






ةمدقملا
ریغنام ریغنم  طبظلاب  انیلاھأ  هولمع  يللا  سفن  لمعن  ناشع  ایندلا  شانیجام  انحا 
انعاتب  touch لا   " طحن ناشع  انھ  انیج  انحا   .. مھلكاشم سفن  شیعن  ةجاح و  يأ 

"

ةوج   " شیعي هولخ  هیلع و  اوكحض  تانبلا  نم  لماك  لیج   .. انیلع كحضتا  انحا 
يریغتھ شم  يتنا  ضورفملا .. و " مزالو و  شحصيام  بیعب و  لوفقملا  قودنصلا  "

. " ملاعلا

رخآلا يف  و  ".. ةركب  ينتسم " دعاق  و  شياع  .. " شم  شياع و    " ناك لماك  لیج    
زنیجلا و انسبل  انتثونأ و  انیسن   .. انتعاتب شم  تایلوئسم  نیلياش  ةلاجر و  انوعلط 

بعك " يسبلا    " انلاھولوقي نكمم  ناك  ةملك  رخآو   .. يشتوكلا

رطیسم ًايداصتقا  " رطیسملا    " نإ و  میظع  " نھدیك    " نإ انفرع  انربك و  انحا  سب    
نم انریغ  انحا   .. اھلصو يللا  سب  انلیج  تانالغشل  انلصو  انلغتشاف و  ًایسایس 

ةینبللا ".. نانسالا    " ریغنبام يز  انسفن 
نم لوطأ  تقوو  تافاسم  قوسنب  انیقب  لھس و  ةقاوسلا  " میلعت    " نإ انفشتكاو 

مھسفن ...  تایسكاتلا  نیقاوس 

هیف نإ  انفشتكا  انربك و  انحاو   .. زونك سانلا  ةفرعم  نإ  انلولاق  امل  انیلع  اوكحض 
. " لابلا ةحار  ةدیحولا ل " ةقيرطلا     " حماستلا نا " لتاق " و  ٌمُس  اھیف    " تاقالع

لصون ل ناشع  نینس  اندخ  انحا  هد   .. ةنس يلحأ  شتعلطام  زاوج  " يلوأ  ةنس   " 
بكوك نم  مھنا  انلاق  شدحم  انیلع و  هنیبخم  اوناك  يللا  ةلاجرلا  عاتب  جولاتكل  " "ا 

.. ةینات حاورأ  نع  ةلوئسم  تیقب  و  امام  " انا  نا  تفشتكا    " امل ریغ  ينات 

.. و يقیقحلا بحلا  وھ  ةرظن  لوأ  نم  بحلا  نإ  انلولاق  امل  انیلع  اوكحض    
امل ينات  انیلع  اوكحضو  مھلاحل ..  اوحوریبو  ةدايز  نیمابود  "   " ةيوش هنا  شانلولاقم 

" ضعب يز  ةلاجرلا  لك  نا " " و  هتدعم لجرلا  بلقل  قيرط  برقأ  نا " انلولاق 

و مادقل  " ارو  نم    " كتایح يلیختت  مزال  حص  كتایح  كيرش  يراتخت  ناشع  كناو    
يقبي هنا  يقفاو  نيدعبو  الو أل  يلاثم  جوز  يوق و  بأ  نینح و  دج  يقبیھ  يفوش 

. " ةيدام الو  ةرویغ  يقبت " كنا ال  ةجاح  مھأ  يتقولد ..  و  كبیطخ 

هیلع سودن  يللا  رارزلا  "   " اھمسا ةجاح  شیفم  نإ  انلولاق  امل  انیلع  اوكحض    



ملستسن و "  و  رییغتلا نم  فاخن  مزال  انلیلقب و " يضرن  مزال  انحا  نإو  انتایح  انلریغي 
ةلیحلا " ةلیلق    " تسلل جذومن  يقبن 

مأ بكرملا    " نا انلولوقیب  امھو  نيریغص  ةسل  انحاو  نم  و  يوناث  " مايأ    " نم   
ةعاط الإ " هلك  و  ةيآرملا  "   " مادق ریغ  انيأر  شلوقنام  اننا  و  قرغتب  .. " نیسير 

ـ لا يلع  ةيزاوم  ةایح  شیعن  انررق  میلألا و  عقاولا  نم  انلك  انبرھ  ام  دحل  ..  " نيدلاولا
.. ةديدج سان  باحصأ و  فقوم و  يأر و  انیل  يقبي  ناشع  كوب  " سیف   "

يللا لیقتلا  فیضل  " ا   " وھ عقاولا  يقب  انتاليافورب ..  ةوج  سب  دجب  موجن  انیقب 
ينات ..  انملاعل  عجرن  ناشع  حوري  هنینتسم 

يقبت تنبلا  شحصيامو  يبانعلا  .. " رمحألا    " يسبلت شحصيام  شوھیفام  ملاع    
ةيوش لك  انلعلطتب  يللا  بینم  " يرام    " شوھیفام ملاع  جازم  .. " شاھلام   "
تنا الو "  .. هيا الو  ةكسلا  يف  ةياج  ةجاح  شیفام  يتما و  يكیب  حرفنھ  انلوقت 

؟" هيا كتازاجنا 
..  fake يضارتفا ملاع 

يأ يف  نيزياع  انحام  يز  شیعن  هنم و  جرخن  ردقن  انجازمب  هانلخدام  يز  انحا  سب    
مأ يتنا  تنب و  يتناو  ةنس  يتنا ٥٠  يتنا ٣٠ و  يتناو ١٨ و   .. تقو يأ  يف  و  ةتح .. 
نم يشیعتو   .. ينات نم  يدتبت  يردقت   .. ةزوجتم يتنا  يتنا single mother " و  و" 

.. لوألا
عمسنو  " ناطلس نم  اھب  لزنأ هللا  ام  دویق " انسفن  يلع  ضرفن  نيرطضم  شم 

" انؤابآ هیلع  اندجو  ام  اذھ  لوقتب " يللا  سانلل 
لك نم  برھن  و  ةیبلسلا  .. " ةقاطلل  ردصم  ربكأ    " نع دعبن  ردقن   

.. انتعاتب شم  راودأ  يف  انترشح  ةثونألا و  يناعم  انتدقفأ  يللا  ثيراوملا  راكفألا و 
روصب يبرتا  لماك  لیج   .. تابجاولا قوقحلا و  موھفم  اننم  عاض  قياقحلا و  اوھَوت 
يللا ةرطاشلا  تاءالتبا و  دویق و  اھلك  ةیجوزلا  ةایحلا  نإ  مھاف  لیج   .. ةھَوشم

.. ربصت
عتمتساو  .. اھیب عتمتسن  ناشع  انلاھقلخ  انبر  ةیجوزلا  ةایحلا  نإ  عقاولا  سب 

انرودل و مھف  مدعو  اننم  ریصقت  يقبي  ةمقنل  تبلقتا  ول  تس " و  ةدحاو    يتایحب ك "  
لياسرلا ةئطاخلا و  ةیبرتلا  مالعإلا و  هببس  ناك  هدو   .. انقوقح انتایلوئسم و 

ةمداھلا .. ةیعمتجملا 

 " كفل ةذيوعت  "   " هيربتعت نكمم  ریخألا  ...." ءادنلا    " نوكیھ الو  لوألا  شم  هد 
هیب رسكن  ءادن  انتایح   يف  اھلباقنب  يللا  ةیجوزلا  تاقالعلا  لكاشم  عاتب  مسلطلا  "

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9?source=feed_text&story_id=1878979788982773


.. ةدج نع  اًمأ  اھانثرو  يللا  ثيراوملا  .. و  عمتجملا تاھوبات  لك 
.. يشتفش همسا  يتح  يلوألا  ةجردلا  نم  يوثنأ  باتك  ةئیھ  يلع  ةوعد  يد 

.. يتقولد هورقتھ  يللا  باتكلا  تالاقم  يماسا  هد  ساوقألا  نیب  يللاو 
اھیف درتسن  انتابجاوو و  انقوقح  اھیف  ملعتن  يوعد  نع  ةرابع  راصتخاب  باتكلا 

.. يثنأ مأ و  ةجوز و  يقبت  يازإ  كسفن و  يقبت  يازإ  اھیف  ملعتن  ةوعد   .. انتثونأ

كرن يدن 

انعاتب  Touch لا
غامد .. اولمعا 

اوكتایحب .. اوعتمتسا  و 

اھونمدت .. ام  دحل  ةجاحلا  اوبح 

يوا .. اوعتمتست  اوفرعت  ناشع    

.. هيإ كركس  بط   .. ةجاح يأ  كلوقي   .. هيإ برشت  اھلوقت  اھلباقنب ..  ةدك  سان  يف 
هاعم .. ةقراف  شمف  يوأ  ةجاحلا  شبحام  الصأ  وھ   .. ةجاح يأ  لوقي 

.. يوأ عتمتستبف  ةجاح ..  لكب  عتمتستب  ةینات  سان  هیف  و 

مھینع .. اوحتفيام  لوأ  ةسدقم  نبللاب  ياشلا  ةيابك 

نیعم .. دحاو  نم  ةنیعم  ةجيوحت  مزال   ، ةتح يأ  نم  هيرتشن  شعفنیم  نبلا 

مویلا .. يف  ةددحم  ةعاس  هیل  هیفاكسنلا 

صوصخم ..  دحاو  اھیل  ةیمعطلا 

ةوھقلا .. يلع  ریغ  شتاملا  يلع  جرفتي  شفرعيام  دحاو  يف 

رجفلا .. ةركاذملاب  عتمتسیب  دحاوو 

ةعاسلا طبظتت  ياشلا  ةيابك  ناشع  ةعبرأ  ةعاسلا  هادغ  طبظیب  دحاو  هیف  و 
تسلا .. ةینغأ  عم  ةسمخ 



لاغش و هتیبرع  تیساك  ام  لوط  .. ةمحزلا نم  يكتشام  هرمع  دحاو  يف 
هولباتلا .. ةیلام  تاھيدیسلا 

دلبلا .. طسو  يف  نیعم  لحم  نم  ریغ  ةسوبسبلا  شلكایبم  دحاو  يف 

دقع يرتشي  ناشلع  موي  لك  هیف  يشمیب  يللا  قيرطلا  ریغي  نكمم  دحاو  يف  و 
ةیبرعلا .. يف  هقلعي  ةراشإلا و  نم  لفلا 

تاعامس  .. خبطملا يف  ويدار  .. نیعاوملا لیسغ  يف  ةنیعم  سوقط  اھیل  ةدحاو  يف 
اھبنج .. روخب   .. اھنادو يف 

مھیلع لوقنب  اھیلع و  قيرتنب  تاعاس  .. و  انتایح يف  ریتك  اھلباقنب  انحا  يد  سانلا 
نیكوسحم ..

هایحلا .. قوذتتب  يللا  يھ  يد  سانلا 

معط .. هایحلل  تلخ  اھعاتب و  شتاتلا  تطح  سان 

يف يللا  ةطیسبلا  تاجاحلاب  عتمتسن  مھيز و  يقبن  انحا  برجن  يجیتام  بط 
انتایح ..

مالسلا .. ةشیع و  يھا  لوقن  لطبن  اوجیتام 

انعاتب .. شتاتلا  طحن  اوجیتام    

.. يد عتملا  يلع  ةشياع  ریتك  سان  هیف   .. سان لوأ  يقبنھ  شم  انحا 

ةبرض لوأ  عم   .. ةیناتلا ديالا  يف  ناولألا  ةتلاب  ديإ و  يف  ةشرفلا  كسمیب  يللا 
اھفرعي .. يللا  سب  وھ  ةعتم  ةلاح  يف  لخدیب   .. هداصق يللا  ةحوللا  يف  ةشرف 

تلات نم   .. لضفملا هبتاكل  ةديدجلا  ةياورلا  كسمي  ماني و  هلك  تیبلا  ينتسیب  يللا 
اھفرعي .. يللا  سب  وھ  ةعتم  ةلاح  يف  لخدیب  ةحفص 

ناشع يالب "  " 　▶ سودیب توصلا و  يلعيو  هنادو  يف  تاعامسلا  طحیب  يللا 
لخدیب  .. رحبلا مادق  جنولزیشلا  يلع  ميان  وھو  اوھلا  طش  اي  ةيردنكسا  طش  عمسي 

.. اھیب سحیب  يللا  سب  وھ  ةعتم  ةلاح  يف 

ةعتم ةلاح  يف  لخدیب  يرئادلا  يلع  رجفلا  ةتالت  ةعاسلا  هتیبرع  دادع  لفقیب  يللا 



اھیب .. سحیب  يللا  سب  وھ 

زجاحلا .. قوف  نم  طنیب  ناصحلا  ةعتملا و  ساسحا 

ينات .. علطي  ةیملا و  تحت  صوغي  طبخیب و  مسجلا  ةعتملا و  ساسحا 

ةنس .. بایغ  دعب  نضحلا  ساسحا    
ةزاجا .. رخآ  نم  لمرلا  سملت  كلجر  ةرم  لوأو  ةیفاح  هیشام  يتناو  كساسحا 

قیمع .. سفن  يدخات  يكیلخت  كرعش و  ریطت  يجیتب  يللا  اوھلا  ةمسن  ساسحا 
وأ كلكحضي  ناشع  تاذلاب  يتنا  كراتخي  رومأ و  يبیب  يفوشت  امل  كتماستبا  وأ 

هتنوربب .. يكيدي 
اھیتعمس .. بح  ةملك  لوأ  يركتفت  امل  كساسحا 

ةفدصلاب ... هیتیقالو  كنم  عياض  ناك  يللا  براشيإلا  يقالت  امل  كساسحا 
يبلقتب .. يتناو  ويدارلا  يف  اھیبحتب  يللا  ةینغألا  يجیت  امل  كساسحا 

طوبظم .. علطي  ةوھقلا  ناجنف  امل  كساسحا 
كساقم .. علطي  هریغ  شیفم  كبجع و  يللا  متاخلا  امل  كساسحا  و 

يوتشلا .. تكاجلا  يف  هینج  يقالت ٥٠  امل  كساسحا  و 
نامز .. نم  هیفوشت  كسفن  ناك  ةفدص  دح  يفوشت  امل  كساسحا 

نینس .. اھیلع  يدع  ةولح  يركذ  هیف  ناك  ناكم  يحورت  امل  كساسحا 
هیبحتب .. دح  نم  ةيدھ  كلیجي  امل  كساسحا 

كبجعيو .. ولح  علطيو  باتك  يرقت  امل  كساسحا 

ةولح ةجاح  يسحتو  الإ  موي  يكیلع  شيدعيامو   .. ةولح اھلك  كمايأ  يلخ 
.. لود قوف  يللا  يز 

قودنصلا هوج 
؟ تاھج تس  نم  انیلع  لوفقم    قودنص  هوج    شیعن  هيإ  ينعي  نیفراع 

... رون شفوشنام  ينعي 

.. ةدك لبق  اھانبرج  يللا  انسیساحأ  ةقباسلا و  انتاربخب  لضفن 
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.. قودنص هوج  نیشياع  العف  انحا 

.. انتایح يلع  ةرطیسم  ةمیقع  راكفأ  نم  قودنص 

.. رون فوشن  الو  هببسب  انتایحب  عتمتسن  نیفراع  شم  قودنص 

حرف ةكبش و  رخؤم و  ةمياق و  بتكأ  مزال  زوجتأ  ناشع  ينإ  لوقیب  قونص 
رییییتك و تاماجیب  طوف و  تايالم و  شین و  ةرفس و  ةضوأ  ناتسف و  و 
سان لسع و  رھش  صوصخم و  يفارجوتوف  روصم  للح و  مقطأ  عبرأ 

 .. اوكرابي يدصق  اوجرفتي ..  ناشع  زاوجلا  ةزاجا  يف  يلیح  اودھي  اوجیي 

يسفن و يسنا  ةبعص و  تانالغش  لغتشا  مزال  ينإ  لوقیب  قودنص 
يلكشب و هیف  متھب  يللا  يتقوو  يجازم  يدالو و  يلع  يجآو  يتحص 

يجیتھ يللا  ةلاغشلا  سولف  يتح  رفوأ  يتاياوھ و  يتثونأ و 
.. اذكب يللا  سرادملا  يدالو  لخدا  ناشع   .. تیبلا لغش  يف  يندعاست 

لقأ شم  فیصم  ةيوش  لك  رفاسأ  .. و  اذكب يللا  ةیبرعلا  طسق  عفدا  و 
اذك اذك و  ةكرام  يشتوكلا  ةطنشلا و  سكوب و  شناللا  بیجا  .. و  اذك نم 
تلباتلا و .. و  اذك نم  نيولاھلا  سبل  بیجا  .. و  اذكب دالیم  دیع  لمعا  و  .. 

.. اذك اذك و  اذك و  ةكرام  ليابوملا 

ةیلك لخدا  ناشع  اھبحب  شم  ةجاح  سردا  مزال  ينإ  لوقیب  قودنص 
اھبحب شم  هایح  شیعأ  اھبحب و  شم  ةنالغش  لغتشا  اھبحب و  شم  ةینات 

.. اھبحب شم  الصأ  يللا  سانلا  مادق  يجیتسرب  ناشع  .. 

يللا يبح  و  لوصألا ..  ضورفملا و  بجاولا و  لوقیب  قودنص 
ام يللا  يلماج  .. و  شیكبحیبام يللا  يروز  .. و  شوھیفرعتام
تایعامتجا اھلكو  ةموزلم ..  تابجاو  ةضورفم و  تاقالع  .. و  شوھیقیطتب

 .. نيدلاب ةقالع  شاھلام 

يفارخ و تاعاس  ددع  عوبسألا  لوط  لغتشي  لجارلا  نا  لوقیب  قودنص 
تایعمجلا و طاسقالا و  رفوي  ناشع  نیتعاس  ةمحزلا  يف  قوسي 
يسفن و طغض  تحت  هسفن  تطاح  لضفي  تاجورخلا و  سوردلا و 
يف ةسل  امھ  يللا  مھلبقتسم  نمأي  هلایع و  زھجي  ناشع  يبصع 
يسني .. و  مھتایصخش ينبي  مھجرخي و  مھحسفي و  يسني  .. و  يئادتبا

يتح وا   .. اھاعم رزھي  دح  وأ   .. نيولح نیتملك  عمست  اھسفن  هجوز  هیف  نا 
.. قيار هجازم  اھعمسي و 



 " شحصيام  " قودنص هیف  و 

يحورت شحصيام  .. و  انھ يكحضت  شحصيام  .. و  ةدك يقبت  شحصيام 
.. و هد يف  يملكتت  شحصيام  .. و  هد يسردت  شحصيام  .. و  كدحول
شحصيام .. و  ةجاتحم يلوقت  شحصيام  .. و  يقح نم  يلوقت  شحصيام 

.. يبحت شحصيام  .. و  شیلزانتتام شحصيام  .. و  يزوعت

ةجاح ملعتأ  ردقھ  شم   .. تقو شيدنعم  و  ردقھ .." شم   " قودنص و 
.. ضعب عم  هد  لك  لمعأ  ردقھ  شم   .. يملحل لصوأ  ردقھ  شم   .. ةديدج
ناشع ردقھ  شم   .. يتایح ریغأ  ردقھ  شم   .. ةدك ریغ  شیعأ  ردقھ  شم 

... هاسنأ ردقھ  شم   .. دالولا

.. حماسأ ردقھ  شم  و 

ردقأھ شم  و  .. لكأ لطبأ  ردقاھ  شم  و  .. يردب يحصأ  ردقاھ  شم  و 
.. ةسيوك ةجاح  يقبا 

... اھلك يد  قيدانصلا  ةرب  جرخن  نكمم 

.. نيرداق انحام  يز  .. و  نیجاتحم انحام  يز  شیعن  نكمم 

.. ايونعم الو  ايدام  انسفن ال  يلع  شطغضنام  نكمم 

.. يفطاعلا الو  يركفلا  الو  يدسجلا  ال  انجایتحا ..  شلھاجتنام  نكمم 

 .. انتایحب عتمتسن  نكمم 

وأ انتزاوجا  عم  هیضقنب  يللا  انتقو  يلع  انتحص و  يلع  شیجنام  نكمم 
ةشیعم يوتسم  ناشع  ول  يتح  انرمع  نینس  الحا  يف  انحاو  اندالوأ 

ةنس نع  لزانتن  انحرف و  لجأن  رھاظم  ةيوش  ناشع  وأ  .. ةيوش يلعأ 
... ضعب عم  ةدايز 

؟ يلحالل انتایح   shift نكمم ن



ملاعلا يریغنھ  شم  يتنا 
؟ ملاعلا يریغتھ  يللا  يتنا  وھ  ينعي  كلولوقیھ 

.. مھببسب يعجارتت  مھمالك و  يف  يركفت  يعوا 

نیب كنیب و  اھيدخات  تارارق  ةيوشب  ملاعلا  يریغت  يردقت  العف  كنأل 
.. اھيذفنت كسفن و 

.. يتنا كعاتب  ملاعلا   .. ملاعلا يریغت  يفرعتھ  اھتعاس 

يتنا  .. كتیلوئسم الو   .. مھعاتب ملاعلا  يریغت  ةجاتحم  شم  الصا  يتنا 
تاعانق تادقتعم و  ةيوش  يریغت  كنأب  كعاتب  ملاعلا  يریغت  ةلوھسب 

.. يكاوج

يف ةديدج  ةصرف  نع  ةرابع  اھیب  يرمت  ةلكشم  يأ  يفوشت  الثم  كنأب 
.. كتایح

.. ةلكشم درجم  شم  ةمقن  هد  هیب  يرمتب  يللا  ول  يتح 

يرخأب جاوزلا  وأ  ةافولا  وأ  قالطلاب  ءاوس  جوزلا  دقفتب  يللا  تسلا 
لزتعت تائدھملا و  يلع  شیعت  بائتكا و  اھلیجيو  ایسفن  راھنت  نكمم  ..

ةليوط نینس  دعب  فشتكت  .. و  تقولا لوط  ةميان  لضفت  سانلا و  ملاعلا و 
.. الصأ اھسفن  تیسن  يد و  اھتنحم  يف  اھدالوأ  تیسن  اھنأ 

ریغت تردق  سب  اھفورظ  سفنب  ترم  اھریغ  ةدحاو  يف  نا  نیح  يف 
.. لھأ باحصب و  لغشب و  اھسفن  توق  ملستستام  لدب   .. اھعاتب ملاعلا 
نع سردت  بتك و  أرقت  تأدب   .. بأ ریغنم  اوبرتي  امل  اھدالو  يلع  تفاخ 

أدب هد و  لاجملا  يف  ةذاتسأ  تقبام  دحل   single parenting ةيدرفلا ةیبرتلا 
اھعاتب ملاعلا  تریغ   .. اھتاراشتسا اوبلطي  صوصخم  اھلوجي  سانلا 

عیبيو نيادتي  فلتسي و  دعقف  اھلغش  تفص  تلفق و  هتكرش  يللا  يف  و 
عفدي فراع  شاقبام  دحل  لزني  لضف  هاوتسم  ةقشلا و  نيدعب  ةیبرعلا و 

.. راجيإلا

لمع هصصخت و  لغتسا  ةكرشلا  سفن  يف  يللا  هلیمز  نأ  نیح  يف 
راكفأ حياصن و  اھیف  مدقي  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  يلع  ةحفص 

لمع ةصرف  هیلع  ضرعتا  هتفرع و  سانلا   .. هلاجم يف  ةروطتم  ةديدج 
هعاتب ملاعلا  ریغ   .. ةميدقلا هتكرش  نم  لضفأ  ةكرش  يف 



ملستسنب امل  ةمقن  يد  اھیف  انحا  يللا  فورظلا  نأ  ررقنب  يللا  سب  انحا 
.. اھل

انبر ءاضقب  يضرن  فرعن  انعراشم و  يف  مكحتن  ررقنب  يللا  هضرب  انحا  و 
.. ملؤملا عضولل  شملستسنام  و 

هلك يبلس  ملاعل  انرجت  انیلع و  رطیستب   .. ةیبلس رعاشم  مالستسالا 
.. لشف

.. اھيدعب انیضریھ  مزال  انبر  نا  نيدكأتم  انیلختب  ةیبجيإ  رعاشم  اضرلا  امنإ 
انریكفت هجونو   .. انتایح يف  يللا  ةیبلسلا  رعاشملا  لك  يلع  رطیسنبف 

... حاجنلل اھلك  انتقاط  و 

. ملاعلا ریغن   .. ادج ةلوھسب  فرعنبف 

شياع شم  شياع و 
.. رزھیب شناكم  شياع  شم  شياع و  انأ  لاق  امل  بايد    ورمع 

... هشياع شمو  ةشياع   ... العف ریتك  سان  يف  ناشع 

.. مون برش و  لكأ و  شم  هایحلا    لصأ  

.. رییتك ةینات  يناعم  اھیل  هایحلا  أل 

بحلا  ... ينعي هایحلا 

.. ببس ریغنم  باحصلا    عم   كحضلا  ينعي 

يزوج .. عم   ةیسنامورلا  تاظحل  ينعي 

.. شیسنتتبام يللا  فقاوملا  ينعي 

ةلیعلا .. ةمل     ينعي  هایحلا 

.. هبحب يللا  يلغش  ينعي 

.. اھارقب اناو  مانب  يللا  يتياور   

امام .. ديا   نم  ةیخولملا  ينعي 
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هیب .. ملحب  يللا  عورشملا  حاجن  ينعي 

.. يبیطخل اھلمعب  يللا   surprise party لا ينعي 

.. اھیف اھسفن  تناك  يتخا  يللا  ةيدھلا  ينعي  هایحلا 

..KG2 يف يللا  ينبا  تعاتب   graduation party لا ينعي 

.. يوناث مايأب  ينركفتب  يللا  ةینغألا  ينعي 

.. يباحص هدنع  لباقب  تنك  يللا  كشكلا 

.. يباحص عم  اھتعلط  ةلحر  رخآ  تايركذ  ينعي 

.. هفوشي دحام  ریغنم  هلمعب  يللا  ریخلا  ينعي 

.. ایلاوح يللا  دعسأ  ناشع  هلذبب  يللا  دوھجملا  ينعي 

.. ةلیعلا عم  فیصملا  ينعي  هایحلا 

... اتشلا يف  يفدتب  يللا  هتيابع  ، و  هتيداوح ، و  يدج تیب  تايركذ  ينعي 

.. يسفن نع  اياضر  ينعي 

.. ينع مھبحب  يللا  اضرو 

اھیلع شیعن  ناشع  يتقولد  اھلمعنب  انحا  يللا  تايركذلا    يھ   هایحلا 
.. نيدعب

.... نف ... هایحلا رخآلم 

.. اھشیعي فرعي  ناشع  نانف  ةزياع 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA


ةركب
حیصي يرانكلا  ةيارم و  سمشلا  يلخ   ... حيرلا نيز  حار  ياجو  تنا  ةركب 

رمقلا نضحن  يبیبح  اي  ةركب  و  .. رھسلا ولحي  يبیبح  اي  ةركب 

هدعب سب و   .. ةركب اھلك 

اننم تقرس  يللا  ةعدخلا   .. اھیلع انیبرتا  انلك  يللا  ةعدخلا  يد  ةركب .." "
.. اھیب عتمتسنام  لبق  ریتك  تاجاح 

نم حاس  اھكتساو  تحارام  اھتضوم  دحل  بالودلا  يف  تلاشتا  مودھ  اماي 
.. ةركُبل اھلیشا  ناشع   .. رحلا

" ةركب  " ناشع ةدراھنا  عتم  نم  انسفن  انمرح  تلاشتا و  ریتك  سولف  اماي 

ناشع انعاتمتسا  تقو  نم  انتحص و  نم  هدايز  هانلغتشا  ریتك  تقو  اماي 
" ةركب  " نمأن

ةركب مھفوشن ..  حورنو  يضفنام  لبق  انایند  نع  اولحر  ریتك  سان 

تاجورخ  .. ةركبل اھتلجأ  سب   .. اھبرجا اھملعتا و  يسفن  ناك  ریتك  تاجاح 
.. ةركبل اھیلخ  سب   .. ةديدج نكاما  باحص و  و 

نیجاتحم  .. اھنیشياع انحا  يللا  نم  يلعأ  ةایح  ةدوجل  لصون  ناشع 
.. ةركبل ةجاح  شلجأنام  .. و  اھشیعن اننا  سب 

.. معط اھیل  شاقبیبام  رخأتتب  امل  ةجاحلا 

.. شبرشتیبام دربیب  امل  ياشلا 

.. شلكاتيام هضرب   .. حیسیب امل  ميرك  سيآلاو 

وھ نا  شيركتفتام   .. هازياع يتنا  يللا  لك  يلمعاو  يتقولد  نم  يدتبا 
تاقاط يكاوج و  ادج  ةریتك  تاراھم  يكیف  يتنا  .. أل  سب يتنا و  هد 

يقبي يبرجت و  مزال   .. الصا شاھیفرعتام  يتنا   .. شتمدختسام ةنوزخم 
.. اھیشیعت .. و  اھیعلطت ناشع  تقو  كدنع 

يتنا  .. ةولح ةایح  يشیعت  ناشع  ةعدبم  ينوكت  ةجاتحم  شم  يتنا 
ةدراھنلا و شیشعتام  كنا  يكاوج  يللا  ةمواقملا  يفقوت  ةجاتحم  سب 



.. ةركبل ةولح  ةجاح  لك  يلجأت 

بعك يسبلا 
... يزوجتتام لبق  اھیلمعت  مزال  ةدك  تاجاح  ةيوش  يف 

 .. ينات اھیفوشتھ  شم  ًابلاغ  ... زاوجلا دعبل  اھیتلجأ  ول 

.. لكلا تس  اي  ايارو  يبتكا  ملق و  ةقرو و  يتاھ 

يف مھاعم  يغرا   .. ریتك مھاعم  يجرخا  .. و  كتابحاص عم  يرفاس  - 
. ةریییییتك تايركذ  اولمعا  .. و  لیللا لوط  نوفیلتلا 

. بعك يسبلا  - 

. كلاخ تنب  كتمع و  كتلاخ و  دنع  يتاب  - 

 . ةریغص طنش  يسبلا  - 

نم كفورصم  يدخ  يعجرا  و  .. هلك هیشوح  وأ   .. هلك كبترم  يفرصا  - 



 . يداع يكاباب 

ضرعلاب  . ريرسلا  يلع  يمان  - 

ةيرطع و تويز  وینابلا  يلما  يوووا ..  و  كتحارب  كعاتب  رواشلا  يدخ  - 
. كسفن يعلد 

. بعك يسبلا  - 

... لافطألا باحطصا  اھیف  عونمم  يللا  تاھیفاكلا  معاطملا و  لك  يحور  - 
اربوألا و يحور  دوعلا   و  تیب  يف    يللا  ةطاسب    تالفح   يرضحا  و 

عونمم اھتعاتب  ةوعدلا  يلع  بونكم  يللا  تریخ  رمع  تالفح  يرضحا 
. لافطألا باحطصا 

رابجإ  Magic Galaxy يلخدتھ شم  كنا  ةنمطتم  يتنا  يحور city stars و  - 
نامك  . امنیس  يلخدت  نكمم  و  .. 

يدخ دیعلا ...  ةطنش  .. و  دیعلا زوش  .. و  دیعلا سبل  كسفنل  يتاھ  - 
 . ةيدع

دالیم . دیع  يتح  الو  ةنح  وأ  ةبوطخ  وأ  حرف  يتوفت  يعوا  - 

. بعك يسبلت  شیسنتام  - 

.. و تیبلا يف  تاكیتناو  تازاف  طحتب  مھتمام  يللا  كتابحاص  لك  يروز  - 
. يفیص ةخیطب  كنطب  يف  يطح  هاونش و  ةداجس  مھدنع 

 . بعكلا يسبلت  شیسنتامو 

كلایع فاش  روتكدلا  يتینتسا و  ول  ناشع   .. زاوجلا لبق  كزیللا  يلمعا  - 
 . كلاھلمعي يضریھ  شم  دورقلا 

كرفاوضو كرعش  يلوط   .. كسفن يعلدو  ابسلاو  ریفاوكلا  يحور  - 
 Accessories يسبلاو ریكنام   يطحو 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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لینلا    يف   بكرم  يبكرا  كراب و  ميرد  يحورت   شیسنتام  - 

لسلسملا يتاھ  يبلقا و  يبلقا  يبلقا  يدعقا  توميرلا و  يكسما  - 
هیتاھ دوسا  ضیبا و  ملیف  ةزياع  ول  يدنھلا و  يتاھ  صلخي  امل  يكرتلا و 
شو ریغ  يفوشتھ  شم  ةدك  دعب  ناشع   ... توميرلا ةكسام  يكیلخ  و 

وأ ... اھ اھ  اھ  لوقیب  وھ  نويزفیلتلا و  يف  يبلش    تحدم  نتباك  
. يكیم ةانق  يلع  بوب  جنوبس 

... كنادو يف  كتاعامس   ... يكیلع كتضوا  باب  يلفقا  كدحول ...  يدعقا  - 
.. حبصلا وأ   .. لیللاب يمان   .. هیلفقا وا  رونلا  يحتفا   ... كديا يف  كتاياور 

بعك يسبلا  سب   .. شیغرتام وأ   .. نوفیلتلا يف  يغرا 

... هلك هد  نم  مھالا  و 

يدخ .... يوأ ریتك  يرقا   ... اھيروط  ... سيوك اھیفرعا  و  ... كتیصخش ينبا 
و ... ةھيات يقبت  يعوا   .. ریيراك يلمعا  .. و  اھاجاتحم يللا  تاسروكلا  لك 

يفرعت ناشع  يوأ  سيوك  هيا  ةزياع  يتنا  يفرعا   .. كفادھا يددح 
ةركفلا ينوكت  يفرعت   ... حص هیلع  يمكحت  يفرعت   .. حص كجوز  يراتخت 
يقبیھ هاعم  كلبقتسم  نع  هباحصأ و  هلھأ و  نع  هنع و  ةطوبظملا 

.. يازا لماع 

" هایحلا كيرش   " بقل دخاي  هاعم و  كتایح  يلمكت  عفنیھ  ... يررقت نيدعبو 
الو أل.

يتنا  ... ریتك كلفیضیھ  شم  زاوجلا   ... يزوجتت ةینتسم  شيدعقتم  و 
كیقر و كبولسا و  كتیصخشب و  ... زاوجلل يفیضت  ضورفملا  يللا 

.. كقالخا

ةديدج .. ةینات  ةایحل  ةيادب  زاوجلا 

... اریخاو

كرمع .. يف  ةظحل  لكب  يعتمتسا 

بعك   ؛) يسبلاو 

میظَع َنُھدیَك 
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.. ةیباجيإ ةیصخش  ينوكت  كنا  يوأ  ولح 

كبلقو  .. ةیلاثم و  .. ةحماستم .. و  لسع طقنیب  كناسل  ... و  ولح هلك  كمالك 
.. سانلا لك  يبحتب  ریییییبك و 

؟ .. هیلع كلولوقیب  امياد  ةيرشبلا   ةیمنتلا  نیبردم  يللا   مالكلا  هد  شم 

.. يقب هیلع  ينحماسي  انبر  و  ... رس يلع  كلوقأ  بیط 

.. يد ةیلاعلا  ةیباجيإلا  ةیلاثملا و  مھاعم  شعفنیب  ام  سان  يف 

.. ببس ریغنم  ةدك  انیھراك  اوقبیب  سان  يف 

.. مھیف ةدياف  شیفم  العف  سان  يف 

نا درجمل   .. انتایح اوظوبي  دادعتسا  مھدنع  مھیلختب  ةریغلا    سان   يف 
.. مھدنع شم  ةجاح  اندنع 

اوجییھ .. و  فعض اھوركتفیھ  يد ...  ةقيرطلاب  مھانلماع  ول  سان  يف 
.. رتكأ انیلع 

.. سانلا بسكل  ةيرقبع  ةلیسو  اعبط  يد  يھ 

.. دح يأ  بلق  اھیب  يرثأت  كنا  و 

... ةجاح مھاعم  شقرفم  يد  سانلا  نا  يقالت  اھیبرجتام و  دعب  سب 

.. ةليدب ةطخ  مزال  يد  ةلاحلا  يف 

.. مھدح دنع  انقوقح  يلع  يجیتب  يللا  سانلا  فقوت  ةطخ 

.. شمھصختام ةلئسأ  اولأسي  مھلطبت  ةطخ 

.. انتایح يف  اولخدتي  اولطبي  مھیلخت  ةطخ 

.. حلاصم مھلققحت  حياصن  انوحصني  وأ 

.. انتایح لیصافت  يف  اناعم  شوزكريام  مھیلخت  ةطخ 

هلنسحأ اننع  دعبي   .. اننم ناریغ  دحاو  لك  يلخت  ةطخ 

؟ يد ةطخلا  يھ  هيا  بیط 

.. ةحيرص ةحضاو و  يكیلخ   ... شیفسكتتم  ... الوأ
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كمالك يف  يعجرت  وأ  كيأر  شيریغتم   .. لصح امھم  ... كفقوم يلع  يرص 
.. دح حاحلإل  ةجیتن 

وھ هیلع ب "  يدر   .. شوھصخيام هنا  ةفياش  يتنا  لاؤس  كلأسي  دح  امل 
. ةدك ةفیخس  ةماستبا  عم  ؟ "  هیل لأستب   " وأ ؟ "  .. هیل فرعت  زياع  تنا 

... كقياضي ناشع  دیعب  ينعم  هیب  دصقي  مالك  يمري  دح  امل 
يف ةرم  ؟ "  .. هد مالكلاب  هيا  دصقت   " هیلأساو راوحلا  يفقو   ... شوھيدعتام

.. لطبیھف هیجرحت  نكمم  ةئيرج و  كنا  مھفیھ  ةرم 

.. و دودح هلیطحت  مزال   .. كقياضي دصاق  صخش  نم  يجرحت  يعوا 
.. كقح نع  شیلزانتتبام  كناو  ةلھس  شم  كنا  هیفرعت 

كنع بصغ  كقوقح  نم  قح  وأ  كتعاتب  ةجاح  دخاي  دحل  يحمست  يعوا 
.. كنم ناریغ  هنا  درجمل 

كتقث .. و  كتكایش .. و  كتماستبا  .. دق اوھركیب  شم  بلاغلا  يف  يد  سانلا 
  . . كعلد .. و  كسفن يف 

يطسبتاف   .. ةطوسبم يكازياع  شم  يد  سانلا 

يحجناف  .. ةحجان يكازياع  شم 

ةیكذ يكیلخف   .. لكاشم كتایح  المت  ةزياع 

.. صلاخ .. ال  يموجھ لاقم  شم  هد 

.. كتقاط فزنتسي  دح  ةزياع  شم  انا  سب 

.. ةیبلس ةقاط  يكالمي  الو 

حیملت نم  كمد  قورحم  كنال  ةجیتن  ددبتت  ةیعادبالا  كتقاط  ةزياع  شم 
.. يكیلع تدكن  ةكرح  وأ  كجرحأ  لاؤس  وأ  فیخس 

دنع مھیفقوت  كنا  يف   .. يد ةیعادبالا  كتقاط  لك  يلغتست  يكازياع 
 .. مھدح

.. ةعتمتسم .. و  كتایح يف  ةدیعس  يقبت  كنا   .. لوألا فدھلا 

يلع ياج  يللا  نم  يكتشت  يلضفت  ةیحض و  يشیعت  كنا  شم 
.. صالخو يكیلع  دكنم  كقوقح و 



اھتبيرق ةدحاو  يف  نا  ةدحاو    يا   نم  يوكش  الو  ينات  ةزياع  شم 
.. اھتایح اھیلع  ةدكنم 

.. امياد يركتفا  و 

میظع   . نھدیك  نإ 

ًايداصتقا رطیسملا 
.. لح شاھلم  تسلا  اھلضرعتت  نكمم  يوأ  ریتك  لكاشم    هیف  

هبترم ناشع  لقأ  يوتسم  يف  اھشیعي  اھیلع و  زوجتي  اھزوج  نا  يز 
.. نیتیب حتفي  يفكي 

بلطت شردقتام  برضلاب و  اھیلع  يدتعیب  اھزوج  نوكي  تسلا  نا  يز  و 
.. هلحورت ينات  تیب  شاھلام  ناشع  قالطلا  هنم 

ناشع اھوبأ  تارم  نم  هیف  غلابم  يذأ  لمحتتب  نوكت  تسلا  نا  يز  وأ 
.. تقلطتا ام  دعب  اھاعم  شیعت  ةرطضم 
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ةراطقلاب ..  فرصیب  لیخب  جوز  عم  شیعت  ةرطضم  نوكت  اھنا  يز  وأ 

ةيداملا اھلھأ  فورظ  ناشع  زھاج  دحاو  تزوجتا  اھبیبح و  تباس  يللاو 
.. ةدكب ریغ  حمستھ  شم 

فرصیب جوزلا  ناشع  اھاوتسم  نم  لقأ  يوتسم  يف  شیعت  ةرطضم  وأ 
.. هتاوخا همأ و  يلع 

اھیبیجت ةزياع  يللا  ةلاغشلا  سولفب  يلوأ  انحا  اھلاق  اھزوج  يللا  هیفو 
سنكت و فضنت و  مھلخبطت و  مھلركاذتب و  لافطأ  عبرأ  اھاعم  الصأ  يھ  و 

 ... صلاخ اھیل  تقو  يأ  شیفم  حسمت و 

يف رھش  ریغ  شوھفوشتبام  ةنسلا و  لوط  رفاسم  اھزوج  يللا  و 
اھدحول و ةیلؤسملا  لك  ةلياش  .. و  اھاعم يقبي  اھزوج  اھسفن  ةنسلا و 

.. اھنع دیعب  وھ  يدعتب و  اھرمع  نینس  يلحأ 

نم اھوخأو  اھمأ  حيرت  ناشع  اھلمدقتي  دحاو  لوأ  زوجتت  ترطضا  يللاو 
.. اھاباب ةافو  دعب  اھفيراصم 

يقالنھ سيوك  ينات  يد  ةلثمألا  انيرق  ول  سب   ... ریتك اھریغ  اھریغو و 
.. مھلك مھنیب  ةكرتشم  ةجاح 

.. سولفلا

اھیل يللا  تنبلا  ةدك  ناشع   .. يد لكاشملا  لك  ببس  يھ  سولفلا  ةويا 
دح ةینتسم  يللا  نم  ربكأ  ةميرك  هایح  يف  اھتصرف  لقتسم  لخد  ردصم 

. اھتارارقو اھتایح  يف  اھیف و  مكحتي  اھفورصم و  اھيدي 

ناشع فیصلا  يف  يبردتا  سيوك و  يركاذ   .. سردتب ةسل  تنب  لكل 
يحجنت كلھأت  يللا  تاسروكلا  لك  يدخو   .. لوطلع يلغتشت  يجرختت 

.. كتایحل يوأ  سيوك  يططخو   .. كتایح كلاجم و  يف 

C.V يلمعاو  ... يزوجتت ام  لبق  يلغتشا   ... شتزوجتام ةسل  تنب  لكلو 
.. هلبقتي همرتحي و  نایكو  لغش  يكیل  يقالي  يجیي  سيرعلا  يلخ  دماج 
يأ يف  كنا  ةفراع  يقبت  سب   .. ةزياع ول  لغشلا  يبیس  يقبا  نيدعبو 



يقالتھ . لغش  يلع  يرودتھ  يجاتحت  املو  تقو 

ةسل  .. ةدك لبق  تلغتشام  اھرمع  ول  يتح  .. و  تزوجتا تس  ةدحاو  لكل 
يلخدا يكیلاوح  يصب   .. لقتسم لخد  ردصم  يكیل  يقبي  ةصرف  كدنع 
نم اولغتشیب  تانب  يقالتھ  كوب  سیفلا  يلع  تانبلا  تابورج  يلع 

ضراعم و زياد و  نبوأ  اولزنیبو   .. تقو لك  يف  ةجاح  يأ  اوعیبیب  مھتویب و 
نم نیفياخ  شم  مھجازم و  يلع  مھتایح  نیشياع  سان و  يلع  اوفرعتیب 

.. مھلخد ردصم  مھیلام  لوط  دح  نم  الو  ةجاح 

 .. ایسایس رطیسم   .. ايداصتقا رطیسملا   ... ةركاف يكیلخ    

ناشع سب  هازياع  شم  يتنا  عضوب  يلبقتو  كسفن  ينیھت  يعوا 
 ... كلایع يلعو  يكیلع  فرصي  دح  يقالت 

يلع هللا قزرلا 
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ةینبللا نانسالا 
.. ةینبللا هنانسأ  ریغي  أدبیب  نینس  عبس  وأ  تس  متي  ام  لوأ  لفطلا 

.. قدصم شم  يقبیب  عقتھ  هنانس  نأ  هباحصأ  نم  فرعیبام  لوأ 

.. بوعرم يقبیب  خلخلتت  هتنس  أدبت  امل  و 

.. خرصیب هتنس و  اھیف  رسكیب  يللا  ةظحللا  دحل 

سب  .. يد فوخلا  ةجردلل  يوأ  ریبك  شناكم  عجولا  نا  هبتنیب  نيدعبو 
.. تعلختا يللا  ةنسلا  هتباس  يللا  غارفلاب  سساح  يقبیب  امياد 

.. ةدوجوم شم  العف  اھنا  دكأتي  اھیلع و  حوري  هناسل  ةيوش  لكو 

.. هبحتب دحاو  بیستب  تنب  يأل  طبظلاب  لصحیب  يللا  هد 

اھنا دكاتت  ظوبت و  ةقالعلا  يدتبتب  املو   ... ةقدصم شم  يقبتب  لوألا  يف 
نم خرصت  نكمم   .. عادولا موي  دحل   .. ةبوعرم يقبتب   .. علختتھ صالخ 

غارفلا سب   ... يوأ عیظف  شناكم  ملألا  نا  سحتب  هيوش  دعبو   .. ملألا
.. يوأ هیب  نیساحو   .. حضاو يقبیب 

ةلماع يقبتھ   .. هبحتب اھنا  درجمل  طلغلا  صخشلا  عم  تلمك  ول  تنبلا 
.. هینبللا هتنسب  هتایح  لمكیب  يللا  لفطلا  يز 

؟ هاعم لمحتستھ   .. ةینبل نانسأب  لجار  اولیخت 

عم سب  زكرم  هتایح  شياع  يقبي  .. و  هتح اھنم  رسكتتھ  هيوش  لك  الو 
.. هعجوتف طلغ  ةكرح  لمعي  نسحل  يد  هنسلا 

لمعیھ  .. ةدك يلع  هتربجأ  هتنس  سب   .. هبحیب ناك  ریتك  لكأ  نع  لزانتي  و 
هتایح لمكي  ررق  ناشع   .. عوجوم شیعیھ  سب   .. شیعي مزال  وھام  هيا 

... هساقم يلع  شم  هنسب 

هیل لقعلا  ..  سرض  يز   لماع  يقبیب  هبیسنب  يللا  صخشلا  تاعاس  و 
لیصافت لك  يف  لخاد  ناشع   .. علخلا تقو  عیظف  ملأو   .. ةقیمع روذج 

رثأیب .. و  رمتسم ملأ  يقبیب   .. هانبس ول  يقب  هد  سب   .. انتاقالع لك  انتایح و 
.. لوطأ ةرتف  عجوو  ملأ  يف  يشیعتبو   .. اھلك نانسلا  يقاب  يلع 
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... دوجوم ناك  هنأك  الو  هنأ  يسحتب  هيوش  دعب  تاذلاب  هد  نا  بيرغلا 
.. ظوحلم شم  هباس  يللا  غارفلاو 

.. يتنا يكیل  ریغ  نياب  شم  و 

ةعاس " لك  الو  ةعاس  عجو   " همسا اديدحت  هد 

ریتك لضفأ   .. ةدك دعب  ةیعیبط  كتایح  يشیع  هيوش و  يعجوتا 
.. ةعوجوم كرمع  لوط  يشیعتام 

هلادب هیف  لقعلا  سرض  .. و  اھریغ علطیب  ةینبللا  ةنسلا   .. ةبسانملاب
هرودب  .. موقت  نكمم  ریتك  سورض 

شبسانتام كساقم و  يلع  شم  ةنسب  يشیعت  يعوا  ةجاح  مھأ  سب 
. هیب يشیعت  يكیلخي  عجولا  نم  كفوخ  يعوا   .. كتاردق كتاحومط و 

ةقاوسلا میلعت 
لمع لمعیب  هد  قوسي  فرعیب  يللا  فوشنب  ةقاوسلا  ملعتنام  لبق  انلك 

.. ليابوملا يف  ملكتیب  اليرتلا و  بنج  نم  يدعم  وھو  قراخ 

يلجر نیب  نزوأ  ينإ  اًدج  بعص  هنا  سحنب   .. ةقاوسلا ملعتن  يجین  املو 
.. يشمت فقت و  سب  ةیبرعلا  ناشع  لامشلا  نیمیلا و 

ديالاب نویسكرد  دياب و  هكسمن  سیتف  هیف  ةسل  نا  فشتكنب  املو 
سب شم  ... يدحت يقبیب   .. انیلجر عم  نینتالا  انيدا  مدختسنب  .. و  ةیناتلا

لامش و نیمي و  نیتيارم  تاھاجتا  عبرأ  ةفياش  نوكت  مزال  اینینع  ةدك أل و 
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سحنب ... يداع انمادق  نیصاب  تقولا  سفن  يف  انحاو  صنلا  يف  ةيارم 
 .. ةعیظف تاردق  اندنع  انحا  نا  اھتعاس 

.. ملكتي انبنج  يللا  نيزياع  شم  ةدودشم  انباصعأ  ةرتف  لوأ  لضفنب 
شاھدنعام انیلاوح  يللا  تایبرعلا  لكو   .. نري شعفنیم   silent ليابوملاو

.. انساوح لماكب  زیكرتب و  قوسنب  .. و  انفورظ ةردقم  شم  مد و 

سب ةیبرعلا  سفنب  انحا و  انیقالن   .. ةدك رھش  ماك  دعب  يقب  يجین 
تعبنب يداع و  انیبناج  يللا  ملكنب  و  .. لاغش ويدارلا  ءودھب و  قوسنب 

هد و لك  يلمعتھ  نامك  رھش  ماك  نیتيوش و  دعب  .. و  ليابوملا نم  جسم 
ةيوش ةلجعتسم  ةلزان  ولو  ارو ...  يللا  لایعلا  ةقانخ  يكلست  يفلت 
صنلا و يف  يللا  ةیبرعلا  ةيارم  يف  كعاتب   make up لا يلمكتھ 

ةعلاط يتنا  لياباوملا و  يف  يملكتتب  هضرب  ةیناتلا و  كدياب  شتودناسلا 
لامش ... و  دح يلع  شيرسكتام  ناشع  نیمي  كنیعو  يرئادلا  يلع 

هد تقولا  لوط  متشیب  يكارو  يللا   " .. ةعرسب ةياج  يللا  اليرتلا  ناشع 
يعیبط  "

.. ةیلمعلا انتایح  يلع  لاثم  هد 

عجرتب تلغتشا  اذاو   .. اھلھأ تیب  يف  ةعلدتم  يقبتب  زوجتتام  لبق  تنبلا 
.. ةجاح ياب  ةوعد  شاھلامو  مانت 

نیمي و تیبلا  تایلؤسم  لغشلا و  نیب  نزوت  لضفتب   ... زوجتتب امل  بیط 
.. يشمتام ایندلا  دحل  لامش 

تابجاوو ةيرسأ  تارايز  ةیعامتجا و  ةایح  هیف  نا  فشتكت  أدبت  نيدعب  و 
يلع دخاتام  لوأ  و  ... يدحت يقبیبو   .. اھیلع يقبت  اھنیع  اھیب و  موقت  مزال 

يھو شیعت  أدبت  .. و  لافطأ هیف  يقب  يقالت  رھش  ماك  دعب  هایحلا .. 
ةرتفلا يف   .. لافطأ  .. تارايز  .. لغش تیب ..   .. اھساوح لك  ةمدختسم 
انفورظ ةردقم  شم  سانلا  لك  ةدودشم و  انباصعأ  يقبتب  ةینالوألا 

.. انیب سساح  شدحامو 

لغشلا و تیبلا و  بنج  اھلمعتب  ربكأ  تاردق  فشتكت  أدبت  ةرتف  نامك  و 
ةدخاو ةقھارملا و  نس  يف  اھلایع  يبرتب  نامك  .. أل  تامزتلالاو تابجاولا 
صاخ عورشم  اھیل  يقبو   .. هتاجایتحا اھزوج و  نم  اھسفن و  نم  اھلاب 



 .. ةایح تاياوھ و  وأ  اھیب 

ام ریغنم  ديزت  انتاراھم  نیقياس و  لضفن  ناشع  بیط 

نيزياع فدھ  اندنع  يقبب  مزال   .. ةجاح يف  سبلن  وأ  لطعن  وأ  شیخن "  "
.. صالخ نیقياس و  لضفن  شعفنيام   .. هلصون

ول  .. شھوتنام ناشع  هیف  يشمنھ  يللا  قيرطلا  نيددحم  يقبن  مزال 
شم صلخیھ و  نيزنبلا  فدھ  ریغنم  ةدك  نییشام  نیقياس و  انلضف 

.. ةتح يأل  لصونھ 

رصقأ هيا  يفرعا   .. ةقرو يف  كفادھأ  يبتكا   .. قيرطلا رصتخن  ناشع  و  
يفرعا  .. ةلوھسب كلصوت  يللا  تاراھملا  يملعتا   .. هنم يلصوت  قيرط 

ةینات ةجاح  يأ  نم  لھسأ  يقبتب  نيدعبو  لوألا  يف  ةبعص  ةجاح  يأ  نا 
. . ةسرامملا بيردتلاو و  ملعتلاو  ربصلاب 

. ةمالسلاب يلصوت  ام  دحل  كتایح  قيرط  يف  يعتمتسا 



لتاق مس  اھیف  ةقالعلا 
تارربملا يرضحت  يدعقت  .. و  هنم  missed call يفوشتام لوأ  يرتوتتب  ول 

هضرب نكميو   .. يفلحتو  .. هتملاكم شیتفشام  ناشع  هلاھیلوقتھ  يللا 
.. ةقانخ يقبت  شقدصيام و 

عیضت تاجورخ  عبرأ  لك  .. و  ةریتك تالياحم  دعب  كتابحص  عم  يجرختب  ول 
.. و هیف اولباقتتھ  يللا  ناكملا  كلددحیب  يللا  وھ  ول   .. ةرم قفاوي  يكیلع 

وھ مزال  ول   .. هیب يحورتھ  يللا  سبللا  .. و  هیف اوعجرتھ  يللا  تقولا 
.. ةعاس عبر  لك  كملكي  .. و  كبیجي يكيدوي و  يللا 

تلصح ةجاح  لك  يلع  يفلحتب  ةجورخ  لك  دعب  كسفن  يتیقال  ولو  
يلع ةجورخ  لك  دعب  نیموي  هیحلاصت  ةرطضم  كناو   .. ةجورخلا تقو 

.. اھافراع شم  يتنا  ةجاح 

ول يتح   .. كغامد يف  رودتب  ةجاح  هلیكحتام  لبق  ةرم  فلأ  يركفتب  ول 
... ًالصأ هیل  ةدك  يتلق  يتناو  كلوقیھ   رخآلا  يف  ناشع  كحضت ..  ةجاح 
لصح هد  لكو   .. ةدك يلمعت  يكالخ  يللا  هياو   ... كانھ يكادو  يللا  هياو 

.. هیل شیلتلقامو  يتما .. 

