنظح ِ ٠ٛح ِٚ ته 
ِتتتتتتتٓ ؼتتتتتتتاِٗ 

 .”دٌىثه٠ر١ه
 

ٚ ٘تتتتا  ٘ٛو١ٕتتتتغ 
 ْ ذغ١ه دٌّٕاؾ ٘ٛ “

 ؼتتتتتتك ديـ تتتتتتان 
دٌىث١تتتتتتهج دٌرتتتتتتٟ 
ٔٛدظٙٙا، ٚ٘تٛ  ؼتك 
دٌبٛدِتتتتتً دٌرتتتتتٟ 
٠ّىتتتتٓ ِٕبٙتتتتا ئلد 

عٍّٕتتتتتتتا عٍتتتتتتتٝ 
ِٛدظٙرٙتتتتتا ِتتتتتٓ 

، ٌىتتٓ قٚٔاٌتتك ”د٢ْ
ذهدِتتتتتتة، ٚ متتتتتتا 
ٌٛظٙتتتتتتتح ٔ تتتتتتته 

ٌت١إقٞ “٘ٛو١ٕغ، 
تٕا ئٌٝ  ٘هدن ت١ ١ح 
ظٍتت١ّح، تا ِىتتاْ 
ذعٕثٙتتتا، ٚ٘تتتٛ ِتتتا 
ٌتت١بهٖ دٌع١ّتتص، 

ي، ٚـأتتتح ديٚفتتتا
 ئٌٝ دٌف ه
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 قلذٌ ال ٍؤمن دجلذكجء

 آمنز ًفَمٌ

 

 

 

 
 
 

ع١ٕتتتتتتتاٞ ِّرٍ تتتتتتتح 
 تاٌكِٛع،

ٚلٍثتتتتتتٟ ال ٠تتتتتتإِٓ 
 تاٌثىاء،

ٚ عمٍٟ ٠ع١تك ئ الذتٟ 
  ٟ  ٔبة د١ٌٍاٌٟ،

٠فثهٟٔ  ٟٔ ل٠ٛح ِتٓ 
 قٚٔٗ،

٠رهوٕتتتٟ دٔتتتانع تتتت١ٓ 
 ٔفٍٟ ٚ ٔفٍٟ،

٠متتتتٛي ٌتتتتٟ ٌتتتتٛ  
ذبرتتتاق٠ٓ عٍتتتٝ ديٌتتتُ 
 ؼرٝ ٠ٕثػ  ١ه ِإٌُ

ِتتالد ٌتتٛ وتتاْ والِتتٗ 
 !ٔؽ١ػ؟
 ال  عه ،

  ىتته وص١تتهدً ٌىتتٓ قْٚ 
 عمً،

ؼرٝ ٠أـمٟٔ دٌَٕٛ 
ٌؽٕٙٗ ٚ  ٌر١مظ 
ٔثاؼاً وأٔٗ ٌُ ٠ؽكز 

ذٍه ِٟء  ٟ  
دٌٍاعاخ دٌٍب١ٕح   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔان٠ّاْ ظّاي
 ٘كٔح ِص دٌؽ١اج

 
 
 
 

 ( ٘كٔح ِص دٌؽ١اج)
ُْ دٌٍتٟ تتالٟ ِتٓ  ِع

 ؼ١اذه
ًَ ـالْ وً دٌٍٟ  ْٔ ٚدِ

  اذه
دعمتتتك٘ا ٘كٔتتتح ِتتتص 

 دٌؽ١اج
ٚدِتتتتُػ ديٌتتتت١ُ ِتتتتٓ 

 لوه٠اذه
 دترٍُ ٚد هغ ١ٚٚه

ًُ ٚن ه  تعٕاؼاذه  دع
ؼهنٌتتتٟ لٍثتتته ِتتتٓ 

 ل١ٛقٖ
ِٓ ِعكن ِٓ ن اذهٚد  ت

دورتتتة ؼ١تتتاج ٚدنٌتتتُ 
 ٚه٠ك

ؼتتكق ٕ٘تتا  تتٟ آـتتهٖ 
 ٔعاذه

دٔتتهؾ ٚٔتتاقٞ تتتأعٍٝ 
 ٔٛخ

ظ١ٍتتته ٠تتتا هغ دظتتتثٛ 
 ٌاعاذه

ٌٚتتٛ  تتٟ ٠تتَٛ ٚاٌتتد 
 دٌٍاعاخ

ٚدٌٛلتتتتد ِتتتتاخ ٠ٚتتتتا 
 دٌٍىاخ

دٔتتتّك لتتتٛٞ ٚدظٙتتته 
 شثاذه

ٚدٔتتثه ٌؽتتك ِتتا ٠عتتٟ 
َٛ٠ 

ذّتتتتتتهق ِتتتتتتّٛي 
 ذّؽٟ دٌبثٛي

دّٔتتٛ ٚٔؽٕتتػ ِتتٓ 
ثاذه ٌُ 

 دونع  ًِ ذؽٕك ؼ١اج
 قٔكٔٙا نقق ذه١ّٔاذه

 دقُع ت١م١ٓ ٚدنِٖ د ٌٗ
ِٚعتتتُ عى٠تتتى ؼرتتتٝ 

 ِّاذه
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موّيأٍمن 

 

 {ٌٙمز ٝمٌَ }ق_ق

  

أٍنننن أ نننجه انننج  انننيث أ   منننج 

صذجهً إلني ىاننو  انو ٍض من  

ثلمكج  منن فولنو  نٌ فَنٌر 

 . قلق

 هننو  امننج ٍذننو   ؽننو   ْننو 

 ؾ ر ٍؾلِ د فو ثلكج َهنجس 

ثلٌثقَننز  فَننولث ملنني مجةننور 

مْننننننننننضشَلز   لواٖننننننننننضو 

ثلٖننننوٍور ال ٍننننوًً مضنننني أ  

اَننو  لننتى أصنني   ً ننت ىلنن  

 هنننو ال ٍٖنننعٌ دجليٌدنننز  نننٌ 

ضنننجه انننيث ثلمكنننج   ا  نننو مع

 .ثلقٞوً إلَو دجّضمٌثً

منننٌس ثلنننوقجةق ملَنننو ع َلنننز 

 او ٌٍصٖنو قهوصنو مضضذعلنج 

دنجًاننج ثلمضٚننجمو دذٚننٌ   

 ثلننيً مننج اننجه ٍنض ننٌ فضنني 

 ؽننننو دٚننننٌ  معل لننننج دضلنننن  

ثل ضنننجر  ثلضنننٌ صؾلنننِ ملننني 

ثلمجةور ثلم جدلز لو مذجٕنٌر  

 مننج أعننجً ث ضذجاننو أاغننٌ أ هننج 

صٌ نننع معٚنننمهج دجّنننضمٌثً 

ا  هننج لضنظنٌ  قننو ّننجمضهج  

صنضظننٌ فٞننوً أفننوات ملنني 

 .أفٌ من ثلؾمٌ

للوالنننز ثى لننني ٕنننٌه  انننو 

ٍض منننن  مامقهننننج ثلش ولَننننز 

ً ننننت ؽمجلهننننج ثىمننننجى ممننننج 

ث ٌل  .ٍثهاج ًقز  ّق

اج نننش  ضنننجر دنهجٍنننز م نننواج 

ثلغننننننج ٌ أ  دوثٍننننننز م ننننننواج 

ثلغجلظ  ممٌٍنز ثلذٖنٌر ىثس 

ؽمنننننج  ال صنشتنننننو ثلعنننننَن  

مضوّنننشز ثلشنننو  مضنجّننن ز 

  ثلؾْنننننو  إ  اج نننننش صمَننننن

 .لكو هج  قَ ز

 لكن مهال إ هنج اني  الٕن  

أ هننج انني   عننت  اننو ٍعٌ هننج 

ؽَنننولث  دننن  إ نننو ٍعنننٌ  اننن  

ٕنننٌء منهنننج   لكنننن اَنننو 

ىلننن   انننو ٍكنننجه ٍؾنننَ  أ نننو 

ٌٍثاننننج للمننننٌر ثى لنننني  ننننٌ 

فَجصوه أ منٜ مَنَنو قلنَال 

 او ٍضنياٌ معلومجصنو منهنج 

لَننننٌهه دٚننننوس م ننننَٜ ال 

ٍْمعو ّنوث  }آٍنز   ثلعمنٌ 

ًثّنننضهج منننج   أ هنننش ه 1ٔ

دكلَنننننز ثُهثح قْنننننت ثللينننننز 

ثل ٌ ْننننَز  صنضمننننٌ ىّننننٌر 

مضوّشز ثلقنج   صعنَٔ منع 

 ثلننننننننننننوصهج  ٕنننننننننننن َ ضَهج 

 ٕ َ هج ثىٙنيٌ دعنو منوس 

 . ثلواج دئفوى ه   ثلنلَؼ

أمنني ٍ كننٌ ملَلننج  اننو ٍٞننع 

ًأّنننننو دنننننَن ٍوٍنننننو  ا  نننننو 

ٍعضٚننٌ ىانننو لَعننٌ  اَننو 

 منننن أٍنننن ٍعٌ هنننجه  اَنننو 

ٍعٌ  منهج ا  ايث ثلكت من 

مجسه فضي أ و ٍعنٌ  ثلمعلو

أ هنننج صعٖنننق ثللنننو  ثىّنننوه 

 ثىًٍق  صقخ من ثلَاوً 

ثل نن   ثلَجّننمَن  امننج أ هننج 

صعٖق ثىٟ نج   ال صمن  منن 

نننج  ٞل لهوانننج معهنننت   اننني أٍ

مومننننننننز لل نننننننٌثءر  فنننننننخ 

 !ثلمشجلعز

أمنننجه ثلنظنننٌ إلَهنننج ٍض ملهنننج 

دهننو ء لَؾننواج ملنني فجلهننج 

مجٍثلنننننش صشنننننجلع ّنننننجمضهج 

 .دٖيو

 صْننننجء  دَنننننو    ْننننو انننن 

ٍع ننننن  أ نننننو   نننننو ىثاٌصنننننوه 

لَضْننجء  مننٌر أمننٌى  لكننن 

انننن  صعٌ ننننو اننننٌه لمننننجى ال 

ٍض و   قواج دهو ء لَْ لهج 

مذجٌٕر  دوٝوؿ من أ ِشه 

أ  ًدمننننج مننننن ثى ٞنننن  لننننو 

ٍْنن لهج مننن أ ننجه  لكننن مننجىث 

لننو تنننش أ ننو ٍضقننٌٓ دهننج 

 صعٌٛ للقٌػه دعنو ص كَنٌ 

ممَنننننق انننننوث  ص كَنننننٌ  ى  

ٍضوؽننو  قواننج لَْنن لهج مننن 

ئ  اج ش صعٌ و امج ثلوقش   

ٍعٌ هننج ال ٕنن  أ ننو ّننَوً  

ىلنننن  مننننن مننننا  ث  عننننجالس 

 ؽههنننج  مامقهنننج   ًدمنننج 

صضشنننون منننن صل نننجء   ْنننهج 

لضنذننٌ  مننن انن  مننج ٍؾهلننو  

 صؾَنننخ منننن صلننن  ثىّنننتلز 

ثلقننجةٌر دع لننو   صٍَنن  اننيث 

ثلننننننننَمت مننننننننن مامننننننننجس 

 .ثإلّض هج 

ثمضننننو   ثق لننننج لَعننننو  مننننن 

انوثمننو  مننن عننت  دنشننوثس 

 قواننننج  ننننٌ  مضننننٌههر ص ننننو 

صننوصٌ   مننج إ   ٙنن  إلَهننج 

فضني  قننو أمجمهننج ه   أٍننز 

فٌانننننز  اننننن   قنننننومج  قنننننو 

صْمٌس دجىًٛ  أ نجق منن 

ٕنننننننٌ ه  ملننننننني ٙنننننننوصهج 

ثلماةكنننٌ  اننني صْننن لو  نننٌ 

لشو ا  صذقظ منن ٕنٌءه 

منننج ٍث  ٍنظننننٌ  قواننننج  ننننٌ 

ٙمش  ٌٕ ه  ا  و منجًػ 

إٟنننننجً ثلَمنننننج   ثلمكنننننج   
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لضْننننضشٌه قجةلننننز  ننننٌ ِفننننور 

