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ـ بكتاباتنا ىدفنا اثراء العال
 وكتابات المبدعيف

 
ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالـ 

 كمو
فالكممة و القمـ سالح فى 
وجو التخمف والجيل و 

 القمع
 رئيس التحرير

 ٗو٤ٜش حُؼيى

 ٠ٍٓخٕ



 
 

 وافً رضا دمحم
  ٔظرٌت
 
 وبْ"  ٌط١ف"  طل٠مٟ
 ِهههههٓ ٔٛعهههههب ٌل٠هههههٗ

 اٌمٙو٠ههههخ اٌٍٛههههبًٚ
 ّهبهاٌؾ أْ ٠ظٓ رغعٍٗ
..  ِزٕىههو شهه١طبْ ٘ههٛ
 ماد ِعههٗ أٍهه١و وٕههذ
 ىهاعٟ ؽو٠ك فٟ ٠َٛ

..  اٌم١ٌٍٛهخ ٚلذ ثجٍلرٗ

 أْ رظههههههبك  لههههههل ٚ
 ؽّبهٖ عمً لل أؽلُ٘
..  األشهههههغبه ثاؽهههههلٜ
 ٌٍؾظهبد ٌط١هف رٛلف
 اٌؾّهههبه ٠وِهههك ٘هههٛ ٚ

 فَأٌزٗ ِو٠جخ ثٕظواد
 "  ؟ ثه ِبما" 

! ؟ روٜ ً٘"  ٌٟ فمبي
 اٌشهههههه١طبْ ٘ههههههنا.. 

 ١٘ئهههخ فهههٟ اٌّزٕىهههو
 ثٕظوارٗ وِم٠ٟٕ ؽّبه

 ػههههبؽىب فمٙمٙههههذ" 

 ١ٙٔههك أْ اعزههلٔب فمههل..
 عٍهههٝ كالٌهههخ اٌؾّهههبه
 فّههٓ ٌشهه١طبْ هؤ٠زههٗ
 اٌؾّهبه أْ ٌٍط١هف أ٠ٓ
 !؟ اٌش١طبْ ٔفَٗ ٘ٛ

 أطهلٖ أْ ِواها ؽبٌٚذ
 وههبْ ٌىٕههٗ ٚ ظٕههٗ عههٓ

 ثشههىً ؽغزههٗ ٠عههوع
 أِبَ وأٔٗ ٚ.. َِوؽٟ
 اٌمؼههههب  ِههههٓ ١٘ئههههخ

 ٠طههههههبٌجُٙ اٌعههههههبٌٟ
 اٌعههبٌُ ؽ١ّههو ثاعههلاَ

 ٌَذ هثّب " ٌٟ فمبي..
 ٚ ألهههٛي ثّهههب ِمزٕعهههب
 أْ رعٍهههههههُ ٌىٕهههههههه

 ِقهههههبك  اٌشههههه١طبْ
 !"؟ ونٌه أ١ٌٌ
 ثبٌزأو١ههل ٔعههُ"  فمٍههذ

 " اٌقلا  أ١ِو ئٔٗ..

 أٔٗ أ٠ؼب رعٍُ ٚ"  فمبي
 فههٟ ىههواٌزٕ ٌههٗ ٠ّىههٓ
 " ١٘ئخ أٞ

 ثبٌزأو١ههل ٔعههُ"  فمٍههذ
 اٌزؾههٛي فبطهه١خ ٌل٠ههٗ
 اٌّزؾهه١ٌٛٓ ِههٓ أوضههو
 " األِو٠ى١خ األفالَ فٟ

 وأٔههههههههٗ ٚ فظههههههههبػ
 ؽههههه١ٓ لًأهشههههه١ّ
 فههٟ ٔظو٠زههٗ اوزشههف
 فجبٌزأو١هههل"  ِغطَهههٗ

 أْ ع١ٍٗ ثبٌع١َو ١ٌٌ
 فّهب.. ؽّبه ئٌٝ ٠زؾٛي

 "؟ مٌه فٟ اٌغو٠ت
 هأٍههههههٟ فؾىىههههههذ
 ٌّهههههبما ٚ"  ِزَهههههب ال
 ِهب ؽّهبه؟ ئٌٝ ٠زؾٛي
 ِهٓ ٠َزف١لٖ لل اٌنٞ
 عٍهههٝ إٌهههبً هوهههٛة
 أظٕهههههٗ ال..  ؟ ظٙهههههوٖ
 أوهههههً فهههههٟ ٠طّههههه 
 " اٌجو١ٍُ
 ٘ههٛ ٚ ٌط١ههف فعههجٌ
 ػ١ك ألٔه"  ثٟ ٠ظ١ؼ

 ثً! .. ؟ ثو١ٍُ..  ألفكا
 ٠ىهههْٛ أْ ِٕهههٗ موهههب 
 ٠عوفهههٗ اٌهههنٞ اٌىهههب ٓ
 أٔههههٗ عٍههههٝ إٌههههبً
 ٠هههوٜ اٌهههنٞ اٌٛؽ١هههل
 عٍٝ عالٚح.. اٌش١طبْ
 ثبٌغجههب  ٠َههّٛٔٗ أٔٙههُ

 ٌؾظهخ ٍه١ظٓ أؽل ال..

 ٘ههههههههٛ اٌؾّههههههههبه أْ
 ثهً..  ٔفَهٗ اٌش١طبْ
..  أثٍٗ ألٔٗ ١ٍظللٛٔٗ

 عههبكٞ ئَٔههبْ ِههو ٌههٛ
 فأفههههن ؽّههههبه عٍههههٝ
 ٌظههٓ.. ٠ٕٙههك اٌؾّههبه
 اإلَٔبْ ٘نا أْ إٌبً
..  شهه١طبْ ئال ٘ههٛ ِههب

 ألٔٙهههُ ٌمزٍهههٖٛ هثّهههب
 عٓ اٌؾّبه ١ٍظللْٛ
 فههاْ ٌههنٌه...  اإلَٔههبْ
 أْ اٌهههل٘ب  لّهههخ ِهههٓ
 فههٟ اٌشهه١طبْ ٠زٕىههو
 عهههالٚح..  ؽّهههبه ١٘ئهههخ
 ئما اٌؾّههههبه أْ عٍههههٝ
 ال.. ؽّهههبه فٙهههٛ أفطهههأ

 ٠ىههههْٛ ٌههههٓ.. ٠فمههههٗ
 ٍهه١عزمل ثههً.. ِزعّههلا
 ٚ..  اٌغجههب  أٔههٗ اٌغ١ّهه 
 وهههً ٌهههٗ ٠زههه١ؼ ٘هههنا
 وههً ١ٌورىههت وصاٌفهه

 َِهّٝ رؾذ األفطب 
 أؽهل ٠مزٍهٗ ٌٓ..  اٌغجب 
 هثّههههب.. غجههههب ٖ عٍههههٝ

 اٌؼهوثبد ثعهغ رٍمٝ
 " ؟ فّٙذ ً٘..  فمؾ

 أٍهههزط  ٌهههُ ؽم١مهههخ
 وبْ فمل لبٌٗ ِب رغٕت
 فههههٟ ِٕطههههك ٌل٠ههههٗ

 ِهههٓ فىهههُ..  اٌؾهههل٠ش
 إٌهبً ف١هٗ ٠ضك ؽّبه
 فهٟ ٠مٛكُ٘ أٔٗ عٍٝ

 عٍٝ ٠لٌُٙ ٚ اٌطولبد
 ٚ.. اٌشهههه١طبْ ٚعههههٛك
 مارٗ ش١طبْاٌ ٘ٛ هثّب
 أٚ.. اٌغ١ّ  ٠قل  اٌنٞ

 . ٌٗ ربث  األلً عٍٝ
 وههههبْ إٌٙب٠ههههخ فههههٟ

"  ٌط١ههههف"  ٌظههههل٠مٟ
 األفهن رَهزؾك ٔظو٠خ
 ٔظو٠هخ.. "  اإلعزجبه فٟ

 " اٌؾّبه
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 لزأخ ٌه

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔل٠ُ عّو
هٚا٠خ اٌَبعخ 

 اٌقبَِخ ٚ اٌعشوْٚ

 

ال رمههههههً هٚا٠ههههههخ 
اٌَههبعٗ اٌقبَِههخ 
ٚاٌعشوْٚ ٌٍىبرهت 

ٛهع١ٛ اٌوِٚبٟٔ ع١
لَطٕط١ٓ عظّهخ 

 4891عهههٓ هٚا٠هههخ 
ٌغههٛهط أٚه٠ٚههً ثههً 
ِههٓ ٚعٙههخ ٔظههوٞ 
رفٛلهذ ع١ٍٙههب فههٟ 
شههوػ ِههلٞ اٌمٙههو 
ٚاٌشعٛه ثٗ ٚرأص١وٖ 
عٍهههههههٟ أٌٚئهههههههه 
اٌجَهههطب  ِّهههٓ ال 
ٔبلخ ٌٙهُ ٚال عّهً 
فٟ فٛػٙب ..٘هٟ 
اٌوٚا٠خ اٌزٟ رهزىٍُ 
عهههههههٓ عهههههههناثبد 
ٚف١جهههبد ِزٛا١ٌهههخ 
٠زعوع ٌٙب شقض 
لههوٚٞ ثَهه١ؾ ٘ههٛ 
)أ٠ٙبْ ِٛه٠زي ( وً 

مٔجٗ فٟ اٌؾ١بح أٔٗ 
ريٚط ِهٓ اإلَٔهبٔٗ 
اٌزههٟ أؽجٙههب ٚ٘ههٟ 
ٔفههههٌ األَٔههههبٔٗ 
اٌزهههٟ اعغهههت ثٙهههب 
ِل٠و ِقفهو اٌمو٠هخ 
ٚاٌهههههنٞ اٍهههههزغً 
عاللبرٗ اٌم٠ٛخ فٟ 
ئهٍههههبي )أ٠ٙههههبْ( 
اٌهههههههههٟ أؽهههههههههل 
ِعَههىواد اٌعّههً 
اٌشبق ِٓ أعً أْ 
٠ظفههههو ثّؾجٛثزههههٗ 

ِٚههٓ ِىههبْ اٌههٟ …
آفهههو ِٚهههٓ عّهههً 
شبق اٌٟ آفو أوضو 
طهههههههعٛثخ ٠غهههههههل 

فهٟ  )أ٠ٙبْ( ٔفَٗ
كا ههوح ِؾىّههخ ِههٓ 
اٌعههناة اٌههنٞ ٠جههلٚ 
أثهههل٠ب ..ٚاٌّقزٍهههف 
فٟ هٚا٠خ اٌَهبعخ 
اٌقبَِههههههههههههههههخ 
ٚاٌعشههههوْٚ ٘ههههٛ 
لهههههلهح عٛهع١هههههٛ 
لَههٕط١ط١ٓ عٍههٟ 
اٍهههههزقلاَ ٌغهههههخ 
ٍههههوك٠خ ال رٍزههههيَ 
ثب٠مبعههههبد اكث١ههههٗ 
أوضو ِب رعزّل عٍٟ 
ٚالع١ٗ ثؾزٗ ٚوبٔهٗ 
٠و٠هههل أْ ٠مهههٛي ئْ 
اٌٛالهههه  ال ٠ؾزههههبط 
ٌشههههههوػ اكثههههههٟ 
ال٠ؼبؽٗ ثً ٠ىفهٟ 

ٗ وّههب ٘ههٛ أْ ٔظههف
ال رٛعهههل هٚا٠هههخ ….

ِضً هٚا٠ٗ اٌَهبعخ 

اٌقبَِههههههههههههههههخ 
ٚاٌعشوْٚ شوؽذ 
رههأص١و اٌؾههوة عٍههٟ 
ٔفَههه١خ اإلَٔهههبْ 
ٚرؾ٠ٍٛههٗ اٌههٟ آٌههخ 
عل٠ّهههخ اٌّشهههبعو 
ِٕيٚعههههخ ا٠ٌٛٙههههخ 

اٌَهههههههههههههههبعخ …
اٌقبَِههههههههههههههههخ 
ٚاٌعشهههوْٚ ٘هههٟ 
اٌَههبعٗ اٌزههٟ ٌههٓ 
رشهههههههوق ف١ٙهههههههب 
اٌشههههٌّ عٍههههٟ 
اٌؾؼبهح اإلَٔهب١ٔخ 

٘ههٟ هٚا٠ههخ …اثههلا 
رزؾههلس عههٓ و١ههف 

و أْ ٠ّىههههٓ ٌٍمٙهههه
٠ٍغههههٟ اإلَٔههههبْ 
ٚو١ف ٠ّىٓ ٌٍؾوة 
أْ رغ١هههو ا٠ٌٛٙهههبد 
ٚرَههؾك اٌؾؼههبهح 

ِههههههٓ اعٕههههههف ….
االلزجبٍههبد ثبٌغههخ 
األصههههو فههههٟ رٍههههه 
اٌوٚا٠خ رٍه اٌغٍّخ 
اٌزهههههههٟ رمهههههههٛي 

ئععٍٕٟ لطعخ ….)
ؽغهههو ٠هههب ِهههٛالٞ 
ٌٚىهههٓ ال رزووٕهههٟ 
ٌٍؾ١ههههبح( ٕٚ٘ههههبن 
الزجبً افو ٠مٛي ) 
ئْ اٌّغزّهه  األٌههٟ 
٠َزط١  أْ ٠قٍهك 
 اٌوفب١٘هههخ ٌىٕهههٗ ال
٠َزط١  أْ ٠قٍهك 

 فىوح (.
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ٚذؼاء أٔد ِٓ 

 األِأٟ ٔعّح  

تُه أْ ٠ٚؼاء ر 

 ٠ٕاٌٚه اٌمّز

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.فريدة شقير

Shooting star 

 

Like a shooting 

 star he shines  

With a 
dominating 
presence he 
binds  

Transcending 
above the 
common pool  

So smart he is 
and amazingly 
cool  

With a heart of 
gold & soul so 
pure , 

He is your guy, 
he is the cure 

You can't help 
it but just fall in 
love , 

It is inevitable, 
a call from 
above  

In his passion 
there is a 
healing power , 

All pains inside 
just tend to 
cower   

It's hard to say, 
just hear me 
yell  

Am here to 
stay , am here 
to tell  

A tale 
enchanting 
binding your 
heart  

So addictive it 
is right from 
the start .. 

