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 جريدة الفكر الحر
 

 رئيس مجمس االدارة
 

 نياد كراره
ئيس التحريرر   

 أحمد سعيد
 مدير النشر
 دمحم رضا كافي

 
 

*************** 
 
 

ىدفنا اثراء العالـ بكتاباتنا 
 وكتابات المبدعيف

 
ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالـ 

 كمو
فالكممة و القمـ سالح فى 
وجو التخمف والجيل و 

 القمع
 رئيس التحرير

 شخصٍح انؼذد
 جًال دًذاٌ



 

 
 

 

 ا كافً دمحم رض

 

 
جُٛـ٤ٍ جُٔٛرحـ  

************************* 
 جُطح٣ٌم ٓؼِْ ئُطلص
 ذىش ج٣ًُٖ ض٤ٓ٬ًٙ ئ٠ُ

 ٝ جُكٔحْس ػ٤ِْٜ
 ػ٠ِ ُ٪ؾحذس جُطأٛد
 جُهحٚس أْثِطٚ
 ٠ِد ج١ًُ ذحُىٌِ
 جُكٛس ك٢ ْٜٓ٘

 ٣وٞٓٞج إٔ جُٓحذوس
ّّٖ ٝ,  ذطك٤ٍٟٙ ٌُ 
 ًٛج ػ٘ى ضٞهلص ػ٤٘٤ٚ
 جُٔ٘ط١ٞ جُطحُد
 ك٢ ٗلٓٚ ػ٠ِ
 ٤ٛ٣رٚ ج١ًُ ٝ ٚٔص
.  ٓٓطٍٔ ذٌَٗ جُطٞضٍ
 ك٢ جُٔؼِْ جذطْٓ
 ٣ٞؾٚ ٛٞ ٝ ْه٣ٍس
قى٣ػٚ ُِطحُد  : 

-  ٣ٌٔ٘ي َٛ!!  قحَّ
؟ كِٟي ٖٓ جُٜٜ٘ٞ  
 ٝجهلح قحَّ ٜٗٝ
 ٜٛٔٔحش ١ْٝ

 ك٢ ٬َٓءٙ ٖٓ ْحنٍز
 جُطٞضٍ ذىأ ٝ جُلَٛ

 جْططٍو ذ٤٘ٔح, ٤ٛ٣رٚ

هحت٬ جُٔؼِْ  : 

-  إٔ ضٓطط٤غ َٛ
 آنٍ ذاْْ ضهر٢ٍٗ
 سجٌُِٔٔ ِٓٞى

؟ ج٣ٍُٛٔس  
 ه٬٤ِ قحَّ ض٣ٍع
 ػ٠ِ جُطـِد ٓكح٫ٝ
 ٣ٌٖ ُْ ٌُ٘ٚ ٝ,  ضٞضٍٙ

 ًػ٤ٍج جُطأنٍ ٣ٓطط٤غ
 ػٖ ج٩ؾحذس ك٢

 ٣ٗؼٍ ٛٞ ٝ جُٓإجٍ
 ٖٓ ٓكحٍٚ ذأٗٚ

 إٔ كو١ أٌجو..  جُؿ٤ٔغ
 ٣ؿِّ ٝ ج٧ٍٓ ٣٘ط٢ٜ
  : كأؾحخ

-  ٣ح ج٧ٍٝ كحٌٝم جُِٔي
؟ ٤ْى١  
 ٖلط٤ٚ جُٔؼِْ ك١ٔ
 ٣وٍٞ ٛٞ ٝ ٤ٞن ك٢
ْه٣ٍس ك٢  : 

-  أّ ضٓأ٢ُ٘ قوح َٛ
 قوح أضؼؿد..  ؟ ضؿ٤د

"  جْٔي ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ

 ضرىٝ ٫ كأٗص" ..  قحَّ
 ٢ٖء أ١ ك٢ قحَٓح
 ٚحٓطح جُؿِِٞ ْٟٞ

 ٤ُٓص جُىجٌْس ًإٔ ٝ
..  جٛطٔحٓحضي ٖٞٔ
 إٔ قحٍٝ ٝ ئؾِّ
٬َٓءى ٓػَ ضٌٕٞ  . 
 ػِص هى ٝ قحَّ ؾِّ
 ٝ جُهؿَ قٍٔز ٝؾٜٚ
 أٖحٌ ذ٤٘ٔح ج٤ُٟن
 ٝ آنٍ ُطحُد جُٔؼِْ
٣وٍٞ ٛٞ  : 

-  كِٟي ٖٓ!  ٤ُٝى
ٓؼِٞٓحضٚ ُكحَّ ٚكف  

.. 
 ٝ ٤ُٝى جُطحُد ٜٗٝ
 غوس ك٢ ٣رطْٓ ٛٞ

٣وٍٞ إٔ هرَ  : 

-  جٌُِٔٔس ِٓٞى آنٍ
 جُِٔي ٛٞ ج٣ٍُٛٔس

,  جُػح٢ٗ كإجو أقٔى
 ٓؿِّ أػِ٘ٚ ق٤ع

 ٌِٓح ج٧قٍجٌ جُٟرح٠
 ٝ جُٓحوِ ك٢

 ٤ُٞ٣ٞ ٖٓ جُؼ٣ٍٖٗ
..  ن٤ٖٓٔ ٝ ئغ٤ٖ٘ ػحّ
 جُؿ٣ٌٜٞٔس ئػ٬ٕ قط٠
 ٖٓ ػٍٗ جُػحٖٓ ك٢
 ٝ غ٬غس ػحّ ٤ٗٞ٣ٞ

 . ن٤ٖٓٔ
 ٛٞ ٝ جُٔؼِْ جذطْٓ
٬٠ذٚ ك٢ ٤ٛ٣ف  : 

- ..  ٤ُٝى ٤ٌُُِْٓ ٚلوٞج
 ٝ ٗٔٞيؾ٤س ئؾحذس
٤ُٝى ٣ح ٌجتؼس  .. 
 ػ٠ِ ٝ ٤ُٝى ؾِّ
 ٝ جُلٍـ ػ٬ٓحش ٝؾٜٚ
 إٔ هرَ ج٫ٗطٛحٌ ٗٗٞز
 ٗظٍز قحَّ ئ٠ُ ٣٘ظٍ

 جُُّٜٔٝ ئ٠ُ جُٔ٘طٍٛ
 ًحٕ قحَّ ذ٤٘ٔح.. 

 طِثحٓٔ جٍُأِ ٓطٍم
 جٍُٜٝخ ك٢ ذٍؿرطٚ
ٛإ٫ء ًَ ػٖ ذؼ٤ىج  . 
 جُكٛس ٜٗح٣س ك٢
 ٖٓ جُٔؼِْ ٠ِد

 ٣وٞٓٞج إٔ جُط٬خ
 ذحٌَز ٖه٤ٛس ذحنط٤حٌ
 أٝ جُؼِْ ضح٣ٌم ك٢

 ٝ,  ج٤ُٓحْس أٝ ج٧وخ
 ذكع ذطوى٣ْ ٣وٞٓٞج
 ٤ٓٞ٣ٖ ن٬ٍ ك٢ ػٜ٘ح
 . كو١
 ٝ ُُٓ٘ٚ ئ٠ُ قحَّ ػحو
 ٣ٞجؾٚ ذأٗٚ ٣ٗؼٍ ٛٞ

 ٫ كٜٞ..  أنٍٟ ٣ُٛٔس
 ػٖ ٝ ٣ٌطد ٓحيج ٣ى١ٌ
 أٗٚ قط٠..  ٣ٌطد ٖٓ

 ذكػح هىّ ُٞ ذأٗٚ ٣ٗؼٍ
 جُٔؼِْ كإ,  ٓح

 أٞكًٞس ٓ٘ٚ ٤ْؿؼَ
 أنٍٟ ٍٓز ٬َٓءٙ أٓحّ

 إٔ هرَ ج٤ُأِ ئٗطحذٚ.. 
 ٝ..  ُُٓ٘ٚ ئ٠ُ ٣َٛ
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 أٓٚ ضوحذِٚ ًحٗص ذ٤٘ٔح
 ُؼٞوضٚ كٍـ ذحذطٓحٓس
 ئ٠ُ ٍٍٛٝ,  ْحُٔح
 ػ٠ِ ٤ُ٘ط١ٞ قؿٍضٚ
ًحُؼحوز ٗلٓٚ  ..  
 ٝ ىضٚٝجُ ذٚ ُكوص
 ذحُوِن ضٗؼٍ ٢ٛ
 ٓحيج:  كٓأُطٚ ٗكٞٙ
؟ ذي ٓح ؟ قىظ  
 ٫:  ٤ٞن ك٢ كوحٍ

 أؾِّ إٔ أ٣ٌى..  ٢ٖء
 . ٝقى١

 ك٢ ج٧ّ كحذطٓٔص
 ضٍذص ٢ٛ ٝ ٖلوس
 ك٢ هحتِس ًطلٚ ػ٠ِ
 ضؼٍٞص:  ػطق

؟ أنٍٟ ٍٓز ُِٓه٣ٍس  
:  ٤ٞن ك٢ قحَّ هحٍ
 ًٛٙ ئ٠ُ ؿر٢ أٗح َٛ

؟ جُىٌؾس  
 ك٢ ج٧ّ هحُص

..  ذحُطرغ ٫:  جْطٌ٘حٌ
 ضإٖٓ ٫ كو١ أٗص

 جُط٢ ُِىٌؾس ذ٘لٓي
 ًِٔس ًَ ٓغ ضؿؼِي
 ٝ ضطٞضٍ ْحنٍز
 كطُوجو ضهط٢ء

 ٓ٘ي ْه٣ٍطْٜ
 ٗلٓي ػ٠ِ كط٘ط١ٞ..

..  قُٞي ػٖٔ ض٘ؼٍُ ٝ
 ئٛٔحٍ ك٢ ضرىأ ٝ

 . وٌجْطي
 أٓٚ ئ٠ُ قحَّ ٗظٍ
 ٓهطِطس ق٤ٍز ك٢

:  ٣طٓحءٍ ٛٞ ٝ ذحُكُٕ
 ٣ح أكؼَ إٔ ػ٢ِ ٓحيج
؟ أ٢ٓ  

:  قُّ ك٢ ج٧ّ كوحُص
 ضِطلص أ٫ ػ٤ِي

 ضٜطْ إٔ ٝ,  ُٓه٣ٍطْٜ

 إٔ ػ٤ِي..  ذىٌجْطي
 أْٜٗ ُِؿ٤ٔغ ضػرص
 إٔ ػ٤ِي.. نطأ ػ٠ِ
 ٣ّٞ ًَ ٛىكي ٣ٌٕٞ

 ٧ٗي ُي ٣ٛلوٞج إٔ
 .. ٓطلٞم
 جذطٓحٓس قحَّ جذطْٓ
 ٣طٌِْ إٔ وٕٝ ذحٛطس
 ًطلٚ ػ٠ِ ج٧ّ كٍذطص

:  ضٜ٘ٝ ٢ٛ ٝ هحُص ٝ
٤ٖثح ْأ٣ٌي..  ضؼحٍ  . 
 ٛٞ ٝ ٓؼٜح قحَّ كهٍؼ
 ٗلٓٚ ه٢ ء٣ٍطٓح
 كأنًضٚ..  ٤ٍْٟ ػٔح
 ًحٗص ٟٓىز ئ٠ُ أٓٚ

 ج٤ٖ٧حء ذؼٝ ػ٤ِٜح
 ضوّٞ ًحٗص جُط٢

 ٓؿ٢ء هرَ ذط٘ظ٤لٜح
 ذ٤ىٛح كٍكؼص..  قحَّ

 ًر٤ٍج ًٍٜذحت٤ح ٓٛرحقح
 ضوٍٞ ٢ٛ ٝ ٓطٓهح
 إٔ ضظٖ َٛ:  ُكحَّ
 جٌُر٤ٍ جُٔٛرحـ ًٛج

 ٤ٌْٕٞ ًٛٙ ذكحُطٚ
 جُٔٛرحـ ٖٓ أكَٟ
؟ يجى جُ٘ظ٤ق جُٛـ٤ٍ  

 ُٔٛرحـ ٤ٜحذ أٖحٌش ٝ
 ٓؼِن ٢ٟٓء ٚـ٤ٍ
 هرَ جُـٍف ئقىٟ ك٢
 ذحُطرغ:  ضٓططٍو إٔ
 ج٥نٍ ٛٞ ٓطٓهح ًحٕ
 ذط٘ظ٤لٚ أهّٞ إٔ هرَ

 ٖٓ ٞٞتٚ ٤ُٓطغ
 . ؾى٣ى
 ٝ ُِكظحش قحَّ ٚٔص
 ُِٔٛرحق٤ٖ ٣٘ظٍ ٛٞ
:  ٧ٓٚ ٣وٍٞ إٔ هرَ
 إٔ ض٣ٍى٣ٖ ٓحيج

؟ أ٢ٓ ٣ح ضهر٢٘٣ٍ ! 
 ٓرطٓٔس ئ٤ُٚ ك٘ظٍش

 جُؼوَ:  ضوٍٞ ٢ٛ ٝ
 ئٕ ٣ْٜ ٫..  ًحُٔٛرحـ

..  ًر٤ٍج أٝ ٚـ٤ٍج ًحٕ
 ئيج ئ٫ ٣ٓطغ ٫ كٜٞ

ٚحقرٚ ذٚ جٛطْ  . 
 هى ٝ قحَّ جذطْٓ
 قٔحْس ٝ ذٍجقس ٖؼٍ
 ٛٞ ٝ ٗلٓٚ ُطـ٤٤ٍ

 ٣ح كٜٔص ُوى:  ٣وٍٞ

كٜٔص ُوى..  أ٢ٓ  . 
 إٔ هرَ ُكظس ٚٔص
 ٢ٖء ٖٓ ػ٤٘حٙ ضِٔغ
:  كوحٍ ذرحُٚ نطٍ

 أضط٢٘ ُوى ؟ أضؼ٤ِٖٔ
 جُٔطِٞخ جُركع كٌٍز
 ػٖ ْأًطرٚ .. ُِطٞ

 جُٔٛرحـ ٓهطٍع
 ضٞٓحِ..  جٌٍُٜذحت٢
 . ئو٣ٕٓٞ

 ضٞؾٚ جُٛرحـ ك٢
 ٝ ٓىٌْطٚ ئ٠ُ قحَّ
 جذطٓحٓس ٝؾٜٚ ػ٠ِ
 ئ٠ُ ٣ِطلص ُْ..  غوس

 ُْ ٝ ٬َٓءٙ ٗظٍجش
 قٛس ك٢ ٣طٍوو
 ض٤ِْٓ ٖٓ جُطح٣ٌم
 ػَٔ ج١ًُ جُركع
 ض٘حُٝٚ..  ذح٧ّٓ ػ٤ِٚ

 ك٢ ٛٞ ٝ جُٔؼِْ
 ُوى:  ٣وٍٞ ٝ وٛٗس
 ٤ٓٞ٣ٖ ِٜٓس أػط٤ص
 ذكػي أٗؿُش ك٤ٌق
؟ جٍُٓػس ذًٜٙ  
 ذ٘لّ قحَّ كوحٍ

 ُوى:  جُػوس جذطٓحٓس
 ُْ ٝ..  أ٣ٌى ٓح ػٍكص
 جُطٍوو ٖٓ وجػ٤ح أؾى
جُركع ًطحذس ك٢  . 

 جُٔؼِْ جذطْٓ
 ٤ٛثس ٖٓ ٓ٘ىٛٗح

 ٖٓ جُٞجغن قحَّ
 ٣ِو٢ إٔ هرَ ٗلٓٚ
 ٝ جُركع ذىجنَ ٗظٍز
 جنطٍش ُٔحيج:  ٣وٍٞ

 ئو٣ٕٓٞ ضٞٓحِ
؟ ػ٘ٚ ذكػي ٤ٌُٕٞ  
 ػؿرط٢٘:  قحَّ ٍكوح

 ُوى..  ق٤حضٚ هٛس
 جُؿ٤ٔغ ٓ٘ٚ ْهٍ
 ك٢ ٠حُرح ًحٕ ػ٘ىٓح

 ئوجٌز قط٠..  جُٔىٌْس
 ُْ ٗلٜٓح جُٔىٌْس



 جزيدج الفكز الحز 
 

 5 جزيدج الفكز الحز 

 ٣ٍٝٗٚ ًحٗٞج..  ذٚ ضإٖٓ

..  ُِٓه٣ٍس ٓػ٤ٍج ؿر٤ح
 ًحٗص ٖٓ ٢ٛ أٓٚ ئ٫

 ُٚ ضٞٓحِ ذإٔ ضإٖٓ
 ٣ٌٕٞ إٔ ػ٠ِ جُوىٌز
 جُٜ٘ح٣س ك٢..  أكَٟ
 أٗحٌ ٖٓ ٛٞ جُطلَ ًٛج

 ذٓرد ٧ٗٚ..  جُؼحُْ
 َجوش ذٚ أٓٚ ئ٣ٔحٕ
 ٝ..  ٗلٓٚ ك٢ غوطٚ
 أٝ ًَِ ذ٬ ٣كحٍٝ أٚرف
 ُٔح َٝٚ قط٠ َِٓ
 . ٣ٍ٣ى
 ُِكظحش جُٔؼِْ ٚٔص
 ٖؼٍ ٝ يٍٛٞ ك٢

 وجنِٚ ك٢ ذح٩قٍجؼ
 ٣رطْٓ إٔ هرَ ه٬٤ِ
 ك٢ ٣وٍٞ ٛٞ ٝ ُكحَّ
 ٣ح أقٓ٘ص:  ٓٞوز

أقٓ٘ص..  قحَّ  . 
 ٛٞ ٝ ٚٞضٚ ٌكغ غْ

 ٝ جُط٬خ ذو٤س ٣هح٠د
 قحَّ ٤ٌَِْٓ:  ٣وٍٞ
 هرَ ذكػٚ أ٠ٜٗ هى

 ذكػح ٣رىٝ ٝ..  جُؿ٤ٔغ
ُٚ ٚلوٞج..  ٓٔطحَج  . 
 جُط٬خ كٛلن
 قحَّ ٖؼٍ ٝ ؾ٤ٔؼْٜ
 ٝ ذحُٓؼحوز ٝهطٜح
 ئ٠ُ ٣٘ظٍ ٛٞ ٝ جذطْٓ
 ٝ..  جُٔ٘طٍٛ ٗظٍز ٤ُٝى

 ج٥ٕ"  ٗلٓٚ ك٢ هحٍ
 ٢ٌُ جُؿ٤ٔغ ْأٗحكّ
ج٧كَٟ إًٔٞ  " 

 * ضٔـــــــــــص* 

 
 

   
 
 

عةمعمومة أدبية سري  
 ذؼرف تذىر انشؼر انؼرتً

اصطالًدا أَّها أتٍاخ  

شؼرٌّح ذرُاول يجًىػحً يٍ 

انرفؼٍالخ انرئٍسح أو 

ٍْهًا نىزٌ  انفرػٍّح أو كه

ػروضً يذذّد أو إٌقاع 

ا ذُظى ػهٍه  ًّ يىسٍقً ي

انقصٍذج انشؼرٌح، وذأذً 

 ًّ يفاذٍخ تذىر انشؼر انؼرت

فً شطرٌٍ يرقاتهٍٍ فً 

َىع انرفؼٍالخ وػذدها، 

نشطر األول ٌذًم اسى ا

انثذر، وانشطر انثاًَ 

ٌذًم ذفؼٍالخ انثذر، 

وًٌكٍ يٍ خالنها ذذذٌذ يا 

إرا كاٌ انثذر صافٍّا، أْي 

ٌركّىٌ يٍ ذفؼٍهح رئٍسح 

وادذج، أو يخرهًطا تٍركّىٌ 

 ،ٍٍْ يٍ ذفؼٍهرٍٍ رئٍَسرَ

ويٍ خالنه ٌؼرف ذاّو انثذر 

ويجسوئه. وكاٌ أول يٍ 

وضغ يفاذٍخ تذىر انشؼر 

ؼرتً هى صفً انذٌٍ ان

انذهًّ، وقذ وضها نهثذىر 

 انسرّح ػشر، وهً: 

انثذر انطىٌم: طىٌٌم نه 

ٌَ انثذىِر فضائُم           دو

فؼىنٍ يفاػٍهٍ فؼىنٍ 

 يفاػم

 انثذر انًذٌذ: نًذٌِذ انشؼِر 

ػُذي صفاُخ            

فاػالذٍ فاػهٍ فاػالخ 

ٌّ انثسٍَظ  انثذر انثسٍظ: إ

          نذٌه ٌُثَسُظ األيُم 

يسرفؼهٍ فاػهٍ يسرفؼهٍ 

 فؼم

 انثذر انىافر: تذىُر انشؼِر 

وافُرها جًٍُم          

يفاػهرٍ يفاػهرٍ فؼىل 

َم انجًاُل  ًُ انثذر انكايم: َك

يٍ انثذىِر انكايُم          

يرفاػهٍ يرفاػهٍ يرفاػم 

تذر انهسج: ػهى األهساج 

ذسهٍُم          يفاػٍهٍ 

 يفاػٍم 

تذر انرجس: فً أتذُر 

األرجاِز تذٌر ٌَسُهُم          

يسرفؼهٍ يسرفؼهٍ   

 يسرفؼم

 تذر انريم: َرَيُم األتذِر 

ٌَروٌه انثقاُخ                

فاػالذٍ فاػالذٍ فاػالُخ 

تذر انخفٍف: ٌا خفٍفًا َخفّْد 

ته انذركاُخ          

 فاػالذٍُ يسرفؼهٍ فاػالخُ 

انثذر انسرٌغ: تذٌر سرٌٌغ 

           يانَه سادُم 

يسرفؼهٍ يسرفؼهٍ فاػم 

انثذر انًُسرح: يُسرٌح 

ثَُم            ًَ فٍه ٌُضرُب ان

يسرفؼهٍ يفؼىالخ يفرؼم 

انثذر انًضارع: ذُؼذّ 

انًضارػاُخ          يفاػٍم 

 فاػالخ

 انثذر انًقرضة: اقرِضْة 

كًا َسأنىا          فاػالخ 

 يفرؼم 

ٌْ ُجثِّد  انثذر انًجرس: إ

يسرفؼهٍ         انذركاُخ    

 فاػالخ 

انثذر انًرقارب: ػٍ 

رقارِب قاَل انخهٍُم          ًُ ان

فؼىنٍ فؼىنٍ فؼىنٍ فؼىل   

انثذر انًرذارك )وٌُؼرف 

ًُذذز وانَخثة(:  أٌضا تان

ذذَِز ذَُرقُم        ًُ دركاُخ ان

فؼهٍ فؼهٍ فؼهٍ فؼمُ       

سارة ما تتمناه في أدعو هللا أف تناؿ ابنتي 
 -الثانوية العامة ىذا العاـ وأف يكتب هللا لي ولكـ 

 الخير دوما حيث كاف. -أحبتي رفقاء القمـ 
 

 مجدي محروس
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إصدارات دار الفكر الحر 
 لمنشراأللكتروني

 

فى دويا كتاب سُاح 1

هللا للكاتة دمحم 

 الثسيُوي

 

كتاب أَراق الحة 2

 الطثعح الثاويح األخيزج

 للكاتثح وٍاد كزاري 

 

كتاب علشان تعيش 3

مزتاح رتاعياخ 

للكاتة سيد عثد الىثي 

  رحمً هللا دمحم

 

 لمز رحال لصائد4

 عاميح الطثعح الثاويح

 عصام أميه 

 

عثث لزشا السيد5  

 

 6التزاب الجائع على 

 عيسى 

 

 

 

 

 
 

