
  

س ي و س ل ا ة  ع م ا ج ة  ر ا ج ت ل ا ة  ي ل ك  

إبريلعدد   

 اجمللة؟!

 جملة تصدر عن اللجنة الثقافية

 

الثقافية_اللجنة#  



1 
 

  احملتويات

 

 2..................................................................األفتتاحية -1

 3.......................................................................أسلوب -2

 6..............................................................................بيقولك -3

 7........................................................................أبيات شعر -4

5- Tech................................................................8 

 9.......................................................دقيقة لصحتك -6

7- The Artist..........................................................10 

 11...........................................................................إجتنن -8

 12...............................................................................إقتباسات -9

 13................................................................................شيزوفرينيا -10

 14..........................................................................أية و  تفسري -11

 15.....................................................................الضمري -12

 16.......................................................................ختيل -13

 17...................................................حواديت بنات -14

 19..........................................دودة كتب -15

 20....................................................غريبة -16

 21.....................................................................كسكومي -17

 22..........................................................لوكان بيننا -18

 23.........................................................مقاالت -19

 27..........................................من اجلاني -20

 30...................................................نوستاجليا -21

22- Top 3....................................................31 

23- Entertainment...........................................32 



2 
 

 

 االفتتاحية 

 

كتالوج ,, عاملة زي شخصيتنا , كوكتيل ,, ضحك هتالقي , مذاكرة  هلل خرجت للنور ,,جملة ملهاش احلمد

 موجود , أبداع متوافر و بكميات , دين موجود , كله كله,, بس هتحس أنها شبهنا ,, 

% بس هتغري مودك ,, 100تقراها  ,, و موعدكش أنها هتعبجك ه موعدكش أنها هتكون أحسن جملة  

يبدأ خبطوة ,, و أحنا احلمد  االحرتافاألوىل لينا كلنا , و طريق  وعشان املسائل تبقى واضحة دي التجربة

واحد فضى نفسه لو دقيقة  كلر هلل أخدناها ,, عقبالكم :[ قبل ما تبدأ يف قراية مواضيع اجمللة .. عايز أشك

  جزاكم اهلل كل خري ,,   عشان اجمللة خترج للنور

نبدأ كدة بواحد واحد ,, بشكر رائد اللي كان معانا يف أول أجتماع و قالنا نعمل أيه و أفدنا ,, بشكر حممود 

قابيل معايا من بدرررررري عشان اجمللة خترج للنور  ,, بشكر حممد أشرف رفيق اهلم يف اجمللة كان عنده 

 شحنة محاس للمجلة و احلمد هلل محاسه جنى مثاره  

مندور ,, دكتور مندور كما أحب أن أقول ,مشارك معانا بأبداع,, و لوال ضيق الوقت كان و بشكر أمحد 

مواضيع كدة و ال حاجة :[ , بشكر فنان جتارة حممد طلعت ,, أبداعه موجود بنوعني كتابة و  6او  5هيكتبلنا 

دنيا اللي كتبت ده تاني عما قريب  , بشكر  االسمرسم ,, بشكر بسنت الروائية الصاعدة , و هتسمعوا 

,, بشكر أمساء ,, أو  و بشكرها كمان على ألتزمها يف تسليم املواضيع موضوعها مرتني عشان يكون أحسن 

,,      مرتني و من اكثر املتحمسني لفكرة اجمللة  دكتورة أمساء كما أحب أن أقول بردك ,, كتبت موضوعها

و أمري أخر من حلقه بالركب ,,  د ,, بشكر  حمم بشكر إسالم اللي بسرعة كدة كتبلنا موضوع عن الصحة :[

بشكر كل واحد كان حابب يشارك معانا أحنا قصرنا و معرفناش نوصله ,, و ان شاء اهلل العدد اجلاي تكون 

ملدام أمل ,, دميا يف أيييييييي فكرة بتدعمنا و بتدينا دفعة محاس ,, خاص معانا ,, و شكر  

قارئ العزيز أنك قررت تلقي نظرة على جمهودنا ,, و يارب يعجبك  و يارب مكنش نسيت حد ,, و بشكرك 

مالحظة , هتالقي صورنا متكررة كثري ,, و ده غصب عنا ألن الفريق مكنش كبري فعديها عديها ,, العدد اجلاي 

   بأذن اهلل عدد أكثر من الكتاب و القراء ,, و دائما متفائل و أن شاء اهلل خري  ,
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 املقال حتذير: وختلي املذاكرة ممتعة وطريقة حياه …إزاي تغري طريقة مذاكرتك

لو بتدور على طريقة  ده للي عاوز يذاكر وينجح ويدفع مثن النجاح من جمهوده

شاطر وبتطلع األول  لو إنت ده مش ليك املقال …تذاكر بيها ليلة اإلمتحان

 ده برده مش ليك املقالغالبا  …على الفصل أو على الدفعة

عاوز  ده للي عاوز يغري طريقة مذاكرته وخيلي املذاكرة ممتعة وطريقة حياة املقال

 …بالظبط سنة ١٨من  حقيقية حصلت ليا أنا وواحد صاحيب أحكيلكم األول قصة

ماكنتش …أبدا يعين …خالص بذاكر وماكنتش … ثانوي أوىل يف كنت

يعين كان معاه مواد دور تاني يف  …خايب جبد …بذااااكروكان صاحيب ده

 أوىل ثانوي وبيذاكر علشان ميتحن ملحق يف الصيف

أياميها تانية ثانوي  هو دخل أدبي وأنا دخلت علمي …إتعرفت عليه يف درس رياضيات

ني غريت طريقة مذاكرتنا وطريقة وإحنا اإلتنني حصلنا حاجتني متشابهت …دي كانت ثانوية عامة

هو أخد درس علم نفس عند  وكل واحد حصل له املوضوع ده لواحده من غري التاني مايعرف …حتلصيلنا

 ٪٩٥أنا جبت  …ملا خلصنا تانية ثانوي وأنا أخدت درس كيمياء عند مدرس منظم جدا مدرس منظم جدا

 علمي …قولنابت كانت الناس كل …أدبي ٪٩٧ جاب وصاحيب رياضة

 عملتوا إيه …ااااو-واااااااااااا

أال وهي إن إنت  …بس فيه حاجة الزم نكون متفقني عليها مبدأيا

 …ألنه مش ببالش …تكون موافق إنك تدفع متن النجاح والتفوق

ماعندكش إستعداد تدفع  لو إنت ومايبقاش عدل لو بقى ببالش

 ده املقال ماتعطلش نفسك يف إنك تكمل ال الثمن

نرجع مرة  ده معمول بس للي هايدفع متن النجاح والتفوق املقال

تانية للسر الكبري اللي خالني أنا وصاحيب ننجح بدرجات أعلى من 

 …حتى اآلوائل منهم …كل أصحابنا

 كان سالحني: …السر بتاعنا

 الكتابة سالح -١

 التكرار سالح -٢
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 أكيد مسعت بيت الشعر:

 مكررا حلالوتهالعلم حيلو كلما كرررته, ولذالك عدت 

املذاكرة  …لو كررت مذاكرة موضوع واحد كذا مرة …دي حقيقة جبد

مش  …من كرت ما املذاكرة هاتكون مجيلة …نفسها هاتكون لذيذة جدا

 …هاتقدر تبطل مذاكرة أبدا

ألنك بتستمع  …بس امليزة.. إنك هاتكون إنت اللي عاوز تذاكر 

املذاكرة هاتبقى ممتعة  …بالظبطزي اجليمز اللي الواحد بيلعبها  …باملذاكرة

 التطبيق بتاع البتاع ده نطبقه إزاي؟ …طيب زي اللعب بالظبط

ملا يكون عندك أي درس أو ماحضرة أخدتها جديد 

 تنقلها من مذكرة تنقلها من كتاب النهاردةتروح تكتبها

 تبيضها من كالم املدرس أو كشكول احملاضرات

وبعدين تقرأ الدرس ده  بتكتبوترسم وتلون وإنت  …تتكتب …املهم

ومرة من كتابتك ورسوماتكواملرة اللي جاية, ملا  …مرة من الكتاب …مرتني

 تيجي تذاكر نفس املادة

امسك ورقة وقلم وأكتب وإرسم  …وإنت بتقرأ …الزم تقرأ الدرس اللي فات

 وتكرر املوضوع ده طول السنة دماغك اللي يف

كتابة -١  

إن املذاكرة بعد كذا مرة  …ميلة من الطريقة ديامليزة اجلتكرار   ,,,  -٢

 …ولو حد جه يسألك عن أي حاجة يف املادة دي أي وقت هاتكون فعال مسلية

ممكن املوضوع ده يبان إنه هاخيليك تاخد وقت أطول يف  هاتكون فاكر من كتابتك ورسوماتك

 ان بتتعلم جبدوكم …إنت بتلعب وتستمع بوقتك …إنت خالص مش بتذاكر …مش مهم …املذاكرة

 … مهمني خطوات ٥أنا هاغششك  …علشان كده …أكيد إنت عاوز تنجح جبد …وصلت معايا لغاية هنا؟

ممتعة …مخس اليف هاكس علشان ختلي املذاكرة نقط  6دين أخلصلك املوضوع كله يف وبع  

 مسلية لعبة … املذاكرة خلي -١

 مرحلة بتعدي ملا لغاية مرة كذا وبتفشل مرة كذا بتحاول إنت …جيمز تلعب تيجي ملا 

وتكرر حماوالتك لغاية ملا  مرة كذا حتاول …مسلية لعبة إنها على معاها إتعامل … املوضوع نفس املذاكرة 

 إكتب وإرسم ولون اللي إنت بتكتبه …طول ما إنت بتذاكر املعلومة تثبت يف دماغك
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 ملون حتى أو, حلو شكله ورق كلنفس املذاكرة هات على نفسك تفتح مجيلة بسيطة أدوات إستخدم -٢

كل ما كانت النتيجة  …ةبسيط األدوات كانت ما كل …غالية حاجات الزم األلوان مش مجيع وأقالم

 أمجل

 بتاعتك الدراسية بالسنة وتستمتع هاترتاح يوم  وكل …يوم أول من تذاكر إنك إتعود -٣

 يوم أول من ذاكرت لو

 دور …يومني أو يوم كل تهبط  ما كل محاس جرعة حمتاج داميا إنت -٤

  …مذاكرتك  طريقة حتسني على فيديو على

 …بيتكم من شيله, خالص الفايسبوك يف خالص ولع الفايسبوك إقفل -٥

 معاك حقنة هاتلي وإبقى …ضد الفايسبوك التطعيم عن وإسأهلم الصيدلية روح

 …فتح الفايسبوكت ما كل …عندي حلك …الفايسبوك تقفل قادر مش عليك  باهلل

 …مرة واحدة بس هي …أوعدك …تقوم بعدها تتوضى وتصلي ركعتني

 واملرة اللي بعده الشيطان هاحيلف عليك ما إنت فاتح الفايسبوك ده

تعاىل بقى أخلصلك القصة دي كلها  بس الزم تطبق النقطة املهمة دي …أبدا

 نقط6يف 

 بتكتب وإنت وإرسم ولون …هاتذاكرها اللي احملاضرة أو الدرس إكتب -١

 الكتابة من ومرة …احملاضرة أو الكتاب من مرة …مرتني الدرس إقرأ -٢

 ورسوماتك بتاعتك

 لو …تقدر ما أد على …بتكتبه إنت اللي تفهم إنت إن يف وقتك خد -٣

 ال تك رار …فهم املرة اللي جاية يا كبريهات …دي املرة كويس مافهمتش

 إنت اللي تقرأ الزم …املادة نفس تذاكر جاي وإنت جاية اللي املرة -٤

 واهلل الزم …فات اللي الدرس أو فاتت اللي املرة كتبته

 حاول …للمادة حمدد كتاب زي مصدر وماعندكش كلية يف إنت لو -٥

 درس كل عن معلومات وتلخص جتمع أو احملاضرات تبيض

  اإلمتحان ليلة يذاكر عاوز للي مش …دي بنقرتحها إحنا اللي الطريقة -٦
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 كتبه إسالم سعيد

أنتوني روبنز يف أبداع بشري بيعرض 

طريق واضح لتحقيق التوازن يف كذا جانب 

زي اجلانب الصحي و اجلانب العاطفي 

عليها  .. إخل ,, أكثر  جزئية بيأكد

الكاتب ربط سلوكنا بني األمل و السعادة و 

أن أي حاجة إجيابية ختلي عملها 

يسببلك سعادة و أن أي حاجة سلبية 

ختلي عملها يسببلك أملالكتاب رشحه 

األستاذ أمحد الشقريي و كان سبب يف 

.تركه للتدخني   

ص ,, هو مني اليل بيقوكل السالم عليمك !!,,  السؤال احلائر اليل مش هنالقيهل اجابة خ

يف املية من اليل  95او  90,, مبدئيا عشان املسائل تبقى واحضة اليل بيقوكل ده ما بني 

غلط و لو حص ده اس تثناء ,, اليل بيقوكل ده مصدر معلوماته بيكون غالبا  بيقولوا بيقى

جمةل مييك او منتدى فتاكت ,, مكية معلومات بقت مسلامت من الراجل اليل بيقوكل ده 

 بس اشوفه و مهسك يف خناقه ,,

 
يبقى مسحوررررر و معمول هل معل عىل  6اغرفة بدل  3بيجيب النكد , و ان لو الواحد لك اليل بيقوكل ده اقنع جيل ان اخلرزة الزرقا بمتنع احلسد , و ان املقص املفتوح 

 رجل منةل يف احراش افريقيا ,,

 دعين أ خدك قارئ العزيز جلوةل رسيعة كدة عىل شوية حاجات من الراجل اليل بيقوكل ده ليس لها اساس من الصحة خاااااااااااااااااالص ,,

افه ,,أ ن اخلفاش أ معى  ,, ختيل بقى انه عادي جدا بيشوف زينا و لك حاجة بس زي اي اكئن مش بيشوف يف الظلمة فيس تخدم صدى الصوت يف معرفة اهد بيقوكل  

ل ادلكتورة عن ممكن يكون بيقوكل متفرجش عىل التلفزيون و المكبيوتر من قريب عشان كدة نظرك هيضعف ,, طبعا حمدثمك من أ حصاب النظارات و اان بعمل النظارة بس ئ

 ضعف المكبيوتر قالتيل ال ال ملهاش دعوة ,, فأ ذن المكبيوتر برئ من ضعف نظري :[ ,

مل :[الفي ثواين ,, طبعا اان نفيس كنت فاكر كدة لكن يف جتارب اتعملت ان ذاكرة السمكة بتفضل شهور ,, و  كدة دوري اكنت بتش تغل نميو و مرهف طول 3بيقوكل ان ذاكرة السمكة   

احلديد اليل فهيا عادي يعين ,, شفت بقى اليل بيقوكل مصدر  بيقوكل الس باخن فهيا مكية حديد رهيييييييييييييبة اوي اوي يعين ,, ختيل بقى ان الس باخن فهيا عنارص ببتقلل من امتصاص احلديد و مكية

 معلوماته اكرتون ابابي اهو

يعين قبل  1882دي اختصار لالكم كدة معناه ادفع لك ملمي لتحمي ارسائيل ,, هو مبدئيا كدة  الرشكة تأ سست س نة   PEPSIو كامن مرة اوي ,, بيقوكل ان  دول بقى مس تفزين اوي اوي اوي اوي

