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 ٍشر ٍحى امعاىحٌُ امٌافعٌُ ىُ ىجيىعح دحذه ًَضىي فسًق

 ىع الأًادي زافعٌُ خاص، ةشكه امشتاب صفىف ةٌُ ىا امىعٍ

 .اميجذيع فٍ امعنيٌح امٌقظح وأواٌ امعنً ٍىز دىهج

 ىىائد وعنى ىعهً مٌذَاول امشتاب شرًحح امفسًق هرا ًظذهدف

 وًشازكها وعنيٌح وسقافٌح إجذياعٌح ىىضىعاخ اهذياىادهً

 الأٍشعح جه إمى ةندِ ًفذقس امري امشاب ةنغح وًخاظتهً ىعهً

 هرا مٌكُ امشتاب، مدي امىعٍ ىظذىي زفع شأٍها ىُ امذٍ

 عنى اميخاظث مٌسكص اميعسفٍ امفضىل ةرزج شزع ةيشاةح امعيه

 .امَىز ىدازج ٍحى ةها امظيى امى وًهدف ذاده

 ٌَ ذات



 رئٌس اىخحرًر
 حسٌو إسهاعٌل ىهر 

 

 هٌئث اىخحرًر
 حسٌو إسهاعٌل ىهر 

 إىعام ناهر علي 

 عتاس ذوالفلار صالح 

 زهراء سالم عتاس

 نصطفى حسو عتد العتاس

 حوراء خلٌل إةراهٌم 

 زًيب حسان عتد علي 

 حسو لطٌف كاطع

 سارة حهود دودان 

 حسٌو علي كرًم

 

 حصًٌٍ

  صالح ذوالفلار عتاس

 

 اإلخراج اىِهائي
 فرًق نو ذات 



 
 

