
  www.alfekralhor.com       22العدد  2222ينايرجريدة الفكر الحر عدد 

 



  www.alfekralhor.com       22العدد  2222ينايرجريدة الفكر الحر عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.alfekralhor.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جريدة الفكر الحر
 رئيس مجمس االدارة

 نياد كرارهأ.
 مدير التحرير 
 م:أحمد سعيد

 المجتمعيةقسم التنمية  رئيس 
 إسراء عصام.أ
 التدقيق المغوي قسم رئيس 

 أ. محمود سيد أبو ضيف
  

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

ثراء العالم بكتاباتنا إىدفنا 
 وكتابات المبدعين

ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالم 

 كمو
لقمم سالح فى فالكممة و ا

وجو التخمف والجيل و 
 القمع

 رئيس التحرير

http://www.alfekralhor.com/
http://www.alfekralhor.com/


  www.alfekralhor.com       22العدد  2222ينايرجريدة الفكر الحر عدد 

 

   

 
 
 
 

 جريدة الفكر احلر أعداد

 

 إصدارات دار الفكر احلر
 

  لكرتونيشروط النشر اإل

 

 سرية ذاتية للكتاب

 

تعرف على الفكر احلر 

 وراسلنا

 

 يوتيوب الفكر احلر

 

 

 

 
alfekralhor 

with english 

 
literature 
Science 

 

 القسن األدتي
 شعر-
 قظة-
 نظوص-
 رسبئم-

قظض وروايبت -
 مسهسهة

 أدة انطفم-
 أدة سبخر-

 ارتجبالت-
 حكبوي ببنعبمية-

 قرأت لك

 

 العقيدة و الديه

 

 

 

 قسم املرأة
 

 أشغبل يذوية-
 نظبئح نجمبنك-

 ديكورات-
 

 مقاالت
 قضبيب مجتمعية -

أوبئة حول  -
 انعبنم

 مقبالت أدبية -
 أخببر انعبنم  -
تكنونوجيب و  -

 تقنيبت
عظمبء و  -

 شخظيبت 
  عهم وعهمبء-

 

 هواهة صغرية صاعدة

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 4 جريدة الفكر الحر 

 

 

 

 ندوات و فعاليات

 

 هعرض الكتاب

 

 واجملتوعالصحة 
انظحة  -

 فسية انن
انظحة -

 انجسذية
 

توحذوطعوببت  -
 تعهم

 تنمية بشرية  -
تعهيم مذارس و -

 جبمعبت
 تربية األبنبء -
 طبيبك انخبص -

 
 
 

 
 
 
 
 

 أسس الكتابة

 

 العقيدة و الديه 

 

 بالدوا اجلميلة 
 سيبحة و آثبر 

 

 ألغاز و مسابقات و تسايل

 

 

 سينما و تلفسيون
 



  www.alfekralhor.com       22العدد  2222ينايرجريدة الفكر الحر عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد سعيد 

 لصوت صاحب ا

   

أٔح ٚحقُد جٌٛٛش  
 جألٚي
وٍّح أٌوش جٌٍٛجل 
 ذكرٟ
 .ُضٕح١ٌٕٟٚ ضفحقس
 
ال ٖٟء ٠غ١ٍ 
 قم١مس جٌؿٕس
 ئال ٍٞغ جٔرػك فؿأز
فٛحٌ جٌفٍوِٚ 
 .ذ١ٓ يٌجػ١هِ 
 
 َِ ػؿٛي أٔح ٌالٌطكح
 ذهِ 
ٚجٌٍوٝ ٔكِٛن فٟ 
 وً جاِلضّؿح٘حش
وإٟٔٔ وً جٌرٍٗ 
جٌّهٍٛل١ٓ ف١ّح 
 ذؼى
ٚوأِٔه جٌكر١رس 
 جٌؼظّٝ

ًّ ٚجٌٕ ٍٙ جًٌٞ ال أِ
 .جٌٍٗخ ِٕٗ
 
 أقرهِ 
 ألٌٛٙح وًٍّس أٌٚٝ
ح أٚي ًْ  ئقٓح
ٌٚغرس ؾحِكس ال 
 .ضهّى
 
جٌمٛي جألٚي ْرمٗ 
لٛي ٌُ ٠ّٓغ 
 ذحإليْ
ّغ ذىً  ُْ ٌىٕٗ 
 جٌكٛجِ
ئقٓحْٟ جٌظحٍ٘ 
  ِ  ْرمٗ ئقٓح
ال ٠ّىٕٕٟ 
 جإلِٓحن ذٗ
ٌىٕٕٟ ٖؼٍش ذٗ 
 .قطٝ لرً جاِلٔرػحق
 
 أٌوشِ جٌّطحٌوز
 فىٕص جٌمحٔٙ

ٕٛ٘ٚجٌّم  
ٚوٕص جٌرحقع ػٓ 
 ػ١ٕ١هِ 
 .نحٌؼ جألْٛجٌ
 
 ج١ٌى جألٌٚٝ ضمرٝ
ٚجٌٗفحٖ ضالِّ 
 جٌٍلرس
ج١ٌى جٌطٟ ٕٚؼص 
 ُضؼ١ى جٌىٍز
 ٚجٌٗفحٖ جٌٗغٛفس
ضه١ أٚي جٌٍغس 
ػٍٝ جٌؿٓى 
 .جٌّّىو
 

 ج٢ْ
 أٖٙك ذحٌّؼٍفس
٠ٚهٍؼ جٌٛٛش ِٓ 
  ْ  ..وً ِىح
 
أٔح ٚحقد جٌٛوٛش 
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 ٔٙاد وسازٖ

   ٌُ ٠ىٓ عبا
     

  

 
  

 
ْٓ قرًّح  ..ٌُ ٠ُى

ٌآ٘ووح وّووح ٠كوودة ؾ١ٍّووًس 
ٔحؾكووًس ل٠ٛووسل فؼٍووُ أٔووٗ 
ق١ّٕوووح ٠ىٓوووٍ٘ح فٍوووٓ 
ٍِّّٗ لٍُروٗ  ضطكطُ ٌٚٓ ٠ُك
ٌ  ِوح  ٌأَْش فوٟ  ئَد ج١ٙٔح
وف١َّْٗ ػالًؾح ٚفوٟ ػ١ٕ١وٗ 
ق١حز  وحْ وىفَّوٟ ١ِوُجْ 
ضٟووووغ ف١ّٙووووح ق١حضٙووووح 
ٌطٗوووؼٍ ذوووحالضُجْل وٍّوووح 
ٚحوف ػمٍٙح ذٍوحًٔح نَّى 
ذىٍّط١ٓ ِٕٗل ٌُ ٠ّٕكٙوح 

َّٕو ص ٌٚقٙوح ِوٓ وً ِح ضّ
ج٘طّووحَ ِٚٗووحػٍل ِٚووٓ 
جٌّإوى ٌُ ضّٕكٗ وً ِوح 
٠ٍ٠ى ووًٌه  نٕوص أْ ِوح 
ٍ  ٌىً ٖوٟءل  ذ١ّٕٙح غحف
ٌىووووٓ ِىجِٚطووووٗ ػٍووووٝ 
َِطٙوح  ضكط١ّٙح ذاٍٚجٌ ُ٘
فٟ جٌٕٙح٠وس فطفطَّوَص ووً 

 .ٖٟء  ذ١ّٕٙح
ْٓ قرًّح  ..ٌُ ٠ُى

ًٍج فغّووووٍٖ  جلطووووٍخ وػ١وووو
ػُٗمٙحل ضًٍّّ وّح ووً 
ووح  ًِ الػوود ق١ّٕووح ٠فووَٛ وٚ

ًة  ٌؼرطٗل ٟٚ٘ وحٔص ف١ّ

جٌٍؼروووس جٌٛوووؼرس جٌطوووٟ 
ق١ّٕووووح ضفووووطف أذٛجذٙووووح 
ٍ  ِووٓ  ضٓوومطه فووٟ ٔٙوو
ػٓوووًل ٚ٘وووٛ ال ٠كووودة 
جٌؼٓوووًل ذوووً ٠ؼٗوووك 
جٌكٕظً ٚأٖٛجن جٌوٌٛوز 

 .ْٚٛجو ج١ًٌٍ
ًَّ ذوووًوحء  ووووحف   ٌوووُ ضطَكووو
ٌطٍؼوووود ِؼووووٗ ٚضكووووً 
ؼمَّووىزل نٕووص  ُّ أقؿ١َطووٗ جٌ
أْ ضٍمحت١ََّطٙح ْطفَٛل فٍُ 
ضٓووطِطْغ أْ ضٍنووٟ قووراًل 

آنٍ وٟ ٠ظً فٟ ٚضٗىَّ 
أػمحذٙووح ٠ٓووؼٝل فظووً 
وّووح ج١ٌّووُجْ جٌُٔرٍوووٟل 
ضٍوٙح ٍِجش  َجقًفوح ػٍوٝ 
ْووووالٌُ ق١ووووس  ٌلطووووحَء 
ٍةٖ  ٚأنووٍٜل غووُ ػحتووى ٠ؿوو
جٌٕىَ ػٍٝ ١ٌوحي جٌٛقوىز 
ٚجٌفووووووٍجقل فٛؾووووووى٘ح 
  َ ٍِقرووًس ذمٍرووٗ وْٚ ٌووٛ
ٚال ل١ووى  ٚال ٖوو٠ٍل ٌىٕووٗ 
٠ؼٛو وْٚ أْ ٠ؼطٍف ٌٚوٛ 
  ُ ٌمٍرووٗ أٔٙووح ٖووٟء  ِٙوو

ٟ  فوٟ ٌى٠ٗل ذوً أْح ْو
ق١حضٗ ٚأٔٗ ٌوٓ ٠ٓوطط١غ 
ًَّ ٠ؼوووحٚو  ٔٓووو١حَٔٙحل فظووو
جٌُقوووا ٚجٌؼوووٛوز قطوووٝ 
  ٍ أفحلووص ٘ووٟ ػٍووٝ قؿوو
ً  ٠ووووٍضطُ ذمٍرٙووووح  غم١وووو
جْووووّٗ جٌووووال ِرووووحالزل 
ٔ  ػٍووٝ ْووطكٗ   ِٕمووٛ

ٚؾووووووووٛوِن جٌووووووووىجتُ »
ٚغفٍجٔووِه ٚضغحٞوو١ِه ػووٓ 
أٖوووو١حَء وػ١ووووٍز  ضإٌّووووِه 
ْرُد ٘الوِهل جنطالفوحُش 
جٌٗه١ٛس جٌطٟ جذطٍؼطِٙح 