He is the cure , 
of that am sure  

My amazing 
king should 
only soar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٚلذ ٌجّغ هللا 

اٌشتٍتٍٓ 
ٌظٕاْ … بؼذِا

وً اٌظٓ أال 
  تاللٍا

لٍس بٓ 
 .اٌٍّٛح
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 س٠ٕح رِلاْ

اٌد٠ٓ فارٚقٚالء   

 اٌش٠ٕح ف ؼٛع ت١رٕا ؼش٠ٕح

 ٚاٌٙٛا ت١ؽاٚي ٠ـاٌؽٙا

 ٚٚرلٙا ٠ىٍُ ِـات١ؽٙا

 ؼاط١ٓ تاٌغزتح ِا ت١ٓ إٌاص

 ِٚف١غ اؼظاص

 سٜ اٌّٛظٛد اال٠اَ دٜ

ز ٚت١عدٜ ُّ  اٌُّز ٠

 اٌعاَ اٌظاتك

 ِٚا لثٍٗ

 ٚفىً اٌٛلد

 تض أٔا دٌٛلد

 ِغ ؼاطض تاٌش٠ٕح ٚٔٛر٘ا

 ٚوأٔٙا ترّؼٝ اِٛر٘ا

 اٌفزؼٗ ١ِٙاع ؼم١م١ح

 ٠ّىٓ ف اال٠اَ اٌعا٠ٗ

 ٠رعدي اٌؽاي

 ٔزظع ٚٔمٛي

 افزؼٛ ٠ا ع١اي

 ٘اذٛ اٌفٛا١ٔض

 خ١ٍٕا ٔشٚد ف دعأا

ِعأاارظٛوُ ٠اال ادعٛ   

 ارؼُ ٠ا رؼ١ُ

 ٚاظعً رِلأا ذٍّٝ وز٠ُ
 

 

 
 
 

راخ دار اٌفىز داإؿ

 اٌؽز ٌٍٕؼزاألٌىرزٟٚٔ

 
٘دفٕا اؼراؼح اٌفزؿح 

ٌٍىاذة ٌٕؼز اتداعٗ ٚ 

ٌٍمارٜء فٝ اٌؽـٛي 

عٍٝ اٌىرة تظٌٙٛح ٚ 

 ٠ظز

 

وراب طٛاغ فٝ د١ٔا 1

 هللا ٌٍىاذة دمحم اٌثظ١ٟٛٔ

 

وراب أٚراق اٌؽة 2

األخ١زج اٌطثعح اٌصا١ٔح 

 ٌٍىاذثح ٔٙاد وزارٖ 

 

وراب عٍؼاْ ذع١غ 3

ع١اخ ٌٍىاذة ِزذاغ رتا

ط١د عثد إٌثٟ دمحم رؼّٗ 

 هللا 

 

لّز رؼاي لـائد 4

عا١ِح اٌطثعح اٌصا١ٔح 

 عـاَ أ١ِٓ 

 

 عثس ٌزػا اٌظ١د5

عٍٟ ع١ظٝ اٌرزاب 6

 اٌعائع

 

اٌٛواٌح رٚا٠ح  7

 ٌّـطفٝ ّٔز

 

 

 

 زافذج عٍٝ اٌعاٌُ عـ8ٔ

اٌچ١ٕاخ اٌصٛرج اٌمادِح د 

ِٕٝ و١اي ٚ د دمحمفرؽٟ 

 عثد اٌعاي

 

اب ؼة تال ار٘  9

 ٌٍىاذثح إ٠ّاْ اٌٛو١ً

 

وراب ٔظاء اٌمـٛر 10

عٍٝ ِز اٌعـٛر 

أ.راغدج ػف١ك ِؽّٛد ٚ 

 د.دمحم فرؽٟ عثد اٌعاي 

 

ٚا٠ح اٌّّا١ٌه أؼّد ر 11

 دمحم اٌّغاٚرٞ لؼٛج

 

 xرٚا٠ح اٌّٛظح 12

 ٌٍىاذة دمحم ركا وافٟ

 

ت١ىظافٛذاتٍٛذٛ 13

 اٌؼ١ّاء ؼ٠ٛزج

 

درٚب ٌٍىاذثح إ٠ّاْ  14

 عث١د
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 مزفح تٓ اٌعثد

 

 

 

 

 

 
 
 

رؤية حوؿ كتاب ) قوة  
عقمؾ الباطف( لجوزيف 

بقمـ األستاذ / ” ميرفي 
 إبراىيـ سعدة

 
 

٠موووووٛي اٌووووودورٛر ظٛس٠ووووو  

١ِزفوٟ فووٟ وراتوٗ لووٛج اٌعمووً 

 اٌثامٓ

و  عٓ اإل٠ّاْ تاٌّعرموداخ 

ٚاألراء اٌثامٍووووووووووح اٌرووووووووووٟ 

الؿووووووؽح ٌٙووووووا ِٚ وووووواٚف 

ٚخزفوووووواخ اٌثؼووووووز ٚاتوووووودا 

تاإلعرمووووووووووواداخ األتد٠وووووووووووح 

ٚاٌؽمووووائك اٌصاترووووح اٌّطٍمووووح 

 اٌرٟ ال ذرغ١ز

ِٓ ِّا الػه ف١وٗ أْ ؿوؽح 

ء أٚ اٌعّاعووووٗ اعرموووواد اٌّووووز

ترؼوووووىً اٌعاِوووووً األطاطوووووٟ 

ٌرطٛر اٌفزد أٚاٌعّاعٗ إٌوٝ 

 األفلً

ٚذمووودَ اإلٔظووواْ ٌغووود أفلوووً 

التد ٌٗ ِٓ إٌظوز ف١ّا٠عرمودٖ 

فووووٟ ؼ١اذووووٗ ١ٌٕلووووط فىووووزٖ 

١ٌزذمٟ تٗ ِٓ ٚالع ِؤٌُ ٌغد 

 ِؼزق

وّصوواي تعووق إٌوواص اٌفمووزاء 

٠عرمووودْٚ أٔٙوووُ فموووزاء توووأُٔٙ 

خٍمووٛا ٘ىووذا فووٟ ت١رووح فم١ووزج 

ٌٛوودٚا فووٟ ت١رووح ٌٚووٛ وووأٛا اذ

 .األغ١ٕاء ٌىأٛا أغ١ٕاء ِصٍُٙ

عٍووٝ اٌووزغُ أٔووٗ ٠ٍّووه ت١رووح 

أغٕووٝ ِووٓ اٌرووٟ ٠ٍّىٙووا  ٌووه 

 اٌغٕٟ

ٌٚىووٓ ٕ٘ووان ِووٓ ٠ىفووز  ٌووه 

االعرموواد ٠ٚرؼووثس تاإلعرموواد 

األتوودٞ اٌـووؽ١ػ تأٔووٗ ٠ٍّووه 

ٔفض اٌعمً ٚٔفوض اٌّمِٛواخ 

اٌرووووٟ ٠ٍّىٙووووا  ٌووووه اٌغٕووووٟ 

ٚ٘وووؤالء ل١ٍٍوووْٛ ٚ٘وووُ ِوووٓ 

أٞ ٠ـووٕعْٛ اٌفووزق فووأٔظز 

 اٌفز٠م١ٓ أد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ُْ ْْ طاَي اٌسِّا اٌخٍُر خٌٍر ٚإ
بٗ ٚاٌّشرُّ أخبُث ِا 

 أٚػٍَت ِٓ زادِ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٌس إٌذاٌفت

 أتِ 

ِػشت سٍٕٓ ِش ػارف 
 افرَّق

 بٍٓ سىٍٓ اٌجسار
 ! ٚرئٍس اٌذً
 ٚال لادر افصًَّ

ِ٘ذِت تٍٍك باٌطفً 
 اٌجاي

 ! دٖ ٌٛ واْ جاي
 اٌخٛف َ اٌخٛف

ِرِى اٌشٛف بٍغٍِّب  
 ٌٚبٍِّت َضٙر اٌرٚح

 ٌٍرٌخ ِىشٛف
ًِّّ  وً اًٌٍ ِصبَّرًٔ أو

ا تفٛتً ٚراِن اٌذٍٔا َّّ ٌ 
ٚتٍجً ف لٍب ػٍٕا 

 تباتً
ِّّت دضِٕه  َض

ٌمّت ف بطٓ ِال٘ا 
 اٌجٛع

  تِٙضُ فٍٙا اٌرٚح
 أسبٛع

 ٚتؼٍش ػٍى شٛق
 ٌٍُذضٓ اَتً

ًِّّ  وً اًٌٍ ِصبَّرًٔ أو
 ٔظرة بتجبِر لٍبً ٌؼٍش

ابتدػٛة ِج  
  طؼٕت صذق

ابت  ف لٍب سٍٕٓ وذَّ
ر بٍتجذد فً ِالِِذه ّْ   ُػ
 ٌٚفٍض ػٍى سخظ اٌذٍٔا

 سالَ
ًِّّ  وً اًٌٍ ِصبَّرًٔ أو

 أِت ......



 ظز٠دج اٌفىز اٌؽز 
 

 8 ظز٠دج اٌفىز اٌؽز 

 

 

 مجدي محروس

 هاٌعظفٛلبن 

 ِغٙلر١ٓ ثع١ٕ١ٓ 
 أرطٍ    هؽذ   ٠ب َز١ٓ
 اٌئيأخ   رٍه ٌغلهاْ
 اٌزٟ اٌىئ١جخ   اٌؼ١مخ  
ب أؽل   فٟ ألج     أهوبٔٙ 
 ػع١خٚ ِزقنا  

 ثوٚكح  ..  اٌموفظب 
ً   ه١٘جخ    ِٓ رزٍَ
ٟ   وعت    اٌؾبف١ز١ٓ للِ

 عَلٞ فٟ ٌزَوٞ
 أىّبشب   ألىكاك وٍ ٗ 

 ٚطف١و   ٔفَٟ، عٍٝ
 إٌّطمخ   رٍه ه٠بػ  

 ثٙب اٌىب ٓ اٌظؾوا٠ٚخ
 ٠ لٚٞ اٌَغٓ مٌه
 ٠بلخ أهف    أمٟٔ، فٟ
 اٌزٟ اٌؾّوا  اٌجنٌخ
ب أهرل٠ٙب؛  رم١ٕٟ عٍٙ 
 اٌجوٚكح   رٍه ِٓ ثعؼب  
 عَلٞ .. ٌمبرٍخا

  ً  فٟ ثعؼ ٗ ٠زلاف
 أْ أؽبٚي   ٚأٔب ثعغٍ،
ٟ   أغّغ   ً   ع١ٕ  ألؽظ
ًٍ  للهٍ  عٍٝ  ِٓ ػئ١
  َ  رٍه ألرٕبٍٝ أٚ إٌٛ
ُ   اٌزٟ اٌجوٚكح    رٙبع

 ػواٚح، فٟ عَلٞ
ٓ   ٠شٛثٗ ٚعٛا     أ١ٔ
 اٌنٞ اٌن ت ٌنٌه
 فٟ ٍّبعٗ رعٛكد  
  َ  ٠ظه   األف١وح   األ٠ب
 ٠شبهوٕٟ ٚوأٔٗ آمأٟ
 أىكاك   ٚٚؽلرٟ، آالِٟ
 ٔفَٟ عٍٝ أىّبشب  
 اٌٍؾظخ فٟ ٚأوضو   أوضو  
 ف١ٙب رزوالض   اٌزٟ
  َ ٟ   أِب  طٛهح   ع١ٕ
 أٍٟ٘ ِٓ ألٔبًٍ 
 ارشؾٛا ٚلل ٚألبهثٟ
َ   ثبٌَٛاك    ِٕيٌٕب أِب
 ِٓ عٛكرٟ عمت  

 ِشٙلٍ  فٟ اٌّلهٍخ  
  ْ  ٚغو٠جب   عل٠لا   وب
ًٍ  عٍٝ  ٠زغبٚى ٌُ ؽف
 ِٓ عشوح اٌضب١ٔخ
 ٚأٔب ئال أكه   ٌُٚ عّوٖ،
 أهػب   ثؾم١جزٟ أٌمٟ
 ؽغوح عٍٝ ٚع١ٕبٞ
 اٌضبٟٔ ثبٌطبثك ٚاٌلٞ
 ثجعغٍ  رعظ   وبٔذ اٌزٟ
 اٌمو٠خ، أً٘ ِٓ

 ٚلل فوأ٠ز ُٙ طعلد  
 غ ٍَٗ ِٓ أزٙٛا

 ثال طوفذ   ٚرىف١ٕٗ،
 أكفع ُٙ ٚأٔب ٚعٟ
 ٌٟ ١ٌفَؾٛا ثع١لا  

 وفٟ ٚهاؽذ اٌطو٠ك،
ٌ   اٌظغ١وح  رزؾَ
ً   ٚاٌلٞ عَل    كاف
 شلحٍ  فٟ ٚرٙي ٖ اٌىفٓ
  ْ  ٘بر١ٓ ثّملٚه ٚوأ

 أْ اٌؼع١فز١ٓ اٌىفز١ٓ
 !عل٠ل ِٓ ٌٍؾ١بح   رع١لٖ

 اٌن ت   عٛا  كٚٞ ِٚ 
 أِٟ أهٜ اٌضب١ٔخ ٌٍّوح  
ٝ   رلفً ٟٚ٘  عٍ

 ١ٌال؛ أماوو   ٚأٔب ؽغورٟ
 ِملِخٍ  ثعل ٌزقجؤٟ
 عيِٙب عٓ لظ١وحٍ 
 ٚرأو١ل٘ب اٌيٚاط، عٍٝ

 فٟ – ٟٚ٘ أٔب – ثإٔٔب
ّ ٓ ؽبعخٍ   ٠وعبٔب ٌ
 أِالوٕب ٠ٚوعٝ
 رووٙب اٌزٟ اٌج١َطخ
 ٌُ ٚاٌزٟ ٌٕب، ٚاٌلٞ
 طغ١وٍ  ث١ذٍ  ٍٜٛ رىٓ
 ِٓ لطعخ   فٍفٗ ِٚٓ
 ال اٌيهاع١خ   األهع  
 .. اٌفلا١ٔٓ رزعلٜ
 ع١ٕبٞ افزٕمذ
 أٔظو   ٚأٔب ثبٌلِٛ ،
 أٍّ    أعل   ٌُٚ ئ١ٌٙب،
 ؽ١ٓ فٟ..  رمٛي ِب

 - :ريأه أعّبلٟ وبٔذ
 أِٟ اٍزطبعذ و١ف
 ؟ اٌىالَ ٘نا رمٛي   أْ
ًٍ  ٍزَّؼ و١ف  ٌوع
ً   أْ و  آف ْ   ٠ؾز  ِىب
 عٍٝ ٠ّو ٌُ اٌنٞ أثٟ
 أهثعخ   ٍٜٛ ٚفبرٗ
 ٍَ  ِب صُ ؟ فمؾ أعٛا
 ؟ اٌيٚاط ئٌٟ ؽبعزٙب
 رقط١ذ لل أٔب ٚ٘ب

 عشوح، اٌَبكٍخ
 ٌٚٓ هعٍٙب، ٍٚأوْٛ
ٞ    رؾزبط أععٍٙب  أل
 هأ٠ه   ِب - .. ٚ ؟ ِقٍٛق

 عبهٔب فٟ ٌٚلٞ ٠ب
 رٛف١ذ ىٚعزٗ عالي؟
ٍَ  ِٕن    ٠زيٚط، ٌُٚ أعٛا
 .. ٚ ٠ٕغت   ال ئٔٗ وّب

 رٍه فٟ ٠ٕجعش  
 اٌن ت   عٛا    اٌٍؾظخ
 ٌٚىٕٗ اٌضبٌضخ، ٌٍّوح  
 ألو   ٚوأٔٗ لٛح ألً
 اٌظؾوا  ثمٛح

 أِبِٟ ألهٜ ٚلَٛرٙب
 ٚ٘ٛ عالي عُ عٛا 
 ٠ٚزٛعل ٠ٚٙلك ٠ظوؿ
ٛ ي ٚلل اٌغ١ّ ،  رؾ
 أْ ثعل شوً ٌن ت
 أِٟ ئلٕب  فٟ ٔغؼ
 ِب ثىً ٌٗ رٛو١ً ثعًّ
 ٚاٌلٞ، ٌٟ رووٗ
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 ٘جٗٚ أْ ثعل ٚفبطخ
 فٟ ع١ّال ؽفال هللا

 عّوٖ ِٓ اٌَبكٍخ
 أٚشه لل ٚوبْ ا٢ْ،
 أْ فٟ األًِ ٠فمل أْ

ٍَ  فٟ أثب   ٠ظ١و ٛ٠ ِٓ 
 أوضو هاث    عٛا    .. األ٠بَ
 اٌن ت، ٠طٍمٗ ففٛرب  
ٌ   ٚأٔب  ِمعلٍ  فٛق   أعٍ
 ٍٚ  اٌج١ذ   ثوك٘خ   ِٕي
  ً  اٌزعٌ، ؽظٟ أرأِ
 أْ عالي هفغ ٚلل

 اؽزغزٗ ِبال ٠ّٕؾٕٟ
 اٌىزت   ثعغ ٌشوا 

 هؽذ   ٚث١ّٕب اٌغبِع١خ،
 ٚ٘ٛ ث١ٕٗ ٔظوٞ ألٍت  

 فٟ لٙٛرٗ ٠ورشف  
ّ طٍخ اٌج١ذ   شوفخ    اٌ
 ٚث١ٓ اٌّياه ، عٍٝ
 ارقند اٌزٟ أِٟ

 ثال آفو   هوٕب   ٌٕفَٙب
 لٛح، ٚال ٌٙب ؽٛيٍ 

ْ   ٚثلافٍٟ  ِٓ ثووب
قؾ  َ  ٚاٌغؼت   اٌ
 ٠ط١ؼ   أْ ٠ٛشه
 أفبعأ ثٟ ئما ثبٌغ١ّ 
 لٙٛرٗ، ٠زون   ثغالي
ٛ   ٠ٚٙو     وٖطغ١ ٔؾ
 ِٓ ٌزٛ  ٖ عبك اٌنٞ

 ؽي٠ٕب ، ِلهٍزٗ
 مهاع١ٗ ث١ٓ ٠ٚوفعٗ
ٍْ  فٟ ثٗ ٘برفب    - :ؽٕب
  ُ  ٌ   ً  ٠ب اٌؾيْ ٘نا و

 ِب أفجؤٟ ؟ طغ١وٞ
ٓ   أهكد   ٌٛ ؟ ثه    ٌج

 . ثٗ ألر١زه   اٌعظفٛه  
 ٚأٔب ؽملٍ  فٟ هِمز ّٙب
ْ   اٌج١ذ، أغبكه  ٚثووب
 لبهة   لل غؼجٟ
 أْ ٠و٠ل   ..فٛ٘زٗ
ٓ   الثٕٗ ٠شزوٞ  ٌج
 ًٚ٘ !ٛهاٌعظف

 ٠ُٙ ال !؟ ٌجٓ ٌٍعظفٛه
 ١ٍشزو٠ٗ أٔٗ  اٌُّٙ ..