 ةامكسًً ىذأصنح كظجٌح وصفذه امكسو حكاًا عُ ٍظيع ىا كشٌسا  

، عُ ديٌِص  وًذيٌص وٍىعا ، وىقدازا   كّيا   امكسو أطامٌث ودذَىع غٌِس

 ةامَفع وامجىد) ةَفظه امكسًً والأصَاف امذفاصٌه دنك كه ةٌُ

 وشاخصا   ملأىشال ىضرةا   ةَفظه امجىاد فٌكىٌ .(امجىد غاًح أقصى

 وىسج ملأجٌال، ودزطا   قصح ًكىٌ فيسج وىكاٌ، ىحفه كه فٍ

 ًركسوٌ ىعَىي ذكس مكه دتسكا   ٍساِ ودازج اميجذيعاخ، ةٌُ دفاخسا  

 وامهيح، امعصو ىُ طجاًا وامكسو، امجىد ىُ قىافه (امشهداء) .فٌه

 محٌادكً اخذسديىها امذٍ كتداًذكً .وامععاء امترل ىُ ىَازج

 .الأومى صفحذَا عنى دتسكا   ةركسكً ٍفذخس الأةدًح،

 اىػدد إفخخاحٌث



 ِكفا ُلرأ

 من ساؿة تـس ؾرًصإ إًصإتـة إًساؿة حبَول تَدٌا ٕإىل ؿست

ة كامئ ملـس ؿىل إدلامـي إًحاص يف إدلَوس  هسوة ذو إًزإًو

 ؿىل إًحاص مصور هدِجة ًخيفذح اترة حفوين ٔأسسل ظَحة، خدلًة

 إًوظول حىت ابًيوم حماواليت جس متص .ٔأدصى اترة إًوؾص إًعًصق

ق إًحاص من فبٔىزل ا هفيس فبٔحص مُص ًُ  إدلدلًة حلِحيت مؽ هص

 إحملارضإت مصإحـة إلهناء وكيت ثيؼمي ٔأحاول ابًىذة، إملضلوةل

 خًسإ إًيوم ٔأجتية .إٔلدصى نخيب ًلصإءة ٔأنرب وكت وثفًصف إًساتلة

 مدىًصإ ؤأسدِلغ ٔلانم إملِام ٔأهكي حىت إدلامـة من إًـودة تـس

 .ٌَجامـة ٌرلُاب

 إحملارضإت ومصإحـة إًىذة كصإءة تني إًخوفِق خاًُسإ حاًوت

 وإًـودة وإًيوم إدلامـة من ؾوديت تني إًلعري إًوكت ُشإ يف

شإ ٔأدصى، مصة ٕإٍهيا ي مبثاتة ُو  جسن ٕإىل إًعلرية قصفيت حتًو

 اكُي ؾن ختفف إًيت إملزًنَة إٔلؾٌلل تحـغ التبٔس ًىن .حمنك

 .نثرًيإ وكيت من ثضَؽ وال وإدليّ 

 ممىن كسر ٔأنرب ٔأهكي إبن ٌَجامـة ذُايب ؾيس فصظيت وخست

 إملخلعؽ، إًعًصق ثسخة إًاكمي ٌَرتنزي إفذلادي مؽ إًىذاب من

 ًخىن إٔلوىل إحملارضة ٕإىهتت هـم إًىذاب، ُشإ ٔأهكي مىت !ثًحا

 إإلخنصإط كدي ظفحاثَ من ممىن ؿسد ٔأنرب تلصإءة فصظة دلي

 .خًسإ ٕإًََ ٔأثوق إذلي ٔأظسكايئ مؽ ابذلسًر

 وحِايت إًعحَـَة حِايت تني إًزتإمح ُشإ يف مؤدًصإ الحؼت

 ُياك اكن ٕإذإ فامي جساءًت يل، ابًًس حة مذـة ابًىذة إرلاظة

 ؿامي سوى ٔأخس ومل فلط ٌَلصإءة وكذَ ًفصغ ٔأن ٌس خعَؽ ٔأحس

 ٔأن تـس فامي يل ثحنّي  .إًيادرة وػَفذَ ؿىل ٔأحسسٍ إذلي إملىذحة

 فهيا ًومٌا ىزإمح ٔأن التس مـَيني، زمان وال ماكن ًِا ًُس إًلصإءة

 .هبا إًلََةل الاهخؼار دكائق ومنَئ

 جتس ٔأن تس فال ٕإوضلازل درخة تَلت همٌل" هوهفوص َوس ًلول

 مبحغ ٌَجِي هفسم سَمت فلس ثفـي مل وٕإن .. ٌَلصإءة وكذاً 

 ؿىل ظفحة كصإءة ٕإىل إًَوم يف مٌّا إًفصد حيخاج ٕإذ ،"ٕإرإدثم

 إلٓدص، إًَوم يف إًعفحة ُشإ ًخخضاؾف مـني نخاب من إٔلكي

 ٕإىل حالٍ  من ثلريك إٔلكي ؿىل وإحسة فىصة ؾلسل يف ًزترع

 ؾن إًعسأٔ  ٔأًزت ٕإهم ًـين ُشإ نخاب ٔأول ثلصأٔ  ؤأن .أٓدص

 وؾؼمة إملخـة ؿامل يف ٔأحبصت ٕإهم ثـين ٌَثاين وكصإءثم ؾلسل،

 .إًخفىري
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هو حػخلد اُم حٍخيم 

 خصوصٌث؟

 ٌا هي اىخصوصٌث؟
 ٔأول يف إًـَيَة ؾىس ٔأهنا ؿىل إرلعوظَة تخـًصف هلوم كس 

 يشءٌ  ٍىون ٔأن فىصة لٔن ذزل، من ابًصمغ مضَي ُشإ و إٔلمص،

 يف و ؾضوإيئ و ٕإحٌليل ٔكهَ إملـَومايت إًوظول ثعف ؿاًما ما

 يه ٌَـَيَة إدلكِق إملـاهس إًضرمة، إًحَاانت و إملـَومات ؿامل

 إملـادةل ُو إرلعوظَة ثفـهل ما .إًرسًة ٕإمنا و إرلعوظَة، ًُست

 كاهون فِلصر .إًـَيَة و إًرسًة ٔأيّ  إملفِومني ُشٍن تني ما

 جضمي و إًـَيَة، و إًرسًة تني إًيعاق يف حنن ٔأٍن إرلعوظَة

 إًضرط ظاملا إًىضف و إإلدفاء من درخة لك و موكف لك

 رمس سُمت إذلي إملاكن يف ًخحنك مـَوماثَ مضارنة ثمت إذلي

 ؿىل إًفصد س َعصة يه إرلعوظَة .فَِ إٔلذري إذلس ٔأو إرلط

 ًُست يه إرلعوظَة ٕإذن .تَ إرلاظة إملـَومات ٕإىل إًوظول

 إٌَحؼات ؾن ًـمل من هيم فال هفـهل، يشء ٕإمنا و منَىَ يشء

 .ًـمل ٔأن جية إو كس من ؿىل إًس َعصة ُو هيم ما تي تيا إرلاظة

 ُشٍ وضؽ ًلصر من ٔأهت ظاملا و ٌس َعص من ٔأهت ظاملا

 ٔأو هكَهتا ؾن إًيؼص تلغ ذاظة يه ٕإذن ٌَـامة إملـَومات

 ختَق إًيت يه إملعاف هناًة يف إًضرعَة إملـَومات .ٔأمهَهتا

خم  مٌاس حة إًزفاف حفي ٍىون ملاذإ ًفرس ُشإ لك و .ًُو

 و ُياك، ًخوإخسون كس إذلٍن إٔلصزاص ؿسد من ابًصمغ ذاظة

 وحود من ابًصمغ) ٕإذهَ دون من ٔلحسمه ظورة إًخلاط ملاذإ

 ؿىل إًفصد ًس َعصة و ٌَرعوظَة ٕإذرتإق ُو (فلط خشعني

 .إرلاظة مـَوماثَ

 مٌش ٕإىهُتَِىت إًس َعصة و إذلسود وضؽ يف كسرثيا ٕإن

 إًخرًوف ٔأساًَة مجَؽ تيا إحملَعني و إلآبء إبس خزسإم إًعفوةل

 دِاًَة خمَوكات و الاص حاح ٕإىل إًضسًس ؾلاتَ و إإلهل من

 هفـي، ما مـصفَ ابًخايل و ؿََيا، إرلوف تلَة خنفي ؾٌل ٌَىضف

 فـهل، هود ما ؿىل إًس خارة سادًني فـَيا ما و هفـي كس ما

 ُشٍ مجَؽ .س َئني ٔأو حِسٍن ٔأظفال ٔأهيا ؿىل ذزل تـس معيفني

 مث ٔأظفال ؾن اكصفة إرلعوظَة قعاء ثزنع اكهت إٔلفـال

 إًعفوةل وإبىهتاء .(إًخعيَف حسة) حِسٍن ابًلني و مصإُلني

 إٔلص َاء ٔأثسط خنفي ؿادإت، من وخسان ما تيفس حنن و ىىرب

 إًس َعصة ٔأسددسًت إبدذعار .ىًصس ؾيسما وضفِا من ذائفني

 من إًـسًس فضي ٔأًضاً  و .إٔلدٍصن خبعوظَة مس هتزئني .ابرلوف

 ًفـهل ما لك مبـصفة إًفائضة إًصقحة ٕإىل ًًسة كس إًـالكات

 ًإلوسان إملَحة إًصقحة ٕإن .إرلعوظَة قعاء فاضني إٔلدص،

 و إًضم ًثري إملس متصة إٔلحاكم ؾن مدخـسإً  ذإثَ ٕإىل ابًصحوع

ُِحصق خسًس، من إرلوف انر ٌضـي  كٔن .. ؿسًسة تدساؤالت ف

 ُي دِاهة؟ يه متاًما يب ذاص ما ٔلمص ٕإدفايئ ُي ٍىون،

 ُشإ لك و إًـالكة؟ س هيسل إًوكت مصور تـس ؾيَ ٕإفعايح

 ابًخايل و إٔلمان ؿسم و ابذلهة إًـُش يف مس متص ظًصق ٍصمس

 تلصإران ٔلهفس يا هبا الاحذفاظ إو إٔلمور ٕإدفاء ٕإن .فاصةل ؿالكة

 ٔأصزاص مٌا جيـي ًن و يسء، ٔأمص ٔأدفِياٍ ما ٕإن ًـين ال

 س َجـَيا ما ُو إلٓدٍصن رلعوظَة ٕإحرتإمٌا ؿسم ٕإن س َئني،

 .حلًا س َئني
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 غتدغييزًِب حسان 



 إدارة اىوكج 

 وإملضاكي، إٔلؾٌلل حزإمح إذلايل إًـرص يف مٌا إًىثري ٌضِس

 .إًوكت ضَق ثضبٔن ًخشمصون ٔأظححوإ إًىثرٍين  ٔأن ٕإىل ٔأدى مما

 إًـامل ساكن مجَؽ ٔأن ُو إٔلذُان يف ًعصأٔ  إذلي إًدساؤل ًىن

 ًٌِلذإ ٕإذإً  ًوم، لكَ  ساؿة وؾرشون ٔأرتـة هفسَ إًوكت ميَىون

 جيس ال إٔلدص وإًلسم وفاؿََة جىفاءة ٔأؾٌلهل ًُيجز من ُيازل

ا؟ إًوكت    .إلجناُز

 وؿسم وٕإس خلالهل إًوكت ٕإدإرة سوء ثسخة ُو ٍىون كس إدلوإب

ا ًيخفق) إذلإت، ثيؼمي ـً  ٕإدإرة ًـين إًوكت ٕإدإرة مفِوم ٔأن مجَ

 مانزني ًلول ،(تيفسَ هفسَ إًفصد ٕإدإرة من هوع فِيي إذلإت

 ًىن إًاكيف، إًوكت دلًَ خشط ًوخس ال" إإلدإرة ؿاملي ورًدضارد

 ًُست إملضلكة ٕإذإً  ..."إًوكت ُشإ من مذوإفص ُو ما دلًَ ذزل مؽ

 كمية ثلسٍص ؿسم يف إملضلكة هفسَ، إًفصد يف إملضلكة إًوكت يف

 ًىن ًٍزس، وال ًيلط ال إزلود ومسخَ اثتت فاًوكت إًوكت،

   .إملضلكة يه إذلإت ٕإدإرة وؿسم إًوكت ٕإسدامثر ضـف

و الاوسان، معص ُو إًوكت  إٔلمهَة إًحاًلة إٔلمور من ُو

ص ُو إذلَاة، يف  ال مييض إذلَاة مال ورٔأس ؤأساسِا إذلَاة حُو

 ذلإ إًـمص، من ثيليض إٔلساس يف يه ثيليض اثهَة فُك  ًـود،

 وإًساؿات إٌَحؼات ًِشٍ إٔلمثي إإلس خلالل ؿىل إًـمي فٕان

ا  إًخلسم وإًفضي، إًيجاح تني إًفاظي إرلط ُو وٕإسدامثُر

 ثلسٍص ُو هلُ  ثلسٍصك إملس خلدي، ُو فاًوكت ونشزل وإًخزَف،

 حِاة من تسالً  ٌَحَاة، كمية ًـعَيا مٌَ وإإلس خفادة ًِمس خلدسل،

ة  حًُصس ما ؿىل ًومم ثَُلس مل فٕاذإ مـىن، ًِا ًُس مدـرثة فوضًو

   .ُو ًٍُصس ما ؿىل س َلودك ًومم فٕان ٔأهت،

اميهَدض "مىحح خادعح اطيها 

، ىُ امصعث أٌ دحدد إذا "اميعيازي

..  كاٌ امسجه داخه امتٌر أو خازجه 

 "أزًك جىهاٍظىٌ"منفَاٌ امظىًدي 

 هل تعلم
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 يف مبحارشهتا هلوم إًيت إٔلؾٌلل وثيؼمي ٕإدإرة يه إًوكت ٔأدإرة

 ٔأُسإف حتلِق يف مٌَ إًلعوى وإإلس خفادة إملخاح إًوكت حسود

 وإًصقحات إًوإحدات تني ما إذلَاة يف إًخوإزن وحتلِق مـَية وكاايت

 من ٔأدشع تعورة إٔلؾٌلل ٔأدإء ثـين ال نشزل ويه وإٔلُسإف،

ا إملعَوب إًوكت  تعورة إٔلؾٌلل ثسل ٔأدإء ثـين ما تلسر إلجناُز

 مقم جسَلوإ من حِاة ثددـيا ًوو فـال، ثضك ٔأُسإفِا ختسم حصَحة

 ؿىل حيصظون جنسمه إجملاالت مبرخَف إذلَاة يف ومتزيوإ إًيجاح

 من ؿامي فِو ٕإس خلالل، ٔأفضي وٕإس خلالًِا ٔأوكاهتم ٕإدإرة مسبةٔل

َُ  وإملؤسسات إٔلفصإد جناح ؾوإمي  ؿىل فالكٌُل ابإلهخاحِة ٍصثحط ٔله

 ًؤدي فـال ثضك مٌؼم إًوكت اكن لكٌل ٕإهَ ًـين ُشإ وإحس، دط

 من إوالً  ثمت إًوكت ٕإدإرة ٔأن  .إكي وضلط ٔأفضي ٕإهخاحِة ٕإىل ذزل

 ًِا وإمليعلي إًسَمي وإًخرعَط وإحضة وكاايت ٔأُسإف وضؽ ذالل

 ٔأذإ ٕإال ًخحلق ال حمل ُو وإًِسف ُسف، هل ًُس فصد ًوخس فال

 حتسًس مث إملخاتـة، مؽ وثيفِش مٌاسة ووكت معََة دعة هلُ  وِضـت

 ؾن وإإلتخـاد حتلِلِا، ؿىل وإإلرصإر ؿَهيا وإًرتنزي مهنا إٔلًووايت

شٍ إًدسًوف، ًصة إًيلعة يه ُو   حاحز ُو فاًدسًوف ُيا إدلُو

 ُو فاًوكت إًوكت، مضَـات ٔأنرب من ووإحس إًيجاح، وخَ يف

 كسر حماوالً  وكذَ، ٕإسدامثر ؿىل إذلًصط إجملهتس ٕإال ًلذهلُ  ال جمهتس ؿسو

  .إًوكت ًعوص ؾن إإلتخـاد إإلماكن

 ؾوإمي مجَـِا إذلافز وحود وؿسم وإًخبٔحِي إًخاكسي ٕإن نشزل

   .وكذَ وهُتسر ٔأُسإفَ حتلِق حنو إًفصد ؾزمية من حتحط

 كري إٔلمور ؾن وإإلتخـاد إإلماكن كسر إملضدذات فذلََي

 ؿىل وإًـمي ًإلهخاحِة أٓدص ٕإضايف وكت ًيا س َدِح إًرضوًرة

 هل وس َىون إٔلدصى إذلَاة ٔأمور يف إملوإزهة مؽ إًضريص إًخعور

   .إملس خلدي يف ٕإجيايب ٔأثص

 :  ًلول إًضاؾص ٔأمحس صويق

 

 دكاُت كَِة إملصِء كائةٌل هلُ 

 ٕإن إذلَاة دكائٌق وزوإين 

ًِيفسم تـس موِثم ِذهُصُا  فبٔرفؽ 

 فاذِلهُص ًإلوسان معٌص اثٍن 

 

 تبٔن ًـين وال وكذم ؿىل إًعوق حتنك ٔأن ثـين ال إًوكت ٕإدإرة و

 إًعحَحة إًعًصلة يه ذزل، من ابًـىس تي ملصوىهتا إذلَاة ثفلس

 ٕإدإرة يه إًوكت ٕإدإرة تبٔن هًىس وال وإًلاايت، إٔلُسإف ًخحلِق

 ووكذَ ذإثَ ٕإدإرة تعصق إٔلؿمل ُو فصد لك وٕإن إًوإكؽ، يف ٌرلإت

  .هفسَ إًفصد وحِاة ػصوف ٕإىل حصحؽ خسإً  نثرية توسائي

 إًخيفِش : ٌَوكت إدلَس وإًخيؼمي إًسَمي إًخرعَط ٕإن وثشهص

  جتاٍ ٕإجيايب ثرصف : إملوضوؿة ٌَرعة إًسَمي

 .ٌَوكت وفـاةل انحجة ٕإدإرة = إًوكت مضَـات

Life teaches us to 

make good use of 

time, while time 

teaches us the  

value of life.  
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 إًسَ
 حٌوب يف إٍهنٍصن تني ما تالد يف إإلمربإظورايت ؿامصة 