ْٛشِ أّ٘ ١طٙوح ووٟ ال َِٚكو
 .«ضٍج٘ح ػ١ٕحن لطٍطه

ْٓ قرًّح  ..ٌُ ٠ُى
ٌذّووووووح جفطمووووووحو  ِووووووٓ 
 ْٓ ْ  ٌُ ٠ُىو جٌطٍف١ٓل ٌّؼح
فوووٟ ِوووىجٌجضّٙحل ٚقوووىز  
ْ  ٠ٓوىٕحْ جٌمٍرو١ٓل  ٚقُ
ٌٚذّح ِؿوٍو وٌِ  ؾى٠وى  
ِووووووٓ وٌِٚ جٌك١ووووووحزل 
فحٌّكروووس ١ٌٓوووص وٍٙوووح 

ض١ّٟى ؾٍجـ أٚ ْوؼحوزل 
 .ِٚٓ ذؼٟٙح ِح لطً

ٕٚ٘ووووحل ق١ّٕووووح أٔرطووووص 
ُٜ جٌمحق ٍوووووُس ٔرطوووووَس جألٌ

ػٗوووك  ٚجٌضوووٛش ٌطُ٘وووٍ 
َُ قم١مِس أٔٗ  ْطٙح ألىج َْ وج
ٌوو١ّ قرًّووحل ذووً وووحْ وووً 

 ٖٟء  غ١ٍ جٌكد
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 ئٔچٟ ِطحٚع
  ٍٖٚو
 

 
 

 ..ٍٖٚو غ٠ٍد
أقىوووُ ٖووورحوٗ قوووٛي 
ِٕحفوووووً ئوٌجِنل ض١وووووٗل 
١ٞحعل ال ٖوٟءل فوٍجؽ 
٠طووووٕفّ جٌالٖووووٟءل 
أٖوورحـ ضووٕٕٙ لٍرووٟ 
ٌطفٍغوووووووووٗ ِوووووووووٓ 
أقح١ْٓوووٗل ضكٌٛوووُص 
ٌّؿٍو أٔروٛخ َؾوحؾٟ 
نحٚٞل ضّػوحي ؾٍج١ٔوص 
ِؿٛف ٠ك٠ٛٗ جٌفٍجؽل 
جٌٙووٛجء ٠ٙووٍٚي وجنٍووٗ 

٠ٍوس ِطهً ِٓوحٌجش وجت
غ١ووووٍ ِؼرووووىزل غمووووً 
نف١ووا ٠ك١طووٗ ٘ووٛجء 

 .غم١ً جٌظً
أٚٛجش ضأضٟ ِٓ ذؼ١ىل 
ضهطا جٌّٓغ ٚضغٍلٗ 
أْفً ِحء جٌركٍل و١حْ 
ٍِطٛووك ذًجضووٗل جٌٕظووٍ 
وٙووووً ٞووووحػص ِٕووووٗ 
جٌمووووىٌز ػٍووووٝ فووووه 
٠الُْ جٌٌٛٛل ؾٓوى 

ِٛووّص ذح٘ووص جٌفىووٍ 
ٚجٌطفى١ووووٍل ِٗوووووح٘ى 
ضؿٍٞ ذطػحلوً ِطٍٔكوس 
أِوووحَ ػ١وووْٛ ِٓوووٙح 
جٌطؼووووودل أقحْووووو١ّ 

طكد ٍِطحػوس ِؿؼىز ضٕ
ذؼىِح جٔرؿٓص أقوُجْ 
قوووحٌز وجنوووً جٌوووٍٚـل 
ٔفووووٌٛ ِووووٓ جٌووووٛػٟ 
ٚضّٕووٟ ٌكظووس فمووىٖل 
لٕوو٠ٛ فووٟ جٌالٚػووٟ 

 .ِٓ جٌك١حز ٚؾىٚج٘ح
ئٌجوز ضىغووىؽ ذحْووط١حء 
جٌؿٓووووى ١ٌػووووٌٛ ذووووال 
ٔط١ؿوووسل ١٘ىوووً ٠روووىٚ 
ٌٚووو١ٓل ٌٚـ ضٓوووؼٝ 
ٔكووٛ ٌكظووس ٠وو١ٕ أٚ 
ؾْٕٛ ضٕموً٘حل ضوُوٌٞ 
جٌٙىٚء ٚجٌػروحشل ن١وحي 
ؤّ ذفؿحػوس جٌٛجلوغل 
٠طووٛق ٌُػُػووس جألٌٜ 
ذأفىحٌ ضٕمًٖ ِٓ ذوٍجغٓ 
ِؿٙوووووٛي ئضهوووووً وٌٚ 

 .ْفحـ وّٕٙؽ ق١حز
 ..ٍٖٚو غ٠ٍد

ض١ٗ ٠ٌُع جٌفوٍجؽ وجنوً 
ٖغحف جٌمٍد ١ٌٍطٛك 
ذحٌّٛشل ٠طّٕحٖ ٌف١وكل 
ٞوو١حع ٚؾّووٛو ْوو١طٍ 
ػٍووٝ جٌؼمووًل ْووٕٛجش 
ضٍّ وْٚ ذحٌلوس فحتوىز  
ػرٍ٘ووح ضٕرػووك جٌك١ووحز 
ووووووووألكٛجْ ٠طوووووووٍو 
جٌٍٗٚو ٠ٕٚروص جألِوًل 

ٚو ٠ُهفوووٟ فمووو١ ٖوووٍ
وجنً وٌػٗ ضٛضٍ ٠ٍٕٗ 
١ْٛفٗ ١ٌػ١ٍ جٌؼىجٚجش 
ٚجالٞووووووطٍجخ ذوووووو١ٓ 
جألٚٚووووحيل جأل٠ووووٍجفل 

 .جالٔطرحٖ
ٌػٗس ضىجُ٘ جٌؿٓىل 
ضأنً ذ١ىٖ ٌطٍم١ٗ وجنً 
ذٗووحػس جٌٗووٍٚو ِووٓ 
ؾى٠وىل ١ٌطىوحغٍ ٠ٚطىووحغٍ 

٠ٚطٛجٌووىل ػمووً ٞووحتغ 
٠هٕمووٗ جٌرووٍٚول ٔفووّ 
ٔحتّووووس ذىٓووووًل ٌٚـ 
غووحتٍز ٠ىرطٙووح جٌهّووٛيل 

ٖوٟء و١حْ ٖوططٗ جٌال
ْٚووو١ فوووٍجؽ ِٙوووٛيل 
٠طٛـ جألٔفحِل ػ١وْٛ 
َجتغس ٠ٍطّٙٙح جٌٟوؿٍل 
لٍد ٠ٛوحٌع ١ٌوىق ذوال 

 .جٔطظحَ
أٔفوووووحِ ضٓوووووطؿىٞ 
ضكموووك أ١ِٕوووس ذحضوووص 
ضٓىٓ جٌّكحيل ضرىوٟ 
ِٓووووحِحضٙح ِٕطظووووٍز 
ٌكظوووس جٌطكموووك ذوووال 
ُكرَْص جألٔفوحِ  َٖ أًِل 
ٚجٌكوووووٛجِ ٚػوووووحوش 
جٌٍٚـ ٌٍٗوٍٚول فموىش 
جٌٍغرووووس فووووٟ فؼووووً 
ٖوووٟء ٠ىٓوووٍ قوووىز 

ٖوووووٟءل ْٚوووووأَ جٌال
١ٌكطووً جٌٗووٍٚو جٌووٍٚـ 
ٚجٌؿٓووووووووووووووووووووووى 
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 دمحم ؾٍجقٟ
 قٍُ

 

 
٠ٛي ػٍّٖ وحْ جذٓ 

 ِٛش
ػح٠ٕ ٚ ِٓطٕٟ 

 ٠ٍقً
 وحْ قٍُ ٞى جٌٓىٛش
 ُٕٗ ذّ جٌىٓٛف ١٠

 أَٚقً
 َل١ِّوى ؾٕحقٗ جٌٍّفٍف
 ٚ ٔطا ٌٗ ٠ٌٗٗ ٚ ٌِحٖ
ُٕٗ  ٚ وطُ والِٗ فو أ١ٔو
 ٚ ٌَع ْىٛضٗ ٚ ٌٚجٖ
ػحٔ َٞ ١ًٌ ٠حي ٚ 

َّٛل  ذ
 ٠ٌكس جٌك١حٖ ِف١ٙٛٔ

ال جْطٕٟ ٠َٛ ١ّٞوٗ 
 ٠ظٍٙ

 ٚ ال َوا ٠كٟٓ ٘ٛجٖ
ذىٍٖ جٌٍٟ وحْ ف١ٗ 

ّ٘وٍ َُ ِ 
 لطٍوٗ ٚ ٍِقٕحٔ ػُجٖ
ج٠ٗ ٠ؼٕٟ قٍُ جذطى٠وطٗ 

 ل
لطٍٖٛ ٚ ِؼٍفٕ 

ًَّ  ٠ِْىو
٠ٛي ػٍّٖ وحْ جذٓ 

 ِٛشل
ػح٠ٕ ٚ ِٓطٕٟ 

 ٠ٍقً

 
 ٔكٍٚن ٠ح لٍرٟ جٌٛوٚو
 ٠َٛ قٍٛج ٌكّه ٚ وِه

غىٌٚن ف ْحػس 
 ْؿٛو
 ج ذؼىن ذٓؼىنٚ جضغٕٛ

لحٌٛج وٖ ِحش ِٛضَٗ 
 قٍٖٛ

ْحؾى ٚ ذ١ٍٟٛ 
ُٗٞ  فٍ

ِمحٌٛٔ ذٓى١ٕس 
 ذحٌوٖ

١ِِِٗص وّح جٌف١ً ف 
 ِؾٍىٖ

 ٚ ال لحٌٛج و١ِا ػًذٖٛ
ٚ ال لحٌٛج ١ٌٗ نحٔٛج 

 ػٙىٖ
 ٚ جضٕىّوٍٚج ٌو ػُ جذٖٛ

 ٚ ٌو ػّٗ ٚ ٌو قى ؾىٖ
 ال وأٔٗ ُِٕٙ ٚ ف١ُٙ
ٚ ال فٍقٛج ذ١ٗ ٠َٛ 

 ٚالوضٗ
لطٍٖٛ ٚ ػ١ُٕٙ ف 

 ػ١ٕٗ
ٚ ذؼ١ٕٗ ٍِكمٕ 

 ٠ٓأي
٠ٛي ػٍّٖ وحْ جذٓ 

 ِٛش
ػح٠ٕ ٚ ِٓطٕٟ 

 ٠ٍقً
 

 ٍِقَٛ ٠ح قٍُ جٌّكرٗ
ِىٍَٛ ٠ح قك ف 

 ٚالون
 جٌه١ٍ ٌٗ ِٛود ٚ ػّىٞ
ٍِوحخ ُوً  َنوى فٟ جٌ

 َجَون
ٚ ِؼىٔ ١ٌه ئال 

 جّْه
ٚ ٔفٛن ٠ح قك ف 

 ذالون
 ٚقىن ضؼحٟٔ ٚ ٚقىن

ٍِٛٛخ ػٗحْ 
 ور٠ٍحءن

 ضؼٍٓ ذٛٛضه ٚ ٚرٍن
 ٍٗ ؾّحٌهػٓ قٍُ ٠ٕ

 ٚ ٚلفص ضكٍُ ذرىٍٖ
 ٚ جٌكٍُ ِمىٌٔ ٠ىًّ
٠ٛي ػٍّٖ وحْ جذٓ 

 ِٛش
ػوووووح٠ٕ ٚ ِٓوووووطٕٟ 

 ٠ٍقً
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 ٕ٘حء ِْٛٝ ؾحوهللا ضىطد
↓ 

 ٌؾً أٔص أَ يوٍ؟!
     

