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/ ���ر   ����1

 أ	�م 	��ل ر���

  ..��ط� 	��� �ر�ف

 �  ..�ط� 	

	م ھ��ء وھ�و ر��ل ط��ب ا���ب 

�������ن �������دو 	������� ا������� ������� �

���"���� ����� ھ�����ء .. ا!ر� ������ت 

ا������& ا%������ ا��$����و�� ا�#����� ������ 

ك اط)���ل ������� ھ����..ا� '��ر���ت 

�ون أ���� �..  

    

أ�� �%�و�& �� 	��  ,�"�� أن ا����ت ��ش   ھ��ء  

����$�� .. - ������و���ود را���ل �ر���ب � ��د 

��  ..�ر,�� /�ن 0د�� /��ره 	

,��ول أ�� �� ��$�� ��� ھ���ء وا��د$ك ر/��ت   ا���  

د���#��� و��"��� $ش ا�����0,& و�����ت ����� 

���)م ا����ن أ�� �"� '��ب و�ن ,��� أ��� 

� د ا��ر,وما	�ش  �$��,�  ..وا$�$� 

ب و�$�� ����1�2 ���   ھ��ء  �$%�ل �� 	�� أن أ

/رھ�ت ا����ت ده .. ا�'3ل أو �� 0د���$�

����� - �ر,����� ��,$���� ا!/���ل .. ����ن � ���د 

�ط$���� ����� ا������ت .. ��������2روح أد%���ل 	

  ..او$1� 	� طول

  

  

  

�� �)$�وح   ا��������ت 	�ك ھو ��$ك ��� ��$�� و

�����ك ���ن ..���ت ����ك ���� اى و ���ا��#��م %

  ..�)"ك
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�وم ��واد ��	� ا"$ �ل ا�ك و�و�#�� ���ن   ..�6ط)�ل

  ...ا�3دا

  
��    

  
  


/ ���ر  ����2  دا�

 ا����� –��� أم ه��ء 

-ا�/�����را ���'��رة �,���ود زوج 

وى   -ا�ذى $��وز ا�%�"��ن  �"

وھ��و .. ا�$��� $����زوت ا!ر� ���ن 

1�� و�0وت 	�����..  

    

.. ���ن ����ر ���� أ	��رف إزاى $"����ر � �#���  ����د  

  ..ا�� %=ص �)�ش را�ل �� ا���ت 

�2"$ ط�ف ������� $���ز	ش ����� أ%و����� أ����� /����ت ��/راھ����   ���ى  ..وھ� $ر�ت 	

را�,����� '����3#� أ$�ر�#������ وا%����ده أ�������زه 

 ���#�	 �������ھو ا�و,���د ���� .. وط ��ت 	

1#� �ن ر�,� أ�وھ��� �  ..ا%و�� ا�

 .ا/�د را,�ت $ط�ب ���� ��وس .. ��"=م   ����د  

.. أ����� �$���2%ر 	����/م ����� ,������ .. أ/����د

��  ..��$ردى 	

?�$��ك ����.. أ�دا  أ�دا  �� ا%و��   ���ى  ..%� ���  ..ر

@�م $��س 	�� ..$#دأ ��ن رو	$��

�($/..  

أھ���دى ������� ������ .. ����ش ,$$/����رر $�����ا��   

  ..أ,1ر�ك ا� '�..�,�ود

وا��و�1وع .. �ش 	��ز ا$ '� و! ا$���ل  ����د  

,ز	ل �� "�وى وا��ت ده �و ا $/رر $��� 

  ...	�ر�� ز	� /& /و�س
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��    

  


/ ���ر  ����3  دا�

 	��� ه��ء –��آ� 

ھ��ء ���"�� ��� �0د��$#� /ر���� 

وھ���� �)��ران ���� � ��ض ا��)���ت 

  ..و�$,د@�ن 

    

#� ,دو$� ���� و���� أروح ازور 	���   ھ��ء  ��	

د �ن ��ر �� ا%د اذن �ن " �د$��  ..�� ا�

ق 	  �����  ����/� �� ھ��ء ���ھو ��� ����م ��/ن 

  ..ا ��ر,وم وا�دك

ده ����ن ����� ���ن $,��ت $���ن ���و! !!! ����ق  ھ��ء  ..�,ر/& $ �ب

أ�� و%و�� 	�#�� /��ت أ$���ت ورو,�ت 

  ..	'ت �ر�ب �ن 	��

  �����   ��������ر�ش ا!����ور اد	����� ر/$������ �$���"��

 ����2�ن ا�,���=ل ا����� ��%���دك 	�����رز����ك 

�$��� و�� دك 	�ن ا����.. ,���0 ا!��ض �

  ..أدم ده

���� ر���ت ھ��و ����ن ���س ���� .. أ���ن ا�,��=ل  ھ��ء  ..وھ� '�رده.. �$�#ده

  ../ر���

/ر������ وھ���� $�ظ���ر ا����� ������د 

ا������ذى ������د%ل ا��/$�����ب �'و'������ 

� ا��/$ب	 �$�  و��1 ,��

0��ح ا�%�ر  ����..  