 رشق حٌوب إًَوم ثلؽ تلاايُا .إًلادس َة حمافؼة يف  إًـصإق

 من مسٌلًرة نخاابت يف ذهصت .هُدور قصب حٌوب و تلسإد

 إًثاهَة إٔلًفِة تسأٔ  مؽ حضارهتا ؤأثصت .إملَالد كدي إًثاًثة إٔلًفِة

 مسًية ٔأظالل ثلؽ .إًصإفسٍن تني تالد اترخي ؿىل إملَالد كدي

   .إًيارصًة مسًية إكضَة ٔأحس إًحعحاء مسًية رشق صٌلل ٕإٌسن

 ٕإىل ُىذار (200)ب ثلسر مساحة إملسًية ُشٍ ٔأظالل ثلعي

 ؿىل وإكـة ٕإٌسن مسًية اكهت .إًفصإت هنص جمصى من إًرشق

 ٍىون ٔأن ميىن إذلي "Isinnitu"  "ٔأٌس ًَِخو" إملسمى إٍهنص

 رشكِاً  حٌوتَاً  ٕإمذسإدإً  ٔأو إًصئُيس إًفصإت جمصى من قصتَاً  فصؿاً  ٕإما

 ٔأظالل جضلي .مصد مبسًية مصوٍر ؿس ""Arahtum ٔأرإدذو ٍهنص

 إًسِي مس خوى ؾن نثريإً  حصثفؽ ال ًىهنا وإسـة مساحة إملسًية

  موكـِا ٕإن .زكورة ٕإٌسن ملسًية حىن مل ٔأهَ وإًؼاُص هبا، إحملَط

 ٔأاكد، -إًسومصي إذلضاري إًامتس مسن من فِيي خسإً  همم

خوسط  من كًصحة فِيي خسًإ، هممة مسانً  حتخوي مٌعلة موكـِا ًو

 ٔأتو رشوابك، ٔأور، ٔأدب، هفص، إمللسسة إًسومًصة إملسًية

شإ ومصد، جصوس حا دًحات، ظالتَخ،  ٔأمهَة ٔأؾعاُا إًخوسط ُو

 إإلصـاع مصنز إًلسمي إًحاتًل إًـرص تسإًة يف اكهت حِر هحرية

 إملوكؽ ُشإ تفضي ومتىٌت .إمليعلة يف س َايس وحمور إذلضاري

 .إًوكت ذزل يف وإسـة مٌعلة ؿىل جس َعص ٔأن

 إًسومًصني جنم ٔأفول تـس ابًلة ٔأمهَة إملسًية ُشٍ ٕإندسخت

 ٔأًسي ؿىل إًثاًثة ٔأور سالةل ٕإمربإظورًة ثسلوط إًس َايس

 ٔلور إًرشؾَة إًورًثة مَووِا هؼص وهجة من ثـس ٔلهنا إًـَالمِني،

 كََةل تبمٔهَة حتؼى إًـِس ُشإ كدي ٕإٌسن واكهت إًحالد، حنك يف

 مفاحئة تعورة ٔأظححت مث فـال دور ًِا ٍىن مل ؿسة مسن مثي

 .ابتي ٔأنس، إملسن ُشٍ ومن ؾؼمية إلمربإظورايت ؾوإمص
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 .تبٔظحاهئا مضِورة اكهت ٔأهنا ٕإٌسن مسًية ٔأمهَة يف زإد مما

 إملصىض، فَِ ٌضفى إذلي وإملاكن إًحاتًل إًعة مصنز وثـس

ِة "قوال" ؾحادة ومصنز  ً  تالد ؾلائس يف وإًضفاء إًعحة أ

ؼِص .وإٔلظحاء إًعة ؾن وإملسؤوةل إًصإفسٍن  إملسًية ُشٍ دور ًو

 "هفص فلري" كعة ملعؽ ذالل من وإحضة فَِ وصِصهتا إًعة يف

متثي  اترخيَاً  .ٕإٌسن من ظحُة ثضرط إًلعة ُشٍ تعي تدٌىص ٍو

 صو ؾِس ٕإٍصإ، إص يب مهنم ؿسة مَوك إٔلوىل ٕإٌسن ثسالةل مص

 ًحت سني، تور هيورات، ٔأور دإكا، ٕإمشي دإكان، ٕإًسٍن ٕإًَُضو،

 دوهواك، ٔأور تُضا، إًرت زإمدَا، ابين، ٕإهََي ٕإميَيت، ٕإٍصإ ٕإهََي،

 يف "ٔأٌسن" سالةل إس متصت .ٕإًُض َو دإمق و ماقو سني

 ذَفوإ إذلٍن إٔلرتـة إملَوك ؾِود يف س امي وال وإًخوسؽ الازدُار

 ذَفاٍ إٌرلإن إٔلوالن إملَاكن معي وكس ،"إٍصإ ػػ إص يب" إملؤسس

ٌل  ٕإىل إملَىة ركـة مس ؿىل "داكن ػػ إمشي" و "إًُضو ػػ صو" ُو

 ٕإمذست نٌل ،(إًححٍصن) "دملون" ٔأو "هَمون" تُهنا من إرلََج،

 ٔأنس تالد هعف ؿىل س َعصت وهبشإ  "س حار" مٌعلة ٕإىل صٌلالً 

 من إٔلوإئي مَووِا ؾن جسي ما ٕإىل ابإلضافة ثلًصحًا، وسومص

 إٔلكعار مؽ وإسـة جتاًرة ؿالكات إبكامة ذاريج جتاري وضاط

 ورزة ممَىذَ ًـخرب "إٍصإ ػػ إص يب" إًسالةل مؤسس واكن .إجملاورة

 تالد" مَوهَة يف ؿام توخَ إًسومًصني ووًرثَ "ٔأور" ًسالةل

 م.ق 1156 ؿام حسود يف إًثاهَة ٕإٌسن سالةل مَوك خيط ما يف   ."وإنس سومص

 ظصد هخاجئِا ٔأمه من اكن زورة "إذُضو-اكًت-مصدوخ" إملسل كاد

 إًـَالمِني إوسحاب تـس ابتي يف حُصهت إًيت إًـَالمِة إذلامِة

 فٌجسُا مَووِا كوة حسة إًثاهَة ٕإٌسن سالةل كوة ثفاوثت .مهنا

 ٕإىل وثعي إًضٌلًَة إدلِة يف إلٓصورًة إدلوةل هتسد ٔأوكات يف

شإ إًـَالمِة إٔلرإيض معق   إًصإتؽ مَىِا ؾِس يف حسث ما ُو

 هممة ٔأحزإء فذفلس ٔأدصى ٔأوكات يف وثيحرس "إٔلول هرص هحوذش"

 ما ؾن وفضالً  ."ٔأيخ-اندن-مصدوخ" ؾِس يف حسث نٌل مهنا،

 ًك إًـائسة إًىذاتَة ٌَيعوص ؾصضاً  إًفعي ُشإ ًخضمن س حق

 كارإت تـس إًسالةل ٕإىهتت .إًثاهَة ٕإٌسن سالةل مَوك من مسل

 .إًثاهَة إًاكص َة إًسالةل وثحـهتا ؿَهيا إٔلرإمِون
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ِّ ْسوًث أو األُثوًث   اى

Feminism 

 

 

 

 وإًس َاس َة الاحامتؾَة إذلصاكت من ٍلوؿة يه    

 إملساوإة وثبٔسُس ثـًصف ٕإىل هتسف إًيت وإٔلًسًًووحِات

 .إدلًسني تني وإإلحامتؾَة وإًضرعَة والاكذعادًة إًس َاس َة

ة َّْسًو ة ثُـعي إجملمتـات ٔأن موكف ثبٔذش إًً ًو  ؤأن ٌرلهور، إٔلًو

 وجضمي إجملمتـات، ُشٍِ  يف ؿادل كري ثضكٍ  ًـامَن إًًساء

 فصص وٕإوضاء إدليسًرة إٍمنعَة إًعورة حمارتة إًخلَري حماوالت

ة ٌَمصٔأة وخشعَة وهميَة ثـَميَة وهخاجئ  إذلصنة .ٌَصخي مساًو

ة ت، :مهنا إملصٔأة، حبلوق ثُعاًة حزإل وال ظاًحت إًًسًو  إًخعًو

 إًخـَمي، إملَىِة، إٔلحور، مساوإة إًـمي، ؿامة، مٌاظة صلي

ة حلوق ؿىل إذلعول  ٌَحعول ٔأًًضا معَت إًزوإج، يف مدساًو

 إًًساء سلاًة الاحامتؾي وإدلمج إًلاهوين إإلهجاض حق ؿىل

 .إٔلدشي وإًـيف إدلًيس وإًخحصش إإلقخعاب من وإًفذَات

 إمللدوةل إًحسهَة وإٔلوضعة إٔلهثوي إٌَخس مـاًري يف إًخلَري نشزل

 ٔأن من ابًصمغ .إًًسوي إذِلصإك من حزء اكهت ما كاًًحا ًإلانث

ة  إملصٔأة، حلوق ؿىل رئُيس ثضك حصنز زإًت وال اكهت إًًسًو

ني تـغ ُياك  مضن "إًصخال حًصة" إلدرإج جيادًون إًًسًو

 إٔلدوإر من مذرضرٍن ٔأًضاً  إًصخال ٔأن ًـخلسون ٔلهنم ٔأُسإفِا،

شإ إًخلََسًة إدليسًرة ة إن ؿىل وإحض دًَي ُو  ضس ًُست إًًسًو

  .إًصخال

ة ِمن فاًفىصة  إًصخي، من إًسَعة إملصٔأة ثبٔذش إن ًُست يه إًًسًو

 "هفسِا إًسَعة" ثسمري يه حتسًًسإ إًِفىصة صُئًا، ًلري ًن فِشإ

 حِر فذاة لك ؿىل إًـصيب جممتـيا يف إملفصوض إًدسَط ٔأو إًسَعة

 إٌَلة ًخبئت وإجملمتؽ إٔلُي ِكدي من ومقؽ ػمل من ماثُـاهََ إملصٔأة ثـاين

 من مصثحة ٔأدىن إملصٔأة وجتـي إملـاانة ُشٍ يف وجسامه ٔأًًضا إًـصتَة

 حُيسد زمين جبسول مصثحط كَق مؽ َنرِبان (إًًساء) فٌحنُ  إًصخي،

خجاُي وإحداثيا  فذاة لك ؿىل ًفصض إدلسول ُشإ ٕإحذَاخاثيا ًو

لصر سَفًا ُمـسة دعة مضن وإٔلمومة إًزوإج  ابًِصم ًعفٌا مىت ًو

 .ابًـيوسة ًيـخيا ومىت

 سن تـس ٔأًًضا ؿاوًسا إًصخي ًُـَخرب ال ملاذإ :ثسؤإل إس خوكفنك

 إًثالزني سن وظًوِا جملصد إملسمى هبشإ إملصٔأة ثُيـت تُامن .إًثالزني؟

 نشزل تي فلط، ؿاوس لكمة ؿىل إٔلمص والًلذرص زوإج، تسون

 إًـصتَة، إٌَلة يف صبهٔنا من وثلَي إملصٔأة حتلّص وثـاتري لِكٌلت ثوخس

ا، ُىشإ إملصٔأة، إًـصب فِم ُىشإ  إٔلًسن ؿٌَلء حياول فامي ظيفُو

 تبٔي ًلومون وال سانيًا إًـصب حيصك ال إًصإنسة، إٌَلات مِاٍ حتًصم

   .إًَوم ثعَح ثـس مل إًيت إملععَحات تـغ إلزإةل جمِودٍ 

 من ىمتىن فِي إًلاموس من ؿاوس لكمة ٔأًزيا ًو ٔأًًضا ؤأجساءل

 إًياس؟ ؾلول من ٕإزإٍهتا

 :مثي جمامتؿاثيا يف مذبٔظةل ثـاتري منحو ٔأن وس خعَؽ ُي

 "ساتت وإًس خات كاتت إًصخاةل"