   
  

 
  

 
 جٌؿُء جألٚي

أ٠ٌوووى ٌؾوووالً ٠فٙوووُ 
ضمٍرووووووووووووووووووحضٟ 
ُِٚجؾ١طوووووووووووووٟل 
ٍَٟٔ ِٓ ج٘طّحَ  ٠ُِؼ١
ذمووىٌ ِووح ٠ُٗوورؼٕٟ 

جوٞل ٠َٚهٍووووؽ فووووإ
٠ٍَضِؼووى ػٕووى ْووّحع 
طوأغًٍز  ُِ ٔرٍز ٚٛضٟ 
ذحٌهٛف أٚ جٌٟو١كل 
٠ٕطٗووً ِووح وٍِضووٗ 
جأل٠وووووحَ وجنٍوووووٟ 
٠ٚطكّووووووووووً َالش 
وٍّوووحضٟل ٠ٍَٚ٠ٕوووٟ 
ٍةٟٔل  وو ُٓ ذٕظووٍجش ضَ
ٌّٚٓوووحش  ُضهفوووٟ 

 .ُٔىذحضٟ
٠ٌوووى ٌؾوووالً ٌووو١ّ 

ُ
أ

فموو١ يوووٍل فٍٓووص 

مرٍس  ػٍٝ ٚػوٛو   ُّ ذِ
ذٍجلسل ٚوٍّحش ِوٓ 
نوووووًشل 

ُ
جٌه١وووووحي أ

ٚػٕووووووى جٌطٕف١ووووووً 
 .ٍجغحأٚركص ف

ال أ٠ٌووى ٚووٍجًػح ذوو١ٓ 
ٍ  ٚأٔػووٝل ٚووٍجع  يووو
إلغروووووحش ٌؾٌٛوووووس 
ٍِّضٙووووووح ضٍذ١ووووووس   َو

  فأٚووورف ”ِىٌٍوووس“
ٌّح ذو١ٓ قٕو١ٓ جألَ 
٠ٗووووووطحق ٌٚووووووًز 

 .جالْطّطحع
ووُ  ُْ ال أ٠ٌووى ِووٓ ٠ٍَ
وٍّووحش فووٟ جٌٙووٛجء 
ضططوووح٠ٍ ٚال ضؼوووٛول 
أ٠ٌىٖ ٠ْكُفٍ٘وح فوٟ 
لٍرٟ ػٕىِح أٌج٘وحل 
ٚأضٍّٓوووووٙح فوووووٟ 

 أفؼحٌٗ فأؾى٘حل
وو ْٕ ًٍج ٠ طفُم ال أ٠ٌووى يووو

ٌىٍّوووووحش ضٗووووورغ 
ٚضمطوً ” ٍٔؾ١ٓطٗ“

ٔفٓوو١س أٔػووحٖل فٍووٛ 
ولووك لٍوو١اًل  ٌؼووٍف 
ّْ ذِكرّٗ ال ض٠ُوى ٚال  أ
ذرؼووىٖ ضووٕمٙل ذووً 

 .ذحٔطفحٞس ضف١ٝ
أ٠ٌووى ٌؾووال ٠طووٛ٘ؽ 
ِؼٟ قرًّح ٍِطٙرًح ِح 
ذ١ٓ جٌؼمً ٚجٌؿْٕٛ 
والً ْٛجءل فوال أ٠ٌوى 
يوووٍج ٠طٍٚووى نطووًأ  
ٔط١ؿوووووس أفؼحٌوووووٗ  
١ٌُهفووووٟ أنطووووحءٖ 

 ذكؿؽ  ٚأػًجٌل
ال أ٠ٌى ِٓ ٠طظحٍ٘ ف

ذٛووووفحش جٌٍؾووووحي 

ٚ٘وووٛ ال ٠ُؼوووٍف ئال 
ًٍج“فٟ ذطحلطٗ  ” يو

٠ُرِؼص ٕ٘وحنل أ٠ٌوى 
ٌؾوووووووال ٠ٍٍُِّوووووووُ 
أنطوووحتٟ ئيج ذوووىش 
ِّٕٟ ٠ٚغٍلٙوح فوٟ 
ذكووووٌٛ جٌٕٓوووو١حْل 
٠ٚكٍق ووً ؾٓوٌٛ 
آنٍ٘وووح جٌفوووٍجق أٚ 

 .جٌكٍِحْ
ال أ٠ٌووى ِووٓ ٠ّطٕووغ 
ػٓ جٌم١حَ ذٛجؾرحضٗ 
ػٕى جٌهوالف  نًٛفوح 
ػٍووووٝ يو٠ٌٛطووووٗ  

أٔػووحٖل أ٠ٌووى ف١َمّووُغ 
ِووٓ ٠طكٍّووٝ ذٗوو١ُ 
جٌٍؾٌٛوووس ٚجٌٕهوووٛز 

 .قطٝ جٌٕهحع
ًٛووووح  ال أ٠ٌووووىٖ ٖه
٠ك١ووح إلْووؼحو يجضووٗ 
ِٚطحِػٙوووح جٌوووٛلطٟل 
ِٚح ْٛج يٌوه فوٟ 
جٌٙرووحءل أ٠ٌووىٖ ٠فىووٍ 
٠ٚووووىلك أٚاًل فووووٟ 
و١ف١ووس ئٌٞووحء ٌذووٗل 
ِٖ ٖو٠ٍىس  ِٚٓ ذؼوى
جٌك١وووووحز ذؼاللوووووس  

 .ٚحولس  ذال ؾفحء
”جٌؿُء جٌػحٟٔ“٠طرغ 
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 دمحم عّس 

 بىاء ٚٔدَ 

 

 

 

 

 

وحْ ٠ح ِىحْ وحْ 
 فٟ لٛس ِٓ َِحْ
ٖحخ ػحٔ ق١حضٗ 
 ٌُْٚ ف١ٙح يو٠ٍحضٗ

ً ٠ٗٛف  ّٓ َو
قٍّٗ ٟٚٔٓ ٌكٓ 

 ف١ٍّٗ
ٚفؿأز جٌكٍُ ٞحع 
 ٚنٍٓ وِٛع جألٚجْ
ػحٖص فٟ لٍرٗ 

يوٍٜ ِحضص 
 ّّٖ ذىٍز

ذّ جٌكم١مس غ٠ٍرس 
 ئْ جٌىِٛع ذ٠ٍثس
ٚئْ جٌك١حز ِٕ 

يوٍٜ ذّ قم١مس 
 ٚفىٍز

جضمُٓ  لٍرٟ
١ٛٔٓ ذ١ّٕح ئقٕح 

 جالض١ٕٓ
ٚجأل٠حَ ٚج١ٌٕٓٓ 
ٍْلص يو٠ٍحش 

 لٍر١ٓ
جٌركٍ ْىٓ 

أٖٛجلٟ ٚػ١ٕح 
 وفٕص أٍْجٌٞ

١ْٚٚ نالَ ج١ًٌٍ 
جٌمٍّ ذ١مٛي 

 ػحٖم١ٓ
ٚجػطًٌش ٌّح ذؼىش 

ٚجٌٜٙٛ وٗا 
 أفىحٌٞ

ٚجػطًٌش ٌّح 
جٌط٠ٍك ٚؼد وحْ 

 جنط١حٌٞ
جٌرؼى ػٕه 
 ِٓطك١ً

ّٕه  ِِ ٚجٌمٍخ 
 ِٓطك١ً

ِِٓ غ١ ٍن ٚجٌك١حز 
 ِٓطك١ً

 ٚذى١ص ذىِغ ػ١ٕٟ
ذى١ص ١ِٚٓ 

ٟٕ١ٕٓ٠ 
ذى١ص ٚيوٍٜ قره 

ضٍٚٞ ٌِٛٔ 
 ِؾر١ٕٟ

ِّٙح ٔىَ جٌرىح 
٠ٚحي جٌٙؿٍ 

 ٚجٌفٍجق
ٚوِٛع ج١ًٌٍ 

ٍٙضٕٟ َْ 
١٘فًٟ ١٠فه ؾٛج 
لٍرٟ ٠ىٚج٠ٕٟ
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 ـفاء ِٕطاٚٞ

  ِٓ أٔج

 

 

 

 
 

ِٓ أَٔص قطٝ ضكطً 
 !وٛورٟ ٘ىًج؟
أنٍؾطٕٟ ػٓ 
حيِ جٌّىجٌ ٌُٚ ُضر  

وٕص أػطمى أْ 
 أٌٟٞ ال ُضغُٜ
ّْ و١حٟٔ ال  ٚأ

 ٠طؿُأل
ّْ إِٟٔ ال  ٚأ
٠ٓطط١غ أْ 
 ٠هطٍلٗ أقىل

ُوُٕص ػٍٝ وحًِ 
ِ٘رس  طأ َِ ُػّىضٟ ٚ

 ألٞ غُٚل
وُٕص ال أ٘حخ أٚ 
 أنحف جالٖطرحن 

١َِٕغل  ألْ ِقٕٟٛ 
 ٚأٍْكطٟ قحٍٞزل

وً ً٘ج ضَرىيل 
ٚفمىش ضٛجَٟٔل 

 ٚغحخ جٌؼمً
 َُ ٌِ ُُ ال أػٍ

ج جْطٍُّٓص ٘ىً
 !ػٕىِح ٚجؾٙطه؟

ْٓ أَٔص قطٝ ضفؼً  َِ

ذٟ ِح ٌُ ٠ٓططؼٗ 
 !غ١ٍن؟

َُ ذٗل  ُُ ِح ضّطح ال أػٍ
فٍُ ٠ىٓ ٕ٘حن 

 جقطىحن
ٌُ ضَِكٓ ٌٟ فٍٚس 
ألػٍف نٛحٌه أٚ 
قطٝ أوٌْه  
 ألقىُ ٚألحٌْل
ُّ جقطالٌٟ  ٌمى ضَ
 ذىْٚ ِٛجفمسل