 ص هاَو ٍمكننٌ مْجمو

أ ننننجق مننننن ٕننننٌ ه  ملننننني 

نجال ال  ّؤثلهج لَؾَذهنج مضلعغمل

ٌٕء  ال ٕنٌء    ن٠ أًهس 

 .أ  أّ ل  من ثلوقش

 ظٌس  قو   ٌ ٕن   ًٍذنز 

 اننني صضشلنننع إلننني معٚنننمو 

لض و  مضْنجةلز  لكنن  لنوٍ  

 ثفنننور   اننني صٖنننٌَ  قنننو 

ّننننننجمضو  لَننننننَهثه مؾلننننننو 

 صلعغمننو  اننو ٍ ننو ال  عننت  

 . عت   لكنهج  ٌَ مٞذوٟز

و  ثلقنننوٍظ لنننت صٖننن  أ  ٍشننن

أاغٌ من ىلن    ؽجدضنو دقنَ  

 .ثلْجمز ثُ  ثلغجمنز مْجءل 

ٕننننكٌاج  ث ٚننننٌ  مجةننننولث 

 قننو مجةوصننو صْننذ و  ذٞننجس 

قلذو ثلمضاف ز  ىل  ثلعنٌق 

ثلننيً ٍضٚننذخ ملنني  ؽهننو 

فضي اجه ٍيٌقنو  ؽلنِ  قنو 

ثٍهثهس فٌَصننننننننننننننننو  ثٍهثه 

ثلٞنننؾَؼ دٌأّنننو  ال ٍنننوًً 

 .اَو ٍ ٌْ مج ٍقوط معو

 منننج  منننٌس ثلنننوقجةق ع َلنننز 

اجه ٍنٚنٌ  فضني لمنـ صلن  

ثالدضْنننننجمز ملننننني ٕننننن ضَهج 

 اي صشنجلع ىلن  ثل نجه  منن 

دعَنننوي  نننٌ فٌانننز ال إًثهٍنننز 

ه عنننو  ٞنننولو للنظنننٌ  قنننو 

ىلننن  ثل نننجه   انننو ٍضْنننجء  

 صٌُى من ٍكو ه

 مننج إ  فج ننش منننو ثلض جصننز 

 قو ىل  ثل جه    مج إ  ًآ  

دوٝنننوؿ  فضننني انننجه ٍُيمننني 

ملَو من ٕنور ثلنياو    لنت 

ثلٖنننجح إال مجلنننو   ٍكنننن انننيث

ىلنننننننن  ثلٖننننننننجح ثلوّننننننننَت 

ثلمْضهضٌ   ثلنيً ٍظنن أ نو 

دجلمنننج  ٍْنننضشَع ٕنننٌثء اننن  

ٕنننٌء معضمنننولث ملننني عنننٌثء 

َ نننِز   ثلنننو    ٙننناصو منننع ُملِّ

 .ثل و 

 عننننت  اننننو ٍعلننننت منننننو انننن  

ٌٕء   هو دمنضٚنو م نو  

ثلغجلنننننننظ  أ هننننننني صعلَمنننننننو 

ثلؾجمعٌ دٚنعودز  امنج أ نو 

مضعنننوه ثلعاقنننجس   ال ٍكنننجه 

قننز  ثفننور أاغننٌ ٍْننض ٌ دعا

من ٕهوً  ممنج ؽعلنو اغَنٌ 

ثلٖننننن   نننننٌ اننننن  ثل ضَنننننجس  

 ٍظن أ هن ّوثء  ال صوؽو 

دذنهن من صْضقق أ  ٍهذهج 

قلذنننو أ  ٍ ضنننٌ  دهنننج  فضننني 

ثلض نني ح}آٍننز   ثلضننٌ اج ننش 

 .صنضلو ممن ّوثاج

فنننج   ؽجانننولث ثلضنننوهه إلَهنننج 

ث  لكنهج ٙوصو  صمنعش  ٌل اغَ

ملَنننو  فضننني أ نننو لنننت ٍؾنننو 

وٙنو  إلَهنج أمجمو ّنذَال لل

إال مشذضهننج   اننيث مننج فننوط 

 .دجل ع  مني مور أّجدَع

 لكن مهال  منن أٍنن لنو ان  

انني  ثلمعلومننجس منهمننجه ٍننج 

لنننو منننن ٕنننعوً ٙنننعخ انننجه 

ٍٚننَذنٌ دننجلؾنو   مننن أ ننجه 

 اَننو أمننٌ  منهمننج أاغننٌ 

 ممج أمٌ  من   ٌْه

ٟلخ من ثلننجه   نؾنج  آمنٌ 

مننن ثل هننور  اننو ٌٍثقذهمننج 

  نننٌ فَنننٌر  قلنننق   منننج إ 

فٞنننٌ ثلننننجه  فضننني صننننج   

ثل هننور ٌٍصٖنن هج  ننٌ  هننت  

مقننج الل ثلضوٙنن  إلنني إؽجدننز 

اننيث ثلْننؤث  ثلٚننعخال مننجىث 

 ٍقوط لٌه

ملي فَن  نٌر  هنٜ مجلنو 

صضذعو آٍز   قو دوث لنو أ همنج 

ٍنٚنننٌ ج    دنننا أً ص كَنننٌ 

 هننٜ مل همننج ٍضذعهمننج  ننٌ 

 .او ء  ٙمش

منننج إ  ثقضنننٌح منهمنننج فضننني 

ّننننمع مجلننننو ٍنذٌاننننج مننننن 

صو   أ و ٍنوه لنو مٌٛ  ثلو

أ هننج صننياخ معننو لاٟمتنننج  

ملَهنننجي ّنننمع آٍنننز صنننٌ ٜ 

ىلننن  دلشنننو مضعللنننز دضننن مٌ 

ثلوقننننش   أ هننننج لننننت صنذننننٌ 

 . ثلوصهج ديل 

انننج  مجلنننو ٍلنننـ ملَهنننج  نننٌ 

ٟلذننو  اننو ٍعننواج أ همننج لننن 

ٍضننننننن مٌث    ننننننن٠ هقنننننننجةق  

 ّننننَ و  دئٍٚننننجلهج لذَضهننننج 

 .دٌْمز

انج  ٍْنمع منج ٍنو ً دَنهمنج 

دوٝننننننننوؿ صننننننننج   ا  ننننننننو 

اهمج ثلقنوٍظ  أ منٜ ٍٖجً

مَنَنننننو  اننننن   ً فنننننو قنننننو 

ث ْنننلش منننن ؽْنننو   لَنننٌى 

نج  مجلو ٍٚنشقخ آٍنز مضوؽهل

 قو منَ   ثلوصو ثلمَمنو ي 

 عنننت  انننو ٍنضلنننق اننن  انننيث 

 وثلوصننننو لَْننننش مٌٍٞننننز  

 اننو لننن ٍننياخ إلَهننج  اننو 

  ننننن٠ ٍنننننضقؾؼ لَ ننننننع آٍنننننز 

دجلنننننننياجح معنننننننو لٖننننننن ضو 

ثلنجٙنننننز  فَنننننظ ٍنضظنننننٌ  

أٙننننننوقجء  لَكْننننننخ ىلنننننن  

دجٙنننشقجح  ثلٌانننج  دَنهمنننج

آٍننز إلنني ٕنن ضو  لَغذننش لهننت 

أ  ثل ضَننننجس الهننننن ّننننوثء  

 انن  مننج  ننٌ ثىمننٌ أ  لكنن  

 ثفننور منننهن م ضننجؿ مننجٗ 

دهننج   ٕنن ٌر صنضلننو ممننن 

ّننننوثاج   اننننو ٍمضلنننن  انننن  

ج  .ثلم جصَـ امج ٍَمت هثةمل

 عنننت  انننو ٍنننوً  ؽَنننولث أ نننو 

لَِ ّوى  ل لضل  ثلما   

اننننج انننجه ٍ نننع ملننني ثىًٛ 



 جرٌذج انفكر انحر 
 

 15 جرٌذج انفكر انحر 

 ميٖننَلج ملَننو منننن اننو  منننج

ٍعضٌٍو من صنجقٞجس   كَو 

لنو أ  ٍعلنت منج ّنَقوط قذنن  

أ  ٍقوطه اَنو لنو أ  ٍعلنت 

مننن  وثٍننج مجلننوه دنن   اَننو 

ٍعننٌ  مننن ًاج ننو مننع مننن 

انننت ملننني ٕنننجالضوه  ثىانننت 

مننن انن  ىلنن  اَننو ٍن نني آٍننز 

منننن ىلننن  ثلمٚنننٌَ ثلمنننؤلت 

ثلننننننيً ٍنضظٌاننننننجه اننننننٌ ال 

صْنننننننضقق ىلننننننن    عنننننننت  ال 

صْنننضقق    نننو أفذضنننو دكننن  

 ننننٌ  ٙننننوق  اج ننننش ص منننن 

صيََنننٌ  لل ٞننن   أًثهس أ  

صغذننش لننو أ هننج منضل ننز مننن 

انن  أ لتنن  ثل ضَننجس ثللننوثصٌ 

ثلض ي دهنن منن قذن   أًثهصنو 

أ  ٍعلت أ و ملي مشن   امنج 

صوؽننو  ضننجر ًمَٚننز  انننج  

 . ضجر  جلَز امج ثلياخ

ًاننخ مجلننو ّننَجًصو دؾننوثً  

آٍننننز لضنشلننننق ثلْننننَجًر  ننننٌ 

ٌٍٟ هننج  قننو ىلنن  ثلمنشنن٠ 

ث ٍقنوطه ثلنذَظ  ٍنج   منجى

إ هننج اجًعننز دكنن  مننج صقملننو 

ثلكلمننننز مننننن معننننج ٌ  انننن  

ّننضقضم  آٍننز اننيث ثلمٚننٌَه 

اَو ّضوثؽو ثلمؾضمعه ان  

ٍمكنهننننننج موثؽهننننننز أفكننننننج  

ثلنننننننجُ ثلؾننننننجةٌر  ّننننننوء 