  

وھ����� .. �����0وت %������ت �#������ء

0��ح ا��ور �� ��'�#�دس ���د  �����..  

,��روح ا'�$رى . .أھو و0ل ا�ن ا�,=ل 



� ������ ���� ا���� ���وا����� ا���س ��
	 ا�����ن � 6

  ..ور�& �و"ط�  ..��ز,�

$%�����رج /ر�������� ������ن ا��/$�����ب 

 ���و��$��رب �����د ا���� ھ����ء و	

���"$�  ..و�##� ا!

ا�'���ر/& ����ن "����	& �������$� ��#���� وھ����   ����

  ..��وره

  

  

  

  ..ھ��ء $�)�ر �� ا�1,ك

  ھ��ء

����  

  ..��وره �و�ودك �� ��'�#�دس

����� �/����ره ا�'�����ى �$�����ع ا�'����ر/& ده  	

� ��ل '��ى  أ��� ا	�رف /����� �..  �3'وش

  ..!!ا�وه /ده ا1,/�..  "/ر..ا�� 

  
��    

  
  

����4  ��� /
  دا�

 ا����� -��� أم ه��ء

����ب  ���$�"��,ب ا�/�����را ���ن 	

�ر���� ھ����ء ا���� �,���ود ا������س 

وھو ��0وب 	����ه �,وھ�� �ط�ل 

  ..و�$0ص 

    

E�  ..أ	�ك �#وة ���,�ود  ���ى.ص  0وت "وى �ن ��,�& ا��ط

�"���ك � $���دل ����� �"���$� وھ���و �

  ..ط�ق ,وى

  ..�#وة ا�� �ش ��� أ�,� ا!ول  ����د

$%���رج ھ�����ء ����ن �ر�$#���� وھ���� 

$�"��ك ا��'����� و�ر$د���� �=���س 

 ����#�ا������ت ������#ض �,����ود ����

��  ..ا���#� وھو �$��#�.. و$)��2 

    

  أ��؟ �� ,���؟؟  ھ��ء  
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�ره ,�و����ا�� .. أو	� $/و�� ز	$� ���.. أ�دا.. ھ�  ����د  ..

/�  ..�وى.. �وى.. ��%�ف 	

  ..$"�G أ	دى.. �$'/رة  ھ��ء  ..$,�ول ازا,$� �ن طر��#�

  ا�ت ��� �$0د��� /ده؟؟؟  ����د  .. ��"ك �دھ� 

$د� ��� ����دھ� � ���دا @��م $$���� �,��و 

  ..ا�دا%ل

  !!ا�ت ا$���ت؟؟.. ���ك؟؟ ��$)وق  ھ��ء

  ..أ�� 	�ت �� �#وة 	'�ن ا�و�ك 'و��  ���ى  .$د%ل "وى و��دھ� ����ن �#وة

$ش �ن ا�ط�ق ,���    ..$�ظر ا�� ط�ق ا�,وى/ �� �� �..  

      ..رد � ل ���$��ف 	� و�#�

  
��    

  

  ��ر�
/ ���ر  ����5

 آ�ز���

/�در 	� ��ظر ������ $�"�,ب 

  ..ا�/���را ا�� ���د وھ��ء 

    

ده .. � �و���� ���"��ر	& دى ���� ��'���#�دس  ھ��ء  

  .. ا�� �� /�$ش � �/م �� ا�'ر/& "��

  ����   ����������"���$� ا�,���ب 	�����ل زى ا�����در 

��� ....���2ة وان '��ء - ��ش ,��'��,$

� �  !!ا�$� ا�� ا���ل وا�د$ك؟� د اذ�ك ط

��� ظروف /$�ره $%���� أأ��ل .. أر�وك  ھ��ء  

  ..ار�وك ��$,ر���ش.!! ا��و1وع ده

.. /ر����� ,/$���.. أ���� 	���رف /��ل ,�����   ����  

.. ك�ش 	'�ن ا!"$�ذ �,�ود �وز وا��د$

����#�ش ,��� أ�� ��ى ا!"�وع ده  ا$�دم 
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  ..��� و�ن وا�د$ك..واطب ا�دك