 ناجح شرقاوي 
 

 ُمحتمة أيامى
 .. قالت لو
 كنُت أضحؾ
 .. ِمف قمبي

 أياـ
 كنت ُتحبني

 وَسِقمُت بعدؾ
 وجفَّ قمبي
 فى اليوا

 .. وأبكيتني
 وتوىُت بعدؾ
 .. ضيعتني
 . قاؿ ليا
 أتقولى

 أياـ كنتُ 
 !! أىواؾِ 
 وأنا أبحث

 عف قمبي
 مف يوـِ 
 جموحؾ

 ولـ القاؾِ 
 ومازلُت أنتظر

 أف تعودى
نياؾِ لد  

 ِذكراؾِ 
 ُمحتمة أيامى
 وال تنساؾِ 
 .. تعالي

 ُردى لى قمبي
 وقرري بعدىا

 أف َتبقِ 
 أو َترحمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ..أتمنى مف هللا أف يريح قمبي
  ..وأف أفرح قمب إبنتاي وزوجي

وأف ينوؿ كتابي بالمعرض إعجاب 
  ...الجميع

  ...وأف يحبب هللا في خمقو
ياتي أي عيفويبعد عف ح  

اسراء البكري  أو أي شر  .. 
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متالزمة التحذلق  
 Grammarاللغوي )

Pedantry 
Syndrome  

 ٍٓضر١ جٞطٍجخ ٛٞ
 ذح٫ٞطٍجخ
 جُو١ٍٜ جُْٞٞج٢ْ

 ٣ٗؼٍ ق٤ع جُلٍو ُىٟ
 ذًٜج جُٔٛحخ

 سذٍؿر ج٫ٞطٍجخ
 ضٛك٤ف ك٢ وجتٔس
 جُ٘ك٣ٞس ج٧نطحء ؾ٤ٔغ

 ٝ ٦ُن٣ٍٖ ج٬ٓ٩ت٤س ٝ
 ٖٓ جُوِن ػ٤ِٚ ٣رىٝ
 ج٧نطحء ُطِي ٌؤ٣طٚ

 .جُ٘ك٣ٞس

 جُىًطٌٞ ٤ٗ٣ٍ
 و٤٘٣ّ ج٢ٌ٣ٍٓ٧

 ٝ Dennis Baron ذحٌٕٝ

 ٓٓطٗحٌ ٝ ػحُِْ ٛٞ
 ٓطهٛٙ ٝ ُـ٣ٞحش
 جُِـس هٞجػى ك٢

 ئ٠ُ ٤ٗ٣ٍ ج٩ٗؿ٣ُ٤ِس،
 ٣ؼٍف ؾ٤ٖ ٛ٘حى إٔ

 ىهٞجػ ؾ٤ٖ" ذحْْ

 ك٢ ٣طٓرد" جُِـس
 جُٔٗحًَ ذؼٝ ظٌٜٞ

 ٝ قحِٓٚ ُىٟ جُِـ٣ٞس
 ػٖ جُٔٓإٍٝ ٛٞ

 ج٧ٖهح٘ ذؼٝ ؾؼَ
 ضٛك٤ف ٖٓ ٣ٌػٍٕٝ

 ُىٟ جُِـ٣ٞس جُط٤ًٍرحش
 .ج٥ن٣ٍٖ

 ذحٌٕٝ جُىًطٌٞ ٤ٟ٣ق ٝ
 جُؼِٔحء جًطٗحف إٔ
 ذح٩ٞحكس جُؿ٤ٖ ًُٜج
 ج٧وُس ٖٓ ج٣ُُٔى ئ٠ُ

 ن٬ٍ ٖٓ جُؼ٤ِٔس
 جُٔوطؼ٤س ج٧ٖؼس
 ئ٠ُ ٤ْإو١ ، ُِٔم

 ػ٬ؾحش جًطٗحف
 ٓط٬َٓس" ُـ ٓ٘حْرس
 ك٢" جُِـ١ٞ جُطكًُن

 ٤ٌْٕٞ ٝ جُٔٓطورَ،
 ٣ؼحٕٗٞ ُٖٔ ئٗوحي ك٤ٚ
 ٝ ج٫ٞطٍجخ، ًٛج ٖٓ
 ُِ٘حِ ًًُي ئٗوحي

 ذٜإ٫ء جُٔك٤ط٤ٖ
 ُـ٣ًٞح" جُٔطكًُو٤ٖ"

 ضكًُوحضْٜ ًػٍز ٖٓ
 .جُُٔػؿس

 جُط٢ جُىٌجْس ذكٓد
 ٖٓ ذحقػٕٞ أؾٍجٛح
 ٤ٗ٤ٓـحٕ ؾحٓؼس

 ٍُٗٗشٝ ج٤ٌ٣ٍٓ٧س،
ًٍج،  ٣وغ جُرؼٝ إٔ ٓإن
 جٌُطحذ٤س ج٧نطحء ك٢

 ػ٠ِ جٌُطحذس ذٓرد
 جُؼِْ ػىّ أٝ ج٤ٌُرٌٞو
 ذرؼٝ أٝ جُِـس ذوٞجػى

 ًٛج إٔ ئ٫ جٌُِٔحش،
ًٌج ٤ُّ  ػ٠ِ ٓرٍ

 ُٖٔ ج٬٠٩م
 ج٧نطحء ٣ٛككٕٞ

ح ًٔ  .وجت

 ػ٠ِ جُىٌجْس ٝأؾ٣ٍص
ًٛح 88  نِل٤حش ٖٓ ٖه

 ُٔكحُٝس ٓط٘ٞػس،

 ج٤ٖ٧حء ػٖ جٌُٗق
 ذ٤ٖ جُٔٗطًٍس
 ج٣ًُٖ ج٧ٖهح٘

 ضٛك٤ف ئ٠ُ ٤ٔ٣ِٕٞ
ًٔح جُِـ٣ٞس ج٧نطحء وجت . 

 ػ٠ِ جُوحتٕٔٞ ٝضَٞٚ
 ج٣ًُٖ إٔ ئ٠ُ جُىٌجْس
 ًٛج ئ٠ُ ٤ٔ٣ِٕٞ

 ٣ُٝ٘ػؿٕٞ جُِٓٞى،
 ج٧نطحء ٌؤ٣س ٖٓ

 ٣ـِد أٓحْٜٓ، جُِـ٣ٞس
ج٫ٗطٞجء ػ٤ِْٜ . 

 ػ٠ِ جُوحتٕٔٞ ًٝحٕ
 أٌِْٞج هى جُىٌجْس
 ذ٣ٍى ػ٠ِ ٌْحُس
 جُ٘حِ، ٖٓ جُؼى٣ى
 ٤ِٓثس ًحٗص ق٤ع

 ٝػود ذح٧نطحء،
 جُٔطؼِوس جٍُوٝو ضِّْٓ

 هحّ ذح٧نطحء،
 ػىو ذاٌْحٍ جُرحقػٕٞ

 ج٧ْثِس ٖٓ
 ٫ْطٌٗحف
 ٝٛ٘ح ٛإ٫ء، ٖه٤ٛحش
 إٔ جُؼِٔحء جًطٗق
 ٛإ٫ء ٖه٤ٛس
" جٗطٞجت٤س" ج٧ٖهح٘

ؿ٤ٍْٛ ٖٓ أًػٍ . 
 

 ج٤ُٓحم، ٗلّ ٝك٢
 ذٍجٕٝ، و٤ّٗ هحٍ

 ج٩ٗؿ٣ُ٤ِس جُِـس أْطحي
 ٓؼسؾح ك٢ ٝجُِـ٣ٞحش
 ئٕ ج٤ٌ٣ٍٓ٧س، ئ١ٞ٘٤ُ
 ج٧نطحء ضٛك٤ف ػحوز

 ٓرحُؾ ذٌَٗ جُِـ٣ٞس
 جٞطٍجذًح ٣ؼى ك٤ٚ

 ػحوز ٤ُّٝ ٗل٤ًٓح
 ًٔح ككٓد ُٓػؿس
جُرؼٝ ٣طٌٛٞ . 
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 ًٛج إٔ ذٍٝجٕ، ٝأٞحف
 جُ٘ل٢ٓ ج٫ٞطٍجخ

 أٗٞجع أقى ٛٞ
 جُو١ٍٜ، جُْٞٞجِ
جُرحقػٕٞ ٤ٔٓ٣ٝٚ  

Grammatical 
Pedantry Syndrome 

"  جُطكًُن ٓط٬َٓس
ك١ٞجُ٘ ". 

 ػِْ أْطحي أًى ًٔح
 ُ٘ىٕ ذ٤ٌِس جُ٘لّ

 أو٣ٌحٕ جُؿحٓؼ٤س،
 Adrian كٌٜٞٗحّ

Furnham ، ٓوحُس ك٢ 

ٓٞهغ ػ٠ِ  " 
Psychology Today" ، 

 ج٧ٖهح٘ إٔ
 ذٔط٬َٓس جُٔٛحذٕٞ
 جُ٘ك١ٞ، جُطكًُن
ح ٣ٝكرّٕٞ ذط٤ثٕٞ ًٔ  وجت

 آٌجءْٛ ٣ٍٝج إٔ
 ًَ ك٢ ٚك٤كس
 ئ٠ُ ذح٩ٞحكس ج٧ٌٓٞ،

 يًحتْٜ جٗهلحٜ
 ٝئذىجػْٜ ل٢جُؼح٠

 .جُٔ٘ؼىّ

 ضُٞى ٓط٬َٓس ٢ٛ ئيٕ
 ٌؿرس جُٗهٙ وجنَ
 ٓح ضٛك٤ف ك٢ ِٓكس
 ضؿحَٛ ك٤طْ قُٞٚ
 ٖٓ ًُطد ٓح ؾ٤ٔغ
 ٣ٝىهن ٝٓٞج٤ٞغ أكٌحٌ
 ػ٠ِ ٝذ٘حء. ئ٬ٓتي ك٢
 هرَ ٖٓ ٠ٍقٚ ضْ ٓح

 ٌوٝو ض٤٘ٛق ضْ كوى
 ئ٠ُ جُ٘حِ أكؼحٍ

 :ه٤ٖٔٓ

 

 ضِي ٣إ٣ى ٖٓ ٛ٘حى
 ٣إ٣ى ٝ جُىٌجْس
 كثس ٖٞٔ ض٤٘ٛلٜح

 جُْٞٞجِ ٞطٍجخج
 .جُو١ٍٜ

 ٣ؼحٌٜ ٖٓ ٛ٘حى ٝ
ًٚح ٝذٗىز، يُي  نٛٞ
 ُٟؼق ٬ٓقظطْٜ ذؼى

 ضىنَ ذٓرد جُِـس
 ٖٓ كأٚرف جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح

 ضٛك٤ف ٣طْ إٔ جُٞجؾد
 جُٟؼق يُي ٝضو٣ْٞ
ك٤ٚ ٍٓؿٞخ جُـ٤ٍ . 

 جُْٞٞجِ ٣ؼٍف ق٤ع
 ج٫ْٝح٠ ك٢ جُو١ٍٜ
 أٗٚ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس
 ٗل٢ٓ جٞطٍجخ
ّّٕ جُٔٛحخ ك٤ٚ ٣ٗؼٍ  أ
 ض٬َٓٚ ٘سٓؼ٤ّّ كٌٍز
ح ًٔ َّّ وجت  ٖٓ ؾًُءج ٝضكط

 ُى٣ٚ جُٞػ٤ٞجُٗؼٌٞ
َّ  ٝيُي  ه١ٍٜ، ذٌٗ
 ٣ٓطط٤غ ٫ أّٗٚ أ١

 ج٫ٗلٌحى أٝ جُطهِّٙ
 ئ٠ُ جُكحؾس ٓػَ ٜٓ٘ح،
 ذٌَٗ ج٤ٖ٧حء ضلّوى

 ٓٔحٌْس أٝ ٓٓطٍٔ،
 ٠ٝوِٞ ػحوجش
 إٔ أٝ ٓطٌٌٍّ، ذٌَٗ
 ػ٠ِ ٓح كٌٍز ض٤ٓطٍ
 ٣ٌٖٔ ٫ ذٌَٗ جًُٖٛ
 ًٔح. ذـ٤ٍٛح جُطل٤ٌٍ

 جُْٞٞجِ ف٣ؼٍّّ
 كٌٍ ذأّٗٚ جُو١ٍٜ
 ؾر١ٍ ِْٝٞى ٓط١ِّٓ
 جُلٍو ُىٟ ذطٌٍجٌ ٣ظٍٜ

 ٣ٝٓطكٞي ٬٣َٝٓٚ
 ٣ٓطط٤غ ٫ٝ ػ٤ِٚ

 ٝػ٤ٚ ٌؿْ ٓوحٝٓطٚ،
 كحتىضٚ؛ ٝػىّ ذـٍجذطٚ
 ٝجُطٞضٍ ذحُوِن ٣ٝٗؼٍ

 ضِْٞٞ ٓح هحّٝ ئيج
 ٣ٝٗؼٍ ٗلٓٚ، ذٚ

 ُِو٤حّ وجن٢ِ ذاُكحـ
 .ذٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ١ أصة ئٕ
 ٛٞ أٓخ

 اُصٞعح
 اُز٢ اُصبصهخ
 ػ٤ِٜب ر٘ؼٌس

 .أكٌبعٛب
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 إيماف صالح 

 ليتني

تني أعبر كل ىذا دوف لي
 أف أسقط في فوىة العشق

ليتني أعبر مرحمة الحنيف 
 تمؾ دوف إصابة بالروح

ليت صوتؾ ال يغزو قمبي 
 بيذا الشكل المخيف

 ليتني لـ أعد ىنا ياعزيزي 

 لماذا يأتي طيفؾ في حممي

يبعد عنى النـو وأعيش في 
 القمق الدائـ

يغرس نبتة الحب بقمبي 
 ويرحل

عب ليتركو يكبر ويتش
 .وأصبح عالقة بو

 أسماء األلفي

 خدعت روحي

 يا مف ممكت روحي و قتمتيا

 يا مف غزوت قمبي و ذبحتو

يا مف سيطر فكرؾ عمى عقمي 
 فرفضتو

 اكرىؾ 

 اكرىؾ كما اكره روحي وقمبي

 اكرىؾ وعقمي ابدا لف يقبمؾ

عممتني حبؾ  باجمل عبارات 
 اليوى 

و حمقت معؾ فوؽ السماء الى 
 الفضا

 ـ مصابيح دربنا.جعمنا النجو 

 افترشنا السحاب وطننا لنا 

 فماذا انت فاعل بيذا الحبيب

 سحقتو

 سحقت روحو وقمبو

مسخت وجدانو لكائف لـ يعد 
 يممؾ طير البشر

 ال تركتو وحيدا يرتضي وحدتو

و ال استطعت انت اف تؤنس 
 وحشتو

 سألتو با أال يتركؾ

 فاستبحت حبو وحرقتو

 ال تقترب او تفكر اف تعيد ما
 كاف

 فمـ يعد حبيبؾ كما كاف

 تركؾ ولف تطأ قدمؾ موطنو

تعود العيش بدونو فاف اقتربت 
 لف يرحمؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ُٞثغ ٓبعرٖ
 ك٢: )ً٘ؾ

 ُٖ اُٜ٘ب٣خ
 ًِٔبد ٗظًغ

 ثَ أػضائ٘ب،
أصضهبئ٘ب صٔذ  
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 شخصيات مصرية
الميندسة / رنا 

  القميوبي
 
رنا القميوبي ميندسة و 

مخترعة مصرية ، 
 أسست شركة أفكتيفا
Affectiva  بيدؼ

تطوير "الذكاء العاطفي 
. لألجيزة التكنولوجية"
وىي شركة تعمل في 
مجاؿ تحميل الشعور 

واالنفعاالت اإلنسانية، 
والتي نشأت داخل 

مختبر معيد 
ماساتشوستس 

لمتكنولوجيا. حاصمة 

عمى البكالوريوس 
والماجستير عامي 

عمى  2000و 1998
التوالي في عموـ 

الكمبيوتر مف الجامعة 
األمريكية بالقاىرة وعمى 

الدكتوراه مف جامعة 
ـ إختيارىا كامبريدج، وت

كعضو في مجمس أمناء 
الجامعة األمريكية 

2015بالقاىرة عاـ  . 
ولدت رنا القميوبي عاـ 

، وبدأت رحمتيا 1978
مف القاىرة إلى بوسطف 

بدراستيا حاسبات 
ومعمومات وتجارة 

لكترونيات بالجامعة  وا 
األمريكية بالقاىرة ثـ زاد 
اىتماميا بالتفاعل بيف 

اإلنساف والحاسوب 
لمتكنولوجيا  وكيف يمكف

أف تطور ىذه العالقة 
مع تزايد الوقت الذي 

يقضيو المستخدـ عمى 

األجيزة اإللكترونية. 
حصمت رنا عمى 

الماجيستير مف القاىرة 
ثـ الدكتوراة مف جامعة 
كامبريدج وكاف تركيزىا 

عمى بناء حاسوب 
يمكنو قراءة المشاعر. 

عادت لمصر بعد 
الدكتوراة واشتغمت 
ة بالتدريس بالجامع

األمريكية لمدة سنة فقد 
كاف حمميا االشتغاؿ 
بالمجاؿ األكاديمي ثـ 
حصمت عمى وظيفة 

بحثية في معيد 
ماساتشوستس 

حيث  MIT لمتكنولوجيا
كانت تتنقل بيف القاىرة 
وبوسطف لمدة عاميف 
متواصميف قبل أف تبدأ 
شركتيا في ظل دعـ 
كبير مف زوجيا الذي 

يعمل بمجاؿ 
 .اإللكترونيات أيضا
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، مف خالؿ شركة امت
إفيكتيفا، التي تركز 

عمى استشعار وتحميل 
العاطفة، بعمل اختراع 
يجعل أجيزة الكمبيوتر 
تتعرؼ عمى الشعور 
اإلنساني بناء عمى 

تعبيرات الوجو وردود 
الفعل، وىو ما استحقت 

عميو الشركة جائزة. 
وقامت كعالمة أبحاث 

بمختبر معيد 
ماساتشوستس 

 لمتكنولوجيا قبل إنشائيا
إلفيكتيفا بقيادة تطبيقات 
تكنولوجيا العاطفة في 
مجموعة متنوعة مف 
المجاالت بما في ذلؾ 
بحوث الصحة النفسية 

والتوحد.ىي المدير 
” أفكتيفا”التنفيذي لػ

وعضو مجمس إدارة 
” تؾ وادي“منظمة 

األمريكية غير الربحية 

تعمل فييا عمى دعـ 
رائدات األعماؿ النساء 

في الشرؽ األوسط 
ضافة لكونيا عضوة باإل

بمجمس أمناء الجامعة 
األمريكية. كما نشرت 
أعماليا في العديد مف 
المنشورات بما في ذلؾ 
مجمة نيويوركر، ووايرد، 

وفوربس، وفاست 
كومباني، وووؿ ستريت 

جورناؿ، ونيويورؾ 
تايمز، وسي اف اف 

وتايـ. وكانت القميوبي 
ـ TED مف متحدثي ، وت

اختيارىا ضمف أكثر 
دات أقوياء سبعة سي

مف قبل  2014عاـ 
 مجمة

Entrepreneur   كما
أدرجت في قاعة الشيرة 

لمنساء المتخصصيف 
في مجاؿ اليندسة. كما 
تـ اختيار القميوبي في 

 قائمة
MITTechnology 

ألفضل  2012لعاـ 
مبتكر تحت سف  35
واختيرت أيضا في  35

 Advertising قائمة
Age  40ألفضل 
. 40مبتكر تحت سف 

تمقت  1998ـ وفي عا
القميوبي كأس الرئيس 
مف الجامعة األمريكية 

بالقاىرة لتخرجيا األولى 
عمى دفعتيا. وعمى 
مدى الخمسة عشر 

سنة الماضية، اكتسبت 
القميوبي خبرة واسعة 

في األوساط األكاديمية 
وقطاع األعماؿ. وبعد 
أف عاشت في مصر 

والخميج والمممكة 
المتحدة وحاليا بالواليات 

األمريكيةالمتحدة  . 
” أفكتيفا“أطمقت رنا 

كشركة تكنولوجية تطور 
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األجيزة اإللكترونية 
لقراءة المشاعر مف 

 2009مصر في أبريل 
وتتخذ مف بوسطف مقرا 

ليا وتواصل سفرىا 
المكوكي بيف المدينتيف 
حيث يعمل فريق مف 

شخصا في مصر  20
في أمريكا 30و . 

في خالؿ أقل مف ثالث 
سنوات، وصمت أفكتيفا 

دولة  75إلى  في
أكثرىـ استخداما 

لمتكنولوجيا كانت اليند 
والصيف وأمريكا وفيتناـ 

ندونيسيا وتايالند.  وا 
 7وسجمت الشركة 

براءات اختراع وال زاؿ 
عمى القائمة  30لدييا 

في قراءة المشاعر في 
مناخ رقمي عبر 

الخوارزميات وتطبيقات 
في األلعاب والشبكات 

االجتماعية وكيفية توقع 

نولوجيا لرد الفعل التك
بعد مشاىدة اإلعالف 

لتحديد إذا كاف المشاىد 
سيشتري المنتج أـ 

سيكتفي بمشاركتو في 
دائرتو وأيضا كشف 
التكنولوجيا لمشاعر 

األلـ مف خالؿ مراقبة 
الوجو. وتقوؿ رنا عف 
بداية تطبيق تكنولوجيا 

قراءة المشاعر "بدأ 
تطبيق النظاـ 

اإللكتروني الذي أعددتو 
ستي في في درا

كامبريدج عمى األطفاؿ 
المصابيف بالتوحد في 

بريطانيا وفي أحد 
المقاءات تعرفت عمى 
روزاليف بيكارد، مؤلفة 

الحوسبة “كتاب 
 Affective ”الوجدانية
Computing  وعممنا

سويا وحصمت عمى 
تمويل مف إحدى 

المنظمات العممية 
األمريكية لتطوير 

تكنولوجيا تساعد ىؤالء 
يد األطفاؿ في مع
ماساتشوستس 

لمتكنولوجيا. عممت عمى 
المشروع مع بيكارد 

لمدة ثالث سنوات في 
المعيد وتعاونت مع 

إحدى المدارس الخاصة 
واستخدمنا نظارة جوجل 

التي يرتدييا األطفاؿ 
لتقرأ ليـ مشاعر مف 
حوليـ" وأستطردت 
"لمطمبة في معيد 

ماساتشوستس فرصتيف 
سنويا لعرض 

مشروعاتيـ التي 
مييا أماـ يعمموف ع

شركات مختمفة. طواؿ 
السنوات الثالث مف 

ونحف  2006-2009
نعرض ما طورناه عمى 
أنو تكنولوجيا التوحد 
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والشركات تقترح عمينا 
استخدامات أخرى مثل 

استجابة الجميور 
إلعالنات شركات 

المشروبات الغازية أو 
في السيارات لتنبيو 

السائقيف في حالة النوـ 
سنة أثناء القيادة. في ال
 18األخيرة، عرضت 

شركة شراء التكنولوجيا 
التي طورناىا لكف لـ 

نستطع البيع ألننا نعمل 
في إطار الجامعة. طمبنا 

مف مديرنا مزيدا مف 
الباحثيف فقاؿ إنيا 

ليست مشكمة بحثية 
ووجدىا فرصة تجارية 

فنصحنا بتأسيس 
شركة. ترددت في 

البداية ألني ال أجيد 
البيزنس لكف أقنعني 

أني سأخذ ما بنيتو  فكرة
وأطبقو عمى مستوى 

العالـ كمو وأصبحت أنا 

وبيكارد شريكتاف في 
 الشركة

 
 
 
 

 

       

 

 الثائسح

 حسام تاظح

 
 ٝٛـــ٠ ذحتٓـــس ًحٗـــص

ـــــــد ؾحُٓـــــــس  ذؿحٗ
ـــــن، ـــــس جُط٣ٍ  ٓطٍه

 ُوـى٤ٜٓح ض٘ظـٍ ٧ْلَ
 أًػـٍ ًحٗـص جُكحك٤ط٤ٖ،

 ضكـحٍٝ ِٗٔس ٖٓ ذإْح
ــٞجٍ ــَ ٠ ــٍٝؼ ج٤ُِ  جُه
 قٔـــحّ ٓـطـــّ ٓـــٖ

 قطــ٠ ن،َُــ ٌنــح٢ٓ
 ٚـــرحقح أقـــىْٛ هـــحّ

 كــــــأ٠ٜٗ ٤ُٓــــــطكْ
 ه٣ٞس ٓحء ذىكؼس ذإْٜح
ـــٖ ـــىٔ ٓ ـــح جُ  ؾٍكطٜ

٨ُذى ُط٘ط٠ٜ ُِرحُٞػس . 
 كــــ٠ ٣ــــىٟ ٝٞــــؼص
 ػِٔـس كهٍؾـص ؾ٤ر٠
 ػ٤ِٜـح ٌٓطـٞخ ٓؼى٤ٗس
ََُٝطٜــح ،1 ٌهــْ  ٝٛــ٠ ض٘ح

ــس ــٍ إٔ وٕٝ ٓطٍه  ض٘ظ
 نطــٞجش، ْــٍش ئُــ٠،

ػحٌٓس ذٍؿرس ٖؼٍش  
 

 ئُطلص ٝؾٜٜح، أٌٟ إٔ 
 ُــــ٠ كرــــىش نِلــــ٠
يجضٜح، ًحُِ٘ٔس ذحُلؼَ  

 ٝٓـــىوش ئ٤ُٜـــح ػـــىش 
 أنــــٍٟ ٓــــٍز ٣ــــىٟ

 ٤ًق جُؼِٔس، ك٘حُٝط٠٘
 إٔ أ٣ٌـــى أٗـــ٠ ػٍكـــص

 أنٍٟ؟ ٍٓز أْطؼ٤ىٛح
أو١ٌ ٫ . 