وأ ... ةديدج ةجاح  يملعتت  وأ   .. سروك يدخات  وأ   .. يلغتشت كنا  ضفار  ول 
هینج لك  يلع  كلأسیب  ول   .. وھ هریغ  يكیل  لخد  ردصم  يأ  يكیل  يقبي 

.. هيا يف  هیتفرص  يكاعم 

.. نمطتي ناشع  سب  .. لخب شم 

اھلك  emails لا كتعاتب و   accounts لا كليابوم و  تعاتب   passwords لا ول 
.. قھزيام ریغنم  ةيرود  ةفصب  درج  لمعیب  هاعم و 

ةجاح يلع  يتكحض  ول  قياضتیب  ول   .. يكیل ةقيدص  برقأ  نم  ریغیب  ول 
بحاص .. و  كتبحاص وخأو   .. قاوسلا يلع  كلأسیب  ول   .. شاھلاقم وھ 

 .. لود لك  نم  قنختیبو   .. كبيارق يلع  كلأسیب  ول   .. يكوخأ

.. دكن بلقتب  ةولح    ةبسانم  لك   ول 

.. روز نم  هلولزنیب  شم  مھیبحتب  يللا  سانلا  لك  ول 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9


.. ةرم رخآ  كلوقي  رذتعي و  عجريو  يكیف  طلغیب  ةقانخ  لك  ول 

ةدودشم و كباصعأو  ةرتوتم  يقبتب  .. و  هدوجو يف  ریغتتب  كتیصخش  ول    
.. ةقانخ بلقتو  يطلغت  نسحل  ةفياخ 

.. ةجاح لك  يف  يكیلع  لدعیب  .. و  كمالك كلاعفأ و  دقنیب  امياد  ول 

 .. كنم للقیب  ول 

.. ریخ يلع  هنم  يصلخت  كلوعدیب  .. و  هنم يكورذحیب  كباحص  لك  ول 

.. هیب يطبترتھ  يللا  صخشلا  وأ   .. كبیطخ يف  ةدوجوم  يد  تامالعلا  ول 
يكاوج يللا  بحلا  لك  لتقتھ  .. و  كلتقتھ ةماس  ..  ةقالع  اھنا   يفرعا 

.. هیل

.. و شوفشیبامو  .. شوفرعبام ةماسلا ..  تاقالعلا  يف  يللا  سانلا 
 .. يھتنت يد  ةقالعلا  امل  هودخایب  سفن  لوأ  دعب  ریغ  مھلاب  شودخیبام 

اوشیعي مھلبتكتا  مھناو   .. ةماس ةقالع  تناك  اھنا  اوفرعیب  سب  اھتعاس    
يلحا . ةایح    .. ينات نم 

حماستلا
.. يوأ شحو  ملظلا  ساسحا 

يكاعم يرجرجتب  كنكا  كتایح  لوط  ملظلا  ساسحإب  يشیعت  كنا 
.. ةلیقت ةریبك و  ةلیش 

لحارم عیمج  يف  اھیب  يجیت  يحورت و  يلزنت و  يعلطت و  ةربجم  سب 
... كتایح

 .. اھوبا تارم  اھتملظ  يللا  ةلفطلا 

.. هثرو دخ  همع  يللا  باشلا  و 

.. مھتیب نم  ةبيرق  سب  ناشع  اھبحتب  شم  ةیلك  لخدت  تربجا  يللا  تنبلا 

ةكبش و ةمياق و ال  ناشع  اھنع  بصغ  اھتبوطخ  تشكرفتا  يللا  تنبلا  و 
.. حرف ال 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
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.. سانلا برقا  نم  ةنایخلا  ساسحا 

نم صلخت  ناشع  اھشفع  اھتیب و  اھرخؤم و  نع  تلزانتا  يللا  تسلا 
.. اھیف انبر  شیعاریبام  جوز 

.. شاھبحتبام هتارم  ناشع  اھنبا  دالو  نم  تمرحتا  يللا  مألا 

.. هنع مھایبخم  هتقیلط  يللا  هدالو  نع  ةجاح  شفرعيام  يللا  بألاو 

.. هرمع ةشيوحت  يف  هیلع  بصنتا  يللاو 

.. اھبھد قرستا  يللاو 

عاتب ساسحإلا  سفن  شیعیب  هبحاص  نوكي  نكمم  لود  نم  فقوم  لك 
.. رھقلا ملظلا و  ناودعلا و  سفنب  سحي  ةرم  لك   .. هركتفيام لك  ةرم  لوأ 
هارو اھرجرجم  ةيوش و  هفاتك  يلع  اھلياش  يللا  ةلیقتلا  ةلیشلا  سفن 

.. ةيوش

.. و كلطعتھ  .. كناكم نم  يكرحتت  يكیلختھ  شم  يد  ةلیشلا  سب 
بضغلا هركلا و  رعاشم  ریتك ..  صرف  كنم  عیضت  ریتك و  تاجاح  كتوفیھ 

.. ناسنإلا لقع  يف  يوأ  ریبك  زیح  لغشتب 

.. ةررحتم حور  جاتحم  عادبالا   .. عادبإلا نفلل و  ةحاسم  يأ  بیسیب  شم 
.. ةیباجيإ رعاشم  .. و  يفاص نھذ  زياع  نفلا  .. و  ةفیفخ

.. حماستلا ریغ  قيرط  شیفم  هاناعملا  ملألا و  رعاشم  نم  جرخت  ناشع  و 

يوتسمل كحور  ةقاط  يوتسمب  عفترت  كیلخیھ  يللا  وھ  حماستلا 
رعاشم اھناكم  لحي  .. و  ةیبلسلا رعاشملا  لك  نم  كررحیھف   .. يلعأ

ةداعسلا عادبالل و  ةحارلل و  لاجم  حتفیھف   .. ةحارلا ةنینأمطلاب و  ةیباجيإ 
.. حماست ریغنم  اھلصوت  نكمم  شم  يللا  .. 

ناسنإ لك   " نا نیعنتقم  يقبن  مزال  حماستلا ..  ةللحرمل  لصون  ناشعو 
 " لعفي امیف  ةیباجيا  ةرظن  ةھجو  هل 

.. مھاوتسم نم  عفري  وأ  هدالو  لكأي  زياع  ناك  كقرس  يللا 

.. ةمھم اھنا  سحت  اھسفن  كرھض  ارو  نم  يكیلع  تملكتا  يللا 

.. هنم يعیضت  فياخ  ناشع  يكیف  مكحتیب  كزوج 

تنا يللا  هتمارك  ناشع  كنم  مقتني  زياع  ناك  كلغش  كلظوب  يللا 



.. هليامز مادق  هیلع  كتقيرتب  اھتقزعب 

ناشع  .. هیب كاذأ  يللا  كولسلا  ناك  امھام  كملظ  دح  يلع  شمكحتام 
انبر نا   .. هنيركاف لضفن  مزال  يللاو   .. انیلع اوبعصیھ  اھانفرع  ول  عفاودلا 
قشي ناشع  ؟  هیل بیط   .. ةيوامسلا نايدألا  عیمج  يف  حماستلاب  انرمأ 

لمحتسن فرعنھ  شم  اننا  فراع  انقلخ و  يللا  وھ  ناشع  ؟ أل  انیلع
انلاق  .. اناوج يللا  ماقتنالا  يف  ةبغرلا  دقحلا و  هركلا و  لكب  شیعن 

.. يلحا يقبت  انحا  انتایح  ناشع   .. انحا ّاناشع  حماسن 

لابلا ةحار 
يد اعبطو   .. كباصعأ يف  مكحتت  فرعت  كنا  لابلا  ةحار  بابسا  نم  ببس 

رضحن حورنف   .. اھملعتن ناشع  يوأ  ریتك  سولف  اھیف  عفدتیب  ةراھم 
.. تاسروك

.. بتك يرتشن  و 

.. تارضاحم رضحن  و 



يف اومكحتي  اوفرعيام  دحل  روھشلاب  شتوك  فيال  اورجأیب  سان  يف  و 
.. مھتایح ةظوبم  يللا  ةیبصعلا 

اناعم قرفتھ  اھانملعتا  ول   .. ةبرجتم ةلھس و  يتیب  ةفصو  يقب  هیف  سب 
عفادلا فرعا   .. كیلاوح يللا  سانلا  نم  كباصعأ  ریثیب  كولس  يأ   .. ریتك

.. هارو نم 

.. قح هاعم  ادج  ةریبك  ةبسنب  هنا  يقالتھ 

يلع مھتبدبد  نم  اوكتشیب  ناریجلا  ةشود و  نیلماع  لوط  يلع  كلافطأ 
ناشع ؟  .. قياقد رشع  يف  ينات  عجریب  قورتا  امھام  تیبلا  .. و  ضرألا
يأ شاھیفام  يللا  مھتلوفطب  اوعتمتسي  اوبعلي و  نيزياع  لافطأ و 

.. تایلوئسم

عبر لياش  شم  كيز  يللا  كلیمز  لغشلا و  يف  كیلع  لقتیب  كريدم 
.. رتكأ كیف  قثیھف   .. مزتلم رتكا و  طوبظم  كلغش  تنا  ناشع  ؟  .. كلغش

شلعم ؟  .. لوط يلع  كنم  هلیكتشتب  يكیلع و  اھنبا  يوقتب  كتامح 
ناشع شحو  اھلماعیب  لجار  عم  اھرمع  تعیض  ناشع  كنم  ةناریغ 
ةلماعم كلماعیب  يللا  كزوج  وھ  يللا  شرثأتتام  اھنبا  ةیسفن  رطاخ 

. اھزوج نم  اھعبر  ينمتت  تناك 

تیبلا لغش  يصلخت  ةفراع  شم  طیعي و  ريرسلا  يلع  هیطحتام  لك 
.. هتمام نضح  يف  ریغ  نامألاب  سحیب  شم  يبیب  شلعم  ؟  .. هنم

اھیلع دكنم  اھزوج  ؟ .. كشو يف  ةرشكم   .. لجعتسم ؟ .. كیلع رسك 
دودحم ددعلا  ؟ .. شیكتمزعام  .. هینتسم كنا  شفرعيام  ؟ .. شكملكام

رتكأ دح  يذأتھ  شم  ةیبصعلا   .. يصخش لمحمب  ةجاح  لك  دخان  شالب 
ببسب يجیتب  ضارمأ  بلقلا  ركسلا و  طغضلا و  نولوقلا و   .. اننم

.. ةیبصعلا

انتقیض و انتیبصع و  يلع  رطیسن  ناشع  اھبرشن  رطضنب  يللا  رياجسلا 
.. تاناطرس ةقرلا و  يف  ضارمأ  بیجتب   .. انتقنخ

ةجاح أوسأ  سب ..  ةدراھنلا  اھیلع  تبصعتا  يللا  فقاوملا  لك  تعمج  ول 
ناشع كلغش  نع  ةيوش  رخأتتھ  ؟  هيا اھببسب  لصحت  نكمم  ناك 

بجاولا ؟  بركركم تیبلا  اوقالي  اوجییھ  فویضلا  ؟  شاوكتام صیمقلا 
؟ قرحتا لكألا  ؟  عطق رونلا  ناشع  نیتعاس  لغش  دیعھ  ؟  شصلخام



اوسمتلاو اوكتالاعفنا  اوكباصعأ و  يلع  اورطیس   ... ةمعن لابلا  ةحار 
ارذع نیعبس 

ةذيوعتلا 1
اھسسح وأ   .. اھتثونأب اھسسح  هنا  امإ   .. نیببسل لجارلا  بحتب  تسلا  - 

. اھئاكذب

. هیبحت لیحتسم  شوھیتمرتحام  ول  سب   .. هیمرتحتھ هیتبح  ول  - 

. راب نبا  يكل  نكي  امأ  هل  ينوك   ... الجر يكل  نكي  يثنا  هل  ينوك  - 

. ءالبلا يلع  ربصلا  ملعتل  شم  عاتمتسالل ..  جاوزلا  قلخ  - 

هریغنم يویحلا ..  داضملا  يز  لماع  نيزوجتم  نینتا  يأ  نیب  بحلا  - 
. ریغص حرج  يأ  نم  تومت  انیب  ةقالعلا  نكمم 

كدحول يلصوأ   .. كعجشي يتح  وا   .. كدعاسي دح  يا  نم  شینتستام  - 

ناشع نوبانیس  انلك  انك  الاو   .. اھذفننام لبق  حص  اھمھفن  مزال  ةحیصنلا  - 
. سسختب ةفرقلا 

. يتنا هلاھیلوق  اھیعمست  يزوعت  امل  .. بلطتتب شم  ةولحلا  ةملكلا   -

ةجاح شیفم   .. ةیلاغ ول  يتح   .. ةجاح كسفن  يف  شيرسختستام   -
يكیلع .. يلغت 

ةجاح لك  ةولحلا و  ةملكلاو  لكألا  يف   .. ناعبش هیلخ  كزوج و  يفك      -
 . ةینات

برقأل يتح  ةیصوصخ  كدنع  يلخ   .. كتایح يف  لخدتي  دح  شیلختام   -
. يكیل سانلا 

مزال ةمھم  تاجاح   .. جورلا .. و  يلاعلا بعكلاو  ... ریبكلا رودملا  قلحلا   -



.. اھیب كفوشي  كزوج 

. كباحص وأ  كزوج  وأ  كلھأ  ةیلؤسم  شم   .. سب يتنا  كتیلؤسم  كحاجن 

زاوج يلوأ  ةنس                            

ضعب .. عم  اھوشیعت  نكمم  ةنس  بعصأو  يلحأ  نع 

اھیف .. نيركفملاو  ءابدألاو  ءاملعلا  راتحا  يللا  ةنسلا 

زياع هباینأ و  يلع  رشكم  .. و  زفحتم اھیف  لخاد  يقبیب  انیف  دحاو  لك  يللا  ةنسلا 
.. system لا طحي  ... قحلي يللا  وھ 

تزاف يللا  يھ  اھنا  اھتامح  هتخال و  تبثت  ةزياع  اھزوج  تیب  ةلخاد  يقبتب  تنبلا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2


 Brad Pitt لا تبسك  ةكرعملا و  يف 

... صاااااالخ نا  .. اھتلاخ نبا  اھتمع و  نبال  تبثي  ناشع  هتارم  ةلیع  لخدیب  لجارلا  و 
اقسلا " توصب   " ةموكحلا انا  ... و  صاااالخ  .. لا نمز 

أدبت  ... خبطت فرعتب  ةرطاش و  تیب  تس  اھنا  هلتبثت  ةزياع  ةلخاد  يقبتب  تنبلا   
ةكسلا يف  ةفصو  تلباق  ول  ناشع  اھتطنش  يف  اھیب  يشمت  لكألا و  ةدنجأ  بتكت 

لدب ياشلا  يف  حلملا  هلطحتیب  اھروزي  يجییھ  دح  لوأ  عم  رخآلا  يف  .. و  ةجاح الو 
   . ركسلا

اھرھظ هنا  و  ... اھتیلوؤسم لیشیھ  و  لجار ..  هنا  اھلتبثي  زياع  يقبیب  زاوجلا  لوأ 
و ... دوعولا لك  راھنتب  نشیتسا  يالب  ةرود  لوأ  عم  هیلع  ... و  دنستتھ  يللا 

   . حبصلا شو  اھلیجیب 

ةطوفب ةفقاو  يقبت  سنالجلا و  جدیلبلا و  نیب  قرفلا  ةفراع  شم  تنبلا  زاوجلا و  لوأ 
ناشع ... جولاتك ةجاتحم  يقبتب   .. مھتیب يف  اھناكم  تفرعام  اھرمع  يللا  عیملتلا 

؟؟؟    ىازإ  مھمدختست  فرعت 

اي ةتح  يف  رفاسنھ  دنا  كيو  لك  اھدعویب  .. و  يوا هسفن  فياش  يقبیب  زاوجلا  لبق 
. يتمام الو  كتمام  رود  هد  يلع  يسرتب  زاوجلا  دعب   ... يتبیبح

ناشع اعبط  ةفیظن ..  و  شم  مودھلا  لك  نا  فشتكت  يحصتب  عوبسأب  زاوجلا  دعب 
يجیتب .. و  يوك قیبطت و  رشن و  لسغ و  عینصت ..  ةرود  ةجاتحم  اھمادختسا  داعي 

يلع يسرتب  ... و  ةلاسغلا اھلغشي  ناشع  يبنجا  ریبخ  جاتحتب   .. ةلحرم لوأ  دنع 
   . اھلغشت يجیتم  اھتمام  دحل  جورخ  شیفم  نا 

.. ةقاور يلع  اھیف  اوعتمتسي  ةزاجا  اودخایھ  مھنا  نيركاف  نینتالا  اوقبیب  زاوجلا  لوأ 
يلع اوجرفتي  سب  ناشع  .. ةبيرغ تایمكب  مھوروزي  اوجیب  يللا  فویضلاب  اوأجافتیب 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA


مھنا اودكاتأ  اونوكي  ام  دعب  .. اوحوري اوموقي  نیتملك و  اومري  اھیف و  اولدعي  ةقشلا و 
حبصلا   . دحل  نیلوتقم  اومانیھ  رخآلع و  ةسورعلا    سيرعلا   و    اوكلھ   

انكحض ..  انرزھ و  صالخ 

فرعنھ ریخ  يلع  تدع  ول   ... زاوجلا يف  ةنس  بعصا  اھنا  دجب  هفرعن  مزال  يللا 
ةحار .. ةداعس و  يف  انتایح  لمكن 

انلباقت ... نكمم  يللا  لكاشملا    هيا    فرعن  مزال  ریخ  يلع  يدعت  ناشع  و 

لضفتبف ... اھاباب اھتمام و  نضح  نع  دیعب  يھ  ةفياخ و  ةرتوتم و  يقبتب  تنبلا 
اھنا اھلتبثي  اھشو  بلقتم  لوأ  ناشع  زكرم  يقبیب  وھ  و  ةطلغ ..  يلع  هلاینتسم 

ةيدكن ...

نیعفان شوناكم  مھنا  اوتبثي  ةقانخ  لوأ  عم  ناشع  مھاعم  نيزكرم  اوقبیب  لھالا  و 
لوالا ... نم  ضعبل 

ةيوش اھنيدم  اھنادو و  نیكسام  اھیلبق  اوزوجتا  يللا  اھتابحص  يقبتب  ةسورعلا 
ةیھاد .. يف  يدوت  حياصن 

يللا هتارم  شم  نا  تبثي  زياع  سانلا و  مالك  نم  نوحشم  يقبیب  سيرعلا  و 
هلھأ .. نم  هدخات  وا  هیشمتھ 

فياخ ... و  هفاتك قوف  يللا  ةیلوؤسملا  نم  مودصم  يقبیب  سيرعلا  نا  ةقیقحلا  و 
ادج .. ةركب  نم 

يركذ يقب  هد  علدلا  نا  ةساح  تقب  اھاباب  تیب  يف  ةعلدتم  تناك  يللا  ةسورعلا  و 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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ينات ... اھیقالتھ  شم 

لجانس ... اوتناو    اوكطسبتب  تناك  تاجاح  نع  ةيوش  اولزنتتھ  ةديدج  ةایح  يد 
ضعب .  عم  اوتناو  اوكطسبت  ةكرتشم  تاجاح  اوقالت  وكنا  ةراطشلا  سب 

.. سيوك نینتالا  اوتنا  اوكتایلوؤسم  اوردق 

.. نیمودصم نینتالا  اوتنا 

.. ةیلؤسم نیلياش  نینتالا  اوتنا 

.. اوبرجتب ةسل  نینتالا  اوتنا 

.. ضعب اوفشتكتب  نینتالا  اوتنا 

.. سانلا مالكب  ةوعد  شوكلم  نینتالا  اوتنا 

ةكرتشم  تاجاحو   .. اھیف هولبقتت  ضرأ  يلع  اورود  نینتالا  اوتنا 

اوكدعسي  .. و  اوقفوي انبر   .. نینتالا اوتنا 

جولاتكلا
.. ديدج ةزوجتم  ول  تاذلاب  ةلاجرلا  نع  اھیفرعت  مزال  قياقح  ةيوش  يف 

نويزفیلتلا مادق  يللا  ةبنكلا  لجارلا و  نیب  قیثو  طابترا  يف  ًالوأ .. 
شم ةشیفلا و  نع  دعبتھ  ةدك  .. اھناكم نم  اھیحزحزت  شیلواحتم  "

" لكاشم شالب   .. هليابوم نحشي  فرعیھ 

يالبلا عارد  هديا و  وأ   .. توميرلا لجارلا و  ديا  نیب  قیث  طابترا و  يف 
.. مھنیب ام  يلخدتت  شیلواحتم   .. نشیتس

كصیمق يتح  الو  ... ةجالتلا نم  ةجاح  يأ  تاھ  هلیلوقت  شیلواحتم 
باب .. مھفوشیھ شم  يسنا   .. صنلا يف  يللا  بالودلا  فر  نم  قرزألا 

.. مالظلا مدعلا و  يلع  ةحتف  هلابسنلاب  بالودلا  وأ  ةجالتلا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%84


هيا كلوقي  هلاھیلمعت  ام  موي  يجیي  اھبحیب و  ةلكأ  يف  يقبي  اًدج  يداع 
شولام سب  وھ   .. سيوك وھ  شیضختتم   .. الصأ يد  ةلكألا  شبحبم  انأ  هد 
اھیلع كلأسیھ  وھ  ةدك و  ةرتف  اھیلمعت  يلطب  ... اھنم ناقھز  وأ  اھیل  جازم 

 .. هسفنب

شم يقبي   .. رداق شم  ناشع  ةدراھنلا  لزنن  شالب  كلاق  هنا  ينعم  شم 
يلع يللا  نشمیتسالا  ةلوب  يلع  هلوقي  هملكي  هبحاص  امل  لزنیھ 

تالحملا و يلع  فللا  تعاتب  ةدھرفلا  يلع  رداق  شم  وھ   ... ةوھقلا
ةبنكلا ةدعاق  يز  ةحيرم  هلابسنلاب  ةوھقلا    ةدعاق  سب   .. انعاتب جنبوشلا 

طبظلاب .. نويزفیلتلا  مادق  يللا 

شیفم  " هلیتلق يتنا  كلام و  كلأس  ول   .. ةنالعز وأ  ةقياضتم  ينوكت  امھم 
العف وھ  ... شنطم هلاب و  دخاو  هنا  شيركتفتمف   ... كقدصیھ ةجاح "

 .. كقدصم

يف نا  يتظحال  ول  رییتك  سان  هیف  ةمحز   و  ناكم   يف  اونوكت  امل 
يلمعت وأ  يقناختت  يعوا  .. هاعم ةزكرم  وأ  .. هيوش هنم  اھلاب  ةدخاو  ةدحاو 
يھ يتنا و  يد  ةریغصلا  لیصافتلا   .. اھفياش شم  الصأ  وھ  .... ةلكشم

مھرظن و تفلنب  يللا  امياد  انحا  سب  ةلاجرلا أل..   .. اھوفوشتب يللا  سب 
.. مھینع حَتفن 

فرعیب شم  سب  وھ   ... يكاعم ملكتي  زياع  شم  كنم و ال  ناقھز  شم  وھ 
وأ ملیفلا  وأ  صلخي  شتاملا  امل  ينتسا   ... ضعب عم  ةجاح  اذك  يف  زكري 

زكریھ هدك  .. هازياع يتنا  يللا  هلیلوق  ةمزجلا و  طابر  طبري  امل  يتح 
 .. رتكا

وھ هد " مالكلا  يلیلوقت  ةرم  لوأ  يتنا   " كلوقي يجیي  امل   .. ةركفلع و 
وأ ةینات  ةجاح  لمعیب  ناك  ناشع  .. شوھعمسام العف  وھ   .. بدكیب شم 

. هلوھیتلقام تقو  شتاملا  يلع  جرفتیب  ناك 

هيا يفرعت  ةجوزك  يتنا  مزالو   .. يملع مالك  هد   .. رازھ شم  هد  مالكلا 
يكردت يلاتلابف  ةأرملا  لجرلا و  نیب  يللا  ةیجولویسفلا  تافالتخالا 

مكلاعفأ و دودر  اوكریكفت و  ةقيرط  فالتخا  ضعب و  نع  اوكفالتخا  ببس 
. مكتاجایتحا

. تافالخلا للقیب  تافالتخالل  انكاردا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9
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امام انأ ..  نا  تفشتكا 
يشتوك اوقب  مھلك  ... و  بعكب زوش  الو  يدنع  شتیقلم  امل 

تاميرك و ریغ  با  كیم  لیمجت و  تاودأ  يأ  يتحيرست  يلع  شتیقلم  امل 
. نوسنوج نشول 

يف يللا  ةدیحولا  ةياتالوكوشلا  شتلاكم  امل   ... امام انأ  نا  تفشتكا 
. يتطنش

تیسنو  .. يتايرتشم مھأ  نم  سطاطبلا  رزجلا و  ةسوكلا و  تقب  امل 
. رجربلا سیسوسلا و  ةنوتلا و 