 وثٍننجاته  ثىاننت مننن ىلنن   

ننننننننن ّننننننننَكو  ثلمؾننننننننٌ   مى

ثلق َ ٌ  انو أ  مجلنوه ثُ  

  ٠ صياٌ ا  ٌٕء دوٝوؿ 

صنننج    لَضنننو منننج صنننياٌ    نننو 

وء ٙننننننَعو  منننننج أهً  ّننننن

قومضو ٍوث    عت  انو ٕنٌٍ  

مجلو دك  مج َّقوط  ألنَِ 

او من ٙنع مجلو من  فٌ 

مَجلنننوه ألنننت ٍٞنننع انننو اننن  

مٚننننجلو ثلْننننَتز  ٙنننن جصو 

ثلم َضننزه إىثل  هننو ثلمْننتو  

فضي  إ  لت ٍوٍننو ثل نج و   

ٍك ننٌ أ  ٍكننو  مننوث  أمننج  

ٝنننننننننمٌَ    عنننننننننت  إ هنننننننننج 

مْننننتولَضو ثىهدَننننز اكجصننننخ 

 . مؤلو

ث نننض ٜ دٖنننور  مَنَنننو منننج 

ٍثلننش صافننق ثلْننَجًر ثلضننٌ 

ص شننع ثىّنن لش  ننٌ ّننٌمز 

ٕننوٍور  لَؾننًٌ مل هننج دكنن  

مننننج أ صننننٌ مننننن قننننور  اننننو 

ٌٍٚك  ٌ فنَ   ألنتال ال ال 

 .الثثثثثثثثثثثث

أ نننجق منننن   وصنننو  منننج ٍث  

ثلقننَ   ثلنننو  ٍْننَشٌث  

ملَننو لَنظننٌ مننن فولننو  ننٌ 

صنننننوؽِ  مَ نننننز   منننننج إ  

 ؽننننو   ْننننو هثمنننن   ٌ ننننز 

أمننننج  ثلنننناح صننننوح  مكضذننننو

ثلنننجٗ دننو   نؾننج  قهوصننو 

 ثلضننننننٌ   ننننننوس فٌثًصهننننننج 

  جهًاننج دنجًاننج ثلْننجفٌ  

فضنننننني صننننننن ِ ثلٚننننننعوثء  

  قعننش مَنننج  ملنني ٕجٕننز 

ثلننننناح صنننننوح فَنننننظ انننننج  

نننج  نننٌ اضجدنننز قٚنننضو  منهمكل

ثلؾوٍور }ثلنيةخ    عنت  انيث 

ف َ ٌ   هنو اجصنخ  مؤلنو 

 منننج آٍنننز  مجلنننو إال أدشنننج  

 ٕنننننننوٗ قٚننننننضو امننننننج 

 .صنَلهت

  انننننيث ا َننننن  لَٖنننننعٌ انننننج

دجالًصَننننننننننجؿ   هننننننننننو ثُ  

ٍْنننضشَع أ  ٍن ننني آٍنننز منننن 

ىلنن  ثلمٚننٌَ ثلْننَب  لننت ال 

 انننو منننن ٙننننعهج   ٝنننع 

مٚنننٌَاج منننن منننا  دننننجس 

أ كنننننجً  لضنشهنننننج فٌ  نننننو 

 أ جمنننن   صننننن ِ ثلٚننننعوثء 

 جى ث  لت ٍ نش دعنو لضنوثً  

 .ثىمٌ  إٙافو

صوقنننو قلنننَال مضْنننجءالل  نننٌ 

فَننٌرال  لكننن اَننو ٍن ننياجه 

و انني  ثل ٚننز مننن انن  ٍمقنن

ثىّجُ  ا  هج لنت صكننه أ  

ًدمننج ٍْننضشَع أ  ٍؾعنن  آٍننز 

صكضٖو ف َ ز مجلو   وثٍج  

ثلنذَغننز قذنن   ننوثس ثى ث ه 

أ  ٍيٌَ  هجٍز ثل ٚنز  َ نو  

دضعننوٍ  ّننلو  ثلذشنن    عننت  

اننو ٍْننضشَع ىلنن  مننن مننا  

ثلقننننننننخ  جلقننننننننخ ٍٚنننننننننع 

 .ثلمعؾَثس

ٍْننننننضشَع أ  ٍيَننننننٌ مجلننننننو 

لَضنننننَ ػ منننننن آٍنننننز  اننننني  

ٍننننز ثلْننننعَور ٍ ٞننننلهج ثلنهج

ثلؾمَع مجٙنز ثل نٌثء  دنوالل 

من أ  ٍٚذوث لعننجصهت ملني 

ثلكجصخ منومج صمنوس ثلذشلنز 

أ  ٍ نننٌق دَنهنننج  دنننَن منننن 

 .صقخ

دجلنهجٍز  دعو ٙنٌثن ٟوٍن  

مننج دننَن م لننو  قلذننو  دننَن 

ثلوثقنننع  ثلنَنننج   دنننَن منننج 

ٍ ٞلو ثل ٌثء  مج ٍؤمن دنو 

اكجصنننخ  قنننًٌ مقنننو قٚنننضو 

   هنننو دنننجلكغٌَ منننن ثىفَنننج

ٍٖنننننعٌ أ نننننو مغننننن  قنننننٌثء   

ٍض جمنن  مننع أدشننج  قٚٚننو  

ٍقنننج ًات  ٍقج ً نننو لنننتى ال 

 انننت ٍعَٖنننو  معنننو  لهنننت 

 .ملَو فق ثلعٌٖر

امج أ و  لْنذخ منج ال ٍنوًً 

مجاَضنننو  ٍٖننن ق ملننني آٍنننز 

فضي أ و ٍٖعٌ أ هج أمضنو أ  

ثدنضو أ  ًدمنج فذَذضنو  لنيل  

اج  قٌثً  ثلقجّت أ  ٍمقو 

ثل ٚنننز   هنننو لنننن ٍؾعلهنننج 

  ثلمٚنٌَ ثلذنجةِ صعَٔ ىلن
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فضي  إ  اج  ملني ثلنوًق  

ٝنننمٌَ  ثىهدنننٌ ٍمنعنننو منننن 

ىلنن  فضنني  إ  اننج  ثلهننو  

 ذنننَال دؾعننن  ثل نننجًا ٍنننضع  

 . ٍعضذٌ

دضنننوصٌ أل ننني  ظنننٌر أمَنننٌر 

ملننني ثل ٚنننز قذننن  أ  صمضنننو 

ٍننننننو  ثلمٌصعٖننننننز  ٍٞننننننع 

إٙنننذعو ملننني المنننز فننني  

ثلمنٖوً   مج اجه ٍ ع  ىل  

فضي ثٙنشومش ٍنو  د نؾنج  

ٌٍٟ هنننج  قهوصنننو  انننٌ  نننٌ

 .لقي  ثل ٚز

 دقٌاننننننز ال إًثهٍننننننز منننننننو 

ث قننني للّنن    ننٌ مقج لننز 

ٍجةْنننز إل  نننجى ثل نؾنننج  منننن 

ثلْنننن وٟ   مننننج إ  ثمضننننو  

فضنني ثاضٖننو أ ننو  دجلنشنن  

قننو ٝنني٠ ملنني المننز  ٖننٌ  

دننننوالل مننننن فنننني   لضضننننوثلي 

ثإلٕنننننننننننعجًثس دضعلَ نننننننننننجس 

 …ثل ٌثء
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  َ َن  همٌ صكضخ

 مضاٍمز ثلٌ ٜ

 

فش للواضوً   ًُ صعذش  

لنٌال مجل ه ل ضنٌ د و ال ّ 

 م َٔ 

فضٌ ثلٖكوى للواضوً 

 ًث ٞز أفكَهج 

 

 ثاضٖ ش ٍومهج إ  منوً 

 ”مضاٍمز ثلٌ ٜ“

 

ًث ٞز أاو  ٙوًر  ٌ 

 دٌ ثٍ مٌاو  

أ  ىاٌى من ّشوً قٚز 

 .موّى ملَهج ّنَن

ًث ٞز أاو  فكجٍز ٍضّع  

 دهج ثلعجٕ و  

دز  جٕلز  أ  فكجٍز  ٌِ أ  صؾ

 . ٌ مْضٖ ي ثلمؾج َن

 ٞز أاو  ّشٌٍن  ٌ ًث

ً ثٍز أ  ثؽٌ  ٌ ثلنَج  

 ٙو ز

من ٝمن ىاٌٍجس ثلذَش 

 .ثل وٍت

ًث ٞز أاو  ثلٞقَز 

ُٟو  ثلوقش  ثلمظلومز ثللٌّ 

 .مهمومز

ًث ٞز أاو  مكْوًر 

 .ثلؾنجؿ ثلٞعَ ز

ًث ٞز أاو  فجلز دضضكًٌ 

 . موّس ملَنج اضٌَ

ًث ٞز أاو  دَش ٕعٌ  ٌ 

 .ّشٌٍن

ًث ٞز أاو  ل شز  ٌ  َلت 

 .َٜ  أّوهأد

أ ج ًث ٞز أاو   ًهر  ٌ 

دْضج   من هج ُ ؽوه 

 . ثلْوً

أ ج ًث ٞز أاو  إِٝجءر 

 .مش َّز  ٌ دَش مهؾوً

 ًث ٞز أاو  دش  مهَ  ي
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 َٕمجء ٍقٌَ صكضخ

 ملي ؽنخ ٍج ّشي

 

 صجاٌْ ييصجاٌْ

  جٌٝ ٍج ّشيه

 ..اودًٌ مذوه

صٌاخ ثى  صضذعهج ثالدنز ىثس 

ل  قو أع لهج مج  ثلضْعز مٌٖ مجمج

 .صقم 

ُٖن٠ هً  – أ ِش ٕجٍلو إٍو  ٌ ثل

 ٍج ّش ثلقذجٍخه

موٍّش ملي ثلْوق أ ج  مجلض   –

 ؽذنج ٕوٍّز فجؽجس

اٌصو ز ثلمج ؾج  ٌ ّوق 

ؽنَو من  ٓٔ َكضوًٍج أًم٘ 

 منو ج 

( دعٌٖر  ٤ثلذٌص ج  ثلعٌَٚ ث )