ــْ ــٍ ُ ــ٠ ض٘ظ ــٖ ئُ ٌُٝ 
 ُِؼِٔـــــــس ٗظـــــــٍش
 ٣ــى١، كــ٠ جُٔؼى٤ٗــس

 ٌأْـٜح ضٍكغ جٕ ض٤٘ٔص
 أوٌٟ ٫ ٝؾٜٜــــح، ٧ٌٟ
ــحيج ــ٠ ُٔ ــًٙ ضطٌِٔ٘ ٛ 

 نطٞجش ٍْش جٍُؿرس،
 ٚــــ٤ٍ ٓطؼـــْ ٗكـــٞ

 جُٗــــؼر٤س، ٨ًُــــ٬ش
ـــى١ وْٓـــص  كـــ٠ ٣

 ٌٝهـس ٝأنٍؾـص ؾ٤ر٢
 ،18 ٌهـْ ػ٤ِٜـح ٌٓطٞخ
 ٖــطحتٍ غــ٬ظ ئذطؼــص
 كـ٠ ذِلْٜ هحّ ٚـ٤ٍز
 ػـــىش ، ًر٤ـــٍز ٌٝهـــس

 ٣ــىٟ ٝٓــىوش أوٌجؾــ٠
 جُِٔلٞكـــــس ذحٌُٞهـــــس
 يجش جُٔؼى٤ٗس ٝجُؼِٔس
ـــــــٍهْ  ٌجتكـــــــس ،1 جُ
 أٗلٜح، وجػرص جُٗطحتٍ
 ضط٘ـــحٍٝ ُٝـــْ ض٘حُٝطٜـــح
ـــــس ـــــس، جُؼِٔ  جُٔؼى٤ٗ
 ،جٗطظــٍ أٓحٜٓــح ٝهلــص
 ٣رـىٝج هٟـٔس؛ ئُطؤص

 ٌكؼـص ُٜـح، ٌجهـص أٜٗح
 ػ٤٘حٗـح، كاُطوـص ٝؾٜٜح

 ُوـــى جُلـــُع، ئٗطـــحذ٠٘
ـــــــص ـــــــ٠ ٌأ٣  ٬ٓٓك

ٝؾٜٜح ك٠ ٌٝٚٞض٠ . 
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 ٌىاءمطز

العشك لذج  

 
ـــس كـــ٢ ـــس ؿٍك  ٓظِٔ

 ٓوؼــى ػِــ٠ ؾِٓــص
ـــــحذٌس ـــــى١ ٓطٗ  ج٣٧

 ٖــى٣ىز ذرــٍٝوز أٖــؼٍ
 ؾٓــى١ أ٠ــٍجف كــ٢

ــــــى٢ٓ ــــــق ٝه  ضٍضؿ
 ذأْ٘ح٢ٗ أػٝ…ٝضٜطُ

 ٤حٗحٝأق…ٖلطح١ ػ٢ِ
 ٓغ ك٢ٔ أػٛحخ أٖى

ـــــــُجَ ـــــــ٢ جٛط  ٌأْ
ـــــــــــــــــــــىجن٢ِ  ٝذ

 جػٛـحخ أٖى.…٣ٍضؿق
 أٚــحذؼ٢ ٝأؿِــن ٣ــى١

 ذٗة جضٔٓي ًٝأ٢٘ٗ
 هرٟــــــــــس كــــــــــ٢

 أؾؼـــَ أق٤حٗـــح…٣ـــى١
ــى٢ٓ ــح٢ٓ ه  ًهــ١ أٓ

 ٝأق٤حٗـــــح ٓٓـــــطو٤ْ
 أْــــــــلَ أٞــــــــؼٜح

ــ٢ ــؼٍ…ٓ٘ ــس أٖ  ذٍؿر
 جُطــــ٠ٞ كـــ٢ ػحٌٓـــس
 ٗلٓــ٢ ػِــ٢ ٝأذِــَ

 أظــــحك١ٍ أهٟــــْ..…
 أٚــــــحذؼ٢ ٝأقــــــٍى
 أٖـؼٍ.… ٣ٜطـُ ًر٘ىٍٝ
 ًٝأٗٚ ذؼو٢ِ سذٓهٞٗ
. …ج٩ٗلؿحٌ ٖٝي ػ٠ِ

ـــــــــــ٢ أٖـــــــــــى  ك
 إٔ أقــــحٍٝ…ٖــــؼ١ٍ
 ٌُٝــٖ ٗلٓــ٢ أضٔحُــي
ـــىٟٝ وٕٝ ـــص.. ؾ  ٓحَُ

 كـــ٢ ذٍػٗـــس جٖـــؼٍ
 ذرـٍٝوز أٖؼٍ..ؾٓى١
 ُــق أقــحٍٝ.…ٝنــٞف
 ٝ ؾٓــى١ قــٍٞ ٣ــى١
ــــس جقطٟــــٖ إٔ  جُطلِ

ــــىجن٢ِ ــــح ذ  ٝج٠ٔثٜ٘
. ٗلٓـــــ٢ ٝجقطٟـــــٖ
ــــــىغٜح ــــــىجن٢ِ أق  ذ

ـــــــــح ٝأٓٓـــــــــي ُٜ 
 ٫ ٚــــ٤ٍض٢…ٖـــٔؼس
 ذؿحٗرـي ٛ٘ح أٗح ضهحك٢

ــٍ ْــأظَٝ ــٍ ٥ن  جُؼٔ
 ضؿِـّ ٓحَجُـص ٌُٜٝ٘ح
 أقـى ك٢ نحتلس ٝق٤ىز
ــحى جُـٍكــس أًٌــحٕ ٘ٛ ..
 ق٤٘ٔـــح أضـــًًٍ ٓحَُـــص
 ٓـٖ جٍُجذؼـس كـ٢ ً٘ص

 جٜٗحُــص ٝأٓــ٢ ػٔــ١ٍ
 ذحُٟـٍخ ؾٓى١ ػ٠ِ

ــــح… ــــحٛىضٜح ق٤٘ٔ ٖ 
 ؿٍكـس كـ٢ أذ٢ ضهٕٞ

ـــــــــ٠ ٗٞٓـــــــــٚ  ٝػِ
 أكٜـْ ٫ ً٘ص…كٍجٖٚ
 ٍٞذط٢٘ ٌُٜٝ٘ح ٢ٖء
ــص ــ٢ ٝهحُ ــًٌز ُ -: ٓك

ـــــح٢ً ـــــ١ٍ إٔ ج٣  ضهر
 ذٔــــــــــح ىىٝجُــــــــــ
ـــ٢…ٖـــحٛىش  قؿُض٘

ـــ٢ ـــس ك  ٖـــى٣ىز ؿٍك
 ذٞؾٞو ٖٝؼٍش جُظ٬ّ
ـــــأٌ ـــــ٢ ك ـــــ٢ ٓؼ  ك
 أٚــٍل ظِِــص..جُـٍكــس
 ٓ٘حو٣ـس ٝأذٌـ٢ ٝأٍٚل
 ٚـــٞش ذـــأػ٠ِ ػ٤ِٜـــح
ــ٢ أٓــ٢ ــٖ أنٍؾ٤٘ ُٝ 
 أٓــــ٢ …أذــــ٢ أنرــــٍ

 أْـٔغ ً٘ص…جٗو٢٘٣ً
ـــٞضٜح ـــٚ ٚ ـــ٢ ٓؼ ٛٝ 
 جُؼٗن ًُز ٖٓ ضٍٛل

ــــــٍأز.… ــــــس ئٓ  ٓطوِر
 جُِٜــٞ ضؼٗــن ج٧ٛــٞجء

 ض٘طظــــــــــٍ ٓــــــــــحيج
ــح؟  ٚــى٣ن ٝٛــٞ.…ٜٓ٘
 ًــَ ئ٤ُٜــح ٣ٝــأض٢ أذــ٢

ــّٞ ــى ٣  أذــ٢ نــٍٝؼ ػ٘
 كــــــــــ٢ ُؼِٔــــــــــٚ

 ًٛج ٣ٌُٝٗح ق٤٘ٔح..ج٤َُِ
 ضٟــؼ٢٘ ًحٗــص جُِــٙ
 ٓــغ جُـٍكــس ٛــًٙ كــ٢

 ٣طِــــٕٞ قطــــ٠ جُلــــأٌ
ــحُِٕٞ ج٧كــن  ج٧قٔــٍ ذ
 جُٗـّٔ ن٤ـ٠ٞ ٝضرىٝ
 ٝ ٚحٓطس أٌٓع..ج٠ُٝ٧

 جضؿٓــّ ذــَ أذٌــ٢ ٫
 ٝأْــــــٔغ ػ٤ِٜٔــــــح
 ؿٍكـــس كـــ٢ ٚـــٞضٜٔح

 ػـحو ٣ـّٞ ٝيجش…جُّ٘ٞ
ــــ٢  ؾــــىججج ٜٓ٘ــــي أذ

ــىٛح ــ٢ ٝؾ  أقٟــحٕ ك
ــى٣وٚ ــص ٚ ــأز ٝضك ٠ٝ 
 ٝوكٜ٘ٔح هطِٜٔح ؿٟرٚ
ــــ٢ ــــي ك ــــس ضِ  جُـٍك

 ُؼــن ذؼــىٓح جُٔظِٔــس
 ذحُـىٓحء جُِٔٞظ ئٚرؼٚ

ــــــحٍٝ… ــــــ٢ ق  إٔ أذ
ــــــ٢  أٗٓــــــ٠ ٣ؿؼِ٘

ـــــــــــــــــــــــ٢ ٌُ٘٘ٝ 
 يٛرــــــص..ٓحٗٓــــــ٤ص

 ٗل٤ٓس أٍٓجٜ ُطر٤د
ــس ــٚ ٝػو٤ِ  ضكــٍٞ ٌُٝ٘
 ٝجكطــٍِ ُــًتد ٓؼــ٢

ـــــــ٢ ـــــــٚ ذٍجتط  ٝهطِط
 ػ٤ِـي ذـحه أنر٢ٍٗ.…
َّْ  ؿٍكـس كـ٢ أؾِـّ ُِ
 ج٫ٓـٍجٜ ٓٗل٠ ك٢

! ؟ يٗــد وٕٝ جُ٘لٓــ٤س
ــــؾ…  جُؼٔــــٍ ٓــــٖ أذِ

 ًَ ٝك٢ ػحٓح ػ٣ٍٖٗ
 ج٫ٗطكـــحٌ أقـــحٍٝ ٣ـــّٞ
 ٓكح٫ٝض٢ ؾ٤ٔغ ٌُٖٝ
 أقحٍٝ ْٝأظَ كِٗص
 أو٣ـْ ٓحوجّ جُؼٍٔ ٥نٍ

ـــحٌ ـــىجن٢ِ جُٜ٘ ـــْ ذ ُ 

ذؼى ٣ظٍٜ . 
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المفكر الكبير ) جماؿ 
 ( حمداف

شخصية معرض القاىرة 
 الدولي لمكتاب
 عاـ 2020
أةالمولد والنش  

ولد في قرية "ناي" 
بمحافظة القميوبية بمصر 

شعباف  12في 
فبراير  4ىػ/1346
، ونشأ في أسرة 1928

كريمة طيبة تنحدر مف 
قبيمة "بني حمداف" العربية 
التي نزحت إلى مصر في 

 .أثناء الفتح اإلسالمي
 

كاف والده أزىريا مدّرًسا 
لمغة العربية في مدرسة 

شبرا التي التحق بيا ولده 
ؿ، وحصل منيا عمى جما

الشيادة االبتدائية عاـ 
ـ، وقد 1939ىػ ػ 1358

اىتـ األب بتحفيظ أبنائو 

السبعة القرآف الكريـ، 
وتجويده وتالوتو عمى 

يديو؛ مما كاف لو أثر بالغ 
عمى شخصية جماؿ 

حمداف، وعمى امتالكو 
نواصي المغة العربية؛ مما 
غّمب عمى كتاباتو األسموب 

 .األدبي المبدع
 

د االبتدائية التحق وبع
جماؿ حمداف بالمدرسة 

"التوفيقية الثانوية"، وحصل 
عمى شيادة الثقافة عاـ 

ـ، ثـ 1943ىػ ػ 1362
حصل عمى التوجييية 

ىػ ػ 1363الثانوية عاـ 
ـ، وكاف ترتيبو 1944

السادس عمى القطر 
المصري، ثـ التحق بكمية 

اآلداب قسـ الجغرافيا، 
وكاف طالبا متفوقا ومتميزا 

ؿ مرحمة الدراسة في خال 
الجامعة، حيث كاف منكبا 

عمى البحث والدراسة، 
 .متفرغا لمعمـ والتحصيل

 

ىػ ػ 1367وفي عاـ 
تخرج في كميتو،  1948

وتـ تعيينو معيدا بيا، ثـ 
أوفدتو الجامعة في بعثة 

ىػ 1368إلى بريطانيا سنة 
، حصل خالليا 1949ػ 

عمى الدكتوراه في فمسفة 
ة الجغرافيا مف "جامع

ىػ ػ  1372ريدنج" عاـ 
، وكاف موضوع 1953

رسالتو: "سكاف وسط الدلتا 
قديما وحديثا"، ولـ تترجـ 
 .رسالتو تمؾ حتى وفاتو

 
وبعد عودتو مف بعثتو 

انضـ إلى ىيئة التدريس 
بقسـ الجغرافيا في كمية 

اآلداب جامعة القاىرة، ثـ 
ُرّقي أستاذا مساعدا، 

وأصدر في فترة تواجده 
بو الثالثة بالجامعة كت

األولى وىي: "جغرافيا 
المدف"، و"المظاىر 

الجغرافية لمجموعة مدينة 
" )المدينة  الخرطـو

المثمثة(، و"دراسات عف 
العالـ العربي" وقد حصل 
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بيذه الكتب عمى جائزة 
الدولة التشجيعية سنة 

ـ، 1959ىػ ػ 1379
ولفتت إليو أنظار الحركة 

الثقافية عامة، وفي الوقت 
غيرة بعض نفسو أكسبتو 

زمالئو وأساتذتو داخل 
 .الجامعة

 
ىػ ػ 1383وفي عاـ 
ـ تقّدـ باستقالتو 1963

مف الجامعة؛ احتجاجا عمى 
تخطيو في الترقية إلى 

وظيفة أستاذ، وتفرغ لمبحث 
والتأليف حتى وفاتو، 

وكانت فترة التفرغ ىذه ىي 
البوتقة التي أفرزت 

التفاعالت العممية والفكرية 
مدافوالنفسية لجماؿ ح . 

 عالقة الجغرافيا بالحياة
ويعد جماؿ حمداف ذا 

أسموب متميز داخل حركة 
الثقافة العربية المعاصرة 
في الفكر اإلستراتيجي، 
يقـو عمى منيج شامل 

معموماتي وتجريبي 
وتاريخي مف ناحية، وعمى 

 : مدى مكتشفات عمـو
الجغرافيا والتاريخ والسكاف 
واالقتصاد والسياسة والبيئة 

ط واالجتماع والتخطي
السكاني والثقافي بشكل 
 .خاص مف ناحية أخرى 

 
وال يرى جماؿ حمداف في 
عمـ الجغرافيا ذلؾ العمـ 
الوضعي الذي يقف عمى 

حدود الموقع والتضاريس، 
نما ىو عمـ يمزج بيف  وا 

تمؾ العمـو المختمفة؛ 
فالجغرافيا ىي "تمؾ التي إذا 

عرفتيا عرفت كل شيء 
عف نمط الحياة في ىذا 

 مكاف أوال
 

ذاؾ.. جغرافية الحياة التي 
إف بدأت مف أعمى آفاؽ 

الفكر الجغرافي في التاريخ 
والسياسة فإنيا ال تستنكف 
عف أف تنفذ أو تنزؿ إلى 
أدؽ دقائق حياة الناس 

 ."العادية في اإلقميـ
 

ذا كانت الجغرافيا  كما -وا 
يقوؿ في تقديمو لكتاب 

"شخصية مصر" في 
االتجاه السائد بيف 

ىي  -دارس المعاصرةالم
عمـ "التبايف األرضي"، أي 
التعرؼ عمى االختالفات 

الرئيسية بيف أجزاء األرض 
عمى مختمف المستويات؛ 

فمف الطبيعي أف تكوف قمة 
الجغرافيا ىي التعرؼ عمى 

"شخصيات األقاليـ"، 
والشخصية اإلقميمية شيء 
أكبر مف مجرد المحصمة 

الرياضية لخصائص 
إنيا وتوزيعات اإلقميـ، 

تتساءؿ أساسا عما يعطي 
منطقة تفّردىا وتميزىا بيف 
سائر المناطق، كما تريد 
أف تنفذ إلى روح المكاف 
لتستشف عبقريتو الذاتية 

التي تحدد شخصيتو 
الكامنة.. ولئف بدا أف ىذا 

يجعل لمجغرافيا نيجا 
فمسفيا متنافرا يتأرجح بيف 
عمـ وفف وفمسفة؛ فيمكف 
أف نضيف لمتوضيح: عمـ 
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ادتيا، وفف بمعالجتيا، بم
وفمسفة بنظراتيا.. والواقع 

أف ىذا المنيج المثمث 
يعني ببساطة أنو ينقمنا 

بالجغرافيا مف مرحمة 
المعرفة إلى مرحمة التفكير، 

مف جغرافية الحقائق 
المرصوصة إلى جغرافية 

 .األفكار الرفيعة
 

وكانت رؤية جماؿ حمداف 
لمعالقة بيف اإلنساف 

ف والطبيعة في المكا
والزماف متوازنة، فال ينحاز 

إلى طرؼ عمى حساب 
اآلخر، ويظير ذلؾ واضحا 
في كتابو المشار إليو آنفا، 

والذي تبرز فيو نظرتو 
الجغرافية المتوازنة لمعالقة 

بيف اإلنساف المصري 
والطبيعة بصفة عامة 

والنيل بصفة خاصة، وكيف 
أفضت ىذه العالقة إلى 

صياغة الحضارة المصرية 
جييف: المادي عمى الو 

 .والروحي
 

نجازاتو  آثاره وا 
لقد كاف لعبقرية جماؿ 
حمداف ونظرتو العميقة 

الثاقبة فضل السبق لكثير 
مف التحميالت واآلراء التي 

اسُتغربت وقت إفصاحو 
عنيا، وأكدتيا األياـ بعد 

ذلؾ؛ فقد أدرؾ بنظره 
الثاقب كيف أف تفكؾ الكتمة 

الشرقية واقع ال محالة، 
ىػ ػ 1388ـ وكاف ذلؾ عا

، فإذا الذي تنبأ بو 1968
يتحقق بعد إحدى وعشريف 

ىػ ػ 1409سنة، عاـ 
، حيث حدث الزلزاؿ 1989

الذي ىز أركاف أوروبا 
الشرقية، وانتيى األمر 
بانييار أحجار الكتمة 

الشرقية، وتباعد دوليا 
األوروبية عف االتحاد 

السوفيتي، ثـ تفكؾ وانييار 
االتحاد السوفيتي نفسو 

ـ 1991ىػ ػ 1411عاـ 
)إستراتيجية االستعمار 

 .(والتحرر
 

ىػ 1387وفي شير فبراير 
أصدر جماؿ  1967ػ 

حمداف كتابو "الييود 
أنثروبولوجًيا" والذي أثبت 
فيو أف الييود المعاصريف 
الذيف يدعوف أنيـ ينتموف 

إلى فمسطيف ليسوا ىـ 
أحفاد الييود الذيف خرجوا 
مف فمسطيف قبل الميالد، 

نما ي نتمي ىؤالء إلى وا 
إمبراطورية "الخزر التترية" 

التي قامت بيف "بحر 
قزويف" و"البحر األسود"، 

واعتنقت الييودية في 
القرف الثامف الميالدي.. 

وىذا ما أكده بعد ذلؾ "آرثر 
بونيسمر" مؤلف كتاب 

"القبيمة الثالثة عشرة" الذي 
ىػ ػ 1396صدر عاـ 
ـ1976 . 

 
 29وقد ترؾ جماؿ حمداف 

بحثا ومقالة،  79وكتابا 
يأتي في مقدمتيا كتاب 
"شخصية مصر.. دراسة 

في عبقرية المكاف"، وكاف 
قد أصدر الصياغة األولى 
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ـ 1967ىػ 1387لو سنة 
صفحة مف  300في نحو 

القطع الصغير، ثـ تفرغ 
إلنجاز صياغتو النيائية 
لمدة عشر سنوات، حتى 
صدر مكتمال في أربعة 

مجمدات خالؿ السنوات بيف 
ـ: 1981ىػ ػ1401
ـ1984ىػ ػ 1404 . 

وعمى الرغـ مف إسيامات 
جماؿ حمداف الجغرافية، 

وتمكنو مف أدواتو؛ فإنو لـ 
ييتـ بالتنظير وتجسيد فكره 
 وفمسفتو التي يرتكز عمييا.

 
 

 
نعيػػػب زماننػػػا والعيػػػب فينػػػا 
ومػػػا لزماننػػػا عيػػػب  سػػػوانا. 
ونيجو ذا الزماَف بغير ذنٍب 
ولو نطق الزماف لنا ىجانا. 

َس الذئُب يأكُل لحـَ ذئٍب ولي
 .ويأكُل بعضنا بعضًا عيانا
 االماـ الشافعي
 

 

 
 بال لوف 

 
 بف تومية منى_الجزائر

 
تمػػؾ المخيمػػػة العػػػذراء التػػػي 
ترسػػػـ لنػػػا السػػػعادة بفرشػػػاة 
رسػػػػػـ منيكػػػػػة بػػػػػال لػػػػػوف، 
تختػػػػػػػرؽ أزقػػػػػػػة مخيمتنػػػػػػػا 
الضػػػػػػػيقة الغيػػػػػػػر معبػػػػػػػدة، 
وتجبرنػػػا عمػػػى الػػػركض فػػػي 
طرقػػات فػػردوس مػػف األمػػل. 