  
��    

  

����6  ��� /
  دا�

 ا����� -��� أم ه��ء

������د ووا�د$���� ��"����ن و� #����� 

 ������0��,����ود و$���د%ل "���وى 

  ..ا� �0ر

    

����0�� ا�����ف �ر/����& .. ������ أھ����= و"����#=  ���ى  ,

  ..اھ=.. �ور$و��

��ش را�ك ا�� ؟.. ھ�  وا��ة ����  ..�"وى$���  

��س ا��� ��� .. ا���'�#�دس ����د ����$ ��ش  ���ى  .وھ� $�ظر ا�� �,�ود ا���0ت

ا���درش ا$/��م ���� ,����� وا!"��$�ذ ���وزى 

  ..ھو ا�� �� ���م ا�وھ� د�و�$�..�و�ود 

  ����  �� ���� ا� ��وم ا���� ��� ا�$ظ���ر .. ط� �� ط	

  ...را�ك �� ا"$�ذ �,�ود

����ول وھ��و رد � ��ل ���$�$ط��ب @��م 

  ..��1 ا�"�ق �وق ا�"�ق

���� ����ش دا	��� �=�$ظ���ر ا���� ,���رد 	���/م   ����د

  ..د�و�$� 	'�ن ��ط� �رط ا��و1وع

  
��    

  

����7  ��� /
  دا�

� ا���م –��� أم ه��ء ��� 

وا���#��� .. ھ����ء ���� ,����& ا�) ���ل

  ..ا�#� "وى

    

ا��� .. ازاى و��ى ,ق ��و�#م ا،ى �%طو��  ھ��ء  
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ا����� ادم ده ����وش و!��� و.. �ش ��0ر

�� ا�ت ��ھ��	..  

���0رف   ���ى   ����$� ا�ت 	�ر��� ان ھ�و ا� ��

��� ا�����ت و"��دد د���ون ا��ر,��وم ا���و/� 	

  ..وھو ا/�د 	�رف �0,$ك 

أ���� ا�,��ق 	���� ا���� ���� � ��د$ش ! ���0,$�  ھ��ء  

� �/م ��ل ا�� %�/� ا�ت �وه ���$ط �ش 

��ر����� ا�و���ك ..������ ھ��و ����/ر�� ,$��& �و

و� �د�ن ھ�و ���ن ده .. 	��ده ��� ا�� �رض

��	 ��/ �  ..ا�

��!ه� =�/�������ل ا%و������� ا��3�����0ر و'�����ر�/� �������   ����د  ..�د%ل �,�ود 

  ..ا�� رض

  ..ا� ��ط.. �� �#�ر ا"ود  ھ��ء  ..$0)� 0درھ� 

  
��    

  


/ ���ر  ����8  دا�

 	��� ه��ء -��آ�

 �����������/ر��������� وھ������� $'������#ق 

��وارھ� ھ��ء 	�و"�..  

    

  � �و��؟.. �ر�ض و	��ط  �����  

ده ا%��وه .. ا���وه ��/ر����� '��و�$� ا�����0��  ھ��ء  

  ..ا�و,�د ا�� ورث � �ه ا�� رض 

  �����  ����ا��#���م 	�$���� ا����� ����� .. وط� ���� وا/

  ؟..���د

���� ا��و������ل  ���$���� ����� �و�����   ھ��ء  	 ����$�/
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�#�$�� ان 	��� ھ�و .. ا!�'�ءات ا��د��ده 

��ر �� ���م $ � ���ا�و,�د ا��..  

�$����� ا�������ب �����وارب  �����  % ������ ��را�����وا .. 

�/�	..  

  
��    

  


/ ���ر  ����9  دا�

 ا"!���� –��� ه ى 

ا�/����را $�"��,ب ���ن 	��� '���ب 

�� ا� 'ر���ت �ن 	�ره و�د ��دا 

����� ا����� ����ن ذوى ا!,$�������ت 	

ا���� .. � ��ب ���� ا�$)���ز.ا����0�%

ھدى زو�& �,�ود ا!و�� وھ�� 

.. "�������ن"�������دة $��������وزت ا�%��

  ..$�$رب ��� $ ط�� ا�ط �م

    

  ..ا�ت �$ �ل ا�� �س �� /��ل  ھ�ى  

  	��ز $وم و��رى  ����  

ا� ��د ���س /��ك ������ و� ��د�ن �$)��رج 	���   ھ�ى  

  ..$وم و��رى

 G�$�(���� ���� �,�ود ��  ����  �د%ل �,�ود وھو ����� �,�ود �� ��..  