قٌ قلذو مْ   ق  ص ضقَو صا

 .أفمٌ

 ّامز قلذو  –

 صْلت إٍو  ٍج ّش ثلك 

 ٕوٍز منذوٍثس من ثل ٌ  

 ثللٌ قُوّث  ثلمْضٖ ي 

ٟجلع ّنن ٍ ضـ ” ثلكٌ ّوث “

 ثلن ِ 

 ؽذضل  دجلؾذنز  ثللٌ دضقذَو 

 مملِش إٍو  ٌ ثلؾجمعزه

مقجٌٝر لشَ ز من أٙ   –

ثلقٞجًر ثلمٌٍٚز   ٍج صٌى 

اٌ  ٌمو َز   ال ٍو ج َز  

 ال مٌدَز  إّامَز   ال قذشَز 

 .ملومَز

  ٟلعش إٍوه –

 ..مهلذَز –

انِش  ٌ ثلمْضٖ ي لَو ٍج مجمج  

 مٌَه

مجلض  اج ش دضكٖو ملي  –

 مَنَهج 

ثلواضوً قج  لهج الٍ  صعم  

  ”ثللََ “

 .ًدنج ٍوّدٌاج من منو 

 ّامضهج  ًدنج ٍعج َهج –

 ملي ؽنخ ٍج ّشي

 أُؤمٌ

 ؽنَو ٤ٓ –

 1ٓثلمٖوثً ه  ملي ٟو  ح  –

 !لَوه ٤ٍٓج ّشي  

 ..ٌٍ ع ثلْجةق ٙوصو

هً صذ ي ملَنج دنْجًر ٍج  –

 .فؾز

ـُ ثلذجح لَنٌػ من  ٍُ ضى

قٌُثدز ثلمضٌٍن من ” ثلضجاٌْ“

 ثللقت ثلذًٌٖ ثلمضٌثات 

ّٞنت  !لَٚنع ؽغز ايث ثلكجةن ثل

صضوم  ثالدنزال ٟو  ممٌ ج 

 ؽنَو  ٌ ثلمٖوثً ه   ٠ٓدنو ع

 ص  ثلنمَْن هً ص ٞ  فٌٞ

 معكٔ  ّكز ٙـه

 ..مٔ مٖكلز

 ..ٍذ ي لنج

 ّاُ  ملَكت 

 .ٍا ٍج ثّمج   ٍكٌم 

ل  ل  ٌفج ٍنشلق ثلْجةق مٌْمج

 .دينَمضو

 

إٍو ٍج دنضٌ ثللٌ دضعملَو ه ه  

 !أ ِش دضكودَنٌ قُوّث  ثلٌثؽ 

او إفنج أ   مٌر  ٌاخ 

 !ثلمٖوثً ه ه

 .ٟو  ممٌ 1ٓمج او ح 

 ل  َنج ٍج ثّمج ثلٌثؽ  لو  

 .اَشٌَ ج

ٍ وً ٍعم  فجؽز  ه  إفنج  ٌ 

 .قلخ منش ضنج

ٍج ثّمج إفنج  وق ثلكودًٌ  دِن ج 

  ” ٘ اَلو“ دَن ثلعمجً 

ملي مج فو ٍْمعنج ٍكو  اّ  

 هًثمنج إفنج ثالصنَن 

 .ؽنَو ٠ٓهًثم  مَْوثٓ 

 مٔ مْ لز  لوُ 

إفنج او  دنٖؾع ثلؾٖع  

 . دنْكش من ف نج

  َج أاال دَِ   ٌ أّ  ثلو

او ف نج  ٌ أُؽٌر ثلضجاٌْ دِ 

 !او ثللٌ ٝجٍعه

ص لْ ٌ أ ِش   صكلمٌ  ٌ 

 ثلَْجّز لقو مج اَمْكوِ  

ٍّْنج أفْن  ًى دلو ج أفْن دلو   

ٍِّ  .ًى

ل  ل ٟذعج  .أُّمج  الييٟذعج

أال أ ِش مجملز لنج إٍو ملي ثليوث 

 ٍج ّش ثلقذجٍخه

 ّل ش ثللقمز قذ  مج أ َ  

اعم  ٕوٍز  ضز  ملومَز ملي 

 .ثلٌٍْع

 .صْلت ثىٍجهً

ٌّ ٍج دنش أدوِ   ٟخ  دض لٌٖ مل

 .منضٔ  ثالز

ا  مج إٔو   ٍج أمج  أص او إ نج 

 .أف جه ثل ٌثمنز

 ثٕمعنجه

دضعملٌ  ضز  ملومَز ملي 

 ثلٌٍْع 

ٍذ ي أاَو مٔ انيلخ  ٌ دنجء 

 ثىاٌثمجس 

 ! ٍ ول  اجةنجس  ٞجةَز قج 

ٝز ٌِ  .إٕجمجس ُمي

لذلو هً دنٌَ  ٟو  مج أ ضت ث

  َهج ٍج فذَذضٌ 

ًدنج ٍذجً   َكت ٍج ٕذجح مٌٚ  

 .ٍج ٝهٌ مٌٚ ثللٌ ّنواج

 آمَن ٍج ّش ثلك   دِ

ثد ٌ م نٌ ثلٖنن٠ ٕنوٍز ٍنج أمنج  

 مٖج  ٝهٌ مٌٚ دعج َزي
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 اجمَلَج ثل جٍو صو ِ صكضخ

   وُس   ٌْ مٌصَن

 