  "ٌَمٌلت إًحيات مه"

ا ا إًيت إًضـحَة إٔلمثال من وكرُي   !ملسسة هعوًظا جممتـاثيا ثـخرُب

ي إًعًصق إن ًحسو  ..وإملساوإة إذلًصة حنو ظًو
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 "إًـائةل رشف" تُامن مثاًل  إًـائةل رشف حنرتم إن مٌّا ًٍُصسون فِم

 وَلَة ابًخرٍبصإت ُملعاة حصمية فِو ٔأدوإثيا جبثر مىٌون

ًَا ًَا إحامتؾ  ؿادإهتم "وثلاًَس ؿادإت" هلم ابًًس حة فِيي وكاهوه

 ٍصمون ؤلحالمٌا، ًيا هحرية ملربة حزإل وال اكهت إًيت وثلاًَسمه

 دوهَة تيؼصة إملصٔأة ٕإىل ًيؼصون .إذلَاة كِس ؿىل وحننُ  ٔأروإحٌا هِبا

 إدلاُي تيؼصة إًًساء ٕإىل ًُيؼص ما فلاًًحا وذربإهتا زلافهتا من ثلَي

 وإًِيسسة إًس َارإت ؤأمور وإًس َاس َة إًصايضَة إملوإضَؽ يف

ا، وإًلاهون  إًخرععات ُشٍ درإسة من ًُميـنّ  وكس وكرُي

 ال إان إمصٔأة ًىوهنا فلط إًاكفِة إدلرإًة متسل ال ٔأهنا مفرتًضا وتخـالٍ 

 حاةل ؾن ٔأحتسث تي ..هبا مصرت خشعَة مبٔساة ؾن ٔأحتسث

 لكَ، إًـصيب إًوظن يف ورمبا تدلان يف إًًساء مـؼم ثـُضِا ؿامة

 إملصٔأة فذحسو إًضرعَة مساحهتا ثـصف إن كدي إملصٔأة متوت حِر

ة    إًًسًو

 كري "هفسِا ٔأندضاف حتاول إًيت إملصٔأة" ٔأمسهيا ٔأن ُأحة نٌل إو

 مـِا ًعًَفا ٍُىن مل إجملمتؽ ٔلن تبٔدذعار ٌَمجمتؽ، ابًًس حة ًعَفة

 .ًعَفة يه ًخىون

 هفسَ ٍىون ٔأن كصر ٔأوسان مؽ ًدساحموإ ٔأن توسـِم ًُس ابًخبٔهَس

   .؟ٕإمصٔأة إإلوسان ُشإ ٍىون تبٔن ابًنك مفا إًلعَؽ زمن يف

 كويل :ثلصأٔ  فذاة ًك ذوإحنك، ٔأذاظة ٔأن ُأًرـس إمللال ًِشإ دذاًما

 يف ٕإال ٍىن مل وإإلساءإت إًخحصش ؾن مصهتا ٔأن إًضاتة ذلإثمِ 

 إدلَزن ًُس ؾٍززيت وسعوهتم، ًُِرحهثم وثـمَلًا إملـخسٍن ذسمة

َُ  إذلي  يف سريكِ  وال إملـخسي، ؾيف يف سخة جعي ؿىل حصثسًي

 إًًساء، هُيمش إجملمتؽ ُشإ تِم، ٌَخحصش دؾوة إملزدمحة إٔلسوإق

ّن، ال  .هفسمِ  ٔأهتِ  فبٔدذاري خيخاُر
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 وتـس إًيت إًلوي، إًعوت ظاحدة ًـودة وإهخؼارمه حٌلسِم ؾن إًـامل، حول "Adele" إًضِرية إملليَة مجِور ؿرب

 حِر (30) ابًصمق ؾيَ ُأؿَن وإذلي إًفٌَة مسريهتا يف إًصإتؽ إٔلًحوم إًضِرية إًفٌاهة ثعصح س يوإت ًست دإم قَاب

ا من إًثاًر إًـلس إًيجمة جتاوز إىل ٌضري ا س يوإت ؿسد إؾامتد يف سدس متص "ٔأدًي" إن إىل ٔأًضا ٌوضري معُص  يف معُص

 إًحوم إملليَة ظصحت ذزل تـس ،2008 ؿام إًيور رٔأى (19) إًصمق حيمي ثعسٍر إًحوم إول اكن حِر إٔلًحومات جسمَة

 " "Hello 25إمس محي وإذلي إًحوم ًِا ظسر 2015 ؿام يف ونشزل ،2011 ؿام (21) إمس حيمي

 حلق نٌل اكماًل، إًـلس ُشإ ذالل " "iTunes يف ثعسًرإ ٔلهىث إًحوم إنرث وُو ؿاملَة جناحات "30" إًحوم حلق

ًَا إٔلًحومات تبٔنرب إرلامس إملصنز وحيخي فلط الاول ًومَ ذالل إس امتع مََون 60.7 من إنرث  .إًس ية ًِشٍِ  رمس

 ٔأدًي مضاؾص وثعف حًزية فَِ إٔلكاين ٔأكَة واكهت 19/11/2021 تخارخي وىزل مسار 12 ؿىل إٔلًحوم حيخوي

 معَلة جلكٌلت ""My Little Love تبمٔس ٔلجهنا اكمةل ٔأقيَة دععت حِر ٔلجهنا ٔكم وحِاهتا زوهجا ؾن إهفعاًِا تـس

ا فهيا جضارك ودإفئة  إٔلقيَة ذالل ٔأجهنا ظوت توضؽ ٔأًًضا كامت حِر ًعفَِا مضاؾُص
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 ما إول واكهت "Easy on me" إايم تبٔرتـة إٔلًحوم كدي ظسرت إًيت إٔلقيَة يه وإحض ومتزي ظسى الكت إًيت إٔلكاين ومن

صي إًفِسًو ًحسو "Easy on me" إقيَة يف  إملوس َلِة إًساحة إىل ؾودهتا ٔأدًي تَ ثفذخح  إقيَة لٓدص موكيٌ  ٔكهَ و هبا إرلاص إًخعٍو

 هسمٍ  دون فَِ يه إذلي إملاكن ثلادر ٔكهنا و إدًي تست دكِلة إول يف فٌالحغ .س يوإت ست كدي Hello تـيوإن إدًي إظسرهتا

ص إملاكن ُشإ يف ذهصايهتا من ثحلى ما مـِا حامةلً   و إملضاُس يف إًيؼص حصنزي ؾيس حًزية دإنية ؤأحوإء رمادًة ثبٔزريإت ؿَََ ظلت تخعٍو

ص ظًصلة ثحسو إإلدصإج  ًشهصان إإلثعال مضِس إهددايه صسَّ  إًفِسًو معَؽ ؾيس فدسإًةً  .ٌَفٌاهة إًساتلة إٔلكاين من ملذخسة وإًـصض إًخعٍو

ا و فَِ ٔأدًي ثوحص صاُسان و س حق كس مضِسٌ  إملاكملة إمتام دون حيول إذلي إًـاظف فبدٔلو  Helloتبٔقيَة ُشإ  إىل إًوظول ؾن جعُز

 رتط ٔأدًي فَِ فذحاول Rolling in the deep إقيَة إىل تيا ًـود فِو إًىصيس ؿىل خَوًسا إًلياء ملعؽ يف ٔأما إملًضود إًضرط

 إًساتلة إكاىهيا ؿىل سادَ  إذلي إًعاتؽ إن حِر إقيُهتا ؿىل إهـىس وإذلي حِاهتا ؿىل ظصأٔ  إذلي إًخلَري وٕإػِار ابذلارض إملايض

 مث إًخبٔزريإت ُشٍ إحنالل إىل مسًُضا إهخلااًل  صِِسَّ  إٔلمل و ابذلزن إملََئة إٔلحوإء و إًثاتخة إًِادئة وإًخبٔزريإت إًصثُدة ابٔلًوإن إملـصوف

 إًصحةل ُشٍ .تَ مصت إذلي إًىدري إًخلري ؿىل دالةلً  إرشإكَ إًََ إؿادت و إملضِس ؿىل س َعصت إًيت إٔلًوإن ذالل من إذلَاة إهخثاق

ا ؿاملِا إىل ٔأدًي هبا ثبٔذشان  مصة ٌٌَليض تيا ًلفز إًخس َط إًـفوي إملضِس ُشإ إًفِسًو هناًة يف إًىوإًُس مبضِس ختمتِا ظوهتا و مبضاؾُص

 ٔأدًي مجـت  Easy on meيف .إًدسجَي إس خودًو يف ثس َط تفِسًو إًـازفني مؽ قيهتا إذلي  When we were young ًػ إدصى

ا مذاكمةل فٌَةٍ  تَوحةٍ  كسمهتا و إًخفاظَي لك  جس خحق ؾودهتا فاكهت قَاهبا مسة تـس إملخاتـني و إملـجحني هبا ٔأهـضت إإلحساس مَُؤ

 . الاهخؼار ُشإ
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 كصُث ُجاح غراكٌث

"فاروق اىلاسً"  