��� دى ���� ا��ت /��رت و����ت   ����د  ���ط�ل  =�

  ...	ر�س

�� ���� �,���ود ���� ا,���� ا���� �ر������   ھ�ى  ���"$ ���

����  ..وزى ا

"�ن ,����  ..و- ا� رو"� دى %"�ره ��ك  ����د.ص  ..
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��    

  


/ ���ر  ����10  دا�

 ا����� –��� ام ه��ء 

��ب ا�'�� ,�ث $د%ل  �/�در 	

ھ�����ء �$����د ا�'����& %������� $����س 

��"$ر%�ء وھ� $%� ,ذاؤھ�..  

  

  

  ھ��ء

  

  

����..����!!!...  

���د%ل �,���ود ا�/���در ���ن ��,���& 

�س ا���ت �$)���2 =���ر�$� وھو 

�#$"�� ھ��ء و$ $دل �� �..  

  ..,�د- 	� ا�"=��  ����د

  أ�� ده أ��ل ���� ��ن؟؟  ھ��ء  

أ���دا � $#��� $,��0ل '��و�� /������!ت أ��0ل   ����د  

  ..ا� ��� �ز��� 'و�$ن

ك ��دل ���� ��	��د.. ���� $,0ل /�����!ت  ھ��ء  

���� �� ���ت �را$���ك ������وت .. ا��وظ���ف ار$

  ا���س ���؟

دى � ���رض �ر���1 .. ! دى ���ش ����وت  ����د  ..�$�/�ش ھ��ء..��$رب ��#� 

���%دوا '3ل ��� ���$�"�ط..  

  ..أ,و�$� �وى �� ھ��ء ���$� ��ر    ..�#م 	�#� �$$را�� و$$�طب

.. ا� �د 	���.. او	� ا��دك .. ا�ت ا$���ت  ھ��ء  

,���1,ك .. 	�ك ا���ران,�0وت وا�م 

  .أ,$رم �)"ك.. 

  ...��ھو ا�� !��/ن ا�وت ا�)ر�0 دى  ����د  

$�رى ھ��ء �,و �ر�$#�� �"�ر	�  

و�#م %)#�� �,��ود و�/�#�� 3$�ق 
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  ..ا���ب

دا ا���ت �و/���ت %)��ت /���ت .. 	���ب 	���ك  ھ��ء.ص  

�ت �دى��...  

  "0وت ��ب ا�'��"    

$د%ل "وى و� #�� '��ط� $�ظ�ر 

�دھ'� ا�� �,�ود..  

  وا�ف /ده ���؟.. %�ر �� ا%و��   ���ى

#�� .. أ�دا  ����د  ��ر$��ك�ده /�ت �"2ل ھ��ء �و ا� �ت اط

��ب و!,���/..��  ..��رد$ش 	

  ؟..ھ� ���#�  ���ى  ھ��ء $طل �ن %=ل ��ب �ر�$#�

�����!ة �=�رد � ���ل 	���� �,����ود 

وى �� دھ'�" �����..  

    

  
��    

  


/ ���ر  ����11  دا�

 ا�����ن -	�#  ���

������د ����� وا�د$���� وا%$���� را������ 

  ..�$,�ورن

    

  �� ا��� أ�ت �ش �ر$�ح ��وازه دى؟  وا��ة ����  

�#���� ودى ا�"����� �,$ر�����   ����  ,����� أ����� أ���� 

G ..و�ؤھ��ل 	�����$��� ���وھ��� د���و�$� ا�

�#� �ن 	�#�'�ن اروح اط	 ��	..  

إذا /�����ت ..����� $ ����ل ����� ������د ����� ا%و�����   را! �  

���ك أن ����و! ز�����& ا�)���وس ��/�����$ش ���$

وان ..���$#��� ا$���وزت ا�را���ل ا���رزل ده

ا�وھ�� /��ن ���د�ون و	�#�� را���ل 	�� ���د 
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  ..ا�,�ل و	�ده 	��ل

  �ش ��ھم �0دك ا�� را���؟  ����  

���0دھ� أن ����ن ا���� ,��#زھ��� ؟ وا,����   وا��ة ����  

�� ا�3= ده؟ وا��= ���وى $�#زھ�� و$�#�ز 

  ؟...�)"ك

� ا�� وھ� ,� $�د 	�� �)"��� ور���� �� أ�  ����  

�##"�..  