لو حطيهتا يف املرااي هتاليق مكتوب ال محمد ال مكة طب   Coca colaملا يقولوا يال بينا نعمل ارسائيل و البيبيس امسها بيبيس عشان مادة البيبسني اليل فهيا الراجل يعمل ايه طيب ؟؟  ,, و كامن 

؟؟ نفس اخلط اليل مكتوب به لكمة  Fordفت عالمة بزمتك لو حطيهتا قدام مرااي هتاليق مكتوب جبد جبد يعين ال محمد ال مكة ,,  طب بصوا نرد عىل الراجل اليل بيقوكل براحة كدة ,, انت ش

Coca cola  ئع اس تخدامه يف امرياك الوقت ده و الراجل حب يسمى املنتج ده خط اكن شاCoca cola  ,, يعمل ايه طيب 

,, حىت اان ,, ايه رايمك نقرر كدة نشوفأ خريا عزيزي القارئ عىل فكرة لكللللللللللللللللنا عندان معلومات مش متأ كدين مهنا ,, و الراجل اليل بيقوكل ليه نصيب من معلوماتنا   

يل مصدرها الراجل اليل بيقوكل و نعرف الصح بتاعها معلومتنا ال  
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رائد مطصفىكتبه   

 

  هلل قوم يبات النجم يسمعهم

 حتت الدجى والناس للنوم خلد

  يقيمون هلل العزيز نوافال

 ترقى بهم فوق السحاب وتصعد

  يبكون ذنبهم لرب غافر

  دمع من اجلفن والقلب يوقد

  واهلل يغفر للملم بذنبه

 ما مل يكابر فيه او يعاند

 على الرمل من اثر النبوة اية 

 واحات خنل وسنبلة وقرأن 

 وضياء قنديل وشعلة فارس

  وفراشة وتراهت وحصان

  وبنية عسر تغين حظها 

 متشى كعازفة واحللم يقظان

  سيف واقلمة درع مزخرفة 

 والظل ممتدد واحلب إنسان

  على الرمل احجية تعلم انه 

 يوم سنصبح فوق الناس اوزان 

 سيجئ طفل ما ليعلن صحونا 

 من اخر الدنيا واهلل ديان

رائد مصطفى كتبه  
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حممود قابيل كتبه  

حممود قابيل كتبه  
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 كتبه إسالم علي 

شوية  ص يا سيدي انا مش هقوللك كورس مترينات معني عشان حتافظ علي صحتك بس هديلكب

 نصايح ممكن تغري حياتك

كتري سوائل بيحتاج جسمك عشان اليوم ف مياه لرت ٣الي٢اوهلا اشرب من   

 اعتمد يف اكلك علي الطبيعه كل كل ما هو اخضر

ابعد عن الكافيني والقهوة انتا لو تعرف ان تفاحه خضرا واحده فيها كافيني بكميه ما يعادل املوجود 

القهوة من جرام ١٠٠يف   

ابعد عن العربيه يف مشاويرك واعمل زي الناس يف هولندا بيعتمدو علي الدراجات ألنها صحيه غري 

 انها بتقوي عضالت رجليك كمان بتحرك جسمك كله وبتنشطه

 اشرب شاي اخضر بعد وجباتك بأنتظام هينظم عملية اهلضم

 ابدأ يومك بنص ساعه مشي سريع

دي جسمك نشاط غري عادي طول اليومشوية متارين سويدي خفيفه يف البيت هت مع  

ابعد عن االكل اللي مش صحي بس مش معين كدا متاكلش ال كل اللي ف نفسك بس مش بالكميه 

.  اللي تضرك  

ص يا سيدي انا مش هقوللك كورس مترينات معني عشان حتافظ علي صحتك بس هديلك شوية ب

 نصايح ممكن تغري حياتك

كتري سوائل بيحتاج جسمك عشان اليوم ف مياه لرت ٣الي٢اوهلا اشرب من   

 اعتمد يف اكلك علي الطبيعه كل كل ما هو اخضر

ابعد عن الكافيني والقهوة انتا لو تعرف ان تفاحه خضرا واحده فيها كافيني بكميه ما يعادل املوجود 

القهوة من جرام ١٠٠يف   

الدراجات ألنها صحيه غري ابعد عن العربيه يف مشاويرك واعمل زي الناس يف هولندا بيعتمدو علي 

 انها بتقوي عضالت رجليك كمان بتحرك جسمك كله وبتنشطه
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 رسم حممد طلعت
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 شوية أفكار جمنونة لنشر السعادة

 أكتب يف ورقة شًكرا حلد جبد يستحقها " أول متطوع " 

 قول صباح اخلري على حد متعرفهوش :[

 أضحك ملا تقابل الناس

 قول لثالثة بتحبهم أنك بتحبهم و حمدش يفهمين غلط اهلل يرضى عليكم

 سلم على حد بأيدك األثنني :[

 قرر أنك يف اليوم ده هتسعد ثالثة ,,

 أرسل ماسج حلد بقالك كثري مكلمتهوش و عرفه أنه يف  بالك :[ 

 و ديه كانت أفكار بسيطة و سريعة كدة لنشر السعادة ,, خليها عادة و أجتنن :[
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 أنتوني روبنز يف أبداع بشري بيعرض

طريق واضح لتحقيق التوازن يف كذا جانب 

زي اجلانب الصحي و اجلانب العاطفي 

.. إخل ,, أكثر  جزئية بيأكد عليها 

الكاتب ربط سلوكنا بني األمل و السعادة و 

أن أي حاجة إجيابية ختلي عملها 

يسببلك سعادة و أن أي حاجة سلبية 

ختلي عملها يسببلك أملالكتاب رشحه 

قريي و كان سبب يف األستاذ أمحد الش

.تركه للتدخني   

يف التيم , شكرا لك ,, ةيف البداية بشكر صاحبة اقرتاح  القسم و اللي كنت أمتنى تكون موجود  

أكثر األشياء اليت تتسبب يف تهاوي 

األقوياء هي إضافة محل األمس إىل 

 محل الغد ومحلهما معا

 -ديل كارنيجي

 

عندما يبدو أن كل شيء يعاندك و يعمل 

ضدك ..تذكر أن الطائرة تقلع عكس 

هنري فورد -إجتاه الريح ال معه   

 

فعل املستحيل أحد دروب 

والت ديزني  املرح   

السبيل الوحيد للقيام بشئ عظيم 

 هو أن حتب ما تعمل

 ستيف جوبز

 

أعظم عدو للمعرفة ليس اجلهل بل وهم 

 املعرفة. 

 ستيفن هوكينج

 

جيب علينا أال نؤمن فقط بأن على األمور 

أن تتغري بل نؤمن بأن علينا حنن أن 

انتوني روبنز  نغريه  

 

سيكون يومك مشابهًا للتعبري املرتسم 

على وجهك سواء أكان ذلك ابتسامًا أو 

ستيفن كويف  عبوسًا  

احلياة ليست عادلة، فلتعود نفسك 

بيل جيتس  على ذلك  
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 كتبه حممد 

 الشيزوفرينيا حياة

 كر فى ذلك العنوان .بعد ذلك العنوان أتوقف الكثري من الوقت الذى أكتشف أنه طال الوقت فى التفكري بعد ذلك العنوان لقد مر من الوقت حواىل ثالثة أيام أف

من املرح اىل كتله من الصمت ليسأل نفسه و يكثر سؤاله : تنتج بعض الضغوط النفسية التى تغري الشخص  اليتالشخصية  انفصامالشيزوفرينيا : إنها نوع من أنواع 

 من أنــا ؟؟ !!