.. تاعاس اھمانب ٤  ةرتف  لوطأ  تقب  امل   ... امام انأ  نا  تفشتكا 
. نامك تباث  داعیم  شمھلام  .. و  ضعب يلع  شم  و 

. دوسأ وأ  ضیبأ  سبلأ  تلطب  املو 
. ةيدیع دخاب  الو   .. دیع سبل  بیجأ  شتقبام  امل   ... امام انأ  نا  تفشتكا 

. طنط اي  يلولوقیب  يتنب  تابحاص  تیقل  امل  و 

.. و يھالملا يدانلا و  يف  يتاجورخ  لك  تقب  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 
. تاھیفاكلا امنیسلا و  تیسن 

بعللا يلع  سودب  ام  رتك  نم  ةروعتم  لوط  يلع  يلجر  تقب  امل 
. تیبلا لك  يف  ةرشتنم  يللا  ةریغصلا 

ةيابك يتح  الو   .. دراب وھو  الو   .. نخس وھ  لكألا و  شقحلم  تیقب  امل 
.. ياشلا

نودب ةأجف  يباحصأ  عم  يتملكم  لفقب  تیقب  امل  امام  انا  نا  تفشنكا 
. لصحتب يللا  ةبیصملا  قحلا  ناشع  تامدقم 

يأ ... و  ةيارقلا .. و  تالسلسملاب يتلص  تعطقنا  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 
. جازمب لمعتتب  تناك  ةجاح 

ملیف يلع  جرفتب  انأو  بل  زأزأأ  ينإ  يلابسنلاب  ةیھافرلا  ةمق  تقب  امل 
. ةنخس ياش  ةيابكب  سبحأ  و  ... اوماني ام  دعب  نويزفیلتلا  يف 

ريرسلا يلع  مانأ  ينا  يحومط  يصقأ  تقب  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 



. يدحول

يتضوأ باب  لفقأ  ينادو و  يف  تاعامسلا  طحا  ينا  يركذ  يقبت  امل 
. عمدت اینیع  يلختب  يركذ  ایلع 

. ةجاح مھنع  شفرعم  طيارش  عبرأ  لزن  بايد  ورمع  نا  فشتكا  ينا  وأ 

يدالو لوقأو  يرفاوض  يبرأ  فرعأ  شتقبم  امل   .. امام انأ  نا  تفشتكا 
. يلوأ

 .. عیضتب تاجاح  يلع  رودب  مویلا  لوط  تیقب  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 
. ةعاتبلا نیف  يھ  هلأستب  لاؤس  رتكاو 

. ةأجف مونلا  يف  حورأو  ينملكیب  يقبي  يزوج  امل   .. امام انأ  نا  تفشتكا 

" ربكا هللا   " اھلك ةالصلا  تقب  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 

دق اھيدعب  رفغتسا  دعقا  .. و  صالخالا ةحتافلا و  نیب  بيرغ  سكمير  عمسب  تیقبو 
  . ةدك

. يلاعلا بثولاو  يرجلا  يف  ملاعلا  ةلطب  تیقب  امل  امام  انا  نا  تفشتكا 

يف يمسرلا  بورشملا  يقب  .. و  الوكاكوكلا ةزازا  لكش  تیسن  امل 
. ةتالوكوش سكم  تیبلا 

تاوصأ تاكرح و  يقب  يشوب و  لمعب  تیقب  امل  امام  انا  نا  تفشتكا 
. مھلكأب انام  لوط  ةبيرغ 

. زربماب نایلم  جردلا  الإ و  نامآلاب  شسحبام  تیقب  امل 

مامحلا يف  اناو  يتح  ةیصوصخلا  عاونأ  نم  عون  يأ  يدنع  شآقبام  امل 
. يدحول شاقببام 

ناشع يتلاقتسا  تمدق  يلغش و  تبس  امل  امام  انأ  نا  تفشتكا 
اھتيدو تعجرو   .. ةناضحلا اھلصوب  اناو  موي  لك  يتونب  عومد  شفوشم 

. طسبتت بعلت و  ناشع  ينات 



نیمابودلا
جوزلا  Vs بیبحلا

.. اھیف عقنب  انلك  ةلكشم 

.. وھ شعلطام  هتزوجتا  املو  دحاو  تیبح  انا 

.. ریغتا هلصأ 

.. هلمم تقب  اھلصأ 

.. زاوجلا هد  وھ  نأ  ركاف  شتنكام  انأ 

؟ اھتزوجتا انأ  يللا  يد  يھ 

. . هیلع تقفاو  امل  يخم  نیف  ناك  ةفراع  شم  انا 

تقب زاوجلا  ةعمس  ةدك و  اولوقیب  سانلا  لك  هیل  ؟  هيا هیف  وھ  ؟ !! يقب هيا 
؟ يد ةجردلل  لزانلا  يف 

ناك يللا  انحا   .. ةجاح الو  شریغتام  يناتلا  فرطلا  نا  راصتخاب  عوضوملا 
انینیع يلع  ةواشغ  انلماع  تيرفع و   .. انغامد يلع  ةرطیسم  ةجاح  هیف 

.. ةقالعلا لوأ  يف 

هد ایملع   Dopamine    نیمابودلا همسا  انیلع  رطیسم  ناك  يللا  تيرفعلا 
ةذللا . نومرھ 

؟  هد مرجملا  هيا  لمعیب 

انيدیب  .. بحلا ةقالع  لوأ  يف  نیمابودلا  نم  ةریبك  تایمك  زرفیب  خملا 
ءاضرإل ةجاح  يأ  لمعن  انیلخیب   .. نونجلا .. و  ةوشنلا .. و  ةذللا ساسحا 

تحت اھلیجي  ننجتي و  وھ  .. و  اھلغش بیست  .. و  اھلھأ يدحتت   .. بوبحملا
.. قبطم لغشلا  حوري  لیللا و  لوط  اھملكي  رھسي  .. و  ةنوكلبلا

بویع شفوشنام  انیلخیب  انینیع  يلع  ةواشغ  لمعیب  هد  نومرھلا 
.. يناتلا فرطلا 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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طبخلم هلكش  هد  يتنباي  اھلولوقي  امل  اھنم  نیناریغ  اھباحص  ركتفت  يھف 
ریغتیھ مھلوقت  ... بابھ كتشیع  يلخیھ  كاكش و  الو  تانب  عاتب  و ال 

. يناشع

ةدك ناشع  هتلاخ  تنب  هزوجت  اھسفن  ةميدق و  تس  هتمام  ركتفي  وھو 
وھو  ... يد يازإ  تیب  حتفتھ  الو  انيز  شم  الو  ةولح  شم  يد  هلوقتب 

. ةطلغ شاھیفام  ةیلاثم و  يد  اھلوقي 

تالسلسملا لك  يللا  بحلا "،   اھیلع   " لوقنب  انحا  يللا  ةلحرملا  يد 
ةلحرم يف  ریغ  شاھبیجتبام  بح  ةصق  بیجت  بحتب  امل  مالفألا  و 

ةدك ناشع   ... لحارملا يقاب  شولمكیبام  .. و  نونجلا ةذللا و  نیمابودلا و 
.. بح شیفم  يقبي  نونج  شیفام  ول  نا  انجمربتا  انحا 

هزارفإ يف  خملا  رمتسیب  شم  هد  نومرھلا  فسألل  هنا  لصحیب  يللا  و 
هزرفي لضفي  خملا  شعفنيام   .. سب باجعالا  ةلحرم  نومرھ  هد   .. ریتك
سانلا يشمت و  ایندلا  ناشع   .. هد نومرھلا  زارفإ  فقیھ  مزال   .. لوطلع

يف لخدنب  اھتعاس  ، و  ةیلوئسم رارقتسا و  يف  يقبيو  جتنت  لغتشت و 
.. اھيدعب يللا  ةلحرملا 

بویعلا " فاشتكا   "

اننا عم  ةرم  لوأل  صخشلا  بویع  فوشنب   .. يربكلا ةمدصلا  يقبتب  و 
تيرفعلا ةقیقحلا  سب   .. ریغتا يللا  وھ  نا  ركتفنبف   .. هاعم يوأ  ریتك  انلاقب 

فرصنا  . يللا  وھ 

يلع انفیكتا  اننا  لصح  ول  .. و  رخالا لبقت  جضنلا و  مھافتلا و  لصح  ول 
.. صلاخ ةینات  ةلحرمل  لقنتنب   .. اھاعم انشياعتا  بویعلا و 

ءاملعلا  .. ليوطلا بحلا  نومرھ  يقب  هد   Oxytocin .. نوسوتیسكوالا
جاوزألا دنع  ادج  ةریبك  بسنب  دوجوم  نوكیب  هد  نومرھلا  نا  اوفشتكا 

لیلدتلا و قانعلاب و  ادج  هزارفإ  ةبسن  ديزیب   ... نیمھافتملا ءادعسلا و 
بح ةصق  يف  نیشياع  اننا  سحنب  هزارفإ  عم  .. و  لدابتملا مامتھالا 

 .. ةمحرلا ةدوملا و  مھافتلا و  اھساسأ   .. ةجضان  .. ةليوط

.. ةواشغ شوھیفام  ناشع  صلخیب  شم  يللا   .. دجب يللا  بحلا  هد  وھو 
.. و هبویع مغر  هبحیب  .. و  اھلبقتم .. و  يناتلا بویع  فراع  انیف  دحاو  لك 

. هیف ام  يلحأ  علطي  هاعم و  شياعتي  فراع 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
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هتدعم لجارلا  بلقل  قيرط  برقا 
شم يتناو   .. هتدعم لجارلا  بلقل  قيرط  برقا  كلولوقي  اولضفیھ 
.. ةدك دحاو  زوجتھام  يرمع  مھلیلوقت  يلضفتھ  .. و  يقدصتھ

لجارلل قيرط  برقا  هنا  العف  يفشتكتھ   .. زاوجلا نم  ریتك  نینس  دعبو 
لوألا يموقتھ   .. نیتبح بعص  بلط  هنم  يبلطت  ناشع  كناو   .. هتدعم

.. كديا ملست  اھیلع  كلوقي  يللا  ةجاحلا  هلیلمعت 

ناك ول  يتح  - .. انھل انھ  نم  يللا  ةماستبالا  هینیع و  ةعمل  يفوشتھو 
هد  .. اھبحیب يللا  ةلكألا  ةلماع  كنا  فرعيام  لوا  نافرق -  ةرب  نم  ياج 
الو  .. هتدعمب ركفیب  ناشع  الو   .. هینیع دا  لكألا  بحیب  وھ  ناشع  شم 

.. هيز شیفم  واو و  كلكأ  ناشع 

.. ةمدخ ينعي  هلابسنلاب  بحلا  نا  لوقتب  لجارلا  ةیجولكیس  يھ  سب 
.. هیل كبح  تابثإل  ةيافك  شم   .. ولح مالك  يتلق  امھام 

يقبي ولح  لكا  هلیلمعتب  املف   .. هیبحتب كنا  مھفي  ناشع   .. ةمدخ زياع 
اھاعم يحورت  هتمام و  يروزتب   .. هیبحتب يقبت   .. همودھ هليوكتب   .. هیبحتب
اوج ضعب  يز  بارش  نیتدرف  لك  يطحتب   .. هیبحتب يقبت   .. روتكدلل

.. هیبحتب يقبت   .. ضعب

يتنا  " موي لك  هتارم  لأسي  دعقیب  لجار  شیفم  ةدك  ناشع  و 
؟" هيا دا  بیط  " " ؟ ينیبحتب

موي .. و  هیل كبح  يلع  يدام  لیلد  ربكا  لود  قوف  يللا  تاجاحلا  ةيوش 
كلغش .. و  هیبحت يتلطب  كركتفي  رتوتیھ و  مھیف  ةجاح  يف  يرصقتھام 

.. هنم مھا  يقب 

دیع موي  يكیلع  لخاد  هیقالت  امل  شیبرغتستام  هضرب  ةدك  ناشع  و 
يللا خبطملا  ةكابس  كلحلصي  ناشع  هيديا  يف  كابسلاب  كدالیم 

الو كلستي  خبطملا  ضوح  ينعي   .. ةيدھ يلغا  هلابسنلاب  يد   .. تبرض
؟ مویلیھ نیتنولاب  درو و  هیكوب  كلبیجي 

؟" ينبحتب تنا   " ةيوش لك  هیلأست  يدعقت  امل  هضرب  شیبرغتستام  و 
يديا يف  ةلابزلا  سیك  موي  لك  دخاب  انام  كلوقیف  ؟ " لیلدلا هيا  بیط  "

.. ةدك نم  ربكا  لیلد  يتات  هيا  ةزياع  لزان  اناو 

يكیل هبح  يلع  لیلد  ربكا  .. و  ةعنقم ةباجا  رتكا  يد   .. رزھیب شم  وھ 



.. هلابسنلاب

هلیلوقتو يكتشت  امل  ةیلقع  ةلكشم  كدنع  وا  ةنونجم  كركتفي  نكممو 
لك دخاو  يقب  لغشلا  تنا   .. ایب متھم  الو  لوألا  يز  ينبحت  شتقبام  تنا 

.. كتقو

يدام لیلد  ربكا  هد  موي  لك  لغشلا  حوریب  هنا  درجم  هلابسنلاب  ناشع 
حوري هنا  نم  ربكا  كلاھلمعي  نكمم  ةمدخ  شیفم   .. يكیل هبح  يلع 

.. هدنع بحلل  همجرت  ربكا  هد  وھ   .. يكیلع فرصي  ضبقي و  لغشلا و 

ينعي  .. ةولحلا ةملكلل  تسلا  جایتحا  بعوتسم  شاقبیبام  العف  لجرلا 
تاعاس لا ٨  اھبحب و  ينا  قدصت  اھیلختھ  يكیف  تومب  كبحب و  ةملك 

؟ لیلد شم  ةطمرملا  موي و  لك  لغش 

.. اھنادو اھحاتفم  يھ  ناشع  ولح  مالك  عمست  اھقح  نم  تسلا  دیكا 
يكیلخ  .. هد عوضوملاب  مھعنقنام  دحل  انھ  نم  سب   .. اھنادوب بحتب 

كلوقي هنا  اھیب  هدصق  يقبیب  كلاھلمعیب  كزوج  ةمدخ  يا  نا   .. ةفراع
" كبحب "

كبحب  .... ةلابزلا سیك  تدخ 

كبحب  .... ةبمللا تریغ 

كبحب  .... طالخلا تحلص 

كبحب  .... تحت كتینتسا  كتلصو و 

كبحب  .... يكیناكیملل كتیبرع  كلتيدو 

كبحب  .... فیكملا رتلف  كلتلسغ 

كبحب  ... كلادب روباطلا  يف  تفقو  ليابوملا و  ةحيرش  كلتریغ 

هليربعت اھلك و  يد  ةلیمجلا  بحلا  رعاشم  هیلدابت  نامك  يتنا  شیسنتام 
صیمقلا رارز  هلیطیخت  وأ   .. طب ركدو  بنع  قرو  ةلحب  هیل  كبح  نع 

.. عوطقملا



ضعب يز  مھلك  ةلاجرلا 
تلخ  .. ریتك تانب  لوقع  ترمد  يللا  ةلمجلا  ضعب " يز  مھلك  ةلاجرلا  "

.. طبظلاب اھاباب  لماعتب  تناك  ام  اھتمام  يز  اھزوج  لماعت  تنب  لك 

اھوخأ يللا  ةجاحلا  يقنت  اھزوجل  ةيدھ  بیجت  ناشع  تنب  يأ  تلخ 
.. طبظلاب اھبحیب 

ایندلا و يف  ةجاح  لك  هلتلمع  انا  لوقت  ةلكشم ..  مھنیب  لصحي  املو 
تلمع يقبتب  يھ  ةقیقحلا   .. ةدياف شیفم  سب  قرطلا  لك  يف  تلواح 

... اھینتسم اھجاتحم و  وھ  يللا  ادعام  العف  ةجاح  لك 

هتیصخش طمن  يفرعت  مزال   .. كتایح كيرش  تاجایتحا  يفرعت  ناشع 
.. ةیصخشلا طمن  بسح  يلع  يناتلا  نع  فلتخیب  لجر  لك   .. لوألا

 .. هنادو هحاتفم  لجر  ... و  هینیعب بحیب  لجر  يف 

ول لجر  يف  .. و  لیصافتلا قدأ  نم  هلاب  دخایب  مظنم و  قیقد و  لجر  يف 
.. هلاب دخایھ  شم  نولاصلا  يتریغ 

رداق شم  يلمع و  لجر  يف  .. و  ساسح ةیفطاع و  هتارارق  لجر  يف 
.. هرعاشمب ركفیب  تسلا  نئاك  يازا  مھفي 

يف .. و  تكرام ربوسلا  تابلط  كليرتشي  هنأب  هبح  نع  كلربعیب  لجر  يف 
.. هريواشم لك  هاعم  كدخاي  هنأب  هبح  نع  كلربعیب  لجر 

ةطق اھبحیب  هیف  و  ةحتفنملا ..  ةئيرجلا  تسلا  بحیب  يللا  هیف  و 
.. ةضمغم

هحاتفم لجر  يف   .. ةنایلم اھوبحیب  مھلك  الو   .. ةعیفر اھوبحیب  مھلك  شم 
بیسي نكمم  يللا  يف  .. و  هدوم يف  ادج  قرفیب  لكألا  .. و  دجب هتدعم 

.. خیطبب ةنبج  ناشع  يشحملا  ةلح 

ديدش روصق  اھدنع  يقبي  ةقيرطلا  سفنب  اھلك  ةلاجرلا  لماعت  ررقت  يللا 
.. لصاوتلا تاراھم  يفطاعلا و  ءاكذلا  يف 

نینس اھجوز  نم  يكتشت  لضفت  ةجوزلا  امل  ریتك  اھفوشنب  يد  ةلاحلا  و 
ةملك اھلاق  هرمع  الو  ةيدھ  اھلباجام  هرمع  هنا  يسنامور و  شم  هنا  ریتك 

مھتقالع تفشكا  اھریغ  زوجتا  هنا  تفرع  امل  ةأجف  و  .. دح مادق  ةولح 



.. ايادھ بح و  لياسر  ةیسنامورلا و 

يازإ يتماو و  هيإ  لوقت   .. هتیصخش حیتافم  ةفراع  تناك  ةیناتلا  ةجوزلا 
.. هيإل لصوت  ناشع 

.. ةولح ةجاح  لك  هریكفتو و  هبلق  هینیع و  دخات  هیب  يللا  بولسألا  تفرع 
.. ضعب يز  ةلاجرلا  لك  شم  نا  سب  تفرع 

مادقل ارو  نم 
عم اھمدختسن  صلاخ  شعفنتام  تاتسك  ضعب  اھیب  ملكنب  يللا  ةقيرطلا 

.. ةلاجرلا

 .. اھلیلوقت كنا  يداع   .. كعاتب ناتسف  يلع  كلأست  كتخأ  امل  ينعي 
يھف  .. هيا هیلع  عقو  و  .. نیف ةحيار  اناو  اذكو  اذك  لصح  شم  يتكسا 
دمحلا هوقحلو  نیلك  ياردلل  يقب  هتيدوف   .. نيدعبو يرررراھن  اي  كلوقن 

.. يداع يكاعم  ةلعافتم  يقیبتھ  يھ   ..

ةياكحلا هلیكحت   شعفنیم   .. قرزالا صیمقلا  يلع  كلأس  ول  كزوج  سب 
دریھ سب و  ةلمج  لوأ  ریغ  عمسیھ  شم  وھ  ناشع   .. ةقيرطلا سفنب 

ينتسیھ شم   .. صیمقلا يف  تلصح  يللا  ةبیصملا  ساسأ  يلع 
. لحلا

يف صیمقلا   ... مادقل ارو  نم  ينعي  كاب " شالف  كزوج "  يملكت  يدوعتا 
هلیتیكح ول  .. و  لصح لصح و  لصأ  ةزجعمب ...  هوقحل  نیلك  ياردلا 

.. ةلوؤسم ریغ  انأ  انتقيرطب  ةياكحلا 

كبلط يلع  هتقفاوم  نم  % ٧٠ .. بلط هنم  يبلطت  يجیت  امل  بیط 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9


موي هيا  كارو  شوھیلأستام  ينعي   ... بلطلا يف  كتقيرط  يلع  ةفقوتم 
ةجاح لك  كنا  هلیلوقتھ   .. يباحص عم  جراخ  كلاق  ول  ناشع   .. ةعمجلا
يتنا  " ... كدنع يتیمھأ  هيا  كتایح و  يف  ةدوجوم  شم  انأ  كباحص و 
بيرقلا ينعملا  مھفیھف   .. سب وھ  هتجورخ  يف  زیكرتلا  هلیتھجو  ةدك 

" مھم راوشم  كدنع  كنا  شم   .. يباحص ةقياط  شم  كنا  هلابسنلاب 

موي راوشم  يف  كاجاتحم  رشابم  لكشب  هلیتلق  ول  امنا 
لواحیھ كبلط و  يف  زكریھ   .. اذك ناكملا  يف  اذك  ةعاسلا    ةعمجلا   

.. كراوشم يحورتھ  يازإ  يف  سب  زكري  كدعاسي و 

لجارلا نا  يمھفت  يردقتھ  سيوك  قوف  يللا  نیتطقنلا  يتيرق  ول 
 .. هریغ شمھفیبام   .. مالكلا يف  رشابملا  بولسألا  بحیب 

هلیلوقت  يتدعق  ول  امنا   .. ایب متھا  هلیلوق   ... يكیب متھي  هیبحت  امل  ينعي 
 " كلوقي هنا  نم  رتكأ  ةجاح  يأ  لمعیھ  شم  يلجر  " ها   ... يرھض ها  "

" لوداناب يدخاتام  بط 

... هتشیع هیلع  يدكنت  ريدقتلا و  مدع  ملظلاب و  يسحتھ  اھتعاس 

.. هلابسنلاب ةيدكن  يللا  يتنا  يقبتھ  و 

يتنا ناشع  شم   .. شاھیعقوتتام يكوجرأ  ةجاح  هنم  يزوعت  امل  و 
يعقوتتف  .. يقلحف هطنش  ةجاتحم  كنا  رھشب  كدالیم  دیع  لبق  هلیتحمل 
ةدك و شلمعم  ول  ... و  ارمح ةطيرشب  ةبلع  يف  كلاھبیجياھ  هنا 

هیلع ... يدكنت  هضرب و  يرھقتتھ  كديإ  يف  هینج  نیتم  كلشمرك 

يللا يدالیم  دیع  موي  اذك  ينجرخت  اذك و  ةزياع  انأ  حيرص  لكشب  هلیلوق 
هیھجو و  .. مویلاب يعتمتسا  ةظحللا و  يشیع   .. اذك موي  قفاوم  وھ 

كتالایخ كتاعقوت و  ببسب  دكن  شبلقيام  ناشع   .. مویلا يتنا  هلیبتر 
 .. ةجاح اھنع  شفرعيام  وھ  يللا 

يف ةجاح  نم  رتكأ  لمعت  فرعتب  ينعي   .. ةيزاوتم ةقيرطب  ركفتب  تسلا 
.. تقولا سفن 

اھندو و يلع  نوفیلتلا    لسلسملا   و   ةعباتم   يھ  .. و  ادغلا رضحتب 
نیط كسام  يف  نوكي  نكمي  .. و  بجاولا لمعیب  وھو  اھنبا  عم  اھنیع 

. اھشو يلع  يبرغم 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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صلخي هنا  ينعمب   ، ةیلاتتم ةقيرطب  ركفیب  ، و  ریكفتلا يداحأ  يقب  لجارلا 
ول ریغ  شوھیملكتم  تكرام  ربوسلا  يف  وھ  ، و  اھيدعب يللا  لمعي  ةجاح 

شم لغشلا  يف  وھ  ، و  ةینالوألا شاسنيام  ناشع  ةدايز  ةجاح  ةزياع 
كلوقي الو   .. يكیف بحي  فرعیھ  شم  يسنا  لغشلا ..  يف   ریغ  ركفیب 
عم ول  .. و  اھیتبلط يتنا  يللا  تابلطلا  ركتفیھ  الصأ  الو   .. ةولح ةملك 

دري فرعیھ  شم  يكاعم  ولو   .. لغشلا يف  ملكتي  فرعیھ  شم    .. هباحص
. هباحص يلع 

هيا دق  هلینیب  و  ... ادج اھیحدما   ... اھرركي هازياع  اھلمع و  ةجاح  كتبجع  ول 
.. ةمعنلا ديزیب  ركشلا   .. كتبجع يتطسبتا و 

ةدماج  اھلك  هلاعفأ  نا  ، و  هتارم عاتب  وریھلا  هنا  سحي  بحیب  لجارلا  و 
.. ةعفدلا هليدي  هبحیب و  يللا  كحدم  عمسي  ناشع  لعفلا  كلرركیھف 

وھ لعف  يتحدم  ول  يتح  ينات و  هد  ساسحالا  سفن  شیعیف 
. هرركیھ ةد و  لعفلا  ينبتیھ  ریتك  شولمعیبام 

نا سحي  امياد  بحیب    ، يدحتلا ، و  ةرماغملا حور  بحیب  لجرلا  نا  يفرعت   
.. هنم قھزیب  صالخ   .. هد فدھلل  لصوي  ام  لوأ  .. و  هلصوي زياع  فدھ  هیف 

.. صالخ هلصو  يللا  فدھلا  يقب  يتنا  شیقبتام 

هیف ةسل  .. و  ينات كدنع  كنا  .. و  شلصوام ةسل  هنا  هیسسح  امياد 
. ديدج

امياد  .. ةلمم شم   .. ةظوفحم شم  يلعف  دودر   .. حوتفم باتك    شم   انا 
انأ  ... ةراشا ةینتسم  شم  انأ   .. تقولا لوط  ةحاتم  شم  .. و  ةددجتم

ةبح رود  بیط   .. ينیقالتھ رودتھ  ام  لك  شم   .. ةدوجوم شم  ةدوجوم و 
. ةجاح لك ..  انا   ... همدع مامتھالا و  انا   .. اھسكع ةجاحلا و  انا   .. ةدك نامك 

ةيدام الو  ةرویغ 
.. لجرلل ةبسنلاب  يوأ  ةریبك  ةلكشم  ةرویغلا  تسلا 

.. ةتوقوم ةلبنق 

ةبرضلا فراع  شاقبیبام   .. میحج دكن و  هتایح  بلقتب  تقو  يأ  يف 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
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ةجاح يلع  هلأست  هتملك  امل  هتلیمز  عم  كحض  ناشع   .. نینم يجیتھ 
يلع كحضي  دعق  هتلاخ و  تنب  عم  رزھ  ناشع  الو  ؟  .. نوفیلتلا يف 