م  را! �  ,$���أ���� ���ش 	�ر����  ا���ت 	����ز .. ا���ت 

$ر$�ط �وا,ده  ��� /#� �'�/ل ��وز أ�#�� 

 ������������$,/م ��#����� و/������ن ط ����ت �%طو

  ..!%وه

    وا��ة ����  ..رد� ل 	� ���د

  
��    

  

  ��ر�
/ ���ر  ����12

�%� آ�

/ر��� وھ��ء و��د ��دا 	�� ھ���ء 

  ..ا� �وس

    

� �و�� �� /ر��� ���$,ش � �/� أى /=م   ھ��ء  

  ..و!��ل �ك ��/ن ����ل 	�� أ�$� 

  ..ده �و�K ا�� �دا�� �� ا��و��  �����  

  ..ھو ��ر ر�م ا��و���ل �$�	�  ھ��ء  

  .�ش 	�ر��  �����  

أ��0ل /��ل ���� ��ط��ب ��ر$��� �$���و�� ����ر   ھ��ء  

  ..�و�ود ���%د��
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������� اروح ����  ا��و���� $�����  ����ى ,����   �����  دھ'�رد � ل 	� /ر��� ,$

&��, �3�  ..وا

  !!!'و�� �� "$�.. ��ر�ت  ھ��ء  

  
��    

  

����13  ��� /
  دا�

 ا����� –��� أم ه��ء 

���س /�����ل ����� أدب و�,����ود ��

وى ���" ���������#���دأ ����ن ,ر/�$���� 

  ..$�ظر ا��� 

  

  

  ����د

  

  

  	�رك  'و�$� وا,د ���ط��� دى؟

  ����  %� ����� �,�ودر���ك ��� ��   

و� �����د�ن ������� "�����$� أ������� ,��ر'������ ھ�����و   ����د  

وا� رو"��� ا�'���� ا���)و���� ���� ���� ا�����ت 

  ..ا�/��ر �$�	& ا��ر,وم وا�دى

  ..ر��� �#د�/� �� ھ��ء �� ��$� و$وا���  ���ى  

وا����ت 	�ر����� ان �را$���� ا!و!������ ھ���دى   ����د  

ھ� ا��� �ر���� /���ل � �د ��� ر��ـــــــــ�ـ� 

)�� ��أ%���� ��� ھ���ء ,$���� .. /ر�#��ش 

��$#� ا�'�& $,ت ا�'��..  

	�����ز ..ھ���و �����ن ا�$�)ز����ون ا����� ھ�����ء  ����  

  ..ا'وف �و�� وط�طم

��0$G �/��ن ����   ���ى  ..$#م ���و�وف��ا�$�)ز���ون ا���� 	���د�� 

  ..وا,د $��� �وه �� او�1 ا��وم

�/� ا�ت ا�� ,�روح ا'و��  ����  �"رع و�%رج �ن ا�/�در%..  

  
��    
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����14  ��� /
  دا�

� ا���م  -��� ام ه��ء��� 

 ����ھ�����ء وھ���� $ط���ب ر������ 	

ا��و�����ل ��"���� ر"����& ان ا���ر�م 

����دو .. �����ر �و����ود ���%د����� �

�#� ا�$�2ف	..  

 ��#��د%ل /��ل �ر�$#� �$�0ب 

  ..@م $@ور و3$ق ا���ب ����)$�ح

    

  ...ھو ا�$�)ز�ون ھ��  ����  

  !!ا�� ا����ن ده ؟؟ ��رب ار,��� ���  ھ��ء  

  "�رس ا��و���ل"

ا�����؟ ����ن ا�������� ..ا����وه ا����وه ��/ر������     ..ھ��ء $رد 	� ا��و���ل

��ى..,$=���� �� ا�'ر/&   

  ��$رى �� ا��؟    

  
��    

  

����15  ��� / 
  دا�

 ا����� -��� ام ه��ء 

وى $$,دث �%�ل ا�� �,�ود "      

و��� ھ�و ���� ��س "��ؤال ��� $2%�ذ��ش ��� أ%  ���ى  

$)$/ر وا,�د زى /���ل ���در � ��� ..� �� 

  ..� �ش ,��$� و�%ف و!د. ��ؤا%ذه 

/�����ل زى ا�)���ل ھ���و .. ا����ت �$����و�� ا�����  ����د  

ش 	=���� �/��ن /)����� ا���� �/���� G�,��0
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وارث � ����� ���ن وا���د�� - �ر,���� ���وس 

و� �د�ن ,�ط��� �����ن .. $"�د 	���ن ا�'���س

� �  ..�M%وه ط

وى $$ "�#�(�ط����ب وا����ت ����� ا%و����� ����ش �����وى ر������   ���ى  ..وج 

�/ر����� /��ده �,$��& 	���ل وا���� �"��� ���� 	��ز 

����  ...وا�=.. '

  .وھو �%)� %�=..���ط �

  ..@م ��وم و�%رج �ن ا�/�در

واو	��� $�ط�� ا�,���وب ا���� .. ��ش و�$���  ����د

أ�� ا'وف ..!! �,د �� ر��� �2ذن.. �$2%د�#�

  ...ا�واد ده �� �ل ا��

�وب  ���ى  ..�ص ')0�$�#�$, ..�  ..!!!ھو أ�� �2%دھ� �ن أ0

  
��    

  


/ ���ر  ����16  دا�

 	��� ه��ء -ا�&�آ�

ھ����ء وھ��� $���س ���� ���ق ا���� 

�#� و/ر��� ا���#�$/�..  