ئ الػػػػذي يػػػػدعوا الػػػػى الشػػػػي
السخرية حقا ىو حجػـ تمػؾ 
األحػػالـ والتصػػورات العذبػػة 
المرميػػػػػػػة عمػػػػػػػى شػػػػػػػواطئ 
الخػػػػذالف ىنػػػػاؾ قػػػػررت اف 

 …أبكي عمييا
في عالـ ضيق ال نممؾ فيو 
غيػػر أنفسػػنا، اخبرونػػا اننػػا 
سننجح ولكنيـ بالمقابػل لػـ 
يخبرونػػػػػػا بأننػػػػػػا سنفشػػػػػػل، 
سننكسر، ستتضخـ فجيعتنا 
ف فػػي كػػل مػػرة أردنػػا فييػػا أ

اغرقونػػػػا بكممػػػػات … نكبػػػػر
تػػدعوا لنجػػاح ولكػػف الفشػػل 
جربناه بأنفسػنا ولػـ نخبػرىـ 
عنػػو، لقػػد كػػاف طريػػق غيػػر 
معبػػد يػػاأمي مػػف األسػػاس، 
النجػػػػػاح ثمػػػػػرة حيػػػػػاة مػػػػػف 
الفشػػػػػػػل، ولكننػػػػػػػي فاشػػػػػػػل 
بطريقػػة تػػوحي بالػػذكاء لقػػد 
قاومػػػت مػػػف أجمػػػي ألنػػػو ال 
أحد يستحق اف أمضي معو 
صػػفقة فاشػػمة حتػػى الحيػػاة 

 ليا. البمياء تبا
 

 حكمة العدد
ذا جاَريَت في ُخُمٍق إ

 َدنيئاً 
َفَأنَت َوَمف ُتجاريِو 

 َسواء
َرَأيُت الُحرَّ َيجَتِنُب 

 الَمخازي 
َوَيحميِو َعِف الَغدِر 

 الَوفاءُ 
 أبو تماـ
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حقيقة ال تعمميا عف  20
 جسمؾ

 

 
 

 ٣زظًغ إٔ ٣ٌٖٔ أٗلي
ٓشزِلخ عائذخ 58888  

 
 

 ٣ٌل٠ ٓب ُض٣ٚ جسٔي 2
 ٓسٔبع ؼَُٔ اُذض٣ض ٖٓ

ثٞصخ 3 ثطٍٞ ٓؼض٠ٗ . 
 

 ػض٣ْ ٗلسٚ اُؼغم 3
 اُجٌز٤غ٣ب ٌُٜٝ٘ب اُغائذخ،

 اُجِض ػ٠ِ أُٞجٞصح
 ثٚ رشِطذ اُز٠ ٠ٛ

 اُجسْ عائذخ كز٘زج
 .اٌُغ٣ٜخ

 
 

 ٣زٞهلب ال ٝاألٗق األطٗب4ٕ
أثضا   اُ٘ٔٞ ػٖ  

 
 

 ثصٔبد ُض٣ي ٓثِٔب5
 ُض٣ٚ أ٣ضب   كِسبٗي أصبثغ،

ٗٞػٜب ٖٓ كغ٣ضح طجؼخ  
 
 

-  ٣٘زج تسز٤وب اال ٝهذ 6
 رٌل٠ ًٜغثبء اُضٓبؽ
 ًٜغثبئ٠ ٓصجبح ُزشـ٤َ

 .صـ٤غ

 
 

 ٖٓ 18 دٞا٠ُ ٗوض7٠
 االتسز٤وب  تسبػبد

ٓـِوخ ٝػ٤ٞٗ٘ب . 
 
 

 اُجٌز٤غ٣ب ٝػٕ ٣جِؾ 8
 جسٔي ك٠ أُٞجٞصح
ًْ 1.8 دٞا٠ُ  
 
 

 ُزغ دٞا٠ُ ٣٘زج جسٔي9
٤ٓٞ٣ب أُشبط ٖٓ  

 
 

 ٝكوب هِجي صهبد رزـ٤غ18
 اُز٠ ُِٔٞتس٤و٠

 رسٔؼٜب
 
 

 دٞا٠ُ اُضٓبؽ ِي٣سز11ٜ
 ئجٔب٠ُ ٖٓ? 08

 ك٠ ٝاُضّ األًٝسج٤ٖ
اُجسْ ك٠ أُٞجٞص . 

 
 

 ٣ضسَ اُجسْ ػظب10ّ

? 31 ٗسجخ رغ٤ًجبرٜب ك٠
 .٤ٓبٙ

 
 

 أُٞجٞص اُجٌز٤غ٣ب ػضص13
 ػضص ٖٓ أًجغ كٔي ك٠

 أُٞجٞص٣ٖ األششبص
اُؼبُْ ك٠  

 
 

 ٣شِن هِجي ٣ّٞ، 14ًَ
 ُو٤بصح ًبك٤خ طبهخ
٤ٓال 08 ُٔضح شبد٘خ  

 
 أُٞجٞص ُـجبعا ٓؼظ15ْ

 ك٠ ٛٞ تسغ٣غى رذذ
ا٤ُٔذ جِضى اُٞاهغ . 

 
 

 تسبػبد 7 ٖٓ أهَ ا16ُّٞ٘
 أُؼضٍ ٖٓ ٣وَِ ٤ُِخ ًَ

ُؼٔغى أُزٞهغ . 
 
 

 ٓب هِجي ٣ضز تسٞف 17

 ٤ِٕٓٞ 1.5 ٖٓ ٣وغة
 سالٍ اُضّ ٖٓ ثغ٤َٓ
 َُٔء ٣ٌل٠ ٓب د٤بري،

اُوطبع سؼإ تس٤بعح 088  
 
 

 ٣ظَ إٔ ٣ٌٖٔ هِجي 18
 كصِٚ رْ ئطا دز٠ ٣٘جط

 اُ٘جضبد ألٕ جسٔي ٖػ
 اُشذ٘بد رذَٔ

ُلزغح اٌُٜغثبئ٤خ . 
 
 

 سطٞح رشط٠ ػ٘ضٓب 19
 088 دٞا٠ُ رؼَٔ ٝادضح

جسٔي ك٠ ػضِخ . 
 
 
 

 ٤ُس اإلٗسبٕ هِت -08
 ٖٓ األ٣سغ اُجبٗت ػ٠ِ

 ك٠ ٛٞ اُجسْ؛
 أُ٘زصق
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جماؿ حمداف مف أقواؿ  

 
لقد خرج العرب مف 

الصحراء ودخموا التاريخ 
اإلسالـ وما كاف ليـ  بفضل

ىذا وال ذاؾ بدوف اإلسالـ 
. لـ يكف اإلسالـ بالنسبة 
لمعرب مجرد رسالة مف 
السماء فقط ولكف أيضا 

 .نجدة مف السماء
كارثة فمسطيف إسرائيل ىي 

ببساطة كاآلتي : طمبت 
الصييونية العالمية دولة 

لمييود في فمسطيف 
فأسسيا ليـ العرب. 

المعني : قياـ إسرائيل 
ياع فمسطيف ىو وض

مسئولية العرب والعجز 

العربي والجبف والتفرؽ 
العربي, والذي حدد نتيجة 
الصراع العربي اإلسرائيمي 

 –ىو الصراع العربي 
 .العربي

الفمسطينيوف لـ يبيعوا 
فمسطيف لمييود ولكف 
العرب ىـ الذيف باعوا 
فمسطيف والفمسطينييف 

 .إلسرائيل
إذا كاف الييود يقولوف : ال 

إلسرائيل بدوف  معني
القدس فنحف نقوؿ ليـ : 

ال معني لمعرب بدوف 
 .فمسطيف

يقولوف اإلسالـ وحضارة 
الغرب نقيضاف ال يمكف أف 

يجتمعا ليكف, يبقي أف 
االثنيف قد جاء كل منيما 
ليبقي, والبد مف تعايشيما 

إلى األبد عمى الكرة 
األرضية. وال يمكف نفي 

أحدىما مف الكرة األرضية, 
محتـو عمييما, فالتعايش 

أما الصراع فعبث ألنو لف 
ينتيي ولف ينيي وجود أي 

 .منيما

مصر في النياية ليست 
شعبًا لو حكومة بقدر ما 
 . ىي حكومة ليا شعب

شرط النجاح في مصر أف 
 . تكوف إتباعيا ال إبتداعياً 

كانت مصر الطبيعية حديقة 
ال غابة، و كانت عمي 
العكس بشريًا غابة ال 

كانت زراعيًا حديقة، و إف 
مزرعة ال مرعى، فقد كانت 
 . سياسيًا مرعى ال مزرعة

لقد تحرر اإلنساف المصري 
أخيرًا أو يوشؾ عمى 

التحرر مف التخمف ولكنو 
لـ يتحرر قط أو بعد مف 
األسر ، لقد ظفر بالتنمية 

نسبيًا لكنو لـ يظفر 
بالحرية إطالقًا ، أصبح 

إنسانًا متقدمًا نوعًا .. لكنو 
ًا حرًا حقليس إنسان  
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 الجوائز والوفاة
وقد حظي جماؿ حمداف 

بالتكريـ داخل مصر 
وخارجيا؛ حيث ُمنح جائزة 
الدولة التقديرية في العمـو 

ىػ ػ 1406االجتماعية سنة 
ـ، ومنحتو الكويت 1986

جائزة التقدـ العممي سنة 
ـ، فضال 1992ىػ ػ 1413

ىػ 1379عف حصولو عاـ 
ـ عمى جائزة 1959ػ 

التشجيعية في العمـو الدوؿ 
االجتماعية، وكذلؾ حصل 

عمى وساـ العمـو مف 
الطبقة األولى عف كتابو 

"شخصية مصر" عاـ 
1988ىػ ػ 1411 . 

 
ُعرضت عميو كثير مف 
المناصب التي يميث 

وراءىا كثير مف الزعامات، 
وكاف يقابل ىذه العروض 
باالعتذار، ُمْؤِثًرا تفرغو في 

صومعة البحث العممي، 
بيل المثاؿ تـ فعمى س

ىػ ػ 1403ترشيحو عاـ 
ـ لتمثيل مصر في 1983

إحدى المجاف اليامة باألمـ 
المتحدة، ولكنو اعتذر عف 

ذلؾ، رغـ المحاوالت 
المتكررة إلثنائو عف 

االعتذار. كما اعتذر بأدب 
ورقة عف عضوية مجمع 
المغة العربية، وكذلؾ عف 

… رئاسة جامعة الكويت
 .وغير ذلؾ الكثير

 
اعة الرابعة مف وفي الس

 17بعد ظير السبت في 
ىػ ، 1993/1413إبريل 

انتقل إلى جوار ربو، إثر 
فاجعة أودت بحياتو نتيجة 

تسرب الغاز مف أنبوب 
البوتاجاز في أثناء قيامو 
بإعداد كوب مف الشاي 

 لنفسو.
 

 مؤلفاتو
 29ترؾ جماؿ حمداف 

بحث ومقالة،  79كتاب و
أشيرىا كتاب شخصية 

قرية مصر دراسة في عب
 .المكاف، ومات ولـ يتزوج

 

مؤلفاتو العربية التي نشرت 
 :بالمغة العربية

 
دراسات في العالـ  •

1958العربي، القاىرة،   
أنماط مف البيئات،  •

1958القاىرة،   
دراسة في جغرافيا  •

1958المدف، القاىرة،   
المدينة العربية،  •

1964القاىرة،   
بتروؿ العرب،  •

1964القاىرة،   
تعمار والتحرير االس •
في العالـ العربي، القاىرة، 

1964 
الييود  •

انثروبولوجيًا، كتاب اليالؿ، 
1967 

شخصية مصر،  •
1967كتاب اليالؿ،   

استراتيجية  •
الالستعمار والتحرير، 

1968القاىرة،   
مقدمة كتاب  •
))القاىرة(( لديزموند 
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ستيوارت، ترجمة يحيى 
1969حقي،   

العالـ اإلسالمي  •
1971ر، القاىرة المعاص  

بيف أوروبا وآسيا،  •
دراسة في النظائر 
1972الجغرافية، القاىرة،   

الجميورية العربية  •
المميبية، دراسة في 
الجغرافيا السياسية، 

1973القاىرة،   
أكتوبر في  6 •
االستراتيجية العالمية، 

1974القاىرة،   
قناة السويس،  •

1975القاىرة،   
أفريقيا الجديدة،  •

1975ة، القاىر   
موسوعة  •
دراسة  -))شخصية مصر 

 4في عبقرية المكاف(( 
 - 1975أجزاء، القاىرة، 

1984 
مؤلفاتو وبحوثو المنشورة 
 :بالمغة اإلنجميزية
 

• Population of 
the Nile Mid - 
Delta, past and 
present, Reading 
University, June 
1953 
• Khartum : 
study of a city, 
Geog. Review, 
1956 
• Studies in 
Egyptian 
Urbanism, Cairo, 
1960 
• Evolution of 
irrigation 
agriculture in 
Egypt, in : A 
history of land use 
arid regions, ed. L. 
Dublet Stamp, 
Unesco, Paris, 
1961 
• Egypt, the 
land and the 
people, in: Guide 

book to geology, 
1962 
• Pattern of 
medival urbanism 
in arab world, 
Geog. Review, 
April 1962 
• Political map 
of the new Africa, 
Geog. Review, 
October 1963 

• The four 
dimensions of 

Egypt 
 

 ْْ  
 

 
 

َقد يْأتيؾ الحظُّ َعَمى ىْيئة 
شخٍص تَرى نْفسَؾ مْف 

 .خالِلو
 شمس التبريزي 
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 أحمد سعيد
 الكوف أصمو أنت

 

 
 

 ك٢ رغًزٚ اُظ١ إٌُٞ
٣ضى   عادخ   
ٓشِٞم أٗٚ ٣ضعى ٣ٌٖ ُْ  

اُـب٤ُخ اُؼؼ٣ؼح ٝأٗي     
اُجٔبٍ ٗجغ   

اُذ٤بح ٝهٞح . 
أصبثؼي   ث٤ٖ اُطغم ًَ   

 رؼِٔزٚ اُظ١ ٝاُؼشن
٣٘ز٢ٜ ال ٣ض٣ي   ػ٠ِ . 

اُثٔغح ٓؼي   تسأهضْ  
أجِي   ٖٓ ٓشطئ ب تسإًٔٞ  
 ثذٌٔخ اُذ٤بح ٝتس٘غٟ
 .أسغٟ
٣غاهج٘ب ا٥سغ   
 ٗسِي اُطغم ُ٘ب ٣زغى
ٗشزبع أ٣ٜٔب   
كض٤ُٞخ دج٤جز٢ ٣ب ٝأٗذ     
 ًَ ٗسِي إٔ ٣ٌٔ٘٘ب َٛ

 !اُطغم؟
 رؼ٤ض اُذ٤ٔ٤ٔخ ػالهبر٘ب
األ٣ُٞٝبد رغر٤ت   
 اُشِن أثضأ ٝهزٜب أصعى ٝال

ؼالهخاُ ثزِي  
 ك٢ اُسجت ٢ٛ أّ

اُذ٤بح اًزٔبٍ  
األش٤بء أكسغ ُٖ  

 ث٤ٖ ر٘س٤ِٖ تسأرغًي  
 طعاػ٢  

 ٌٓبٗي   رٌزشل٤ٖ
  اُضاس٢ِ
ا ً٘ذ   د٤٘ٔب ب جؼء   ٔ  ِٓزذ
 .ث٢

اُجغ٣خ ٛظٙ ك٢ أرٞدش  
٣ض١   أًق إٔ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ال  

ألػ٤ش أهزَ  
 ٓذ٤ظ ػٖ االثزؼبص ٣ٌٔ٘ي  
  اُضٓبء

 اُضٓبء رِي ٣لغم اُظ١ ٓب
 ث٤ٖ خأُ٘سبث صٓبئي   ػٖ

؟  !تسبه٤ي 
 اُذ٤بح رٌَٔ اُوزَ صٓبء

 اُجبئؼخ
 ثٚ ٣سجخ ثذغ   ٝصٓبؤى  
 .األث٘بء
ًِٜب األتسٔبء أػغف   
 ٓب ٓ٘بصح ػٖ أػجؼ ٢ٌُ٘٘
  ث٤٘٘ب

دج ب تسأهٍٞ   
ب أٝ ػشو    

 ٓب إٔ صاس٢ِ أٝهٖ ٢ٌُ٘٘
٣ٞصق ال ث٤٘٘ب   

أٓبٓٚ األتسٔبء ًَ ٝرؼجؼ . 
ٛ٘ب ٗغًط إٔ ٣ٌٔ٘٘ب  
 ٣زسِوبٕ ًوغص٣ٖ ٗصجخ

  األشجبع
 ك٢ ر٘جذ اُز٢ اُلغٝع
 جسضى
ؿبثخ األعض رجؼَ   
سبئق   أٗب ُظا   

 اُـبثخ د٤ٞإ ٣صجخ كٌٔب
ب   أ٤ُل 
 اُوزَ ٣ٌٔ٘ٚ ٌُ٘ٚ

 .ثشغاتسخ
اُذجغ رغكغ ال طل٢ِ   

ٗلسي روزَ ال  
 ٤ِٓئخ األتسٔبء ٝرجؼَ
 .ثبُضٓبء
  دج٤جز٢
ٛ٘ب ػٖ اُغد٤َ ٣ٌٔ٘٘ب   
ج٘ز٘ب ػٖ ٗجذث   

 ػبُوخ اُج٘خ رِي ٗزغى أٝ
  ثظًغ٣بر٘ب

األًٞار ٝٗج٢٘   
اُجذغ أٝ ا٤ُْ ٝٗشٞض   
أُِٞٗخ ثبألتسٔبء ٗزؼِن  
 األ٣بّ عتسْ ثٜب ٝٗؼ٤ض

 .اُوبصٓخ
األصَ ًٔب تسأػٞص عثٔب   
ٖ   ٗجزخ  ا٥سغ ثإٔ رإٖٓ ط٤
  ٛ٘بى
  ٣غػبٗب

 ال دز٠ ثؼوُٞ٘ب ٣ٝٔسي
 رشذ

 اُسغاة تس٘ؼبٗن عثٔب أٝ
ب   ٓؼ 
ثبُٔغح دو٤و٢ ش٢ء ال  

 ُْ ًظ٤ِٖ ٝتس٘زالش٠
اُؼزٔخ ك٢ ٣ظٜغا . 

تسؼ٤ض أدٔض  
 

إٌُٞ ك٢ ػٖ عٝا٣خ
 عادخ ا٤ُض
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 قرأت لؾ
 
 
 
 
 
 
 
 

ديواف نثري:  أنثى مف 
 زاوية أخرى 

 لمكاتب : حساـ يحي
 صفحة 95

المغة : عربية فصيحة 
 سمسة

عف دار شيرزاد لمنشر و 
 التوزيع

يبدأ الكاتب ديوانو فييدي 
 الديواف قائال

 إلى التي ابتسمت في خجل
األولىلما سمعت قصيدتي   
وقالت لي أكتب حتى 

 تنضج
 
 
 
 

 
 ...ثـ ارتني كيف الى ىبة

اعتدت في كتابات حساـ 
دوما عمى رؤية التمرد 
عمى كل نمط وكل شكل 

فمنذ مجموعتو القصصية 
األولى مارد أزرؽ عمالؽ 
حتى ديوانة ىذا وىو يتبنى 

التغيير في الشكل 
 والمضموف لكل عمل أدبي
حتى انو حينما أراد أف 

قممو جعمو يحمق في يطمق 
سماء القصة مرة والرواية 

أخرى ومؤخرا القصيدة 
النثرية وكأنو يتمرد عمى 
التكرار أيضا وعمى نفسو 

فينتج لنا دوما كتاب 
 …مختمف في كل مرة

كما أف عناويف قصائده 
النثرية تنبيء بالمحتوى 

 المختمف كذلؾ
 الغزاؿ الراكض في قصيدتي

 ظل رجل كسيح
يبإمرأة في لوف الحم  
 قمب اليسع التوت

القيامة األخيرة لممالؾ 
 المنبوذ

وغيرىا مف العناويف التي 
تشعرنا بتأثره األكبر ربما 
باألدب الغربي ويتأكد ذلؾ 

 مف خالؿ القراءة
يمزج الجمل الشعرية 

بقصص واقعية في حيف 
وخياليو في حيف آخر حتى 
الواقعية يتناوليا بمنظور 

جديد مختمف كما في 
ساسية لمديواف القصيدة األ

 إمرأة مف زاوية أخرى 
* 

 ما الضرر مف الموت قميال
ربما سأكوف انثى مكتممة 

 مف زاوية أخرى 
أتحوؿ إلى عممة صدئة 

 فوؽ العشب اليافع
تتنقل بيف جيوب الفقراء 
 وتسمع حكايتيـ بشغف

وتحكي الحكايات الحزينة 
 في البرامج اإلذاعية
محممة باألغاني و 
 الضحكات الجميمة

د أف أموت حتى فالب
 يتذكرني الجميع

 كامرأة ماتت
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أو كامرأة كانت تحيا يوما 
 ما

 بعيدا عف األنظار
 ومحضا لمسخرية

* 
 في قصيدتو ظل رجل كسيح

ناقش قضايا مختمفة و .
صراعات حقيقية أخفاىا 
داخل إطار مف ياسميف 

 وبنفسج
فمـ يظير إال الجماؿ في 
كمماتو والتأثر في عيوف 

 القاريء
كسارات الزمف في ذكرنا بإن

البالد وكيف سحب البساط 
الحريري منا واستبدؿ بقناع 

مف رضا مزيف أو 
 استسالـ تاـ لمواقع بيأس
ربما إف أردنا منح الديواف 
أسـ آخر لمنحناه اسـ ظل 

 … رجل كسيح
 ظل رجل كسيح.