ٌُ اَننو لمعننش مَنننجً  مجٍلننُش أىانن

ٌ نننٌ ثلشذَنننخ  ٌفنننج  مننننومج أمذ

اننش أق ننَ ” فجمن  دضنوأ “دن  نٌ 

ّنننعجهر   أٙننن ق صنننجًر  أمْنننـ 

همننننومٌ صننننجًر أمننننٌى   ٌفننننز 

ثاضملنننننش دٌؤٍنننننز همنننننون  نننننٌؿ 

ٍ ؽنننننٌ مننننننو ّنننننمجمو ثلنذنننننٌ 

 معج  ضو لٌ دكن  فنٌثًر  فنخ  

مجٍلنننُش أصنننياٌ ؽَنننولث ىلننن  ثلَنننو  

منومج مج  ُش ان  منن ٍعضٌٝننٌ 

من ممٌٝجس  مجماس ثلنظج نز  

ثلمْضٖن ي  ثىٟ ج يي ىمٌػ منن

ممْننكز دَننوً ٍ ؽننٌ دكنن   نننٌ 

 ّعجهر  أم   أصنياٌ ؽَنولث اَنو 

ثّض ذلْش منجةلضٌ  مجةلنز ٍ ؽنٌ 

ثلنذٌيي أصياٌ ص جَٙ  ىل  ثلَنو  

ؽمَعهنننج  ٙنننوس ٍ جًٍنننو أمنننٌ 

ثلننيً مننل ثلقننٌ  صهننج ٌ  منننجق 

إموصٌ  ؽٌَث ٌ  أقجًدٌ  اجص ٌ 

ثلننننيً لننننت ٍٚننننمش ٍومهننننج مننننن 

ثلٌ َن  ثلٌّجة  ثلكغٌَر  ىٕنعٌ 

نهج دْعجهر مجًمز دعنو منٌ ً فَ

ممِ ّنوثس مؾج يي  َ ثؽنٌ 

من ًؽ  أفامٌ  ُفذٌّ ثى   لت 

ٍكننن اج َننجيي فَننظ اننج  ٍن ٚنننج 

عمننٌر اننيث ثلعٖننق   أمَننٌث ؽننجء 

ثلق   ٌ ٙ ٌ  ّن  ؾخ  دعنومج 

ٍتِ ثىٟذجء منن إ ؾنجدٌ  ٍنتِ 

ٍ ؽننننٌ أٍٞننننج  ؽنننن  مجةاصنننننج  

دعنننننومج صنج لنننننش ؽمَنننننع أ نننننوثن 

و انننن  ثلع ننننجقٌَ  ثىمٖننننجح  دعنننن

أ ننوثن ثإلدننٌ ثلضننٌ هقننش ؽْننوً 

ه   ؽننو ىي ّنننوثس مننٌس  لننت 

أفمننن   ّننننوثس أ نننج   نننٌ ثللَننن  

دجاَز  أّضَ    ٌ ثلٚذجؿ دجاَز 

أٍٞج  ّنوثس صقملُش  َهج صنمنٌ 

ثىقنننننجًح  ثلؾَنننننٌث يي صقملنننننُش 

امَننننننز مننننننن ثىّننننننتلز ثلضننننننٌ ال 

صقضمنننن يي ثلضننننٌ لننننت ٍك ننننوث مننننن 

ٌٟفهننننج ملننننٌ المننننج ثمضٌٝننننُش 

 نٌ ٕنٌ ز ٌٍٟ هت   ٌ ثلْوق  

منَلننٌ   ننٌ ثلقننٌ  انن  هت لعنننز 

صاف نننننٌ أٍنمننننج ىاذننننْش  لعننننننز 

ّننننذذش لننننٌ  ٚننننز  ننننٌ ثل لننننخ 

 ٕنننٌك  نننٌ ثلنننٌ ؿ  المنننج انننج  

ٍعننوه ٍ ؽننٌ مننن ثلعمنن  ٍؾننو ٌ 

أدكٌ دقٌقنز  ٍعنج  نٌ  ٍنذٌ نٌ 

أ ننو هثةمننج دؾننج ذٌ  لننن ٍضٌانننٌ 

أدننوث  اننج   ننٌ انن  مننٌر ٍن ننو 

منننننٌ  ٟنننن ر ثىلننننت  إفْجّننننٌ 

لمنننننج دننننجلن ٘ ثلننننيً ٍنضننننجدنٌ ا

ث أمج  ننننو  ٌل لمقننننش ٟ ننننال ٙننننيَ

 أمْـ ملي ٕنعٌ  ا  نو ٟ لنٌ  

انننش أمننوس انن  ٍننو   انن  ّننجمز 

 ا  هقَ ز  ٙنوس  نٌ هثملنٌ ال 

ٍهننننوأ ٍٚننننٌك  ٍذكننننٌ  ٍعجصننننخ 

 ٍضهمنٌ هثةمج د  نٌ لْش ثمٌأر 

اْنننجةٌ ثلنْنننجء  لنننت أّنننضشع أ  

أاوً ٍ ؽٌ ٟ ا ٍقمن  ثّنمو  

ً ننننت ىلنننن  انننننش ال أاننننو مننننن 

اننننش ثلٚنننار  منجؽنننجر منننجل ٌ  

المننج ثّننضَ ظش  ننٌ ثللَنن  دجاَننز 

أىاننننننننخ للوٝننننننننوء  ثلٚننننننننار 

 ثالّننضنؾجه دننجد  فننو   ٍتْننش 

منننن ثلع نننجقٌَ  ٍٍنننجًر ثىٟذنننجء  

لكننٌ لت أقن٠ قى٠ْ من ًفمنز    

 ذ ننننوً دكننننجةٌ اج ننننش ٙننننلوثصٌ 

 هموثصٌيي د وً ألمٌ اج  قٌدٌ 

إلنني  يي  اكننيث مننٌس ّنننوثصٌ 

لَٚننننلـ   دعننننو ىلنننن  ثىمننننوً 

ذهنٌر  أفمن  دنٌٍقَن  دشٌٍ ز م

 عا إ و   قوٌٍ ملي ا  ٌٕء  

انننش أ عننق ٙننوً ثىٕننعز  ننوق 

ثلٚنننوصَز ىٟ نننجلٌ  نننٌ انننٌثُ 

 أاضنننننخ ملَهنننننج ثىّنننننذون انننننت 

 ثلَننننو    فضنننني ثللذننننجُ ثلننننيً 

ثًصوٍضنننننو  ىاذنننننش دنننننو لل َنننننج  

ثٕننضٌٍش انن  ” اهننو” “دننجإلٍكو“

ثلمْنننضلَمجس  اننن  أ نننوثن اضنننخ 

ثىّننننمجء المضننننجً لهننننت أّننننمجء 

ني فملٌ  أ ج ممْكز منجّذزيي م

دذشنننننٌ  أمْننننـ ملَهننننج دٌ ننننق 

 ٌّ  فنننننج   أصقننننوط مننننع ؽنَننننن

 أمذٌامج من ث ضظنجًً  له ضنٌ 

لٌؤٍضهمنننج  نننٌ فٞننننٌيي صلو نننش 

فَجصٌ د لوث  ثل ٌؿ دعنومج اج نش 

ٕننجفذز  ثمننضل ٍننومٌ دعننومج اننج  

انننننٌ منَلنننننٌ  معنننننو   جً نننننج  أٍى

قلذننٌيي أٙننذـ للقَننجر ف ننج ٟعننت 

آمننٌ  انننش فٌٍٚننز ملنني أالننٌ 

 ًثفضٌ  اج  ان  ٕنٌء  ٌٕدٌ 

ًثةنننننع قذننننن  أ  صن لنننننخ فَنننننجصٌ 

ثلوًهٍننز ًأّننج ملنني م ننخ  اننج  

ٍومج  ٌ  جٍز ثلٖؤ   ٍو    نوس 

عمننٌثس فَننجصٌ  ننٌ فننجهط مننٌ ً 

ألَت  لت أان أصوقنع أدنولث أ  ٕنذـ 

ثلمننوس اننج  ٍهننوه أمننومضٌ  لننت 

أصنَنن   لننو للقظننز  ثفننور أ نننٌ 

ّ موه إلي ه ثمز ثىلت  ثلنقَخ 

ٌ منننن منننن ؽوٍنننويي دعنننو مٌ ؽننن

ثلمْضٖنن ي صيَننٌس فَننجصٌ  انننش 

اعجةور من فٌح مذضنوًر ثل لنخ  

انننش اننجمٌ ؽنننوً مْننٌ  ٟنننو 

 مجه ٍؾٌ أىٍنج  ثلهٍَمنز  ًثء  

 ٍىعوّ مْجةٌ  ملي أٙجدع قلذنويي 

لت ٍ س ٍ ؽٌ لٌ  نٌ ىلن  ثلَنو  

لَنٌؽننننٌ دن ْنننو منننن ثلمٖننن ي 

فضننني أٍنننج  مكنننوعٌ اننننج  اج نننش 

ٍٍجًثصو قلَلز  لت ًٍَ ٌ إال منٌر 

صَن ص ٌٍذنننننج  دضعلَننننن  أ  أ  منننننٌ

ّنننننجقو مكْنننننوًر ؽنننننٌثء ىلننننن  

ثلقنننننجهط ثللعنننننَنيي منننننوس إلننننني 

ثلمنننَ  ثمننٌأر مَضننز دننا منننوث  

صمضشننٌ مَنن  ثلنَذننز   مننني ىلنن  

ثلقننَن لننت ٍعننو ٍ ؽننٌ اننو ىثصننو 

ٍ ؽننننٌ ثلننننيً أمٌ ننننو  أٙننننذـ 

ٌ  ال همن    ا  و ٍعنجقذنٌ ملني أمن

لٌ  َو  لنت ٍعنو ثل نٌؿ  ثلٞنق  
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   ثىفجهٍظ ثلشوٍلز صشنٌق دجدننج

أٙنننذـ ثلٚنننمش ّنننَو ثلموثقنننو 

  ؾقنننش ثلمْنننج جس  نننٌ  نننٌٛ 

  ْننهج دَننننج  أٙننذقش ثلقننوثؽَ 

ص ٚنننننلنج  دَنمنننننج صنض نننننٌ اننننني  

ثلقوثؽَ مع اجص و  ّنهٌ  معنو 

إلنني ّننجمجس مضنن مٌر مننن ثللَنن   

اننننننش أ نننننج أمنننننوس قهنننننٌث  نننننٌ 

 ٌ ضٌييصيَننننننٌ صعجملنننننننو معنننننننٌ 

 أفَج نج ال ٍعنوه إلني ثلذَنش أدننوث  

ىٙننننذـ أ ننننج  ثلؾننننوثً  ثفننننوثيي 

ٙنننننذـ أّننننننٌَر ثىلننننننت د لننننننخ ى

مٖنننوقيي مننج ٍننؤلمنٌ ف ننج لننَِ 

مج أٙذقنج ملَويي مج ٍؤلمنٌ أ و 

لت ٍقج   من أؽلٌ  من أؽن  أ  

 ضنشنني انني  ثلمقنننز معننجيي دَنمننج 

اننننش منننني ّننننوثس أصنشننني منننن 

أؽلنو ثلع ذنجسيي منج ٍنؤلمنٌ أ ننٌ 

اننننش    اننننش أتنننننٌ ال أانننو  

  ْننننَش أ  دعننننٜ ثلظننننن إعننننت  

ث   م ٌل  جدننو اننج   إعمننٌ اننج  اذَنن

ٕننوٍولث  ىدقننظ مننن مالننو مننن 

مذجًر ص وق ثىلنت من نج  صض نوق 

ملي ثلوؽنع ٝنٌث ر  لضٚنو منج 

أ ننج دننو دننجل هٌ ً ننت أ نننج صعجاننو ج 

أ    ننو هثةمننج  ننٌ  ؽننو ثلقننَ  

ّننوٍجيي أٙننذقنج  ؽهننَن لنَذننز 

 ثفننور  اننت انننش ّننجىؽز فَنمننج 

ٙوقش أ  ثلقخ ثلكذٌَ او ثلنيً 

  لض َو منو ثلقَ  ثلكذَنٌ  فَنمنج

اننننج وث ٍْنننن لو نٌ مننننن   انننننش 

أقننو ال اننو ثلعننوٛ ثلؾمَنن ي اننت 

انننننش  ثامننننز فننننَن ًأٍننننش  ننننٌ 

مَنَ  ثىمج     ٍن ثىمنج ه  لنت 

صظلمنننٌ  دنن  ف ننج تلمننُش   ْننٌ 

فنننننَن أٟعمضننننن  فنننننخ  نننننؤثهً  

 ص اوس من انيث فنَن منوس إلني 

دَضننٌ ىثس ٍننو  دعننو قٞننجء أٍننج  

معننننو هثس  ننننٌ منننننَ   ثلننننوً  

ى نننٌ ف ننج لننت أصقّمنن  ثلٚننمش   

لمعجملننننز ثلذننننجًهريي لننننت أصقمنننن  ث

ّهٌ  إلني ّنجمجس مضن مٌر منن 

ثللَننن   منننو  ثلعنننوهر إلننني ثلذَنننش 

أفَج ج اغٌَر  لنت أصقّمن  ان  ىلن  

ٌ   ىاذننش  مننع  ؽننع   ننوث  ؽنَننن

مكْنننوًر ثلننننجٌٟ  ثل لنننخ إلننني 

أمنننٌ  لضْنننجمو ٌ ملننني ث ضٖنننج  

ألمننننٌ  ص نعنننننٌ دمنقننننٌ إٍننننج  

 ٌٙنننننز عج َنننننز  لقَجصننننننج منننننٌر 

ٌ ف ننج أمننٌى   مننوس إلَنن  ى ننن

أفذذضنن يي مننوس ىؽننو  صٞننجؽع 

ثمننننٌأر  َننننًٌ  ملنننني ّننننًٌٌٍ 

أٍٞج   ٌ منضٚو  ٌ ضٌ  دَن 

إَٔجةٌ  دَن عَجدٌ  دَن أفامنٌ 

 دننَن ىاٌٍننجصٌ معنن   ىقننو مننن 

اننو  ثلٚننومز مضْننجةلز مننن اننيث 

ثلٖننن٘ه انن  اننو   ْننو ثلننيً 

ثمضٌصو من دَن ثلؾمَنع  أفذذضنو 

 صَ ؽنننُش مننننوه اننن  انننو   ْنننو 

ثلعجةلننز ثلننيً فجًدننش مننن أؽلننو 

ّْكن أ ؽنجمٌ أٙنذـ   ثلَمنه ُم

  ؽعٌه

مننني ىلنن  ثلقننَن قننًٌس أ  أاننو  

قوٍننننز  ألملننننت ؽٌثفننننٌ لضنضهننننٌ 

مْنننننٌفَز م ّنننننجصٌ دنننننجلشاقيي 

 نننٌ ت ٝنننع ٌ منننج منننوس أانننٌن 

ىفضمننننٌ دمظلننننز ٙننننوص  فننننَن 

صهش  أفَث ٌ   مج منوس أمضذنب 

ملو قلذ  فَن صيلذنٌ همنومٌ  

ثمضلكش ؽٌأر ثلوقو  منن ه  ن  

فَنننظ أصَنننش   ؽنننٌأر ثلعنننوهر منننن

فَن أٍ ننش أ ن  لنت صعنو ّنكَنضٌ 

 ال منن منٌ  ال أمننج ٌ   لننت أمننو 

ثدنز قلذ   ٙيٌَص  ثلموللز  أ نج 

ٍج  ؽعٌ ال أدكَ   ال أدكنٌ أٍجمنج 

مجلَز من    ال ٍجء ثلملكَز ثلضنٌ 

دضٌصهج من ثّنم   ال أدكنٌ انوح 

ثل هنننور ثلنننيً لنننن  ٖنننٌح مننننو 

ّوٍج مؾوهث   ال إ شجًث صعو  لٌ 

ال أدكنننننٌ  ّنننننجهر ىثس ٙنننننذجؿ  

اج ننش صؾمننع ًأّننَنج   ال أ امننج 

انننج  ٖننجاواج معننج   ال ٕننوثًن 

انج  ضمٖني  َهنج ّنوٍج  ال  الهنج 

إٔنننننَجء ألعنهنننننج ثُ   دننننن  منننننج 

ٍؤلمنٌ ف ج أ نٌ مج انش أفْنخ 

لل ٌثق فْجدج مغل    مج ثصننيس 

دنننوٍا امنننج  علنننشيي إُٔننن ق ملننني 

ثىم  ثليً صٌدني دَنننج عنت  ؾعننج 

 فنننوً أمنننٌ  دنننجلَضت  ثلَضنننَت  

مجىث ٍعننٌ أ  ٍذكنٌ ٍضنَت  ىانو  

دنننيل  قنننو   نننوس   ْنننٌ منننٌصَن  

منننٌر مننننو منننوس عمنننٌثس فذّنننٌ 

 منننٌر مننننو منننوس قٚنننز فذنننٌ 

ثلعنَ ننز   ثلضننٌ ا ّنضُهننج دننومومٌ 

لَننج   موٍننور  لضمننوس ملنني ثىقنن  

 .ٟجاٌر دَن أفٞج  ثلضٌثح

 /صو ِجٍوڨاجمَلَج_ثل
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“  ”BTS     ٌٍق”لعذز ثلقذجً