 
 ىنك امَفغ وامصَدوق امظٌادي امَسوًجٍ

 سٌلء يف حمَلاً  موظيَ كادرَ  إًفِحاء إًحرصةِ  من حٌويب رخيٌ 

 وحصك إًسفص ؿىل ٔأخرٍب ذاص ػصٍف  تلسوة مسفوؿاً  إًرنوجي

 َِ  حِر إًحرصة يف إدليوب هفط رشنة يف هفعي هكِيسٍس  وػَفذ

 ٍىن مل إًـصإق، تدلٍ يف وإؿس ملس خلديٍ  اتراكً  س َىون تبٔهَ َػن

 تًدوكَ ًَخددؽ  ًِا س َحللَ ما ٔأو إًرنوجي يف ًًذؼٍص ما ًـصف

 اثمن إًرنوجي من حـي وإذلي الاسود إذلُة إحذَاظي إًـَمي

 والاوىل إًلاز ثعسٍص يف ؿاملَاً  وإًثاًثة ٌَيفط ثعسٍصإً  إًـامل دول

 .إوروتَاً 

إدلًَوويج وإرلحري إًيفعي إًـصإيق وإملسٍص إًساتق ٌَموإرد إًيفعَة 

 ".فاروق إًلامس"إًرنوجيَة 

(  إرليسق)يف مٌعلة  1936ودل فاروق ؾحس إًـٍزز إًلامس س ية 

إحسى ضوإيح مسًية إًحرصة، وضبٔ فهيا ودرس يف مسإرسِا 

إلنٌلل درإس خَ إًـََا يف  1952ًَلادر تـسُا ٕإىل جًصعاهَا س ية 

إًلكَة إإلمربإظورًة يف خامـة ًيسن تـس حعوهل ؿىل مٌحة 

درإس َة من رشنة هفط إًـصإق حِر إًخلى ُياك جزوحذَ 

ًَـود تـسُا  فاروق ٕإىل وظيَ إًـصإق ( سًوفًصس)إًرنوجيَة 

 .ٌَـمي يف ٕإدإرة إذللول يف رشنة هفط إًحرصة يف إًربحس َة

ويف ٔأوإدص إًس خٌُات كصر إًسفص ٕإىل إورواب مؽ ٔأدشثَ ورمبا اكن 

مصض ودلٍ إًثاًر رإئس إًسخة إٔلسايس ًضس رحاهل وملادرثَ 

ملوظيَ ٕإذ اكن ًـاين من حاةل صٍَي دماقي إس خـيص ؿالهجا يف 

دإذي إًـصإق فاهعَق تبدٔشثَ ًُس خلص يف إًرنوجي ابحثًا ؾن أٓدص 

 .ما ثوظَت ٕإًََ إًـَوم إًعحَة يف إًخلَة ؿىل ُشإ إملصض

ؾيس وظوهل ٕإىل إوسَو كريت ُياك جمصى حِاثَ ظسفة، ظسفة 

حـَت من فاروق إًلامس إحس أآبء إًيفط يف إًرنوجي، ففامي اكن 

ًًذؼص كعار إملساء ٌرلُاب ٕإىل تُت ؿائةل زوحذَ وخس هفسَ 

حباخة ٕإىل إًخجول ومتضَة تـغ إًوكت فضاءت إًعسف ٔأن ميص 

من ٔأمام مدىن وزإرة إًعياؿة إًرنوجيَة فسذي ًالس خفسار ؾن 

 تبأكدمِخَفصص معي يف إًرشاكت إًيفعَة ُياك مـصفًا هفسَ 

هكِيسٍس هفعي حًِوويج، وتـس ٕإحصإء ملاتالت مـَ واكهت 

ًعاذلَ مٌش إًحسإًة مت ثـٌََُ هكسدضاٍر هفعي يف وزإرة إًعياؿة 

إًرنوجيَة ومن ُيا تسٔأت إهعالكذَ إملِيَة وجسَق سمّل إجملس 

وإرثلى ٕإىل إؿىل إدلرخات وإملصإثة، حني وظي ٕإىل ُياك اكهت 

يا ًلول مسٍص إملرشوع . إًرنوجي جس خـس ًحسء ؾرصُا إًيفعي ُو

إًـام دلإئصة إًيفط إًرنوجيَة ٕإن إًلامس خاء من إًـصإق يف إًوكت 

 .إملياسة
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 حمَط كِـان يف خمحبٔة هفطٍ  حلولِ  توحود ثًدبٔ  من ٔأول فاكن

 إرلعة توضؽ كام تي إًيفط إبندضاف ٍىذفي ومل إًرنوجي

 إًرنوجي هلي فلس إًرنوجيَة إًيفعَة ابًعياؿة ٌَهنوض إملس خلدََة

 ًَعحح ٌَيفط وٕإهخاخاً  رفاَُة إًحدلإن ٔأنرث ٕإىل إملشؾن إًفلص من

 إًـَمَة وظاكاثَ هجودٍ لك هّصس ٕإن وتـس إلٓن إًلامس فاروق

 وإًيت وإملصموكة إملـصوفة إًضرعَات ٔأنرث من إلأكدميَة وذربثَ

  ؿام ويف وإًرنوجيي، إًيفعي إجملمتؽ يف وإإلحرتإم ابذلة حتؼى

 مت ٔأن تـس إٔلوىل إدلرخة من فارًسا إًلامس فاروق ٔأظحح 2012

 ثلسًٍصإ ٌَمتزُي  إًرنوجييِّ  إملَّكِ  ٔأوالف إًلسٌس وسام مٌحَ

 إًلامس ًَُلة إًَوم…إًرنوجيي إًيفط ًعياؿة كسهما إًيت ٌَزسمات

 سَفاً  إًيفط وزإرة رفغ وكس إًرنوجيني ِكدي من (إًيفط ٕإهل)ب

 …الان إىل إًرنوجيي إًيفعي إًوإرد ؿىل ابٔلرشإف وإنخفى

 فاروق حِاة سرية ؾن ٔأًفَ إذلي نخاتَ يف الش تريث ًلول

 إًرنوجيَة إًيفط مسًٍصة يف إًلوي إًصخي ٔأظحح ُىشإ :إًلامس

 إرلَارإت من إًـسًس يف وممتزية فًصسة هؼصةً  إًىذاب ُشإ ًلسم

ي سامهت إًيت إملوفلة ٌَرعوإت مثاالً  ًورضب  إىل إًرنوجي تخحًو

 ممتزي خشٍط  كعةِ  ؾن  ًخلكم إًىذاب ُشإ ٕإن نٌل ٌَيفط مٌخجٍ  تدلٍ 

 .وصـحَ ٌَرنوجي إًحرتوًَة إًرثوة وضٌلن ثبٔمني يف سامه

 تعلم هل

  :امتئس ىُ حاز امَفغ خسوج طتث

 أعياق عنى ىىجىد امَفغ لأٌ

 دصداد امعيق إشدًاد وىع كتٌسج،

 دزجاخ 3 ةيعدل امحسازج دزجح

 طعح دحر ىذس 100 مكه ىئىًح

 ىسكص ىُ الاقذساب ةظتث الأزض

   .امحاز الأزض

 :امتئس ىُ ةازد امغاش خسوج طتث

 أعياق عنى ىىجىد امغاش لأٌ 

 حذى ىضغىط فٌها ًكىٌ كتٌسج

 ًحدز خسوجه وعَد عامٌح قًٌ

 امغاش خىاص وىُ منضغغ إٍخفاض

 إمى ىسدفع ضغغ ىُ اٍذقامه عَد

 ىعه دَخفض ىَخفض ضغغ

 خاص اميتدأ وهرا حسازده دزجح

  امظىائه عنى ًَعتق ولا ةامغاشاخ

 اميتدأ هرا ًظذخدو .(امَفغ ىشه)

  امغاش وىكٌفاخ امتساداخ عيه فٍ

 .غاش ضاغغ ةإطذخداو
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 أول اىُستو ىخحلٌق األحالم 

 غيى أرض اىواكع

 وإظعالًحا ًلة إإلجياتَة ثـًصف 

 سَيب، وؾىسَ إإلجياب من :إملـجم حبسة إإلجياتَة ثـًصف

   .انحجة ٔأمور من ًعسر ما لك ويه

 سٌلت من مسة فِيي :إظعالًحا إإلجياتَة مفِوم ؾن ٔأما

 إًـيان وٕإظالق إذلإت، كوكـة من إرلصوج وثـين إًضرعَة،

 وإًخلَري إًخلسم يف إذللِلِة وإًصقحة إرلاريج، إًـامل حنو

 إإلجيايب، إًخفىري وثخضمن ٌَمجمتؽ، مث ٔأواًل  ٌرلإت وإإلظالح

 .وإًخفاؤل إٔلمي حصؿات وثًوَس

 من ؤأساس َة  وهممة ممزية مسة ُو إذلي إًخفاؤل ذهص وؿىل

 ُو إًخفاؤل ،(جتسٍو ابرلري ثفائَوإ) تـحارة هخذسأٔ  الاجياتَة سٌلت

 حنو درخة 180 حِاثم س خلري هبا هـمت ٕإذإ إًيت إإلجياتَة

 .إٔلفضي

 ٕإجيايب؟ خشط  ٔأظحح هَف

 ٌَملال كصإءثم تسإًة مٌش ذُيم يف ًسور كس إًسؤإل ُشإ

 :إدلوإب وٕإًَم

 ٔأهت مسى ٔأي ٕإىل هفسم ٕإدذرب هفسم مؽ إذلسًر من ٕإتسأٔ 

 سَيب؟ خشط

 فبٔهت مَي تال إإلجياتَة ؾن ثلصأٔ  مفادمت سَيب حىون مك هيم ال

 ثس َط إدذحار زل سبٔضؽ إمللال هناًة يف إًخلَري، حًصس خشط

 .سَيب إم ٕإجيايب خشط ٔأهت ُي ًخـصف

 .إمللال كصءإة هبا حوكي إجياتَة تعاكة إحشيم كََالً  دؾين ًىن

 (ٔلحالمم سلًفا ثضؽ ال)

 ثفىريك مس خوى ؤأرفؽ وٕإحمل وٕإحمل ٕإحمل (كسي ع ٔأحمل) الثلول

 إٍهناًة يف الثفىص الثخوكف إذلسود ٔلتـس ؤأحالمم وظموحم

 شل ذَلم مذاكمي ٕإوسان ٔأهت وٕإماكهُذم كسرثم يف الثفىص

 ابًعورة إس خزسإهما إس خعـت ٕإن جعَحة كوة فِم ووضؽ

 ٔأرض ؿىل موحودة كري لكمة) *إملس خحَي س خحلق إًعحَحة

 ًىسهل صٌلؿة ًخىون إًىسول إًـاحز إإلوسان هبا أٓمن إًوإكؽ

 .(وسَحُذَ

 "مجَال إًوحود حصَ  مجَاًل  هن"

 مجَي يشء لك ًرتى يه ؤأمهِا ؿسة مـاين حتمي تََلة ؾحارة

 وثـمي هبا ثفىص ؾيسما ثبٔثَم إإلجياتَة هفسم، من فبٔتسأٔ  وٕإجيايب

 إإلجياتَة وثًذؼص وسَيب مدضامئ ٕإوسان حىن ال هبا، وثدِلن هبا

 كريك ًصؤًة ٔأفصح سـًَسإ؟ ثعحح ٔأن حًصس وإذلَاة، إًياس من

 ٔأو ابًَاهعُة ٔأحسمه فوز ؾيس ٔأفصح ثصاًي؟ ثعحح ٔأن حًصس سـَس،

 خاذتَة؟ وذو حمحوب ثعحح ٔأن حًصس ؿائَخَ، من مريإث إمذالنَ

 ٔأفصح وػَفة؟ ع حتعي ٔأن حًصس إرلري، هلم ومتىن إًياس حة

 .هممة وػَفة ومٌحٍو ابمللاتةل جنح تبٔهَ ٔأذربك  إذلي ًعسًلم

 دلشب إذلَاة، يف إًيت إإلجياتَة لك إرلري، ثَلى ًك إرلري كسم

 .ؿَََ إذلعول ثود ٕإجيايب يشء لك
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 وسدِلغ ًوم لك وحنن ومدضامئني سَحَني ىىون ملاذإ إلٓن؛ إًسؤإل