 اٌنٞ ِبٌٟ .. أٔب ثّبٌٟ

 ثظعٛثخٍ  .. ِٕٗ ؽوِٕٟ
 أمٟٔ رٍزمؾ ثبٌغخٍ 
 ٌٍن ت، اٌقبٌِ اٌعٛا 
ـ   أْ لوه ٚوأٔٗ   ٠وػ

  ُ ٍَ ٠ٚ   ً  ؽظٛٔٗ و
 ٠ٕزظو   ال اٌزٟ ٌٍطج١عخ
 هف  وأٔٗ  أٚ أؽل، ع١ٍٙب
 ال أٔٗ  ِؼّٛٔ ٙب الفزخ  
َ   واؿٚط أًِ،  ٠ لٚٞ األ
 اٌزٟ اٌجٍلح أهعب  فٟ

 ٚشجبثٙب هعبٌٙب أطٍك
 عالي ِملِزُٙ فٟ

ً   ٠ٕجشْٛ ٍٓ  و  عٍٝ هو
 اٌزٟ اٌّشبعً أػٛا 
 رزوالض هاؽذ
 ٚاٌمٍك ثأ٠لُ٘،
 ثأؽشب ُٙ ٠عظف  
 اٌنٞ اٌطفً عٓ ثؾضب  
 عبِٗ ٠ ىًّ ٌُ

 ِب األَ طواؿ اٌَبث ،
 عٕجبد   فٟ ٠زوكك ىاي

 فٟ ٠ٚ لٚٞ اٌمو٠خ  
 رٍه ِٚود ،أهعب ٙب
 اٌط٠ٍٛخ، ا١ٌٍٍخ
 ٚاٌجؾش ٔٙبه، ٚأعمجٙب

 ثال َِزّوا ىاي ِب
 إٌٙبه ٚوبك وًٍ،

 ا٢فو ٘ٛ ٠ٕمؼٟ
 ِٓ ثعغ   عب  ؽزٝ
 ثبٌقجو اٌمو٠خ شجبة  
 عضوٚا ٌمل ا١ٌم١ٓ،
 فٟ اٌطفً عضخ عٍٝ
 ثأؽوا    ٍبل١خٍ  ثئو

ّ ؾمك ٚأِبَ .. اٌجٍلح  اٌ
 عٍّخٍ  ٍٜٛ أهكك ٌُ

 ٌٙب عاللخ ال ٚاؽلحٍ 
 أٙبٌذ اٌزٟ ٍخثبألٍئ
 أْ ٠و٠ل   - :هأٍٟ فٛق  

ٓ   ٌٗ ٠شزوٞ  ٌج
 ِيعظ   طو٠و   ! اٌعظفٛه
 رؾو ن ؽ١ٓ آمأٟ طه
 اٌئيأخه، ثبة

 فٟ اٌجوٚكح ٚرؼبعفذ

 رؾٌٛذ ؽزٝ عَلٞ
 ٌٗ ر١جَذ ٌظم١ ٍ 
 ُٚ٘ أؽوافٟ،
 عوا   فٍفُٙ ٠غوٕٟٚٔ
 .. األف١و اٌّشٙل ؽ١ش  
  ً  ٠زأهعؼ   اٌّشٕمخ   ؽج
ٟ   أِبَ  اٌناٍ٘ز١ٓ ع١ٕ
 أؽل ُ٘ وبْ ١ّٕبث

ٝ   ٠ٛعٗ  - : ٍإاال   ئٌ
 أف١وحٍ  وأ١ِٕخٍ  رو٠ل   ِبما
  ً ىُ رٕف١ن   لج  ؟ اٌؾ 
ٍُ  ثغظخ   ؽٍمٟ اِزأل  أٌ

 - : أهكك ٚأٔب ِٚواهٍح،

  ! اٌعظفٛه ٌجٓ أه٠ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًَ اٌّصائبِ لذ  ُو

تّرػٍى 
 ُْ ٛ ُٙ اٌفتى,,,,ٚتَ
غٍُرشّاتــــِت 

 األػذاِء 
 ٌؼبذهللا بٓ ػتبٗ
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اٌفؼٍٟ دمحم   

 ِوؽجب

  أٗخ دمحم ...َٓكزخ  

  ؿجُض أ٤ُِي ٓل٬ٔ  رخُلذ

  "ٕٝٛخ حٗخ هي رِـُض "حُؼَ٘

كيِ  َُ  ٓخُُُض أػ

  ""كخطٍ٘ش ؿ٤ِٔش

 ٓخُُُض أكلعُ 

 ًَ طلخ٤َٛ ٝؿِٜي حُز٢ٜ

 أ٣ٍي إٔ أهظزْ ٖٓ ػ٤٘٤يِ 

ُٞ حُـٔخٍ   رؼ

 َُ   "ٛ٘ؼخء" أىه

 ٕ إٔ ٣ٔظٞهل٢٘ أكيح  ٝى

ٍ ر٘ٞحٍػٜخ رٌَ رٔخ١ش أٓٝ َُ
 إٔ ٣ٔؤ٢ُ٘ أكي ىٕٝ

 ٖٓ أ٣ٖ أٗض؟

 ٝأ٣ٖ طٌٛذ؟

  ًؤ٢٘ٗ أكي هخىحطٜخ

  حٌَُ ٣ِو٢ حُظل٤ش

 "ػيٕ" ١ٞٗت أًٛذ أٝ

  ىٕٝ ٍهٜش ه٤خىس 

 أىهَ رٌَ ك٣َش

  ٝإًٔٞ أكي أر٘خثٜخ 

  ٫ أكي ٣ٔظٞهل٘خ

  ٝٓؤًٛذ رؼ٤يح  ػٖ ح٤ُٔخٓش

٢٘ رؼي ح٧ٕ ُٔ   ٫ طٜ

 "ُٖٝ أٓٔغ رط٫ٞص

  "ػٔخحححًَٛخ

  حُظ٠ طٔٔق ٍ ىٓؼش  

ٍُ أُق أُق ىٓؼ   شٝطٜي

  "ُٜي٣ن"

" ٍٍ  "ٝؿخ

  "ٝأٍِٓش"

  "ٝأم"

 "ٝأد"

 "٘خٍث٤ٔ" ُٖٝ أٓٔغ ٌُِٔش

 حُظخثٜش ٝح٤ًٌَُش

  حُظ٠ ٓ٘ؼظ٢٘ إٔ أُظو٢ رِي ٌٓ٘ 

 أًؼَ ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص

ٝؿؼِظ٢٘ أٓخكَ أ٤ُِي أ٫ف 

  ح٧ٓظخحٍ

  أٛزلض ٫ط٢ٜ٘ٔ ر٘ت

  كوي أٛزلِض أْٛ ٖٓ ًُي

  رؤٌٓ٘٘خ إٔ ٗيٖٛ حُؼخُْ

  ٤ٓٝظؤػَ حُـ٤ٔغ رٌُي

 ٤ٓظؤػَٕٝ

 أًؼَ ٖٓ كٌٞٓظ٘خ حُٔظ٘خ١َس

 "حَُ٘ػ٤ش  ٝحُلٞػ٤ٕٞ "ر٤ٖ 

َ ٖٓ ًِٔش ٍث٤ٔ٘خ حُوخثْ أًؼ

 هخٍؽ حُز٬ى

  حُظ٠ ٫ طئػَ ػ٠ِ ١ل٬  

  "ف "أك٘خًخحأًؼَ ٖٓ أٍى

ٖ "ح٧َٓحء ٝحُِٔٞى   "حُظ٠ طيٛ

 "كؼ٤٘٤ي أؿ٤٘ش رٜٞص "ٗز٠

  ًلَُص رخحُٔؼخري ٝحٌُ٘خثْ

 ٝروَحٍص ٓـِْ ح٧ٖٓ

  ٝهيُٓض ػ٤٘٤يِ 

 ػ٤٘٤ِي طـ٢٘٤٘ حُٔلَ ح٠ُ

 "كَح٤ٌ٘ٗٔٞ" 

  ٞحٍعطـ٢٘٤٘ ػٖ حُظِ٘س رٌَ ٗ

 "أٗي٣ٍٚ"

 "ٝك٤ٌٞ"

 "ٛٞك٤خ ٣ٍُٖٞ" ٝك٢

 "ح٧ٗيُْ" ٝػٖ كيحثن

 ٝػٖ ؿُٞش

  ٖٓ أٓخّ "رَؽ رخ٣ٍْ" أ٠٣خ   
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ٌُٖٝ ؿُٞش ٓؼِي ك٢ ٗٞحٍع 

 ٓي٣٘ظ٢

  ٍؿْ حُيٓخٍ ح١ٌُ كخٍ رٜخ

  أك٠َ ٖٓ  ٓيٕ حُؼخُْ 

  ٝػ٘يٓخ طزظ٤ٖٔٔ ٢ُ

  ٓظزو٢ أرظٔخٓظي أهيّ ٓخٍأ٣ض

  ط٘زش ٟلٌش حُْ٘ٔ ك٢

 "ط٤ِ٤ظخ٣ظَ"

٘زش أ٫ُٕٞ هّٞ هِف كٞم ط

 ٓي٣٘ش

 "ك٤ٌَٔٗٔٞ" 

٫ أػظوي أ٢٘ٗ ٓٞف أٗخٛي 

  أك٠َ ٖٓ ًُي

ُٖٝ ٣ِلض أٗظزخ٢ٛ أًؼَ ٖٓ 

  ٟلٌظيِ 

 !ه٢ُٞ ٢ُ رَري

  ٤ًق أٟـَ ٝأٗظ٢ ٓؼ٢

  أٝى إٔ ٗظليع ػٖ ًَ ٗت

  ىٕٝٝٝ ٜٗخ٣ش ٌُُي حُلي٣غ

  أٝى إٔ ٌٕٗٞ ٖٓ أٗي حُٔـخ٤ٖٗ

 " ك٘وٍٞ ٫ كَد ك٢ "ح٤ُٖٔ

  رؼي ح٧ٕ

 كٌٞٓظ٘خ ػخىص ح٠ُ  ٝإٔ

 "ٛ٘ؼخء"

 ح٠ُ ى٣خٍْٛ ح ٝ حُ٘خُك٤ٖ ػخحىٝ

 "ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش"

 أٛزلض طُٞع ٓـخٗخ   

 ٝأٛزلض حُز٬ى  آٓ٘ش

 "ٝ"ػيٕ ٝٛ٘ؼخء

  ٓي٤ٗش ٝحكيٙ 

  ٝحُـ٤ٖ حٛزق ؿ٤٘خ  ٝحكيح  

 "ٝإٔ "ح٤ُٖٔ

  "أٓظـ٘ض ػٖ ىٍٝ "حُو٤ِؾ 

 "ٝهخ١ؼض "أ٣ٌَٓخ

  كَ ٗوٍٞ ًُي

َِ ٛٞص   ٝٗوٜوٚ رٌ

  ٫ ٢ٜ٘ٔ٣ أ١ ٗت

  ٢ٜ٘ٔ٣ كو٢ إٔ إًٔٞ رـخٗزيِ 

  أٗؼَ رِي ٝط٘ؼ١َ ر٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )٣خثْ ( ٓخٍس آخّ

أنا يائس تماًما تعجز روحي 
عف البوح بما مألىا مف ألـ، ال 

استطيع التحدث، وكأف روحي 
ُتفرغ ما بداخميا، وكأف رئتاي 

تمتقط أتفاسيا األخيرة، أشعر أف 
كل شىء سيء أري العالـ 

 .لكامل ُمظمـ احياًنابا

لكف كيف تيأس؟ كيف ُيظمـ =
عالمؾ وربؾ هللا، وأنت صائـ 
في ذلؾ اليوـ مف ذلؾ الشير 

الكريـ، كيف تيأس وأنت تؤدي 
 فروضؾ؟

إف شعرت يوًما أنؾ حًقا يائًسا 
مف تمؾ الحياة أسجد سجدة 

طويمة، تنيد، وأفرغ ما بداخمؾ 
فقط هلل، إف عجزت عف أف 

 يعمـ، أجعل تبوح لمبشر، فاهلل
يومؾ يبدأ ببسمة في أوجو 

البشر، و أجعل أوسطو عامًرا 
بذكره، ثـ في نيايتو تذكر أف 
هللا دائًما ُىنا تناسي األلـ، ثـ 
أسجد، فستتجدد طاقتؾ تمقائًيا 

 ما ُدمتـ تسجد.

ٚواذُ اٌؽّة ٠َٛ 

اٌث١ٓ ِٕٙره 

ٚؿاؼة اٌدِّع 

 ال ذ فٝ طزائزٖ

 اٌّرٕثٟ
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 حُّٜٞ ر٤ٖ حُؼِْ ٝ حُي٣ٖ 