.. ؟ ةميدقلا مھروص 

ةيدھ باج  ناشعالو  ؟  .. رجفلا دحل  رھس  هباحص و  عم  جرخ  ناشع  الو 
.. ؟ ادغلا يلع  هتخا  مزع  هتمامل و 

تاتسلا و تس  اھنا  اھسسحم  ولح و  مالك  اھقرغم  وھ  ول  ركتفت  بیط 
؟ ... لغشلا يف  يللا  هتلیمز  اھاعم  قرفیھ  ناك  هتایح  يف  ةجاح  يلحأ 

عم هیف  رھسیھ  يللا  مویلا  نم  تقياضتا  تناك  جورخ  اھعبشم  ول 
؟ .. هباحص

يھ أل؟ ةيدھ و  هتمامل  بیجي  امل  قياضتھ  تناك  ايادھ  اھعبشم  ول 

هكحض نم  تبرغتسا  تناك  تقولا  لوط  اھاعم  رزھیب  كحضیب و  ول  بیط 
؟ هتلاخ تنب  عم 

يللا  .. نامك ةيداملا   .. يفطاع جایتحا  اھدنع  يللا  سب  ةرویغلا  شم 
لك .. و  يناتلا يف  طسق  لخدتب  يللا   .. شصلختبام ریتك و  اھاتبلط 
تاذلاب يد   .. يد بیجت  يد و  عیبت  ديدج و  بیجت  ریغت و  ةزياع  ةيوش 

هیب و نیمتھم  شم  هلھأ  ناشع  قرسیب  يللا  لفطلا  يز  ةلماع  يقبتب 
.. تايداملاب هد  جایتحالا  نع  ربعتب   .. نانح صقن  يفطاع و  جایتحا  هدنع 

.. صلختھ شم  اھتابلط  اھلباج  اھزوج  امھامف 

عبشیھام هرمعف   .. هیم هوبرشي  لكاي  زوعيام  لك  يللا  ناعجلا  يز  ةلماع 
.. سب ةیملا  نم 

نیجاتحم مھنا  نیكردم  اوقبیب  شم  ةيداملا  تسلا  وا  ةرویغلا  تسلا 
.. نطابلا لقعلاب  مھنع  بصغ  ةدك  اوفرصتیب  امھ   .. ةولح ةملك  وا  ةبطبط 

.. ایفطاع ينعبشتھ  شم  املاط  فشان  يقح  ينيدا  هلوقت  اھدصق  شم 
 .. ينيوتحتب شم  املاط  كتشیع  كیلع  دكنھ  هلوقت  اھدصق  و ال 

.. ةتوقوم ةلبنق  يللا  وھ  يفطاعلا  جایتحالا 

.. كاعم اھتثونأ  رجفتتھ  ایفطاع  اھعبشا 

اھعبشا ریغت  لطبتھو   .. ديزتھ كیف  اھسفن و  يف  اھتقث  ایفطاع  اھعبشا 
كابقارم تقولا  لوط  يقبتھ  شم  كتيرح و  كتحاسم و  كيدتھ  ایفطاع 



.. اوكتایح نم  اوكتقالع و  نم  اھسفن و  نم  روطتھ  ایفطاع  اھعبشا 
.. ناوألا توفيام  لبق  ایفطاع  اھعبشا 

رارزلا
... شحولا هاوج  ولحلا و  هاوج  انیف  دحاو    لك  

... شوبحتب ام  اھلك  سانلا   عابطلا و   ءيس   صخشلا   نوكیب  امھام  و 
ةشحو .. ةجاح  هنم  شتفوشام  انأو  عدج  هد  هیلع  كلوقي  دح  يجییب 

... و مھلك مھاعم  سيوك  اھلك و  سانلا  بحتب  يقبتب  حیحص ...  سكعلا  و 
.. سيوك هلماعت  وأ  هبحت  فراع  شم  ام  صخش  دنع  يجیت 

مھلكاشم و لحت  ناشلع  تلخدتا  اھلك  سانلا  نیجوز  يقالتب 
نیمھافتم و اوناك  ينات  زوجتا    دحاو  لك  اولصفنا و  املو   ... شوفرعام

.. يناتلا مھزاوج  يف  ءادعس 

؟  .. ةأب هيإ  يف 

 .. شحولا هاوجو  ولحلا  هاوج  دحاو  لك  نا  هیف 

.. ةشحولا تافصلا  دق  ةولحلا  تافصلا 

. شحولا بنجتي  و  همادق ...  يللا  نم  ولحلا   علطي  فرعي  يللا  عدجلا  سب 

هلك و ولحلا  علطي  هیلع  سودي  امل  يللا  رارزلا   يقالي   يللا  رطاشلا 
. شحولا يغلي 

.. هناكم نیفراع  انلك  رارزلا  طیسب و  عوضوملا  

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF


الو أل.. كبحیھ  كمادق  يللا  ددحیب  يللا  وھ  كبولسُأ 

شم ؟ أل  هیل بیط   ، يد هركت  يد و  اھنبا  تارم  بحت  نكمم  مألا  ام  يز 
بحب و اھتلماع  يد  تنبلا  نا  ةياكحلا  لك   .. ةجاح الو  ریغصلا  هد  ناشع 
يلع اھلاینتسم  تناك  هیناتلا  ةجوزلا  سب  ... موي لوأ  نم  يضري هللا  امب 

... اھغامد يف  اھاطاح  .. و  ةطلغ

يكولماعیھ ددحیھ  يللا  وھ  لوألا  نم  كلافطأ  ةلماعم  يف  كبولسُأ 
اوعمسیب الو   ... بحب يكیلوح  مھامل  ةنینح و  يتنك   .. اوربكي امل  يازا 

.. شوبرضتيام ناشع  كمالك 

كلیكحتھ  .. كترد كتبحاص و ال  يد  يكوخأ  تارم  يررقتھ  يللا  يتنا 
.. ةرب دح  يلع  رودتھ  الو  كتمام  يكوخأ و  عم  اھلكاشم  يتنا 

يكیقالي يجییھ  الو   .. همومھ كلیكحیھ  يكاعم و  حاتریھ  .. كزوج
يعلطت هلیكتشت و  يدعقت  كملكيام  لك  لایعلا و  ارو  يرجتب  ةشوكنم و 

.. هیف كمھ 

راذعألا و ال مھلیسمتلتب  مھلكاشم و  يف  مھبنج  ةفقاو   ... كتابحص بط 
اوكتبحاصل اھنم  يكتشتب  ضعب  ارو  نیترم  ةملاكملا  شیكلدرتبم  امل 

.. ةیناتلا

اھيوتحتب و الو   ... اھتريدم يكتشت  يحورتب  طلغتب  ام  لك   .. كدالو ةسردم 
.. ةفیطل ةقيرطب  طلغلل  اھیھبنتب  اھابحاصم و 

ةزاجا اھنم  يبلطتام  لك  يكیلخیب  اھاعم  كبولسا   .. لغشلا يف  كتريدم 
كلاینتسم الو   .. لغشلا يف  يكیلع  تطغض  ول  كلرذتعتب  كلاھيدتب و 

.. مصخ لزنت  ناشع  ةطلغ  يلع 

ول اھيردقتب  ناشع  كفوشتام  لوأ  يكیلع  يرجتب  باوبلا  تارم  بط 
شیلطبتبم ناشع  كنم  يبختستب  و ال  ... كدنع يھ  اھیعلدتب و  ةنابعت و 

.. رطن طخش و 

يتنا ناشع  مھلكاشم  يف  كيأر  اودخاي  اورجیب   ... كتنب تابحاص 
ناشع ينات  تیب  يف  اوعمجتي  اوراتخیب  الو   .. مھايوتحم مھابحاصم و 



.. مھلابسنلاب حيرم  شم  كتیب 

الو  .. هنم اھقح  اھلبیجتب  ناشع  هنم  كلیكتشت  يكیلع  يرجتب  كنبا  تارم 
اھیف و يدقنت  شیلطبتبم  ناشع  كتیب  ةلخاد  يھ  اب و  ذیعتستب 

؟ .. هلمعتب يللا  يلع  يلدعت 

يف  .. سانلا لك  يلع  قبطنیب  شم  ةبسنب 100 % حص  شم  هد  مالكلا 
هلك اھاوج  يلا  تلخ  ریتك  تاجاحل  اھتایح  يف  تضرعتا  يقبتب  سان 
هلیلق مھتبسن  لود  سب   .. نامز نم  ولحلا  رارزلا  اوغلي  مھتلخ   ... شحو

.. انیلاوح يللا  ةولحلا  ريارزلا  يلع  رودن  انیلخ   .. مھیب ججحتن  شالب   .. يوأ

.. حص مھاعم  لماعتن  شانفرعام  ناشع  سان  رسخنام  لبق  اھیقالن  انیلخ 
حصلا ةلماعملا   يازا  لماعتت  تفرع  ناشع  مھبسكت  يللا  هینات  سان  و 

.. رارزلا يقالت  تفرع  وأ   ..

رییغتلا نم  فاخن  مزال 
انحا نا  مھألا  دیج ..  لقع  اندنع  نوكي  ةيافك  شم  هنا  لوقیب  تراكيد 

.. دیج مادختسا  همدختسن  فرعن 

ریغن نیجاتحم  لوقنبام  لوأ   .. رییغتلا نم  فاخیب  عمتجم  يف  اندجوتا  انحا 
وأ اننم  بيرق   ... انیلاوح يللا  صاخشألا  لك  نم  ةھجاوم  يقالن   .. انتایح

.. اننع دیعب 

مھتایح نامك  امھ  نأ  قلقو   .. فوخ دقح و  مھاوج  ریثتب  رییغتلا  ةملك 
.. انتایح يف  هلمعنھ  يللا  رییغتلاب  رثأتت 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD


اولذب مھیقالت  ةديدج ..  ةجاح  سردھ  وأ  لمعھ  انأ  سب  يلوقت  ام  لوأ 
 .. ةديدجلا كراكفأ  ةیحالص  مدع  اورربي  ناشع  اًدج  ةریبك  ةقاط  دوھجم و 
يف مھبراجت  نيزياع  مھسفن ..  ریغ  اوفوشي  اوعمسي و ال  نيزياع  شم 

. update يأ ریغنم   .. سردُت ممعُت و  ةایحلا 

.. يكیل ةجاح  بسنأ  مھتیبرع  عون   .. سرادم يلحأ  مھدالو  سرادم 
يھام هیل  يلغتشت   .. ةجاح لضفأ  يد  مھدالوأل  مھتیبرت  ةقيرط 

.. اھریغنم نیشياع  امھام  هیل  يد  يرتشت  ةطوسبم ..  شتلغتشام و 
يتنا  .. اوبرتیھ شم  يقبي  ةدك   ... كدالو شیبرضتبام  يتنا  ينعمشا 

.. ةینالفلا ةتحلا  نم  بیجنب  انلكام   .. هیل هد  يلاغلا  لحملا  نم  يسبلتھ 
يلع رظح  نیلماع   .. هیل يفرصت  هیل و  يرتشت  هيإ  عاتب  هيإ و  رفس 

هضرف همسر و  عمتجملا  يللا  ریسلا  طخ  ةرب  اوجرخي  نیفياخ   .. مھریكفت
.. مھیلع

انخم هد  ؟  .. رییغتلا نم  فاخیب  يللا  سب  عمتجملا  شم  نا  اوفرعت  بیط 
ةزوللا همسا  خملا  يف  نیعم  ءزج  يف   .. رییغتلا نم  فاخیب  هسفن 

ناشع  ... رییغتلا نم  فاخي  هنا  سب  هتفیظو  هد   Amygdala وا ةیغامدلا 
ججحتن هلجأن و  .. و  هلجأن دعقن  انیقالت  انتایح  يف  رییغتلاب  رارق  يأ  ةدك 

.. و هيا هلصح  انلبق و  هلمع  نیم  فوشن  .. و  هدقنن هسردن و  و  ریتك ..  هلبق 
هیغلیب يللا  هیف  رییغتلا و  رارق  دخاي  فرعیب  يللا  هیفو   .. فاخن رتوتن و 
عضو لمحتت  دادعتسا  اھدنع  سان  هیف  نأ  ةجردل   .. هغامد نم  لھسأ 

 .. رییغتلا ملأ  نم  فخأ  اھتایح  يف  ملؤم 

 " داتعملا ملألا  يف  ّهوشملا  نامألا   " همسا ایسفن  هد 

.. شوفرعنام يللا  نم  نسحأ  هفرعن  يللا  ينعي 



ةلیحلا ةلیلق  تسلا 
.. انعمتجم يف  يشفتُم  تاتسلا  نم  عون  هد 

شناكم ةدك  اھنا  فرعي  ناك  ول  هنا  كلوقیھ  هیلع  لجار  يأ  يتلأس  ولو 
.. اھزوجتا

.. زاوجلا دعب  ریغ  نابیب  شم  تاتسلا  نم  هد  عونلا  نا  يقب  ةلكشملا  سب 

مزال  ... اھسفن ءاقلت  نم  اھسفنب  اھتقث  دخات  شفرعتبام  يللا  تسلا  يد 
ةلیحلا . ةلیلق  اھلصأ  ةلیمج    ... يتنا  ةولح ..  يتنا  اھلوقي  دح 

اھدالوأ يلع  اھترطیس  دقفتب  امامت و  اھباصعأ  دقفتب  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
.. يبریب شم  طقف  خرصیب  يللا  عونلا  ... 

وھ سب   ... ةريزو اھنامز  ناك  اھزوج  الول  اھنا  ةعنتقم  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
 .. اھلبقتسم مطح  يللا 

شم اھزوج  لصأ  اھتثونأب  اھسفنب و  متھت  تلطب  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
هاعم .. قرفیب  الو  اھردقیب 

نيدكنم يدالو   .. ايوبأ  .. يتامح .. يزوج لصا   " لوقتب يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
 " يتشیع ایلع 

اھلصا شحو ..  يلتصب   .. اھسفن يلع  ةجاح  لك  دخاتب  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
لطب  .. يرعش ةصق  نم  هلاب  شداخام   .. ينم ریغتب  يد  ينھركتب .. 

.. ينبحي

 .. كوربم شیلتلاق  ام   ... اھحرف يلع  شینتمزعام 

سانلا و اھتامح و  اھوبأ و  اھزوج و  نا  ةفياش  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
 .. اھقح يلع  نیياج  عمتجملا 

... يمسم تحت  فورظ  يأبو  ةناھإلا  لذلاب و  يضرتب  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
ةدك "  يبیصن  " 
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تكیشتاو تسبل  ول  عوبسأ  اھسفن  يلع  دكنت  نكمم  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
وأ اھدالیم  دیع  يسن  وأ   .. يد ةوالحلا  هيا  اھلاقو ..  شاھلحنتام  اھزوجو 

... مھزاوج

.. و هيا لمعا  ... و  يبسح هللا .. و  مھنم   .. اھمالك لك  يللا  ةلیحلا  ةلیلق 
.. و ينامز ناك  هالولو   .. يلبقتسم عیضو   .. يتایح رمد  .. و  ةلیح دیلاب  ام 

يتخب .. لیم  ... لمعام هرمعو   .. يلاقام هرمعو  ایلع ..  كحض 

.. لشف لكل  ةعامش  ببس و  هدنع  تاتسلا  نم  عون  هد 

اھباحصو  .. نامك دالولا  ... أل  جوزلا سب  شم  هنم  برھیب   .. ادج رفنُم  عون  هد 
 .. اھبيارقو

رھقو ..  زجع  طابحإ و  ةقاط  عشیب  عون  هد 

ةلیحلا لیلق   ...... ةدك عون 

يوناث مايأ 
؟!! يوناث مايا  ةركاف 

؟  هتماخر ايزیفلا و  سرد  ةركاف  بیط 

يكوخا عم  كتقانخ  و  اھموي ..  كباحص  لایعلا  عم  كتدعق  ةركاف  بیط 
؟!! توميرلا يلع 

؟  اھتعاس نم  ةنس  ماك  يدع  ةفراع 

؟ نيرشع الو  رشاتسمخ 

؟  ةدك ةعرسب  اودع  يازإ  هاااي 

ةدك ةرم  نامك  انیحص  انمن و  ول  ةأب  ةفراع  بیط  انیحص ..  انمن و  اننكا 
هيا .. يقالنھ 



؟  هيا يقالتھ  شم  وأ 

ةطیحلا :) يلع  كلطبخشي  دح  يقالتھ  شم 

سانلا ..  دنع  هتالوكوشلاب  هسفن  صوغلي  الو 

لیللا ..  لوط  ةميان  يتناو  كلجر  يف  طبخي  دح  يقالتھ  شم  و 

عجوتب يللا  ةریغصلا  بعللا  يلع  يسودتھ  شم  مھتضوا  يلخدت  امل  و 
لجرلا  .. 

مھیتمینم ..  دعب  ةجراخ  يتناو  يكیلع  اوطیعیھ  الو 

ينات مھسبل  مھلیقنتھ  شم  ناشع  ةجراخ  يتناو  كنیع  اوعلطیھ  شم 
..

تكرامربوسلا ... يف  ةجاح  لك  يف  اوطبشیھ  شم  و 

مھباحصا عم  نیجراخ  ناشع  يكاعم  اوجرخي  شوضریم  يتح  نكمي  هد 
 ..

يكیل ..  يقبیھ  شم  عادص  كلمعیب  ناك  يللا  مھیغر  يتح 

نوفیلتلا ..  يف  مھباحصأ  عم  يقبیھ 

هيا ..  لصحي  نكمم  ينات  يتیحص  يتمن و  ول  كلوقھ  شم 

. عوبسأ لك  ةرم  مھیفوشت  نكمي  هرب  شورفاسم  ولح و  كظح    ول  

.. دالوألا نيرامت  ناشع  نیلجعتسم  اوقبیھ  كباسح  يلمعا  سب 

ةعلاط ةملك  الو  ةكحض    شیتوفتم   يتقولد و  مھیب  يعتمتسا  يقحلا 
ةطبخلم ..

بعل ..  اولمكي  اورجي  ام  لبق  اھیفطخت  يقحلت  ةروص  يتح  الو 

لبق اھیف  انحا  يللا  ةولحلا  مايألاب  انركفتھ  يللا  يد  روصلا    لصأ  
ةعرسب .. يدعتم 

. مھیب يعتمتسا  يأدبا  .. و  مھنم يكتشت  ةيافك 
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ةذيوعتلا 2
.. كقدصیھ  .. شیفم يتلق  ول   .. ةعرسب يكحا  كلام  كلأس  ول  - 

يلع ةحيار  اھتحص  تسلاف   .. هریغ سان  يلع  حيار  هبترم  لجارلا  ام  يز  - 
. سانلا سفن 

لحتتھ ةریتك  لكاشم  ..  in public هیف يحدما  - 

شدحم عمش " ةرشعلا  كعباوص  هلادیق   " تقولا لوط  يقبت  شعفنيام   -
.. كریغ عوسلتیھ 

.. كباحص وأ  كزوج  وأ  كلھأ  ةیلؤسم  شم   .. سب يتنا  كتیلؤسم  كحاجن  - 

لولح يلع  يرود   .. ةفیعض كفوشي  مزال  شم   .. يواكش يلطب   -
.. يذفن كلكاشمل و 

كدنع الصا  شیلختام   .. دح يأ   .. كفعض ةطقن  فرعي  دح  شیلختام   -
.. فعض ةطقن 

... يعتمتسا تیبلا  يف  ةدعاق   .. اھیلمعتب ةجاح  لكب  يعتمتسا   -
.. كتيرحب يعتمتسا   .. لایع شیكدنعام   .. كلغشب يعتمتسا  يلغتشتب 

.. يكیلاوح مھتملب  مھتشودب و  يعتمتسا  ریتك  لایع  كدنع 

عم ةولح  ةجورخب  اي  كسفن ..  يعلد   .. كسفن نع  يھفر   .. ةرتف لك   -
. .. ابس ریفاوك و  وأ   .. ديدج سبل  جنبوش و  وا   .. كتابحص

... رارسأ اھدنع  ... ةضماغ تسلا  بحیب  لجرلا   -

فطاعتي نكمم   .. ةفیعضلا الو   .. ةسیعتلا تسلا  شبحیبام  لجرلا 
.. هنیع المتھ  شم  يلاتلابف   .. اھیب بجعیھ  شم  نكل  .. اھاعم

دقنلا يز  و   .. يكینیع يف  يوأ  ةریبك  ةجاح  هنا  هیسسح   .. هیحدما
. هدقني دح  شبحیبام  نامك  لجرلا   .. كلعزیبام

قیبطت مھدنع  ول  يتح   .. همادق بشبشلاب  لایعلا  ارو  يرجت  يعوا  .  -



ةركب ..

نیسير مأ  بكرملا 
.. قرغتب نیسير  مأ  بكرملا 

كشلا .. لبقت  ةقیقح ال  يد 

.. ةیئانثتسا تالاح  هیف  سب 

 .. ضعب اوبحیب   .. لود نیسيرلا  اوناك  ول 

.. ضعب اومرتحیب  نیمھافتم و 

مھیب لصوت  ةنیفسلا  نيزياع  و  مھدالوأ ..  اوبحیب  ةیقار و  ةقالع  مھعمجتب 
.. نامألا ربل 

سيرلا مأ  مھاعم  نیسيرلا و  يد  ةنیفسلا  قياس  يللا  ول  بیط 
؟ اھتلاخ وأ  .. يناتلا سيرلا  ةبحاص  ينالوألا و 

 .. حص رارق  يلع  اوقفتیھ  ام  مھرمع  قرغتھ و  اعبط  ها 

 .. اوضریب  ... مھنیب دح  شیفم  سب و  نیجوزلا  نیب  يقبیب  امل  رارقلا  ذاختا 
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فقوملا يف  هضوعیھ  هنا  فراع  يقبیب   .. فرط يلع  هج  فرط  ول  يتح 
 .. هدعب يللا 

يقبتب مھتالخدت  انتایح ...  يف  اولخدتي  ةیجراخ  فارطاب  حمسنب  امل  نكل 
.. ةتوقوم ةلبنق 

فشني ةجاح و  لك  يلع  رطیسي  اھنبا  ةزياع  يقبتب  لخدتب  امل  جوزلا  مأ 
.. و الصأ اھلوھتزوج  اھنا  ةيافك  دیسلا و  يس  يقبي  اھیلع و  ةيوش 

تارم نا  نطابلا " اھلقعب   " ةضفار يقبتب  .. و  ةسونعلا رحب  نم  اھتلشتنا 
.. يھ اھتشاع  يللا  نم  نسحأ  ةشیع  شیعت  اھنبا 

فيراصم هد  ةرب  نم  لكألا   .. هيإ اھتمزال  قابطألا  ةلاسغ   .. حصنت يدتبتف 
بیجت  .. اھدالو يبرت  ناشع  تیبلا  يف  دعقتب  يللا  تسلا  اھلام  .. و  ةدايز

.. يقب تاتس  شانكام  انحا  هد   ... هیل ةلاغش 

تلات سير  لوخدب  حمس  يقبي  هتمام  مالكب  رثأتا  ول  يقب  لجارلا 
.. فورعم بكرملا  ریصم  يد  ةلاحلا  يف  .. و  بكرملل

ةشیع شیعت  اھتنب  ةزياع  اھنأل   .. ةيذؤم يقبتب  نامك  ةجوزلا  مأ  تالخدت 
عم اھیف  تعقو  يللا  ءاطخألا  لك  يفالتت  اھازياع  .. و  اھنم نسحأ 

ةزياع شم  ریتك و  تحض  اھسفن  ةفياش  يقبتب  بلاغلا  يف  ... و  اھزوج
يعوا اھلوقت  يدتبتف  ... ةبرجتلا سفن  وأ   .. فورظلا سفن  يف  عقت  اھتنب 

... اذك اذك و  اذك و  يلع  هيدوعت  مزال   .. اذك نم  كلاب  يدخ  .. و  اذك يلمعت 
يف اھیف و  نحش  لغتشتب  .. و  كقح يف  يطرفت  يعوا  يلزانتت و  يعوا 

عبارلا سيرلا  لخدت  .. و  ذفنت يدتبتب  اھتمام و  يف  قثتب  تنبلا  رخآلا 
.. هنیفسلل

.. و نيدلاولا ةعاط  نیف  بیط و  اولوقیب  .. و  رمألا مھیلع  طلتخیب  سان  يف 
.. هیب انرمأ  انبر  يللا  ربلا  نیف 

.. ةجوزلا جوزلا و  قوقح  دنع  فقیب  نيدلاولا  رب 

... ينات

.. ةجوزلا جوزلا و  قوقح  دنع  فقیب  نيدلاولا  رب 

ملظ نوكیھ  الإ  .. و  ينات دح  ناشع  دح  قح  يلع  شیجتام  ينعي 



.. اوكدالو كزوج و  وأ  كتارمل 

كجوز و يلمھت  راوشم  يف  يكازياع  كمأ  ناشع  شعفنيام  ينعي 
.. يمأ ربب  يلصا  يلوقت  هد و  مویلا  كدالوأ 

اھموقت اھقح و  يلع  يجیت  كتارم و  يلع  دكنت  كترضح  شعفنيام  و 
نیب ملظ  هد  .. أل  يمأ ربب  لوقت  اھتامح و  تیب  يف  حسمت  خبطت و 

.. كتجوزل

.. كتخا يروزت  يحورت  ناشع  ةجورخ  نم  هدالو  مرحي  اوكیف  دح  عفني  الو 
.. كيز هدالو  جرخي  شوھاعم  كوخأ  ناشع  وأ 

اوكنیب و لخدتي  هنا  دحل  شوحمستام  مكدالوأ و  مكجاوزأ و  يف  اوقتا هللا 
.. و ریخ مھتین  ول  يتح  .. و  ةدوصقم ریغ  ةقيرطب  ول  يتح   .. مكتایح رمدي 

.. ةنیفسلا قرغب  لیفك  لخدتلا  درجم   .. نيدصاق شم 

ةيآرملا
سانلا نویعب   اھیف  هسفن  فوشي  يللا  ةيآرملا  يلع  رودیب  انیف  دحاو  لك 
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..