ص عٌَثس ثلهجلَو إٔهٌ  ”

 .ثلكوًٍز

 د لت ه/ إٍمج  ثلٍَجس

 

 

ث ضٖننٌ مننؤمٌثل ثلقننوٍظ مننن 

 انٌ ” لعذنز ثلقذنجً“هًثمج 

اننننننٌ “هًثمننننننج اوًٍننننننز أ  

 ون  نٌ ٌٍَٖ إلني ”ي هًثمج

مْلْنننننننننناس صل ٍَو َننننننننننز 

قٚننننننننننننٌَر ىثس ّننننننننننننمجس 

 ممَنننَثس منضل نننز صمََانننج 

منننن ثلمْلْننناس ثىؽنذَنننز 

ثىمننننٌىي  صُنضٚننننٌ  جلذننننج 

” اننننٌ هًثمننننج“صقننننش ثّننننت 

دجلليننننز ثإل ؾلٍََننننز  ثلضننننٌ 

 ”يثلنننوًثمج ثلكوًٍنننز“صعننننٌ 

 صقظنننني ثلننننوًثمج ثلكوًٍننننز 

دننجلكغٌَ مننن ثلٖننعذَز فَننظ 

ف  نننننش ثلعوٍنننننو منننننن اننننني  

ل  ل ّنننجف ج ثلمْلْننناس  ؾجفنننج

 نننننٌ ؽمَنننننع أ قنننننجء آّنننننَج 

 ثلذلوث  ثلعٌدَز  امنج ل ضنش 

أ ظننننننجً ٕننننننٌاجس ثال ضننننننجػ 

 منٚنننننجس ثلذنننننظ ثلعجلمَنننننز 

  اننننيث Netflix اٖننننٌاز

 دجٝننننج ز ً  ننننز موّننننَ ي 

ثلذنننننننوح ثلكنننننننوًً ثلضننننننننٌ 

أٙنننذقش ثفنننوى ثلم ومنننجس 

ّجّنننَز لظنننجاٌر ثلهنننجلَو ثى

 .أ  ثلموؽز ثلكوًٍز

أ  مننننج ٍعننننٌ  ” ثلهننننجلَو” 

دموؽز اوًٍج ثلؾنودَنز انٌ 

صمغَنن  مننج  للغ ج ننز ثلكوًٍننز 

ل  نننٌ  ثلضنننٌ ث ضٖنننٌس مجلمَنننج

ثُ  نننننز ثىمَنننننٌر    لهننننني  

ثلموؽننز مننور منجٙننٌ منهننج 

)ثى نننننننننننا  ثلْنننننننننننَنمجةَز  

ثلمْلْنناس   ثلموّننَ ي(  

ل   صضكننب صلنن  ثلعنجٙننٌ  جلذننج

لننننَن  ننننٌ ًٍعننننج  ملنننني ممغ

ثلٖننننننذجح  ثلؾمننننننج   امننننننج 

صشٌؿ موٝومجس  قٚن٘ 

ىثس ثلشننجدع ثإل ْننج ٌ ثلضننٌ 

ٍمكننن لكنن  مننن ٍٖننجاواج أ  

ٍٖننننعٌ أ هننننج صضقننننوط منننننو 

مذجٕنننٌر   هنننٌ صقنننجاٌ منننج 

 .ٌٍ خ  َو ثلمٖجاو

دنننوأس اوًٍنننج ثلؾنودَنننز دنننظ 

مْلْنناصهج ثلضل ٍَو َننز  ننٌ 

ثلْنننننضَنَجسي لكنننننن ثلنننننوًثمج 

ثلكوًٍننز  ننٌ ٕننكلهج ثلقننجلٌ 

  منننننن 99ٓٔس ّننننننز دنننننوأ

ما  ثلمْلْاس ثلضجًٍنَنز 

 .ثلض لَوٍز

  دعننو ثلٞننؾز ثلضننٌ أفننوعهج 

” لعذنننننز ثلقذنننننجً“مْلْننننن  

 ثلضننننننٌث ؿ دننننننَن ثلنننننننو  

ثىّنننننننًٌ مننننننننو   ثقذنننننننج  

ثلٖنننننذجح ملننننني مٖنننننجاوصو 

ل   مقجانننننجر ألعجدنننننو مجلمَنننننج

 لننَِ  ننٌ ثلٖننٌق ثى ّنن٠ 

  نننن٠   ثىمننننٌ ثلننننيً ؽعلننننو 

دمغجدننننننز تننننننجاٌر صْننننننضقق 

ّننز   ثلذقننظ  ثل هننت  ثلوًث

مجٙنننز  أ  ثلٖنننذجح ثلنننيً 

ٍملننننننن  ثلٖنننننننيو  ثلمَننننننن  

 ثلنننننو جن ثلمْنننننضمَش منننننن 

ثمضَجًثصنننو قنننو أتهنننٌ منننَال 

ل  مضجدعنننننز فغَغنننننز  ملقوتنننننج

للنننننوًثمج ثلكوًٍنننننز دٚننننن ز 

مجمننز   ملَنننج أ الل قذنن  أ  

 ننوم   ننٌ ٙننٌثن ّننلشوً 

مننع ثىدنننجء أ    هننت اجدنننجء 

 ٌ ثلم نج  ثى    منضٚنَن 

 ننننننٌ ثلعلنننننننو  ثإل ْنننننننج َز  

ل    اكضّنننجح مٖننن جًاَن أهدَنننج

ل  نٌ قٞنجٍج ثلٖنذجح  دن    نَج

 امؾضمننننع ٕننننٌقٌ  لمننننجىث 

ثّننضشجمش صلنن  ثلموؽننز أ  

صضيل  إلي أ اله نج  صؾضنيدهت 

ل   دقَنننننظ  ل ف َ َنننننج ثؽضنننننيثدج

أٙننذـ لهنني  ثل نننو   لضلنن  

ثلغ ج ننجس صنن عٌَثس ملموّننز 

ملننني ثلْنننَجفز    ثلنننٌ ثػ 

ثإلقضٚننننجهً  دنننن   ٕننننهوس 

دعننننننننننننٜ ثلمٖننننننننننننٌ مجس 

لغ ج َننز ثلضؾجًٍننز  ثلمٌثاننَ ث

ل ٕنننوٍوثل دعنننو  ثقذنننجالل  ً ثؽنننج

ص وٍمهج للعذز قٌٗ ثلعْ   

 مقجاجصهننننج لللعننننجح ثلضننننٌ 

لعذننننننز “صٞننننننمنضهج هًثمننننننج 

دعننننننومج أٙننننننذـ ” ثلقذننننننجً

دليننننز ” صٌٍنننننوثس“أدشجلهننننج 

 .موثقع ثلضوثٙ 

 ثإلؽجدنننننننننز دذْنننننننننجٟز ى  

ل لمننج  ثلٖننذجح ٍنؾننيدو  ه مننج

ٍعذٌ من ٟذَعنضهت ثلؾجمقنز 

 ً ذننجصهت ثلوعجدننز لنننوٛ 

ٍجس   مقنننننننج الصهت ثلضقنننننننو

ل هنننننننت أ  ْنننننننهت  ثلعنننننننجلت 

ثلينننجمٜ منننن فنننولهت منننن 

مننننننا  ثل نننننننو  ثلمضجفننننننز 

 ثلٖننجةعز مننن فننولهت  صلنن  

ل  ثل نننننو  ثلقجٝننننٌر مجلمَننننج

ل للّو  ثىمنٌ  ثليجةذز مقلَج

ثلنننيً ٍنننو عنج إلننني ٝنننٌ ًر 

ثلضعنننننٌ  ملننننني مجاَضهنننننج  

 . مقضوثاج   أ كجًاج
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 ثلمضنننجدع للقٌانننز ثلغ ج َنننز 

و ث ضذننو  ثل نَننز الدننو  أ ننو قنن

مني  ضنٌر إلني صن عٌَ ثلهنجلَو 

ثلكننوًً  ثلَجدننج ٌ ثلقننوٍظ 

ملنني ثلٖننذجح مجٙننز  نننو  

ثلكضننننننخ ثلمٚننننننوًر أ  مننننننج 

 انيث ” ثلمج ؾنج“ٍْمي د ن 

ثى نَنننز ثلٖنننذجدَز ثلكوًٍنننز 

أ   BTS مجٙنننز  ٌٍنننق

ثل ضَنننننننننننج  ثلمٞنننننننننننجهٍن “

  ثلنيٍن ثمضنجً ث ”للٌٙجٗ

ل ننٌٍ هت اننيث ثالّننت اضعذَننٌ 

مننن اننو  ثل ٌقننز ثلينجةَننز 

جلوقو  ٝنننننو ثلٚنننننوًر دننننن

ثلنمشَنننننننز  ثلن نننننننو  ثًُثء 

ثلمْنننذ ز ثلضنننٌ صوؽنننو ٝنننو 

ثلٖننننننننننذجح اجلٌٙننننننننننجٗ  

 ثلمعؾذَن دهت أٟل وث ملني 

 أ  ْننننننننننهت ل ننننننننننخ

“Army/َٔثلننننيً ” ثلؾنننن

َّكو  دؾج خ ثل ٌقز منا  

مْنننننٌَصهج    أممنننننجً انننننيث 

ل  1٠ثلؾَٔ صٚ  لْن  مجمج

 صضَثٍو    صضمقوً أ ج َهت 

فنننننننو  قٚننننننن٘ ف َ َنننننننز 

ٞننجء  صؾننجًح ٕنٚننَز ىم

ثل ٌقننز  ثلمعؾذننَن ثلٖننذجح 

دجالٝج ز إلي م ضذْنجس منن 

اضننننننخ  أ ننننننا   ً ثٍننننننجس 

ٕنننهٌَر  امنننج قنننج  ثل ٌٍنننق 

دنٖننننٌ عاعننننز اضننننخ صٖننننٌؿ 

 The قٚ٘ أ ج َهت دجّت

Notes امننج أ هننت  ؽهننوث  

ثلمعؾذننَن  ننٌ ؽمَننع ثلننو   

للمٖننننننجًاز  ننننننٌ ثىممننننننج  

ثلنٌٍَز دذاهات     ٙذقوث 

دنننننيل  أاذنننننٌ  تنننننز ٕنننننذجدَز 

ٌمز  ٌ ثلعٚنٌ ؽمجمَز مضذ

 .ثلقوٍظ

هممهننت ؽننو  ّننَنج   اضننخ 

اجصننخ ً ثٍننز ” دننج لو“لهننت 

ثلنَمَجةٌ ثلٖنهٌَر م ولنزال 

ثلكنننجًاو  انننت معؾذنننو  ” 