٣ؼظزَ ح٤ُٜخّ ػخُغ أًٍخٕ 

ح٬ٓ٩ّ حُؤٔش حُظ٢ ٫ ٣ٔظو٤ْ 

ّ ِْٓٔ ا٫ رٜخ، ٣ٝؼ٢٘ ا٬ٓ

حُّٜٞ ح٩ٓٔخى ػٖ حُٔلطَحص 

ٖٓ حُطؼخّ ٝحَُ٘حد ٖٓ ١ِٞع 

حُلـَ ا٠ُ ؿ٤خد حُْ٘ٔ، ك٤غ 

٣وٍٞ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ 

ٓلٌْ حُظ٣َِ٘ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 

 381ك٢ ٍٓٞس حُزوَس ك٢ ح٣٥ش 

"٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ًظذ ػ٤ٌِْ 

ح٤ُٜخّ ًٔخ ًظذ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٖٓ 

طظوٕٞ"، ٣ٝؼي ٤ٛخّ هزٌِْ ُؼٌِْ 

َٜٗ ٠ٍٓخٕ حُٔزخٍى كَٟخ 

ػ٠ِ ًَ ِْٓٔ ِٝٓٔٔش رخُـ٤ٖ 

ػخه٤ِٖ، ك٤غ ٣ؼخهذ ٖٓ ٣ظَى 

٤ٛخٓٚ، ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ٤ٛخّ 

حُظطٞع ح١ٌُ ٣ؼخد كخػِٚ ٫ٝ 

٣ؼخهذ طخًٍٚ، ٣ٝؤط٢ َٜٗ 

٠ٍٓخٕ َٓس ًَ ػخّ، ٣ٜٝٞٓٚ 

حُ٘خّ رلَف ٝٓؼخىس ٝط٘ظَ٘ 

حُزٜـش ٝحُٔ٘خػَ حَُٝكخ٤ٗش ك٢ 

ٝطٌؼَ ح٫ؿظٔخػخص ح٧ؿٞحء، 

حُؼخث٤ِش ٝحُـِٔخص ٝحَُٔٔ 

ٝحَُٜٔ ك٤ٚ، ٝك٤ٚ أ٠٣خ طلزْ 

ح٤ُ٘خ٤١ٖ، ٣ٝؼظزَ ٌٛح حَُٜ٘ 

ٖٓ أهيّ ح٧َٜٗ ػ٘ي 

ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤غ ٍِٗ ك٤ٚ حُوَإٓ 

ح٣ٌَُْ، ٝك٤ٚ أ٠٣خ ٤ُِش حُويٍ 

حُظ٢ طؼخىٍ أُق َٜٗ ػ٘ي هللا 

ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ًٔخ ؿخء ك٢ 

حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٖٓ 

ٍ ٓ٘ظليع ػٖ رؼٞ ٓطٞ

حُظلخ٤َٛ حُوخٛش رٌٜح حَُٜ٘ 

 .ح٣ٌَُْ

 حُي٤٘٣ش ُِّٜٞح٤ٔٛ٧ش 

طو٣ٞش ح٩ٍحىس، ٝحُؼ٣ِٔش،  

ّٕ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ  ٝحُ٘لْ، ػِٔخ  أ

٣ٔظؼَ ٧ٝحَٓ هللا ٣ٔظط٤غ إٔ 

٣ظـِّذ ػ٠ِ ٜٗٞطٚ، ٝإٔ ٤ٔ٣طَ 

ػ٤ِٜخ، ٝإٔ ٣ظَى ٓخ ًخٕ ٓزخكخ  

ُٚ هزَ ح٤ُٜخّ ًخٌُ٘خف، 

٫ٞص ح٣ٌٌُِس ٝحَُٔ٘ٝرخص ٝحُٔؤً

 ٕ ّٞ ٝح٤ُٜ٘ش، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٌ

 .ػ٘يٙ اٍحىس ٛخٍٓش ٝه٣ٞش

حٓظ٬ى ُٓخّ حُ٘لْ، ٝحُظٞؿ٤ٚ،  

ٝح٩ٍٗخى ٗلٞ حُٞؿٜش 

حُٜل٤لش ٝحُٜخُلش، ك٤ؼِْ 

ح٩ٗٔخٕ رٌُي أّٗٚ ػزيٌ َُرّٚ 

 .٤ُْٝ ػزيح  ُٔطخٓؼٚ ٜٝٗٞحطٚ

حُظَر٤ش ػ٠ِ حُلِْ، ٝحًظٔخٍ  

 .حُؼوَ

 ح٤ٔٛ٧ش حُي٣ٞ٤ٗش

ٍحىس، ًٝزق ؿٔخف طَر٤ش ح٩ 

ح٧ٛٞحء، ػِٔخ  إٔ ح١ٌُ ٣ّٜٞ 

َُرٚ ٓلظٔزخ  ح٧ؿَ ٓ٘ٚ، ٫ ٣ؤًَ 

كوٞم حُ٘خّ رخُزخ١َ، ٫ٝ 

 ٝ َّ ٣وٕٞ ح٧ٓخٗش، ًٔخ ٫ ٣ظؼ

  .٧ػَحْٟٜ ٫ٝ ٣ٔزٜخ

حُ٘ؼٍٞ رخُٔٔخٝحس ر٤ٖ 

ح٤ُِٖٔٔٔ، ك٬ كَم ر٤ٖ ؿ٢٘ أٝ 

كو٤َ، كخُـ٤ٔغ ٣ّٜٞ ك٢ ٗلْ 

حُلظَس، ُٝ٘لْ حُٔيّس ٜٓٔخ 

حٌُٔخٕ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣٘ؼَ  حهظِق

س ح٬ٓ٩ّ، ٣ٝيَُّ ػ٠ِ  ِّ رؼ

طٚ، ٝهيٍطٚ ػ٠ِ  ّٞ ٝكيطٚ، ٝه

ٍَ ٝحكي  .ؿٔغ حُ٘خّ ػ٠ِ أٓ

  ح٤ٔٛ٧ش حُٜل٤ش

حُٞهخ٣ش ٖٓ ح٩ٛخرش رخ٧َٓحٝ 

ح١َُٔخ٤ٗش، ػِٔخ  أٗٚ ٣و٢٠ 

ػ٠ِ حُو٣٬خ ح٠ُؼ٤لش ٝحُظخُلش، 

ًٕٞ حُ٘ؼٍٞ رخُـٞع ٣للِّ 

أؿِٜس حُـْٔ حُيحه٤ِش، ٓٔخ 

ٖٓ ٗ٘خ١ٚ ٝك٣ٞ٤ظٚ، ٓٔخ  ٣ِ٣ي

٣ٔخػي ػ٠ِ حُظوِٚ ٖٓ ٌٛٙ 

  .حُو٣٬خ

طو٤ِٚ حُـْٔ ٖٓ حَُٝحٓذ 

ح٤ٌُِٔش، ٝحُلٜٞحص، ٝح٤ً٧خّ 

حُي٤٘ٛش، ٝحُِٝحثي حُِل٤ٔش، 

  .ٝؿ٤َٛخ

حُلٔخ٣ش ٖٓ ح٩ٛخرش رَٔٝ 

ح١ٌَُٔ، كخ٤ُٜخّ ٣ٔ٘ق 

حُز٣ٌَ٘خّ ٓـخ٫  َُِحكش، ػِٔخ  

أّٗٚ ٣لَُ ح٤ُٞٔٗ٩ٖ حُٔٔئٍٝ 

حٌَُٔ ا٠ُ ٓٞحى  ػٖ طل٣َٞ

ى٤ٛ٘ش ٣ٞ٘ٗٝش، ٣ُٝخىس ٤ًٔش 

ح٤ُٞٔٗ٩ٖ ط٤ٜذ حُز٣ٌَ٘خّ 

رخ٩ٍٛخم، ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ 

ًلخءطٚ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ 

طَحًْ حٌَُٔ ك٢ حُيّ، ٝح٤ُٜخّ 

٣ّ٘ظْ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ىٕٝ حُلخؿش 

ُظ٘خٍٝ ح٧ى٣ٝش ٝحُؼوخه٤َ. 

حُٔٔخػيس ػ٠ِ اٗوخٙ حُُٕٞ، 

ر١َ٘ ح٫ُظِحّ ربكطخٍ ٛل٢ 

٤ق، ٝؿ٢ّ٘ رخُؼ٘خَٛ ٝهل

حُـٌحث٤ش ح٬ُُٓش ُٜلش حُـْٔ 

٬ٓٝٓظٚ، ُٝٔ٘لٚ حُويٍس ػ٠ِ 

َ ػذء ح٤ُٜخّ ك٢ ح٤ُّٞ  ّٔ طل

 .حُظخ٢ُ

ٓؼخُـش ح٧َٓحٝ حُـِي٣ش،  

ًٞٗٚ ٣وَِ ٖٓ ٤ًٔش حُٔخء ك٢ 

حُيّ، ٝرخُظخ٢ُ طوَ ٤ًٔظٚ ك٢ 

حُـِي ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ِ٣ي ٖٓ ٓ٘خػش 

حُـِي، ٣ٝوَِّ ٖٓ كيّس ح٧َٓحٝ 

٤زٚ، ٣ٝولّق ٖٓ حُظ٢ طٜ

كٔخ٤ٓظٚ، ٣ٝوَِّ ٖٓ اكَحُ 

حُّٔٔٞ حُظ٢ طؤَ ٝطظلٍٞ ا٠ُ 

  .رؼٍٞ ٝىٓخَٓ ىحثٔش

حُٞهخ٣ش ٖٓ ح٩ٛخرش رَٔٝ 

حُ٘وَّ ٝحُٔؼَٝف ريحء 

حُِٔٞى، ٝحُ٘خطؾ ػٖ ح٩ًؼخٍ ٖٓ 

ط٘خٍٝ حُِلّٞ. حُلٔخ٣ش ٖٓ 

طـِّطخص حُٔن ٝحُوِذ؛ ٧ّٗٚ ٣وَِ 

ٖٓ ٗٔزش حٌُُٞٔظٍَٝ ح٠ُخٍ 

ُظول٤ق ٖٓ آ٫ّ ك٢ حُـْٔ. ح

 .حُٔلخَٛ
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 ٜٗخى ًَحٍٙ

 كَحم ٣ٌظز٘خ

َٛ ٣ٌظز٘خ حُلَحم أّ ػ١ِ٣ِ 

 ٌٗظزٚ ريٓخء ٓآه٤٘خ؟

أٜٗخف ىٝٓخ ٓخأًَٙ طؼِْ أ٢٘ٗ 

ح٧ٍٓٞ كبٓخ أكزي أٝ ط٤َٜ 

 ...ىحه٢ِ ٢ٗ٫ء

آخ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خ روِز٢ أٝ ٛ٘خ 

٫ٝ أٍحى ًٝؤٗي ك٢ آهَ كيٝى 

٫ أكذ كؤٗخ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ 

حُٔ٘خػَ ٫ٝ أٜٗخف  أٜٗخف

 ....حَُؿخٍ

ٌُ٘ي ىٝٓخ  ٓغ ٓويحٍ ػِٔي رٌُي

ط٠ؼ٢٘ ٛ٘خى ػ٠ِ أ١َحف  ٓخ

يٝٓخ ٓخ كحُل٤َس, أطؼـذ ٓ٘ي 

ً٘ض طوز٢َٗ إٔ حُٔلذ ٣٘ؼَ 

رٔخ روِذ ٣ٌَٗٚ ػ٠ِ حُزؼي كِْ 

 ٫ ط٘ؼ٢َٗ أٗض؟

ط٘ظظَ ٢٘ٓ كْٜ اٗخٍحص أ 

ٓ٘ٞٗش ٝ أ٤ٗخء ٗل٤ظٜخ ٖٓ هزَ 

ٝػ٢ِ إٔ أٛيهٜخ ٗلٔي  ػٖ

كو٢ ٧ٗي هِض ًُي ك٢  ح٥ٕ

 ط٤ِٔق رؼ٤ي ٣٫لٜٔٚ ٓٞحى؟

 أّ أٗٚ ٢ٔٛٝ ٖٓ ؿي٣ي ؟

َٛ ػ٢ِ إٔ أٗؼَ رلذ 

رل٤ٖ٘ ط٘ل٤ٚ ًَ  ٫طظَٜٙ؟

طَٜكخطي؟ َٛ ػ٠ِ إٔ أكٌَ ري٫ 

ػ٘ي ٝ أهّٞ رخُظ٣ٞٔخص ح٬ُُٓش 

طؼزض  َى١ ًٌَ َٓس ؟لىحه٢ِ رٔ

ٖٓ أ٢٘ٗ ٝكي١ حُظ٢ طِِْٔ 

ظخص ٓ٘خػَٗخ ٓؼخ,ٝكي١ ٗ

٫ أًًَ ٟٓٞ أ٠ٔٗ ًَ ٠ٗء ٝ

 ٓؼخىط٢ رـٞحٍى

 ػ١ِ٣ِ

أػظٌٍ ٓ٘ي كوي ٌِٛض ح٥ٕ ح٥ٕ 

 ر٤ٖ ٓخ طزي١ ٝٓخ طول٢ ٝأظٜ٘خ 

طٌظذ ُ٘خ حُلَحم,  ٣ٍٝوش حُٜ٘خ٣ش

٫ٝ ٝٛ٘خ ػ٤ِي إٔ طوظخٍ ًَؿَ 

ًطلَ ٣ظِلض رلؼخ  ًؼخىطي طَٜد

٢ٛٝ  كؤٗخ ُٔض ٢ٛػٖ أٓٚ 

٤ُٔض ٛ٘خ ُظ٤َ٘ ػ٤ِي رخُط٣َن 

بٓخ ك                      حُٜل٤ق

إٔ طلز٢٘ رٟٞٞف حُْ٘ٔ 

ٝط٘ل٢ ًَ ٓ٘خػَ حٍحٛخ 

طوز٢َٗ رٟٞٞف أٝ ٨ُه٣َخص 

آخ ، أِٓي ىحهِي كَكخ أ٢٘ٗ ُْ 

ٜخ جإٔ ط٠ٔي ؿَحكخ أٗض ٓ٘٘

ٝأٗخ ٝطوظل٢ ٨ُري, ُظَكَ أٝ

أٗي  ٫ طلوٚ ك٢ ٓٔزوخ أػِْ 

ػ٠ِ ػٌْ ٓخ حُلذ ه٤ي أِٗٔش 

طؼظوي ٌُؼَس ٗٔخثي أٗي حُلو٤ٚ 

٢َٗ رٚ ٝػ٠ِ ػٌْ ٓخ طوز ٛ٘خ,

ىٝٓخ ٛخٍهخ )٫ طظ٘زج٢ رٔخ أ٣ٍي 

ٝرٔخ أٗؼَ رٚ ري٫ ػ٢٘ (  هُٞٚ

كيٝٓخ ٓخ أط٘زؤ رٚ كو٤و٢ ؿيح 

 ٝٛخىّ ٧ه٠ٜ ىٍؿش 

 ػ١ِ٣ِ 

ٖٓ ػ٤٘ي طٔؼخٍ  كو٢ أٗض

ؿ٤يس  ك٢  ٣خ ػ١ِ٣ِ  ؿ٤ِي...ٝأٗخ

٤ٔٗخٕ حُلٔو٠ ك٬ طؼٍٞ ػ٠ِ 

ك٤ٖ٘ أٝ ًًَٟ ارظيأص أٗض 

كخُٔخ أهٍَ ُٝظؼِْ أ٢٘ٗ  ٤ٔخٜٗخ٘ر

 أُظلض ٍُِٞحء ٝػن ح٢ٗ ُٖ ٫

ػ٘ي كَكخ كؤٗخ آَأس ه٣ٞش ًًَأ

رٔخ ٣ٌل٢ ٧ٓلٞ ٤١لي ٖٓ ك٢ُٞ 

ه٣ٞش رٔخ ٣ٌل٢ ٢ً ٫ أكٌَ  ,٨ُري

ربِٜٗحٓخط٢ ػ٠ِ هيٍ ٓخ أكٌَ 

ٝػ٠ِ ٓخ٣زيٝ  ـخُٝٛخطر٤ٌل٤ش 

حهظَطٚ ىٕٝ أٗي حِٜٗحّ ؿي٣ي 

ٝػ٢ رَ أ٢٘ٗ ٓخ حهظَطي أريح رَ 

ٝؿيطي ىحه٢ِ كـؤس ىٕٝ طَط٤ذ 

٣زخ ٓؤٗل٤ي هخٍؽ ٓي٣٘ظ٢ ٝهَ

 حُل٣ِ٘ش كظ٠ ٫ أ٤ٛزي رخ٤ُؤّ.

٫ طِو٢ ػ٢ِ ُٞٓي رؼي ػ١ِ٣ِ 

ح٥ٕ رَ ػ٠ِ طِي حُِٔز٤ش حُظ٢ 

ط٘ٔٞ ر٤ٖ ٣ي٣ي ُظ٤َٜ ؿيحٍح ٖٓ 

 ٖٓ ٗٔغ ٫ٓزخ٫س، ٝ ًؤٗي طٔؼخ٫

 ػ٠ِ هخٍػش حُط٣َن ط٘ظظَ

حُْ٘ٔ ك٢ ٌٕٓٞ ُظلُٞي 

ٓلخ٫ٝ  ٢ٓ٬ُٜ ر٬ ٬ٓٓق

إٔ  ٢ حُٜٞحء ىٕٝكحُظ٠ٗ٬ 

أٝ حُؤَ ك٢  ,٬٣كظي أكي

ٔو٢ ٗؼخػٚ ػ٤ِي ٤ُٓخ  ٓؼـِس

كظِىحى ر٣َوخ ىٕٝ إٔ طلؼَ 

ىٝٓخ ٓخ ط٣َي حُزوخء ٢ٗء،

ٛخٓظخ ػْ حُزٌخء ٓظٔخث٬ ُٔخًح 

 كيع ًَ ًُي 

أطؼِْ ٍرٔخ ػ٤ِي إٔ طِو٢ حُِّٞ  

ػ٠ِ ُٔخٗي كٜٞ ح٤ُٜٖٔ ح١ٌُ 

ؿَف ٝٓ٘ق حُلِٕ ٢ُ، ٝػ٠ِ 

هِزي ح١ٌُ ػ٢ِ٘ٔ ٤ًق أهٔٞ، 

وِي ح١ٌُ ٍْٓ هطش حُلَحم أٝ ػ

ًٖٔ ٣٘ظوْ ٢٘ٓ ىٕٝ إٔ  رـي

 أكْٜ ٓخ حُٔزذ.

