
 

 

 

 

ػايًا، تم هً ذهك  02يالال َىعف صاٌ، نُغد يجشد فراج ال َرؼذ ػًشها 

انطفهح انثاكغراَُح انرً ذؼشضد نهمرم ػهً َذ "طانثاٌ"، دفاًػا ػٍ حك 

  .انفرُاخ فً تاكغراٌ فً انرؼهُى

 0202لهُهح تجائضج َىتم نغالو األطفال نؼاو  عُىاخويالال انرً فاصخ يُز 

اتالػ عاسذُاسذٍ، نحمىق انفرُاخ وحشياَهى يٍ يُاصفح يغ انهُذٌ ك

  .انرؼهُى، ولرههى نًؼاسضُهى

زاي ال يوسفمال  



يالال ػثشخ ػٍ سأَها وعخطها يٍ أفؼال "طانثاٌ" يٍ خالل ذذوَُاذها، 

وانرً كاَد ذزكش فُها اَرهاكاخ هزِ انجًاػح دوٌ خىف وتكم ؽجاػح ألهمد 

نىطُُح األونً ػهُها ػائهرها وانًحُطٍُ تها، ولذ َاند ػٍ رنك انجائضج ا

، كًا حصهد ػهً جائضج انغالو انذونُح 0202نهغالو، فٍ تاكغراٌ فً ػاو 

نألطفال انرٍ ذًُحها يؤعغح "كُذط ساَرظ انهىنُذَح"، كًا َاند أَضًا 

  .جائضج آَا تىنُركىفغكاَا انرً ذًُحها يُظًح ساو إٌ وس انثشَطاَُح

اغرُانها، فً أكرىتش ولذ دفؼد يالال ثًٍ َضانها، حُث حاوند "طانثاٌ" 

، حُث أصُثد إصاتح تانغح جشاء طهك َاسٌ ػهً صىب ػهً 0200ػاو 

سأعها، وَجد يٍ يىخ يحمك، حُُها أيشخ دونح اإلياساخ انؼشتُح تؼالجها 

ػهً َفمرها، حُث أسعهد نها طائشج طثُح يجهضج نُمهها إنً إحذي 

  .انًغرؾفُاخ انًرخصصح فٍ تشَطاَُا

انصحفُح، أٌ تاكغراٌ سذثد يغ اإلياساخ انؼشتُح  ولرها ركشخ انرماسَش

انًرحذج، نُمم يالال ػهً طائشج طثُح يجهضج إنً تشَطاَُا نُرى ػالجها فً 

أحذ انًغرؾفُاخ انًرخصصح، كًا ػشضد "إعالو أتاد" ولرها جائضج ذضَذ 

  .أنف دوالس نهمثض ػهً انجُاج 022ػهً 

ػاًيا، وياصاند  00َؾطد يالال فً يجال حمىق انًشأج يُز أٌ كاٌ ػًشها 

ذحصذ حرً األٌ انجىائض انؼانًُح، نؾجاػرها ػهً يىاجهح طانثاٌ وانًطانثح 

  .ترؼهُى انفرُاخ

فهمذ حصهد يالال ػهً جائضج "سو اٌ ووس"، وهً ذهك انجائضج انرً ذؤعغد 

، نًكافؤج 0222س وانرً لرهد ػاو ذكشًًَا نمرم انصحفُح انشوعُح سوٌ آٌ وو

  .انُغاء انهىاذٍ َذافؼٍ ػٍ حمىق انضحاَا فٍ يُاطك انُضاػاخ



كًا حصهد انفراج انثاكغراَُيح انصغُشج، ػهً انؼذَذ يٍ انجىائض وانًكافآخ 

انذونُح، يُها جائضج يُظًح انؼفى انذونُح، وركشخ يُظًح حمىق انطفم 

رً كشيد فً لاػح انفشعاٌ فً انثشنًاٌ انهىنُذَح "كُذصساَرظ" أٌ يالال ان

انهىنُذٌ، "خاطشخ تحُاذها يٍ أجم حصىل انفرُاخ ػهً انرؼهُى فٍ جًُغ 

 .. أَحاء انؼانى

يالال ًَد وذشػشػد فً أعشج ذحرشو انؼهى وانرؼهُى، ونكُها أعشج يُثىرج 

يٍ يحُطها االجرًاػٍ انزٌ َؤيٍ تؤٌ ذؼهُى انفراج َجة أٌ َرىلف فً عٍ 

 .حانثايُ

يالال نُغد يجشد فراج فاصخ تجائضج َىتم نهغالو، ونكُها حكاَح َضال ضذ 

انمهش وانظهى وانحشياٌ يٍ انرؼهُى وحك انحُاج نهًشأج انثاكغراَُح، هً سيض 

نكم ايشأج فٍ انذول انرٍ ذحُا ػهً عًاع أصىاخ انشصاؿ، وذؼُؼ 

 ...يغجىَح وعط لضثاٌ انُضاػاخ انًغهحح، وذذفغ ثًُها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أقوال 

زاي ال يوسفمال  

 

حنن ندرك أهىية الصوت عندوا 

 نصىت. 

 
طفن واحد , أستاذ واحد , كتاب واحد 

وقمي واحد بإوكانوي تغيري العامل .. 

 التعميي هو احلن , التعميي أواًل

 
لن يوقفوني .. سأحتّصن عمى تعميىي 

سواء كان ذلك يف املنزه، املدرسة أو أي 

 وكان

 