مٖوٕننننو  ٌٍ ذننننو  دنننن   

 .”ٍٚذقوث مغل 

  ٌ ًأٍنٌ انيث لنَِ دؾوٍنو 

لكنو ال ش للنظٌ  ملَ    ٠ 

أ  صضننياٌ  ننٌ ثلذوثٍننز اَننو 

انننش ص كننٌ  صضٚننٌ   أ ننش 

ش ٕنننجح أ  مٌثانننق  دنننت انننن

صقلننت   مننج  ننون ثلموّننَ ي 

ثلضٌ انش ص ٞنلهج   منجفكت 

ثلمقَشننَن دنن  ملنني ثل ننٌق 

ثلموَّ َز ثلضٌ اننش صقذهنج 

 صضجدعهج   مج ّذخ فمجّ  

 صمْننننك  دجمضَجًثصنننن   ننننٌ 

انني  ثلمٌفلننز   اننيث ثلضننياٌ 

امقج لز منن  لنض هت موقنو 

ثدن   ه جمو منن ثمضَجًثصنو 

ثلضننننٌ مننننن ثلؾننننجةَ ؽننننوثل أ  

صعنٌ  صكو  ؽَور  لكنن  ال 

من ف َ ضهج ثلكغٌَ  ًدمنج ال 

ٍقضنننجػ ثىمنننٌ منننن  ّنننوى 

دعٜ ثلٌقجدز ثلم ننز  ل نش 

 ظنننننٌ ثدنننننن  أ  دنضننننن  إلننننني 

ص ننننجهً دعننننٜ ثلمقمننننوالس 

ثلغ ج َنننز ثلضنننٌ ال صض نننق منننع 

ع ج ضنن  اجلكلمننجس أ  ثى كننجً 

 . ثلمعض وثس

 

د ٞنن  مننج ٍضمضننع دننو اننؤالء 

ثلنؾننو  ثلٖننذجح مننن دْننجٟز 

 م وٍننننننننننز    ٝننننننننننوؿ   

ت  ننٌ ص ننوٍت  د ٞنن   ؾننجفه

أ  ْننهت للٖننذجح امؾمومننز 

منننو صقمنن    ننِ ثلمٖننجمٌ 

 ص ع معهت  ٌ   نِ  ٞنجء 

ثىٍمننننز  اننننيث ٍضٞننننـ مننننن 

المنننننننجس أ نَنننننننجصهت ثلضنننننننٌ 

ٍكضذو هنننننج د   ْنننننهت   منننننج 

أٙننوق أ  ٍعذننٌ ثلٖننجح مننن 

  ْننننننننو  مننننننننن معج جصننننننننو 

 ٟموفننننننننننو  أفامننننننننننو   

ثلٚننننننوق  ثلوثقعَننننننز أاننننننت 

معننجٌٍَ ثل ذننو  لننوى ثلؾَنن  

ثلٖذجح  ثلؾوٍو  ايث مج ؽع 

ٍنلعننننننو  ملننننننَهت عَمننننننجس 

مٌدَننز انن   صظهننٌ ٙننوًات 

ثلمعولنز دض نَنز ثل وصوٕنوح 

دنننجليشٌر  ثلع نننج  ثلعٌدنننٌ  

 انننننيث هلَننننن  قنننننجٟع ملننننني 

ٕنننعوًات دننن  هت ٍمغلنننو هت 

دنننننٌ ت ثمنننننضا  ثلغ ج نننننجس 

 ثلضننٌثط  ثلمعض ننوثس  فضنني 

ل  أ هننننت أٙننننذـ لهننننت اواذننننج

ل ٍْنننمي اوانننخ ث   مجٙنننج

btsK  لننننننو ثمضذننننننجًثس

منننننوى ثلكضٌ  َنننننز ل َنننننجُ 

 Army معٌ ز أمٞنجء ثلن 

دهننت  مضننجدعضهت لنٖننجٟجصهت  

 ثمضغننجلهت لضوؽَهننجصهتي ل ننو 

صقولننوث دجل عنن  إلنني مؾضمننع 

 .منظت   عج 

صل  ثلظجاٌر أٙذقش دمغجدز 

هقنننز  نننجقوُ صل ضننننج لمنننوى 

صن عٌَ اننيث ثل نن ثلقننوٍظ  ننٌ 

صٖننكَ   مننٌ ٕننذجدنج ثل نننٌ 

 ثىهدننننٌ   اننننيث إلنننني صلنننن  

ثل ؾنننننننور ثلكذَنننننننٌر ثلضنننننننٌ 

 َننجح صلنن  ثل نننو   أفننوعضهج

 نننننٌ مؾضمجمضننننننج ثلٖنننننٌقَز 

 مؾَاج من ّو ثفضَجؽنجس 

ل   ثلٖننننذجح  ثؽضيثدننننو ع ج َننننج

 جليَننجح ثىهدننٌ  ثلضٖننكَلٌ 

لْاّننننننن  اضنننننننخ ثلؾَنننننننخ 

ثلمٚوًر    ٟيَنج  تنجاٌر 

ثلمهٌؽج ننننجس ملنننني ّننننجفز 

ثى نَز ثلٖذجدَز  مع  ؽنوه 

صلننننننن  ثل ننننننننو  ثلكوًٍنننننننز 
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 ثلَجدج َز ثلموؽهنز للٖنذجح 

لضوؽنو لهنج ؽع  ثال ؾيثح  ث

ل   ثلضعذَننٌ منننو امننج  دننوٍهَج

 علننننننش ثل نننننننو  ثلكوًٍننننننز 

ثلقوٍغننز   ىلنن  مننج ٍننومو ج 

إلنننني هًثّننننز صلنننن  ثل نننننو  

هًثّنننز ثؽضمجمَنننز    ْنننَز 

أ  ملي ثىق   هت مقضوثاج  

 ٌدمننج  ْننضشَع  ننٌ ثلنهجٍننز 

ثّنننننننضغمجً صلننننننن  ثى كنننننننجً 

ل    ص نننوٍت  ثّنننضغمجًثل إٍؾجدَنننج

صٌثعنننننج ثىٙننننَ   ننننٌ قجلننننخ 

 مًٌٚ ؽيثح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٙ جء ثلمنشج ً

 آمٌ مقشز

 

ال أملت إلي أٍن  إلي من 

 ث ضمٌ

 ال أؽو   ٌْ إال  أ ج  فَور

ل أصكلت ً ت أ  ٌ  أفَج ج

  ور جلكلمجس صنٌػ دجل

 لكٌ ال ٍٖعٌ أفو دٞع ٌ

  ٍضت ّؤثلٌ من ثلْذخ

 أٌٙك  أدكٌ هثملٌ

  قوصٌ ٝجةعز

 مج أفضجؽو ال ٍمضلكو دٌٖ

 ا  مج أًٍو  ّكز ّ ٌ

 لهج دوثٍز   هجٍضهج مؤؽلز

لو ؽجدش ا  ثلعجلت  هٌ 

 قٌَٚر

 ملي أ  ألملت ٕضجس   ٌْ

 أمٌ  أ  أًٰٝي دمج أ ج 

 ملَو

مٖكلضٌ ثلوفَور اٌ 

 قنجمضٌ

أفَج ج ص مي ٌ إلي دقوً 

 ممَ ز

أ  إلي ٌٟق  هجٍضهج 

 صومٌ ٌ

 أ  صؾعلنٌ منوًر

ال إٔعٌ  ال أمٌٞ  ال 

 !أصؾج ٍ فضي 

دجةْز ٍجةْز ٌٍٕور ٙجمضز 

 فٍَنز

صْؾن   ْهج ملو ؽوًث  

 ثليٌ ز

 اٌ  جقمز صٖعٌ دجمضنجق 

  موس

صقجًح   ْهج  ؽمَع 

 ثلض لذجس

 لكنهج ص ٖ  دم ٌهاج  ال 

 !صؾو من ٍقن

ع  ثلممكن ىؽلهج لكٌ ٍ 

 صْضَ   من ايث ثلكجدوُ

فضي ثلكلمجس ثلقج َز لت 

 صنضٌق ؽوثً ثلٚمش

لَش ثلقَجر مقشز قشجً 

 مْضمٌ ال ٍضوقو

إال منومج ٍشلخ ثلمْج ٌ 

  ٍ و  صعذش

صوقننو  لكننن إلنني ثىدننو ثلنني 

آمننٌ مقشننز لنننج  ننٌ ثلقَننجر
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  ج ضجٍٍج   ًمخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقموه أفمو ؽمعز 

  منظمز أ ٌح من ثلنَج 

 

 

 
 ِتتا ٘تتٟ ِٕ ّتتح

SCP 
ٟ٘ ِٕ ّح الذّد 
ٌٍٛدلص تٍٕح ٌىٕٙتا 
ِّربتتتح ٔتتتكلٟٛٔ 

  ٔٙا ِّربح
ٚوّا لتاي ق . ؼّتك 
ـاٌتتك ذٛ ١تتك عٍتتٝ 
ٌٍتتتتتتاْ ن بتتتتتتد 
ئٌتتّاع١ً) الذفتترػ 

ٚد٢ْ  ٓٓٓدٌرتتتتاتٛخ
الظتتتتتتكٜٚ ِتتتتتتٓ 

 ٓٓٓٓٔهدـه
الظكٜٚ  تكد  ٌتمٌه 

ػ دٌّّٕتتتٛن الذفتتتر
يْ  تفرؽتتتته ٌتتتتٗ 
ذىتتتْٛ لتتتك  رؽتتتد 

 ذاتٛخ دٌهعة
 

ِٕ ّتتح  ي ٌتتٟ 
تتتٟ ٘تتٟ ِٕ ّتتح 

ذمَٛ عٍٝ  ٌتاي 
 شالشح ِثاقب

ٟ٘  ِتاْ ٚؼّا٠تح 
 ٚدؼرٛدء

ِتتتتتتتتا ٚظ١فتتتتتتتتح 
 دٌّٕ ّح؟

٘تتتتتتتٟ ؼتتتتتتتثً 
دٌّفٍٛلتتتاخ دٌغ١تتته 
ٚث١ب١ح  ٚ)دٌّالج   
ٚ ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتٕمً 
 دٌّفٍمٛدخ دٌّالج
 ئٌٝ شالشح  لٍاَ

 : (Safe)  ٚال
٘تتتٟ ِفٍٛلتتتاخ ال 

ـ هد عٍتٝ ذّىً 
دٌثّتتته تتتتً عٍتتتٝ 
دٌبىتتتتً ِّىتتتتٓ 
ذف١ك دٌثّه ٚدؼرٛدء 
٘تتتمٖ دٌّفٍٛلتتتاخ 
)دٌرتتتٟ  تتتٟ ٘تتتمد 
دٌمٍُ  ًٌٙ ظتكد 