٢ٌُ٘٘ كو٢ ٣٘ظخر٢٘ ٗي هخطَ أٗي 

 ً٘ض طٔظـَ ٓ٘خػ١َ ُٜخُلي

ٝٛٞ ح٠ُ٘ء ح١ٌُ ُٖ أؿلَٙ ٓخ 

كخٓظـ٬ٍ حُٔ٘خػَ أهزق  ك٤٤ض 

 أ١ ًٗذٖٓ 

ٝٛٔي أ٢٘ٗ أػ٤ي ػ١ِ٣ِ 

ًبٓطٞحٗخص ٔخص حُوٜٚ ٝحٌُِ

ض ِٓػـش ُؼوِي طًَظٚ ُي...كؤٗ

ٛخكذ حُلٌخ٣خص حُٔؼخىس ًِٜخ، 

طِي ط٘زٚ حُٔخروش ٝ ٌٍَٓس 

طَٜد ٜٓ٘خ  أُْ ط٬كع أٗي٦ُط٤ش,

ٓيػ٢ أٗي حُٔظَٝى رظؼخٓش، 

ر٬ ط٘لطَ كِٗخ طخًٍخ هِٞد 

ٓزخ٫س ٍرٔخ ٣ٞٓخ ٓخ كطٔي كِٕ 

اكيحٖٛ ٨ُري ٢ً طظٌٝم ٓخ 

 ُي ٍرٔخ ٓؤٓ٘ق ,ٝحهظَكض ٣يحى
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ري٫ ٖٓ ىػخث٢ ُي  ُيىػخء رٌ

 رخُٔؼخىس 

ًِٔخط٢ حُؼَػخٍس حُظ٢ ُْ ػ١ِ٣ِ 

طٌٖ ط٘ظزٚ ُٜخ ٝحُظ٢ ىٝٓخ 

٣ٜخ ػٖ ٜخ روٜش طَٝوخ١ؼطٓخ

 ٗلٔي أ٣ٜخ حَُ٘ؿ٢ٔ ح٧كٔن

 كؤٛٔض ٓٔظٔؼش ُي ىٕٝ طؤكق,

ك٤٘ٔخ ط١َٝ ٢ُ ٠ٗء ٫  ٛٔظ٢ 

أكٜٔٚ ػٖ ػِٔي ٢ٌُ٘٘ أٜٗض 

رخٛظٔخّ كؼ٢ِ ُي َٓحهزش 

ٝطؼخر٤َ ٝؿٜي حٗلؼخ٫طي 

، ٣َ١وظ٢ ك٢ ط٘خٍٝ رخرظٔخٓش

َٓ٘ٝر٢ حُظ٢ ً٘ض طٔ٘ل٢٘ 

ٓو٣َش ػ٤ِٜخ كظوـ٢ِ٘، ٗطو٢ 

ُزؼٞ حُلَٝف حُظ٢ ً٘ض أ٠٣خ 

طـؼ٢ِ٘ أًَٙ رٜخ كي٣ؼ٢، ٛٞط٢ 

 ٢حُ٘خػْ ح١ٌُ ٓ٘لظ٢٘ ػ٤ِٚ أُل

٬ٓكظش، ك٢ِٗ حُِحثي ػٖ حُلي 

ٝح١ٌُ أْٓ ٝؿٞىٙ أٗض ٝ 

٢ًٌٞٗ  ك٢ ٓ٘خػَى حُظ٢ 

ك٢ ٣َ١و٢ ط٘زٚ حَُٔحد 

طِي حُظ٢ طٔ٘لٜخ ُـ٤ٔغ حُٔٔخكَ 

ؿ٤َط٢  ٕٞ حُ٘ٔٞس ٖٓ كُٞي،ٗ

حُلٔوخء ٖٓ حُـ٤ٔغ ٖٓ ٛي٣وش 

ط٠خكٌٜخ ٖٓ أهَٟ طط٤َ 

حُلي٣غ ٓؼٜخ ٖٓ طِي حُظ٢ 

طِي ,ٝٓ٘لظي ٍٛٞس ٗو٘ظٜخ ُي

حُظ٢ طٔظ٠ِء ٣ًًَخطٜخ ٍٝٛٞٛخ 

ٖٝٓ طِي حُظ٢ ٝؿيص ر٤ٖ  ري,

أٍٝحهي هطخرٜخ رو٤ٜيس ػ٘ي 

ٝطِي حُظ٢ أٛيطي أؿ٤٘ش ٓخ 

رٜٞطٜخ ٝ ح٧هَٟ حُظ٢ ٍأ٣ض 

ػ٤٘٤ٜخ كزخ ُي،  ًَ طِي ك٢ 

ح٤ٗ٧خء حُظ٢ ُْ طلزٜخ ك٢ 

ٗو٢ٜ آهٌٛخ ٓؼ٢ ك٢ ٍك٢ِ٤ 

حُٜخٓض ػِي ك٤ٜ٘خ طٔظؼ٤ي 

ًٔخ  ٛيٝء رؼؼَٙ ٝؿٞى١ حُوخٗن

 طوز٢َٗ  ىٝٓخ,

ٝطزظْٔ ارظٔخٓش ٓؼخىس ٓغ 

ح٧ه٣َخص ىٕٝ حكٔخٓي 

ؿٜيح حُٔٔظَٔ أ٢٘ٗ أٓ٘لي 

ٓخ ػ٠ِ أػٜخري  حٟخك٤خ

 ...حُٔـٜيس ىٝٓخ ىٕٝ ٓزٍَ

ٗخ ػخُْ ٌٓظَٔ إ أٍىطٚ كبهزِٚ كؤ

 ...ًِٚ أٝ ٣َك٠ي ٛٞ ًِي

ح٥ٕ َٛ ٣َٝم ُي ًَ ٢ٗء 

 ...!أط٠٘ٔ

 ػ٠ِ ح٧هَ أكيٗخ ٤ٜٓزق ٓؼ٤يح

  ػ١ِ٣ِ ٧هزَى رَٔ أه٤َ

طِي ح٬ُٔث٤ٌش حُظ٢ طظًَٜخ ك٢ 

هٜٜي ػ٘ي ٝطل٤ٌٜخ ٧ه٣َخص 

٫ ٝؿٞى ُٜخ أٗض ٤ٗطخٕ 

٣خػ١ِ٣ِ ٣َطي١ ػٞد 

 هللا ؿلٍٞ ٍك٤ْ ًٔخ...أر٤ٞ

طوز٢َٗ ىٝٓخ ٌُ٘ٚ ُٖ ٣ـلَ ُي 

 ٓخ ُْ ٣ـلَٙ ٖٓ أًٗزض ك٠ كوٚ 

 ػ١ِ٣ِ....٣خأٗض

ًـ٤َى ٖٓ حَُؿخٍ ...أ٣ٍيى أٗض 

إٔ طًٌَٛخ ؿ٤يح ٟٝؼٜخ ٟٖٔ 

 ٓخطٌَٙ ك٢

أٗض ًـ٤َى ُي١ ٫ طؼ٢٘ ٢ُ 

 ...٢ٗء

 .ًٔخ حُـ٤ٔغ ٢ُ ٫ ٢ٗء 

ؿ٠ز٢ ٓ٘ي ٓٔظَٔ ك٢ِٗ 

ٝرٌخث٢ حُٔٔظَٔ ٝ طِي ح٣٧خّ 

ٓؤُِٜٔٔخ  حُظ٢ حٗل١َ ػويٛخ

ٝأكَهٜخ ٓغ ٓخطزو٠ ٖٓ ٍٛٞٗخ 

ٓؼخ ٟٝلٌخط٘خ حُزِٜخء ك٢ ًٍ٘٘خ 

حُزؼ٤ي ح١ٌُ ٜٗي ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ 

ٝح١ٌُ ٍرٔخ ٛٞ أ٠٣خ  ًٌرخطي

 ٗخٛي ػ٠ِ ًٌرخطي ُـ١َ٤ 

 ػْ ٓؤ٢٠ٓ ك٢ ٛٔض.

 نياد كراره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
        تعّممت أّنو مف  

 أجمل األحاسيس ىو
الّشعور مف داخمؾ بأّنؾ  

بالعمل الصحيح، حّتى قمت 
 .لو عاداؾ العالـ أجمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼ٤ذ٤ُْ حُ

ك٢ إٔ ٗٔو٢، 

ّٖ حُ  ؼ٤ذٌُٝ

أ٫ ٗٔظط٤غ 

 حُّٜ٘ٞٝ
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 ١ِٛ٠اخ عائٍح ِصا١ٌح

 أدب طاخز: تمٍُ د/ إ٠ّاْ اٌش٠اخ

 :اٌفىزج اٌعاِح

اطىرؼووووووواخ ذّص١ٍ١وووووووح ذزف١ٙ١وووووووح 

ٚذٛع٠ٛووح طوواخزج عووٓ األٚكووا  

 .اٌؽا١ٌح فٟ األطز اٌّـز٠ح

 .اٌّىاْ: ت١د ِـزٞ ِرٛطن

اٌشِاْ: فرزج اٌؽظز ٚلود ذفؼوٟ 

  .ء اٌىٛرٚٔاٚتا

 ح (())اٌىّاِ

ذوووودخً االتٕووووح ِووووٓ توووواب اٌؼوووومح 

ِٕٙووووارج ت ذزذّووووٟ عٍووووٝ ألووووزب 

وزطووٟ ٚذٍمووٟ تاٌىروواب اٌووذٞ فووٟ 

٠د٘ا عٍٝ إٌّلدجت ذعزٞ ع١ٍٙا 

 :األَ )راظ١ح( تمٍك ػد٠د ٚذظأٌٙا

ِاٌوووه ٠وووا ٔوووٛرت ا٠وووٗ اٌٍوووٟ  -األَ: 

 !..ؼـٍه ٠ا تٕرٟ

ذؽووواٚي اٌثٕووود أْ ذرّاٌوووه ٔفظوووٙا 

ذمطعٙوا  تـعٛتح ٚذؽىٟ تطز٠مح

 ..اٌؼٙماخ ِٓ ٚلد ٢خز

تعووود )ػوووٙمح( ِوووا ٔووودٜ  -ٔوووٛر: 

)ػٙمح( ّٔشٌد ٌٟ ورواب اٌظوا٠ٕض 

فٟ اٌّظثد ٚأخدذوٗ )ػوٙمح( ػواب 

وٍووووةت ؼم١ووووزت ؼ١ووووٛاْ )ذمٌٛٙووووا 

تٕثزج ٌثٕٝ عثد اٌعش٠ش فٟ فو١ٍُ هٖ 

ِوووٓ ؼووووٛاء( ووووواْ ٚالوووو  عٍووووٝ 

ٔاؿ١ح ػارعٙات لاي ٌوٟ )ػوٙمح( 

 .ٚأٔا فا٠رح ِٓ أداِح والَ فظ١ع

 !لاٌه إ٠ٗ أطمٟ؟ األَ:

ٔٛر: لاي ٌٟ )ػٙمح( "ؼٛػوٟ ٠وا 

اٌوح اٌىّاِوح اٌٍوٟ ٚلعود  ّّ ؼٍٛج ؼ

ِٓ عٍٝ ٚػه" ٚتوؾ ٌوٟ تـوح 

 .ؼّدٞ اٌٛس٠ز ٠ا ِاااااااِااا

 ((ِٛط١مٝ دعاء اٌىزٚاْ))

األَ: اٌظووووووووافً اٌؽم١ووووووووزت ٘ووووووووٛ 

ِعٕدٚع اخٛاخ تٕاخ ٠ اف ؼود 

  !٠مٌُٛٙ ٌُٙ األٌفاظ اٌ ارظح دٞ

ووودٖ ٌووٛ ِعٍووغ ٠ووا تٕرووٟ ف١ووٗ ٚالد 

ِعد٠وٗ أداِٙوُ تثدٌوح رائودج فلواء 

 تزدٚ ١٘عاوظٛات

ٔووووٛر: أٔووووا ِووووغ ِّىووووٓ ٕ٘ووووشي 

 .. اٌؼار  ذأٟ أتدا

األَ: م١ة ا٘دٞت لوِٟٛ اغظوٍٟ 

ٚػوووه ٚارذووواؼٟ فوووٟ أٚكووورهت 

عٍووٝ توواي ِووا أعّووً ٌووه وٛتا٠ووح 

 .ٌّْٛ ذٙدٞ أعـاته

ذمووَٛ اٌفروواج ِرظووٕدج عٍووٝ اٌؽووائن 

 .تطز٠مح درا١ِح ِثاٌغح

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

٠م  االتٓ األؿوغز )ؼّوادج( فوٟ 

اٌثٍىٛٔوووح ٠ٕوووادٞ عٍوووٝ ِعّٛعوووح 

اٌـووووث١ح فووووٟ اٌؼووووار  تـووووٛخ 

 ..ِزذفع

ػد اٌؽثً ِوٓ عٕودن ٠وا  -ؼّادج: 

طوو١ىٛت أٔوووا خووالؽ رتطروووٗ ٕ٘وووا 

 .أ٘ٛ

األَ : خٍـوووووورٛا ذع١ٍووووووك س٠ٕووووووح 

رِلوواْ ٚال ٌظووٗ ٠ووا ؼّووادجت ٠ووال 

٠ا اتٕٟ عاٚسج أٔؼوز اٌغظو١ً لثوً 

 .ِا أتٛن ٠زظع ِٓ اٌثٕه

 .. ج: أ٠ٖٛ ٠ا ِاِا خالؽؼّاد

ذدخً األَ ٚذٕظوز ٌٍش٠ٕوح اٌّعٍموح 

 !..فٟ اٌؼار  وٍٗ تد٘ؼح

ا٠ووٗ اٌش٠ٕووح اٌغز٠ثووح دٞ ٠ووا  -األَ: 

 !اتٕٟ..؟

 ؼّادج: غز٠ثح ١ٌٗ ٠ا ِاِا؟

األَ: ال ٘ووٟ لّوواع ٚال ٚرق ٚال 

ط١ٌٛفاْ ت دٞ ِعٌّٛح ِٓ ا٠وٗ ٠وا 

 !..ؼّادج

ؼّووادج: أؿووٍٕا ٠ووا ِاِووا ِموودرٔاع 

اٌش٠ٕح ِوٓ اٌؼومك  ٔطٍع ٍُٔ فٍٛص

سٞ وووووً طووووٕح عٍؼوووواْ اٌؽظووووز 

ٚوٛرٚٔووووا ٚووووودٖ ٠عٕووووٟت فوووواٌٛاد 

طوو١ىٛ لوواي ٌٕووا ٚاؼٕووا تٕوورىٍُ عٍووٝ 

اٌؼووواخ أوووٗ ػووواف و١ظوووٗ وث١وووزج 

١ٍِأح وّاِاخ عٍوٝ أٚي اٌؼوار  

ٔشٌٕا ِع تعوق ظثٕا٘وا ٚلـوٕا٘ا 

ٚعٍّٕا ت١ٙا اٌش٠ٕح دٞ وٍٙا ت ا٠وٗ 

رأ٠ه تمٝ..؟ )٠ظأٌٙا ٚ٘ٛ ِثورٙط 

 (ظدا  

األَ ٚذرؼوووٕط ٚ٘وووٟ ذرظوووع ع١ٕوووٟ 

 :ذظأٌٗ ٌررأود ِّا طّعرٗ ٌٍرٛ

ترمووٛي عٍّرووٛا س٠ٕووح رِلوواْ  -

 !تا٠ٗ ٠ا ؼث١ة ٚاٌد٠ه..؟

٠زفووووع اٌٌٛوووود ٠د٠ووووٗ أِوووواَ ٚظٙووووٗ 

ذؽظثا  تعد ذغ١وز ؿوٛذٙا ِٚالِوػ 

 ٚظٙٙا

ِووو. .. ِووو. .. ِ.ووو. ..ِوووٓ  -ؼّوووادج: 

 .اٌىّاِاخ ٠ا ِاِا

هللا ع١ٍوووووووه ٠وووووووا ؼث١وووووووة  -األَ: 

اتوٓ ٚاٌد٠هت وّاِواخ ٠وا أ٘ثوً ٠وا 

 اٌٙثٍح ٚهللا ألمٍع ع١ٕه إٌٙاردج

ذطووواردٖ راظ١وووح ٚفوووٟ ٠ووود٘ا  ..