 ذىْٚ ئًٔجٌ ْحذكل
ػٕىِح ٌأ٠طه ضٛلا 
 .لٍرٟ غُ    َٔرَٝ
ٔرٟس ٌُ أػٙى٘ح 

 ْحذمح 
ؾؼٍْص ٌٓحٟٔ 

 ٠ٕؼمىل
ًُ أٍْكطٟ  و

 أٚركْص فحْىزل
أٚحذطٕٟ أٔح ذىاًل 

 ِٓ ئٚحذطٗل
 ٍ ِٛ ٕط ُّ ٚأٚرَف ٘ٛ جٌ
ذىْٚ قٍخ ٚذىً 

 ئٌجوزل
ذً أٚركُص 

ٍِٓٛذًس ِٕٙح 
ًِحل  ضّح

ًٌج ؾحء  وأْ ئػٛح
 ٚجلطٍؼٕٟل

ٍِد  َِٓ أٔص قطٝ ضَم

ق١حضٟ ٌأْح ػٍٝ 
 !ػمد؟

 ِِّٟٕ و١ا أنًضٕٟ 
 ٚغٍٓص لٍرٟ
ِح ٚٚٞؼَص ذٗ 

 !أٌوضٗ؟
وأّٟٔ ِغ١رس  ألّٟٔ 

 ٍٖذُص جٌهٍّل
ٍُ ُقرّه  نّ
 جٌّفحؾةل

فٍُ أَؾى أٖٙٝ 
 !ٚأيوٝ ِٓ يٌه

٠ح أٔصل ًٌُ أػى أٔحل 
 ٚأٔح وٍٟ ْؼحوزل
ٚألٌٛٙح  ١ٌِّٓؼٙح 

 :جٌؼحٌُ
” أٔح أقره“
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   ظ١ٍّت بٓ غاشٞ 

 صس٠ّت اٌفباط
      

 
جٌٍجذؼس ٚرحقح فوٟ 
جٌٗووووطحء الٖووووٟء 

جٌٍػوى ْٜٛ ٚٛش 
ٚجٌّطوووووٍ ٚنوووووالَ 
٠ٓووٛو جٌّىووحْ وووً 
ٖووووووٟء ٘ووووووحوب 
ضم٠ٍرووووووح ئال ضٍووووووه 
جٌٍؼ١ٕووس جٌطووٟ فووٟ 
جٌٍّآز ال ضىوا ػوٓ 
جٌػٍغوووٍز ِٕٚوووحوجضٟ 
ٔؼُ ئٔٙح أٔح أٚ ٌذّوح 
ٔٓوووهطٟ جألٚووو١ٍس 
وحٔص وجتّح ضّٙوّ 
ذاْووووّٟ ٚوٕووووص 
الأذٗ ٌٙح ضٓوطفُٟٔ 
وػ١ٍج ٚضػ١ٍ غٟورٟ 
فٟ ووً ِوٍز أٔظوٍ 
ف١ٙوووح ئ١ٌٙوووح وحٔوووص 
ضؼوووووحضرٕٟ ػٍوووووٝ 

ذٙووح ٚذّووح ِحفؼٍطووٗ 
إٔٔووٟ ٌٓووص ِػٍٙووح 
ال أْطط١غ جٌوطكىُ 
فوووووٟ ئٔفؼالضوووووٟ 

ٚغٟووووورٟ وٕوووووص 
أٍٞذٙح قطٝ ضؿوٍـ 
٠ووى٠ح ٌٚىووٓ ٚووٛضٙح 
جٌٍؼ١ٓ ٌُ ٠هٍؼ ِٓ 
ٌأْٟ وحٔص ضكٍٟ 
فووٟ وووً جٌّٛجلووا 
جٌطوووٟ ِوووٌٍش ذٙوووح 
ٚضمٛي ٌٟ ذأٙوح ٌوٛ 
وحٔووص ِىووحٟٔ ٌّووح 
فؼٍووص ٘ىووًج ألٔٙووح 
ضظٓ ٔفٓٙح أفٟوً 
ِٕٟ ْكمح ٌٙح وُ 
٘ووٟ غر١ووس ضووطكىُ 

ٗووووحػٍ٘ح ف١ٙووووح ِ
ٚضؼحِووووً جٌؿ١ّووووغ 
ذٍطووا قطووٝ ِووٓ 
أْحؤج ٌٙح الضغٟود 
ٚالضؼووووٍف ِؼٕووووٝ 
جٌكموووى ٚجٌىٍج١٘وووس 
ضٓووطكك أْ ضرؼػووٍ 
ٚضُّق ػٍٝ فىٍ٘ح 
جٌروووووووووووووووووووحتّ 
ٚأقٓحْووووووووووو١ٙح 

ٌىوووٓ …جٌّف٠ٍوووس 
ً٘ج جٌٛرحـ ٌُ أوٓ 
فٟ ِوُجؼ ٠ؿؼٍٕوٟ 
أضكٍّٙووح ٚالأوطووٍظ 
ٌٙوووح ٟٔٙوووص ِوووٓ 
ْووو٠ٍٍٞ ٚٚلفوووص 
أِحِٙوووح ٌوووُ أضفوووٖٛ 
ذىٍّس ضٍوطٙح ضػٍغوٍ 

ٔس ٌٛقوى٘ح وحٌّؿٕٛ
ض٠ٍووووووى جٌهووووووٍٚؼ 
ٌّٓووووحػىضٟ ٌووووٓ 
جوػٙووح ٘ووًٖ جٌّووٍز 
ضووطكىُ ذووٟ ِؿووىوج 
جذطٓووووووّص ٌٙووووووح 
ئذطٓووووووحِس ٖووووووٍ 

ٚئْووطُٙجء ١ٌِٚطٙووح 
ذىووووً ذووووٍٚو ِووووٓ 
جٌٗووٍفس فٓوومطص 
ٚضرؼػووووٍش ٌمطووووغ 
ٚغ١ٍز ػٍوٝ ٠وٛي 

ػوووىش … جٌٗوووحٌع 
ئٌووووووٝ ْوووووو٠ٍٍٞ 
فؼووووحوش ٚٚلفووووص 
أِووحِٟ ِؿووىوج أٞ 
ٌؼٕوووس أٔوووص قٍوووص 
ػٍووٝ ٌأْووٟ ٘ووًج 
جٌٛرحـ ئضؿٙص ٔكٛ 

أنٍؾووص ِطرهووٟ ٚ
ِووٓ جٌووىٌؼ ْووى١ٕس 
نرأضووٗ ٌٚجء نٙووٍٞ 
ٚئوػ١ووووووص أٔووووووٟ 
ْووأوطٍظ ٌٙووح وّووح 
فؼً ِؼظُ جٌٕوحِ 
ج٠ًٌٓ لوحذٍطُٙ فوٟ 
ق١حضٙوووووح ٚالضوووووُجي 
غر١وووس ٌٚوووُ ضوووطؼٍُ 
جٌوووووىٌِ فوووووأٌوش 
ضٍم١ٕٙووح ئ٠ووحٖ ٘ووًٖ 
جٌّووٍز ذٗووىً ؾ١ووى 
ِووٓ نووالي غووٍِ 
جٌٓووى١ٓ ف لٍرٙووح 
ٌُٚ أوطفوٟ ئال ذؼوى 
جٌىػ١ٍ ِٓ جٌطؼٕحش 
قطٝ ْمطص ؾػوس 
 ٘حِووووىز ٚفحٞووووص
وِحتٙووووووح ٔظووووووٍش 
ٌٍٍّأز جألنٍٜ فٍوُ 
أؾووووى ِووووٓ أغٍ٘ووووح 
ْووٜٛ ذمووغ وِحتٙووح 
ػٍووووووٝ ٚؾٙووووووٟ 
فٛٞوووؼص ئٚووورؼٟ 
ػ١ٍٙووح ٚوطرووص فووٟ 
جٌّوووووٍأز قّمووووووحء 
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ذووىِحتٙح غووُ قٍّووص 
ؾػطٙح ١ٌِٚطٙوح فوٟ 
ذثوووٍ قوووى٠مطٟ ٌوووُ 
٠طرمٝ ِٕٙوح ْوٜٛ 
ذؼٝ جألٚحذغ جًٌٞ 
لطؼووووطُٙ ٚ٘ووووٟ 
ضٕظوووٍ ٚذموووغ جٌوووىَ 
ػٍٝ جٌكحت١ ٔظفص 
جٌفٛٞووووٝ ٚػووووىش 
ئٌووٝ ٔووِٟٛ أن١ووٍج 
ج٢ْ ٘وووووووووووووٟ ال 
ضٕحو٠ٕٟ ٌىٓ أق١حٔح 
٠ٍجٚؤووووٟ ١٠فٙووووح 
٠ٚووووى٠ح جٌٍّطهووووس 
ذؿ٠ٍّطٙح ٚٚوٍجنٙح 
جٌرٗووووووغ ٌىٕووووووٟ 
الأوطووٍظ ٌٚووُ جٔووىَ 
ٚجْ ْوووّكص ٌوووٟ 
جٌفٍٚووووس ْووووأػ١ى 

أنوووٓ جْ … جٌىوووٍز
جٌك١ووحز ٌوو١ّ ف١ٙووح 
ِىوووووحْ ٌكّموووووٝ 
ِػٍٙووح ٌووُ ٠طغ١ووٍٚج 
ِّٙووح ػٛووفص ذٙووُ 
جال٠وووووحَ أيووووووٍ أْ 
ٖهٛح وجِ نٍٟ 
ذووووحٌغ١ٍ فٕمّووووص 
 ػ١ٍٗ ١٠ٍوس ق١وحضٟ
ٚوٕووووص ال أػووووٍف 
ْوووووٜٛ جٌٓوووووٛجو 
ٚجٌىٍٖ ًٌٚٙج أقٓى 
٘وووإالء جألٖوووهح٘ 
جٌٛووووووووووووحولْٛ ٚ 
جٌر٠ٍثوووْٛ أِوووح أٔوووح 
فىٕص وجتّح أقوحٚي 
جٌٓوووو١طٍز ػٍووووٝ 
ٚقووٕ ذووىجنٍٟ ئال 
جٔٗ نٍؼ ٚوٍٗ ػٓ 

ج١ٔحذوووووٗ ِٚهحٌروووووٗ 
ٌٍؼحٌُ أٔوح قوًٌضُٙ 
ٌٚوووووووُ ٠ىطٍغوووووووٛج 
١ٌطكٍّووٛج جٌؼٛجلوود 

ئيْ
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 حس٠ٕد حبمٝ

 

 

  

 

 