أم أنا هذا الذى يبكى وحيدًا بداخله فى أجواف الليل و  املصطنعةهل أنا هذا الذى يضحك فى وجه اجلميع و ال أحد من اجلميع يستطيع أن يكتشف تلك الضحكة 

و عندما تستطيع النهوض تنهض خبيال وهمى يسمى " أحالم اليقظة " أحالم  الوهميأنت غارق فى حزنك  حني أفكر ملاذا هذا احلزن ال أجد إجابة فتظل كما

أن تكون بها و لو تتمنى أن حتقق جزء ضئيل منها و لكنك لألسف ال تسعى لذلك و تظل كما أنت فى أحالم يقظتك تعشق اجللوس وحيدًا لرتسم أمامك حياة تتمنى 

لتنظر اىل االرض فى حزن و تدخل فى عاملك احلقيقي الذى تتمنى أن ختتفى منه للحظات فتلجأ اىل  الوهميعاملك  ابتسامةمك و ختتفى للحظات ثم تستيقظ من أحال

ستطيع القيام من الذى يتعدى التسع ساعات النوم الغري طبيعي الذى يسمى فى العلوم النفسية اهلروب من الواقع , فتكون نتيجتك أنك ال ت طبيعيالنوم , النوم الغري 

 النوم و ال تستطيع النوم 

 سيمضى "ملك من ملوك اهلند طلب من وزيرة أن ينقش على خامتة عبارة لو قرئها و هو حزين يفرح و لو قرئها و هو سعيد حيزن فكتب له " هذا الوقت 

ولك , تتمنى أن تصبح مثقفًا على أعلى مستوى , ال تهتم كثريًا دالئل على تقدم سنك النفسي هتالقى نفسك وحيد فى أغلب االحيان حتى و إن كان كل الناس ح

 باملظهر و املوضة , ال جتد صعوبة فى فهم كالم كبار السن , حتب احلكمة و ال تتكلم كثريًا .

 فهناك قلوب تتأمل وال تتكلم  فيةاملتو ابنتهطالب جامعى يقول كان لدينا دكتور فى اجلامعة يلبس ساعه بناتى و كنا بنضحك عليه حلد ما عرفنا إنها ساعة 

رى ورا مفيش حد هيحس بيك غري الشخص اللى قدامك فى املرايا عشان كدا أضحك و انت هالقيه بيضحك معاك و ملا تشوف ضحكته هتبدأ من اللحظة دى جت

 أحالمى ؟ حلمك اللى بيخليك تضحك فى أحالمك و تفكر و تسألك نفسك : ليه انا مضحكش فى الواقع زى ما بضحك فى 

 يها .و من هنا هنبدأ , هنبدأ حياة جديدة حياة نرسم ضحكتنا للواقع و دا الننا بدأنا فى حتقيق أحالمنا , أحالمنا اللى بتضحكنا ملا نكون ف

 -رسالة لك :

حياتك , ملوقف ال ميكنك أن تنساه , حلديث لن يغيب عن ذهنك , و لكن سأظل أقول لك : ال بد أن يأتى اليوم اجلميل و تنسى  أعلم جيدًا أنك تعرضت لقصة فى

 به كل ما سلف , 

 إبتسم , و ال تضيع وقتك بالتفكري 

 حياة_الشيزوفرينيا#
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( 5( َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا )4( َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا )3( َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا )2َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا )( 1َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا )

(9( َأْبَصاُرَها َخاِشَعٌة )8( ُقُلوٌب َيْوَمِئٍذ َواِجَفٌة )7( َتْتَبُعَها الرَّاِدَفُة )6َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة )  

باملالئكة اليت تنزع أرواح الكفار من أجسادهم . النازعات : أقسم اهلل  

 غرقا : تنزع االرواح نزعا شديد مؤمل كأنها تنزعها من أقاصي األجساد

 الناشطات : املالئكة اليت تقبض أرواح املؤمنني برفق .

 نشطا: أي تقبضها برفق و لني .

يف اهلواء كما يسبح الغواص يف الساحبات : املالئكة ينزلون من السماء مسرعني ألمر اهلل " يسبحون 

 املاء " .

 السابقات سبقا : املالئكة اليت تسبق لتنفيذ أوامر اهلل , و منهم من يسبق بأرواح املؤمنني إلي اجلنة

الئكة تنزل بتدبري ما أمرت بهاملدبرات أمرا : امل  

 ترجف الراجفة : هي النفخة األوىل اليت ميوت بها مجيع اخلالئق

" هي النفخة الثانية اليت يكون عندها البعث . تتبعها الرادفة  

 واجفة: خائفة و مضطربة

  

 

 كتبته دنيا حسن 
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الضمري ممكن يكون كلمة بتقوهلا ناس كثري عشان يعربوا عن احساس جواهم بالندم على 

بالذنب , بس مش كل الناس  شئ معني غلط عملوه , م األخر عاوز يعرفك أنه حاسس

بتندم و مش كل الناس بتبص بضمريها على أخطاءها . ميكن ده كان معنى للضمري , 

تاني برضو , و هو اإلتقان و اإلجادة يعين ملا تشتغل شغالنة تديها حقها , و من  يف معنى

بضمري وجهة نظري الدافع للضمري هما أثنني احلب و احلساب ممكن واحد يشتغل 

عنده حب لعمله و الثاني عشان عامل حساب اليوم الرحيل , و طبًعا مفيش تعارض عشان 

 بني األثنني ,,,

و مش كل الناس عندها ضمريبس لألسف مش كل الناس عندها علم الدين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتبه أمري صاحل
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 كتبه حممد أشرف 

  ختيل

ختيل كده معايا لو ألتزمنا شويه بالدراسة و قررنا 

 نذاكر و عملنا خطه 

كل شله اصحاب هيحددوا لكل شخص فيهوم 

ماده يذكرها و يلخصها حبيث كل واحد ياخد 

ماده عشان يلموا املواد كلها و يدوا امللخصات 

دي لبعض و يشرحوا لبعض و فعال نفذوا ده و 

قبل االمتحانات صموا املنهج و قبل كل ماده 

اجتمعوا يف بيت الشخص املسؤول عن املاده 

دي شربوا قهوتهم و ذاكروا كويس و دخلوا 

الفاينل قفلوا كل االمتحانات و ملا النتيجه 

اتعلقت قالوا احنا اوائل الدفعه و ملا جابوا 

 النتيجه طلعت باملنظر ده 

 �😋😋😋� امتياز 4

 . ض ج 3

 فصله سوده دي
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داميا أحنا كبنات بيجي علينا أوقات كتري و نقول الكلمة دي " قررت" أحياًنا بنقرر 

حاجات يف أوقات عجيبة مثاًل أنا قررت أغري أسلوب , ألعب , أزعل , أحب , أرتبط 

. طبًعا رمسي  

نقول ده , لكن معظم البنات بتقول و يف االخر و ال أييييي أندهاش , و ال  دامًيا بنقرر و و

عاوزين نتفق على كذا حاجة منها قررت .أنا قررت  ,بتعمل أي حاجة بأي قرار بتاخده

أساعد ماما ,, قررت أصاحل صحبيت ,, قررت أبطل كالم على خلق اهلل ,, و ديه البسه أيه 

جة على طول احلاجة دي مش نقول إحنا قررنا و نأجل و بتعمل أيه ,, عاوزين نعمل حا

نأجل و يف األخر و ال بنعمل أي حاجة . عندي مثال صحاب كثري تقول هلتزم و هعمل و 

عارفة أيه بيحصل خالص متام أوك بس مش   

 

يا حبيبيت خدي قرارك و أعمليه يف وقتها و صدقين هتستمتعي بيه و هتحسي أنك 

 عملِت حاجة جبد 

 

 

 

 