اٌؼثؼوووةت ت١ّٕوووا ٠عوووزٞ ؼّوووادج 

٠ٚؽرّووووٟ تأت١ووووٗ )رػوووو١د( اٌووووذٞ 

خووووزض ِووووٓ غزفووووح إٌووووَٛ عٍووووٝ 

 ..ؿٛخ ؿز٠خ سٚظرٗ

رػ١د: ف١ٗ ا٠ٗ تض ٠ا راظ١ح عٍوٝ 

 !..اٌـثػ

راظ١ووح: ف١ووٗ ا٠ووٗ..ى ذعوواٌٝ ػووٛف 

اتٕوووه األ٘ثوووً ٚعّا٠ٍوووٗت ت١عّوووً 

تاٌىّاِووووووواخ س٠ٕوووووووح رِلووووووواْ 

 .اٌّظرعٍّح

 !..رػ١د: ٠ا ٔٙار أتٛن ِغ فا٠د

ؼّووادج: ٠عٕووٟ وٕووا ٕ٘عّووً ا٠ووٗ ٠ووا 

تاتووا ِووا أرووٛا ِٕعٕووا ٔ وورٍن تؽوود 

 !ٍُٚٔ فٍٛص اٌش٠ٕح

راظ١وووح: ٠عٕوووٟ أٔوووا خا٠فوووح ع١ٍوووه 

ذٕووشي ذ ووثّن عٍووٝ ت١ووٛخ إٌوواص 

عٍؼوووواْ اٌعوووودٜٚ ذمووووَٛ ذع١ووووة 

ٌٍؼار  وٍٗ وٛرٚٔا ٠ا ِر ٍ  ٠وا 

 !..اتٓ اٌّر ٍف١ٓ

اٌٛؿووٛي إ١ٌووٗ ِووٓ خٍوو   ذؽوواٚي

رػ١د ٚذلزتٗ تاٌؼثؼة؛ ف١ىوْٛ 

ٌزػووووو١د ؼظوووووا  ِوووووٓ كوووووزتاذٙا 

 اٌعؼٛائ١ح

رػوو١د: ِووا ذؽاطووثٟ ٠ووا راظ١ووح ت 

ٌّٟ ػثؼوثه ٌٚظوأه اٌٍوٟ عاِوً 

 .سٞ اٌفزلٍح دٖ

راظ١ح ال ذٍمٟ تاال  ٌىٍّاذٗ ٚذىًّ 

  ِّٙرٙا اٌرأد٠ث١ح ِع ؼّادج

ؿٛخ فزلعاخ اٌؼثؼة ِظورّزا  

خ ٠ر ٍٍوووٗ ِوووٓ ؼووو١ٓ ٢خوووز ؿوووٛ

ذأٚ٘ووووواخ ؼّوووووادج ٚفوووووٟ تعوووووق 

 األؼ١اْ رػ١د
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ؼّووووادج ِرأٌّووووا : هٖ.. أٖ.. ههه٘وووو. ت 

 .خالؽ ٠ا ِاِا ؼزِد ٚهللا

األَ: ادخووً ذؽوود اٌوودع ٚا٘ووزٞ 

 .ٔفظه تاٌّا٠ح ٚاٌـاتْٛ

رػوو١د: اطووّع وووالَ أِووه )٠ٚوودفع 

 (تؽّادج تع١دا  عٕٗ

 .ؼّادج: ؼاكز.. ؼاكز

تعوووود ِوووودج ٠ٕووووشي رػوووو١د ٌٍثٕووووهت 

ِزذود٠ا ٠ٚ زض ؼّادج ِٓ اٌؽّاَ 

  .اٌثٛرٔٛص

خووووووالؽ ٠ووووووا ِاِووووووا  -ؼّووووووادج: 

 !خٍـدت وفا٠ح ودٖ ٚال ٌظٗ؟

 !األَ: دٞ اٌّزج اٌىاَ ٠ا سفد..؟

 ..ؼّادج ِرأففا : اٌظاتعح ٠ا ِاِا

األَ: و٠ٛض اٌظاتعح رلوٛجت لوزب 

  ..٠ال

ذ زض األَ سظاظح اٌّطٙز اٌوذٞ 

ذلعٙا فوٟ ؿودر٘ا دائّوا  ٌرعمو١ُ 

اٌع١ّووع ِووٓ ٚلوود ٢خووزت ٚذلووع 

 ..ِٕٙا فٟ وف١ٌٗؽّادج 

األَ: اذفلً عٍٝ أٚكره عٕودن 

عوووشي ٌؽووود ِوووا ٔرأوووود إْ ِفووو١غ 

  .أعزاف ظٙزخ ع١ٍه

 !ؼّادج: مة ٚاٌغدا..؟

األَ: األوً ١٘ٛؿوٍه فوٟ ١ِعوادٖ 

وووً ٠ووَٛت تعوود ِووا ذظووّع خثطروو١ٓ 

عٍووووٝ توووواب أٚكووووره ٚؿووووٛخ 

ػثؼوووثٟ ٚأٔوووا تثعووود ذفووورػ ٚذاخووود 

اٌـ١ٕ١ح ِوٓ عٍوٝ األرفت ٌّٚوا 

 .ّىاْذ ٍؾ ذظ١ثٙا فٟ ٔفض اٌ

 !..ؼّادج: مة ٚاٌؽّاَ ٠ا ِاِا

األَ: هههٖ اٌؽّووووواَ .. دٖ تموووووٝ ٠وووووا 

ؼث١وووووة أِوووووه ١٘ىوووووْٛ دخٌٛوووووٗ 

تإٌظووووثح ٌووووه ا١ٌوووو١ِٛٓ دٚي فووووٟ 

أك١ك اٌؽدٚد ت ٌّٚا ذرشٔوك أٚٞ 

)ذلع األَ ٠د٘ا فٟ ؿدر٘ا ِوزج 

شا١ٔوووح ٚذ وووزض ؿوووفارج ذعط١ٙوووا 

 .(ٌؽّادج

ؼّادج: ا٠ٗ دٞ ٠ا ِاِا ٘عًّ ت١ٙا 

 !ا٠ٗ ٘م  ؼىُ..؟

: ال ٠ووا خفووحت دٞ عؼوواْ ٌّووا األَ

ذرشٔووووك أٚٞ ذثمووووٝ ذـووووفز ٚأٔووووا 

 .٘فلٟ ٌه اٌطز٠ك ٌٍؽّاَ

ؼّووادج توورٙىُ: ٠عٕووٟ ٘رفلووٟ ٌووٟ 

 !!..اٌطز٠ك ال٠الخ

األَ: اخوزص ٠وا تروا  اٌىّاِواخ ) 

ذٍ  ٠د٘ا فٟ اٌٙٛاء وأٔٙوا ذؽّوً 

فووووأٛص رِلوووواْ( ..ؼوووواٌٛ ٠ووووا 

ؼوواٌٛ.. س٠ٕووح تاٌىّاِوواخ ٠ووا اتووٓ 

  !..اٌعث١طح

 فرٗ ِرذِزا ت٠دخً ؼّادج ٌغز

ت١ّٕا ٠فرػ رػ١د اٌعائود ِوٓ اٌثٕوه 

تاب اٌث١د ٠ٚدخً ِرعزلا ت ذذ٘ة 

 راظ١ح الطرمثاٌٗ

 راظ١ح: أد ظ١د ٠ا رػ١د..؟

رػوو١د: ال ٠ووا خرووٟ ِعوورغ..ى ٠ووا 

طرٟ ِٕا ٚال  أداِه أ٘ٛت ذعاٌٟ 

 .ػ١ٍٟ ِٕٟ اٌى١اص دٞ تمٝ

راظ١ووح: اطوورٕٝ اشثوود ِىأووه ٚال 

 .ؼزوح ٚال ٔفض

 !..رٟ ٠ا ١ٌٚٗرػ١د: أِد اذٙثٍ

ذدخً راظ١ح اٌّطثخ شوُ ذ وزض ٚ 

ِعٙووا ِؼووّع وث١ووز ذلووعٗ عٍووٝ 

 .األرف

راظ١ووح : ٠ووال ؼوون اٌؽاظوواخ اٌٍووٟ 

ف ا٠دن وٍٙا ٕ٘ا عٍؼاْ ٠رعمّوٛا 

 .لثً ِا أفل١ُٙ

رػوو١د تاطرظووالَ: أ٘ووَٛ ٠ووا طوورٟت 

 ..ٚطعٟ ٌٟ تمٝ ألعد ٚهخد ٔفظٟ

 (( ذعرزف راظ١ح مز٠مٗ))

راظ١وووووح: الت ِرمعووووودع ))تٕثوووووزج 

 .. (( .. الٍعهِزج

رػو١د: ٠لوُ ظاو١وود اٌثدٌوح عٍووٝ 

ؿووودرٖ تمٍوووكت ٠ٚوووزدد وٍّرٙوووا.. 

الٍع..ت أِد ِاٌه لٍثرٟ عٍٝ فزض 

 فٟ اٌما٘ز

 ٔٙاد

ووووودٖ..ى  30فووووزض فووووٟ اٌمووووا٘زج 

راظ١ح: ِغ ٚلد ٘شارن تاٌثا٠خ 

دٖت ٠ووال الٍووع ٚخٍـووٕٟ.. رػوو١د: 

الٍووع ا٠ووٗ ٠ووا طوود أرووٟ أٔووا ٌظووٗ 

داخوووووً اٌث١ووووود ٚظووووواٞ ذعثووووواْ 

ٟ..ى راظ١وووح: ٠ووووا ِٚمطوووٛ  ٔفظووو

ػوو١خ اذ١ٕووً أووود فّٙوود ا٠وووٗ..؟ى 

))ذلووُ ػووفر١ٙا ٚذؽزوّٙووا عٍووٝ 

اٌعووأث١ٓ (( تمٌٛووه الٍووع عٍؼوواْ 

اؼن ٘دِٚه اٌٍوٟ ظواٞ ت١ٙوا ِوٓ 

تزٖ فٟ اٌغظواٌحت أود ِوغ ظواٞ 

ِووٓ سؼّووح اٌثٕووه.. رػوو١د: م١ووة 

إ ا واْ ودٖ ِعٍوغت أ٘وٛ ٠وا طورٟ 

أد٠ٕووٟ لٍعوود.. ) ٔووش  اٌعاو١وود ( 

: ٚ راظ١ووووح: ٚ اٌمّوووو١ؾ. رػوووو١د

اٌمّووووو١ؾ.. )ذؼووووو١ز ٌٍثٕطٍوووووْٛ( 

رػ١د: أل تمٝ أرٟ سٚدذ١ٙا أٚٞ. 

))راظ١وووووح ٚ٘وووووٟ ذؽوووووزن ٠ووووود٘ا 

تمٌٛووه الٍووع  -تؽزوووح ذؽذ٠ز٠ووح(( 

اٌثٕطٍوووْٛ ٚخٍوووٟ ٠ِٛوووه ٠عوووودٞ 

عٍوووٝ خ١وووز ٠وووا رػووو١د.. ))رػووو١د 

٠زظع ٌٍوٛراء فوٟ  عوز(( رػو١د: 

أِزٞ هللت ٚأد٠ٕٟ لٍعد اٌثٕطٍْٛ 

وّوواْت ارذؽرووٟ..ى راظ١ووح: ٚدٞ 

ٍٟ عٍٝ ٚػه دٞ..؟ى ا٠ٗ وّاْ اٌ

رػووو١د : ٚؼّوووح .. ٘وووا ٘وووا ٘ووواٞ 

راظ١وووح: ِوووغ تٙوووشر ٠وووا رػووو١د ت 

ظثوود اٌىّاِووح دٞ ِٕوو١ٓ؟ اٌووشٚض 

اٌووووذٞ أؿووووثػ ٚالفووووا  تاٌؼووووٛرخ 

ٚاٌفأٍوووح اٌداخ١ٍوووح ٚ "اٌؼوووزاب"ت 

٠مرووووزب ِووووٓ اٌىزطووووٟ ٠ٚعٍووووض 

ٚاكووووعا  )رظووووً عٍووووٝ رظوووووً( 

رػوو١د: ٘ؽىووٟ ٌووه اٌٍووٟ ؼـووًت 

أؿً اٌثٕه واْ ِٛلفٕا وٍٕوا عٍوٝ 

لإِات ٚوً ِا ؼود ٠عوٟ اٌثاب تأر

٠وودخً ٚ٘ووٛ ِووغ التووض اٌىّاِووح 

وأٛا ت١ّٕعٖٛ ت ٚأروٟ عارفوح إْ 

اٌثٕه فٟ ؼرٗ ِف١ٙواع ؿو١د١ٌاخ 

ٚٚلد اٌؽظز وواْ لوزبت فٛاؼود 

اتٓ ؼالي واْ التض وّاِح لٍعٙا 

ٚطوواتٙا ٌٕووا عٍووٝ اٌثوواب تمووٝ وووً 

ٚاؼوود ٠وودخً ٠ٍثظووٙا ٌّٚووا ٠طٍووع 

٠وود٠ٙا ٌٍووٟ تعوودٖ.. راظ١ووح: ٠عٕووٟ 

اٌٍٟ ٌثظٛ٘ا وً اٌٍوٟ اٌىّاِح دٞ 

وأٛا فٟ اٌثٕه..ى رػ١د: هٖ مثعوا  

إٌووواص ٌثعلووو١ٙا ٠وووا راظ١وووحت ٠وووا 

طالاااَ اٌىٛرٚٔا دٞ ت١ّٕد أظّوً 

ِووووا ف١ٕووووا. ذظوووومن راظ١ووووح عٍووووٝ 

اٌىزطووٟ اٌّعوواٚر ٌزػوو١د ٚذثوودٚ 

ع١ٍٙووا أعووزاف اٌؼووًٍ إٌـووفٟت 

ِاٌه  -ت١ّٕا ٠ظأي اٌشٚض تد٘ؼح: 

٠ووووووووووووووووووووووووا ؼث١ثرووووووووووووووووووووووووٟ..؟ى 

....................... ............

 ِٛط١مٝ طاخزج
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 أ٫ طؼِْ

 ِٟٓٞ ٛزق

——————— 

ٝك٢ ط٘ظ٢ٜ هَُر خ ٍُ  أ٫ طؼِْ إٔ 

ح ُِو٘خى٣َ  َ  َُٝفِ هِزي ٤٘ٓ

خ  ٓ َّٕ َِٝٛي أ٤ُ٘ٓظ٢ ىٝ  ٝأ

ََ ػ٘وي ٣ـ١َ ك٢ َٗح٢٘٤٣ ٜٗٝ 

هُض رٚ َِ  َٝٓٞؽ رلَى هي َؿ

ُٗطآٗٚ طئ٢٘٣  ٝٓخ ػخىص 

٢ِِ  ٓخ ػخى هِزُي ٣٘ظ٢ٜ ٝٛ

خ َػو٤َيط٢ ٝى٢٘٣  ٓ  هي ًخٕ ٣ٞ

َُظِ  ٢ًَٝ٘ض رخ٧ْٓ طظـ٠َّ٘ رِٔ٘  

َّ ٓخ ُػيََّص طز٢ٌ ٝطز٢٘٤ٌ  ٝح٤ُٞ

 ٓخ إ ٛـَط٢٘ كظ٠َّ حٗلِض ُػويُى

 ٝٛلخ كئحىى ُٜٟٞ حُٔلز٤ِّٖ

 ًحى حُط٣َن ح١ٌُ ٓخ ً٘ض طٌِٔٚ

خ  ٓ ً٘ض طُِو٢٘٤-ٝٓخ ظ٘٘ظَُي ٣ٞ  

َطِل٬   ُٓ  ٝح٥ٕ ٝهي ؿخىٍَص 

 ػٖ ِٗٞم هِز٢ ٝآػَص حُظآ٤٣َٝ

َُ ٣ُِٔؼي٢ُٗ  ٓخ ػخى ٓ٘ي حُٞٛ

رُي ٤ٓ٘ ٍِ ُّٖ هخ ـ٢٘٤ٝٓخ أظ . 