 يتشبث بحياة تيرب
 عمى جدراف زنزانة عفنة

 ماتبقى في النياية
* 

مـ يختتـ أغمب قصائدة بح
 الحرية المستحيل
 فقط أتمنى الحرية

 مف ذلؾ القفص الصدئ
 فينزع أحشائي نسر عمالؽ

 يخرج مف صدري 
� 
 

يمنحنا بعض مف اليأس 
المعجوف باألمل بيف 

 سطور قصائده
* 

 المكاف دافيء
 رغـ انيمار المطر
 جسد يحتوي ضوء

 ارتعاشات اليمس و األنيف
 القبالت و البوح

 لعميا حكاية أخرى 
يات الضفدع غير حكا

 البائس و الحزيف
 جنيتي قد تكوف أليس

 وىذه عجائبيا
* 

ويأس بتمني الغد األفضل 
 …في بعضيا اآلخر

 ىذه الميمة سيأتي الموت
 وأنا راسخ لو

 عمو يعطيني الصمت
 رفقا بي

� 
كمماتو منمقة كأنيا تخبرؾ 
بأنني أنا حساـ فترى فييا 

 األناقةو الترتيب
وتسمع لغتو وطريقتو في 

و لمحروؼ المتأني مف نطق
 خالؿ السطور

فتجده يضع الكممات في 
موضعيا كما يغزؿ 

 …الغزؿ
لينتج لنا لوحة متناسقة 

 لكنيا مختمفة
كموحاتو التي يرسميا 

بريشتو كفناف وكموحات 
 … غالفو

في النياية حساـ فناف 
متعدد المواىب مطمع 

ومحب لمكتابات الحديثة 
الغير تقميدية ولذلؾ سيقدر 

تمرار والبقاءلو االس  
بالتوفيق لمكاتب مع انتظار 

 المزيد
 

 قرأتيا لكـ نياد كراره
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 قرأت لؾ 
 

 
 د. إيماف الزيات 

 
 ذٞؾــــــحٌش“ ٌٝج٣ــــــس
 ُك٘ـــــح ُـــــ٢ جػـــــُف

ـــــص ”٬ًْـــــ٤ٌ٤حًّ  ُؼر
 جُٔإهـــص ض٤ٔـــس ػِــ٠

ـــــ٢، ـــــحَ جُُٓ٘  ٝج٧ق٤
 .جُٔو٤ىز
 

ج٣ُُحش ئ٣ٔحٕ. و  
 
“  ُــ٢ جػــُف ذٞؾــحٌش

ــــــح  ”٬ًْــــــ٤ٌ٤حًّ ُك٘

 ؾــ٬٤ٕ) جٌُحضرــس ٌٝج٣ــس
ــــــ٬ـ ــــــِس( ٚ  جُكحٚ
ــــ٠ ــــُ ػِ  ج٧ٍٝ جًٍُٔ
 جُٔٓـــــــحذوس كـــــــ٢

ـــــــس، ـــــــي ج٣ًٍُُٔ  ضِ
ـــــس ـــــحٍٝ جٍُٝج٣  إٔ ضك

 ٣ٌٔــٖ جٞــطٍجذحًّ ضٍٚــى
ـــــ٠ ٣٘ٓـــــكد إٔ  ػِ

 ج٫ٗٗــــــطحٌ كٌــــــٍز
ـــــــم ـــــــ٢ ٝجُطلٓ  ك
ــــــح، ــــــٖ أٝ ػٜٔٞٓ  ػ
ـــــــٍز  ج٩ٗٓـــــــحٕ ٗظ
ــَ ُ٘لٓــٚ ــٍز ٓوحذ  ٗظ

ـــٚ، جُٔؿطٔـــغ ـــع ُ  ق٤
 ٝؾ٤ــٚ“ جُرطــَ ٣ؼــ٤ٕ
 كــ٢ ”ٍْٓــ٢ جُٓــ٤ى
 ضٞجكـــن ػـــىّ قحُـــس
ــ٤ٖ  جُؼوِــ٢ جُؿــّ٘ ذ

ــــّ٘ ــــ١ٞ ٝجُؿ  جُؼٟ

ــــــــٚ؛ ــــــــٚ ُى٣  كٍؿرط
ـــــ٤س ـــــس جُ٘لٓ  جُِٔك

ـــــــ٢ ـــــــ٤ٕ إٔ ك  ٣ؼ
ـــــــّ٘ ـــــــ٠ ذؿ  ج٧ٗػ

 ٛـــًٙ ، جُـــًًٍ ُٝـــ٤ّ
ــــــس  ٣ٛــــــحقرٜح جٍُؿر

ــــــىّ أقحْــــــ٤ّ  ذؼ
ـــــــىّ أٝ جٍُجقـــــــس  ػ
 ؾ٘ٓــٚ ٓــغ جُطٞجكــن
 ٣ٗــؼٍ كٜــٞ ج٧ٚــ٢ِ
ــــٚ ــــى ذأٗ ــــَ ؾٓ  ٌؾ

 ٛـــ٢ أٗػـــ٠ ذـــ٘لّ
 ٝػِــــــ٠ ،”ك٣ٍــــــىز“

ـــٍؿْ ـــٖ جُ ـــؼٞذس ٓ ٚ 
ـــي ـــى يُ  جْـــططحع كو
 ُ٘لٓــــــٚ ٣ٌــــــّٕٞ إٔ

 ٓطورِــــــــس ٚــــــــٌٞز
 ًٍؾــــــَ، ؼ٤ــــــحٓؿطٔ

ــــح ــــحٔ ذ٤٘ٔ ــــ٢ ػ  ك
 ق٤ــــحز يجضــــٚ جُٞهــــص
ـــٍٟ  كـــ٢ ًـــأٗػ٠ أن

 جُؼحتِــــــــس ٓهــــــــُٕ
َُٜٔٔ  .جُ
 

 ذٜـــــح ٣كـــــطلع ًـــــحٕ
ـــــــ١ ُ٘لٓـــــــٚ  – كو
ــــــىز ــــــى ٫ٝ – ك٣ٍ  أق
ــٍف ــح ٣ؼ ــ٢ ذٞؾٞوٛ  ك

ـــــــٚ ُكظـــــــحش  نِٞض
ـــــــــٚ ْـــــــــٟٞ  هط

ـــــ٠ ،”ذٞؾـــــحٌش“  قط
 جُٗــحذس ؾحٌضــٚ هحذــَ

 ”ٓـــح٢ٌُ“ جُٔطٔـــٍوز
 كــــ٢ ضؼــــ٤ٕ جُطــــ٢
 ٝق٤ــىز َٝؾٜــح ؿ٤ــحخ

 ذــاٌجء ٞــحٌذس ْــحنطس
ـــحِ ـــح جُ٘ ـــٍٜ ك٤ٜ  ػ

 ذؼٌٓــــــٚ جُكــــــحت١
 جُكو٤وـــس كـــ٢ ٝٛـــًج

 ٝكـ٢ ، ئ٤ُٜـح ؾًذـٚ ٓح
ــــغ ــــح جُٞجه ــــح ٓ  وكؼٜ
ــــغ ٗكــــٞٙ ــــٚ ُطهِ  ػ٘
 ذؼــىٓح جُــٖٞٛ هٔــ٤ٙ

جٌُر٤ٍ ذٍٓٙ ػِٔص . 

 
 جٍُٝج٣ــس أقــىجظ ضــىٌٝ
 جُـــٍت٤ّ جُرطـــَ ذـــ٤ٖ

 ٝذــــــــ٤ٖ ”ٝؾ٤ــــــــٚ“
ــــــٚ ٖــــــهٞ٘  ٝجهؼ

ـــــــــــٚ،“  أ٫ٝوٙ، َٝؾط
 َٓــــــــ٬ء أقلــــــــحوٙ،

 ًٔــح ٝٓــح٢ٌُ، جُؼٔــَ،
ـــىٌٝ ـــىجغًح ض ـــٍٟ جق  أن
ـــٚ ٍزٓــــح٣ ـــ٤ٖ ذ٤٘  ”ٝذ

 كــــــــ٬ ؛”ذٞؾــــــــحٌش
 ٗؿــــُّ إٔ ٗٓــــطط٤غ
ـــــح ـــــٌَ ذٞجهؼ٤طٜ  ذٗ
ــــــــ٢؛  كــــــــرؼٝ ًِ
 جُٓـــٍو٣س جُٔٗـــحٛى

 ك٤ٜـــح ٣طـــىجنَ أغ٣ٍ٤ـــس
 جُلحٗطح٣َــــــح، ػ٘ٛــــــٍ

ــــــٜى ــــــ١ً ًحُٔٗ  جُ
ــــحٌش ” ضؿٓــــى  ”ذٞؾ
ــــٚ ــــحُو١ ك٤ ــــٍ ذ  ٝٗظ

ـــٚ ـــ٤ٖ ُٞؾ٤ ـــٖ ذؼ٤٘ ٓ 
 .ج٬ٌَُٝو
 

ــــى ــــحٔ ُو ــــٚ ػ  ٝؾ٤
 ٣لٍٞــٚ ٓــح ًــَ ٓٔــػ٬

ــــٚ ٣ٝــــأٍٓ جُوــــحٕٗٞ  ذ
 ٣ٍ٣ٝــــــــىٙ جُٞجهــــــــغ

ٔغ،جُٔؿط  
 

 ػــــٖ جٍُٝج٣ــــس ضــــْ٘
ــــــحش ــــــس غوحك  ٓط٘ٞػ
 جْـــططحػص ٌُحضرطٜـــح،

ــــح إٔ ــــح ضٞظلٜ  ضٞظ٤ل
ـــ٘ٙ وجنـــَ كؼـــح٫ . جُ
ــى ــح كو  ٗطٓــحءٍ ؾؼِط٘
 ؾـــ٬٤ٕ) ًحٗـــص ٛـــَ

 إٔ ضكــــــحٍٝ( ٚــــــ٬ـ

ـــــح ضٗـــــ٤ٍ ـــــ٠ ُ٘  ػِ
 جٞـــطٍجذحش ٓؿٔٞػـــس
 ق٤ــع ٓٔحغِــس ٗلٓــ٤س
 كـــ٢ جُٗـــهٙ ٣وـــٌٍ

ـــح ُكظـــس ـــحٌ إٔ ٓ  ٣هط
 ٓٞجؾٜـــــــــس ذـــــــــ٤ٖ

 ٝٓٞجؾٜــــس جُٔؿطٔــــغ
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ـــي  وجنـــَ جُٛـــٍجع يُ
؟.. ٓٚٗل ! 

 
ـــــــص أّ ـــــــد ًحٗ  ضٌط

 ضؼــــــــى٣َ ذـــــــــٍٜ
ـــ٢ جُٗـــؼٌٞ  جُٔؿطٔؼ

 ٝجُ٘لــــٌٞ ذح٫ٖــــٔثُجَ
ـــحٙ ـــًٙ ضؿ ـــح٫ش ٛ  جُك

 ٓــٖ ٝض٣ٍــى ، جُٔحَٝٓــس
 جُـــ١ً جُٔؿطٔـــغ ٛـــًج

 أقٌحٓــــــٚ ٗحٖٝــــــص
 ُطى٣٘ـــــــٚ ذحٗطوـــــــحوٙ
 ٣ٞجؾـــــــــٚ كٍذٔـــــــــح
 ػــٖ ٣ٌٝــق جُكوــحتن
ــــٖ ــــٚ وك ــــ٢ ٌجْ  ك

ـــــحٍ ـــــحٍٛ جٍُٓ  ٝجُطظ
ــىّ ــح ذؼ ــح ٝؾٞوٛ  ًأٗٔ

؟..أغٍ أ١ ُٜح ٤ُّ ! 
 

( ٚــ٬ـ ؾــ٬٤ٕ) ذــىأش
ـــح ـــ٢ َٜٓ٘ ـــٖ جٍُٝجت ٓ 

 ُِٔحٞــــــ١ٞ ج٥ٗــــــ٢
 أقـــــىجظ ذحْـــــطٍؾحع

ـــٍش ـــَ ؾ ـــرٞع هر  جْ
 َٓــٖ ٛــٞ كوــ١ ٝجقــى

ــــــــس ــــــــَ، جٍُٝج٣ ًٌ 
 جُط٤ٌ٘ــي ٛــًج جكططكــص
ـــحُل٬ٔ ـــحى ذ ـــىأ ذ  ٤ُر

 ػِــ٠ جُط٘ــح٢َُ جُؼــى
 جُٔو٤ــــــــى جُرطــــــــَ
 ضٌـــحو َٓ٘ـــ٢ ذٔإهـــص
ــــــٚ  ضُٓــــــٔغ إٔ وهحض
 ضِــــٞ جُكــــىظ ذٔــــٌٍٝ
 أْــــرؾ ُوــــى ج٥نــــٍ،

ــُٖٓ ٛــًج  جُٔطٌٓــٍ جُ
 جُلٟــــــــحء ػِــــــــ٠
ــ٢ ــس جٍُٝجت ــٞضٍ غ٤ٔ  جُط

 جُرطــــــــَ ٚــــــــرؾ ٝ
ــن ذٛــرـس  ٝػــىّ جُوِ

ـــــــحـ؛  ٝٛـــــــ٢ ج٫ٌض٤
ـــط٬ءّ ٓٗـــحػٍ ـــغ ض ٓ 
ـــــٌٍٝز ـــــً إٔ ٞ  ”٣طه

 ذٗـــإٔ هـــٍجٌج ”ٝؾ٤ـــٚ
 ػِـــ٠ ٗلٓـــٚ ئظٜـــحٌ

ــــــح ــــــٍ قو٤وطٜ  ٝضك٣ٍ
ــىز“ ــح ٓــٖ ”ك٣ٍ  ٓهرثٜ

ــــَ ــــى هر ــــَ ٓٞػ  قل
 ػِـــــــــ٠ ئقحُطـــــــــٚ

 .جُٔؼحٔ
 

ـــَ ـــحز ٛ ـــطرىأ جُك٤ ْ 
ــ٢ ــح ضٛــك٤ف ك  نطأٛ
 جُٓــــط٤ٖ ذؼــــى ٓؼــــٚ
 ٝٓــــٖ أن٤ــــٍج ٣ُٝٞــــى

 ضِـي ٚـٌٞز كـ٢ ٣ىؾى
ـــــــًجش ـــــــس جُ  ج٧ٗػ٣ٞ
 جٌُٔرٞضــــس جُكر٤ٓــــس

ـــــــٚ أّ ـــــــ٤ظَ أٗ ْ 
 ْـــــــؿٖ قرـــــــ٤ّ
 جُــــــ١ًًٌٞ ؾٓــــــىٙ
 جٍُؾـــحٍ ٓـــٖ ًٌػ٤ـــٍ

 جُٜٔٔٗــــــــــــــــــ٤ٖ
ـــــ٣ٌٍٖ ـــــّ جٌُٔ  ذؼٌ

؟(.. ك٣ٍىز) ! 
 

ــــح ــــى ُطحُٔ ــــًج أػ ُٜ 
ــ٬٤و ــٍ جُٔ ــ٢ ؿ٤  ج٤ُو٤٘
ــــٚ، ــــَ ػىض ــــة ً ٖ 
 جُلٓــــــطحٕ ؾــــــحُٛ
 ٝجُٗـــــــــــؼٍ ج٧ٌَم،

 جُٔٓــــطؼحٌ، ج٧ٖــــوٍ
 جُٗـــــــلحٙ ٝأقٔـــــــٍ
ــح١ٌ، ــ٠ جُ٘ ــ٠ ٝقط  كط

 …جُوٜٞز
 

ــحًّ ــى أ٫ أ٣ٟ ــٍهٙ ٣ؼ  جُ
ـــ١ً  ضٔـــٍٕ ُطحُٔـــح جُ
ــــٚ ــــٍ ػ٤ِ  ج٧ٓــــٌٞ أًػ

 !..أٗٞغس
 

ـــــٚ ـــــأ جٗ ـــــحًّ ٤ٜٓ  ضٔحٓ
ـــــ٬٤و ـــــَ ُِٔ ـــــح ً ٓ 

جُ٘لهس“ ٣كطحؾٚ ”..! 
 

 كِوــى جٌُٔــحٕ ػــٖ أٓــح
ـــؾ ـــس يٌٝز ذِ  ج٫قطٍجك٤
ـــ٢ ـــ٘حػطٚ ك ـــ٤ٖ ٚ  ق

ـــــــْ ـــــــحٕ جٗوٓ ٌُٔ 
 ٓكــــــىٝو ٓؼٔــــــح١ٌ

ــــٍج١َ ٝٞــــ٤ن  ، ٝجقط
 ٖهٛـــ٤س ك٤ـــٚ ضورـــغ
ــىز  ضٌــٖ ُــْ جُطــ٢ ك٣ٍ
 كــــ٢ ْــــٟٞ ضظٜــــٍ

 جُوـــــــى٣ْ جُٔهــــــُٕ
ــــــٞج١َ  ُِؼوــــــَ جُٔ

ــح٠ٖ ــع جُر ــس ق٤  جُؼُُ
 ٝآنـــــــٍ ٝجُظِٔـــــــس،

ـــٍ ٗلٓـــ٢  ٞـــ٤وح أًػ
 ؾٓـــى ٝٛـــٞ ٝظِٔـــس

 .ٝؾ٤ٚ
 

ــص ــ٬٤ٕ) ُؼر ــ٬ـ ؾ ٚ )

ــــــــس  جُٟــــــــٔحتٍ ُؼر
ــس ــح ذحقطٍجك٤ ــٍٞ ًٔ  ٣و

ـــــٌٞ ٤ٓٗـــــ٤َ“  ؛”ذ٤ط
 جُهطـــحخ ض٘ـــٞع كِوـــى

ــ٢ ــ٤ٖ جٍُٝجت  ٞــ٤ٍٔ“ ذ

 ٣ٍجهــد جُــ١ً ”جُـحتــد
ــــــ٢ ٝ ــــــس ٣كٌ  قٌح٣

ــــٖ جُرطــــَ ــــق ٓ  نِ
ــْ جُٓــطحٌ،  ٣ِرــع ٓــح غ

 جُرطــــــَ ٣ٞجؾــــــٚ إٔ
ــــد ــــطلُٙ ذحُطأ٤ٗ ٓ٣ٝ 
 ٣طكـــٍٞ قـــ٤ٖ ذـــحُطْٜ

ـــــــــ٠  ٞـــــــــ٤ٍٔ“ ئُ
ـــــد ـــــ١ً ”جُٔهح٠  جُ

 جُٔـــــٍآز وٌٝ ٣ِؼـــــد
ـــــــّٞ ـــــــس ٤ُو  ذٞظ٤ل

 جُٔٞجؾٜـــــــــــــــــــــس
ـــــــــــــــــلس  ٝجٌُٔحٖ
 …ٝج٫وجٗس
 
“ ـــــــَ ـــــــحُْ ضطأٓ  جُؼ

 جُٔطٓـــؼط٤ٖ ذؼ٤٘٤ـــي
 ٣هرـــــٍى إٔ ٓ٘طظـــــٍج
 ٓـــح نطـــأ جٕ جقـــىْٛ
 ْٝـــــ٤وٕٞٓٞ قـــــىظ

كٌٞجًّ ذطٛك٤ف … ” 
 

 ”أْــــــِٞخ ْــــــحػى

ــــس ”جُٔــــًًٍجش  جٌُحضر
 جُِـــــس نِــــن ػِــــ٠

 أٝ جُٔٓـــــــــــــطور٤ِس
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ــــن  ج٫ْــــطرحم، ضكو٤
 ”جُـــٍت٤ّ جُرطـــَ ٧ٕ

 ٣ٌطـــد جُـــ١ً ”ٝؾ٤ـــٚ
 كــ٢ ٣ؼــٍف ًًٍٓجضــٚ

 ذحُٟــٌٍٝز ج٧غ٘ــحء ٛــًٙ
ــــح ــــ٢ ْــــ٤كىظ ٓ  ك

 جُـــــ١ً جُٔٓـــــطورَ
 ػ٘ـــٚ ٣ٌٝطـــد ػحٖـــٚ
٤ِ٣ٚ َٖٓ ٖٓ ج٥ٕ .. 

 
 ٓـــٖ ػـــح٤ٖٓ ذؼـــى ”

ـــّٞ ٛـــًج  ْـــ٤ٍجٛح ج٤ُ
ـــحز ـــٍٟ كط ـــس أن  هحوٓ
ــغ ــح ٓ ــح أٜٓ ــٖ ٝأذ٤ٜ ٓ 

 ٝهـــــــى ٞو٣سجُٓـــــــؼ
ـــــــىش  جُكؿـــــــحخ جٌض
 ذؼـــى ضـــٍُ ُـــْ ٝٛـــ٢
 ْــ٤ْٜ. جُؼحٖــٍز كــ٢

 ك٤كٔــــــٍ ذطور٤ِٜــــــح
 ٧ٜٓـــح ٝض٘ظـــٍ ٝؾٜٜـــح
 ٓكحُٝــس ضرطٓــْ جُطــ٢

ذحٍُٔـ، جُطظحٍٛ  
ــــح ؾــــىٝ وٙ ” – ٣ 

 ٓكــٍّ ٣ؼ٘ــ٢ نى٣ؿــس،
 ” ..…ٓطهحك٤ٕ
 

 ٤َ٘ٓـــــس ضو٤٘ـــــحش ئٕ
ـــــــــــــــطٍؾحع،  ًح٫ْ
 ٝ ٝج٫ْـــــــــــــــطرحم،

 ٖـــأٜٗح ٓـــٖ جُطؿ٤ٔـــى
ـــــٍ إٔ ـــــٖ ضٓطكٟ ٓ 

 جُِٔـَ ٣طـٍو ٓـح جُٔطغ
 ػِــ٠ جُوــحٌب ٣ٝكــع

 كــــــــ٢ جُٟٔــــــــ٢
 ج٧كٌــحٌ ذــ٤ٖ جُٓــرحقس
 جُٔٞؾــــــحش ذلٟــــــَ
 جُٔطـ٤ـــــٍز، ج٤ُُ٘ٓـــــس
 ض٘ـــــــــٞع إٔ ًٔـــــــــح

ـــــس جُْٞـــــحتَ  جٌُطحذ٤
 ٝٓــًًٍجش، ْــٍو، ٓــٖ

 …ٝجقــــ٬ّ! ٌْٝــــحتَ
 ػِـــ٠ ْـــحػىٙ جُـــم

 جُؼوِــــــ٢ جُطؿــــــٞجٍ

ــــٍ ــــٖ جُك ــــلكس ٓ ٚ 
 .٧نٍٟ
 

ـــــــ٢ ـــــــس ض٘طٜ  جٍُٝج٣
ــــــق ــــــص ذطٞه  جُٔإه
ـــــــٞع ـــــــىظ ٝٝه  جُك
 ذكٟــــٌٞٙ جٍُٔضوــــد

ــَ جُرطــَ ــٚنٍٝ قل  ؾ
ــ٠ ــحٔ ػِ ــ١ً جُٔؼ  جُ
 ٓـــــح ًـــــَ ك٤ــــٚ ٌأٟ

 ”ٓـــح٢ٌُ“ ذـــٚ ض٘رـــأش
ــٚ ــٖ ٝقًٌض ــٌٞز ٓ  نط
ـــٚ، ـــى هرُٞ ـــ٠ ُو  جٗطٜ
 جُط٘ــــــــح٢َُ جُؼــــــــى
ــٚ ــأنٍجًّ ذهٍٝؾ ــى ٓط  ذؼ
 ٝذوحتـــٚ ج٧ٝجٕ، كـــٞجش

ـــحًّ ـــىج ُٜٓ٘ٓ ـــ٢ ٝق٤  ك
 جنطلــــحء ذؼــــى أَٓطــــٚ

ك٣ٍىز“ ٝ ”ٓح٢ٌُ“ ”. 
 
 

ــى ــحٌش ُو  جُلٍجٖــس ٠
 ؾــرٖ جُطــ٢ جُكر٤ٓــس

 ْــٍجقٜح، ئ٠ــ٬م ػــٖ
 ٍٖٓـــــىضٚ ٝجنطلـــــص
 ٝٓٛــــــىٌ جٍُٝق٤ــــــس
ــــــٚ؛ ــــــص ٠حهط .. كٌحٗ

 ”..٣ٌُٓـــح ٣ـــح وهـــ٢“
 جُؿِٔـــــــــس ٛـــــــــ٢
ــــس ــــس جُط٤ٌٜٔ  ج٬ُٔتٔ

ــًج ــغ ُٜ ــ٢ جُٞٞ  جُُُٜ
 ؾ٤ٔــــغ نــــًٍ جُــــ١ً

 .جُطٞهؼحش
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

إذا كنت تبحث عف 
الكماؿ فأنت ال تبحث 
عف الحب ألّف معجزة 
الحب تكمف في 
عشق العيوب. 
 شمس التبريزي 
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 رسائل

 
 

 نياد كراره
 رجل بال لوف 

 ًْ ْح٢ُ ػ٣ُُض٢
 ْأُط٢ جٍُٔجش ٖٓ
ــْ ــد ُٝ ــ٢ أؾ ٌُ٘٘ 

 ْــــــــــأنرٍى ٥ٕج
ْـــأقحٍّٝ... ْـــ١ٍ

ّ...ّضؿ٤ٓى٢ّٔٛٝ
ك٠ًِّٔـحشّّجُٛـ٤ٍ

ذٓـــــــــــ٤طس ذٌَّ
ــــىزّ  ذٓــــح٠سّٓؼو

 ...أقد ٗؼْ
 ٓؼٍكـــــس ض٣ٍـــــى٣ٖ
 جٍُؾَ؟

 جنرـحٌى أْطط٤غ ٫
 ٫ أٗ٘ــ٢ ق٤ــع ػ٘ــٚ
 إًٔٞ أًحو أٝ أػٍكٚ

 أػٍكٚ ٫
 أْـــطط٤غ ٓـــح ًـــَ
ــ ذــٚ ُــي جُرــٞـ  ٠ك

  أ٢٘ٗ ضِي ٌْحُط٢
 ُٕٞ ذ٬ ٌؾ٬ أقررص

... 