 ؾن ًيـخشر خسًسإً  صُئاً  ًيخـمل خسًسة فصظة خسًس ًوم ًيحسأٔ  ظحاحاً 

 وإملال إًعحة ٌَخلَري فصظة متسل دمت ما ٔأفضي؟ ًيعحح ٔأدعائيا

 حىون ؾيسما إدلشب ًلاهون ختضؽ ٕإخل …وإًوػَفة وإًـائةل وإذلة

 فال ًوم لك  اكمللياظُس فس خـمي ؤأفـازل تخفىريك (إإلجياتَة) دلًم

 %99 سَيب خشط نيت ٕإذإ .وإإلحداط ٌَسَحَة ؿشر دلًم ًوخس

 ًو حىت ٔأًًضا، ويل زل ٕإجناز فِشإ %98 ٔأظححت إمللال كصإءة وتـس

 مك إملِم فَُس ًٔلفضي مادإم تَ إفذرص تعَئاً  ٔأو ظفِفاً  إًخلَري اكن

 .ٌَورإء هـود ٔأو ٔأمانييا يف هخوكف ال ٔأن همم ما تلسر هخلسم
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 اىدخٌييُجوى 



ُخاج...األساىٌب اىهروًث  

اىٍجخٍع واىتٌئث   

 ٕإّدؾت فلس...ثبٔرخيَا إًلسم هصة مًضبٔ  ؿىل إملؤردون ًخفق مل    

 ًوىن .إٌَـحة ًِشٍِ  إٔلظًل إملوظن ٔأهنا ؿىل إذلضارإت من إًـسًس

 و ؾضوإئَة تعًصلة ثَُـة اكهت إًلسم هصة ٕإن إزلَؽ، ؿَََ ٔأثفق ما

َُ  و إًلموض و إًفوىض ٌسودٍُ  جبو  ثعورت إًس يوإت، مبصور ٕإه

 ٕإدذَفت فلس...خمخَفة هصوًة ٔأساًَة ُياك ٔأظحح و إٌَـحة ُشٍ

 ُشإ ٕإىل ٔأدت إًيت إٔلس حاب مفا لٓدص ماكن من الاساًَة ُشٍ

 ؿىل مدارش ثبٔزري إجملمتؽ و ٌَحُئة ٕإن فَِ صم ال مما إإلدذالف؟

 يه إًلسم هصة ٕإن ٔأًًضا إملـَوم من و إإلوسان وضاظات و حِاة

 إإلحامتؾَة إًـوإمي و إًحُئة تخبٔزري ًخبٔثص راييض ٕإحامتؾي وضاط

 إًىصوًة الاساًَة من إًـسًس ػِور ًفرس ما ُشإ و إٔلدصى

  .إًـامل ٔأحناء خمخَف يف

 Brilliant) نخاتَ يف ٔأوىص دإفِس إًاكثة ًخلكم حلصإفًِا،

Orange) ًيط حِر ُوًيسإ، يف إًضامةل إًىصة ٔأسَوب ؾن 

 لك ٔأن و مصتـات ٕإىل إملَـة مساحة ثلس مي ؿىل إٔلسَوب ُشإ

 ٍصتط و .إملصتـات ُشٍ يف مـَية همام ٔأدإء ؾن مسؤول الؾة

 إًسوإحي ًىرثة هدِجة اكن إٔلسَوب ُشإ وضبٔة ٔأن إًاكثة

 إًِوًيسي إإلوسان اكن حِر ُوًيسإ، يف ابًلصق إملِسدة إًضَلة

 .مهنا الاس خفادة و إًضَلة إملساحة ُشٍ ثلس مي جىِفِة همووس

 فـيسما إملس خسٍصة، ؿىل إًخبٔزري يف هحري دور ٔأًًضا ٌَس َاسة و

 تًَِخو الاًعايل إًزؾمي اكن إًفايش، إذلنك حتت ٕإًعاًَا اكهت

 إًلسم هصة يف و .إًضـة ذلنك إًخرًوف هؼام ٌس خزسم موسوًَين

 مدارإهتم ففي ٕإًعاًَا، مٌخرة الؾيب هيسد موسًوَين اكن...نشزل

 الؾيب موسوًَين ذري ١٩٣٨ موهسايل هنايئ يف إجملص ٔأمام

 ٕإن ٌَهنايئ، دسارهتم حال يف إملوت ٔأو إًيرص تني إمليخرة

 إمليخرة حـَت موسًوَين إؾمتسُا إًيت إًخرًوف ظًصلة

 *اكثٌُاجضو*ابل تـس  فامي ُؾصفت مذحفؼة تعًصلة ًَـة الاًعايل

 إًفًصق إؾخحار و إمللامصة ؿسم ؿىل إًعًصلة ُشٍ ثـمتس حِر

 الؾحو مجَؽ اكن ذلزل ثحـاً  و دإمئا، إرلعم ٔأمام إٔلضـف إًعصف

 مصمامه ؾن ًسإفـون و ٌَرعم إًىصة ًرتهون الاًعايل إمليخرة

 إًعاًَا، يف هحري ثضك إًاكثٌُاجضو إهدرشت .إملمىٌة إًعصق جك

 ثسل يه ٕإًعاًَا يف إملثاًَة إملحارإة" ترٍيصإ حِاين إًعحفي ًشهص و

   "٠-٠ ب ثًهتيي إًيت
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 إذلي إٔلسَوب إًىذَوهَة؟ اتاك ابًخَك ٌسمؽ مل مٌا من ٔأذرًيإ و

 و إٔلوروتَة إًحعوالت إندساح ذالهلِ  من جصصَوهة ٕإس خعاع

 من ٔأًًضا وضبٔت اتاك إًخَك ٕإن .إًخبٔرخيَة إًسسإس َة حتلِق

 حصب ٔأزياء ففي .فصإىىو زمن يف إًيادي ؿاصِا إًيت إًؼصوف

 مَـة تلعف إدلرنإل كوإت كامت نخَوهَا، ضس فصإىىو إدلرنإل

  مضهنم من اكن نخَوهَا إتياء من إًـسًس ٕإؿسإم و إًيادي

 ٍىذِف  مل .ذإك أٓن جصصَوهة اندي رئُس "سوص َول حوسُة"

 إٌَلة ٕإس خزسإم حبؼص ٔأًًضا كام و تي إٔلمور هبشٍِ  فصإىىو

 إٔلدصى الاكاًمي و نخَوهَا ميزي ما لك تعمس ٔأمص و إًىذَوهَة

   .إس حاهَا ؾن

 موإمس و ظـحة تفرتة إًيادي مص نخَوهَا، يف حعي ما لك تـس

 يف و .تَ ميص ما من ًَيلشٍ مٌلش ؾن ًححر إًيادي اكن سُئة،

ان إًِوًيسي مؽ إًيادي ثـاكس ١٩٧٣ ؿام  هصوًف، ًُو

َُ  ٕإمياانً  جصصَوهة ٕإدذار إذلي إًضرط   ؿام يف و .نخَوهَا تلضَة مٌ

 اندي ؿىل ٌَفوز جصصَوهة كِادة هصوًف ٕإس خعاع ١٩٧٤

 فلس إس حاهَا، ؿىل إهخعاًرإ إًىذَوهَون ٔأؾخرٍب إذلي إٔلمص .إًـامصة

 ما ٕإن و ًىذَوهَا، ٕإهخرص هصوًف ٔأن إًىذَوهَة إًعحافة نخخت

 دكِلة ٩٠ب فـهل هصوًف ٕإس خعاع نخَوهَا س َاس َو فَِ فضي

 ًربصَوهة، مسرابً  ٔأظحح ؾيسما إًحعويل دورٍ هصوًف ٔأهكي .فلط

 ؾن نخَوهَا ميزي خسًًسإ هصوايً  هؼاًما ٔأذرتع ؾيسما ذزل و

و الا إس حاهَا،  حصمان ؿىل اتاك إًخَك ثـمتس ."اتاك إًخَك" ُو

 ٍزإل ال و اكن إإلماكن، كسر ؿَهيا إذلفاظ و إًىصة من إرلعم

ا، ؾن نخَوهَا ٔأتياء ميزي إًيؼام ُشإ  ُشإ ًومٌا ٕإىل حزإل وال كرُي

 و انص يئ دلى اتاك إًخَك حِيات جزرإؿة هتمت جصصَوهة ٔأاكدميَات

 .إًيادي ٔأظفال

 

ا جتاوز تي فلط، ثس َعة ٔأمور ؿىل إًحُئة دور ًلذرص مل  ثبٔزرُي

 تعمهتا وضؽ ؿىل كادرة فِيي.. إٔلمور و إًخفاظَي ٔلدق ًَعي

 .إًلسم هصة يف حىت
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 حرًث اىخػتٌر غَ اىرأي ةٌَ 