 كتبته أمساء عبدالوهاب
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 كتبه إسالم سعيد

كتب يف جمال ما ,, هو صراحة عنوان القسم  فيهدودة كتب " املكان اللي هنرشحلك سالم عليكم ,, أهال بك قارئي العزيز يف " 

مقتبس او مش مقتبس هو بصراحة نفس العنوان هو بصراحة نفس الفكرة لربنامج على اليوتيوب لديانا ناصر و يف هذا املوقف 

 الرهيب حبيي ديانا ناصر و بقوهلا شكرا لك ,,

 

يف الكتاب  ديل كارينجي بيعرض

أساليب للتعامل مع الناس و التأثري 

فيهم ,, الكتاب بيستخدم قصص و 

مواقف حصلت للكاتب و استخدم 

فيها االساليب ديه ,  زي الجتادل ، 

وأفضل طريقة لكسب نقاش هو جتنبه 

, احرتم آراء الشخص االخر ، وال 

,, و قواعد ثانية تقل الحد انه خمطئ    

 

عادات  ستيفن كويف يف الكتاب بيستعرض

و طريق للنجاح ,, الكتاب أتباع منه أكثر 

مليون نسخة و بيل كلينتون طلب  15من 

من ستيفن كويف أنه يشرحله و يدربه على 

تطبيق الكتاب ,, من أمثلة العادات ,, كن 

مبادر , أبدأ باألهم قبل املهم , أشحذ 

 املنشار .

 

 

أنتوني روبنز يف أبداع بشري بيعرض طريق واضح 

لتحقيق التوازن يف كذا جانب زي اجلانب الصحي و 

اجلانب العاطفي .. إخل ,, أكثر  جزئية بيأكد عليها 

الكاتب ربط سلوكنا بني األمل و السعادة و أن أي 

حاجة إجيابية ختلي عملها يسببلك سعادة و أن أي 

أملالكتاب رشحه  حاجة سلبية ختلي عملها يسببلك

األستاذ أمحد الشقريي و كان سبب يف تركه 

 للتدخني .
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 كتبه إسالم سعيد

 أنتوني روبنز يف أبداع بشري بيعرض

طريق واضح لتحقيق التوازن يف كذا جانب 

زي اجلانب الصحي و اجلانب العاطفي 

.. إخل ,, أكثر  جزئية بيأكد عليها 

الكاتب ربط سلوكنا بني األمل و السعادة و 

أن أي حاجة إجيابية ختلي عملها 

يسببلك سعادة و أن أي حاجة سلبية 

ختلي عملها يسببلك أملالكتاب رشحه 

قريي و كان سبب يف األستاذ أمحد الش

.تركه للتدخني   

 

لو كان بينا الرسول صلى اهلل عليه و سلم ,, جمرد التفكري يف األمر يدي راحة نفسية  تتخيل ملا  تزيد مشاكلك نروح 

له و نشكيله و خترج من عنده و كل همومك ممسوحة , ختيل لو تقبلوا و يضحك لك ,, أسرح خبيالك دقيقة يااااااه و 

ي لو شفتوا بيضحك صلى اهلل عليه و سلم , ختيل , ختيل اهلل ممكن أنسى كل هم كل مشكلة كل حاجة مضيقان

الراحة النفسية اللي تهد جبل غم لو قاعدين بنسمعوا يقولنا الصح , يعلمنا دينا , يهزر معانا , ختيل شعور سيدنا 

معاذ و عبداهلل بن عباس و الرسول بيقوله أحفظ اهلل حيفظك , ختيل شعور سيدنا معاذ بن جبل ملا الرسول قاله " يا 

اهلل أني ألحبك " فكر بس , حط نفسك يف موقف سيدنا معاذ , ختيل الرسول بيقولك أنا حببك , يهون علينا الرسول 

فقال أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم : أو ليس حنن إخوانك ؟ قال : أنتم  وددت أني لقيت إخواني  و يقولنا "

ِمْن َأَشدِّ ُأمَِّتي ِلي ُحبًّا َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي ، َيَودُّ  ويقولنا :  . يأصحابي ، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ومل يرون

يف نفس الوقت تأنيب ضمري , خجل من النفس , نقبلوا   ,, صلى هلل عليك يا رسول اهلل ,,  َأَحُدُهْم َلْو َرآِني ِبَأْهِلِه َوَماِلِه

 , بكل اللي عملناه , بكل اللي نفوسنا ,, أزاي ,بأخطأنا

تفتكروا لو كان بينا النهاردة ,, كان هريضى بطريقة هزارنا مع بعض ,, و بقول لنفسي قبل ما أقول لغريي , تفتكروا ملا 

 نشتم حد "بهزار" و  الرسول شايفنا ,, أسرح خبيالك تاني ,, حط نفسك يف املوقف 

ي الرسول , ملا يكون اهلزار عبارة عن شوية شتايم على شوية سخرية على شوية تفتكروا مجلة هزارنا مع بعض ترض

اب , كسر لكل ما يف أيه احلجرات تنابذ بااللق  

َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ  َعَسى َأْن يا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَلا ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء 

( َيا 11ْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن )َوَلا َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإمَياِن َوَمْن َلْم َيُت

ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوَلا َتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن  َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَّنِّ

 َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيٌم
أومال كتب ده ليه ؟؟ عشان افوق نفسي االول ,, و عشان مبحبش أكون يف دور الواعظ , مش مكاني , مش موقعي  , 

,,  عتيد رقيب لديه اال قول من يلفظ ال" و  ربنا قال :  السنتهم حصائد اال النار يف الناس يكب الزي الرسول ما قال "

ت ,, فيه ايه لو هزارنا و ضحكنا مع بعض يكون من غري انتقاص , من غري جرح , يكون هزار نضيف !! " أنا قرر

قررت أني أهزر ,, و أضحك بس من غري ما أنتقص من حد , من غري  ما أجرح حد بهزاري ,, عشان لو الرسول لو 

و يف النهاية بشكر أمحد الشقريي "أحبك يف اهلل: كان بينا مكنش هريضى بده ,  
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 كتبته دنيا حسن 

املنتشرة بصورة فجة فى  األخالقي االحنطاطالخيفى على أحد فى اآلونة األخرية مظاهر 

البعض قد يلتزم بأداء العبادات املطلوبة  اجملتمع و إن اختلفت مظاهرها من حالة ألخرى

ويظهرون فى اجملتمع العام باحلرص على إقامتها وهم يرتكبون أعمااًل يأباها اخللق الكريم و 

فحسن اخللق يكون حبالوة اللسان  اإلسالم ولكن تذكر قول ربك: )وكلهم آتيه يوم القيامُة فردا(..!!

صاحب خلق حسن جيب أن تتوّفر فيه صفات عديدة واحتمال األذى والصرب وحتى يكون اإلنسان 

وكثرية وقد تكون أبرز هذه الصفات االتصاف ب "احلياء" وكما نعلم أن تلك الصفة اتصف بها رُبكم 

: "إن ربكم حّيٌي كريم يستحي من عبده إذا رفع _صل اهلل عليه وسلم_قال رسولُ  اهلل  عزوجل...