ٔفييييي١غت عّخيييييٟ  ِمييييياي }
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أٔيييا خيييازس ٠يييا عّيييٗ حغبيييٟ 

 أص١بٍه عاصت ٚأٔا زاصع؟

حسصييع باٌعيييِت ٠ييا عب١بيييٟ 

ِخٕعيييييياغ ٚأٔييييييج زاصييييييع 

حؽييخسٞ زبطييت صسص١ييس ِييٓ 

خاٌخه صّياتث اٌٍيٟ رازؼيت 

 .أٚي اٌؽازع

عّٗ أخٟ حيمِسٞ عالس ٠ا 

 .٠ا ز٠غت اٌغبا٠ب

أت ليي١ٌٍٟٛ ٠ييا عّييٗ ٘ييٛ ١ٌييٗ 

اٌعييج ِّىييٓ حغٍييك ؼيينس٘ا 

 ش٠سٚ؟

٠ييييا ظيييياحس ٠يييياز  دٞ حبمييييٝ 

واز٘ييييت ٚبا٠نييييت ٠ييييا لييييٕا٠ا 

 .ِٚػ بال١ت عٍٝ عاصت

٘يييييٛ أخيييييٟ ظيييييّنخٟ عيييييٓ 

 ؼ١س٠ٓ ٠ا عّٗ؟

ؼ١س٠ٓ بيج اسظيطٝ ؼينباْ 

 صازٔا ؟

ت ٠ييييا عّييييٗ ؼيييي١س٠ٓ عبييييد 

 .اٌٛ٘ا 

ٌٚدٞ ٠نٕٟ بج عد ٔنسرٗ ٠ا 

 ؟

 .ؼ١س٠ٓ اٌٍٟ بخغٕٟ ٠ا عّٗ

لفدن ؼ١س٠ٓ آٖ ٠ا ١١١ًٌ ٠يا 

 عب١بٟ ؟

أ٠ييٖٛ ٘ييٝ بؽييغّٙا ٌٚغّٙييا 

 .٠ا عّخٟ

 ٚ٘ٝ عٍّج ا٠ٗ؟

عٍمييييييييج ؼيييييييينس٘ا ش٠ييييييييسٚ 

ٚاحطٍمج ِيٓ صٛش٘يا ٚبميج 

 .حسٔد ٠ا عّٗ

ٚ٘ييييييييٛ اٌبخيييييييياع دا اٌٍييييييييٟ 

١ِخعيييّاغ يحس٠ٕيييد  عاصيييت 

 عٍٛة ٚت ٚعؽت ٠ا لٕا٠ا؟

ِمٌٛى١ػ ٠يا عّيٗ دا عاصيت 

ٟ اٌٛاعيييد ٠خؽيييٙس ويييدٖ ح ٍييي

بييييي١ٓ ٠يييييَٛ ١ٌٍٚيييييت ٠ٚبميييييٝ 

باٌعيييّا ٚظييي١سحٗ عٍيييٝ ويييً 

 .ٌعاْ

٠يييا ظييياحس ٠ييياز  ٚ٘يييٝ دٞ 

عاصت حخماي ٚت حفسط عد ٠يا 

عب١بٟ ٠يي زبٕيا ٠عيخسٔا ِيٓ 

اٌفمييا٠ظ د١ٔييا ٚآخييسٖ بييط 

عٍٝ اٌنَّٛ ؼٛف ٠ا لٕا٠ا 

اٌعييج ٌّييا حخمٙييس حنّييً اٞ 

عاصييت ِخ طييسغ عٍييٝ بيياي 

عيييد ٚؼييينس اٌعيييج شٞ ِيييا 

ٗ حيييياس إٌيييياض وٍٙييييا عازريييي

زاظٙا ِٚخعخغٕاغ عٕيٗ إت 

ٌٍؽيييييييييد٠د اٌميييييييييٛٞ بيييييييييط 

ِميييٌٛخ١ٍػ ٠يييا ليييٕا٠ا ٘يييٝ 

بمييييييج اٌبخيييييياع دا يحس٠ٕييييييد  

 إذاٞ؟

اظيييىخٟ ٠يييا عّيييٗ ِيييػ ويييً 

اٌعيييخاث ٚاٌبٕييياث ٚويييً حييياء 

إٌعيييييٛة احنيييييانفٛ ِنا٘يييييا 

ٚخٍٛ٘ا حس٠ٕد عخٝ اٌسصاٌيت 

 .زوبٛا اٌّٛصت ٚعٍٛ اٌخسٔد

٠نٕييٟ ِيلييٛغ غ١ييس خييسا  

اٌب١يييٛث ٚاٌفميييا٠ظ عٍؽييياْ 

ٖ اٌبخيييياع دا يحس٠ٕييييد  ٠ ٍييييٛ

 .اٌٍٟ بخمٛي ع١ٍٗ ٠ا عب١بٟ

ت ٠ا عّٗ ٘ٛ أٔيا ِمٍخٍىي١ػ 

ِيييػ ؼيييسن اٌخس٠ٕيييد ٠ىيييْٛ 

رميييا٠ظ ِّٚىيييٓ أٞ عاصيييت 

عٍيييٛة حبميييا حس٠ٕيييد ٚاٌيييد١ًٌ 

عٍييٝ وييدٖ إْ ٠اظيي١ّٓ وّيياْ 

 .بمج حس٠ٕد

٠اظ١ّٓ! ١ِٚٓ ٠اظي١ّٓ دٞ 

 ٠ا عب١بٟ؟

ِنمييٛي ٠ييا عّييٗ ِعييّنخ١ػ 

عييييييييٓ ٠اظيييييييي١ّٓ ِييييييييساث 

 اٌنٛلٟ؟

اٌبخييييييييييياع دا  ٚدٚي بميييييييييييٛا

يحس٠ٕييييد  بنييييد ِييييا احطٍمييييٛا 

ٚرمييغٛ بنييك ٚت عييد لخييً 

اٌخيييأٟ ٚت ا٠يييٗ ٠يييا عب١بيييٟ؟ 

ٔييييٛزٟٔ زٚط إٌٙييييٟ ٠ٕييييٛز 

 .نس٠مه ٠ا ٔٛز ع١ٕٟ

ت ٠ا عّٗ ٚت أٞ عاصيٗ ِيٓ 

دٚي دٞ ٘يييييٝ بيييييط حنبيييييج 

ؼييي٠ٛٗ ٚ٘يييٛ ٚلييي  صٕبٙيييا 

ٚنٍنييٛ بيياٌخٍفص٠ْٛ ٠خغصٌييٛا 

ببنك ٚاؼٟ عب ٚغّيصاث 

ٚعىا٠اث لَٛ إ٠ٗ بما إٌياض 

عبخُٙ ٚاٌعخاث احّٕيج  وٍٙا

اصٛاش٘ا حبمٝ شٞ اٌنٛليٟ 

رييٟ ع١ٕخييٗ ٚاٌسصاٌييت وّيياْ 

ب١يييدعٛ زبٕيييا ظيييخاحُٙ حبميييٝ 

٠اظ١ّٓ بط ٌألِأت ٠ا عّٗ 

اٌسصاٌت ِٕمع١ّٓ بّٛلٛع 

٠اظييي١ّٓ ٚبنميييُٙ عيييا٠ص٠ٓ 

ِساحييييياحُٙ ي٠اظييييي١ّٓ عبيييييد 
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اٌنص٠يييييص  ٚاٌمعيييييُ اٌخيييييأٟ 