ُٕٞ ذ٬ ٌؾ٬ًّ أقررص  
 ٖــــــلحف ؾِــــــىٙ
 ػِـ٠ ٗٞجكً ٝػ٤ٞٗٚ

ـــــٚ، ـــــحٗٚ ٌٝق ُٓ 
 ٛٞ ٓح ٣ظٍٜ جٌُحيخ
ــــــ٤ّ ــــــٚ، ُ  وجنِ
 ذىجنِـٚ ٓـح ٣ه٠ٗ
ــٚ ــًذحش، ك٤ـٍه  ذحٌُ
 ُطـ٤ــٍ ضرًؼــح ٣طِــٕٞ

ــــــس ــــــٍجٌز وٌؾ  ق
 ٝضرًؼـــــح أػٛـــــحذٚ،
 ٝجُــــُٖٓ، ُِطــــح٣ٌم
 ضحتٜـس ٗـٔحش ٣ٛىٌ
ح ًٓ  ٣ٍٝكـح ٫ ٌُ٘ٚ وٝ

 ٣ٝكــــد جُٞٚــــٍٞ،
ــٚ ــ٬ ٝجُطهــر١ جُط٤  ذ

 ٛىف
. 

 ج٧ُٝــ٠ أ٣حٓــٚ كــ٢
ـــ٠ ـــْ ج٧ٌٜ، ػِ ُ 
ــىٌٝجٕ ػــٖ ٣ٌــق  جُ
 جُطــ٢ ٝجُىضــٚ قــٍٞ
 ذك٘ــحٕ ئ٤ُــٚ ض٘ظــٍ

 ن٤لــــس ٓطٞؾٓــــس
ـــــ٠ ـــــٞـ ػِ  جُطٔ
 ضػـن ٌُٜ٘ح جُٛـ٤ٍ،
ــــٚ، ــــٚ ذًًحت  كططًٍ

 ًــ٢ جُٛــرحـ ُ٘ــىٟ
ــــحز، ٣ؼطــــٍٙ  ذحُك٤
 جُظ٤ٜــٍز ُٝٗــّٔ

 جُرًٍحش ضٔ٘كٚ ٢ً
 آنٍ ٝك٢ ٝجُٛكس،

 جُؤـٍ ٣ٞوػٚ ج٤َُِ
 ػــٖ ٛــ٢ ٝضٔٓــف
ــــــٚ ــــــى ؾر٤٘  جُؿٜ

 ذورِــــس ٝجُٔٗـــوس
ــــحم ــــٚ ٝػ٘  ُطٔ٘ك
ـــــحٕ ـــــَ ج٧ٓ  ٝج٧ٓ

 ُِٛرحـ
. 

ــىٓح ــ٬ً٤ّ ٖــدّ  ذؼ  هِ
 جػطـحو جُطـٞم، ػٖ

ـــُ ـــٖ جُول ـــٞم ٓ  ك
 ٝجُكــٞجت١ جُٓــىٝو

ــــــحَ ــــــىٕ ٝجؾط٤ ٓ 
 ٓ٘لـــًٍوج، جُٟـــرحخ

 ٖى٣ىز ٌؿرطٚ ًحٗص
 ئُــ٠ جُٞٚــٍٞ كــ٢

 إٔ أٌجو جُٗــــّٔ،
 كــ٢ ػ٤ِٜــح ٣وــرٝ
ًٍج جهطــٍخ ًلــٚ،  ًػ٤ــ

ًٍج، جذطؼىٝ  ٌُ٘ـٚ ًػ٤ـ
 ئُــ٠ ذؼــى ٣ٛــَ ُــْ

 جُه٤ــــح٢ُ ٓرطـــــحٙ
 جُٔػح٢ُ
. 

ـــص ـــْ ٌؾـــ٬ًّ أقرر ُ 
 ٓلطحًقــح هِرـٚ ٣ٔـ٘ف
 ُـــــٚ ٫ٝ هحٌذًــــح ٫ٝ

 ذــَ ٓــٌٍٝ، ئٖــحٌجش
 ًــَ ُِؼوــَ ْــِْ

 ٝجُٓــلٖ، جُهــُجتٖ
 ػـــــٖ هِرـــــٚ ٝأوجٌ

 ػ٘ــٚ ٌجؿرًــح جُكــد
ـــــــح، ًٝـــــــحٕ  ٓكوًّ
 ٫ ٓطوِــد كحُوِــد

ُٚ غرحش . 
 أٚـرف ٌؾـ٬ًّ أقررص
ٌّ  جؾطـحـ ًِٔح  ئػٛـح

ـــــــٚ ـــــــغ هِر  ضٍجؾ
ــــٞض٤ٖ، ــــٖ نط  ٣ظ

 ٣ٌرـــَ ه٤ـــى جُكـــد
 ٝجُكر٤رــــس ػ٘وــــٚ،
 ٣ِطـق ٗحٌ ٖٓ ٠ْٞ

 ق٣ٍطـــــــٚ نـــــــٍٞ
ذر١ء ٤ُؼطٍٛٙ . 

 جُلٍجٖـــــحش ًـــــَ
 جُٔؼِوــس جُٛـــ٤ٍز
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ـــــح ـــــٞو ذأؾ٘كطٜ  جُ
 ٝجُٔٗــحػٍ ٝجُوـٍخ

ــــس  ض٘ؿــــًخ جٍُه٤و
ــٌٞ ئُــ٠  جُٛــحوٌ جُ٘
 ٣ٗـىٛح ػ٤٘٤ٚ، ٖٓ

ــٞز  ٌٝقــٚ ٞــ٤حء ػ٘
 كؿـأز ٌُ٘ٚ جُط٤رس،
 ٣ٝهرة ػ٤٘٤ٚ ٣ـِن
 جُـ٤حخ، قنِ ٌٝقٚ

 جُلٍجٖـحش ُطٓـو١
ــس ــس ٣حتٓ  ٓــح ق٣ُ٘
ٝق٤حز ٓٞش ذ٤ٖ . 
ح ٣ٍ٠ًوح ٣هطحٌ ًٔ  ٓظِ
 نطٞجضـٚ ٣هطٞ آنٍ

 ئ٤ُـــــٚ، جُٔطـــــٍووز
 نطــــــٞز ٣طوــــــىّ
 جغ٘طــــ٤ٖ، ٣ٝطٍجؾــــغ

 ًَ ًٔح جٌٍُز ٝضىٌٝ
ــًىج ٤ُظــَ! ٓــٍز  ٝق٤
 جُطـ٢ ٝقىضٚ ٣٘ؼ٠

.٣كرٜح  
ــ٢  ــ٢ أظ٘٘ ــٍ ك  آن

 ْــأٌجٙ ج٧ٌٜ أ٣ــحّ
ــًىج ٛ٘ــحى ــىٌٝ ٝق٤ ٣ 

يجضٚ قٍٞ  
. 

 ٓطًٍٔوج ٌؾ٬ًّ أقررص
 ٝجغًوـح ٓطـٍوًوج نحتًلح

ـــــح ًٔ  ٤ِ٠ـــــن ٓطِؼػ
 ٓـٖ ٣ِٔـي جُِٓحٕ،
قرِّـــٚ، ٓـــح جُؿـــٍأز

ُ
 أ

 جُوـىٌ جُهؿـَ ٖٝٓ
 أػٗـــــوٚ، جُـــــ١ً
ــــطٌِْ ــــٖ ٣ ِٓ  ك٤ُك
 ٣ٛــــٔص جٌُــــ٬ّ،
 جُٛــٔص، ك٤كٓــٖ

 ًــَ كــ٤كطْ ٣ٝػــٌٞ
ــ٤حء  ك٤ٜــح ذٔــح ج٧ٖ

ـــٚ، ـــغ ٫ٝ هِر  ٣طٍجؾ
ـــًىج ـــٖ أذ ـــٚ ػ  غٌٞجض

ـــحء، ـــٖ ٫ٝ جُكٔو  ػ
ـــحوٙ ـــ١ً ػ٘ ـــى جُ  ه
 أؾِـــٚ ٓـــٖ ٣ٌٓـــٍ

 ؾرٜطٚ،
 ًل٤ـٚ ذ٤ٖ ٣ٔ٘ك٢٘ 

ـــٍز جذطٓـــحٓحش  ًػ٤
ـــــح ـــــح ٝكًٍق ًٛ  ٌٝه
 ٝػٛـــــحك٤ٍ ًٌٝٝٝوج

 ِٓٞٗس
. 

ـــص ـــ٬ًّ أقرر  أٌٟ ٌؾ
٘ طـ٢ ٝؾـٞوٙ ك٢  ؾ

ــــ٢ جُٛـــــ٤ٍز،  ٝك
ـــــأ٢ًِ٘ ٌق٤ِـــــٚ ٣ 
 ٝضِطٜٔ٘ـ٢ جُٛٔص

 ٣ٝكٔــــَ جُٞقــــىز،
ًٟح ًل٤ٚ ذ٤ٖ  ذٌـحءًّ أ٣
ــــ٢ ٫ ــــح ٣٘طٜ  ٝقًُٗ

 .ٝن٫ًًٗح
ـــح  ضٓـــحءُص، ُطحُٔ
 ق٘ــٕٞ ُوِــد ٤ًــق

 ٓـــ٣ٌٚ٘ إٔ ًوِرـــٚ
جُوٓٞز؟ ضِي ًَ  
 ٣كٔـَ ٌؾـ٬ًّ أقررص

ــــــــــــحش  جُٔط٘حهٟ
ــح، ــ٢ ؾ٤ٔؼٜ  ٣ٔ٘ك٘

 كـــــــ٢" أقرـــــــي"
 ٓــًٌُٕ، ْــِٞكحٕ
 أقــد ٫" ٣ٝٔ٘ك٘ــ٢

 كٓـطحٕ ك٢" ه٤ىى
ــ٬ أْــٞو،  أػــٍف ك
 ٓـٖ ٌأْـ٢ ٓٞٞغ

ـــــــى٢ٓ،  أٌٟ ٫ٝ ه
 جُٗــّٔ ٓٗــٍم

ٓـٍذٜح ٖٓ . 
 

 ٣ٛـرف ٌؾـ٬ًّ أقررص
 ئُــ٠ ٓ٘ــٚ ج٫هطــٍجخ
 ك٤ـٚ جُـًٝذحٕ وٌؾس

ـــإيّ  ج، ٓ ـــىًّ ـــَ ؾ  كٌ
 جُطو٤٘ـح جُطـ٢ ج٣٧حّ
 ضٓــطؼٍ ٤ٗــٍجٕ ك٤ٜـح
ــى٢ٗ، كــ٢ ــَ ٓ ًٝ 

 جُٓــحذوس جُٓــؼحوز
ــٚ ــإ٢ُ٘ٔ ٓؼ  ج٥ٕ ض
ــح  ٓــٖ أهٓــ٠ ًأٜٗ
 ٓـــــٍش ًحٌغـــــس أ١

 ك٤ِطٜـح ٓى٢ٗ ػ٠ِ
ـــْ  ًٝـــَ ضكـــىظ، ُ

 جُؿحٌقــس جٌُِٔــحش
 ْــٞجء هحُٜــح، جُطــ٢

 ٫، أّ ٓطؼٔـــــــــــًىج
 ٗظـــــٍز ضٔ٘ك٘ـــــ٢
ـــــحيؾس ـــــ٠ ْ  ػِ
 ٝضٍغ٤٘ــ٢، ٗلٓــ٢
ــإٗر٢٘ ــس ض َّْ هحتِ ــ ُ 
 ٣كـ١ٞ ٌؾـ٬ًّ أقررصُّ

ـــــ ـــــحُْ ٚذىجنِ  جُؼ
 ًــٍز وجنــَ ًــأ٢٘ٗ
 ٓٓـــطوِس، أٌٞـــ٤س

 ػ٤٘٤ـــــٚ ْـــــٔحتٜح
 جُطر٤ؼـــس ٝأٚـــٞجش
 ٝجُٜـــــٞجء ٚـــــٞضٚ،

 ٛــٞ أض٘لٓــٚ جُــ١ً
 جُكو٤وــــــس كــــــ٢

 .ًِٔحضٚ
ـــص ـــ٬ ٌؾـــ٬ًّ أقرر  ذ
 ػـــحُْ ٌُ٘ـــٚ ُـــٕٞ،

ج٧ُٞجٕ ذٌَ . 
ق٤٘ٔح٣ّـ٤دّ ًُُٝي،

 ػـــــح٣٢ُٔطٗـــــفّ
 ذحُٓٞجو
 ٜٗحوًٍّجٌٙ
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ّ
ّ

ّ
 ج٧وخ أُٞجٕ

 جُِٔكٔس( 1)
 

 ٖـــؼ٣ٍس هٛـــس ٛـــ٢
 ذح٧قىجظ ٤ِٓثس ٣ٞ٠ِس
 قٌح٣ـحش ضوٙ ٓح ؿحُرحًّ

ــٖ ٖــؼد  جُٗــؼٞخ ٓ
 ضح٣ٌهـــٚ ذىج٣ـــس كـــ٢

 ضكـــٍى ػـــٖ ٝضوـــٙ
ـــــحش  ذأًِٜٔـــــح ؾٔحػ
ــــــــح ــــــــس ٝذ٘حتٜ ٓ٨ُ 
 .ٝجُٔؿطٔغ

 
ــــــس ــــــس جُِٔكٔ  قٌح٣

 قًٍس ػٖ ضهرٍ ذط٤ُٞس
 قًٍـــــس أٝ ؾٔحػـــــحش
 ٝقًٍـــــس جُٗـــــؼٞخ

 ٗٔــٞيؼ ٝٛــ٢ جُورحتــَ
ــًٟ ئٗٓــح٢ٗ ــٚ، ٣ُكط  ذ

 ْٝـًِٞٚ ذك٤حضٚ ٣لؼَ
 ٣طٔـــف إٔ ٣ٌٔـــٖ ٓـــح

ـــٍ ـــٚ ءجُٔ ـــى. ُطكو٤و  ه
 ػِـ٠ جُِٔكٔس ضكط١ٞ

ـــح٤٠ٍ ـــى أْ ـــىنَ ه  ض
 ٗٓـ٤ؽ ك٢ ج٧ْطٌٞز
ـــــس ـــــٖ جُِٔكٔ ٌُٝ ٫ 

 ٓــغ جُِٔكٔــس ضطــىجنَ
 كحُِٔكٔــس ج٧ْــطٌٞز
 ٝج٧ْــــطٌٞز ٖــــ٢ء
 إٔ ق٤ــع آنــٍ ٖــ٢ء
 ذــ٤ٖ جُؿــ١ٍٛٞ جُلــٍم

ــس ج٧ْــطٌٞز  ٝجُِٔكٔ
ــــــــٞ ــــــــحٍ إٔ ٛ  أذط

 ج٥ُٜــس ٓــٖ ج٧ْــطٌٞز
 جُِٔكٔـــس أذطـــحٍ أٓـــح
 .جُرٍٗ ٖٓ كْٜ

 
 :ٓٛـــــــطِف ٣ؼرـــــــٍ

 أػٔــحٍ ػــٖ ”ِٓكٔــس“
 ٣ٝؼرـٍ ًرـٍٟ ػ٣ٌٍٓس

 جُــ١ً ج٧وخ ػــٖ أ٣ٟــح
 جُ٘ــــٞع ٛــــًج ٣ٟــــْ
 ٓـــػ٬ ّ ك٘ـــًًٍ. ج٧وذـــ٢

 ”ٗـــــحذ٤ِٕٞ ِٓكٔـــــس“
ــ٢ ــ٢ جُط ــى ضكطل  ٝضهِ

ـــــــحٍ ـــــــحذ٤ِٕٞ أػٔ ٗ 
ـــحٌش  جُؼٓـــ٣ٌٍس ذٞٗحذ
 .أْطٌٞز ٜٓ٘ح ٝضؿؼَ

 
ـــحى ـــح ٛ٘ ـــحتى أ٣ٟ  هٛ

ـــــــــس  ٓػـــــــــَ ٣ٞ٠ِ
 ُٜ٘ـــ١ٍ ”أكـــحٗؿ٣٬٤ٖ“

ــٞٝ ــى٣ح”ُٞٗؿل٤ِ  ج٤ٌُٓٞ

ــــــىجٗط٢ ”ج٤ُٜ٩ــــــس ُ 
ـــــ١ٍأ  ٓٛـــــ٘لس ٤ُـ٤٤

ـــْ ٬ًٔقـــْ ـــىّ ٌؿ  ػ
ــــح ــــح ّ ضطحذوٜ ــــغ ٤ًِ ٓ 

 جُطو٤ِى٣ـــس جُهٛـــحتٙ
 ُٜــًج ػ٤ِٜــح جُٔطؼــحٌف
ـــٞع ـــ٢ جُ٘ ـــٖ. ج٧وذ ٓ 
 جُٔ٘طِــن، ٛــًج ٗلــّ

ـــــطط٤غ ـــــ٤٘ق ٗٓ  ضٛ
ــى  جُ٘ٛــٞ٘ ٓــٖ جُؼى٣

 ٖحًِس ػ٠ِ ٝجٍُٝج٣حش
 ً٘ٛـٞ٘ ؿ٘ؿ٢ هٛس

 ج٧ذؼحو ذٓرد ِٓك٤ٔس
 ٝأ٤ٔٛطْٜ جُطأ٤ٓ٤ْس
ـــٍٟ ـــس كـــ٢ جٌُر  غوحك
 .ٓح ٖؼد

 كٔسجُِٔ نٛحتٙ
 

 ذٌَٗ جُِٔكٔس ضؼطٔى
 جُطو٤ِـى ػ٠ِ أْح٢ْ
 ػرـٍ كط٘طوَ جُٗل٢ٜ،
 ٣ٍ٠ـــن ػـــٖ ج٧ؾ٤ـــحٍ

ــ٤ٖ جُٔ٘ٗــى٣ٖ  جُٔط٘وِ
 جُٗــــؼر٤٤ٖ ٝج٠٧رــــحء

(Witch doctor )ٌٝٝجز 
 ٝجُٗــــؼٍجء جُوٛــــٙ
ــــ٤ٖ  ٝجُٗــــؼٍجء جُور٤ِ
. جُٔط٘وِـــ٤ٖ جُـ٘ـــحت٤٤ٖ

 ضٍضـــَ أٝ ضوـــحٍ ًحٗـــص
 ٌض٤رــــس ٗـٔــــس ػِــــ٠
ـــح ّ ـــ٠ ٝأق٤حٗ  كـــ٢. ضـ٘
ـــأض٢ جُرىج٣ـــس ـــسًطح ض  ذ
 ػـــٖ ج٬ُٔقـــْ ٛـــًٙ

ـــن ـــس ٣ٍ٠ ـــٖ جٌُطحذ ٓ 
 ٣وُٞٚ ُٔح جُٔٓطٔؼ٤ٖ

 ضـأض٢ ٝأق٤حٗـح جُٔ٘ٗى
 أنـــٍٟ ٓٛـــحوٌ ٓـــٖ

 ٗٞػـح جُِٔكٔـس كطٛرف
 ٌُـٖ ذًجضـٚ، هحتٔح أوذ٤ح

ـــح ّ جُِٔكٔـــس ضروـــ٠  ك٘
ـــــطؼَٔ ـــــٍم ٣ٓ  جُط

 جُطو٤ِــى ػِــ٠ جُوحتٔــس
. ًطحذطـٚ ٌؿْ جُٗل٢ٜ
 ٗلٍم إٔ ئيٕ ٗٓطط٤غ

 ج٫ذطىجت٤ـس ج٬ُٔقْ ذ٤ٖ
 ٬ٔقْٝجُ جُٗؼر٤س أ١

 .ج٧وذ٤س أ١ جُػح٣ٞٗس
 

 ٓٞجٞـ٤ؼٜح جضهحي ذٍؿْ
ـــٖ ـــح٣ٌم ٓ ـــح ئ٫ جُط  جٗ٘

ــــــن ٗٓــــــطط٤غ  ضل٣ٍ
 ذاٛطٔـــــحّ جُِٔكٔـــــس
 ػٔـــَ ذهِـــن جٌُحضـــد
 ٓ٘طو٤س ذأقىجظ ٍٓضر١

 جُكــــٞظ ٓكطِٔــــس أٝ
 ٝقوحتن أقىجظ ٤ُّٝ

ــس ــح ضح٣ٌه٤ ــَ ٓػِٔ  ٣ؼٔ
 كؼ٬هــــــس.  جُٔــــــإٌل
 ذحُكوــــحتن جُِٔكٔــــس
ـــس  ئيٕ ضروـــ٠ جُطح٣ٌه٤
 ًر٤ــٍ ذٗــٌَ ٓطـ٤ــٍز

 جُوٛــــ٤ىز جٕ ىٌؾــــسُ
 ضطٟـــــٖٔ جُِٔك٤ٔــــس

 ذؼــــىج ًػ٤ــــٍز جق٤حٗــــح
 ك٤٘طوَ ْٝك٣ٍح ٓرٜؿح
ــــٖ ــــح٣ٌم ٓ ــــ٠ جُط  ئُ

ــــــٖ ج٫ْــــــطٌٞز ٓٝ 
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 ئُــــــ٠ ج٫ْــــــطٌٞز
 .جُطح٣ٌم

 
 جُٗــــــحػٍ ٣ٓــــــٔف
 ٓـٖ جُؼى٣ـى ذحْطهىجّ
 قو٤و٤ـس جُـ٤ـٍ ج٤ٖ٧حء

 جُٛـٌٞ ج٣ٟحًّ ٣ٝٓطهىّ
ــــس ــــح٧نٙ جُر٬ؿ٤  ٝذ
 جُوٛــ٤ىز ٧ٕ جُٔرحُـــس
 ٛىكٜح ٣ٌٕٞ جُِٔك٤ٔس
ــ ــٞ ٠ج٧ْحْ ــىـ ٛ ٓ 
 ٠ٝ٘ـ٠ ذطـَ جٝ ٖؼد

 ػـٖ جُٗحػٍ ك٤طـح٠ٞ
 ٝٝ جُؼ٤ـــــٞخ ذؼـــــٝ

ــــحتن ــــس جُكو  جُطح٣ٌه٤
ــــس ــــس ٝجُكٍذ٤  ٝجُل٣ٌٍ

ــٍ ٌُــ٠ ــىٝـ ٣ظٜ  جُٔٔ
 ٓػح٤ُـــس ٚـــٌٞز كـــ٢

 ُطٌــــــــ٣ٖٞ ضٛــــــــِف
 جُطـ٤٣ُٖ ٛـًج. جُِٔكٔس
 ُِؼٔـَ ٣ؼط٠ ُِٔىٝـ
 جُك٤ـــحز ٓـــٖ ج٣ُُٔـــى

 جُطـــــــحذغ ٣ٌٝـــــــٕٞ
ـــٚ جُٗـــؼٍٟ  ضٍضٌـــُ. ُ
 جُِٔك٤ٔــــس جُوٛــــ٤ىز

 جُـحتـــد ٞـــ٤ٍٔ ػِـــ٠
 جُٞظ٤لس ك٢ ٝضٓحْٛ
 أ١ ُِو٤ٛىز جٍُٔؾؼ٤س

 ػحُٔــــح ضٍْــــْ أٜٗــــح
 إٔ ذ٤٘ٔــــــح ٝأقــــــىجغح
 ضٍضٌُ جُـ٘حت٤س جُو٤ٛىز