نفسه عن  صاحبه فيعفكما أن احلياء حيكم  "شيءيهما يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرًا ليس ف

حّييٌة أنِت يا فتاة جذبك هذا الشاب بأسلوِبه امُلحرتم  .به.فعل ما خيدش هذا احلياء الذى اّتصف 

 احلالل" يفقربه لي  آلخرتيولكن دينك مينعك من ُمصاحبته وأنِت تدعني لياًل "إن كان خريًا 

ي من أمامك ومل تنظر إليها وترفض تلك الشهوة وأنت تقول حّيٌي أنت أيها الشاب حني مرت ه

"إن اهلل ناظرى,إن اهلل شاهدى ُمطلٌع علّي" وغضيت بصرك امتثااًل ألوامر اهلل وقدوًة بنبيك ُمحمد 

فضعف اخللق دليل على ضعف اإلميان والدليل ع ذلك ما حيدث من احنطاط األخالق بصورة  

بال أخالق هو وحش مت إطالقه على هذا العامل",ساعَدنى فى  قاسية...مسعُت قواًل راق لي "رجل

فهم األقاويل و األفعال التى يتم رصدها من معظم رجال جمتمعنا....وكما ورد عن النيب قوله: "إن 

سوء اخللق يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل" ,,كما أنه عليك أن تكون قليل الكالم وقليل الزلل 

سودًا وأن يكون حبك هلل بوالديك وال تكن فّحاشًا وال منامًا وال ُمغتابًا وال ح والفضول وأن تكون بارًا

أجل اهلل عزوجل......وكرهك من  

األخالق هلا النصيب األكرب فى ميزان العبد يوم القيامة،حني ُسِئَل رسول اهلل عن أثقل شئ فى 

لٍق حسن...."ميزان العبد قال "ما من شئ أثقل فى ميزان العبد يوم القيامة من خ  
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 كتبه حممد طلعت

ألن حلمك جيعلك من االحياء فاألموات ال حيلمون , أحلم  أحلمس حكرا ألحد, يأحلم الن احللم ل

بالرسم بعد ذلك أرسم حلمك ,, حلمك خيصك فال تنظر من أحد االميان به حتى و إن كان أقرب الناس 

كانت يف البداية حلم , أحلم و حلق بأفاق  ةإليك أهلك,, اصدقائك أقاربك ,, فلذلك أحلم,  فكل فكر

سعى إىل حتقيقه و لكن السؤال هنا كيف ؟عقلك يف دروب السماء و أ  

خطوات حتقيق هديف : ’’و لذلك سأقدم لك بعض اخلطوات , تأخذ بيدك لتحقيق هدفك   

أهدافك و جيب  قم بكتابة " هدفك الرئيسي" يف ورقة , الكتابة ستكسب قدرا من الطاقة تدفعك لتنفيذ

 أن يكون هدفك " واضح , حقيقي , حمدد " ميكن حتقيقه.

 هدفك الرئيسي إلي " أهداف صغرية " أكتبها أيضا ,, لتعتربها خطوات باجتاه هدفك الرئيسي . قسم

 أكتب خطوات لتنفيذ األهداف الصغرية .-1

 أنطلق.. و ابدأ تنفيذ خطوات " االهداف الصغرية "-2

 عند حتقيق كل هدف كافئ نقسك لتحفيز نفسك لتحفيز نفسك على أجناز املزيد-3

 رية , قطعة شيكوالتة ,قراءة كتاب , رحلة مع أصدقائك , افعل ما يسعدكاملكافأة : أجازه صغ

 

 حتقيق األهداف الصغرية سيقربك من هدفك الرئيسي .

نصيحة : جتاهل كل ما هو سليب , جتاهل احملبطني من حولك , فقط أستغل إمكانياتك و #

 طاقتك  لتحقيق أهدافك ,,

 ا العامل عليه أن يتغلب على أسس الفقر الستة :يقول حكماء اهلند ,, من أراد النجاح يف هذ

النوم 

الرتاخي 

اخلوف 

الكسل 

الغضب 

املماطلة 
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 كتبه أمحد مندور

يظل كل إنسان منا هكذا إىل  منذ الصغر و صفحات العقل بيضاء و القلب جوهرة تشع أنوار و ضياء.و

أن خيرج من بني جناحى أبويه و يصطدم باحلياة و خيالط املسوخ البشرية فريى هذا يكذب لكى 

الغش و هكذا  يفاإلساءة و ذاك يفعل كذا و هؤالء يبدعون  يفينجى بفعلته و ذاك يشتم و يتفنن 

 .هلم جره

يصيب األرض من  كالذيحيدث بها تصدع  احرتاممن مبادئ و  صغرييفمن هنا يبدأ ما تربى عليه 

الفتى خائب الرجى مشوه الفكر و اإلحساس يشكو حاله فيصطدم بكائن  فيأتيتواىل الزالزل عليها 

عليه من اهلل ما يستحق.فيقول له عامل الناس بنفس معاملتهم يعنى الغدار خليك أنت أغدر منه و 

العصابة.فصاحبنا يقول كلماته و هو منشرح  احلقري كن أنت أدنى منه و السارق كن له أنت رئيس

الصدر و قد غلف خربته من احلياة فى تلك الكلمات و التى كما يظن وفر على صغريى عناء البحث 

و أوضح له كيفية التصرف مع الناس.ولكنه فى األساس حوله إىل مسخ إىل أى كائن أخر غري 

 .اإلنسان

لناس بنفس معاملتهم لك ألنك إذا بادلت الكذاب يقول عباس العقاد فى هذا الشأن ال تعامل ا

بالكذب و املنافق بالرياء و السراق بالسرقة سوف تتجمع فيك كل تلك الصفات اللعينة و تصبح أحقر 

 .منهم مجيعا

اجلميع و كن أنت رجل أو كونى أقول أنا...كن إنسان و ال تتخلى عن إنسانيتك أبدا تعامل مع 

 .ق فى زمن الفوضة هى معشوقتهسيدة املبادئ و األخال أنِت

 .كن الشجرة املثمرة وسط الصحراء اجلرداء

 .كن أنت و ال تندم على خري أبدا
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 كتبه أمحد مندور

مليئة باحلب  عيش حياتك كما لو كان كل يوم فيها أخر يوم.ال جتعل شئ يوقفها بل إجعلها مستمره

و السعادة.إحيا احلياة و كأنك مسكة فى حميط ال تلقى للعواصف إهتمام تتجول بني البحور و 

اخللجان دون أى قيد يقبلها حيجزها عن السعادة.هكذا أنت و كذلك احلياة أنت تعيش مثقل 

رية ال باهلموم و تشعر بالوحدة و الضيق و حولك مجيع النعم إستغل شبابك إنعم بصحتك جتول حب

 .تعطى للناس إهتمام ألن ال أحد يهتم بيك فكل منا لديه مايكفيه

أما احلياة فهى متر علينا بنفس املقادير مع إختالفات فى الرتوش بسيطة.فهى حتمل لنا مجيعا 

 .السعادة

 .غري منطقك يتغري منطق احلياة

ما أريد ان اتعلمه هحب و قتما أشاء.لن اجعلها  قوهلا بأعلى صوت حياااااتى هعيشها كما أريد.هتعلم

 .تقف على شئ فهى ملك ىل و سوف تنتهى كما أريد

 .حتياتى إىل حيااتى
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 كتبته بسنت خالد 

ع يف حي سان ستيفانو املطل على شواطئ عروس البحر االبيض , تقطن السيدة "مريفت كمال شكري " سيدة أشرتهت بثراءها الفاحش و ذوقها الرفي

 فهي قد أختذت من جمال اهلندسة املعمارية عمال هلا ...نعم  ,يف تصميم البنايات املختلفة

مخسة و أربعون عاًما . زا يف منزهلا عن عمر يناههوصلين اليوم خرب وفات-  

و كيف  توفت هل هي وفاة طبيعية ؟ -  

ال!.. فلقد تعرضت للذبح أثناء نومهاّ -  

أوه ! حسننا سأعاين األمر فقط أعطين عنوانها مفصال.-  

املكان للتحفظ  بإحاطةاجلهات املختصة كضباط األدلة اجلنائية الذين قاموا  استدعاءبعد أخذ املعلومات الالزمة توجهت إلي منزل اجملين عليها بعد 

الوهلة  على األدلة يف أقل من ساعة كنت قد وصلت إلي املنزل املنشود و قد أبهرني املنظر كان منزهلا غاية يف الرقي و الفخامة يسرق أنظارق من

(األوىل هو  حييطه حديقة شاسعة ُزرعت بشتى أنواع الزهور اجلميلة يزينها يف املنتصف نافوره مياة ضخمة  عبارة عن منزل كبري للغاية ( كقصور األمراء

 مكونة من ثالثة طوابق ,

ن أوقفت سيارتي جبوار مدخل املنزل و ترجلت إلي الفيال خبطوات معاينة متفحص لكل ما أرى و مل يسقط نظري على سئ إال و قد رسخ يف ذهين م-

لي الصالة الرئيسية للمنزل ووجدت اجلميع اخلوف و القلق يغلو وجههم و أقصد باجلميع طاقم اخلدم كامال و البواب و اجلنايين و سرتة مجاله , وصلت إ

 بعض أفراد العائلة املتواجدون .