 اىٍػلول و اىالٌػلول 

 حلوق من ٔأسايسٍّ  وحقٍ  (إًخـحري حًصة) حبقِ  ًُـرتف

 ذللوقِ  إًـامليِّ  إإلؿالن من ١٩ رمق إملادة مبوحِة  إإلوسانِ 

 إًـِس يف الاوسان ذللوق إدلويل إًلاهونُ  تَ ًـرِتُف  و إإلوسان،

   .إًس َاس َة و إملسهَة ابذللوق إرلاِص  إدلويل

ـَس ذلإ و إًصٔأي حًصةُ  يه إًخـحري ذلًصة إملُصإدفاِت  من ُ  إملععَح ً

 .إًصٔأي ؾن إًخـحري حًصة ُو مشًوَة إلٔنرث

ًَا ٕإؾخلاًدإ إًصٔأي ًُـس ؿام ثضكٍ   هفس َة ملضاؾص هدِجةً  ٍىونُ  و ذإث

 هدِجةً  إًصٔأي مععَحُ  ًًضبٔ  ٔأن ميىن و ُمـَية حلائقٍ  ًخفسريِ  ٔأو

َِ  و إًفصد مليؼورِ  َِ  و إرلاظة مضاؾصٍِ  و فِم  .رقحاثَ و ٕإؾخلادإث

 ظليِ  يف هممٌ  ؿاميٌ  إًصٔأي ؾن إًخـحري ٔأن ٕإىل إإلصارةُ  تيا جيسرُ  

 ُو و إًفصد يف إإلس خلالًَة كمية قصِس  و إإلوساهَة إًضرعَةِ 

 إإلوسان ٍُىِسة مما إإلحذلانِ  ؾن إًخيفُس يف ٕإجيايبٌ  ؿاميٌ  ٔأًًضا

ًَا ٌُسِم و هفس َةً  رإحةً  َِ  يف ٕإجيات  من إًِسف تسأ   .إًيفس َة حصخ

 صـوٍب  حِاة يف هممةٍ  ٔأمورٍ  ُمجصايت ًخلَريِ  إًخـحري حًصة

 و إإلحامتؾي و إًس َايس مٌحاُا فبٔذَشت .ؿسة دولٍ  يف ودايانٍت 

 من و لٓدص خشٍط  من إًلاًةُ  فٕادذَفت إًفىصي نشزل و إدلًين

َِت و ُلدصى حٌلؿةٍ   إًلوإهني يف زُحدَت و إًوكت مبصور مداِدهئا ُظل

َِ  ؿىل .إًـاملَة إٔلهؼمة و  إملُياػصة إًعورة فٕانَّ  إرلعوص وخ

 فٕاهنا إذلارِضة جممتـاثيا ويف إذلايل وكذيا يف إًصٔأي ؾن إًخـحري ذلًصة

ا ثُلِسمُ  ـً  ثـىُس  ُملاٍصة مضاُسٍ  يف إًخـحري حق ممارسةِ  يف أٓدص وإك

َُ  و إذلًصة ملفِومِ  إًفصد ِفِم ؿسمَ   من ؿَََ ما و ممارس خَ يف حل

يا و فهيا مصقوتةٍ  كري هخاجئٍ  ٕإىل ًلودُ  ما ُو و .جتاَُ وإحداٍت  ـُ  ثض

 إذلصايت ضسّ  و حضاًرني كريُ  تبٔهيا فهيا هوَظُف  ٔأوضاعٍ  يف

   إًضرعَة،

 ؿىل أٓرإءان سعوةَ  هفصُض  ٔأو ًخلَِسُا إًلمؽ و إًـيف منارُس 

 .إًصٔأي ؾن إًخـحري تسرعِ  ُمذحعيني إلٓدٍصن

 و معلوةَلٌ  حىونَ  ٔأن جية كٌاؿاهِتم و إٔلصزاص يف أٓرإُءان مفثاًل،

َِ  إًـيِف  ؾن تـَسةً  و إًخجصحي ٕإظارِ  ذارجَ   ٕإىل إإلهدداٍ مؽ تبٔهوإؿ

 ؿسمُ  و ٌَفصد إًضريص إًصٔأي ٕإتلاءَ  جيُة  إذلاالت تـَغ  ٔأن

 ابٔلفصإدِ  إرلاظةُ  يه إذلاالت ُشٍ و ًُعَة مل حال يف تَ إًحوحِ 

 ثًهتيي حِرُ  كٌاؿاهِتم وحىت إًضرعَة حِاهَتم و إلٓدٍصن

 إًيت إًلضااي حاالِت  يف ٔأما .إلٓدٍصن حًصةَ  ثحسأُ  ؾيسما حًصخمَ 

 ميىن إذلاةل ُشٍ ففي إًـام إًصٔأي كضااي ٕإظارِ  مضنَ  ثسذي

َِ  ؾن إًخـحري ٌَضرط  إإلخنصإِط  من إذلشر مؽ مـلوةلٍ  حبًصةٍ  رٔأً

 ًوِمٌا يف .إًـسإئَة إلٓرإء و إًىصإَُةِ  ؾن ثِنُ  مس خوايٍت  ٕإىل

 ؾن تـَسةٍ  ُأدصى س َاكاٍت  ؿىل ثؤذشُ  إًخـحري حًصةُ  ابثَت إذلارض

 ٔأمجؽ، إًـامل دول يف ٔلخهلِ  وِخَست إذلي إًِسِف 
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 تني ميزيون إًياُس  ؿادَ  مفا إًخـحري، يف إذلق حولَ  إدلسلُ  ًُثار حِرُ 

َُ  ما و وإًخمنص وإإلهخلاد إذلًصةِ   إًـسإئَة ابلٓرإء ٌَخحُعن ٕإهلادوإ تي صاهب

 .إًصٔأي ؾن إًخـحري ٕإظار حتت ٌَىصإَُةِ  إحملصضة إٔلفاكر و

 من ُودِل  خسًسٌ  مفِومٌ  ٔكهَ إملععَح إىل ًُيؼص إًخمنص ؾن إذلسًر ؾيس

 إملععَح حسإزة ؾن إًيؼص تلِغ  إإلهرتهت ؿىل إًخـحري حق فورة رمحِ 

َِ  ٔأو َُ  الاس خـاضة ٕإماكهَةِ  و كسم   مثي ٔأدصى مبععَحاٍت  ؾي

َة و إملسمومة إلٓرإءِ  و إٌَفؼَة إإلساءإت و إإلؾخسإءإت  ٔأو إًرُت

 قعاء حتت ؿَهيا ًدسرت إًياس من إًىثري ٔأظححَ  .إًيفيس إًـيف

َِ  ٕإتسإءَ  ٔلحسٍ  حيق ال إذلي إذلنيِ  يف إذلًصة  إٔلفصإد خُتُط  مسائيَ  يف رٔأً

 إًضرعَة ٕإجنشإابهتم و اكًضكِ  إرلاظة حِاهِتم ٔأساًَةَ  و إلٓدٍصن

ًَا إملـمتسة و إخملخَفة  .ذوكِم و ثوهجاهِتم ؿىل لك

 ةحعلو الغزب ةدأ الًهضت عصر فٍ

 العزةٌت نٌ القدًهت الكحب وجزجهت

 والفٌزًاء الزًاضٌاث علوم وجطوًز

 والحكانل الحفاضل علو ،وجطور

 .. يٌوجٌ، اسحاق ًد على

 ثاةخ" أى ول ًورايخ الهؤرخ قال

 الهًدست علهاء اعظو "قزة ةٌ

 أوفز ةًصٌب ساهو قد الهسلهٌٌ

 نهد الذي وهو ، الهًدست جقدم فٍ

 .والحكانل الحفاضل علو لإًجاد

 هل تعلم
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 هو اىٍوت ًظهر ٌػِى اىحٌاة؟

 هو حساءىِا ًوًٌا نٌف ٍُوت؟ 

 هو حساءىِا ًوًٌا ٌخى ٍُوت؟ 
ا  إحملرية إٔلس ئةل ُشٍ  دون ثحلى إًيت إملوت ؾن إًىثري وكرُي

 ٕإىل صًودس روالهس إٔلملاين إًعحفي دفـت إذلَاة، يف ٕإخاابت

 (منوت ُىشإ) ٔأسٌلٍ إًلامغ وؿاملَ إملوت ؾن نخاب ثبًَٔف

ف ثضك وذوهيم إملوت ؿىل إمللدَني مضاؾص فَِ ًُياكش  مُص

 ًدساءل إًزمان، تيا ظال همٌل مٌَ مفصّ  ال ٔأمص فاملوت .وموضوؾي

 إملوت، ؾن ٕإًََ إمللدي ؿني ثخجَ ماكن ٔأي يف صًودس إملًؤف

شإ" ٔأفـاهل مجَؽ ؿىل خيمي فاملوت تَ ًلوم ؾٌل إًيؼص ترصف  ما ُو

 ابًخاليش، إملوت ؿىل إملرشف ؿامل ًحسأٔ  "إذلَاة حٌلل ًؼِص

 إٔلماهن، ؾن إًياس وتدداؿس فبٔظلص ٔأظلص ٔأوضعخَ وثرية وثعحح

 .هفسم ثودع إٍهناًة يف مث إٔلصزاص ثودع إٔلماهن، ثودع فبٔهت

 يف ؾزإء ؾن ًححثون إملوت ؿىل إمللدَني تـغ" :صًودس ًلول

 أآبؤمه، مات نٌل ميوثون فِم مات، من أٓدص ًُسوإ ٔأهنم حلِلة

 ."إًلصإتة سَسةل يف ؾضو أٓدص ٕإىل ٔأخسإدمه، وأآبء ؤأخسإدمه

صى ـخلس حِي، 8000 حنو ٕإىل ًـود إًخرش اترخي ٔأن إملًؤف ٍو  ًو

 إذلٍن إلٓدمِني ٔأن إٔلؿسإد ُشٍ كّسروإ إذلٍن إإلحعاء ذربإء

 ؿىل وماثوإ ؿاصوإ

 200 حنو ٕإىل وظَوإ إٔلرض

 ُشإ ويف .ٕإوسان مََار

 من دعبٔ  سخة فبٔن إًس َاق

 يف اكهت ًو نٌل إٍهناًة ًخعور

 حزء فهيا ًيىرس  ثس َعة أ ةل

 من ثخىون فبٔهت .همم

 ابًلة إٔلحزإء من مََارإت

 حسمم، يف إملىوهة إٔلمهَة

 200 من ٔأنرث من فَِ مبا

 ؾضةل 600 من ؤأنرث ؾؼمة

 أ الف ثدٌفس ورئة إدلكِلة، يف رضتة 100 من ٔأنرث ًسق وكَة

 ٔأهت  .إٔلوسجة من ٔأرظال زالزة حنو تَ ومخ ًومًِا، إملصإت

 ٔأنرث ٕإهَ ما، ًوًما ًَخـعي مصم هؼام تي ثس َعة، أ ةل ًست

 إإلوسان ًالكَِ ما ٔأظـة ًىٌَ ."هووي" مفاؿي ٔأي من ثـلِسإً 

 ًبٔسف ٔأن ،صًودس ٌَمًؤف وفلاً  إملوت، ؿىل ٌَمرشف ميىن

 ؿسد ٕإدرإك يف ًحسأٔ  حِر ٔأمهَهتا، ًـي ٍىن مل ٔأص َاء ؿىل

 ًـش مل ٔأهَ ذزل، من ٔأسوأٔ  تي حتلِلِا، ٌس خعؽ مل إًيت إٔلحالم

 ُو فألمل" إحملمتةل كري إل الم من خياف ما اندرإً  ًوىٌَ .ٔأتسإً 

دٌاول ."إملوت حوإهة مجَؽ تني من إملوىت جيَسٍ إذلي إًيشء  ًو

 كدي إٔلُي مؽ إًخعاحل يف إملسارؿة فىصة انكس ثضك صًودس

 ٔأن ؿىل كادرة حىون إًساؿات ؤكن" إًضائـة إًفىصة ثسل إملوت،

صى ."إًس يون فعَخَ ما ثوحس  إٌَحؼات ُشٍ مثي ٔأن إملًؤف ٍو

 ٕإحسى ميثي ٔأن ميىن إملوت ٔأن إإلوسان ثعور من ثًدؽ إسلاس َة

 ظَحة وفاة ذروثَ ٌَحَاة، مذوخاً  دذاماً  إذلَاة، يف إذلروة هلاط

 يف ومه إًياس سوى هبا ًحوح ال إٔلفاكر ُشٍ مفثي" مجَةل

 ؿامل يف وزَلة ٔأمه يه إًوفاة صِادة ٔأن صًودس ٍصى ."حصهتم

ة تعاكة من ٔأمه" إملوىت لول "إٔلحِاء حِاة يف إًًِو  دذام يف ًو

 ًرشح وفلت ٔأين ًو متيُت" :(منوت ُىشإ) ٔأسٌلٍ إذلي نخاتَ

 فبٔن ذزل من ٔأنرب ثضك حِاثيا، يف حزانً  إملوت حوإهة ٔأنرث

   ."ًلٓدص ذزب إحسمه موت يف" إملوت ؾن كِي ما ٔأمجي
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“ اىػظًٌ غاحستيجاي  ” 