.. هرھظ ارو  نم  هیلع  هيا  لوقتب  سانلا  فرعي  لوضف  هدنع  دحاو  لك 

يازإ  .. هنیفياش   اھجوز  وا   .. هتجوز فرعي  هسفن  دحاو  لك 

؟ .. كلوقأ

تارم كزوج و  تخأ  كتامح و  عم  لكاشم    ةلماع   يتنا  ول   .. ةجوزك يتنا 
.. هبحاص تارم  كتلاخ و  تنب  يكوخأ و 

و .. هدك يلتصب   .. مھنم كزوجل  يكتشت  يدعقت  مھاعم  يكیل  عمجت  لك  و 
.. هيإ اھدصق  ناك  .. و  اذك يلتلاق 

نا كردیھ  دیكأ  هيوش  دعب  سب   .. هلاب شدخايام  لوألا  يف  نكمي 
.. يتنا يكیف  ةلكشملا 

يقبتھ هلابسنلاب  كتابلط  لك  .. و  ةناریغ يكیقالیھ   .. هيوش زكر  ول  و 
.. مھيز كلیجي  ةزياع  ةناریغ و  سب  يتنا  هد   .. يلعف جایتحا  شم 

أدبیھ .. و  هرظن نم  يلقت  يأدبت  ةیضاف و  كغامد  ةھفات و  كفوشي  أدبیھ 
.. ءارآ اھدنع  ركفتب و  ةلاغش و  اھغامد  ةدحاو  يلع  رودي 

.. جوزك تناو  بیط 

.. و اھدقنت اھیھنت و  اھرمؤتب و  تقولا  لوط  كنا  كتجوز  عم  كبولسا  ول 
نا فياش  تنا  ول   .. اھموي يف  اھلمعتب  ةجاح  لك  يلع  اھبساحتب 

نا و  .. كیلع عرمتت  اھیلختھ  تاجاح  ةینحلا  ايادھلا و  علدلا   و  ةبطبطلا و
.. ةرطیسلل ةقيرط  نسحأ  يلاعلا    توصلا 

 ... كمرتحتھ ام  اھرمع  سب   .. كنم فاخت  العف  نكمم  يھ 

.. و نامألاب كاعم  سحتھ  شم   .. لجار شم  سب  ركد "  " كفوشتھ
اھیلع كتلوجر  تبثت  لواحتب  كنا  صقن و  هد  نا  اھاوج  نم  ةمھاف  يقبتھ 

.. ةیفاعلاب

لك نیب  كنیب و  نراقت  لضفتھ  .. و  اھنع دیعب  تنا  كریغنم و  رتكا  طسبتتھ 
مارتحاب .. هتارم  لماعیب  دحاو   

اھبلق اھسفن  لمعت  همادق و  اھنبا  تارم  يف  دقنت  دعقتب  يللا  تسلا    و  
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يف  هليدت  لضفت  بنج و  يلع  هدخات  وأ   .. اھتحلصم يلع  اھیلع و 
وأ  .. اھلاب دخاتھ  شم  ةیبغ و  اھنا  شيركتفتم   .. ةیھاد يف  يدوت  حياصن   

اودخایھ سب  امھ   .. هتارم نم  هیلع  ةناریغ  كنا  مھفیھ  شم  جذاس و  هنا 
. باسحب يمسر و  يقبتھ  ةلماعملا  نيدعب  تقو و  ةيوش 

مادق هتازاجنإ  يف  دعي  وأ  هباحص  مادق  رخشفتي  دعقیب  يللا  لجارلا  و 
سب  .. شكجورحيام ناشع  كنیقدصم  مھسفن  نیلماع  سب  امھ   .. هبيارق
يف حدمي  لضفیب  ایسفن    يوس  دح   شیفم  نا  يوأ  سيوك  نیفراع  امھ 

.. ةدك دعاق  وھ  ام  لوط  هسفن 

كوھركي ام  لبق  يازا  كنیفياش  سانلا  فرعا  .. و  كسفن ةيآرم  تنا  كیلخ 
.. اودعبي و 

اوصبي مھسفن  اوقبیب  ؟ و ال  كفوشت امل  حرفتب  سانلا  نینیع  نم  كلاب  دخ 
ةیناتلا .. ةیحانلا 

عابطنالا بیست  لواح  .. و  ةحارص لكب  كیف  كیلاوح  يللا  يأر  عمسا 
.. كرھظ ارو  نم  كلیعدت  سانلا  يلخي  يللا 

نيدلاولا ةعاط 
.. كیلع نینابضغ  يبرو  يبلق  امإ  اي  كتلاخ  تنب  زوجتت  امإ  اي 

.. اھنع ةیضار  شم  انا  كتارم  قلط 

انا الو  يتنب  يتنال  يد  كغامد  يف  يللا  ةیلكلا  يتلخد  ول  ایلع  ٍردن 
.. كفرعا

.. ينات شاھیفرعتام  يد  ةصياملا  كتبحاص  تبلا 

.. يمسا يلع  يقبي  داو  ول  .. و  كما مسا  يلع  اھیمست  اًمزال  تنب  تج  ول 
.. لجار علطي  ناشع  كوبا  مسا 

شوھعام كزوج  ولو   .. كتخا دالو  نم  لقأ  شم  كدالو   .. يد سرادملا  هيا 
 .. شحو اھلعز  فراع  تناو  انلمكت  ةرصم  امام  هلیلوق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AD
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7


اھلتج يھا  كتخام   .. يد اھلاھبیجت  زياع  تنا  يللا  ظاملألا  هيإ  ةكبش 
نم انحاي  كتخا  يز  اھلیجياي   .. ينعي ةجاح  شاھلاراجم  ةيداع و  ةكبش 

 .. ينغلا هللاو   ... انبوت شم  يقبت   .. ةكس نم  يھ  ةكس و 

.. لایعلا نم  عبشا  شقحلبام  انا   .. ةعمج موي  لك  يدنع  اوتابت  مزال  اوتنا 
شم ةركاذم و  اھدنع  كتخا  نسحل  ةلاصلا  يف  اومان  يقب و  اوشرفا 

.. اھتضوا بیستھ 

انبر نا  عم   .. نيدلاولا ةعاط  مساب  يفطاع  زازتبا  همسا  هد  تاف  يللا  لك 
سب وھ   .. ركفنام ریغنم  ةدك  ةقلطم  ةعاط  نيدلاولا  ةعاطب  شانرمأ  ام 

ام  .. الصا ةبجاو  شم  يد  ةقلطملا  ةعاطلا  امنإ  ضرفلا  هد   .. مھربب انرمأ 
.. هتایح بناوج  مظعم  يف  ریخم  هقلخي  ناسنإلا و  مركي  امل  انبر  وھ 
هیلخي دح  نا  هسفن  يلع  يضري  هسفن و  نیھي  هد  ناسنإلا  شعفنيام 

.. كتایح كيرش   .. كتسارد  .. هدحول هصخت  تارارق  يف  هنع  بصغ  ریسم 
امل بساحتتھ  يللا  تنا   .. كتقش  .. مھیماسا كدالوأ و  سرادم   .. كلغش
اضیب ةدحاو  كزوجت  ةفلاح  كتمام  ناشع  كبحتب  يللا  تنبلا  بلق  رسكت 
يتناو هریغ  يزوجتت  هیبیست و  امل  يبساحتتھ  يللا  يتناو  ةليوط  و 

.. هیف يركفتب  ةسل 

ناشع كتارم  قح  نم  دخات  شعفنيام   .. ةجوزلا قوقح  دنع  هتياھن  مألا  رب 
.. كما ةعاط  نع  ةبجاو  كجوز  ةعاط   .. ةجوزلل نیب  ملظ  هد   .. كما يضرت 

. شحو اھلعز  امامب  عاردلا  يول  شعفنيام 

هتایھافر هططخ و  .. و  هتارارق هتايدامب و   .. ةیجوزلا تیب  يف  ةیصوصخلا 
اودخ اوكتایحب و  اوعتمتسا  فیصملا  تاذلاب   .. نیجوزلا يلع  بجاو  رما 

.. اوطلغتھ ول  يتح   .. اوكسفنب اوكتارارق 

شم اوكنا  مھتارارق و  نع  نیلوئسم  مھنا   .. ةدك يلع  اوكدالو  اوبرو 
مھوزتبتھ شم  مكنا  اھنيزياع و  شم  امھ  ةجاح  يلع  مھوربجتھ 

.. ةعاطلا مساب  ایفطاع 

شم الصأ  لمح  هد  كتنب  وأ  كنبا  تارارق  ةیلوئسم  كسفن  يلمحت  كنا 
ةدك دعب  امھ  مھیبرت و  كنا  كتیلوئسم  سب  يتنا   .. هیلیشت كنا  ضورفملا 

.. يازإ مھتایح  اوشیعي  اوراتخي  مھقح  نم 



كوب سیفلا 
قرحتا و الو   .. شصلخام ةسل  لكألا  يقالت  لغشلا  نم  موي  لك  عجرتب 

؟ ةعلاط هتحير 

.. تیسن شلعم  كلوقت  ةجاح ..  يلع  اھلوقت  ام  لك 

ةرم .. عبار  وأ  تلات  نم  درتب  اھیلع  هدنتب  امل 

.. هیل فراع  شمو   .. ةساردلا يف  ةيوش  لقي  أدب  مھاوتسم  لایعلا 

وھ اھلوھتبجام و  ةعاس  نم  يللا  ليابوملا  يلع  مدنت  زفرنتت و  تأدب 
.. هیلع نم  لاشتتب  شم  اھنیع  اھديا و  قرافیب  شم 

سیفلا لبق  يازإ  نیشياع  انك  فوشن  كاب و  شالف  لمعن  يجیت  بیط 
.. بآ ستاولا  رتيوتلا و  كوب و 

.. اوس نیجراخ  اوتناو  اھسبل  يلع   like اھلتلق ةرم  مك 

مد اھیف  تعفد  يللا  اھرعش  ةصق  يلع   comment اھتيدا ةرم  مك  بیط 
 .. الصا كلاب  شتدخام  تناو  ریفاوكلا  دنع  اھبلق 

اھبعصت اھقياضتام و  ریغنم  اھعوتب   friends لا عم  جرخت  اھتبیس  ةرم  مك 
 .. اھیلع

اھعاتب  account   يھ تلمعام  موي  نم  اھدالیم  دیع  تیسن  كرمع  بیط 
؟ كوب سیفلا   يلع 

؟  اھئارآ يقابل   follow اھلمعت تررقف   .. اھيأر كبجع  يتما 

؟ ةدك لبق  اھیلع  كلتلاق  اوكنیب  ةولح  ةركف  يأل   share لمعت تلواح  بیط 

دعب اھشفرفت  ناشع  يدعم  تناو  يشاملع  ةدك   poke اھلتلمع بیط 
.. مویلا بعت 



؟ ... هلوأ نم  موي  هلتمظن  اوكزاوج و  دیع   event تیمتھا ب ةرم  مك 

offline تلمع كتیقلو   .. ةیسنامور ةولح  ةرھسل  اھسفن  تزھج  ةرم  مك 
.. يردب تمنو 

لوقت وأ  اھسفن  نع  عفادت  ملكتت و  اھتعنم  اھلتلمع block و  ةرم  مكو 
؟  .. اھيأر

اھتعنم اھبحتب و  تناك  يھ  اھتایح  يف  ةجاحل   delete تلمع ةرم  مك 
؟ .. اھلمعت

.... لمُك ةلقاع و  تس  كتارم 

ةملكلا مالكلاو و  يغرلا  باجعالا و  ةبحصلا و  مامتھالا و  تدقف  امل 
... ةولحلا

.. تراث الو  تیبلا  شتدھام 

اھباحص عم  يد  ةولحلا  رعاشملل  اھجایتحا  ضوعت  تلواح  سب  يھ 
..online مھاعم يد  سیساحألا  تضوعف  الصا " مھفوشت  شتقبام  يللا  "

تنب رابخأ  فرعت  تعجر  وو   .. نامز يز  قيرتت  مھاعم و  كحضت  تعجر  .. 
يللا اھتمعل  اوكتنب  روص  تتعب  اریخأ  .. و  تھاعم يكحت  اھتلاخ و 

عمتجم يف  ةشياع  اھنا  سحت  اھبیس   .. اوكحرف موي  نم  شاھتفاشام 
.. هاعم لعافتت  سان و  هیف 

.. اھتایح يف  يللا   support لا تنا  كیلخ   ... لوألا يز  كلعجرت  اھزياع  ول    و 
 .. هد يضارتفالا  ملاعلا  نم  ةدحاو  ةدحاو  اھبحساو 

ةلماع ایندلا  فوشتو  جرخت  سان و  فوشت  اھعجر  كبح و  كباجعا و  اھلنیب 
يزا  ..



فیضلا
" يحاص  " هتیب يف  جوز  يأ  اھیضقیب  يللا  ةرتفلا  طسوتم  بلاغلا  يف 

.. تاعاس عبرأ  يھ 

.. اًساسأ دوجوم  شم  وھ  ةیقابلا  نيرشعلا  و  .. سب تاعاس  عبرأ 

فیض .. وھ   ينعي 

يتنا شوكنم و  كرعش  بابلا و  هلیحتفت  عفنیھ  فیض  كلاج  ول  بیط 
تیبلا ؟ّ مودھ   ةسبال 

نشبسيرلا و يقورتھ  شم  كلياج  فیض  هیف  نا  يتفرع  ول  بیط 
؟ لقألا يلع  مامحلا 

كتوص كلایع و  يف  يقعزت  يدعقت  دوجوم  فیضلا  عفني و  وھ  بیط 
مھیقلعت ؟ يقبت  يشمي  امل  ةقيربتب و  يفتكتھ  الو   .. عراش يتات  بیجي 

يلمعت اھیلبق و  ریكيداب    يلمعتھ   شم   ... نیياج يللا  امھ  كتابحص  ولو 
؟  اماجیبلا ةققشملا و  بوعكلاب  مھیلباقتھ  ... و ال  سیل يبیب  كرعش 

يازإ و همادق  يلكاتھ  ةعلدتملا  تسلا    بحیب   هد  فیضلا  ولو  بیط 
؟  يازا يكحضت  يازا و  يشمت 

شولیمدقتم ةبنكلا  يلع  ةدعاق  يلضفت  فیض  كلیجي  امل  عفني  وھ 
لمعا تنا  موق  يحور  نیعلطم  لایعلا  ةرداق  شم  هلیلوقت  ةجاح و 

؟ كاعم يلمعا  ياشلا و 

.. و يوأ ةریبك  تایلوؤسم  ةلياش  دجب و  ةنابعت  تاتسلا  لك  نا  ةفراع  انا 
رابج دوھجم  لذبتب 

ناشع اھیب  يحضت  شعفنیم  يد  كتثونا   ... ةثونأ ب  يف أ -  ملكتب  انا  سب 
.. ایندلا يف  ةجاح  يأ 

.. كدنع ةجاح  يلغا  يد 
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.. كسفن نیب  كنیب و  يتح  الو   ، كجوز مادق  صخألاب  كنم  عیضت  شعفنیم 

.." تاتسلا تس   " زوجتم هنا  شسحيام  كجوز  يعوا 

.. ينسح داعس  نم  عدجأ  يقبت  يصيامتت و  يعلدتت و  مزال 

.. دجب لجار  وھ  يقبیھ  دجب  يثنأ  زوجتم  هنا  سح  كجوز  ول 

.. تایلؤسملا لك  يكیلع  يمري  فسكتیھ  اھتعاس 

ریغت الو   .. رسكتا يللا  عوكلا  حلصت  ةدك  كيز  ةتوكسب  شعفنیم  وھم 
... ةعلاط يھ  يد و  سایكالا  لك  لیشت  .. و ال  تقرحتا يللا  ةبمللا 

كعلدیھ .. كزوج  كسفن ..  يعلد 

شم وھ    " يز ریتك  مالك  اھغامد  يف  رودیب  ریتك  سان  يف  نأ  ةفراع  انأ 
" ينم رتكأ  تایلؤسم  هیلع  وھ  فیض .. 

" ينعلدي يللا  وھ  ضورفملا  هد  ؟  هيا لمعیھ  يقب  وھ  هعلدأ  انا  امل    و " 

شلیشتم اھنا  تس  لك  يعدب  ... و  ادج هیلع  ةقفاوم  انا  لیمج و  مالك 
.. ةیبلس شاقبتم  اھقوقحب و  بلاطت  اھنا  ایندلا و  يف  ةجاح  لك  ةیلوئسم 

؟ كقوقح يھ  هيا  ةفراع   .. ةجاح يأ  لبق  سب 

اھیب و يبلاطت  يفرعت  ناشع  ةجوزلا  قوقح  يھ  هيا  يفرعت  مزال  لوألا 
.. صالخ مالك و  شاقبیم 

.. رداق جوزلا  ول  .. و  اھیلع بجاو  شم  اھنم  لضف  اھجوزل  ةجوزلا  ةمدخ   -
يوأ ریتك  يواتف  هیف  و  تیبلا "  لغش  يف  اھدعاسي  يللا  اھلبیجي  مزال 
بیجي لوقا  روفأھ و  شم   ... هد ينعملا  دكأتب  تتاف  يللا  ةرتفلا  تعلط 

يف عیضیب  يللا  كموي  كتقو و  نا  ةفراع  يقبت  يتنا  مزال  سب   .. هعضرم
لضف هد  يكیلع ..  بجاو  شم  هد  لیسغلا  خبطلا و  سنكلا و  حسملا و 

كلقعزي و كنیھي و  يجیي  دح  قح  نم  شم  هیف  يرصقت  امل  ينعي   .. كنم
يللا بارتلا  هيا  الو   .. هیل قرحتا  لكألا  الو  هیل  قربیب  شم  مامحلا  كلوقي 
يللا لوطلا  قرفل  باسح  يأ  لمعيام  ریغنم   .. مناھاي هد  ةجالتلا  قوف 

" هد ةجالتلا  قوف   " لا يتفشام  كرمع  الصأ  كنا  وأ   .. اوكنیب
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هبوث و طیخیب  ناك  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  يبنلا  اندیس  نا  نیفراع  انلك  و 
.. هتیب لھأ  دعاسیب 

ةدوملا و هلصأ  جاوزلا  ناشع  هیلمحتت  مزال  ًايدام  رداق  ریغ  وھ  ول  اعبط  و 
. دخ تاھ و  شم  ةمحرلا 

ول  ... مھدالوأ يلع  اھیلع و  فرصي  هنا  اھجوز  يلع  ةجوزلا  قح  نم   -
ول  .. ةشیعملا يوتسم  نم  يعفرت  ناشع  يلغتشت  كنا  يتراتخا  يتنا 
نم ةلاغش  كلیتاھ   .. تیبلا اوج  تیبلا و  ةرب  كسفن  شیلحستم  يتحمس 

لغشلا نیب  ام  حار  كرمع  يقالتھ  رخآلا  يف  ناشع   .. كدعاست كسولف 
يكلمت يتح  الو  يكیل  ةیصخش  ةعتم  يأ  شیفم  دالولا و  تیبلا و  و 

 . كتحارب مونلا  نم  يحصت  كنا  ةیھافر 

ينعي  .. كقوقح نع  يلزانتت  وأ  يحضت  كنا  كنم  بولطم  شم   -
يبیست شعفنیم  .. و  يتزوجتا ناشع  كمیلعت  شیلمكتم  شعفنيام 

يعطقت شعفنیم   .. يتفلخ ناشع  كحومط  كتیصخش و  يغلت  كلغش و 
يمدخت كنا  ضورفملا  شم   .. اھزوج شبحیبام  هلصأ  كتلاخ  تنب  عم 

شم  ... كدعاسي يللا  شیكدنعم  يتناو  دح  يمزعت  وأ   .. هلھأ تیب  يف 
سوردلا و سرادملا و  موي  لك  دالولا  يلصوت  يللا  يتنا  نا  ضورفملا 

.. ةكرتشم ةیلؤسم  يد   .. نيرامتلا

كریخ فلأ  رتك  يقبي  مھیتلمع  ول   .. يكیلع يعرش  بجاو  شم  لود  لك 
ةدوم هد  دخ  تاھ و  شم  زاوجلا  هضرب  و  .. مھیلع تانسح  يدخات  و 

بحلا و يھتنم  كسفنب  هیتلمع  ول  هد  قوف  يللا  مالكلا  لك  ةمحرو و 
.. يد ةياج  يللا  ةطقنلا  ةأب  يعرشلا  بجاولا  سب    .. ةمحرلا ةدوملا و 

رظن اذا  هرست  اھیب و  عتمتسي  ... و  هیل نيزتت  اھنا  هتجوز  يلع  جوزلا  قح   
.. نيدلا يف  نامك  هد   ... اھیلإ

.. ةعفترم يناتلا  جاوزلا  ةبسن  هيا  دا  نیفياش  اوكسفنب  وتنا 

.. ةیجوزلا ةنایخلا  و 

.. ةینورتكلالا ةنایخلا  و 

.. ةیحابالا مالفالا  و 
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 ... يد لكاشملا  نم  ةجاح  فاش  الإ و  تیب  هیف  شاقبم 

.. انتویب انجاوزا و  انلظفحي  انبر 

تباس .. و  اھقوقح يلع  تج  اھسفن و  تلمھأ  تسلا  ناشع  هلك  هد  سب 
سوردلا لایعلا و  نيرامت  ارو  تيرج  .. و  اھزوج اھسفنب و  مامتھالا  علدلا و 

.. شصلختبم يللا  تایلؤسملا  خیبطلا و  فیضنتلا و  و 

رربم حبصأو  نازیملا  لتخاف   ... لضفلل تحارو  اھیلع  يللا  ضرفلا  تباس 
يقال شم  هنا   ... ةوھقلل هبورھ  يتح  وأ  يناتلا  جاوزلل  وأ  ةنایخلل  لجرلا 
سب  .. اھنع ينغتسا  الو  اھبیسأ  شردقام  ةعئار و  مأ  يھ  لوقیب   ... ةجوز

. لجرك يتاجایتحا  يبلت  يثنأ  ةجوز  جاتحم  انأ 

يبانعلا رمحألا 
لكاشم ..  ةنایلم   ةبرطضم و  تقب  كزوج    عم   كتقالع  نا  يقالت  امل 

.. هتايولوأ نم  شیتقبم  كنا  دعبیب و  هنا  ةساح  كنا  وأ 
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يبانعلا رمحألا  هیبرضت  كرعش و  يصقت  ریفاوكلا  يلع  يرجتام  لبق  و 
.. كتحصن كتبحص  ام  يز   .. مامتلا

يف ولیك  رشامخ  لزني  يللا  تيادلا  يلع  يشمت  میجلا و  يحورت  وأ 
... عوبسألا

" ضرتعأ شردقم  نیمھم  نيراوشم  لود  اعبط   "

.. انلك اھفرعن  مزال  مھأ  ةجاح  يف  سب 

يف ةرصقم  ةجوزلا  نأ  جوزلا  روفن  ببس  يقبي  مزال  شم  ةركف  يلع 
سكعلاب  ... ال  هقح

اوقبیب هیضرت  اھنا  اھتاومتسا  ةطرفملا و  ةجوزلا  ةیحضت  تاعاس 
.. ببسلا

يف هریغ  ةجاح  شاھدنعام  هتارم  نا  سحیب  امل  شفطیب  جوزلا  تاعاس 
دعقیھ هيا و  سبلیھ  هيا و  لكایھ  ریغ  اھدنع  تامامتھا  شیفم   ... اھتایح

.. هيا دق  اياعم 

اھعیضاوم  .. ديدج شاھیفم   .. ةیضاف .. ةلمم اھنا  سحیب  سب  اھتعاس 
 .. ةرركم

ديدج اھدنع  ةریثم ..  ةديدج ..   ةجاح   يلع  رودي  أدبیب  سب  اھتعاس 
.. هیكحت

رودیھ وھ  ال  ... هتامامتھا هكراشت  ةدحاو  يلع  رودیھ  هنا  شتلقام  انا 
.. ةديدج ایند  هليروت  ... و  اھتامامتھا اھكراشي  ةدحاو  يلع 

ةیحضت اونيدیب  ةیجوزلا  تاراشتسالا  نیئاصخا  لك  نا  ةفراع  يتنا  بیط 
ءابغ تسلا ...  ةیحضت  اوربتعیب  ةلاجرلا  مظعم  نا  نیفراع  ناشع  ةجوزلا 

.. فعض و 

يأ ناشع  تناك  ايا   .. كقوقحب يحضت  كنا  شلاقم  كنيد  نا  ةفراع  يتنا 
.. دالوأ جوز و ال  ال  .. دح
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هفراع يللا  ايركف و  ايدام و  ةلقتسملا  تسلا  بحیب  لجرلا  نا  ةفراع 
.. سكعلا نیب  ول  يتح  اھیلع  ظفاحتب  اھقوقح و 

.. كسفنب يتنا  يمتھا   ... مامتھا هنم  ةزياع 

... كسفن يتنا  يبح   ... كبحي ةازياع 

.. كتاجایتحا كتثونأ و  كقوقح و  يتنا  يمرتحا   ... كمرتحي هازياع 

جازم شاھلام 
و .. اھرعش لمعت  عوبسأ  لك  ریفاوكلا  حورت  نكمم  كتارم  نا  فراع  تنا 

جازام شاھلام  يھ  سب   ... ریكینام ریكيداب و  تاكسام و  ةيوش 

حورت ةتالت و  نيرھش  يف  ةدايزلا  اھنزو  سخت  نكمم  اھنا  فراع  بیط 
شاھلام يھ  سب   ... اھمسجل  reshape لمعت عوبسالا و  يف  نیترم  میج 

.. جازم

قيار و تیبلا  يقالت  لغشلا  نم  موي  لك  عجرت  نكمم  كنا  نامك  فراع  و 
هضرب يھ  سب   .. ةزھاج ةيوكم و  اھلك  كمودھ  اھناكم و  ةجاح  لك 

.. جازم شاھلام 

يلع يللا  نم  ةديدج  ةلكأ  كلمعت  نیموي  لك  نكمم  اھنا  فراع  بیط 
.... ؟ ادغلا دعب  ةولح  ةجاح  نامك  كلمعت  عرتخت و  سكتفت و  دعقت  تیفاتف و 

.. جازم شاھلام  فسألل  سب 



ةرب ءاوس   .. ديدج  program ةأجافم و  week end لك كلمعت  نكمم  اھنا  فرعت 
.. جازم شاھلام  هضرب  سب   .. اوكيدحول تیبلا  اوج  وأ  وكباحصأ  عم  تیبلا 

ةمستبم و يقبت  كییحصتب  يھو  حبصلا  موي  لك  نكمم  اھنا  فراع 
كلغش دعب  يجیتام  لوأ  وكتیب  باب  يلع  كلباقت  وأ   .. كحضتب ةطوسبم و 

شلعم جازم ..  شاھلام  سب   ... هیسنامور قوش و  نضحب و 

لك نكمم  اھليابوم my baby.. و  يلع  كیمست  نكمم  اھنا  فراع  بیط 
الو  .. سفن شاھلام  سب  يبیب ..  اي  يبلق و  اي  يبیبح و  اي  كلوقت  كملكتام 

جازم

يلحأ اھبلق  يلع  يقبت  كتابلط  لك  .. و  نونجب كبحت  نامك  نكمم  يد 
كناشع لزانتت  .. و  كقياضیب يللا  اھبولسأ  نم  ریغت  نكمم   .. لسعلا نم 