مباحث بدائرة سان ستيفانو .. ضابطأدهم حممد الدمريي  الضابطمساء اخلري يا سادة أعرفكم بنفسي أنا -  

أنه  فاستنتجت باجتاهيهز اجلميع رأسهم خائفني ثم قام رجال يبدو يف اخلمسون من عمره ميشي خبطى ثابتة حنوي و يبدو عليه الضيق مادا يده 

 الزوج ..

مرحبا بك سيد أدهم أنا هشام سعيد طبيب أمراض صدرية و زوج املرحومة مريفت-  

مرحبا سيدي ,,-  

وة .دعنا جنلس يف مكتيب هل تريد القه -  

أوه .. هذا ما أحتاجه األن ..-  

رفعون صعدنا إلي الطابق العلوي بعدما طلبت من اجلميع عدم اخلروج من املنزل تاركني خلفنا اخلوف احلائم يف القصر و رجال األدلة اجلنائية ي

 البصمات و يعاينون اجلثة حتى وصول وكيل النيابة ..

مكتب رائع !-  

مبتسما ثم تابع : أته تصميمها , قد كانت ذوقا معماريا رائًعا ,, رمحها اهلل . باجللوس قال هشام تفضلأشكرك -  

 متتمت بعده ثن جلست ,,

 حسنا سيد هشام عملت أن زوجتك تعرضت للذبح هل لي بالتفاصيل .

ا كان املنزل يغط يف نوم عميق دمائها ..للمشفى بعدها ملتابعة املرضى عدت يف الثالثة فجًر اجتهتهشام: لقد تناولنا العشاء سويا هنا يف املنزل ثم   

 أدهم: أوه ! أنا أسف
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 هشام: فقط أريد من العدالة القصاص يف قاتل زوجيت ,

 أدهم : هذا ما سنعمل عليه يا سدي ال تقلق,  ثم تابع أدهم بعدما محل كوب قهوته و أخذ أول رشفة ,

غريكما أنت و السيدة " أم فرج " ؟من كان مستيقظًا  أيضا   

 هشام: عم عبداهلل البواب .. فقط ثالثتنا ؟؟

 أدهم :هل الحظت أي عالمات غري مرحية أو تلقيت أي تهديدات خارجية مؤخًرا ؟

 هشام : ال على العكس ؟؟؟

 أدهم: ماذا عن أعدائك أو هل كان للسيدة مريفت أي أعداء خارجيني أو تلقت أي تهديدات ؟

: أنت تعلم أن زوجيت مهندسة معمارية و مصممة مباني معروفة يف جماهلا شخص مبكانتها بالطبع سيكون له أعداء ! لكين مل أمسعها تتحدث  هشام

 بشأنهم .

 أدهم :و ال حتى أثناء عملها مؤخرا هل حدث معها أي مشكالت .

هر ,,هشام : ال ,,عدا خالفات طفيفة بينها و بني صديقتيها املهندسة نور ما  

 أدهم : هل ذكرت لك سببها ؟

اهشام : ال على األطالق أذكر فقط أنها منذ أسبوع عادت مقتضبة الوجه و عندما تساءلت أجابتين أن هناك خالف بسيط و بينها و بني صديقته  

 قاطعنا صوت أخد العساكر يعلن عن وصول وكيل النيابة ,,

العمل و استقبال عضو النيابة شابا يبدو يف منتصف العشرينات يبدو عليه الدهاء متوسط الطول  أخذتين أقدامي إلي الطابق السفلي جمددا ملباشرة

 قوي البنيه ,

 و قد لونت الشمس بشرته يتمشى مع خضار عيناه

 قال يف ثقة مساء اخلري يا سادة ,,

 أنا أدعي أسر وجدي عضو النيابة املوكل بقضية سيادتكم ,,

فعلت املثل , ثم على الفور صعدنا لغرفة اجملين عليها ملعاينة اجلثة قبل نقلها إلي الطب الشرعي ,,تقدم هشام ملصافحته و بدوري   

ها ,,كانت غرفتها يف الطابق الثالث من املنزل خييم على جدرانها ألوان داكنة تعرب عن ذوقها و يف منتصفها جند حمور اجلثة الراقدة يف سرير  

ن سأنصرف ال أستطيع حتمل رؤيتها بهذا الشكل ,هشام: من فضلكما تصرفا كما تشاءا  

 قدر كالنا موقفه و مسحنا له باخلروج و بقيت أنا و أسر و ضابط األدلة اجلنائية أمحد

 أدهم : هل أنهيت عملك هنا .

 أمحد : نعم قال بعد تفكري

 أسر : حسنا و ..؟

مريب . شيءو ال يوجد الغرفة متلؤها البصمات بعضها .. بل أغلبها للخدم , و هذا طبيعي ,   

 أدهم : ماذا عن اجلثة 

 أمحد : كما ترون
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كما ثم تقدم حنوها و أشار بيده على رقبتها لقد تعرضت للذبح و أرجح أنه شخص قوي البنية كما ترون لقد تركت السكني أثار عميًقا بالرقبة 

 أرجح أنها تعرضت للتنويم الن اجلرح بالرقبة مستقيم أي أنها مل تقاوم الذبح ال كانت يف نوم عميق ..

 عقدت حاجباي لسماع كالمه يبدو األمر أكرب مما ختيلت .

 أدهم : أسر ما تعليقك ؟

غرابا ثم قال أنه خلفك .التفتت ألجده أختفى من جواري و ال أعلم أين ذهب .عدت بنظري ألمحد الذي رفع حاجبيه است  

أسر ..؟ قال أدهم بضيق صرب ثم تابع ماذا تفعل حبق اهلل ؟-  

 أسر بهدوء شديد جيعلك تفقد أعصابك أجبوني يا سادة ملا تضع سيدة ثرية ثراء فاحش لوحة كهذه ؟

 أمحد : و ما بها ؟

 أسر : أنظر جيدا و ستعلم ؟

ربهم من الزمن ثم صاح إنها مزورة !!!تقدم أمحد مستغربا حنو أسر ثم دقق يف اللوحة ل  

 أبتسم أسر برضا تابع بالضبط !

عن أسر هذا رسخ يف ذهين ,, انه شاب شديد املالحظة , فلم يالحظ رجال األدلة  انطباعالنظرات احلائرة و كان أول  ثالثتناتبادل 

 اجلنائية األمر و هو ببساطة شديدة الحظ

مقتنيات اجملين عليها ؟أسر : هل هناك أي مفقودات يف   

مؤخًرا الكن املريب هنا أنه كان يف هذا الصندوق , اقتنتهأمحد : نعم ! .. عقد املاس قد   

 و أشار بيده إلي صندوق جموهرات و ضع يف أحد أركان العرفة ثم تقدم مرتديا قفازاته و تابع أثناء فتحه للصندوق .