  

 

 

 

 

 

 ؼظ١ٓ اٌععّاٚٞؿفاء 

 ؿثاغ         

 

 

 ؿثاغ ٠أْ تاٌذوزٜ أ٠ٙا اٌزاؼً

٘اخألِّرٍئ تاٌدِٛ  ٚا  

رٚؼٝ اٌٍٍّٙٙح ٚذأٚ٘اخ  

طّزألذ١ّٕد أْ أٔظان أ٠ٙا ا وُ  

وداء ِظرٛمٓ فٟ لٍثٟ ٌٚىٕه  

رِاي اٌؽ١اج عٍٝ ؼثه ِٓ أ١ً٘  

وّارد ٠رظٍٝ تّؽاٚالذٟ اٌعاتصح ٌٚىٕٗ  

اٌؼٙٛر ٌررؽٛي وظٕٛاخ ذّز  

ِٚؽاٚالذٟ ٌؤدن ال ذٕرٟٙ ٚأٔا  

ٌغدرن اٌذٞ ٌُ ٠عرصه ِٓ داخٍٟ طؽم ا  

أِمد ٔفظٟ اٌّرعٍمح تفراخ م١فه وُ  

 

 

 

 

 

 ِظ١زج ِر٠ٛح  

 ؼظٓ عثداٌٙادٞ

ا إٌٝ اٌٍّثض األ١ٔكتع١ٍٗ  ا عًّ ٚاٌدٖ ِعٗت٠فرػ اٌدٚالب ٔاظز   ِ ٌُ ٠ىٓ ٠ظٓ أْ ٠ؽًّ ٠ٛ

دافع ا عٓ ؼمٛق إٌاصتٚلثً ٚاٌدٖ واْ  ُِ أْ ٠ظرىًّ اٌّؼٛار تٚاٌدٖ واْ ِؽا١ِ ا 

زذد٠ ا اٌزٚب األطٛدترظً ا ُِ ٌمأْٛتٚلد أٚؿاٖ أتٖٛ أْ ٠ؽرفع تاٌزٚب اٌذٞ ٚرشٗ ظدٖت

 عٓ أت١ٗتفٙٛ ٍِثض ػا٘د عٍٝ وص١ز ِٓ األؼداز ٚاٌملا٠ا اٌٙاِح

دافعٛ  ُِ ا ٔشا٘ح اٌعد ٚاألبتٌٚعٍٙا اترظاِح طاخزج ألْ اٌد١ُٔا ذغ١زخ ٚؿار  رذوز  ُِ ٠ثرظُ 

إلخزاض اتٕٗ اٌؽك ل١ٍ١ٍٓتال ٠ٕظٝ اٌعزف اٌذ٘ثٟ اٌذٞ لُدَ إ١ٌٗ ِٓ رظً أعّاي ػ١ٙز 

ُِ دراختٚلرٙا ٔٙزٖ ؿد٠مٗ ٚلاي  تٌٚىٕٗ ٌُ ٠ٍرفد ”دٔظد رٚب ظدن ٚأت١ه“ِٓ لل١ح 

 ..تواْ ٠ؽراض اٌّاي ٚتؼدج

ٖ طّعرٙا..ٚفٟ ٠َٛ اٌّؽىّح  ٘ة ١ٌرزافع  ّٛ عائٍح لا١ٔٛٔح ِٕذ لزاتح اٌمزْ ِٓ اٌشِاْ شُ ظاء اٌؽف١د ٚأطاء ٌؼزفٙا ٚػ

ٚذأظ١ٍٙا أل٠اَ أخزٜ خزض ٚطار ِّظى ا ؼم١ثرٗ عٕدِا -ِؤلر ا-رفع اٌعٍظح ٠ُٚدافع عٓ اٌثامًتٚتعد ؼد٠صٗ ٚإعالْ 

 ..!فٛظٝء تطفً ٠رثٛي ٚلد أرؼز ر ا ٖ عٍٝ رٚب اٌّؽاِاج

ٚتىً غلة طثٗ اٌّؽاِٟ فأطز  اٌـثٟ ٘ارت ا تعد أْ أغزق اٌعشء اٌظفٍٟ ٌٍزٚب تاٌزائؽح اٌىز٠ٙح..ٕٚ٘ا فمن ذذوز 

 االتٓ عٍّٗ اٌظٟء..
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ئىكٚاع١خ اٌٍَٛن فٟ 
 اٌّغزّ 

عج١ل ا٠ّبْ  

 
ىحهَ ٓـظٔخػظ٘خ حُؼَر٤ٚ 

ٝرخ٧هٚ حُٔـظٔغ ح١َُٜٔ 

ٗـي اُىٝحؿ٤ش حُِٔٞى ٛلٚ 

ٝحٟلٚ ك٢ حُوطخع ح٧ًزَ ٖٓ 

أكَحىٙ ٌٝٛح ٤ُْ ؿي٣ي ك٢ 

آكٚ ٓٞؿٞىٙ ك٢ ٓـظٔؼ٘خ رَ 

  حُٔـظٔغ ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي

أٛزل٘خ ٗؼ٤ٖ ىحهَ ط٘خه٠خص 

ؿ٤ٔؼٜخ ػٌْ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٫ 

  ٗي١ٍ أ١ ٜٓ٘خ ح٧ٛق

كوي ١َٗ رٟٞٞف إٔ حؿِذ 

أكَحى حُٔـظٔغ ٣وُٕٞٞ ٓخ ٫ 

 ٣ـؼِٕٞ ٣ٝـؼِٕٞ ٓخ ٫ ٣وُٕٞٞ

ٓئٕٓ٘ٞ ؿيح  رخُٔزخىة ٌُٖ ك٤ٖ 

  طٌٕٞ ٓظؼِوٚ رخُـ٤َ كو٢

ط٤ٔٔغ ؿ٤يٕٝ ؿيح  ك٢ كلع ٝ

حُٔٞحػع ٝحُٜ٘خثق ٌُٖ ىٕٝ 

ططز٤ن ػ٢ِ حُ٘لْ أٝ ك٢ 

 حُظؼخ٬ٓص ٓغ ح٥ه٣َٖ

كَٜ رخُلؼَ أٛزلض حُ٘و٤ٜٚ 

حُؼَر٤ٚ ٝح٣َُٜٔٚ رخُظلي٣ي 

 ٗو٤ٜٚ ؿ٤َ ٣ٞٓٚ رخ٤ٌُِٚ ؟

ٝٓخ ٢ٛ أٓزخد اُىٝحؿ٤ش 

 حُِٔٞى ؟

ٓخ ٢ٛ ح٧ٓزخد حُظ٢ ؿؼِظ٘خ 

َٜٗ ا٢ُ ٌٛٙ حَُٔكِٚ ٖٓ 

ُ٘خ حُظ٘خه٠خص ك٢ أهٞحُ٘خ ٝأكؼخ

رَ ٝأك٤خٗخ ك٢ ٛلخط٘خ حُ٘و٤ٜٚ 

 ؟

ٝأ٠٣خ ٓخ ٢ٛ حُٞٓخثَ حُظ٢ 

ٗٔظط٤غ ٖٓ ه٬ُٜخ حُو٠خء ػ٢ِ 

 ٌٛٙ حُظخَٛٙ ؟

........... 

احُىٝحؿ٤ش حُِٔٞى أٓزخد ًؼ٤َٙ 

ٖٓ أٜٛٔخ ك٢ ٍأ٢٣ حُ٘و٢ٜ 

ػ٬ػش أٓزخد أىص ر٘خ ا٢ُ ٓخ ٗلٖ 

  ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ

 أ٫ٝ  

  اُىٝحؿ٤ش حُظَر٤ٚ

كيٙ ك٤غ ٗـي ك٢ ح٧َٓٙ حُٞح

  أٓخ٤ُذ ػي٣يٙ ُِظَر٤ٚ

كؤك٤خٗخ  ٓخ ٣َك٠ٚ ح٧د هي طوزِٚ 

ح٧ّ ٝٓخ طَك٠ٚ ح٧ّ هي ٣وزِٚ 

ح٧د ٝٓخ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ ٖٓ ١َف 

 ٣ؼخد ػ٤ِٚ ٖٓ آهَ

رَ ٣ٝؤَٓ ح٧رخء أر٘خثْٜ رٔزخىة 

٣َ٣يٕٝ ْٜٓ٘ ح٩ُظِحّ رٜخ ػْ 

٣لؼِٕٞ أٓخْٜٓ أكؼخٍ ػٌْ ٌٛٙ 

 حُٔزخىة طٔخٓخَ 

خ ٣ِ٣ي ك٤٘٘ؤ ح٧ر٘خء ٓ٘ظظٕٞ ٝٓ

ٖٓ ط٘ظظْٜ أًؼَ ٛٞ ر٤جش 

حُٔيٍٓٚ أٝ حُـخٓؼٚ ك٤ظِوٕٞ 

ٖٓ ٓؼ٤ِْٜٔ طؼ٤ِٔخص أه١َ 

طـخٙ ٗلْ ح٤ٗ٧خء ٌُٜ٘خ ٓوظِلٚ 

طٔخٓخ  ػٖ طِي حُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ 

طِوٞٛخ ك٢ ٓ٘خُُْٜ رَ ٝح٧ى٢ٛ 

ٖٓ ًُي إٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٫ 

طوَؽ ٖٓ حٌُظذ ٫ٝ ططزن 

ٝحهؼ٤خ  رَ ْٛ ٓطخُزٕٞ رللظٜخ 

٫ ٣ٞؿي ططز٤ن أٓخْٜٓ كو٢ ٌُٖ 

ٌُٜٙ حُٔزخىة ػ٢ِ أٍٝ حُٞحهغ 

  ٫ ٖٓ ٓؼ٤ِْٜٔ ٫ٝ ٖٓ آرخثْٜ

 ػخ٤ٗخ  

ح٩رظؼخى ػٖ طؼخ٤ُْ ح٧ى٣خٕ 

ٝحُظٔٔي رؼخىحص ٝطوخ٤ُي ٤ُٔض 

ٖٓ حُي٣ٖ ك٢ حُ٘ت ٝطوي٣ٜٔخ 

  ًؤٜٗخ ى٣ٖ

كوي ٗـي ك٢ ٓـظٔؼ٘خ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي حُظ٢ ٤ُْ ُٜخ 

ُي ٣ظْ أ١ ِٛٚ رخُي٣ٖ ٝٓغ ً

طوي٣ٜٔخ ٖٝٓ ٣وخُلٜخ أٝ ٣٘خى١ 

رظـ٤٤َٛخ ٣ِوٕٞ ػ٤ِٚ رخُِّٞ 

  ًٝؤٗٚ أؿَّ

ٝحهَد ٓؼخٍ ٌُُي هي ٗـيٙ ؿ٤ِخ  

ك٢ حُؼخىحص حُوخٛٚ رخُِٝحؽ 

ٝحُظ٢ هي طٌِق ًَ ح١٧َحف 

كٞم ١خهظْٜ ٝٓغ ًُي ٣وٕٞٓٞ 

رٜخ ُػٔخ  رؤٕ ٌٛح ٓخ ٝؿيٝ 

ػ٤ِٚ ح٧رخء ٝح٧ؿيحى ٫ٝ ٣٘زـ٢ 

حُ٘ي٣ي ٖٓ  طـ٤٤َٙ ٍؿْ ط٠ٍَْٛ

  ٓؼَ ٌٛٙ حُؼخىحص

ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٢ ح٩ُىٝحؿ٤ٚ ك٘لٖ 

ٓئٕٓ٘ٞ طٔخٓخ  رظؼخ٤ُْ حُي٣ٖ 

حُظ٢ ٗوَأٛخ ك٢ حٌُظذ حُٔٔخ٣ٝٚ 

ًٝظذ حُي٣ٖ ٌُٖ ا٣ٔخٕ ٗظ١َ 

  كو٢ ٫ ٗوْ رظطز٤ن ٗت ٓ٘ٚ

ٌٝٛح ٓـَى ٓؼخٍ كو٢ ٌُٖ ٛ٘خى 

حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓؼِٚ ح٧ه١َ 

حُوخٛٚ رٔٞح٤ٟغ ػي٣يٙ ؿ٤َ 

 حُِٝحؽ

هي٣ْ ح٧ٍُ ٝهي ٗـي ح٧رخء  كٌٔ٘

ٝح٧ؿيحى ٓئٕٓ٘ٞ رخُؼخىحص حًؼَ 

ٖٓ حُي٣ٖ ٣َٝرٕٞ أر٘خثْٜ ػ٢ِ 

ٗلْ حُلٌَٙ ٝرخُظخ٢ُ ٣ئى١ ًُي 

ا٢ُ هَٝؽ أؿ٤خ٫  ٓئٓ٘ٚ ؿيح  

رٔزخىة ى٤٘٣ٚ ٫ طؼِْ كظ٢ ٤ًل٤ش 

  ططز٤وٜخ ٝحهؼ٤خ  

 ػخُؼخ  

اٗلطخ١ حُٔلظ١ٞ ح٩ػ٢ٓ٬ 

  ح١ٌُ ٣ظِوخٙ ح٧كَحى

٢ٛ ط٢٤ِٔ  كٞظ٤لش ح٩ػ٬ّ

ح٠ُٞء ػ٢ِ حُو٠خ٣خ 

ٝح٬ٌُ٘ٔص حُٔـظٔؼ٤ٚ ١َٝكٜخ 

رٌَ٘ ٫ ٣وَؽ ػٖ كيٝى ح٧ىحد 

حُؼخٓٚ ٝحُو٤ْ ٝحُي٣ٖ ػْ ١َف 

ك٫ِٞ  ُٜخ ط٘خٓذ حُز٤جٚ حُظ٢ 

 ٗؼ٤ٖ رٜخ ٫ ط٘خٓذ ر٤جٚ ؿ٤َٛخ

ٌُٖ ٨ُٓق ٓخ ٗـيٙ ػ٢ِ أٍٝ 

حُٞحهغ ٛٞ ػٌْ ًُي طٔخٓخ  

كخُٔلظ١ٞ ح٩ػ٢ٓ٬ ٣ِ٣ي ٖٓ 

كَحى ك٤غ ٣٘ظؾ ُ٘خ ط٘خه٠خص ح٧

ٓلظ٣ٞخص ؿ٤َ ٛخىكٚ طٔخْٛ 

رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ ٛيّ ًَ حُو٤ْ 

  ٝحُؼخىحص ٝحُٔزخىة

٣ٝؼَٝ ٤ًِٞٓخص ًؼ٤َٙ ٫ 

ط٘خٓذ ر٤جظ٘خ ٝٓـظٔؼ٘خ حُؼَر٢ 

حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

  ٓـظٔغ ٓظي٣ٖ

رَ ٢ٛ ٤ًِٞٓخص هخىٓٚ ٖٓ 

ٓـظٔؼخص أه١َ ٗوّٞ رطَكٜخ 

ًٔخ ٢ٛ ىٕٝ اٟخكش أ١ طؼي٬٣ص 

ِٜخ ٓ٘خٓزٚ ُٔـظٔؼ٘خ ٝأر٘خث٘خ طـؼ

ٝىٕٝ ١َف أ١ كٍِٞ ١٧ 

ٌِٓ٘ٚ ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص حُٔطَٝكٚ 

رَ ططَف رٌِٜ٘خ حُِٔز٢ كو٢ 
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ىٕٝ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٢ِ أ١ 

ؿخٗذ ا٣ـخر٢ أٝ ٟٝغ كٍِٞ 

ٓ٘خٓزٚ ٝك٤ٖ ٣ظِوخٙ ح٧كَحى 

٣ظَٔد ك٢ ػوِْٜ حُزخ١ٖ 

ٍٓخثَ ِٓز٤ٚ ػي٣يٙ ىٕٝ ػِْ 

ْٜٓ٘ رٔخ ٣ليع ىحهَ ػوِْٜ 

َٜ ًُي ك٤ٔخ رؼي ك٤ٖ ٌُٖ ٣ظ

٣ظؼَٟٕٞ ُٔٞحهق ٓ٘خرٜٚ ك٢ 

ٝحهؼْٜ ك٤ظَٜكٕٞ رطَم أٗزٚ 

رظِي حُطَم حُظ٢ طِوٞٛخ ٖٓ ٌٛح 

  ح٩ػ٬ّ حُٔ٘ٞٙ

................. 