 ٚقندٌرٗ ٌٍٙح
 

(Euclid)شا١ٔا 
٘تتتتتتمٖ دٌف تتتتتتح ال 
ـ ١تتتتهج ٚال آِتتتتٓ 
ـ ه٘تتتا ِرٌٛتتتٛ 
 ؼرتتتتتتتٛدء ٘تتتتتتتمٖ 
دٌّفٍٛلتتتاخ ) تتتٟ 
٘تتمٖ دٌف تتح  ٌتت١ً 
ٌتتتتًٙ ٚال ٔتتتتبة  
ٚقندٌتتتترٗ ٔفتتتتً 

 دٌّٟء
 

 شاٌصا
(Keter) 

٘تتتٟ  ٘تتتمٖ دٌف تتتح
 ـ ه ٚ ٔبة  تٟ 

 وً ِٟء
  ٟ دالؼرٛدء

  ٟ دٌكندٌرٗ
  ٟ دٌف ٛنج

ٚ٘تتتمٖ ٘تتتٟ وتتتً 
 ديلٍاَ

  ٖ ١ٍٔد ِٟء
و١تتتتتتتف  ذبتتتتتتته  
دٌّٕ ّتح ٘تً ٘تتمد 
ِفٍتتتٛق ـ ١تتته  ٚ  

  ِٓ؟
تثٍاٚح ٠فر فتْٛ 
دٌّؽىّتتتْٛ ع١ٍتتتٗ 

 تاالعكد#َ
ٌبًّ ذعتانب عٍتٝ 
دٌّفٍٛلاخ ٚ ٌّٗ 

 ٠ٓٓٓٓٓىْٛ تبك٘ا
class_D 
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  أراو٠ا ٚ نعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفمو ؽمعز ماءثلوٍن 

  أمٞجء ثلمنظمزدعٜ 

 
      

 
 

١٘تتا ِٕ ّتتح  scp حِٕ ّتت
ـ١ا١ٌح ال ذّد ٌٍٛدلص تٍٕح 
ذمتتتَٛ تتتتاؼرٛدء ِفٍٛلتتتاخ 

 ـانض عٓ دٌ ث١بح
دٌتمٞ ذتُ  scp  ِصٍتح عٍتٟ

 دؼرٛدًٙا
scp-049 

ٚث١تتة دٌ تتاعْٛ ِتتفٓ 
٠هذتتتتتكٞ تكٌتتتتتح ٚث١تتتتتة 
دٌ تتتتاعْٛ دٌتتتتمٞ وتتتتأٛد 
٠هذكٚٔٙا  تٝ  رتهج دٔرّتان 

ٌتتٛق دٌ تتاعْٛ دٌّتتٛخ دي
لكندذتتتٗ لرتتتً  ٞ ِتتتفٓ 
تٍٍّتتح ٚدؼتتكج  ٚعّتتً ٌتتٗ 
ع١ٍّتتتح ظهدؼ١تتتح  ١ؽٌٛتتتٗ 
ٌىِٚثٟ شُ ذمرً دٌّٕ ّتح 

 وً دٌىِثٟ
SCP-087: 

٠ثتتكٚ  ٔتتٗ ٠ٙتتثٛ ئٌتتٝ ديتتتك. 
 (٠ٍىٓ دٌكنض )دٌٍٍُ

SCP-087-1 
، 
٠ٛٔف تأٔٗ ٚظٗ تكْٚ  تُ  

 . ٚ ِالِػ  ٚ  رؽاخ  ٔف
SCP-108: 

٘تتتٛ ٔ تتتاَ ِفثتتتأ ٔتتتاوٞ ال 
 ِتٓ ٠ّىٓ دٌٛٔٛي ئ١ٌتٗ ئال

ـتتالي تٛدتتتح ِٛظتتٛقج  تتٟ 
 . ٔف دِه ج

SCP-173: 

ذّصتتاي تّتتهٞ ِىتتْٛ ِتتٓ 
ؼك٠ك دٌر١ٍٍػ ٚدٌفهٌتأح 
ٚٚالء نَ دٌىه٠ٍْٛ. ٠ىتْٛ 
شاتًرا عٕك دٌٕ ته د١ٌتٗ، ٌىٕتٗ 
٠ٙتتتاظُ دٌٕتتتاي ٠ٚٙتتتهب 
عٕمُٙ عٕتكِا ٠ٕىٍته ـتٛ 
نؤ٠رُٙ ِبٗ. ٌه٠ص ٌٍغا٠ح، 
ٌكنظح  ٔٗ ٠ّىٓ  ْ ٠رؽتهن 
ٌبتتتكج  ِرتتتان  شٕتتتاء نِتتتُ 

 .دٌّهدلة
SCP-294: 

آٌتتح ٔتتٕص دٌمٙتتٛج ٠ّىٕٙتتا 
دالٌتترغٕاء عتتٓ  ٞ ِتتٟء 
ِٛظتتٛق  ٚ ٠ّىتتٓ  ْ ٠ٛظتتك 

 . ٟ ٔٛنج ٌاًٍح
SCP-426: 

ٟ٘ ِؽّٕح ـثى وٙهتا١ًح 
ال ٠ّىتتٓ د ِتتانج ئ١ٌٙتتا ئال 
 تٕغح دٌّترىٍُ ِتصال : ) ٔتا

SCP-426). 
SCP-1171: 

ِٕتتىي ٠تترُ ذغ ١تتح ٔٛد تتمٖ 
ا تاٌرىص١ف ؛ ِتٓ ـتالي  ًّ قدً
دٌىراتتتتح تتتتاٌرىص١ف عٍتتتٝ 
دٌىظتتتتاض، ِتتتتٓ دٌّّىتتتتٓ 
دٌرٛدًٔ ِص و١تاْ ئ٘تا ٟ 
ديتباق ذىْٛ ٔٛد مٖ ِغ اج 
تاٌّصتتتً تتتتاٌرىص١ف. ٠ؽّتتتً 
٘مد دٌى١اْ عكدًءد وث١ًهد ذعاٖ 
دٌثّتته ٌٚىٕتتٗ ال ٠بتته   ْ 
 عٙتتتاء دٌّإٌٍتتتح ٘تتتُ 

 .تّه
SCP-1609: 

ذٕرمً عٓ  عثانج عٓ ّٔانج
تبك ئٌٝ نًرتٟ  ٞ ِتفٓ 
٠مرتتتتهب ِٕٙتتتتا ت ه٠متتتتتح 
عكٚد١ٔح  ٚ  شٕتاء دنذتكدء وٞ 
ِبتت١ٓ. وتتاْ  تتٟ دٌٍتتاتك 
ا ٠ٕرمتً عتٓ  ًّ وه١ًٌا ٍِاٌ
تبك ئٌٝ  ٞ ِفٓ له٠تة 
٠ّتتتتتبه تاٌؽاظتتتتتح ئٌتتتتتٝ 
دٌعٍتتٛي، ٌىٕتتٗ قـتتً  تتٟ 
ؼاٌرتتٗ دٌبكٚد١ٔتتح دٌؽا١ٌتتتح 
تبتتتك  ْ ذتتتُ ئقـاٌتتتٗ  تتتٟ 
ؼ تتاب ِتتٓ لثتتً ِٕ ّتتح 

 .ِٕا ٍح
SCP-3008: 

٘ٛ  ؼك ِرتاظه د٠ى١تا ٌٍث١تص 
تاٌرعىًح دٌمٞ ٠ؽرٛٞ عٍٝ 
ٍِتتاؼح قدـ١ٍتتح ال ٔٙا١ًتتح 
تكْٚ ؼكٚق ِاق٠ح ـانظ١ح، 
ِّتتا ٠رٍتتثة  تتٟ ٚلتتٛع 
دٌبّتتتالء دٌّؽرٍّتتت١ٓ  تتتٟ 

ِتتهن تبتتك ٘تت١اعُٙ  تتٟ 
عاٌُ  تباق دٌع١تة. ٠ؽرتٛٞ 
عٍٝ ؼٙانج تكد١ًح ِىٍٙا 
٘تتتتإالء دٌبّتتتتالء، دٌتتتتم٠ٓ 
٠ٙتتتت هْٚ ٌٍتتتتك اع عتتتتٓ 
 ٔفٍتتتتتُٙ ٘تتتتتك دٌثّتتتتته 

-SCP ّب١ٕتتت١ٓ تاٌتتتُدٌ
، ٚدٌرتتتتٟ ذّتتتتثٗ  3008-2

ِتتتتٛظفٟ د٠ى١تتتتا ٚذٕتتتتثػ 
 .عكٚد١ٔح  ٟ د١ًٌٍ

SPC-5814: 
ٚ٘تتتٛ وتتتآً ِتتتٓ ـتتتتانض 
 دٌّعّٛعتتتح دٌٍّّتتت١ح

EXO-L  ٠ٍّته لتٜٛ ـانلتح
ٌٍ ث١بح ٚنشٙا ِتٓ ِاٌى١تٗ 
)دٌٍىاْ دي١١ٍٔٓ ٌٍىٛوة 

 (”EXO“ دٌمٞ ٠ٍتىٓ  ١تٗ
٠ٍتتتربٍّٙا ٘تتتك وتتتً ِتتتٓ 
٠ؽاٚي دٌٛلٛ   تٟ ٚظٙتٗ 

ٍّٙا ٘تتتك ٚؼاٌّتتتا ٠ٍتتترب
دٌثّتتتته ٠تتتترُ دٌرٍٕتتتتاؾ 
لتتتتتتكندخ لدن دٌثّتتتتتتهٞ 
ٚذٕتتتتثػ ٍِىتتتتٗ تبتتتتك  ْ 
٠مٙتتتٟ ع١ٍتتتٗ وتتتاْ  تتتٟ 
ا ٌىتٓ ِٕتم  ًّ دٌٍاتك ٍِاٌ
 ْ  ٔتتتثػ وٛوثتتتٗ ِٙتتتكق 
تاالٔمهدٖ قـً  تٟ ؼاٌتح 

 . ِٓ د١ٌٙعاْ
SCB-103 

٘تتٛ وتتآً ِىتتٛن دٌّ ٙتته 
٠رؽتتٛي ئٌتتٝ ئٍٔتتاْ  تتٟ 
ِب ُ ديؼ١اْ ٌىتٓ عٕتكِا 
ال ٠ىْٛ ئٍٔاْ ٠رؽٛي ئٌتٝ 

ق دٌٍْٛ ٘ٛ ٠ؽتة وٍة  ٌٛ
دٌٙكٚء  ؼ١أتا عٕتكِا ٠ىتْٛ 
ئٍٔتتاْ ٠تترىٍُ ٠ٚثىٟ)٘تتٛ 
وتتتتآً  ١تتتته عتتتتكٚدٟٔ .
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