    

  .	��زا/� $�"/� أ	�0�ك و�� $�) �ش  �����  

  ..%�ر ��� ا��؟ ا$/��  ھ��ء  

  ..!!!�����د ا$��ل �ن ا�'ر/& �)رع $�  �����  

��� /ده �� �,ظ& ��اااااه.... � �و��  ھ��ء  �� ..  

.. ���� ,��دش 	���رف ����0�� ����ن ���� ھ����ء   �����  

  ..��$ز	�ش ھو ا�� %"ران 

���وز أ���� .. ط���ب وا���� ا� ���ل د���و�$�   ھ��ء  

���0ر ا���� ا$���وز ا%��وه ا!ھ���ل ده وأ���� 

  ..	�ر�� و��ھ�� �ر�1 ا��ذر
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� ���$��ك !زم $���0ر,.. 	����زه ����0,$�  �����  

!���� ط� ��� �����وش .. �,�����& ا������ ادم ده

  ..أ��ن

  
��    

  

����17  ��� /
  دا�

�� ا���م –��� أم ه��ء �� 

وى وھ��� $,���ول ���ذب /��=م ��"

����ن ����وق �"����ن ھ�����ء ا�$���� ����دا 

�#� ا�$ردد وا�,رج	..  

    

���ت �,��دش ���� ا�����ت ��ر���� ا$/����   ���ى   ����

�0را,� �و��� �� ا��؟  

ا�ت '��)� أن ده .. أ�ول ا�� �� أ�� ,�$/م  ھ��ء  

وا��ت .. ا$/��� ا��ت .. 	ر�س ���"ب ���

	���رف ا��وا���� ا���� ���� د����غ ا��,��روس 

  ..�وزك

� �� د����  ���ى  ..�دھ'����  ..�0دك ا�� 

�� و�$را� ��وا,����د �����ر�ض و�������د ا�@������ ������ .. ھ�����   ھ��ء  ..�$

��ط� 	�ده 	��� وأ�� وا@��� ا��� ..ر�و�$� 

$���� ا!و!������ زى �����ھو ظ������ك ظ���م �را

  ..� �ه

ھ�دد�� ان ��,�0ش ��وازك . �� ��$�� ده  ���ى  

�/����رى /����و�س ..,�ط�������.. ����ن ا%����وه 

'���ن %���طر أ���ك ا���� ر��$��ك و$ ���ت 	

و'����������ت ���������� ���������رض ا���������و/� - 
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و	� ا�دك �,�ود ھو ا�� و�ف ..�ر,��

  ..� ��� و"دد ا�د�ون

 ���� �$����1ل را���ل و! ��1ل ,�ط��� ����

أ�� �ش ,�3�1ط 	�/�� ا/$�ر  ..ا�ز�ن ده

  ... �ن /ده  

 ���������دا 	 ���������$%���رج "���وى 

"���ن �وى ا�#��� $'��رد و$���ول ��"

�#��,..  

    

� �و�� أد�ر ,��$� واد%ل 	�ش ا�'��ط�ن   ھ��ء  

 �����ر� .. &������,���و����= أ����0رح ا����� 

أ���� ,�را���� و���ش 	�ر���� .. واھ��د ,��$#��� 

  !!أ	�ل ا��؟؟؟

  
��    

  

  
  �2008!��ا�ا���ج و��ض  !�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا(�)اء'&���# 
���اء �	$# 
*
+��
�-�ظ# ' ��.
  ��2ق ا
0�/ وا

 �3�.
��و��/ ا�
  '.9# ط��7 ا
	�6دة 
�.�� ا4
  م2019
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� وا�����ر��� �� ���ر�  ا���

 خالد السيد علي                        

 
 مصر - مواليد القاهرة   حر أديب وسيناريست وشاعر �

 م1997ومعد برامج بإتحاد اإلذاعة والتليفزيون  درامامعتمد مؤلف  �

 )5215(شعبة السيناريو  - عضو نقابة المهن السينمائية  �

 )2134(شعبة القصة والدراما  –عضو اتحاد كتاب مصر  �

 م1996قصر السينما - اتحاد كتاب–دراسات حرة في الدراما التليفزيونية واإلذاعية  �

 م2019مؤسسة سيزار إجيدو سيرانو األسبانية  له من تقديراسفيرا للكلمة في مصر  �

www.fundacioncesaregidoserrano.com 

 م2010"الدراما بين التأثر والتأثير"  بعنوان ماجستير في الدرامالتمهيدي  بحث �

 .عضو جمعية اتحاد منتجي اإلذاعة والتليفزيون مدينة اإلنتاج اإلعالمي �

 www.kotobarabia.comب عربيةموقع كت–عضو بأول دار نشر إلكتروني بمصر  �

 .منصة إلكترونية - العربي عضو معرض الكتاب االلكتروني �

 .مؤسس وعضو وأمين صندوق جمعية مرسى اإلبداع المصري بالمعادي �

 عضو جمعية المسلم الصغير �

 .عضو صالون الدكتور سليمان عوض األدبي �

 .ا الكاتب يحي سليمانرئيسه-مستشار فني وثقافي لجمعية مرسى اإلبداع المصري المعادي �

 .رئيسها المحامي الكاتب حسن زغلول- مستشار ثقافي وٕاعالمي لمنتدى جمعية الزمن الجميل بالجيزة �

 م2005بمرسى اإلبداع المصري ) مسرح الغرفة(مؤسس فرقة الساخر المسرحية لألطفال �

 دار األدباء �

  :مؤهالت علميةدراسات و 

 ..م بتقدير جيدَ 1992س شعبة المحاسبة عام حاصل علي بكالوريوس التجارة جامعة عين شم �

 م 1991الحجاز  -دراسة حرة في أنظمة الحاسب اآللي بمعهد الحاسب األلي �

 م1990دراسة حرة في نظم المعلومات واإلدارة بالمعهد  �
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  .جيد جداً / م بتقدير 1989معهد الحاسب اآللي والسكرتارية  �

 عضو نقابة التجاريين �

 م 2007والتذوق الفني  كورس أونالين للنقد األدبي �

 م2008دورات تدريبية بالمركز الثقافي للتنمية البشرية والحيوية  �

 :كتابات حرة بالجرائد والمجالت المحلية والعربية

 م2012في القاهرة حتى يوليو  –نائب رئيس تحرير جريدة شباب الوطن  �

 .، ومنتدياتوك،تويتركاتب حر لمقاالت أدبية وثقافية لعدة مواقع إلكترونية ،مدونات،فيس ب �

محاضرات لورشة تنمية اإلبداع لهواة كتابة المصنف الفني بجمعية مرسى اإلبداع المصري المعادي الفترة من  �

 م2006- م2004

 م 2006محرر صحفي بجريدة صوت العندليب مقاالت سياسية وفنية حتى   �

  م2004- 2001محاضر في عدة جمعيات ومراكز تنموية الكتشاف الموهبة الفترة  �

مقاالت تعليمية ) مرزوق هالل واإلعالميلصاحبها الصحفي (محرر صحفي بمجلة المسلم الصغير  �

 م1998- 1996الفترة 

إسهامات فكرية من خالل ندوات بنادي المسلم الصغير لتنوير الجيل الجديد وعدم تأثرهم بالثقافات  �

 .  م1998 - 1996الغربية وذلك خالل الفترة من عام 

 م1997-1996ة األنباء الدولية، ومجلة العربي أعمال أدبية قصص أدبية الفترة كاتب حر بجريد �

محرر بالقسم الفني بجريدة المستقبل المصرية أعمال أدبية وتحقيقات ومقاالت وأشعار الفترة من  �

 م1993-م1992

محرر صحفي بمجلة النهار للصداقة  حلقات ساخرة ترصد الواقع المرير وتحقيقات فنية الفترة  �

 م1997 -  1995

 :أصدارات أدبية ورقية

  م1995الناشر جمعية الرعاية " على مسرح القلب " مجموعة قصصية  �

 م2007الناشر دار النيل "  كبرياء في سماء الحب " مجموعة قصصية  �

 م2019تحت الطبع" نزالء المقبرة" رواية  �

 تحت الطبع" شعب مالوش كتالوج" مسرحية �

 تحت الطبع  ديوان أغاني �

 :فنية إذاعية تليفزيونية سينمائية ومسرحية أعمال

تيسير /حامدعبد العزيز بطولة وجدي العربي/م إخراج1996صوت القاهرة  _طائر السعادةمسلسل    �

 .أحمد عبد الوارث/فهمي
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/ سعيد عبد اهللا بطولة ناصر سيف/ م إخراج1999صوت القاهـــــرة  _طوق النجاةمسلسل  �

  .فهمي  عايدة

يونس / طارق عيسى بطولة هالة فاخر/ م إخراج2001صوت القاهرة _ لةمنزل العائمسلسل  �

  .هادي الجيار/شلبي

منــال / محمــد رجــائي بطولــة طــارق الدســوقي/ م إخــراج2005صــوت القــاهرة _ اإلنســان واآللــةمسلســل  �

 محمد متولي / نشوى مصطفى/ سالمة

 م 2009 -2000التليفزيون المصري  )بين الناس( حلقات درامية للبرنامج الشهير �

  م2007-م2006.التليفزيون المصري إخراج نبيل جعفر   اقبل الليلحلقات منوعة  بـرنامج   �

كتابة الفقرة الكوميدية بالبرنـامج أكثـر مـن ) قنوات فضائية (  الطب وأهلهحلقات درامية كوميدية لبرنامج  �

م 2018-م2014اج الفني العمل من إنتاج مؤسسة الريفي لإلنت.. حلقة  كفكرة وسيناريو وحوار  300

 .جاري العمل

 خاص.م ق2002) دراما ( الدموع السوداءسهرة  �

 باألغاني–دراما الطفل -خ  للهواة .ق الحفلة الكبيرةمسرحية  �

 قيد التنفيذ إنتاج إعالمي) دراما (  يا إحنا يا همامسلسل كوميدي  �

  .رةقيد التنفيذ إنتاج صوت القاه) دراما (  المليونير و الشحاتمسلسل  �

 )قيد التنفيذ(إنتاج شركة األشقاء لإلنتاج الفني ..تأليف وأغاني ) العيال عايزة إيه(فيلم كوميدي �

. إسالم محفوظ  إنتاج الشباب والرياضة/ إخراج بكره  احليالسهرة الكوميدية اإلذاعية  �

 .صبري عبد المنعم/يوسف عيد/منال سالمة/وجدي العربي/م أمينة رزق1999

 جمال بركة/ شبكة محليات إخراج-إذاعة القاهرة الكبرى "نرجو االنتباه " السهرة اإلذاعية �

    م2004

  خ.ق "عندما تموت الضمائر " سباعية كوميدية  �

إنتاج البرنامج العام اإلذاعة المصرية كإعداد وسيناريو " من الحياة" البرنامج الدرامي الشهير  �

عايدة /نخبة من الفنانين ( م2014م لعام 2009من عام . إسماعيل عبد الفتاح/وحوار من إخراج  

انعام /أحمد عبد الحليم/أمال الشريف/ فاروق نجيب/ خالد عبد السالم/ وفاء الحكيم/ عبد العزيز

 .وآخرون)مدحت مرسي /الجريتلي

حلقة انتاج شركة النور  30" رسائل األرض والتاريخ" مسلسل ثقافي درامي بعنوان  �

 ..م إلذاعة جدة بالمملكة العربية السعودية2013. محمد مشعل/ للصوتيات إخراج 

 :جوائز وشهادات تقدير

من المهرجان األول لجامعة عين " حواء ذات القناع المزيف " ميدالية تذكارية ألفضل أقصوصة بعنوان  �

  م1992المسابقة أدبية . شمس 
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 النهار للصداقة مجلة-من جمعية  رعاية المواهب) الشمس التشرق مسرعة (جائزة أفضل قصة قصيرة  �

 م1995عام 

 م2001عام . أفضل سيناريو مسلسل منزل العائلة إنتاج شركة صوت القاهرة  �

 م2001إسالم محفوظ في مهرجان إذاعي /إخراج " بكرة احلي "أفضل سهرة إذاعية  �

ذات ٕالكترونية تقديرا له إلثراء الحركة الثقافية والفنية بأعمال ، و شهادات تقديرية من كيانات أدبية  �

 .قيمة ورسالة

 م2019شهادة تقدير من المؤسسة األسبانية سيزار إجيدو سيرانو ، بجانب لقب سفيرا للكلمة بمصر      �

    pdf:أدبية وفنية على منصات إلكترونية  إصدارات وكتابات

 pdf) القميص األحمر(فيلم روائي قصير   �

 .وقع كتب عربيةم pdf) اإلنسان واآللة ( مسرحية من ثالثة فصول  بعنوان   �

 WWW.KOTOBARABIA.COM: موقع     )على مسرح القلب ( مجموعة  �

 ).الرجل العصفور) (مفيش فايدة)(الدنيا لما تكشر: (، وطوسونقصص على مدونة حي بن يقظان �
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