عيييا٠ص٠ٓ ظيييخاحُٙ ي٠اظييي١ّٓ 

ـييبسٞ  ِييا ع١ٍٕييا ٠ييا عّييٗ 

ز٠ه بيط ِيٓ ِػ ٔالؿ حٛ

اسخيييييييييس ويييييييييدٖ ٠اظييييييييي١ّٓ 

 . ٚاٌنٛلٟ بمٛ حس٠ٕد

ؼييٛف ٠ييا عب١بييٟ ٠ّىييٓ أٔييا 

ظييييييييج وب١ييييييييسة ٍِٚيييييييي١ػ 

بييييييييياٌخٍفص٠ْٛ ٚاٌبخييييييييياع دا 

يحس٠ٕيييييييد  بيييييييط أعيييييييسف 

باسـيييٛي وييي٠ٛط أٚٞ أٚٞ 

ٚاٌعييييج ؼييييي١س٠ٓ آٖ ٠ا١ٌيييييً 

ِييييػ أٚي ٚاعييييدة ٚت أخييييس 

ٚاعيييييييدة حخمٙيييييييس ٚحغٍيييييييك 

ؼنس٘ا ِٓ اٌ ٕمٗ عخٝ ٌٚٛ 

بخغيييب صٛش٘يييا وأيييج ٌعيييٗ 

عيلييت ؼيينس٘ا بمييا عييساَ أٚ 

عيييي ٍِٕيياغ دعييٖٛ ٚوّيياْ 

اٌعييييج ٠اظيييي١ّٓ ٚصٛش٘ييييا 

ِيييُٕٙ وخ١يييس ب١ؽييي١ٍٛ بنيييك 

ٚليييييج اسشِييييياث ٚ٘يييييٝ دٞ 

اسـييٛي ٚعّسٔييا ِييا ظييّنٕا 

 . عُٕٙ عاصٗ

بط ٠ا عّيٗ إٌياض ٍِٙياغ 

ظ١سة غ١س ؼ١س٠ٓ ٠ٚاظ١ّٓ 

 .ٚاٌىً ِسوص ِناُ٘

ؼيييٛف ٠يييا عب١بيييٟ أٔيييا ِيييػ 

لييييييدُ٘ ٚبييييييدع١ٍُٙ زبٕييييييا 

ُِٙ ٠ٚعييندُ٘ بييط رييٟ ٠ىييس

ٔييياض وخ١يييس أٌٚيييٝ ِيييُٕٙ إْ 

 .إٌاض حسوص ِناُ٘

 شٞ ١ِٓ ٠ا عّٗ؟

٘مٍييييه ٠ييييا عب١بييييٟ عييييازف 

خاٌخه صّياتث اٌٍيٟ رازؼيت 

أٚي اٌؽيييييييازع ٚ٘خؽيييييييخسٞ 

ِٕٙيييييا اٌضسص١يييييس دٞ ظيييييج 

ِىارغت بنص اٌف١  بخضسٞ 

عٍييٝ ٌمّييت ع١ؽييٙا ٚباٌؽييخا 

ٚحغيييييج اٌّطيييييس ٚاٌعيييييمنٗ 

بخيل١ٙيييييا باٌؽيييييازع بخب١يييييع 

خّيييدغ ٚحؽيييخسٞ عٍؽييياْ ِ

ا٠ييييد٘ا ٚحخعييييٛي ِييييٓ عييييد 

صّييياتث بميييا صٛش٘يييا ِييياث 

ٚظييا  بسلبخٙييا ظييج ع١يياي 

زبيييخُٙ ٚوبيييسحُٙ ٚعٍّيييخُٙ 

صيييييٛشث اٌبٕييييياث ٚانّٕيييييج 

ع١ٍُٙ ٚٚلفج صٕيب ٚتد٘يا 

ٚٚـٍخُٙ ٌبيس اسِياْ ٌٚغيد 

دٌييييٛلخٟ زارمييييت حعييييخس٠ظ 

باٌب١ييج ٚدٞ ٚغ١س٘ييا وخ١ييس 

أِٙييييياث ِطٍمييييياث ٚأزاِيييييً 

حغٍّيييييٛ لعيييييٛة اٌ يييييسٚف 

ُٙ ٚٔ سة إٌاض اٌٛعؽت ٌي١

ِيييييٓ غ١يييييس ِيييييا ٠ؽيييييخىٛ أٚ 

٠ٙسبيييييٛا ِيييييٓ اٌّعيييييم١ٌٚت 

ٚاٌٍٟ ش٠ُٙ وخ١س ّٚ٘ا اٌٍيٟ 

٠عييييخاٍ٘ٛ إْ إٌيييياض حسوييييص 

ِنييياُ٘ ٚح ٍييي١ُٙ اٌبخييياع دا 

يحس٠ٕد  اٌٍٟ ب١ؽيٙس إٌياض 

٠ّىيييييٓ عيييييد ٠غيييييط بييييي١ُٙ 

٠ٚىييييييسُِٙ ٠ٚغععييييييُٙ اْ 

 .صٙدُ٘ ِسعػ بيغ

ٚهللا ِنييياوٟ عيييك ٠يييا عّيييٗ 

بيييط ٔميييٛي ا٠يييٗ بميييا إٌييياض 

بميييييييج بخ١ضيييييييٟ باٌٙا٠فيييييييت 

حخفيييييدز ٠ٚاِيييييا حسٔيييييداث ٚ

ِص٠فييييييٗ ؼييييييغٍج حفى١سٔييييييا 

ٚاخييدث ٚلخٕييا ٚبمييج لييدٚة 

 ..ٌبٕاحٕا ٚأٚتدٔا

رٟ ٔٙا٠ت عد٠زٟ اإلرخسالٟ 

ِييييع عّخييييٟ ٠يييياز  حىٛٔييييٛ 

إظخّخنخُ ب١ٗ بيط ٌٚألِأيت 

أعييب أعخييسف ٌىييُ إعخييساف 

ـييغ١س ٚ٘يييٛ إٔييٟ ِنٕيييد٠ػ 

عّٗ سٟٔ ٌٚألظي  ِغيسَٚ 

ِيييييٓ اٌنّيييييٗ ٌٚألظييييي  ٌيييييُ 

أصس  إععاض أْ ٠ىْٛ ٌٟ 

ٚزبّا ٌرٌه إخخيسث أْ عّٗ 

حيييحٟ إٌفيي١غت عٍييٝ ٌعيياْ 

عّخٟ اٌخٟ أرخمدث ٚصٛد٘يا 

 .. ِٕر ٚتدحٟ

دِييييييخُ ٚأعبييييييخىُ ب ١يييييييس  
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ٍْٜٛ ٚرف    
 قٛجٌ ِػٗك

 

 

ى  َّٙ َ  ضٕ يجش ٠ٛ
ِٖك لحتالً   :جٌؼح

ٍُِه  ِِ أٔح ػحٖك  ألٔح
 ..جٌطٟ

ضٕٓؿٕٟ قًٍٚفح 
 ..ِطٍج١ِس جأل٠ٍجف
ضٓرُف ذٟ فٟ 

ُِ ج ٌه١حي ػحٌ
 ..نحٚطٕح ٚفم١

ُٗ أقى   ُ  ال ٠ىٌو ػحٌ
ٛجٔح ِْ.. 

ح  ًِ ح أٔغح َٙ ضؼُف١ٓ ذِ
 ٌُ ُُ ٌٙح أٚضح ضٙط

 ..لٍرٟ
ٌٚطحٌّح ٌوَّوُش ضٍَِه 
ُْ ذّفٍوٞ  جألٌكح

 ..ٍِجش  ٍِٚجش
أٔطٟٗ ِٓ ف٠ٍِ 
جٌٓؼحوز وأٔٗ 

جٌٍمحُء جًٌٞ ٌُ ٠ٌٛى 
 ..ذؼى

 ! ٌمحء  ػٍٝ جٌٌٛق
 ًِِ ٌٚىٕٗ ِطىح

 .. جٌؼٕحٍٚ
ٍُ جٌٌُ٘ٛ ٠ٕرؼع  ػر١

ِٕٗ ل ٚٚؾٙه 
جٌَكٓٓ ٠ٍٗق 

 وّّٗ  
وجفثس ذأٖؼطٙح 
جًٌ٘ر١س جٌطٟ 

ُِؼ ذأٔٓؿطٟ  ضّط
 فطًٚخ

جألؾٓحو ٚضّطُؼ 
 .. جألٌٚجـ

٠حٌٗ ِٓ قٌٟٛ 
َٕح ٠ح  ١ٍ٠ك ذِ
 ..ػحٖمس

أنًضٙح ٌٙفُس 
جٌٗغِا ٌٚوش 

ٍِػسً  ُِٓ: 
أضكٓرٕٟ أوطُد 

 !ذأٔحٍِٟ ؟
ُم لٍرٟ  ُٟ ذ١ّٕح ٠

قٍٚف ٘ٛجن جًٌٞ 
 ..جْط٠ٕٛٗ
حضٟ ئٔٙح ٔرٟ

 ..جٌّطالِقمس
ٌٚؾفحش ذأٚضحٌٞ 
جٌّطٙحٌىس ِٓ 

 ..وِٚٔه
أٔص ٠ح ق١حز لٍرٟ 
جًٌٞ ٌطحٌُ جٔطظٍ 
 ..أْ ضُىخ ف١ٗ جٌٍٚـ
ٚلى وحٔص ٌى٠ه 
ضىنٍ٘ح ٌٛلِص 

 ..ِؼٍَٛ
١٘ٙحش لٍرٟ أْ 
٠فُطٍ ػٓ ِػٗك  

 .. ضٍّىٗ

ٟ٘ جٌى١ٔح ٔك١ح ذٙح 
 ..ٌكظحش

غُ ضٕطٍك جألٌٚجـ 
ُ  ضٓطمٍ ف١ٗ  ٌؼحٌ

 ..ِغ ِٓ ُضكد
ِقُره ٠ح لىٌٞ ٚ

ُ
أٔح أ

 ..جٌؿ١ًّ
جًٌٞ ؾحء ػٍٝ 
ً  ٌٚىٕٗ فٟ  ِٙ

 ..ِق١ٕٗ
ضّٓىُص ذٗ وٟ 

 ..أق١ح
ٚأٔح ج٢ْ ػٍٝ ل١ى 

جالٔطظحٌ ٌك١ٓ 
 ..جٌٍمحء

قطٝ ٚئْ وحْ فٟ 
ُِ جٌه١حي فأٙح  ػحٌ

 ..ق١حُز جألٌٚجـ
ٍُ ً٘ج جٌٍمحء  ْٕٚؼطر
ًٌج ِٓ  ذّػحذِس جػطًج
جٌك١حِز ػٓ لٓٛضٙح 

 ِؼٕح
ْٕٚطمرً جٌُؼًٌ 

. ٌَِقد ٌ  ذٛى
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 عبدٖ ِسلؿ

   ا١ٌه

 

 
  

 
اٌٝ اٌخٟ أعببخٙا, وّا أعببج 

 اٌىز١ساث غ١س٘ا

ٚٚصدث أْ وٍٙٓ ظٛاء, وً ٚاعدة 

 ٌٙا بفّخٙا

 ٌٚىٓ

وٍٙٓ عفسْ أخاد٠دا  ً 

 ٌٓ ٠مٜٛ اٌصِاْ عٍٝ ِغٛ٘ا

 اٌٟ ِٓ عؽج ِنٙا ٚ بٙا

 اسًِ ٚ اسٌُ

 ٚ وً اٌّخٕالماث

 إ١ٌه

 اٌٟ

………………………. 

what a day 

Was it a dream? 

Was it a nightmare? 

No doubt, I loved you 

and I still love you 

As I loved a lot before 

you and lived with them 

my life 

They left me because that 

is life, I appreciated them 

Because I have never 

known hatred, 

But to tell the truth, 

though we lived happy 

times and sad times 

We enjoyed living 

together, 

Yet, I felt unsafe with 

you, 

Before you appeared in 

my life, 

I had had the feeling of 

scaring of you, 

I expected that you 

would be like the others 

But you were different, I 

met you with hope that I 

would leave you before 

you leave me. 

However you to be, I 

have never thought that 

you would do more than 

others, 

I tried to adapt living 

with you, accepting your 

moodiness, 

I wished to leave you 

before of thinking of 

leaving me, 

But ,you were cunning as 

you used to be with me, 

I knew that you have 

booked your departure 

ticket in the following 

days, 

I could not imagine that, 

nor that you would 

surprise me, 

You could easily shoot in 

the core, 

And leave deep scars that 

can never been healed , 

The wounds are bleeding 

heavily , 

No medicine nor time 

would cure then 

Yet I’m still breath, 

hoping that I leave you 

before you do, 

As I do not want a new 

one in my life . 

I ,m astonished none of 

you left me without a 

scar 

I remember you all ,one 

by one, minute ,by 

minute . 