ةجاح هیف  شتقبام  نا  ةساح  يھ  سب   ... اھلابسنلاب ةمھم  تاجاح  نع 
 .. ةلھاتسم

.. هیل جازم  شاھلام  يھ  فراع  تنا  بیط 

ةجاح شیفم  نا  ةساح  ةطبحم و  تقب  سفن و  شاھلام  هیل  فراع 
.. ةلھاتسم

.. اھغامد يلع  عقو  اھتاحومط  فقس  لصأ 

طبظلاب ةدك  ةويأ  خاااااااااااارط ...    لمع  و 

... اھیف مكحتیب  يللا  وھ  هدحول  كبولسأ   ... ةدك رخآلا  نم 

نكمم .... و  امسلا يف  ةرياط  ةروفصع  اھیلخي  نكمم  ةدحول  كبولسأ 
.. شاعملا يلع  ةجراخ  ةدحاو  بائتكا  اھلبیجي 

.. كیف تومت  كبحتب و   .. ةقشاع  .. ةزم اھیلخي  نكمم  هدحول  كبولسأ 

جازم شاھلم   .. . اھیلخي نكمم  و 



بینم يرام 
سيرع يلياج  انأ  ااااامام  امام  تنبلا : 

؟ ينغ  .. هتایناكما هيا  يقب  يلیكحا   ... ضیبأ رااااھن  فلأ  مالا : 

أل تنبلا : 

جیلخلا يف  لاغش  يقبي  مالا : 

هضرب أل تنبلا : 

ةیبرع ؟ هاعم  .. ؟  هقش هدنع  بیط  مالا : 

ةضيرع ةماستبا  يد -  تاجاحلا  نم  ةجاح  يأ  الو  صلاخ  أل  تنبلا : 

ةسوكوم ؟  اي  هيا  يلع  هيزوجتت  ةزياع  لاٌمأ  مالا : 

تاكحض عھ -  عھ  عھ  تانب  تاوخا  شولام  ةتیم و  هتمام  لصأ  تنبلا : 
ةريرش - ةعطقتم 

سيرعلا نا  ربتعتب  تانب  العف  هیف  .. و  ادج رشتنم  يقب  هد  ثيدحلا  فسألل 
.. ةطقل سيرع  يقبي  هلھأ  نع  دیعب  رفاسم  وأ  هیفوتم  هتمام  يللا 

؟ .. الصا ةدك  دقتعت  اھالخ  يللا  هيا  وھ  سب 

اھتخا .. و  ةنس نيرشع  اھلاقب  اھتمام  يلع  ةدكنم  اھتدج  ةفياش  يھام 
هاھ ؟ .. يقب هيا  يف  وھ  بیط   ... ةطیعم عجرت  اھتامح  روزت  حورت  ام  لك 

؟ هيا يف 

شیقبتم  .. امح يقبت  امل  ناشع  اھیلع  كلوقھ   .. ةدك تاجاح  ةيوش  يف 
كرمع يف  لوطي  انبر  يعدت  كبحت و  كنبا  تارم  بینم   و  يرام  هبش  
يللا يوكشلا  دكنلا و  مھ  شلیشیم  كروزي و  بحي  لضفي  كنبا  ةدك و 

.. كترايز ارو  نم  يجیتب 

يتنا يللا  لك  هیف  يعرزت  كنبا و  يف  يبرت  يلضفتب  كنا  ضورفملا  - 
اھتعاس  .. هدحول عمتجملا  هجاوي  هیبیست  مویلا و  يجییب  ام  دحل  هازياع 

يقبیب هتیبرت  يف  كرود  ... و  سب هيراشتسا  يقبتب  هیلع  كتطلس 
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.. زوجتي ام  دعب  هیف  يحصنت  رماوأ و  يف  هليدت  يلضفت  شعفنیم   ... يھتنا
 .. هیبرت شیتقحلم  كربتعتھ  كنبا  تارم  .. و  كنم ریصقت  ربتعیھ  هد  نأل 

هیفرعت .. و  كنبا مھیف  يبرتھ  ةنس  نيرشع  كمادق  يتنا  كلاب  يدخ 
شم  .. ةجاح يأ  يرتشیب  وھ  حصان و  يقبي  يازإ  .. و  طلغلا نم  حصلا 
يدتبت ناشع  شفعلا  يرتشي  ةمياقلا و  يضمیب  وھ  ينتست و  مزال 

 .. هیحَصَنت

يللا لود  امھ  يكاعم  مھدعاق  كنبا  يللا  ةنس  نیتالت  نيرشعلا  - 
لیشي هنا  هیتبر  يتنا  ول  ينعي   .. هتارم لماعي  يازا  مھیف  ملعتیھ 
كلماعیب هاباب  فاش  ربك  .. و  يقر مارتحاب و  اھلماعي  هتخأ و  ةیلوئسم 

امھام اھتعاس  .. و  طبظلاب هدك  هتارم  لماعیھ   .. يقر قالخأب و  هضرب 
شم هاباب ..  فاش  ملعتا و  ام  يز  اھلماعي  لضفیھ   .. هیتحصن هلیتلق و 
اھدحول يازإ  كلماعیب  ناك  كزوج  فرعتھ  كنبا  تارم  نا  كلوقا  ةجاتحم 

.. اھلیكحي دح  ام  ریغنم 

نا يلع  هیتبر  يتنا  ول  ينعي   .. هیف ببسلا  يتنا  هتجوزل  كنبا  رایتخا  - 
يلع هتسورع  راتخیھ   .. سانلا مادق  انلكش  .. و  رھاظملا ةجاح  مھأ 

ساسأ يلع  هباحص  راتخي  هنأ  يلع  هیتبر  يتنا  ول  .. و  هد ساسألا 
هیتمھف ولو   .. ةقيرطلا سفنب  هتسورع  راتخیھ  يئاقلت   .. مھنيد مھقالخأ و 

.. ال ةینات ةجاح  يأ  اھیف  همھیھ  شم   .. ةنولم اضیب و  يقبت  ةجاح  مھأ  نا 
.. يلعزت شیعجرتمف   .. ةجاح يأ  الو   .. يازا همأ  لماعتھ  الو  يقب  قالخأ 

كنس .. و  ةریغص شیتقبم  ةيافك و  ةربخ  كدنع  يتربك و  يتنا  يتقولد  - 
يلع يقفاوت  امل  ينعي   .. سانلا يف  سيوك  يمھفتب  .. و  ریبك يقب 

اھنا يتفرع  يتنا  ينعي   .. ايادھ اھلبیجت  اھیمزعت و  يأدبت  كنبا و  ةسورع 
يف رییغت  يأ  .. و  كنبا دخات  لھاتست  ةمرتحم و  سان و  تنب  ةسيوك و 
رخآلا نم  ينعي   .. هیف ببسلا  يتنا  يقبیھ  زاوجلا  دعب  ةدك  دعب  كيأر 

شیتقبم اھیلع و  يتبلق  يتنام  دحل  لفلا  يز  ةسيوك و  تناك  يھ 
كنا ةمھاف  يقبتھ  يھ  .. و  اھاوج يللا  شحولا  يتعلطف   .. اھاقياط

 . اھنم يریغت  يتأدب 

لماعت يف  ةربخ  شاھلم   .. ةریغص ةلیع  رخآلا  يف  لوألا و  يف  يھ 
فعض كرمع  .. و  يازإ يكاعم  لماعتت  ضورفملا  شفرعتام  .. و  سانلا

.. اھنیب كنیب و  ةسيوك  ةقالع  ينبت  كنا  ةلوئسملا  يتنا  يقبي   .. اھرمع



نم ةبوعرم  يقبتب  .. و  هتعمس هتفاش و  يللا  نم  ةناقلق  يقبتب  يھ 
.. و ةفلتخم كنا  اھيرو   .. اھینمط يتنا و  اھيوتحاف  امح .. "  " اھمسا ةجاح 

.. هتارم عم  هتیب  يف  دیعس  كنبا  يفوشت  يبحت  كنا 

ةسل يتنا  كسفنب و  ةناحرف  ةسل  يتناو   .. يتزوجتام لوأ  ةركاف  - 
يقبتھ كنبا  ةسورع   .. يكیل يكیلاوح  يللا  علدب  ةناحرف  .. و  ةسورع
ناشع كلیجت  شاھینتستام  ينعي   .. اھیعلدت يكاینتسم   ... طبظلاب كيز 
ةفیض يھ  ... مویلا لوأ  نم  يكاعم  خبطت  فقت  الو  خبطملا  كلبطشت 

حورت كروزت و  يجیتب  املاط   .. ةجاح يأ  اھنم  بولطم  شم   .. ةركف يلع 
مأ يقبتھ  يد  ناشع  ةيوش  ةدايزو   .. فویضلا ةلماعم  اھیلماعت  يقبي 

.. كنیع ةرُق   ... كدافحأ

هتارم كنبا و   .. اھنم يبرھتب  .. و  ةيرشحلا كتراج  يھركتب  يتنا  شم  - 
دح يأ  نا  ضورفملا  شم  .. و  تایصوصخ .. و  تیب مھیل  اوقب  يتقولد 

.. هيإ هتمزال  مھلیلوقت و  ةجاح  اورتشيام  لك  شم  ... و  مھتایح يف  لخدتي 
امل الإ  يحصنت  الو   .. مھتجایتحاب يردا  امھ   .. صالخ فيراصم و  يھ 
اوفرصتیب صالخ و  اوربك  مھنا  ضورفملا  ناشع   ..... ةحیصنلا كنم  اوبلطي 

اومستھ الو   .. يتما اوفلختھ  مھلأسي  قح  هیل  شدحم   .. مھدحول
 .. ناتفھ مھلكش  ناشع  اوكدالو  اولكأ  الو  .. هيا

نیفراع مھوبحیب و  دیكأ  امھ   ... مھدالول مھتیبرت  ةقيرط  يف  شیلخدتتام 
.. مھتحلصم

و اھئاطخأ ..  يراد  سكعلاب   .. همادق كنبا  تارم  يف  يدقنت  شالب  - 
.. اھنیب كنیب و  اھیحصنا 

اھتقث و يبسكت  ناشع   .. طبظلاب كتنب  يز  كدنع  ةمھم  اھنا  اھیسسح 
... اھلكاشم لك  يف  كلأجلتب  اھیقالت 

يف ةدیعس  اھیلخم  اھعلدم و  هیقالت  امل  كنبا  تارم  نم  يریغت  شالب  - 
كنبا و علدتھ  ام  دا   .. ةدیعس ةحاترم و  يھ  تناكام  دا  ناشع   ... هتیب

.. هدعست

يف دیعس  يقبي  هنا  هلینمتت  ضورفملا  ام  دا   .. كنبا يبحتب  يتنام  دا  و 
.. هتارم عم  هتیب 



اھيدخف ... اھتمام ةایح  يف  هيا  دا  قرفتب  تنبلا  ةفراع  ةدحاو  رتكأ  يتنا 
.. كتنب

.. و يتقولد هنم  يعبشا  يقحلا   ... الي سب   .. يردب  ... يردب كتربك  ... شلعم
يربكت  امل  كحيرت  يللا  ةیبرتلا  هیبر 

. هیل كتیبرت  ةقيرطب  هتارم  يتنا  هليراتخاو 

هيا كتازاجنا 
؟ تفلخ تزوجتا و  كنا  كتازاجنا  لك  تناو 

فلخت .. زوجتتب و  سانلا  لك  ام   ... ملاعلل هتمدق  يللا  يقب  ديدجلا  هياو 

يللا انتالاخ  انتاھمأل و  اھددرنب  ادج و  اھیب  عنتقنب  .. و  نامز اھقدصنب  انك  يد  ةلمجلا 
انوبري .. ناشع  مھرمع  اوعیض 

مھلمعي نكمم  دح  يأ  انلوھيدتب و  ةایحلا   guarantee هد ةفلخلا  زاوجلا و  نا  انركتفاو 
ادج .. ةلوھسب 

هیف .. انحا  يللا  عقاولا  انفشتكام  دحل    
شدحام نا  نماض  يقبت  اھیف و  زوجتت  ةقش  بیجت  فرعت  ناشع  كنا  انفشتكا 

هیلع . . دسحت  ریبك  زاجنا  هد  اھنم  كجرخیھ 

ناكم كحومط و  كتداھشل و  كیل و  بسانم   .. الصا لغش  يف  رقتسم  يقبت  كنا 
ةزجعم يد   .. كنكس

ةزھجالا رخؤملا و  ةمياقلا و  ةكبشلا و  ةلحرم  نم  تيدع  تبطخ و  ول  كنا  انفشتكا 
ةزاوجلا لبق  زاوجلا  ةلحرمل  تلصوو   makeup artist لا وكیلع و  الو  انیلع  ابرھكلا 

شكرفتتام

اھلصوي .. شفرعام  يوا  ریتك  كریغ  ةیلعف  ةوطخو  يقیقح  زاجنا  تلمع  يقبي    

تالخدتلا ببسب  لھألا  عم  ضعب و  عم  تاقانخ  ریغنم  زاوج  ةنس  لوأ  نم  تيدع  ول 
هد  .. هيا الو  بيرق  انوحرفتھ  شم  اوكتایح و  يف  ةریبكو  ةریغص  لك  يف  تامكحتلا  و 

ركشلا .. بجوتست  انبر  نم  ةمعنو  ریبك  زاجنا 



موي لك  كمسج  لخدتب  يللا  ةظفاحلا  داوملا  ةیمك  دعب  لفطب  كقزري  يقب  انبر  نا 
ةیبرتم يللا   fast food لا تادیبم و  ةشوشرملا  ةھكافلا  تانومرھ و  مأ  خارفلا  و 

يللا لك  يعفدت  مھلك و  ةرتاكدلا  يلع  ةفل  ریغنم  يعیبط  يلمحت  يفرعتو   .. هیلع
صلاخ رخآلا  يف  يرھجم و  نقح  تایفشتسم و  تایلمع و  يف  يكاروو  كمادق 

شم هد   .. روتكد الو  ریغنمو  صلاخ  يعیبط  يلمحت   .. لمأ شیفم  نا  يسحتام  دعب 
يلاعت .. هناحبس و  انبر  نم  قزر  ةمعن و هللا و  يد   .. زاجنا

ریغنم لیللا  لوط  لصاوتم  طایع  نم  يبیبلا    ةایح  نم  رھش  ماك  لوأ  اودعت  ناشعو 
میلعت يف  مھقوقح  نم  يندأ  دح  مھلورفوت  تامیعطت و  زربماب و  صغمو و  ببس 

ةحیحص .. ةیسفن  .. و  مھمسج ينبت  ةضاير  ةحص و  مھدیفي و 

ةمیلسلا و ةیبرتلا    يف  ةيوش  يرقت  تانيرمت و  مھيدوت  مھليركاذت و  الصا  كنا 
كلغش موي  لك  يلزنتب  يلغتشتب و  يتناو  تیبلا  يفضنت  يحص و  لكأ  يلمعت 

.. هیلع ةيوش  زاجنا  ةملك  هد  حبصلا .. 
كنا ةقاط  تق و  كدنع و  ةسل  يقبي  اھلك و  يد  دونبلا  يلع  فرصت  فرعت  كناو 
شوردقیبام ریتك  ةلاجر  زاجنا  هضرب  هد   .. هیف مھكراشت  تقو  ةيوش  مھاعم  يضقت 

هیلع ..

نیقارلا مألا  بألا و  ةروصب  اوعلطت  نیفراع  يد  تاطوغضلا  لك  مغر  اوكنا 
مھلوقعب و اومتھیب  قالخأ و  میق و  يلع  مھدالوأ  اوبریب  يللا  نیمھافتملا 

ایسفن ةّھوشم  ریغ  ةمرتحم  جذامن  عمتجملل  اومدقي  رخآلا  يف  ناشع  مھتایسفنب 
.. لیلق مھربص  ریصق و  مھسفن  ناك  ادج  ریتك  نيزوجتم  هولمعي  شوفرعام  زاجنإ  هد 
مھیبري و عمتجملل  مھدالوا  اوباس  مھلاب و  اوحير  يردب و  نم  ةیلوئسملا  نم  اوبرھف 

مھبیصن .. امھ و 

نامز ..  يز  نیلھس  شوقبام  ةفلخلا  زاوجلا و 

ةصاخ .. تاردق  ةجاتحم  ةراھم  تقب  يد 

هلصون .. ناشع  ةزجعم  جاتحم  زاجنا  وا    

؟ هيا كتازاجنا  يقب  تنا  و 



يتنا single  mother ؟
هرك و يلع  فرق  بضغ و  نع  ةرابع  يكاوج  يللا  سیساحالا  لك 

؟ ءایتسا زازئمشا و 

كرعاشم ؟  دح يفوشت  ةزياع  شم  تقولا و  لوط  ةميان  يلضفت  ةزياع 
ادج ؟ ةبرطضم  كدالو  هاجت 

؟ يكیلع اوبعصي  تاعاسو  مھیلع  يبصعتت  تاعاس 

مھنز و مھتلأسا و  سانلا و  مالك  يعمستب  ام  رتك  نم  كسفن  يتھرك 
؟ مھتارظن مھتالخدت و  مھحياصن و 

تصلخ يللا  كتقاط  عاض و  يللا  كتقوو   .. كرمع نینس  يلع  ةنامدن 
؟ اھناكم يف  شم 

سحیھ شدحامو   ... ةبعص كفورظ   .. نامك ةدك  نم  رتكاو   ... قح يكاعم 
.. طبظلاب كفورظ  سفنب  رم  يللا  ریغ  يكیب 

يقحتست يتنا   .. ةيافك ةويا   ... ةدك ةيافك  ریتك ..  كسفن  يلع  يطغض 
.. ریتك سان  نم  نسحا  كفورظ  يتنا  ها   .. ریتكب ةدك  نم  لضفا  ةایح 
الو ةأرجلا  شاھدنعام  سب  قلطت  اھسفن  ةدحاو  لك  نم  نسحا 

اھسفن يلع  دمتعتو   .. هلاحب عمتجم  هجاوت  اھیلخت  يللا  كيز  تایناكمالا 
.. ةریبكو ةریغص  لك  يف 

نم ةئس  ةلماعم  تاناھا و  لمحتتب  ةزوجتم و  ةدحاو  لك  نم  نسحا  و 
.. نیمدآ ينبلا  ةایحب  يقترت  ةایح ال  ةشياعو   .. اھیف انبر  شیعاریبام  جوز 

ةایح شیعت  اھایلخم  شم  ةیحصلا  اھفورظ  ةدحاو  لك  نم  نسحاو 
.. ةیعیبط

اھلھا اھزاوج  مدع  ببسب  سب   ... ربك اھنس  ةدحاو  لك  نم  نسحاو 
.. ةریغصلا لایعلا  ةلماعم  اھولماعیب 

.. شتزوجتام ةسل  يللا  دنع  الو  ةزوجتملا  دنع  شم  ةزیم  كدنع  يتنا 

ریغنم هازياع  يتنا  يللا  يلمعت  كنا  قحلا  يكيدتب  يللا  ةيرحلا   .. ةيرحلا
يكیلخت يللا  ةيرحلا   .. دجب ةيوق  يكیلخت  يللا  ةيرحلا   .. دحل يعجرتام 

.. و يكحضتو يسبلتو ..   .. يجرختو .. يسردتو  .. يلغتشت .. و  يحجنت
يلع يشیعت  يكیلخت  يللا  ةيرحلا   .. يعتمتستو  .. يرفاستو  .. يملعتت



.. سب يتنا  كجازم 

.. كقح شیبیستامو  ةيوق   .. ةيوق يقبت  كنا   .. اھیلمعت مزال  ةوطخ  لوا 
نوناقلا يللا  كقوقح  لك  هنم  يدخو  كدالو ..  وبا  نم  كقح  شیبیستام 
يد .. دالولاب ةولح  هتقالع  لضفت  ناشع  لزانتھ  شیلوقتام   .. كلاھدا

.. يتنا كتیلؤسم  شم 

.. ةسيوك شم  ةصب  كلصب  دحاو  يا  نم  كقح  شیبیستام  ةيوق  يكیلخ 
هببسب كلغش  يبیستو 

شاھلام ةملك  كلتمر  ةدحاو  يا  نم  كقح  شیبیستام  ةيوق  يكیلخ 
.. اھتعاس يف  اھیلع  يدر   .. يطیعت يحورتو  يتكستو  ةمزال .. 

.. دح يا  ناشع   .. كسفن يلع  يجیت  كقح و  شبیستام  ةيوق  يكیلخ 
عضو و بعصا  يتریغ  يتنا   .. كتقاط قوف  ةجاح  شیلمحتستام 
شیقبتام هایح  شیشیعتام  ناشع   .. نینتا نیبام  ةطبار  يوقا  يترسك 

هضربو  .. يفعضتو يتقولد  يجیت  ادبا  شعفنيام   .. اھیف ةدیعس 
صخش بعصا  عم  .. كتكرعم يتبسك  صالخ  يتنا   .. ةدیعس شیشیعتام 

يبح  .. كسفن عم  اھيرسخت  ادبا  شعفنيام   .. كتایح يف  هیتلباق 
.. ديدج نم  كتایح  يدتبا  يتقولد  يموقو  .. كسفن

.. كتایح يف  هيا  يلمعتھ  ةفراع  شم  .. و  كلبقتسم نم  ةفياخ  بیط 
.. كسفنب هیلمعت  كنا  لبقتسملا ..  ةءارقل  ةقيرط  لضفا  نا  يفرعت 

كلاھمسر يللا  هایحلا  يشیعت  مزال  شم   .. قودنصلا ةرب  يركف 
بسح كتایح  يتنا  يمسرا   .. ةقلطملا يمسم  تحت  عمتجملا 

.. هیف يشیعت  كسفن  يللا  كلایخ  كتاجایتحا و 

يمزتلا  ... ةطخلا يتیطح 

" كل ةبسنلاب  يقیقح  وھ  هلیختت  نا  كنكمي  ءيش  لك   " .. لاق وساكیب 
نا شیسنتام  .. و  اھارقت سانلا  ةزياع  يللا   .. كتصق يبتكا  يموق 

.. حاجنلل كقيرط  يھ  حصلا  تاداعلا 

ةقاط يكاوج  يتنا   .. لطب علطیب  لمحتسيو  طغضلا  تحت  طحتیب  يللا 
.. حص اھیمدختسا   .. ةبیھر

.. ملاعلا اھیب  يفوشتب  يللا  ةقيرطلا  كملاع و  يریغ 

.. يمسرا  .. يحرفا  .. يقلطنا  .. يصقرا  .. يكحضا  .. يشیع  .. يملعتا



يلحألل .. كتایح يریغو   .. يرفاس  .. ينغ

ناطلس نم  اھب  لزنا هللا  ام 
talk show لا جمارب  يف  ریتك  لود  نیمویلا  اھعمسنب  ةملك  يد  هوبات " "

.. social media لا يلعو 

اھضرفیب ةیبلس و  راكفأ  وأ  ثيراوم "  " يقبت نكمم  اھمجرتن  انلواح  ول 
.. ةحاتملا لئاسولا  لكب  يد  راكفألا  ةعارز  قيرط  نع  عمتجملا  انیلع 

ةحص نیب  ةقرفتلا  عیطتست  سانلا ال  نا "   Steven Jay لاقام يز  و 
لفطلا نا  لوقت  سانلا  لك  امل  يلاتلابف  ةمولعملا " عویش  ةمولعملا و 

ءاش ام  مسب هللا  يقبت   ... ربكتب هتدعم  يقبي  هطغز  هلیجي  امل  عیضرلا 
.. شاقن ریغنم  ربكتب  هتدعم  هللا 

.. هبعالتب ةكيالملا  يقبي  ميان  وھ  كحضي و  املو 

.. دلوتيام موي  هولحك  سوملاب و  هلوقلحاو   .. ةفورعم لوطیب   .. هتعجو هلجر 

.. اھلعلطیھ يقبي  اھلعلطي ٢٤ .. علض  تنبلل  رسكا  لوقت  سانلا  لك  امل 
سب ريراوقلاب " اقفر   " لاق مالسلا  ةالصلا و  هیلع  يبنلا  اندیس  نأ  مغرلاب 

 .. ةدك لوقتب  سانلا  لك  يد  هضرب  رسكا 

ءاسعت اینغألا  نأ  ةداعس و  شيرتشتبام  سولفلا  نا  لوقت  سانلا  لك  امل 
امإ اي  يد  كانھ  يللا  الیفلا  يف  نكاس  يللا  دیكأ  يقبي  مھتایح  يف 

.. شفلخیبام يقبي   .. شفلخیبام امإ  اي  هنوختب  هتارم  امإ  اي  ضرم  هدنع 
.. هيا الو  تیسن  تنا  هنوختب  هتارم  يھام  .. أل  العف نبا  هدنع  هد  سب 



.. و نومضملا يف  كیلخ  كتفیظوب و  رطاخت  يعوا  لوقت  سانلا  لك  امل 
هيا هتمزالو   .. دوسالا مویلا  يف  عفني  ضیبالا  شرقلاو   .. اھرفو كسولف 

شوفرعتام يللا  لغشلا  نم  نسحا  هفرعت  يللا  لغشلاو   .. هلك هد 
انتایح و شیعنام  طیحلا و  بنج  يشمن  يقبي   .. شوبحتبام ول  يتح 

.. طسبتن ةولح و  علطت  نسحل  ةجاح  يا  شبرجنام 

كتارم ةسل  يللا  زاجاتوبلا  يلع  ول  اصوصخ   .. ریخ ةوھقلا  قلد  دیكأ  و 
يف ططنتتب  تيرافع  ةئیھ  يلع  ةكسلا  يف  وھا  ياج  ریخلا  .. و  هاكعد

.. مادوملا شو 

روفتب ةدك  ةجاح   .. ينات موك  يد  يقب  ةطقلا " اھلحبدا  موك و" هلك  و 
رھش يف  ةسل  امھ  فك و  اھعزري  هیلخي  مدلا  يف  نوریتستسیتلا 
بلقب نیعوبسا  مھدنع  تابت  همأ  يلع  شتمزعام  ناشع  لسعلا 

.. دماج

فعض فورصم  دلولا  يدي  يجییف  نییثنألا " ظح  لثم  ركذلل   " دقتعم هیفو 
يف هد  جاح  اي  هلوقت   ... تنبلل مقط  دلولل و  نیمقط  دیعلا  سبل  ... و  تنبلا

.. انبر مالك  ركنتھ  تنا  كلوقي   .. طقف ثاریملا 

" .. يحضت مزال  تس  يتنا  و  يلمحتست " يللا  يتنا  تس  يتنا   " يفو
امنإ  .. لوصأ تنب  يقبت  ناشع  عاضوالا  أوسأب  يضرت  مزال  تس  يتنا  و 

.. لقع تاصقان  اولوقي  اوعجري  ؟ و  هربجي يللا  هيإ   .. لجر وھ 

دیعن مزال   .. ریكفت ریغنم  اھذفننب  اھیب و  نیعنتقم  ةجاح  لك  ةدك  رخآلا  نم 
يد و تاھوباتلا   .. انتایح ظوبم  هوبات  لك  نم  ررحتنو   .. ينات اھیف  ریكفتلا 

انغ يف  انحا   .. انتویب يف  ریتك  لكاشم  ببستب  ةئطاخلا  تادقتعملا 
ضعبل مھبح  مغر  اوقرفتیب  سان  ةدك و  دا  لكاشم  اھیف  ریتك  تویب   .. اھنع

.. مھریغ مھیلع  اھضرف  شدحام   .. دویق مھسفن  يلع  نیضراف  ناشع 
.. ناطلس نم  اھب  لزنأ هللا  ام   ... ةدك دویق 

انؤابا هیلع  اندجو  ام  اذھ 
يرقتست و اھیف و  يلقنت  ناشع   .. ةديدج ةقش  يتيرتشا  ول  يلیخت 

.. كانھ يشیعت 

نم ةيدعم  تس  يتیقل  كتیبرع  يتنكر  كبوداي  اھیترتشام  دعب  موي  لوأ 
؟ دومحم ما  تسلا  تحت  ينكست  ةياج  يللا  يتنا  وھ  كلوقتب  كبنج و 

.. يتنباي كربصي  انبر  شلعم  ينیعاي  كلالياق  موقت   .. ها اھلیلوقت 



تكرام ربوسلا  عاتب  لجرلا  يقالت  تیبلا  هاجتا  يف  نیتوطخ  يشمت 
كنوع يف  نوكي  كلوقي هللا   .. ها هلیلوقت  ؟  ةديدجلا ةنكاسلا  يتنا  كلوقیب 

.. يتنباي

.. كشو يف  يللا  اوكتراج  تحتف  كتقش  باب  يحتفتب   .. ةرامعلا يتلخد 
كلوقھ يتنب  يز  ناشع  يتنا  يتنباي  يصب   .. الھسو الھأ  كلتلاقو 
مزال  .. كتدلاو يز  ةریبك و  تس  يد  دومحم  مأ  تسلا   .. نیتملك

.. يكیلع نياب  سان و  تنب  كلكش  يتناو   .. كلصأب يلمعت  اھیلمحتست و 

يفوشتام لوا  امإ  اي   .. كلعف در  يازا  نوكي  نكمم  يركف  هيا ؟  يلمعتھ 
ةبيرغ ةمدآ  ينب  اھناو   .. كدض اھالعفا  لك  يرسفت  يلضفتھ  دومحم  مأ 

شم الصأ و  يكیلع  كباب  يلفقتھ  امإ  اي   ... ةیعیبط شم  ادج و 
.. اھلوأ نم  رشلا  يرصقت  صلاخ و  اھاعم  يلماعتتھ 

يعلطت هوتاج و  ةتسد  يرتشت  يلزنت  نكمم  شم  كنا  دیكألا  سب 
.. يكیلع فرعتا  ةياج  انا  اھلیلوقت 

ةريرش و يد  تسلا  نا  ةركف  يكاوج  اوعرز  ناریجلا  نأل  ؟  يقب هیل 
يكاوج دقتعم  تقب  ةركفلا  يد  ةركفلاب  ةلاسرلا  ترركتا  املو   .. يكيذأتھ

كنا كولسلا  ةريرش و  اھنا  دقتعملا   .. ) كولس يقب  دقتعملا  و  .. 
 ( ظفحتب وا  شحو  اھیلماعتھ 

 .. تانیسمخلا نم  اناوج  هلمعیب  مالعالا  يللا  طبظلاب  هد 

تاومحلا  .. دقتعم يقبتام  دحل  اھرركي  لضفي  ةنیعم و  ةركف  عرزیب 
.. كالم يتامح   .. ةيرذ ةلبنق  يتامح  تانتافلا .. 