 ٝػٞج٠ق ٓٗحػٍ ػ٠ِ
ـــح”جٍ ـــ٤ىز ”أٗ  ٝج٫ُوٛ

ــس ــُ جُىٌج٤ٓ ــ٠ ضٍضٌ  ػِ
 كــ٬ ”أٗــص”ٝجٍ جُكــٞجٌ
 جُٗـــحػٍ ػِـــ٠ ٣ؿـــد
 ج٧ٓحّ ك٢ ٗلٓٚ ٝٞغ
 جُٛـٌٞز ك٢ جُظٌٜٞ أٝ

ــَ ــٚ ئٕ ذ ــحء ػ٤ِ  ج٫نطل
 حشٝجُٗهٛــ٤ جُوٛــس

ـــــــ٢ جُٔٞؾـــــــٞوز  ك
 .جُو٤ٛىز

 

 ضٌِـْ جُـ١ً ٤ٛـَ هحٍ
 ”جُٗـؼد ئٗؿ٤ـَ“ ػٖ
 ذؼىج ّ ضِٔي جُِٔكٔس إٔ

 ٝضك٢ٌ ه٣ٞح ّ ضأ٤ٓ٤ْح ّ
 ذحُؼـحُْ ٓطِٛس قِوس“

ــى جٌُحٓــَ ــٍز أٝ جذِ  ُلط
ــٖ ــُٖٓ ٓ ــٕٞ“ جُ  ”كطٌ

ــــس ج٧ْــــّ  جُكو٤و٤
ــٞػ٢ ــًج. ”ُِ ــىٌٝ ُٜٝ  ض
 أٌٜ“ ػِـــ٠ أقـــىجغٜح
 ذـ٤ٖ ُِٔؼـحٌى ٓلطٞقس
 .”جُرِىجٕ ؾ٤ٔغ

 
 ًحٗـص ٌٝذـح،أٝ ًـَ ك٢

 ٣ٝركـع ضٌطد ج٬ُٔقْ
 جٌُػ٤ـٍ ٣ٌٝطٗـق ػٜ٘ح

 ػـــٖ كطكٌـــ٢ ٜٓ٘ـــح
 أٝ ؾى٣ـــــىز أْـــــح٤٠ٍ
ـــــس ـــــٞجو أٝ هى٣ٔ  أٝ ٓ
ــطط٤غ. ٗٛــٞ٘  إٔ ٗٓ

 ْـر٤َ ػ٠ِ ٜٓ٘ح ًًٍٗ
 نـــــٞجٕ وٕٝ جُٔػـــــحٍ
 ذح٣ٍٕٝ ؿٌٞوٕٝ ُؿٌٞؼ

 ”وٌٝغ٤ــح آٗــى ٍٛٓــحٕ”ٝ
 كـٕٞ كُٞلـحٗؾ ٤ُٞٛحٕ

 جًطٗــحف ؿٞضٜٞئػــحوز
 ”٤ٗر٤ِــــ٘ؿٖ“ أؿ٤٘ــــس
ــــــحؼ ــــــس ٝئٗط  جُِٔكٔ

ـــــــــس  ج٤٘٠ُٞسجُلِ٘٘ى٣
ـــح٫ ـــ٬ ًح٤ُل ـــٖ كٟ  ػ
 جُٔٗــح٣ٌغ ٓــٖ جُؼى٣ــى
ــٍٟ ــس جٌُر ــَ ٍُِٝج٣  ٓػ

 ج٩ٗٓـــــح٤ٗس جُِٜٔـــــحز
 ٝجُكـــــــٍخ ُرِـــــــُجى
 . ُطُٞٓط١ٞ ٝجُِْٓ
 ج٬ُٔقْ

 
 ج٤ُ٩حيز

 
 ٤ٍُِٜٓٞٝ ج٧ٝو٣ٓس

 

 جُٔلوـــــٞو، جُلـــــٍوِٝ
 ِٓطٕٞ ُؿٕٞ

 
 ُلٍو٢ْٝ جُٗحٛ٘حٓٚ،

 

 جُٜ٘ى٣س جُٜٔحذٜحٌجضح
 

 ج٩ْرح٤ٗس ج٤ُٓى أؿ٤٘س
 جُلِ٘ى٣س ٤ُلح٫ًح

 ج٤ُحذح٤ٗس جُٜحت٢ٌ٤ هٛس
 

 ج٧ُٔح٤ٗس ٗر٤ِٞٗي ٤ٗٗى
 

 ج٩ٗؿ٣ُ٤ِس ذ٤ُٞق
 

ــــــى٣ح ــــــس، ج٤ٌُٓٞ  ج٤ُٜ٩
 ُىجٗط٢

 
 جٍُٝٓح٤ٗس ج٤ٗ٫حيز

 

 ج٫ٌْ٘ىكح٣س أوج ٖحػ٣ٍس
 

 جُل٤ٍٓٗس ٫ٌٝٗى ٤ٗٗى
 

 ُػ٤ٍذحٗطّ ٤ًهٞش، وٕٝ
 

ــــــس ــــــحٕٓ ِٓكٔ  ؾِؿ
 ج٣ٍُٓٞٓس

 

 ج٢ٌُُٗٞٛ جٌُل٤ق ِٓؼرس
 جُٔـٍذ٤س

 

 ٗـــــــــحٌش ٤ٍأْـــــــــح٠
 جُوٞهح٣َس ج٤ًٍُٓٗس

 
 ؾٓـــحٌ جُِٔـــي ِٓكٔـــس
 جُٔـ٤ُٞس

 
 جُ٘ٔــٍ ؾِــى يٝ جُلــحٌِ
 جُؿٌٞؾ٤س

 

 ٖىجو ذٖ ػ٘طٍز ِٓكٔس
 

 ٬ٍٛ ذ٢٘ ضـ٣ٍرس
 

 ٣ُٕ ي١ ذٖ ٤ْق
 

 أ٣ًٍطحِ و٣ؿ٤٘٤ّ
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 كبسوالت معرفية 

 
تمتمؾ إناث أسماؾ القرش 1

 جمودًا أكثر سمكًا مف الذكور.
ف سناـ الجم2 ل الماء ال يخزِّ

إنما يخّزف الدىوف، أما الماء 
 فيتـ تخزينو في مجرى الدـ.

يوجد اضطراب عصبي 3
ؼ الوجوه"  يدعى"عمى َتَعرُّ

)باإلنجميزية: 
Prosopagnosia بحيث ،)

َيصُعب عمى المريض الّتًعُرؼ 
عمى وجوه األشخاص حتى 

 المقربيف منيـ.
يعتبر الضحؾ مفيدًا لصحة 4

القمب، فالضحؾ ُيَقمل مف 
 لتوتر، ويزيد مف مناعة الجسـا
يعتبر الحوت األزرؽ أكبر 5

حيواف عمى سطح األرض، وىو 
حيواف مف الثدييات ويمكف 

 طف200لوزنو أف يتجاوز 
 

 

 

 

 
 
 

 
   

 محمود حامد
 المدينة الفاضمة

 
ىل سيأتى اليـو الذى نرى 

 فيو مدينتنا الفاضمة؟
يعاب عمى مجتمعنا الشرقى 

أنو يمتمؾ وجوىا 
كرتونية ، نعـ  لشخصيات

شخصيات كرتونية بالونيو 
غير حقيقية ، الجميع يريد 

أف يعيش فى المدينة 
الفاضمة بينما يكوف ىو 

أوؿ المتنصميف مف اإللتزاـ 
بتعاليـ المدينة الفاضمة، 

الجميع ال يعترؼ بأنو عمى 
خطأ يظف كل الظف أنو 
عمى صواب دائما ال 
يخطئ، يا سادة لسنا 

مالئكة وال رساًل 
صوميف،والحقيقة أننا مع

فى مسرح الحياة نعيش 
التجربة بكل معانييا مف 

الحزف والفرح والغضب 
دوف أف نتعمـ مع أف 

الحياة دوؿ ومف سره زمف 
فال يظف أنو سيعيش مطمقا 

فرحا ىنيئا فى رغد مف 
العيش، فحتما سيأتى اليـو 

الذى سيبكى فيو ليتعمـ 
وىكذا تدور عجمة الحياة، 

فتشت  وفى الحقيقة لقد
كثيرًا فى دنيا الواقع فمـ 
أجد غير القميل الذى 
يعترؼ بأخطائو بينما 

 !األخروف 
فيا سادة استقيموا حتى 

تستقـ لكـ مدينتكـ الفاضمة 
 إف أردتـ أف تعيشوا فييا.
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المتنّبي قاؿ  

 
وقنعت بالمقيا وأّوؿ نظرة  و

 إّف القميل مف الحبيب كثير
 
 

 
أتي عمى قدر أىل العـز ت

العزائـ وتأتي عمى قدر 
 الكراـ المكاـر

 
 

واليـّ يختـر الجسيـ نحافة 
ويشيب ناصية الصبّي 

 وييـر
 

 
وما التأنيث السـ الّشمس 
عيب وال الّتذكير فخر  

 لميالؿ
 

 
وقنعت بالمقيا وأّوؿ نظرة إّف 

 القميل مف الحبيب كثير
 
 

 

 
 

 أحمد دمحم مغاوري قشوة
 رفيقة خيالي

نسماتو العميمة قد حل الخريف ب
يحمل بيف تضاعيفيا الحب 

ورحيق العشق، وعمى الرغـ مف 
ىياج السماء باألمطار واشتداد 

برودة لفحات اليواء إال أف 
حبي لِؾ يدفئ القمب بناره. ربما 

قد أخطأ البعض حيف طمبوا 
ممف يحبوف أف يطفئوا نار 

حبيـ في قموبيـ، ولكنيا نار 
ُتدفئ في ليالي الشتاء وُتميب 

لشوؽ تحت شمس الصيف ا
وتزىر وسط خماسيف الربيع 
وُتروى باليواء في الخريف. 

وأنت عزيزتي عمى حافة الكوف 
ترقبينني كل يـو بعينيِؾ 

الالمعتيف أجوؿ ألجل الوصوؿ 
إليِؾ مف الحافة األخرى غير 

راغب باختصار الطريق لمخمف، 
فمذاؽ الراحة بعد التعب واأللـ 

 .ال يقارف بأي مذاؽ آخر
سل عبر الرياح تحياتي إليِؾ أر 

ربة الُخُمق. وأنثر كمماتي حبا 

عمى وريقات الشجر الصفراء 
عميا تتساقط تحت قدميِؾ إذا 
خرجت مف مخدعِؾ ذات نيار 
 .تمقينيا لقاء المحب الطروب

لى لقاء قريب بإذف هللا  .وا 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مف اتكل في سفره عمى 
 .زاد غيره طاؿ جوعو
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 مصر

 
بعضنا يقوؿ مصر و البعض 

 يطمق عمييا القاىرة
لكف عبر العصور عرفت مصر 
بمجموعة مف المسميات عبرت 
عف طبيعة أرضيا وعف وضعيا 

الجغرافي ويمكف تقسيـ ىذه 
 المسميات إلى ثالث مجموعات

)حسب التسمسل الزمني لظيور 
 ىذه المسميات(

 المجموعة األولى، –
فيي تمؾ التي أطمقيا المصري 

 لقديـ،ا
إما عمى مصر كميا، أو عمى 

 منذ أقدـ العصور، -جزء منيا
 فقد أطمق عمييا اسـ )كمت(
أي: األرض السوداء، أو: 

األرض الخصبة، أو إشارًة إلى 
ذلؾ الشريط الضيق مف وادي 

النيل، والذي كاف المصري يزرع 
 فيو منذ عرؼ الزراعة.

وأطمق عمييا كذلؾ كممة: 
 )دشرت(،?

راء، أو: أي: األرض الحم
األرض الصحراية، إشارًة إلى 

المساحة األكبر مف أرض مصر 
 التي تمثل أرضًا صحراوية.

 
 وأسماىا: )تاوي(، 

أي: األرضيف، إشارة إلى 
اإلقميميف الرئيسييف في مصر 
)جنوب البالد وشماليا( أي: 

 الصعيد والدلتا.
 ،?”إيدبوي “وأسماىا أيضًا: 

، إشارة إلى ”الضفتيف“أي: 
الشرقية والغربية لنير  الضفتيف

النيل، حيث كاف النير يفصل 
في معظـ األحياف بيف مدينة 
األحياء )التي كانت غالبًا في 

الشرؽ(، ومدينة األموات )التي 
كانت في أغمب األحواؿ في 

الغرب(، حيث األرض 
الصحراوية الجافة التي تساعد 

 عمى حفظ أجساد الموتي.
ىذا باإلضافة إلى دور النيل 

 ثر في حياة المصرييف.المؤ 
 

ومف بيف األسماء كذلؾ: 
 )تامحو(، ?

، إشارًة ”أرض الشماؿ“أي: 
إلى الدلتا، و: )تاشمعو(، أي: 

، إشارة إلى ”أرض الجنوب“
 جنوب البالد.

 
 ثـ أطمق عمييا )تامري(، ?

تعبيرًا عف ” أرض الغريف“أي: 
األرض الخصبة التي تدر عميو 

الخير ومف بيف كل ىذه 
كاف أكثر األسماء قربًا األسماء 

إلى قمب وعقل المصري القديـ 
، ومف ثـ فقد كاف ”كمت“اسـ 

األكثر استخدامًا لإلشارة إلى 
البمد كميا، وظل مستخدمًا طواؿ 

العصور المصرية القديمة، 
األمر الذي يؤكد ارتباط وانتماء 
المصري بذلؾ الجزء مف أرض 

مصر، والذي عميو نشأت 
رية وازدىرت الحضارة المص

 القديمة.
 المجموعة الثانية، –

فيي التي عرفت في وقت الحق 
 لممجموعة األولي،

 وغالبًا في الدولة الحديثة،
ويأتي عمى رأس مسميات ىذه 

-كا-المجموعة اسـ )حت
 بتاح(، ?

 
والذي ىو في األصل اسـ ألحد 

أشير معابد بتاح في مدينة 
مركز  -منف: )ميت رىينة حالياً 

الجيزة(، محافظة  -البدرشيف
والذي أقيـ في الدولة الحديثة، 

وال تزاؿ أطاللو باقية حتى اآلف، 
مقر قريف “ويعنى 
والظاىر أف المصري قد ”.بتاح

استخدـ ىذا االسـ الخاص بأىـ 
معبد في أىـ وأقدـ عاصمة 

مصرية، ، ليطمقو عمى مصر 
كميا. وليس بغريب إطالؽ 

الجزء عمى الكل، فكممة )منف( 
، أي: ”رنف-مف“مشتقة مف 
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وىو اسـ ىـر ”. ثابت وجميل“
الممؾ ببي األوؿ في سقارة 
القبمية، أي أف المدينة قد 

اتخذت اسميا مف اسـ اليـر 
 الخاص بيذا الممؾ.

 
ومنذ القرف التاسع قبل الميالد 

تقريبًا، وفي إحدى ممحمتي 
الشاعر اإلغريقي 

، وىي ”ىوميروس“
، ظير اسـ ”األوديسيا“
 مصر. مشيرًا إلى” ايجوبتس“

وبدراسة ىذا االسـ اتضح أنو 
مشتق مف االسـ المصري 

”. بتاح-كا-حت“القديـ: 
والواضح أف اليونانييف قد وجدوا 
صعوبة في نطاؽ حرؼ الحاء 
في بداية ونياية الكممة، وأنيـ 
استبدلوا الجيـ بحرؼ الكاؼ، 
وىذا اإلبداؿ قائـ في المغات 

القديمة والحديثة. وىكذا 
سـ أصبحوا ينطقوف اال

، ثـ أضافوا إليو )كما ”ايجوبت“
ىو الحاؿ بالنسبة السماء 

األعالـ( في نياية الكممة حرؼ 
، مسبوقًا بحرؼ مف ”س“

حروؼ الحركة، ليصبح 
وليس ببعيد عف ”. إيجوبتس“

نطقو ” خوفو“األذىاف أف اسـ 
، وأف اسـ ”كيوبس“اليوناني 

، نطقوه ”سنوسرت“
وأف اسـ ” سيزوستريس“

، ”أمنوفيس“نطقوه ” أمنحتب“
وىكذا. ومف النطق اليوناني 

، اشتقت ”إيجوبتس“لالسـ 
المغات األوروبية الحديثة الكممة 

الدالة عمى مصر، مثل 
Egypt ومف كممة ،

أيضًا جاءت ” إيجوبتس“
، أي: ”إيجوبتي“النسبة 

الذي ” المواطف“، أو: ”مصري “
يعيش في إيجوبتس، وذلؾ 

كما ىو ” ياء النسب“باستخداـ 
المغة العربية، مثل  الحاؿ في

سكنرية  مصر ومصري، وا 
… وسكندري، وأسواف وأسواني 

” إيجوبتي“الخ. وتقابل كممة 
الكممة اإلنجميزية 

(Egyptian وما يقابميا في ،)
المغات األوروبية األخرى. 

وعندما فتح المسمموف مصر 
وجد العرب صعوبة في نطق 

، إشارة إلى المواطف ”إيجوبتي“
” إيقوبطي“المصري، فنطقوىا 

، األمر الذي يعني ”قبطي“و 
أف كممة قبطي كما ذكرنا تعني 

ف كاف ”المواطف المصري “ ، وا 
قد استخدميا البعض لإلشارة 

إلى مسيحيي مصر، تمييزًا ليـ 
عف المسيحييف في أي مكاف 

آخر. إذف فالقبطي ىو 
المصري، سواء كاف يديف 
 بالمسيحية أو باإلسالـ.

 المجموعة الثالثة، فيقف –
عمى رأسيا االسـ الذي تعرؼ 
بو مصر حتى يومنا ىذا، وىو 

، ذلؾ االسـ الذي ورد ”مصر“
في القرآف الكريـ. والشائع أف 

كممة عربية تعني ” مصر“كممة 
، وتجمع عمى أمصار. ”قطر“

ورأى أصحاب ىذا الرأي أف 
المسمى عربي عمى أساس 
وروده في القرآف الكريـ، وأف 
ى المسمميف كانوا يطمقوف عم

ولما ”. مصر“كل بمد يفتحونيا 
كاف مف الواضح أنو ليس ىناؾ 
مف بمد إسالمي آخر أطمق 

عميو ىذا االسـ أو احتفظ بو، 
فإف ىذا االسـ يخص مصر 

وحدىا. ولقد ورد ىذا االسـ في 
الكثير مف المغات في بمداف 
الشرؽ األدنى القديـ بحروفو 
الساكنة كما ىي. فمنذ القرف 

ميالد وردت الرابع عشر قبل ال
في المغات األكدية واآلشورية 
والبابمية والفينيقية والعربية 
القديمة، والعبرية، مسميات 
مصر عمى النحو التالي: 

مصري، مشر، مصر ، مصور، 
 مصرو، مصرايـ
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 قسـ المرأة  

  
 ػر٤ى ئ٣ٔحٕ

ٗػ٢ ٢ًٗٞ
 
 ك٢ كؼحُٚ أ

 ذ٤ثطي

 ٝق٤ٖ جُهِن ذىج٣س ٖٓ
 أوّ ٝؾَ ػُ هللا نِن
  ِٞؼٚ ٖٓ ِنن غْ

 ئػ٬ّ ًٛج ًحٕ قٞجء
 إٔ ُِؿ٤ٔغ ٝجٞف
 ئ٫ ضٌطَٔ ٫ جُك٤حٙ

 ٓؼحًّ ذحُطٍك٤ٖ
 ػى٣ىٙ أهٞج٫ًّ أْٔغ..

 جُؼوٍٞ ٢ٟ٣ٍٓ ٖٓ
 ذؿ٬ًّٔ ٣ُٜٕٝ ج٣ًُِٖ
 ًحتٖ ج٫ٗػ٢ إٔ ٓـُجٛح
 أٝ جُر٣ٍٗٚ ػ٢ِ َجتى
 جُك٤حٙ ٝإٔ ػ٤ِٜح ػرة

 كو١ جٍُؾحٍ أْحْٜح
 ٣طحع ٤ْى جٍُؾَ ٝإٔ

 ضهىّ ؾح٣ٌٚ ٝج٫ٗػ٢
 كو١ ٝضِى
 ًٛٙ جُٞجهغ ٝك٢

 ضػ٤ٍ ج٧هٞجٍ
 ٖٓٔ جٖٔثُج١َ
 ئٕ ٧ٜٗح ذٜح ٣طلٕٞٛٞ

 ك٬ ٖة ػ٢ِ وُص
 كٍجؿس ػ٢ِ ئ٫ ضىٍ

 ذٜح ٣ؼطوىٕٝ ٖٓ ػوٍٞ
 ُى٣ْٜ٘ كْٜٜٔ ٝػىّ
 ٚك٤كحًّ كٜٔح

 ذىٕٝ ضِٛف ٫ كحُك٤حٙ
 أ٣ٟح ضِٛف ٫ٝ أٗػ٢

 ٓح ٝئ٫ ٌؾَ ذىٕٝ
 جُؿ٤ٖٓ٘ هللا نِن

 ٣هِن جٕ ٝقحٖحٙ
 ٛرحء ٤ٖثح

 ٓوىّ ئٗٓحٕ ٣ٞؾى ٫
 ْٞجء ئٗٓحٕ ػ٢ِ
 أٗػ٢ جٝ يًٍجًّ ًحٕ

 ػٍذ٢ أْٞو جٝ أذ٤ٝ
 ذحُطو١ٞ ئ٫ أػؿ٢ٔ أٝ

 ك٢ كؼح٤ُطٚ ٝذٔى١
 جُك٤حٙ
 نِو٘ح ؾ٤ٔؼحًّ ك٘كٖ
 ٓؼ٤٘ٚ ٌْحتَ ٧وجء

 ُٓٝوجًّ نِن ٓ٘ح ًَ..
 ضؿؼِٚ ٓؼ٤٘ٚ ذٛلحش
 ك٢ ٓؼ٤ٖ ُٜىف ٤ٔ٣َ
 جُك٤حٙ
 ُهِو٘ح هللا ٖحء ُٝٞ

 ٝجقىٙ ذحٔٛىجف ؾ٤ٔؼحًّ
 جٕٕ ٌُٖ ٝجقىٙ ٤ٍٓٝٞ
 ٝٗطؿٚ ٝجقىجًّ ؾ٤ٔؼحًّ ً٘ح
 ٝؾحٗد ٣ٍ٠ن ك٢
 ٤ْأض٢ أ٣ٖ كٖٔ ٝجقى

 ذو٤س ك٢ ئيجًّ جُطؼ٤ٍٔ
 جُؿٞجٗد

 جُهحُن قٌٔس كٖٔ
 ًَ نِن جٔٗٚ جُرحُـٚ

 ٓكىو وٌٝ ُٚ ٓ٘ح
 ج٥نٍ ػٖ ٣هطِق
 أوجء ؾ٤ٔؼحًّ ٝٝجؾر٘ح

 ٫ٕٔ ذاضوحٕ جُىٌٝ ًٛج
 ٓح ٛٞ ُٚ ئضوحٗ٘ح ٓى١

 ك٢ ٌٓحٗط٘ح ٤ْكىو
 هىٌ ٝػ٢ِ ج٫ٔنٍٙ

 ٝج٩ؾطٜحو جُٓؼ٢
 جُؿُجء ٤ٌْٕٞ
 ج٫ٗػ٢ ج٣ٔطٜح ٝجٔٗصِّ

 ٓٞؾٚ ج٤ُّٞ قى٣ػ٢
 جٔٝ َٝؾٚ ً٘ط٢ جٕٕ ٢ٌُ
 جٔٝ جٔنص جٔٝ جٕذ٘ٚ جٔٝ جّٔ

 كىػ٢٘٤ ٚى٣وٚ
 ٍْجًّ جٔنرٍى
 جُك٤حٙ ضٌٕٞ ُٖ ذىٝٗي

 ضٓطو٤ْ ٫ٝ

 ضٌٕٞ ُٖ ذىٝٗي ٗؼْ
 كٍْحُطي ق٤حٙ ٛ٘حى
 ٫ ًر٤ٍٙ ه٤ٔٚ يجش ٛ٘ح

 ذٜح ضٓط٢٘٤ٜ
 لٓيٝذ٘
 ك٢ وٌٝى ضؿؼ٢ِ ٫

 ك٢ ِٓهٛحًّ جُك٤حٙ
 ٫ٝ كو١ جُُٝجؼ جٗطظحٌ
 ذؼى وٌٝى ضؿؼ٤ِٖ
 ك٢ ِٓهٛحًّ جُُٝجؼ
 كو١ ج٠٫لحٍ ج٠ؼحّ
 وٌٝى ٤ُّ كًٜج
 ذ١٤ٓ ؾُء كو١ ٛٞ
 ًحٕ ٝجٕ وٌٝى ٖٓ ؾىجًّ
 ج٫ْٔٛ كٜ٘حى  ٜٓٔحًّ