I think the game is over , 

I’ll try to leave you 

before you leave me, 

And if I could not ,I 

would not stay for 

another love 

Abdu Morkos Abd el 

malak
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 عىا٠احه

 عٕاْ اٌنع١ٍٟ

 

 

 

 

 بخغا٠ً عٍٝ ٔفعٟ ٚبىد 

ٌّا بىْٛ رٟ دِٛعٟ 

 غس٠مت

ٚز عٍٝ زٚعٟ ٚبد

 ٚبمغه

 ٚبمٛي بىسة حسٚط اٌم١مت

 ٚبفخػ رٟ عىاٚٞ لد٠ّت

 ٚعٍٝ أ١ٕٟٔ بصزع ٚزد

 ٚبسٚط أعبه ب١ٕٟ ٚب١ٕٟ

 ٚرٟ ع١ٕت لٍبه ع١ؽج

 ٌّٚا رٟ ٠َٛ ٠غٍبٕٟ ع١ٕٕٟ

 بضسٞ ٠ا صدٞ عٍٝ اٌؽبان

 ٚأظخٕان ودٖ ح١ضٟ حاخدٟٔ

 ٚحٛد٠ٕٟ أزوب ِسص١غت

 أٚ حؽاٚز ٌٟ أٔصي ٌه صسٞ

 بٟٛٔعٍؽاْ حد٠ٕٟ اٌبٛٔ

رٟ عٛاد٠خه أٔا ٠ا ِا 

 ظٙسث

 ٚعٍٝ بابه صس٠ج ٌٚنبج

٠َٛ ِا ِؽ١ج ِا بى١خػ 

 ع١ٟٛٔ

 عٍؽاْ زٚعٟ زرمج بُندن

ٌّٚا ظّان ٕ٘ا رِم١ج 

 صٕبٟ

 عفس اظّه عدٚحت رٟ لٍبٟ

 عازف ١ٌٗ شعئت أٔا ِٕه؟

عٍؽاْ ِؽ١ج ِٓ غ١س ِا 

 حمٛي ٌٟ

ٚإ٠ٗ ِ ١ٍٕٟ بفاٌظ 

 شعٍٟ؟

عىا٠ت رٟ ٠َٛ ظّنخٙا 

ِٕه!
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  ُش٘سة عّصة

 رٟ عمسة اٌؽٛق

  

  

 

 

رٟ عمسة اٌؽٛق صٍعج أصابٗ 

اٌروس٠اث ٚ اٌعاعاث ٚ اٌدلائك 

 اٌخٟ ِسث بدٚٔه

…. 

 غ١ابه ٠ّأل د١ٔا٠ا ذ٘ٛت ٚ بٙخأا

غ١ابه ٠ّأل د١ٔا٠ا عخّت ٚ 

 غّٛلا

 ٌىٕٕٟ ٠ا ظ١دٞ أزان

 أصدن ٚ أزان رٟ وً ؼٟء

أصدن رٟ اسؼ١اء اٌ ا٠ٚت رٟ 

ٚ اسؼ١اء إٌالفت  اٌيؼٟء

أصدن رٟ داخٍٟ ٚ بؽدة سٕٟٔ 

 أٔا أوزس اسؼ١اء ٔمفأا

بدٚٔه ٠ا ظ١دٞ حغّسٟٔ اٌزغساث 

 ٚ ت ؼٟء ٠ّألٟٔ غ١سن

بدٚٔه ت ؼسٚق ٌؽّعٟ ٚ ت 

 ظٙٛز ٌمّسٞ ٠ا لّسُ 

أٔا بدٚٔه لف١دة ِمخبعت غفٍٛا 

 عٓ ذوس واحبٙا

بدٚٔه ت اٌٛلج ٚلج ٚ اسِىٕت 

 عٍٝ ظنخٙا ل١مت

ٌعاعاث عٛت ٚ اٌغٛي حّس ا

 .. لسٔا بً لسْٚ

أٔج ٠ا ظ١دٞ ِٓ حىٍّٕٟ ٚ 

 بدٚٔه أبمٝ ٔالفت ٌألبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ِغّٛد عاِد

  أع١ٕٟ

 

 

 

 

 

 ٘ٛعدن إْ أبند

 ٚأنٛف اٌد١ٔا ؼسق ٚغس 

 ٚا٘ضس ع١ٕٓ ا١ًٌٍ بفٕضاْ بُند

 ..بناد رٟ بناد ِػ رازق

 أعيِٟ ٠ضٛش أعممٙا

 ٠ضٛش اٌفٛزة ِبخٛزة

 ٠ضٛش زؤ٠اِن حغ١١ٕٟ

 ٠ضٛش ع١ٕىٟ حٛعؽٕٟ

 رازظّٙا عٍٝ اٌضدزاْ

 ٠ضٛش اٌبند ٠مخٍٕٟ

 راعمٕٙا بىً أِاْ

 ِٚػ ٘مٌٛه ٚعؽخ١ٕٟ

 ..أع١ٕٟ

 اظخٕٝ… ٠ا بىسٖ اٌضاٞ

 خدٟٔ ِنان ٚعد٠ٕٟ

 ٌّسظٝ ٚؼه ٠غ٠ٕٟٛ

 ٌٚٛ ِط عطسن ٔع١ُ اٌبغس

 ٕ٘ارك ا١ًٌٍ بىيَ

 وساِخٟ رٟ اٌعّاء عا١ٌت

 ِا١ٌػ أعبا 

رٟ ويَويَ 
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 إبسا١ُ٘ صّاي

  زع١ً آخس

 

 

 

 

 

رٟ اٌغس  اسخ١سة ب١ٕٕا, ٚلبً 

أْ ألع ٔٙا٠ت عخ١ّت ٌفسؾ 

ٔضاحٟ ِٓ ٘ص٠ّت أخسٜ ٚغ١ا  

إِٓج أْ اٌغب … أخ١س

ٚاٌفساق أ٠م ا… عم١مٟ . 

وأج ب١يز د٠ّٛٔخٗ غازلت رٟ 

لس٠ت ٔائ١ت بٙا … ـّخٙا اٌخاَ

بما٠ا ِٓ نمٛض ز٠ف١ت, 

ظ ارت ع١اة صصئ١ت ِٓ ع١اة ٚ

 .اٌّد٠ٕت

ـّج أصبسٟٔ عٍٟ ِغاٌٚت 

ٔف  … اٌىخابت إ١ٌه ِٓ صد٠د

عاَ ِس بندِا أخ١ٕٙا, ٚت زغبت 

ٌٟ ا٢ْ رٟ ِنسرت أظبا  

رمه ٠ىفٟ ِا ِسزث … اٌسع١ً

 .بٗ

رٟ اٌؽٙٛز اٌعج اٌّال١ت 

… ـادلج أٌ  اِسأة, سٔعٝ

خمج أٌ  ِنسوت عم١ٍت 

نفج أٌ  … سٔخفس ع١ٍه

ٚوخبج أٌ  … ٕت ٚعدِٞد٠

لف١دة ٌٍّٛث, ٚأخ سحٗ ٌزمخٟ 

 .اٌخاِت أٔٗ ألس  ِٓ ٠د٠ه

… عدث إٌٝ ب١يز د٠ّٛٔخٗ

… حازو ا غسٔانت حعمه ٚعد٘ا

رٍُ حىٓ عٕدٞ نالت حىفٟ 

 .إلٔماذ٘ا ِٓ ِٛحٙا اسو١د

ح ١ٕٓ خ١أخٟ ظبب ا ٌٍفساق اٌرٞ 

عدد!؟ اٌغم١مت ـد٠مخٟ إٟٔٔ 

اظخؽنس اٌطس٠ك بغدض ٠عبك 

ٟ, رٍّا زأ٠خه زاعٍت ت خطٛاح

ِغاٌت أزدث ٚلع ظبب ٠عًٙ 

اٌسع١ً ع١ٍه, ععٝ أٔاي عمٛبت 

 .وار١ت رٟ اٌغ١ا 

ٕ٘ا رٟ ب١يز د٠ّٛٔخٗ, ٠ٕخ س 

إٌاض اٌّنضصاث, ٠ٕٚخ سْٚ أْ 

حّس لارٍت نب١ت ١ٌغخؽد اٌّسلٝ 

٠ٕخ سْٚ … ص١ّنُٙ عٌٛٙا

خخاَ أظبٛع ٠عخط١نْٛ ر١ٗ 

… ؼساء اٌٍغُ ٚاٌفاوٙت

ا٢باء ِٓ عًّ  ٠ٕخ سْٚ عٛدة

ن٠ًٛ صاٚش أ٠اَ ٔؽية اٌىْٛ 

ٚأٔا اٌؽاعس اٌّس٘  … وٍٗ

أـٛغ وً ِسة أعٛد, أْ أ٠اَ 

أخ ازُ٘ ٘رٖ وار١ت ٌ ٍك أوٛاْ 

ا عٓ  صد٠دة, حىٓ ٌُٙ عٛل 

 .ِيظاحُٙ ٕ٘ا

٘رٖ ب١يز د٠ّٛٔخٗ, لس٠خٟ اٌخٟ 

ظٕٕج أٔه ع١ّٕا ظخطي٠ٓ 

خطٛحه اسٌٚٝ ر١ٙا ظخخغٛي 

ٌٛلج صٕت أبد٠ت ٚٔن١ُ ٠دَٚ 

 .ع١احٕا ر١ٙا

أزدث بنٛدحه إ١ٌٙا ِنٟ, اْ 

حٙب١ٕٙا ِنضصة ِٓ ِنضصاحه 

 .اٌخٟ أعادحٕٟ إٌٝ اٌغ١اة

ب١يز د٠ّٛٔخٗ ـد٠مخٟ اٌغائبت 

وأج بغاصت واٍِت إ١ٌه, زبّا 

 .أوزس ِٕٟ

أٔا ا٢ْ ظئ وفا٠ت ٌفسق ٘را 

 .اٌفّج ٕ٘ا

ٔف  عاَ ِس وٕج ر١ٗ ألسَ 

وً ٠َٛ اوخٕص … إٌاز عٌٟٛ

ا ِٓ أِٛاٌٟ, تؼخسٞ ب١خ ا  لدز 

ا رٟ غسٔانت  .ـغ١س 

ٌّٚا ظىٕج ب١خ ا عٍٟ أنسارٙا 

ٚعدث اٌٟ … ألسِج بٗ إٌاز

 .لس٠خٟ بي غا٠ت رٟ اٌغ١اة

ا٢ْ ظيخٍد … ـد٠مخٟ اٌغائبت

إٌٝ َٔٛ ن٠ًٛ ٠خٕاظب ٚـّج 

رئاظٙا ت ٠نسرْٛ ِٓ … لس٠خٕا

… اٌغ١اة ظٜٛ ِخنت اٌنائٍت

ٚسٕٟٔ ؼ١طاْ اٌنائٍت اٌؽازد 

ري ِخنت ٕ٘ا … غسَٚ ِٕٙااٌّ

 .حبم١ٕٟ  ٚت ع١ٕٓ ٠ن١دٟٔ إ١ٌه

ـد٠مخٟ أعسلج ب١خٟ رٟ 

أنساف غسٔانت, ٚا٢ْ رٟ بسد 

لس٠خٕا اٌفم١سة ٕ٘ا ظيؼنً ب١ج 

ٚددحٗ ٌٛ واْ صٕخه اٌفغ١سة, 

ععاٖ ٠دفء لٍبٟ 
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د إ٠ٙا  بد٠ٛٞ   

 

 

 

 

شخُ اٌنًّ اسٚي ٚحصاعُ 

اسرىاز  إز٘اـاث اٌخ١ّص   

ة رٟ لفت ّ٘ط اٌضْٕٛ لساء

ِٓ ِضّٛعت ّ٘ط اٌضْٕٛ أٚي 

ِضّٛعت لفف١ت ٌٕض١ب 

8391ِغفٛظ   

 