يتامح الو  رانلاب  يوكنا  .. و  يمع امحلا  يز  ةیبعش  ةلثمأ  ةبح  يلع 
.. رادلا يف  دعقت 

يف يد  مالفألا  يلع  جرفتن  لافطأ ..  انحاو  نم  انیف  تعرزتا  راكفا  اھلك 
يتخأو  ... ةتیت نم  وتلاخل  يكتشتب  يھ  امام و  عمسن  .. و  نويزفیلتلا

لوأ انھ  نم  بطختت  تنبلاو   .. ةطیعم عجرت  اھتامحل  حورتام  لك  ةریبكلا 
.. يازإ ةلماع  هتمام  لاؤس 

.. ةیبخم ةبرقع و  يقبت  ةتكاس   .. هایشممو ةرطیسم  يقبت  ریتك  ملكتتب 
فرصتا اھانبتا و  اھیب و  نمآ  ةركفلاب و  عنتقا   .. يد فورظلاب  رم  لماك  لیج 
تعرزتا يللا  راكفألا  نیيالم  نمض  نم  ةدحاو  ةركف  هد   .. اھساسأ يلع 
يف خسار  داقتعا  .. و  يبعش ثوروم  يعمتجم و  وبات  تقب  اناوج و 



انا  " و هوتاجلا " ةتسدب   " لحتي نكمم  ناك  عوضوملا  نا  عم   .. عمتجملا
". يكیلع فرعتا  ةياج 

ةیبلسلا ةقاطلل  ردصم  ربكأ 
.. ؟ ةیبلسلا ةقاطلل  ردصم  ربكأ  وھ  هيإ  نیفراع 

دكنم .. و  كتایح يف  يكیلع  ضورفم   .. مئاد  .. صخش هیف  نوكي  هنا 
.. كتشیع يكیلع 

تاظحل يصقأ  يف  وأ  شدلا  تحت  ةفقاو  يتنا  كسفن و  يقالت  ينعي 
يقناختت  .. كتایح يف  يركفت  كلبقتسمل و  يتطخت  ام  لدب   .. كئاخرتسا

كنیب و  .. هیمھفت هلیلوقت و  يدرت و  .. و  هد صخشلا  عم  يمھو  راوح  يف 
.. كسفن نیب 

هلارج و هلصح و  هنا  يملحت  ةمون  يلحأ  يف  ةميان و  يتناو  ينعي 
.. هنم هلك  كقح  يدخات 

نسح رتسلا و  ةنجلاب و  انبر  يعدت  ام  لدب  يلصتب  يتناو  ينعي 
يكیفكي انبر  وأ  ریخ  يلع  اھيدعي  انبر  يعدتب  كسفن  يقالت   .. ةمتاخلا

.. هرش

، نیتعاس اھاعم  يتجرخ  وأ  نوفیلتلا  يف  كتبحاص  يتملك  ول  ينعي 
فقاوملا لك  يلع  اھلیكحت  هد و  صخشلا  نم  يكتشت  يلضفتھ 

.. يكیف اھلمع  يللا  ةئیسلا 

 .. هد صخشلا  نیلاوح  رولبتت  اھلك  كتایح  كركف و  ينعي 

تاجاح و يھركت  .. و  اھازياع شم  يتنا  تاجاح  يلمعتب  كسفن  يقالت 



.. اھیبحتب يتنك  نكامأ 

مھ هلياش  لصحتب و  يللا  فقاوملا  هد و  صخشلا  يف  يركفتب  ةعاس   ٢٤
.. يوأ ریتك  تاجاح 

اننم بيرق  فسألل  هد  صخشلا  ناشع  يقبیب   .. يد ةلحرملل  لصونب  امل 
.. يوأ

.. بأ تارم   .. خأ تارم   .. قیلط  .. جوز تخأ   .. امح  .. جوز

؟ .. هيا لحلا  بیط و 

.. كسفنب كتقث  ةجاح ...  لوأ 

.. ایندلا رسكت  ربكت و  اھازياع 

. ... ىوأ ةولح  ةولح ..  يكازياع 

  .. يسخ ةنیخت 

.. ينختا ةعیفر 

.. هاعم لح  يفوش  كرعش 

.. اھيوق ةجاح  يف  ةفیعض 

؟ هيا سفنلا  يف  ةقثلا  يلعتب  ةجاح  رتكأ  ةفراع 

.. ةديدج ةجاح  يملعتت  كنا 

هیتاذ ةیمنت   .. سروك يدخ 

ينیص وأ  .. يواسنرف وأ  يزیلجنا  يملعتا 

.. هیشورك وأ  وكيرت 

يللا ترظن  ریغت  .. و  ادج كسفن  يف  كتقث  دوزتھ  ةجاح  يأ  يملعتا 
... يكیف يكیلاوح 

اھیل يد  تاسروكلا  لك  ؟  ناطیح عبرأ  نیب  كسباح  يكیلع و  لفاق  كزوج 
.. يملعتا يرود و   .. بویتویلا يلع  تاھويدیف 



.. يلصفا  ... ةیناتلا ةجاحلا 

.. هد صخشلا  ةیصخشلا و  كتایح  نیب  صلاخ  يلصفا  هويأ 

 .. هیلع دحل  شیكحتام   .. هیف شيركفتم 

كسفن يربتعا   .. صالخ هيدع و   .. هیف يكاعم  هد  صخشلا  يللا  تقولا 
.. يملحتب

يبتكا  .. يمسرا  .. ينغ يصقراو و  يمزحتا   .. يشمي ام  لوأو 
 .. يكحضا

.. يتیحص كسفن  يربتعا 

.. رعاشملا ةقاطلا و  فازنتسا  يكايإ و  سب 

وأ  ، كلغش يف  يتناو  وأ   .. كباتك يرقتب  يتناو  كریكفت  يف  يجیي  شالب 
.. ةميان يتناو  هیب  يملحت  يتح  وا   .. كباحص عم 

وأ شوھیفوشتام  كنا  رارقلا  يدخاتو  يدمجت  امإ  اي  ةدك  اي    
.. بقاوعلا تناك  ًايأ   ... ينات شاھیفوشتام 

.. هدك دعب  لحتتھ  ... و  لوألا يف  ةبعص  يقبتھ 

.. اًدبأ كتقاط  شيزفنتستام  ةجاح ..  مھأ  سب 

نم ریغت  اھیف  كسفن  ةشیعم  يللا  ةیبلسلا  ةقاطلا  ةیمك  يعوا 
يللا ریخلا  عادبإلا و  تومت  .. و  ةیھارك دقح و  يكالمت  .. و  كتیصخش

.. يكاوج

.. اھیلع يظفاح   .. كتقاط

ردقال ةطلج  ةرارم و  ركس و  طغض و  كلیجي  امل  كعفنیھ  شدحم  ناشع 
هللا..

.. نطولا ظفح هللا 

.. انتقاط ظفح هللا 



تس ةدحاو 
تس ةدحاو  انا 

.. نیمي ةراشإ  ةيدم  اناو  لامش  لخدب    

تس ةدحاو  انأ   .. ةويأ

.. يمھ لیشي  يللا  يدنع  ناشع  ةجاح  مھ  شلیشبام    
تس ةدحاو  انأ 

هبیسب تقو ...  يأ  يف  لغشلا  نم  قھزب  امل 

" اھیلبق يللا  ةطقنلا  يلع  ةدمتعم  يد    "
يلابسنلاب طایعلا  .. و  يداع طیعب   انأو  كحضأ    نكمم    ... تس انأ  ةويأ 

.. رتكأ شم  ةقاط  غيرفت  هد   .. دكن شم 
.. يقابلا بسحأ  شفرعبامو   ... ةمزال شاھلم  تاجاح  يرتشب   ... تس انأ 

بیكارك ... ةنایلم   يتطنش  ةركفلعو .... 
... تس ةدحاو  انأ 

.. يداع  ... نوللا سفن  مزج  تلت  يدنع  يقبي  نكمم    
... تس ةدحاو  انأ  ةويأ 

.. اھحرف نم  مھأ  يتبحاص  ةنح   
... تس ةدحاو  انأ 

هيا فرعأ  ةزياع  شم  .. و  يبلش تحدم  نتباك  الو  ةركلا ..  شبحبم  
.. توألا دياسفوألا و  نیب  قرفلا 

نشیتسيالبلا .. عرتخا   يللا  هركب   ... تس انأ 
انأ ... لولح عمسأ  ةزياع  يقبب  شم  كلیكتشا  امل  ينعي   .. تس انأ 

... سب ضفضفب 
ّحورا امل  ينا  ةدراھنلا  يتبحاص  عم  مویلا  تیضق  ينا  ينعم  شم 

.. يدب ةقالع  شاھلم  يد   ... شاھملكم
نم مھأ  .. يلابسنلاب ادج  ةمھم  ةریغصلا  لیصافتلا   ... تس ةدحاو  انأ 
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شتاملا     نم   مھأ  ةدك  يلیلحتلا  ويدوتسألا  ام  يز   .. ةریبكلا
نم  شقھزتبم  تنام  يز   .. جورخلا نم  شقھزبام   .... تس ةدحاو  انأ 

ةوھقلا ..
.. يبمب مھلك  شم   .. زور ایشوف و pink و  يدنع   ... يثنأ انأ 

ةجاتحم شم  يقبا  ناكم  شوھیفام  يبالود  نا  ينعم  شم   ... تس انأ 
... سبل

.. ينلماجتھ ول  يتح  ولح ..  مالك   عمسا  بحب   ... تس ةدحاو  انأ 
.. اھيرتشھ شم  ول  يتح   .. ةجاحلا رعس  يلع  لأسب   ... تس ةدحاو  انأ 

ةبسنلاب بنعلا  قرو  فل  طبظب  ىز  ىل ...  ةبسنلاب  ةنكرلا  تس  ةدحاو  انأ 
ةیجیتارتسا ةطخ  نیجاتحم  نینتالا  كل .. 

يرتشاو ... طنشلا يلع  شجرفتام  براشيإ  يرتشا  ةلزان  ناشع  شم  و 
" الصا براشيالا  مزال  شم  "و  ... ينتبجع ول 

طونجلا يز  اھيز  ةمھم ..  يتعاتب  تاراوسسكالا  ينعي   ... تس ةدحاو  انأ 
.. طبظلاب ةدك 

لسلسملا يلع  جرفتبو  نوفیلتلا  يف  ملكتب  خبطب و  ينعي   ... تس انأ 
.. تقولا سفن  يف 

نمضأ ناشع  سب  ةجنرفلا  دالب  رفاسأ  تاراقلا و  ربعأ  نكمم   ... تس انأ 
حرفلا  .. يف  يناتسف  يز  سبال  دح  يقالھ  شم  ينا 

ينیب و يضاوق  هیف  .. و  هقیبطت لیسغلا و  رشن  هركب   ... تس ةدحاو  انأ 
نیعاوملا  .. نیب 

.. هسفن تاذ  روبعلا  رارق  نم  بعصأ   .. اھرعش صق  رارق  يللا   .. تسلا انأ 
دعقت فرعتھ  شم   .. تیبلا يف  ةدوجوم  شم  ول  يللا  ... تسلا انأ  ةويأ 

.. يریغنم
ةدحاو سب  لود  قوف  يللا  نم  ةجاح  يأ  الو  شایفام  تس ..  ةدحاو  انأ 

... تس
رختفأو ..

يف ةدیعس  ةشياع  يتابجاو و  يقوقح و  ةفراع  يتثونأب و  رختفب 
.. يتایح

.. يتایح يف  ةدیعس 
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ریخألا ءادنلا 
نم رتكأ  شم  مھتایح  يف  يللا  ولحلا  نیفياش  يللا  جاوزالا    لكل  ءادن 

.. شحولا

مھتایح يف  نیطوسبم  شم  مھسفن  نیفياش  يللا  جاوزألا  لكل  ءادن 
.. مھجاوزأ ببسب 

.. انھ عمجا 

.. ریتك اوكتياف  اوتنا 

.. اھیب اوعتمتست  نيزياع  شم  اوتنا  اوكلاھادا و  انبر  عتم  اوكتياف 

هباحصأ هلغش و  يف  هیل  ةيزاوم  هایح  يف  صوغي  ررق  اوكیف  دحاو  لك  و 
.. هتاباسح نم  يناتلا  فرطلا  طقس  و 

اوطسبتت اوكسفنل و  اوشیعت  امل   .. نییباجيا ةدك  اوكنا  شوركتفتم 
كنا ةیبلسلا  ةمق  يد   .. ةیباجيالا يد  يھ  شم  صلاخ   .. .. أل اوكسفنل

.. هریغت ام  ریغنمو  كتایح  يف  ءيس  عضوب  يضرت 

.. يردب ةسل   .. تاف تقولا  نا  لاق  نیم  أل 

موي .. لك  كبنج  ماني  عجریب  كزوج  ةسل  شم  وھ 

.. يشم تیبلا و  كلباس  .. و ال  هباحص عم  تابیب  الو 

اوكنیب لكاشم  هیف  ناك  امھم  يقبي  ؟  هتارم كمسا  ةسل  يتنا  شم  وھ 
 .. يكازياع هاوج  ةتح  يف  ةسل  وھ 

زياع شم  هایلخم  يللا  فورظلا  هيا  نیفراع  شم  سب   .. يكینتسم ةسل 
.. ةداعس بح و  اھلك  هایح  ديدج  لوأ و  نم  اوشیعت  يكاعم و  أدیب 

كتبحاص نم  ةناریغ  يقبتب  ةدك  يكاوج  نم  هضرب  يتنا  شم  نيدعب  و 
.. اھحسفي ايادھ و  اھلبیجیب  تقولا و  لوط  اھعلدیب  اھزوج  يللا 

.. كلاب ةدخاو  شم  كسفن  شیلمعتم 
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تاموقم لك  يكیف  و  يثنا "  " يتنا  .. اھنع ةجاح  كصقان  شم  يتنا 
.. ةثونألا

شم هیل  ؟  هد لكشلاب  يقبت  كزوجب  كتقالع  كسفن  يلع  ةلباق  يازإ 
شم هتقیشع  كفوشي  كزوج  يلخت  يثنأك و  كرورغ  يضرت  ةزياع 

صيامتت و علدتت و  فرعتب  كریغ  ةدحاو  يجیت  امل   ... هيا ةینتسم   .. هتارم
شيواشلا زوجتم  هنا  سحي  موقي   .. هنامز كلم  رايرھش  نیموي  هشیعت 

؟  ةیطع

ةدخاو كنا  ةياكحلا  لك  يتنا  سب  ضرألا  يلع  هتنج  يقبت  نكمم  يتنا 
ةلماعم ماك  يلع  نامز  اوكنیب  تلصح  ةجاح  ماك  ناشع  فقوم  هنم 

 ... ريدقت مدع  ةئیس و 

يتنا كديإ  يف  .. و  هاعم اھیشیعتھ  ریتك  نینس  كمادق  ةسل  يتنا  سب 
مسالاب ..  ةزوجتم  يقبت  فرق و  دكن و  نینس  يقبتاي   .. رایتخالا

.. لالحلاب دحاو  ناكم  يف  اھبیبح  عم  ةشياع  ةقیشع  ةبیبح و  يقبتاي 

ةیصخش يقبت  رخآلل  هالمكم  .. و  هد لاقملا  يرقتب  يتنا  املاط  يلأیھتم 
.. كوربم فلأ    .. يناتلا رایتخالا  يراتختھ  ةيافك و  ةیباجيا 

  .. تناو

كلارضحم كمودھ و  كلالسغ  اھیقالت  موي  لك  عجرتب  كتارم  ةسل  شم 
 .. كدالو نم  اھلاب  ةدخاو  .. و  لكالا

سحتب تاعاس  شم  ؟  كملع كنذا و  ریغنم  ةجاح  شلمعتبام  ةسل  شم 
.. كناشع هد  تسبل  اھنا  اھنم 

 .. هبحتب يللا  كلتخبط  اھناو 

قراف شتقبام  كناو  كاقياط  شم  اھسفن  ةلماع  ةرشكم و  ول  يتح 
.. كازياع اھاوج  نم  ةسل  يھ   ... اھاعم

.. اھتحرج اھیلع  تدع  ریتك  فقاوم  ریتك و  كنم  طوغضل  تضرعتا  سب  يھ 

 ... نامز يز  ةلھس  شم  ةيادبلا  تلخ 



.. نامز لصح  يللا  كلرفغت  ناشع  يد  ةرملا  دوھجم  كنم  ةجاتحم 
يلع اھیلع و  يجیتھ  شم  كناو   .. كتریمأ اھنا  سحت  دجب  ةجاتحم 

 .. ينات اھقوقح 

.. ةحجان ةناسنإ  اھنا  اھسسحت  ةجاتحم   .. اھیب كرخف  .. و  كريدقت ةجاتحم 

ةدیحولا ةجاحلاو   .. كدالول اھتببرت  يف  تحجن  .. و  اھلغش يف  تحجنو 
.. اوكنیب ةكرتشم  بابساب  ناك  هد  .. و  كیب اھتقالع  اھیف  تلشف  يللا 

اھاعم كتاقانخ  نا  يقالتھ   .. كسفن عم  عوضوملا  مییقت  دیعت  نكمم 
 .. كیبن كبر و  اھیلع  كاصو  يثنُأ  سفن  رسكت  كنا  ةجردلل  ةمھم  شم 

يتح ماظنلا و  مدع  ةطبخللا و  تیبلا و  يف  يللا  بیكاركلا  ةيوش  هآ 
اھسفنل و هیف  تبثت  ناشع  براحتب  يللا  اھلغش  وأ  اھسفن  يف  اھلامھإ 
رتوتلا و دكنلا و  شووسيام  اھتایح  يف  ةجاح  يأ  يف  تحجن  اھنا  سانلل 

.. هیف اھشیعم  تنا  يللا  بعرلا 

؟ .. نیفوسكم نینتالا و  اوتنا  اوكسفن   .. اوس نینم  اودتبت  نیفراع  شم 

مھمسا سان  هیف  مھمسا life coach .. و  انتایح  يف  نيدوجوم  سان  يف 
سانلا اوبردي  مھنا  اولغتشي  اوراتخا  سان  لود  نیيرسأ ..  نیيراشتسا 

.. ادعس اوشیعي  يازإ  سانلا  اوملعي  راتخا   .. لكاشم ریغنم  ةایحلا  يلع 
انكاردإ انیعو و  اولعیب  لود   .. ةيودأ اودیب  شم  نییسفن و  ةرتاكد  شم  لود 

.. يلحأ يقبت  انتایح  ناشع 

يدعن راتخنب  انحاو   .. ةولحلا ةایحلا  يلع  هنم  صبن  كابش  انلوحتفیب  و 
.. ةملضلا يف  نیشياع  لضفن  الو  هنم 



مسلطلا
؟ ربخ رخآ  تعمس 

.. مسلط هلجر  يلع  روفحم  ةيرطملا  يف  هوقل  يللا  لاثمتلا 

ةلبد هبش  بھد  نم  ةرياد  يف  فورح  عبرأ  نع  ةرابع  هد  مسلطلا 
ق ا ل ط"  " فورحلا ةبوطخلا و 

درامب اونیعتسي  مزال  ناك   .. مسلطلا اوكفي  ناشع   .. نیصصختملا اربخلا و 
.. مسلطلا انلمجرتي  ناشع  يشتفش "  " بحلا مداخ  نجلا و 

 .. هانعم اومھفتھ  سكعلاب  فورحلا  اورقا  .. لاق دراملا 

"ط ل ا ق"

لمع هلومعم  يرصملا  بعشلل   .. لمع انلومعم  انحا  نا  هانعم  هد   .. راھناي
رتسأ رتاس  اي   .. قالطلاب

.. مھصن ةويا   .. اوقلطتا اوزوجتا  يللا  صن   ... ةریخألا ةرتفلا  يف  العف 

مھرعش صق  رارق  نم  لھسأ  يقب  تانبلل  ةبسنلاب  قالطلا  رارق  هد 
لاؤس ةباجا  نم  لھسأ  يقب  قالطلا  رارق  دالولل  ةبسنلاب  امأ  ریتكب .. 

.. قياقد لك ٦  قالط  ةلاح  هیف  نا  ةجیتنلا  تناك  و  ؟ " ةدراھنلا هيإ  لكانھ  "
؟ اوقدصت  .. اوقلطتیب ازوجتا  يللا  نم  نأ ٤٠ % و 

يد ةبسنلا   .. اصحإلا ةئبعتلل و  يزكرملا  زاھجلا  مالك  هد   .. يمالك شم  هد 
لثمتب يد  ةبسنلا  .. أل  صالخو ضعب  بنج  نیمقر  شم  لود   .. دجب ةبعرم 
جاوزلا ةبسن  اھیلع  بترتا   .. رتكا تاجاح  اھیلع  بترتاو   .. يوأ ریتك  تاجاح 
مالفألا ةدھاشم  ةبسن  نامك  اھیلع  بترتاو   .. ةیجوزلا ةنایخلا  يناتلا و 

مھضارمأ لافطألا و  تیتشت  اھیلع  بترتا  يد  ةبسنلا   .. ةیحابإلا
.. ةیسفنلا

.. ةسونعلا .. و  جاوزلا ایبوف  اھیلع  بترتا  يد  ةبسنلا 

اھیب كفنھ  يللا   .. ةذيوعتلا يقالن  مزال   .. لح يقالن  مزال  ةدك  ناشع 
.. مسلطلا

.. ةيدج تاوطخ  دخات  تأدب  ریتك  سان  هیف 

.. ةیجوز تاراشتسا  تاسروك  اودخ  اوحار  سان 



.. صلاخ يھفشلا  قالطلا  هیف  يغلن  نوناق  لمعن  انحا  تلاق أل  سانو 

.. لھسا زوجتن  شالب  انحا  تلاق  سان  هیف 

جاوز ةلاح  يف  بألل  لافطألا  ةناضح  نوناق  لمعن  انحا  تلاق  ةینات  سانو 
.. الصأ شقلطتام  اھنا  نمضن  ةدكب  .. و  مألا

ةبسنف زاوجلا  يلع  لبقت  سانلا  ناشع  ةكبشلا  يغلن  لاق  يللا  و 
 .. ديزت يللا  يھ  زاوجلا 

هركي ناشع  تاقلطملا  لكاشم  يلع  ءاوضألا  طلسیب  يللا  هیفو 
.. قالطلا يف  تاتسلا 

ما تسلا  يأر  يلع  .... مالك ةزياع  شم  ةدك ...  بحلا   .. هدو هد  نیبو 
.. موثلك

مسلطلا كفت  مزال  كجوز  عم  كتارم و  عم  ةایحلا  يف  بحلاب  معنت  ناشع 
.. كسفنب

.. تنا كب  صاخلا  مسلطلا 

ةئطاخلا انتادقتعم  يف   .. سب انحا  انغامد  يف  دوجوم  هد  مسلطلا  لصأ 
.. اھیلع انیبرتا  يللا  ثيراوملا  و 

نیب يللا  يشتفش  باتك  اھلثمیب  يللا  ةذيوعتلا  كتءارق  درجمب  سب 
يھ هيا  ددحت  كدحول  فرعتھ  روطسلا  نیبام  مھفب  زیكرتب و  هد  كيديا 
ةلطعمو  .. كتایح كيرشب  كتقالع  يلع  ةرثأم  العف  يللا  طلغلا  كتادقتعم 

.. ةیجوزلا كتایحب  كعاتمتسا 

.. ةذيوعتلا لیمحت  يراج 

... لیمحتلا يراج 

حاجنب ☺ مسلطلا  كف  مت 
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