 ػوَ يجش ٫ض٢ٌٗٞ
 ٌٝجء ض٘ٓحه٢ كحٌؽ

 جُطلحٛحش
 ه٤ٔٚ ُك٤حضي جؾؼ٢ِ
 ـحو١ض ٫ جٕٔ ٝه١ٌٍ
 أض٤ط٢ ٓػِٔح ٜٓ٘ح
 ضـحو١ٌ ٫ جٕ ه١ٌٍ
 ضط٢ًٍ جٕ وٕٝ ٜٓ٘ح
 جغٍ
 ك٢ ضؿى٣ٖ ً٘ط٢ ئٕ

 جٝ ٓح ٓٞٛرٚ ٗلٓي
 ٓح ػَٔ ػ٢ِ جُوىٌٙ

 ٓحوجّ ذًُي ذأِ ك٬
 هللا ٢ٍٞ٣ ٓٔح

 ٝجؾطٜى١ جْؼ٢
 ٛىكي نِق ١ٍ٤ْٝ
 نِوي هللا كٔحوجّ
 ضِي ٣ٔطِي ذؼو٬

 جٍُؿرٚ ٝضِي جُٔٞٛرٚ
 ٖٓ ؾُء كًٜج جيجًّ

 ُك٤حٙج ك٢ ٌْحُطي
 ٕٕج١ًُ جُىٌٝ ٖٝٓ
 ُْ ٝجٕٕ ٧ؾِٚ نِوي
 ًٛج ًَ ٗٓطـَ
 ٝج٣ٕؿحذ٢ كؼحٍ ذٌَٗ

 ػ٢ِ ْ٘كحْد
 ٧ٕ ٝجٕٛٔحُٚ ًطٔحٗٚ

 ٤ٖثحًّ ٣هِن ُْ هللا
 ٛرحء
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 جٍُؿرٚ ضِي ككطٔحًّ
 ُط٤ٌٖٗٞ ك٢ٌ٤ نِوص
 ذؼٝ ك٢ ذٜح ْررحًّ

 ٝجقى ُلٍو ُٝٞ جُطؼ٤ٍٔ
 ٝجؾطٜى١ كحْؼ٢
 ن٬ٍ ٖٓ ضط٢ًٍ قط٢

 ٌؿرطي جٔٝ ٓٞٛرطي
 ٫.. جُك٤حٙ ك٢ ذٛٔٚ

 ك٢ ٗلٓي ضك١ٍٛ
 ذَ كو١ ؾٓىجًّ ًٞٗي
 ٌٝٝـ ػو٬ًّ ج٣ٟحًّ جٗط٢

 ؾ٤ِٔٚ جٞحكٚ ك٢ٌٗٞ
 ٣وحذِي ٖٓ ٌَُ

 ٗلْْٜٞ ك٢ ٝجض٢ًٍ
 .ج٣ؿحذ٢ جٔغٍجًّ
 ػٖ ضركػ٤ٖ ق٤ٖ أٓح
 ذٖٔ ضور٤ِٖ ك٬ َٝؼ

 جُىٌٝ ًٛج ٣ٍكٝ
 جٝ ضـ٤ٍٙ ٝضكح٤ُٖٝ
 ضـ٤ٍى ٛٞ ٣كحٍٝ
 ُؼ٤رحًّ جٝ ك٤ٚ ُؼ٤رحًّ ٤ُّ
 ٤ُّ ٫ٗٚ ذَ ك٢ٌ٤

 كٌَِ ٢ٌُ جُٔ٘حْد
 ٓهطِلٚ ٖه٤ٛٚ ٓ٘ح
 ٣٘حْرٜح ٓح ُٜح
 جٕ ج٫كَٟ ٖٝٓ

 ُٖٔ ًٛج ضط٢ًٍ
 جٗصِّ ٝضهطح١ٌ ض٘حْرٚ

 ٖه٤ٛطي ٣٘حْد ٖٓ
 ػ٢ِ أوجء ػ٢ِ ٣ٝؼ٤٘ي
 ْطؼ٤٘٤ٚ ًٔح ٌْحُطي

 ٌْحُطٚ أوجء ػ٢ِ جٗص
 ضطٞقى ٖٓ جنطح١ٌ
 ٖٓ ٫ ٓؼحًّ ٠ٍهٌٔح

 ذط٣ٍن ج٤ٍُٓ ٣ٍ٣ى
 ٣ٍ٠وحًّ ض٣ٍى٣ٖ ٝجٗط٢
 أنٍ
 ؾ٤ٔؼحًّ نِو٘ح كوى

 ٌٝؿرحش ذٛلحش
 نِن ٓ٘ح ٌَُٝ ٓهطِلٚ
 ض٬تٔٚ ٖهٛحًّ ج٣ٟحًّ
 ك٬ جٍُؿرحش ًٛٙ

 ٬٣تْ ٖٓ ضهطح١ٌ
 ٓ٘يِّ جًػٍ ؿ٤ٍى

 ضـ٤٤ٍٙ ك٢ ٝضطٔؼ٤ٖ
 جٗٚ ض٤و٢٘ ٛٞ ًًُٝي
 ُ٘لّ ٓطرؼحًّ جنطحٌى
 جُوحػىٙ

 ًٔح ٣طورِ٘ح ٖٓ كآح
 ٤ُّ ٧ٗٚ ك٬ ٝجٕٓح ٗكٖ
 ٣ٍ٣ى جٕ جُٛٞجخ ٖٓ
 ضـ٤ٍ ٌٓ٘ٔح ٠ٍكح ج١

 ٢ٍٞ٤ُ كو١ ج٫ٔنٍ
 قٓحخ ػ٢ِ ٗلٓٚ
 ج٫نٍ ًٛج ٌؿرحش

 ًَ ٣هطحٌ جٕٔ كح٫ٔكَٟ
 ٖٓ جُرىج٣ٚ ًٓ٘ كٍو

 ٠حٍ ٝئٕ قط٢ ٬٣تٔٚ
 ج٬ُٔتْ ًٛج جٗطظحٌ
 قٌٔٚ ضأن٤ٍ كٌَِ
 جكَٟ ج٫ٕٗطظحٌ ٠ٍٝٞ
 جُٗؿحٌ ٠ٍٞ ٖٓ

 يُي ذؼى ٝج٫نط٬ف
 يجى ٝؾىض٢ ٝجٕ

 ق٤ٜ٘ح جُٔ٘حْد
 ؾ٤ىجًّ ض١ًًٍ ٣حػ٣ُُض٢

 ٢ُٝج٫ّٔ ٌْحُطي جٕٔ
 َٝٝؾي ذ٤طي ٢ٛ

 ً٘ط٢ ٝجٕٕ ٝجٔذ٘حتي
 ٤ُّ جٔٗٚ ضٗؼ٣ٍٖ
 ػ٢ِ جُوىٌٙ ُى٢ٌ٣
 ٛىكي ذ٤ٖ جُطٞك٤ن

 كٜ٘ح جٍْٔضي ٝذ٤ٖ
 جٕٕ جٓح ج٢ُٝٔ جٍْٔضي

 هللا نِن هى ًحٕ
 جُوىٌٙ ًٛٙ ك٢ٌ٤
 ًَ ذ٤ٖ جُطٞك٤ن ػ٢ِ
 ذأِ ك٬ ج٫ٔوٝجٌ ًٛٙ
 جْط١ٍٔ.. ذًُي

 وٌٝى ًحٕ جٕٕ ْٝٞجء
 جٔٝ كو١ جٍْٔضي ٛٞ
 أنٍ ٛىكحًّ ٣يُى ًحٕ
 ج٫ٔقٞجٍ ًَ كل٢
 ٫ذى جٔٗيِّ ؾ٤ىجًّ ض١ًًٍ

 جُُٝؾٚ ض٢ٌٗٞ جٕٔ
 جُٔ٘طؿٚ ٝج٫ّٔ

 ك٢ وٌٝى ٣طِهٙ ٫
 ج٤ُُُ٘ٔٚ ج٫ٔػٔحٍ

 جُطؼحّ ٝضٞك٤ٍ
 ٓؿٍو كًٜٙ ٝجٍُٗجخ

 ١٧ ٣ٌٖٔ ػ٘ح٣ٚ
 كؼِٜح ٖهٙ

 ٫ جُٜٔحّ ذو٤س ٌُٖ
 كؼِٜح ُـ٤ٍى ٣ٌٖٔ

 ُُٝؾي جٓحًّ ك٢ٌٗٞ
 جٕٔ هرَ ٝٚى٣وٚ
 ٢ًٗٞ قر٤رٚ ض٢ٌٗٞ

 ٝجٓحٗحًّ ْٝ٘ىجًّ ْطٍجًّ ُٚ
 ٝجقطٞجء
 ٓٛىٌ ٫ٔذ٘حتي ٢ًٗٞ
 جٌُٕٞ ًٛج ك٢ جُك٘حٕ
 هىٝٙ ُْٜ ٢ًٗٞ
 ٝجٔن٬هي ذو٤ٔي
 ذحجٔٝجٍٓى ٫ ٝجٔكؼحُي
 ٚحقرس ٢ًٗٞ

 ضرؼع جُط٢ ج٫ٕذطٓحٓٚ
 ٗلْْٜٞ ك٢ ج٫ٔٓحٕ
 ضٛرك٢ قط٢

 ٝج٫ٔن٤ٍ ج٫ٍٔٝ ِٓؿأْٛ
 ٓ٘حَع ذ٬

 جٌُِٔٚ ٚحقرس ٢ًٗٞ
 ضؿؼِي جُط٢ جُط٤رٚ
 ٬ٍُْٔجٌ ذثٍجًّ ُى٣ْٜ
 ٬ُٔٓحٕ ٝٓ٘رؼحًّ

 ٝج٫قطٞجء
 ُْٜ قحكُجًّ ٢ًٗٞ

 وجتٔحًّ جُطوى٣ٍ ٝجػط٤ْٜ
 أذ١ٓ ػ٢ِ قط٢

 ٣ططٌٞ كرًُي ج٤ٖٔ٫حء
 ػظ٤ْ ٣ٝٛرف جُر١٤ٓ
 جُٔ٘طؿٚ ج٫ّٔ ٢ًٗٞ
 ُِؼحُْ ضٛىٌ جُط٢
 جٕٔ ٣٘رـ٢ ًٔح ٌؾح٫ًّ
 ًًُٝي جٍُؾحٍ ٣ٌٕٞ
 ئٗحظ
 ج٧ٍْٙ ٚحقرس ٢ًٗٞ
 جُلهٍ ضٓططؼ٤ٖ جُط٢

 ٌُْٝٞٚ هللا جٔٓحّ ٜحذ
 ٣ٌٕٞ جُط٢ ج٫ٍْٔٙ
 جُى٣ٖ ػٔحوٛح

 جُكد ٝجْٔحْٜح
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 جُو٤ْ ٝجٔػٔىضٜح
 ٝج٫ٔن٬م
 جٗط٢ ذحنطٛحٌ
 جُط٢ جُٔىٌْٚ
 ٌؾح٫ًّ ٜٓ٘ح ٤ْطهٍؼ
 ٝٗٓحء
 ػ٢ِ ق٣ٍٛٚ ك٢ٌٗٞ

 هحوٙ ٣ٌٕٞٗٞ جٕ
 ٝػظٔحء
 ٓػح٫ًّ وجتٔح ٢ًٗٞ
 جُٛحُكٚ ٬ُٕذ٘ٚ

 جُطو٤ٚ ٝجُُٝؾٚ
 ٝج٫ّٔ جُٔهِٛٚ
 نصٝج٫ّٔ جُٔىٌْٚ
 ٝجُٛى٣وٚ جُكر٤رٚ
 جُط٤رٚ ٝجُؿحٌٙ جُٞك٤ٚ

 جٕ ػ٢ِ ضك٤ٍٖٚ ٫
 جٝ ًحُل٘حٗحش ض٤ٌٖٗٞ
 جُطلحٛحش جٚكحخ

 هىٝٙ ٢ٌُ ٝضطه٣ًْٜ
 هىٝضي جؾؼ٢ِ ذَ

 جُٛكحذ٤حش ٖٓ وجتٔحًّ
 جُؼِْ يٝجش ٖٝٓ

 ُٖٔ ٢ًٗٞ. ٝج٫ٔن٬م
 ػ٢ِ ؾ٘ٚ قُٞي
 ذح٣ٔى٣ْٜ ضأنً ج٫ٌٜٔ
 جُٓٔحء ك٢ ُؿ٘ٚ

 ذ٘حء ك٢ جؾطٜى١
 ٖٓ غْ ٖٝٓ ٗلٓي
 ٓح جٕٔ ٝض١ًًٍ قُٞي
 جٍٔٝ ْط٤ٌٖٗٞ ضٌُػ٤ٚ

 جٔٝ ًحٕ ن٤ٍجًّ ضؿ٤٘ٚ ٖٓ
 جؾ٬ًّ جٝ ػحؾ٬ًّ ٍٖ

 ػ٢ِ ق٣ٍٛٚ ك٢ٌٗٞ
 ػ٢ِ..جُه٤ٍ ضٌُػ٢ إٔ
 أغٍ ضط٢ًٍ إٔ

 ٝٓح ٌجقِٕٞ كؿٔؼ٤٘ح
 جُط٢ ج٫ٔغحٌ ئ٫ ٤ْرو٢
 ٚىهحش جٕٓح ُ٘ح ْطٌٕٞ
 ؾح٣ٌٚ ٤ْثحش جٔٝ ؾح٣ٌٚ
 ٝجُٔٔحش جُك٤حز ك٢

 ػ٢جٗ ٣حػ٣ُُض٢ ٢ًٗٞ
 ضٌٕٞ جٕ ٣ؿد ًٔح

 

 
 رؤؼ رحيـ

 

 
 

ميما شعرت بالحيرة *
والتيو والضياع ، فال 
تتوقف عف السير إلى 

 ...*هللا
إذىب إليو كمما أضعت *

 ..*الطريق
قد يتغير كل شيء في أقل  

 !..مف ثانية
 ليس لػ شيء ؟ 

 !..فقط ألف هللا يريد 
 : فال تقل مستحيل 
﴿إنما أمره إذا أراد شيئًا أف  

ؿ لو كف فيكوف﴾يقو ... 
  الرؤووؼ الرحيـ

قد ُيذيقؾ ألـ الَوحَشِة لياًل ؛ 
ليفتح عمى قمبؾ باًبا 
لأُلنِس بو ال ينقطع 

 ..سرمًدا

 
قد ُيباِعد بينؾ وبيف ما 

تمنى قمبؾ ِحيًنا ؛ ليختبر 
 ..صبرؾ فيتركُو لَؾ أبًدا

قد يقطع عنؾ رسائمُو أَمًدا 
 ..؛ ليأتي بؾ إليو َچًرا

ي طوياًل ظاًنا قد يتركؾ تناد
أف صوتؾ ال صدى لُو 

ِعنَده ؛ ِلُتطيل النداء فيزداد 
 ..الدعاء فيعُظـ العطاء
قد َيكُتب عميَؾ قدًرا لـ 
تتصور أف يكتبُو عميَؾ 

يوًما ، ألنو ُيخبئ لؾ بعده 
 ..رزًقا لـ تتوقعو أيًضا

قد يقطع أسبابؾ جميعيا 
ُزؾ ؛ وىو الذي  فتظنو ُيَعجِّ

يرفعؾ لدرچة الُمضطر 
فُيچيب حينيا دعاءؾ وُيمبي 

 ..حاچتؾ
قد يتركؾ لألياـ تأكل جدراف 
قمبؾ يأًسا دوف إچابة، ألنو 
يعمـ مدى حالوة الچبر بعد 
اليأس مف النصر، فيكتب 

لؾ أجر الصبر وحالوة 
 ..الچبر

قد يرآؾ نائًما قانًطا ِمف 
 رحمتو ساخًطا عمى قدره،
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ثـ ُيوِقظ عبًدا صالًحا ِمف  

ميل يذكرؾ عباده في ثمث ال
 ..فيدعوا لؾ غيًبا

قد يفعل هللا لَؾ شيًئا 
تتعجب )لماذا حدث( ؟! 
ولماذا )في ىذا التوقيت 

 ! (بالتحديد
قد يحتار عقمؾ، بل حتًما 
سيحتار عقمؾ في فيـ 

كثير ِمف األحداث، إلى أف 
يؤذف لَؾ ِبرؤية هللا في 

أقداره، رؤية أثآر رحمة هللا 
في قضاءه، رؤية يِد هللا 

تعمل في الخفاءالتي  .. 
وما كاف هللا ِلُيِضيع إيمانكـ 

إف هللا بالناس لرؤوؼ  
رحيـ لرؤوؼ  رحيـ لرؤوؼ  

 رحيـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة كاميرا 
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بدأ معرض الكتاب 
بداية حزينة بوفاة 
كاتب و أنتيى نياية 
حزينة بوفاة كاتب 

 آخر 
نتحدث ونحف حيف 

عنيما فاننا نحاوؿ 
أف نمنحيما الدعاء 
فى سطور قميمة لف 
 توفييما حقيما 

ونأمل أف تمنحوىـ 
 الدعوات و الرحمات 

 الكاتب 
 سيد عبد النبي دمحم 
 محرر بجريدة الفكر 

 
 
 
 
 
 الحر

 والكاتب الشاب 
 دمحم حسف خميفة 
 نقدـ السرىـ خالص

 التعازي  
 وننعييـ بكل أسى
و  الميـ أغفر ليما

أرحميما و أمنح 
الصبر و السمواف 
 ألىميـ و محبييـ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
دمحم حسف خميفة 

عاماً  22) ) 
 كاتب صحفي

سقط فاقدًا لموعي 
خالؿ سيره داخل 
معرض القاىرة 
الدولي لمكتاب، 

تشنجت اطرافو ثـ 
رجع لوعيو لدقائق ثـ 

مات بسبب توقف 
 مفاجئ لعضمة القمب

 

اُلوض ٝصٓٞع ٌُزبة جض٣ض ٤ٓالص ث٤ٖ ٓب  
اٌُزبة ٓؼغض ٣ٔغ  
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الكاتب سيد عبد 
  دمحم النبي دمحم

 
 
 
 
 
 
 

آخر ما تـ نشره 
 لمكاتب لدينا بالجريدة

 رحمو هللا 
 وصية ألبني

 أوصيؾ يابنى
ىاتفرج وهللا يابنى 
 بس إلـز الطاعة
سمع نصيحتى  وا 

 ورّيح قمبؾ بالقناعة
 
 
 

 
 

ما تّغرؾ الدنيا 
ياولدى دى كميا 

 خّداعة
تفتح ليؾ دراعينيا 
 وتوقعؾ فى متاىة

 
تصبح ذليل حيراف 

اتؾ كل تمعف حي
 ساعة

ياريت ياولدى تحافظ 
عمى سرؾ وتعمل 

 المعروؼ
وتمنع دخوؿ الحراـ 
لبيتؾ لترجع ذليل 

 مكسوؼ
 
 

وتذؿ نفسؾ لمى كاف 
عاممؾ أسد وىو 

 خروؼ
يمأمأ وراؾ ويمنع 

عنؾ الخير وىو مف 
 خيرؾ معموؼ

 
يابنى أستر حياتؾ 

بكممة حق ما فيياش 
 خوؼ

وربى والدؾ وأحفظيـ 
 مف الشر والمسخرة

خمى بينؾ وبيف و 
الناس حباؿ الود 

 والمغفرة
 

لعف  شرح جبينؾ وا  وا 
كل المى يدمرؾ بوىـ 

 المقدرة
يابنى ال تقطع حباؿ 

 الود واإلحتراـ
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وال تمشى فى طريق 
ما يجيمؾ منو غير 

 الحراـ
وود أىمؾ وِعرضؾ 

مسح بالكـر والحب  وا 
 شّرؾ

وخد مف الدنيا المى 
يمنعؾ مف حط أيدؾ 

 عمى خدؾ
 

قريب وال وال تغدر ب
بعيد وصاحب المى 

 ىو قّدؾ
يابنى ما تمشى فى 
طريق اليـ والغـ 

 والذؿ
 

وال تخمى إبف آدـ 
يدمر حياتؾ ويقوؿ 

 لؾ ىى فل الفل

الناس يا بنى فييا 
المى عايش بدوف 

 إحساس
زى المى قالع دماغة 

وماشى مف غير 
 راس

تمف ضيرؾ ليو 
 تالقية كما الوسواس

 
يضحؾ فى وشؾ 

وينخر وراؾ 
لسواسكماا  

فى ناس يابنى 
عايشة حياتيا قيوة 

 مف غير وّش 
ولما تعوزىا تالقييا 

ىربت منؾ وبقت طّز 
 وفّش 

يقولؾ فى المصمحة 
صاحبى وىو البس 

 لؾ ميت وّش 

 
وبعد ما يخمص مرادة 

طعمة ليؾ مش 
 المش

يضحؾ لؾ بسنانة 
تظير سكاكيف 

 مصّديو
يعض بييا حياتؾ 

 ويّقمبؾ بحنية
 

ولما تواجية يبكى 
ة ومكر كما بحرق

 الجنية
أنا يابنى عايش 

 تحت التراب مستور
وكنت فاكر زيؾ الدنيا 

 كميا خير وسرور
بقيت وحيد حيراف 

نادـ بس مش 
 مقيور
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ألنى عممت حساب 
أخرتى ومستنى وأنا 

 عمّى الدور
يابنى إسمع نصيحتى 
أنا مش عايش ليؾ 

 عمى طوؿ
وال تنسى ربؾ وتفرح 

بدنيا وتعيش كما 
 المسطوؿ
رورىا تاخدؾ غ

وعمرؾ فييا مش 
 ىايطوؿ

يابنى إسمع أبوؾ 
دعيمى بالمغفرة  وا 

عرؼ ياولدى إنى  وا 
 كنت ليؾ مفخرة

 
وبعد موتى ال توزع 

 الورث بالمسخرة

وكف ياولدى لخواتؾ 
المدد والصدر 

 الحنوف 
ال تتنكر ألختؾ ألنيا 

 ليؾ ىاتصوف 
حفظيا فى ِحماؾ  وا 
 ُيجبرؾ رب الكوف 

وخمى بيتؾ لخواتؾ 
ف فى الشدة سك

 مضموف 
 

وال تقفل بيبانؾ فى 
وش المى يعوزؾ 

 عوف 
غفر  سامح يابنى وا 

 لكل المى خانوؾ
 

وحّرس مف المى 
ينافقؾ وىو فيؾ 

 معكوؾ

دعيمى يابنى وأنا  وا 
 فى القبر نايـ

 
قرالى  بعتمى دعاؾ وا  وا 

 الكالـ الدايـ
يستر طريقؾ ويبعد 

 عنؾ اآلىات
ويكرمؾ ربى بيداة 
 ويحفظؾ بالبركات

اف قادر كريـ حن
يحفظؾ ويزيدؾ مف 

 النعمات
تكوف لى صدقة 

جاريو تحفظنى مف 
 المعنات

 سيد عبد النبى دمحم
 

 رحمؾ هللا و غفر لؾ 
 
 
 