حخيييييييصاعُ اسرىييييييياز ٚحخفيييييييازع 

اٌؽ فيييي١اث رييييٟ عمييييً اٌىاحييييب 

عٕدِا ٠ىخب عٍّيٗ اسٚي  ٠غياٚي 

اٌخنب١ييس عييٓ ذاحييٗ اٌّنربييت غ١ييس 

اٌّىخؽيييفت ريييٟ وٍّاحيييٗ اسٌٚيييٝ  

ٚح ٙيييس اٌبساعيييت وٍّيييا اظيييخطاع 

اث اٌىاحيييب ِماِٚيييت حّيييسد اٌىٍّييي

ٚحٙر٠بٙا ٚاٌع١طسة عٍٝ ـيساع 

اسرىياز ٚحغد٠ييد اس٠ٌٛٚياث ر١ٙييا  

ٌىٕييييٗ رييييٟ غاٌييييب اسعييييٛاي ٌييييٓ 

٠خّىٓ ِٓ اٌع١طسة اٌىاٍِت عٍٝ 

وً أدٚاحٗ  ٚزغيُ ذٌيه  ٔعيخط١ع 

أْ ١ّٔييييص بٛلييييٛط بيييي١ٓ اٌغييييذ 

ٚاٌع١ّٓ  ٕ٘ان أظاظ١اث ح ٙيس 

ِييييع ِيييي١يد أٚي عّييييً ٌٍىاحييييب  

لدزاحييٗ اٌعييسد٠ت ٚر١ٕاحييٗ اسدب١ييت 

خنب١س٠يييييييت ٚـيييييييٛزٖ ٌٚغخيييييييٗ اٌ

اٌضّا١ٌييييت  ١ّ٠ييييً اٌىاحييييب عيييياد 

ٌٍفٍعيييفت ٚاٌنّيييك اٌفىيييسٞ ريييٟ 

عٍّييييٗ اسٚي  ٠ٚىيييييْٛ عفييييي١ٍت 

ظيييييٕٛاث وز١يييييسة ِيييييٓ اسعييييييَ 

ٚاإلٔخ يياز  ٠بيييدٚ ذٌييه ص١ٍيييا ريييٟ 

ِضّٛعييييييييت ّ٘ييييييييط اٌضٕييييييييْٛ 

ٌٍنبمسٞ ٔض١ب ِغفٛظ  لد ٠فاصي 

اٌبنك بييْ أٚي أعّياي اٌسٚائيٟ 

اٌن ١ُ ٟ٘ ِضّٛعت ِىٛٔيت ِيٓ 

ا٠ييت  ٌىيييٓ لفييت ١ٌٚعييج زٚ 81

ذٌه ٠زبج أْ اٌعازد اٌّخّىٓ ليد 

بدأ اٌىخابت ِبىسا  ٚأواد أصصَ أْ 

٘ييييرٖ اٌّضّٛعييييت ٘ييييٟ عفيييي١ٍت 

ِٕخمييياة سرميييً ِيييا وخبيييٗ خييييي 

اٌعييٕٛاث اٌعييابمت عٍييٝ إٌؽييس  

ِٚخيي١مٓ ِييٓ إٔٔييا ٌييٛ رخؽييٕا رييٟ 

أٚزاق ٔض١ييييب ِغفييييٛظ اٌمد٠ّييييت 

ظٕضد ِغاٚتث بدائ١يت اخخياز أت 

حيييسٜ إٌيييٛز  ٌىيييٓ  ِّٙيييا وأيييج 

ٌّغيياٚتث اسٌٚيييٝ ظييياذصت ِيييٓ ا

ٚصٙيييت ٔ يييس اٌىاحيييب خاـيييت إذا 

اعخييييسف اٌىخابييييت ٚح١ّييييص ر١ٙييييا  

ريبد أْ حسٜ إٌٛز ٚحٛليع ريٟ 

إناز٘ا اٌفغ١ظ ٌخىْٛ د١ٌي ٌىً 

ِييٓ ٠يييحٟ بنييدٖ  ظيييخخاز اٌمفييت 

اٌخييٟ حغّييً عٕييٛاْ اٌّضّٛعييت  

اٌغم١مييييت أٔٙييييا راصيييييحٕٟ  حنبييييس 

بٛلييٛط عييٓ حّييسد اٌؽييبا  رييٟ 

ٚتث وييييً شِيييياْ ِٚىيييياْ  ِغييييا

ِعخ١ّخت ٌٍخ ٍؿ ِٓ وً اٌم١يٛد 

اٌخييٟ حّٕييع اإلٔطيييق  أويياد أزٜ 

اٌؽا  ٔض١ب ِغفٛظ ِنا١ٔيا ِيٓ 

عييدَ اٌمييدزة عٍييٝ إنيييق عٍّييٗ 

اٌىب١يس  ِم١يدا باٌنائٍيت ٚاٌٛظ١فييت 

ٚاٌّضخّييع ٚاٌخما١ٌييد ٚاسعييساف  

حبدأ اٌمفت ِيٓ اٌ أىيت  اٌّىياْ 

ا١ٌّٙيييييييييي ٌٛليييييييييع اٌّسليييييييييٝ 

إٌفعيي١١ٓ  رييُ ٠ييدخً بٕييا اٌىاحييب 

غّاز اٌّغياِسة اٌخيٟ ٚـيٍج  رٟ

باٌبطً إٌيٝ ٘يرٖ إٌٙا٠يت  ٠غياٚي 

اٌخّسد عٍٝ ٚالنيٗ  ِٕير اٌفيباط 

عيي١ٓ ٠خنضييب ِييٓ اسظييبا  اٌخييٟ 

حضنً ؼيابا ٠ ٕيك ٔفعيٗ بسابطيت 

عٕييك ِٚيبييط حغييد ِييٓ عسوخييٗ  

٠ يييسس ااؼيييا  ٌٍؽيييازع ِخييييِي 

بن١ٓ صد٠دة وً ِا ٠غدد  ر١ٍفيج 

أخبا٘ٗ ؼا  ٚرخاة ٠ضٍعْٛ ريٟ 

اٌمس  ِييييُٕٙ ِطنييييُ ريييياخس ٚبيييي

ؼيييييبا  ـيييييغ١س ِنيييييدَ ِمطيييييع 

اٌّيبييييط  ٔييييسٜ ٕ٘ييييا بٛلييييٛط 

اإلظماناث اٌٛالن١يت اٌخيٟ ١ِيصث 

أد  ٔض١ب ِغفٛظ نٛاي عّيسٖ  

لسز اٌؽا  اٌّخّسد اٌخيدخً ٘يرٖ 

اٌّيسة  ٚظييغب دصاصييت ِييٓ أِيياَ 

اٌؽييييييا  ٚاٌفخيييييياة رييييييُ أٌما٘ييييييا 

ٌٍّنيييييييد١ِٓ ٚأطٍيييييييك ٠ضيييييييسٞ 

ِفيغٛبا باٌٍنٕياث ٚاٌّطيازداث  

خغيسز ِيٓ ٌىٕٗ ريسط  ؼينس أٔيٗ ٠

اٌم١ٛد سٚي ِسة رٟ ع١احٗ  ذ٘ب 

إٌيييٝ ِمٙيييٝ رٛصيييد ؼيييابا لييي ّا 

ِخبا١٘ييا بمٛحييٗ رّييا ويياْ ِٕييٗ إت 

أْ لييسبٗ عٍييٝ لفيياٖ بىييً لييٛة  

ٚزغييُ أٔييٗ ٌييُ ٠ٕضييٛ ٘ييرٖ اٌّييسة 

ٚلسبٗ اٌؽا  اٌميٛٞ بىيً ليٛة  

إت أٔيييٗ ٌيييُ ٠ؽييينس بييياسٌُ  عٍيييٝ 

اٌنىييييط  ؼيييينس بيييياٌخغسز أوزييييس  

أطٍك ظن١دا ِخغيسزا عخيٝ ٚصيد 

حعييي١س ِيييع زصيييً اظيييخفصحٗ  رخييياة

ِيبعٙا رخغسغ بٙيا ريُ ٔياي ِيا 

ٔاٌييٗ ِييٓ اٌمييس  ٚاٌعييب  اٌييرٞ 

ِأل لٍٛ  ِيٓ ٠ميسبٗ خٛريا أٔيٗ 

ويياْ ٠مييغه  ظييً ٠مييغه عخييٝ 

حسوييييٖٛ  بنييييد٘ا ٚصييييد ِيبعييييٗ 

ِّصلت رميسز اٌخغيسز اٌىاِيً ِيٓ 

وييً اٌم١ييٛد ٚلطييع ِيبعييٗ عخييٝ 

أـيييبظ عاز٠يييا حّاِيييا   ويييً ذٌيييه 

عييدد رييٟ ٠ييَٛ ٚاعييد  ٌىٕييٗ ٔيياحش 

ٓ عّس واًِ ِٓ اٌمغٛن اٌخٟ ع

أظييفسث عييٓ أفضيياز ِييدٚ  وأييج 

إٌخ١ضت ٚلنٗ رٟ اٌ أىت  ٚ٘ٛ 

 !ظن١د

بٛلٛط حخميظ ريٟ ٘يرٖ اٌمفيت 

ِيِييييظ اٌخّييييسد رييييٟ ؼ فيييي١ت 

ٔض١ييب ِغفييٛظ  اٌزييٛزة اٌىاٍِييت 

عٍييٝ وييً ِييا ٠ىبٍييٗ ٠ّٕٚنييٗ عييٓ 

حغم١ك أعيِٗ اٌىبيسٜ  ٌميد ليسز 

عيييييييييدَ اٌسليييييييييٛػ  اٌّنيييييييييادي 

ٛالييع  اٌّٛلييٛعٟ ٌٍخّييسد رييٟ اٌ

ٚعٍٝ اٌٛالع  ِٓ ٠يسٜ اٌفيٛزة 

اٌىاٍِييييت رييييٟ إٌٙا٠ييييت ظ١ؽيييينس 

بٕيييبك اٌغس٠يييت ٠عيييسٞ ريييٟ ويييً 

صييصء ِييٓ صعييدٖ ٚ٘ييٛ ٠ييخ ٍؿ 

ِٓ وً ِا ٠ ٕميٗ ٠ٚنٛليٗ ٠ّٕٚيع 

أطيلخيييٗ  ٚح يييً اٌٍغيييت اسدب١يييت 

اٌّنبييسة بعيظييت ٚٚلييٛط عييٓ 

اٌّنٕييٝ عبييس عبىييت ظييسد٠ت غ١ييس 

ِباؼيييييسة حغخّيييييً اٌىز١يييييس ِيييييٓ 

ا اٌخفعييي١ساث ٘يييٟ إعيييدٜ أ٘يييُ ِييي
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