ا ثم ذهلنا عندما فتحه فقد كانت اجملوهرات الثمينة متلؤه .عليه أي بصمات غري بصمات اجملين عليه ال يوجد  

 قال أمحد يف حريه من أمره "

 ال بصمات و ال مفقودات أخرى ترى ملا يسرق أحدهم عقًدا و يرتك خلفه كل هذا .

 ألتفت أسر مشرًيا للوحة أستبدل هذه بأخرى مزورة لدينا سارق نزيه يعرف ما يريد .. هل هلا أي أعداء ؟

م : توي حتدثت مع هشام زوجها ,,  و قصصت عليه ما قاله حرفًياأده  

 أسر: إذا لدينا مشتبه بهم سارق يعرف الغرفة جيًدا و قاتل قوي البنية كما تقول يا أمحد ,,

 أمحد : رمبا الزوج ..

 أدهم : و ملا ال يكون أحًدا من اخلدم ..

لى األطالقأسر: أو   ال هذا و ال ذاك رمبا يكون شخص ال نتوقعه ع  

ق هل لديها حساب بالبنك أو وثيقة تأمني أريد تقرير تفصياًل  عن حياتها و أريدك يا سيد أدهم التحفظ على مجيع املشتبه بهم حلني التحقي

 معهم ,, أما أنت سيد أمحد أريدك حتقق أمر هذه اللوحة أمرها ال يرحيين.

 قال كالنا : حسًنا .

كالمه للجثة أما عنك فسنتدع الطب الشرعي يقول كلمته ,, ستذهبني يف زيارة للمشرحة ....                             أسر بينما يتأمل الغرفة موجًها 

يتبع                                
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 كتبه حممد أشرف 

توم و جري و يوجي و باباي و سالحف النينجا واملعلم اسبلنرت و لوزه نوسة تخ تخ 

عاطف حمب و بكار و رشيده  ولعب الكوره ف الشارع و ولعب البنات لالولي ومتاثيل 

اسكندرية وكهربا بااللوان و شاهدوني شهدنالك 25 :(و خالويص واخلري الي كان مليان 

الدنيا كلها و يوم اجلمعه مع اقاربنا كل دي حجات بنفتقدها جدا التقدم ف التكنولوجيا 

زي ما سهل علينا حجات و عمل حجات مسليه قتل فينا عادات حلوه يعين مبقناش نتفرج 

علي التليفويون و الربامج الكارتون املسليه الي قولتها من شويه حيت يوم جتمع العيله 

ده بقا فاكس برضوا ملا بنتجمع كل واحد بيمسك موبايلوا وشغال واتس اب فيس بوك 

تويرت انستجرام ف بقينا حاضرين باجسمنا بس حيت اللكوره الي بنلعبها ف الشارع بقت 

يف مالعب ترتان و الساعه ب 100 او 120 بعد مكنا بنلعب ب ال 4 سعات ببالش حيت 

االولي اللعبه املفضله للبنات مبقتش تتلعب بقا همهم السيلفي مرض العصر اجلديد حايتنا 

القدميه افضل و مسليه بكتري عن احلياه دي كل واحظ يرجع باملاضي و يقارن هيالقي 

 املاضي احلي بكتييييييري
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و أفضل مواقع تسفيد منها ,, يف عملية لقتل يومنا تتكرر على مدار السنة ,, من الفيس بوك   3توب 

,, االنرتنت إلي الواتساب ,, ثم نعرب إلي اليوتيوب مرورا باألنستجرام 

مليااااااااان خري , من رزق ربنا علينا أنه رزقنا األنرتنت و يف املقال ده 

 مواقع هتسفاد منهم ,, 3هنقولك 

1- TED : 

" موقع تيد بيحتوي ع  أفكار تستحق اإلنتشار حتت شعار "

جمموعة من الفيديوهات من حماضرين حمرتفني يف كل اجملاالت ,, من أشهر اللي حضروا 

" بيل جيتس , كارتر , انتوني روبنز  " و كله يف جماله ,, و املوقع موفر لفيديوهات  يف تيد

 كثري ترمجة عربية ,, خلي لتيد نصيب من يومك

2-lumosity  : من أسبوع ملدة أجازة تاخد لو رايك ايه 

 Subway و  CandyCrash و  clans of Clash و 

 و الضغط ترفع و جتنن اللي احلاجات تلك كلللللللللللللل

 ,,   lumosity جرب و ,, أيدك يف املوبايل الزق ختليك

  اهلل شاء ان هتدمنه و يوم كل بهجر , ذاكرتك و  عقلك هتنشط لعب شوية

  االحرتاف لدرجة يصل عربي حمتوى : إدراك-3

 اجملانية   كورسات لتقديم عربي موقع إدراك ,,

 بيقدم و ,, املهنية حياتك يف هتفيديك اللي

 زي عربية غري و عربية معاهد و جامعات الكورسات

 ” MITمعهد , املفتوحة العربية اجلامعة , بريوت يف األمريكية اجلامعة "

  جديدة بفكرة اجلاي العدد أستنونا ,, هتفيديك ملواقع ريعةس جوالة كانت وديه

 ؟! اجمللة مع

 

 

 

http://www.lumosity.com/
http://www.lumosity.com/
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و   Entertainmentأهال قارئي العزيز يف 

 أفكار للتسلية مع املتعة املخلوطة باإلفادة

بالنسبالي التسلية بتكون ثالت حاجات " فيلم أينميشن , رواية , 

 زهرة من الثالث بساتني ,, لعبة " و هنا هنرشحلك

Horton Hears a Who! 

و يف مغامرة عبقري الفيل هريتون بيكتشف عامل على ذرة ,, يف خيال واسع من مؤلف 

 حلماية العامل ده أتسلى و أتفرج ع الفيلم و أفتح أفقك و ختيل :[

 عايزة أجتوز

يف جمموعة من املفارقات الكوميدية ,,, غادة عبدالعال خترج وجبة 

قصصية خفيفة و مسلية و ختلص يف مرة او بالكثري مرتني ,, دكتور عال و 

 رحلتها يف البحث عن عريس , رحلة هيكون رفيقك الضحك فيها ,,

Portal 

و   Fpsن ألعاب و شوية مصارعة على شوية عربيات و ممك PES طبعا اجليمز ميثل ملعظمنا

ألعاب املوبايل ,, لكن اجليمز عامل تاني ,, صناعة كاملة بشركات كبرية ,, كثري منا 

ن بدري ده ,, بس حقيقي جرب و هتعرف أنك م جمربش العامل

 املفروض جترب ,, حتى البنات ,

النهاردة برشح لعبة شخصيا لسة جمربتهاش بس يف السكة ان شاء 

لعبة ذكاء , ألعاز , تشغيل دماغ و هلم جرا   Portalاهلل جتربها لعبة 

 جربها و شغل دماغك شويةمن هذا القبيل ,, 
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 رأيك يهمنا

 

5تدي اجمللة كام من   

 أحسن موضوع من وجهة نظرك أيه

 أيه رأيك يف تصميم اجمللة 

 أيه رأيك يف أسم اجمللة

  أفضل موضوع من وجهة نظرك

 أيه رأيك يف حمتوى اجمللة 

لو حابب تبقى معانا ,, تعاىل الرعاية و أسئل عن فريق اجمللة و أحنا حتت أمرك ,, العدد اجلاي هيكون 

 األفضل باذن اهلل
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 فريق اجمللة ..

 

 

 حممد أشرف                        دنيا حسن                          حممد طلعت

رائد مصطفى                   حممود قابيل                 عبدالوهابأمساء   

بسنت خالد                  إسالم سعيد                     أمحد مندور      

 أمري  صاحل                         حممد                  إسالم علي

اهلل  متت حبمد  

 

 