 خاٍر ظًصق ؾن كاجس يب إًـاصق إحملارب مبٔساة ؿىل هخـصف     

 هبسف تُهنٌل حىون إن إًصإتعة ًِشٍ كاجس يب دعط حِر هَم،

 إذلي تعَيا .هَم كًصحة دإٍزي إملزتوخة حدَخذَ مؽ كاجس يب مجؽ

 إذلة تب الم ومات تعمت وؾضق وحًِسإ وإقخىن وحًِسإ ؿاش

 إًسُئة إًضائـات إتخسؾت إًيت ٌَجٌلُري مـصوفًا ٍىن مل .وحًِسإ

ورك إرخاء مجَؽ يف وإذلس ية  إًعاددة، حفالثَ وؾن ؾيَ هًَو

 ُشإ ٍىن مل ًىن مـارص ٕإوسان ٔأي ٕإًََ ًعحو ما كاجس يب حلق

 . . إذلة ًوىن إًضِصة وال إًرثوة ًُس حلًا، ماًٍصسٍ

 حني يف حمحوتخَ وحود ٔأمي ؿىل ًلميِا اكن إًيت حفالثَ مجَؽ يف

ورك إحناء من إًساكن خمخَف حيرض اكن  ؿاملة كري ٔأهنا الا هًَو

 يف والاحرتإم إدلاٍ حىت يشء، لك ٔأمذسل ًلس .توحودٍ

 مل ًىٌَ إذللِلة، تلول ًَىس حَ ٍىن مل إذلي إخملمََة إٔلوساط

 .كري ال دإٍزي .. دإٍزي إٔلوحس مهَ اكن فلس حلًا ًٍصس ما ًيي

 حيمل ما ٌس خـَس و إملايض ظَاكة ٌس خعَؽ تبٔهَ ًـخلس اكن خاي

 حمحوتخَ حلِلة ًسرك مل ُالنَ حنو ٌسـى اكن تبٔهَ ًسرك مل تَ،

 إلٓن جتازف ًن فداًخبٔهَس فلري ٔلهَ تَ حمتسم مل إًحسإًة من فِيي

 ُو خاي .. جباي إًثلة و متسل مبا إخملاظصة و زوهجا ترتك

 ؾحر و إٔلحالم، الس خحاةل ٌَوحسة، ٌَرَحة، اكمي جتس َس

 مل و إًحسإًة، يف هبحاهتا إذلَاة ثُيعفَ مل إذلي خاي إًلسر،

َِ  جصمغ ثُيعفَ  قَاب من ؿاىن إذلي خاي إٍهناًة، يف ٕإس خحلاك

 إًوظول إس خحاةل من ؿاىن و كاًخَ، ٕإىل إًوظول يف إًُفصص

 ًؤمن مل حَمَ ًوىن حبَمَ، أٓمن إذلي إًفصص، ذَق تـس حىت

 .. تَ

 كاًت همٌل .. صُئاً  هًذؼص ٔأاّل  :ظوت تال خُيربان إذلي تعَيا

ام  .قوإًدٌا يف إٔلُو

 إذلي إٔلمٍصك إذلمل مصإحي اكفة مثَت إًصوإًة ُشٍ ابخملخرص

 تست إهخلاًَة مصحةل ثَخَ ٔأفضي، ؿامل حنو هحرية تخعَـات تسأٔ 

 تـسما ثعادمت ما دشؿان مث ممىٌة، إًخعَـات ثسل لك فهيا

 إجملمتؽ ساد إذلي إًصويح ابرلوإء إذلسوث وص َىة ظارت

ة هناًة ًخًهتيي إٔلمٍصك،  إذلمل موت ميثي إذلي مبوثَ مبٔساًو

 .إٔلمٍصك

ىشإ"  دون ؿائسٍن إًخَار، ؾىس جسري نلوإرب هخلّسم، ُو

 "إملايض كَة ٕإىل ثوكف

 ٌَـُش ابُؼاً  مثياً  دفؽ ؤأهَ إدلإئف، إًلسمي إًـامل فلس تبٔهَ صـصَ "

الً   ".. وحِس حمل مؽ ظًو

و ًضرط ظسإكذيا هؼِص ٔأن فَيخـمل"  ٔأن تـس ًوُس ، يحّ  ُو

 ".. ميوت
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 ِبغنت صنادٌك يف وٌسي ِاسي خمخرب دفاحش ختضٌٓ ٌخُ
 ميىنه باسٌس، يف اٌٌعنٍت فشٔسا ِىخبت يف باٌشصاص

 إخالء عٍى حٌلع أْ بعذ شه بذًْ ًٌىٓ سؤٌخيا
 ٌٍِرت اٌعناصش ألْ ًالٍت ِالبس ًاسحذاء املسؤًٌٍت
 !226 باٌشادٌٌَ

 ٌىٓ اٌنًٌي، املغناعٍسً باٌشٔني اٌخصٌٌش جياص امسو
 إخافت ٌعذَ اٌخسٍّت ِٓ دُزفج األخرية اٌىٍّت
 اٌمٌة شذٌذة ِغأظ باسخخذاَ اجلياص ٌعًّ .اٌعاِت
 اصغفاف ٌسبب لٌٌاً ِغناعٍسٍاً دمالً ختٍك

 .املٌٌّذ ٌٍذمً حماراةً جسّه رساث يف اٌربًحٌٔاث

 ٌٔسٌذ
 اٌعذد ًادذ
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Idioms: 
 
ًىً حعابري اً مجً اصغالدٍت دشفًٍا ٌٍس هلا ِعنى ًاضخ، 

 .ًٌىٓ ٌشاد هبا ِمصذ اً ِعنى اخش
 
 
Actions speak louder than words  

 االفعاي أفضً ِٓ اٌىٍّاث
 
Good things come to those who wait 

 اٌصرب ِفخاح اٌفشس
 
Butterflies in my stomach  

 حسخخذَ ٌٍخعبري عٓ اٌمٍك اً اخلٌف ِٓ اِش ِعني
 

When pigs fly 
 حسخخذَ ٌٍذالٌت عٍى أْ ىزا االِش ٌٓ حيذد ابذًا 

 
For example: 
I might wake up early tomorrow to 
clean my room”. “Yes, you'll do that 
when pigs fly" 
 
Haste makes waste 

 يف اٌعجٍت ٔذاِت

داخً اٌذًائش،  ١١-١ضع األسلاَ ِٓ 
حبٍذ ٌىٌْ جمٌّع وً خظ ِسخمٍُ ِٓ 

 .١٨رالد دًائش ِساًًٌا 

  ألغاز
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وٍف ميىٓ حٌصًٍ خظ داخً املسخغًٍ اٌىبري بني وً 
 حبٍذ ال حخماعع اخلغٌط؟ ٢١عذدٌٓ جمٌّعيّا 

 لغازأ

 حخذٌي أْ يف”Air Car“  سٍاسة جنذج
 دلائك، رالد ِٓ ألً يف عائشة إىل سٍاسة ِٓ

 املذْ، بني اإلعالق عٍى هلا سدٍت أًي ٌخىًّ
 ًٍِ 100 ِٓ ًأوزش لذَ 8200 اسحفاع عٍى

 اٌغائشة ًحتٌٌج ىبغج، سٌٍفاوٍا فٌق اٌغرياْ ِٓ دلٍمت 35 سدٍت ًبعذ اٌساعت، يف
 .دلائك رالد ِٓ ألً يف ًادذة صس بنمشة سٌاضٍت سٍاسة إىل

 باهلٌاء املٌٍّءة اٌضغظ أًعٍت حغزٌيا املضغٌط باهلٌاء اٌسٍاسة ىزه حعًّ دٍذ
 ٌٍيٌاء ِىٍف حمشن أً ىٌائً حمشن داخً اهلٌاء ًحٌسٍع بئعالق ًدفعيا املضغٌط
 .املضغٌط

 هو حػيً
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5 in a line wins 



D
ec

em
be

r

1/12/1982
- يوم الشهيد في العراق

 
 2/12/1942

- تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة
شيكاغو األمريكية بإشراف العالم اإليطالي

إنريكو فيرمي.
 

7/11/1877
- توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة

قادرة على تسجيل وإعادة بث األصوات
المسجلة. 

 
8/11/1969

-سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق 
 

9/12/1975
-  تأسيس دار الشؤون الثقافية العامة في

بغداد ، وهي دار طباعة ونشر حكومية.
 

9/12/2017
_ أنتهاء الحرب ضد داعش في العراق وتحرير

كافة األراضي العراقية .
 

10/12/1901
-بدء تسليم جوائز نوبل للمرة األولى. 

 
 11/12/1974

- إنشاء منظمة اليونسيف
العالمية لرعاية األطفال.

  17/12/1903
- نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل اإلخوان رايت.

 
 18/12/2013

- أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى
جورج بومبيدو األوروبي في باريس.

 
 20/12/2014

- نادي ريال مدريد اإلسباني يفوز ببطولة كأس العالم ألندية
كرة القدم للمرة األولى في تاريخه عقب فوزه على نادي

سان لورنزو األرجنتيني بهدفين مقابل ال شيء في البطولة
التي أقيمت بالمغرب.

 
21/12/1879

- توماس أديسون يخترع المصباح
 

24/12/1964
- وفاة الشاعر العراقي، بدر شاكر السياب 

 
25/12/1990

- أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي أصبح شبكة
ويب العالمية. 

 
27/12/1921

- والدة مصطفى محمود العقاد، مفكر وطبيب وكاتب
وأديب مصري. 

 
31/12/1945

- الرئيس األمريكي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية
الثانية.



Welcome to our Instagram 
account 

Contact us  On
telegram bot