ًَ ٌٛٙ ح٧ٓزخد ٓخٛٔض ك٢ 

  هَٝؽ أؿ٤خٍ ٓ٘ظظٚ

ُي٣ٜخ هيٍحَ ٤ُْ ر٢٤ٔ ٖٓ 

  ح٩ُىٝحؿ٤ٚ ٝحُظ٘خه٠خص

ٝط٘ظض ح٫ٛيحف ٝاٗؼيحّ ه٤ٔش 

ٝكَٜٛخ كو٢ ىحهَ حٌُظذ  حُو٤ْ

ٝػيّ آظويحٜٓخ ١ٞٓ ك٢ 

حُللع ُ٪ٓظلخٕ أٝ ٬ٓ٩إٛخ 

ػ٢ِ حُـ٤َ ىٕٝ حُؼَٔ رٜخ ًٔخ 

كؼَ ٓؼْٜ ح٧هَٕٝ ٝٗظَ ٌٌٛح 

ك٢ ىحثَٙ ٝحكيٙ ٤ُْ ُٜخ ٜٗخ٣ٚ 

أىص ا٢ُ ٝؿٞى أكَحى ٫ طٔظط٤غ 

إٔ طَٜ ُِٜيٝء حُيحه٢ِ 

ٝح٬ُّٔ حُ٘ل٢ٔ ٝرخُظخ٢ُ ر٘خء 

 َ رخُويٍ  ٓـظٔغ ٤ُْ ١ٞٓ ٗل٤ٔخ

حٌُخك٢ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ٓـظٔؼخ  كؼخٍ 

 ٓ٘ظؾ رٌَ٘ ا٣ـخر٢

ٌُٖ ٓخ ٢ٛ حُلٍِٞ ٌُٜٙ ح٧ُٓٚ 

 -:حٌُز١َ

  حُلٍِٞ ٢ٛ ٖٓ حَُٜٔ حُٔٔظ٘غ

كؼ٢ِ هيٍ رٔخ١ظٜخ ٝرٔخ١ش 

وٜخ ا٫ حٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ططز٤

ططز٤وٜخ ك٢ ٓـظٔؼ٘خ ٧ٜٗخ 

طظطِذ اطلخى ٝطٌخطق ٖٓ ؿ٤ٔغ 

حُٔئٓٔخص ريءحَ ٖٓ ح٧َٓٙ 

ٍَٝٓٝح  رخُٔيحٍّ ٝحُـخٓؼخص 

 ٝحٗظٜخءح  رخُٔئٓٔخص ح٩ػ٤ٓ٬ٚ

  كخُز٘ٔزٚ ٨َُٓٙ-1

ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ؿيح  حٕ ٣ظلن 

حُٞحُي٣ٖ ػ٢ِ ٣َ١وٚ ٝحكيٙ 

ُِظَر٤ٚ ك٢ ؿِٔٚ هخٛٚ ر٤ٖ 

٣طَكٕٞ ك٤ٜخ حكٌخٍْٛ  حُٞحُي٣ٖ

٣ٝظلوٕٞ ػ٢ِ ٓخ ٣َ٣يٕٝ إٔ 

٣َٜ ُٚ حر٘خثْٜ ٝػ٢ِ ٣َ١وٚ 

 .. ٝحكيٙ ُِؼٞحد ٝحُؼوخد

ٝحُؼوخد ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ رؼ٤يح  

طٔخٓخ  ػٖ حُؼوخد حُزي٢ٗ ٍُٝع 

حُٔزخىة ٫ ٣ٌٕٞ رخ٧ٝحَٓ ٝٛ٘خ 

هي ٣ظطِذ ح٧َٓ ٖٓ ح٧رخء إٔ 

٣ِٝىٝح أٗلْٜٔ رخُؼوخكٚ ح٬ُُٓٚ 

٤ٚ حُٜل٤لٚ ُِظَر٤ٚ ح٣٩ـخر

رخ٩ٟخكٚ ح٢ُ أْٜٗ ٣ـذ إٔ 

٣ظلوخٕ ٣ٞٓخ  ػ٢ِ إٔ ٓخ ٤ٓظِوخٙ 

أر٘خثْٜ ٖٓ ٓزخىة ٫ري إٔ ٣ٌٕٞ 

ٓظلوخَ ٓغ ٓزخىة حُي٣ٖ ٝحُؼِْ 

ح١ٌُ ٤ٓظِوٞٗٚ ك٢ ٓئٓٔخطْٜ 

حُظؼ٤ٔ٤ِٚ رؼ٤يح  ػٖ أ١ ػخىحص 

ٝطوخ٤ُي ٫ طٔض ُِي٣ٖ ٝحُؼِْ 

رِٜٚ كظ٢ ٫ ٣ٜزلٕٞ رؼي ًُي 

 ٓ٘ظظ٤ٖ ٣ٝـذ أ٠٣خ  إٔ

٣ٞحؿٜٞح ًَ حُؼخىحص حُظ٢ طوخُق 

حُي٣ٖ ٝ ٣ٔخٍٓٞح طِي حُٔزخىٟ 

أٓخّ ح٧ر٘خء ػ٢ِ أٍٝ حُٞحهغ 

ك٤ِْ ٖٓ حُٜٞحد ٓؼ٬َ إٔ ٣ؤَٓ 

حُٞحُي ُٝيٙ رخُٜيم ػْ ٣وّٞ 

  رخٌٌُد أٓخٓٚ

ح٧َٓ ٣لظخؽ ٓؼ٢ ٖٓ ح٥رخء 

ٝرٌٍ رؼٞ حُـٜي ٌُ٘ٚ ك٢ 

حُٜ٘خ٣ٚ ٤ٓئط٢ ر٘ظخثؾ ٤َٟٓٚ 

ظخثؾ حُظ٢ ُِـ٤ٔغ ري٫َ ٖٓ طِي حُ٘

 ِٝٛ٘خ ُٜخ ح٤ُّٞ

  رخُ٘ٔزٚ ُِٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِٚ-2

ك٬ري إٔ طظـ٤َ ٣َ١وش حُظؼ٤ِْ 

  رخ٤ٌُِٚ

٫ري إٔ ٣وَؽ حُظؼ٤ِْ ٖٓ ًٞٗٚ 

كلع كو٢ ٧ًزَ هيٍ ٖٓ حُٔزخىة 

  ٝحُوٞحػي ىٕٝ أ١ ططز٤ن

٫ري إٔ ٣ٌٕٞ حُظؼ٤ِْ ػٖ ٣َ١ن 

حُزلغ ٝحُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ٫ ػٖ 

 ٣َ١ن حُللع ٝحُظ٤ٔٔغ ٍٝٛي

  أًزَ ػيى ٖٓ حُيٍؿخص

٫ري حٕ ٣ٌٕٞ حُٔؼِٕٔٞ هيٝٙ 

 ُِٔظؼ٤ِٖٔ

٣ٔخٍٕٓٞ أٓخْٜٓ ٓخ ٣ِٕٔٞ 

  ػ٤ِْٜ ٖٓ ٓزخىة

٫ري حٕ طوَؽ حُٔؼِٞٓخص 

ُِٔٔخٍٓٚ حُؼ٤ِٔٚ ػ٢ِ أٍٝ 

حُٞحهغ كخُؼِْ ح١ٌُ ٫ ٣وَؽ ٖٓ 

  ر٤ٖ ىكظ٢ حٌُظذ ٫ كخثيٙ ٓ٘ٚ

ٌٝٛح ٣ظطِذ ٖٓ ؿ٤ٔغ 

حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِٚ اطلخىحَ 

خم ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ػ٢ِ حُط٣َوٚ ٝاطل

حُظ٢ ٤ٔ٤َٕٓٝ ػ٤ِٜخ رخ٩طلخم 

ٓغ ػِٔخء حُي٣ٖ ٝػِٔخء حُ٘لْ 

  ٝػِٔخء حُظَر٤ٚ

كظ٢ ٠٣ؼٞح هطٚ ٝحكيٙ طٜيف 

ا٢ُ ر٘خء ؿ٤َ ا٣ـخر٢ ٝكؼخٍ 

٣ٔخٍّ ح٧ه٬م ػ٢ِ أٍٝ 

 حُٞحهغ ٫ ٣وَأٛخ ك٢ حٌُظذ كو٢

 حٓخ حُٔئٓٔخص ح٩ػ٤ٓ٬ٚ-3

ك٬ري إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٜخ كٔخ  ٖٓ 

ٔٔئ٤ُٚ طـخٙ ٌٛح حُٔـظٔغحُ   

٫ري إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ُـخٕ 

ُٔ٘خه٘ش ًَ ػَٔ أٝ رَٗخٓؾ هزَ 

  ػَٟٚ

ٝطظْ حُٔ٘خه٘ٚ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُِٝح٣خ 

حُي٤٘٣ٚ ٝح٧ه٬ه٤ٚ ٝح٠٣خ 

  حُ٘ل٤ٔٚ

٫ري حٕ ٣ٌٕٞ حُٜيف ٖٓ حُؼَٝ 

٤ُْ ٓخى٣خ  كو٢ رَ ٣ٌٕٞ حُٜيف 

ح٧ٍٝ ٛٞ ر٘خء ٓـظٔغ ا٣ـخر٢ 

 ١ٞٓٝ ٗل٤ٔخَ 

٘خ ٣ّٞ ٝٗطزن كَٜ ٤ٓخط٢ ػ٤ِ

ٌٛٙ حُوٞحػي ػ٢ِ أٍٝ حُٞحهغ 

كظ٢ َٗطو٢ رٔـظٔؼ٘خ ٜٝٗيّ ًَ 

حُو٤ْ حُلخٓيٙ ٝح٤ًُِٞٔخص حُـ٤َ 

٣ٞٓٚ حُظ٢ أىص ر٘خ ح٢ُ ٓخ 

ِٝٛ٘خ ُٚ ح٤ُّٞ ٖٓ طَحؿغ ك٢ 

  ًَ ٗت

أّ ٓ٘ظَ ًٔخ ٗلٖ ٌٗظل٢ 

رخُٔؼخٗخٙ ٝح١ٌُٞ٘ كو٢ رٌَ 

٫ٓزخ٫ٙ ىٕٝ أهٌ أ١ هطٞحص 

 .. ؿي٣ٚ طـخٙ ح٧َٓ

ُٖ ٣ليع أ١ طـ٤َ ا٫ اًح  ٨ُٓق

  طـ٤َٗخ ٗلٖ أ٫ٝ  

كخ ٓؤٍ هللا إٔ ٣للع ر٬ىٗخ 

٣َٝٗيٗخ ُِٜٞحد هزَ كٞحص 

 ح٥ٝحٕ
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 دمحم ٠ؾ١ٝ
أفظب ٟ اٌزوث١خ 

 اٌقبطخ
ؽفً اٌزٛؽل ) ث١ٓ 
 (عالعٗ َِٚزمجٍٗ

 

رؼددي ر٤ددخٕ حُظؼ٣َددق ُِظٞكددي 

ٝأػَحٟددٚ ٗظؼددَٝ ُِؼدد٬ؽ 

حُٔظددخف ُطلددَ حُظٞكددي كظدد٠ 

ٕ ٝٓدددددخ ٣لظخؿدددددٚ ١لدددددَ ح٥

حُظٞكي ٖٓ طؤ٤ٛدَ ٝٓدخ ٗظدخؽ 

 .ٌٛح حُظؤ٤َٛ

 

ريح٣ددش  ػ٤ِ٘ددخ إٔ ٗؼددَف أٗددٚ 

كظدددددد٠ ح٥ٕ ٣دددددديٍٝ ػدددددد٬ؽ 

حُظٞكدددي كددد٢ ػددد٬ع ؿٞحٗدددذ 

أٓخ٤ٓش ٓ٘ظؼَٝ ُٜخ ر٘ت 

 .ٖٓ حُظل٤َٜ ؿ٤َ حَُٔٔ

 

أ٫ٝ  : حُؼد٬ؽ حُ٘لٔد٢ ُطلدَ 

 .حُظٞكي

٣ٝ٘ددَٔ هٔٔددش أٗددٞحع ٓددٖ 

حُٜٔددددخٍحص ح٬ُُٓددددش ُِطلددددَ 

ْٛٝ : 

حٗظزددددددخٙ حُطلددددددَ   ٣ُددددددخىس)

حًٔددخرٚ ٜٓددخٍحص حؿظٔخػ٤ددش 

ٝٓدددددِٞى حؿظٔدددددخػ٢ ؿ٤دددددي 

ٝطٞحَٛ ُلظ٢ ٝؿ٤َ ُلظد٢ 

  طؼِدد٤ْ حُِؼددذ ٝح٧ُؼددخد   

ٍػخ٣ددش ًحط٤ددش ٝط٘ددَٔ اىحٍس 

ك٤خطددٚ حُ٘وٜدد٤ش ٓددٖ ٓؤًددَ 

ٝٓ٘دددَد ِٝٓدددزْ ٝٗظخكدددش 

 (ٗو٤ٜش  ٝطؼ٤ِْ أًخى٢ٔ٣

ػخ٤ٗددددخ  : حُؼدددد٬ؽ حُدددديٝحث٢ *

 : ُطلَ حُظٞكي

 

ٝٛددٞ ٓددٖ حهظٜددخٙ ١ز٤ددذ 

ح٧ػٜخد ٌُٖٝ ٣ـذ حُٔن ٝ

حُؼِدددْ هزدددَ حُظٞؿدددٚ ُطز٤دددذ 

 : حُٔن ٝح٧ػٜخد إٔ

 

حُؼدد٬ؽ حُدديٝحث٢ ٫ ٣ؼددخُؾ  _

حَُٔٝ ٌُٖٝ ٣وَِ ٖٓ كديس 

رؼٞ أػَحٟٚ ٓؼَ حُلًَدش 

حُِحثددددديس ٟٝدددددؼق ح٫ٗظزدددددخٙ 

 .٣ٝٔخػي حُطلَ ػ٠ِ حُظؼِْ

 

ٗظ٤ـدددش حُؼددد٬ؽ حُددديٝحث٢  _

حُظدد٢ طظٜددَ ػِدد٠ حُطلددَ هددي 

 .طٌٕٞ ٓئهظش

 

ِطلدددَ حُؼددد٬ؽ حُددديٝحث٢ ُ _

حُظٞكدددددي١ ٫ ٣ل٤دددددي ٝكددددديٙ 

ردددددديٕٝ حُؼدددددد٬ؽ حُ٘لٔدددددد٢ 

ٝحُظؤ٤ٛدددَ حُٜٔدددخ١ٍ ٓدددخرن 

 .حًٌَُ

 

ػخُؼددددخ  : ح٩ٍٗددددخى ح٧ٓدددد١َ 

 : ٧َٓس ١لَ حُظٞكي

 

ٝٛددٌح حُـخٗددذ ٛددخّ ؿدديح  كدد٢ 

 : ؿي٣ش حُؼ٬ؽ ٣َٝ٘ٔ

 

ط٣ِٝددددددددي ح٧ٓددددددددَس  _

رخُٔؼِٞٓددخص ح٬ُُٓددش ٓؼددَ ) 

١ز٤ؼدددددش حُلخُدددددش.. ٝٓدددددخثَ 

ط٘و٤ٜددٜخ.. أ٤ٔٛددش حُظدديهَ 

حػطخإْٛ ط٘و٤ٚ  حُٔزٌَ..

ٛدد٣َق ٝٝحٟددق.. طؼدد٣َلْٜ 

ردددؤٕ حُؼددد٬ؽ حُددديٝحث٢ ُددد٤ْ 

 (ٗخك٤خ  رَ ٛٞ ػخَٓ ٓٔخػي

ٓٔددخػيطْٜ ػِدد٠ حُظـِددذ  _

ػِددددد٠ حُٔ٘دددددخػَ حُٔدددددِز٤ش 

حُٔٔدددد٤طَس ػِدددد٤ْٜ ٓؼددددَ ) 

طـ٘دذ ح٫ٗؼددِحٍ رخُطلددَ ػددٖ 

ٓ٘دخًٍش حُطلدَ … حُٔـظٔغ

كددد٢ حُل٤دددخس حُؼخٓدددش ٝىٓـدددٚ 

ٓ٘دددخًٍش … كددد٢ حُٔـظٔدددغ

. ح٩هددٞس كدد٢ ػدد٬ؽ حُطلددَ.

ٓلخُٝددش حُظ٤ٌددق ٝحُظؼددخ٣ٖ 

ػددددد٬ؽ … ٝطوزدددددَ حُلخُدددددش

ٓؼَكدددد٢ ٓدددد٢ًِٞ ؿٔددددخػ٢ 

 .(٤ُٝ٧خء ح٧ٍٓٞ

 

ٝكدد٢ حُٜ٘خ٣ددش ٓدد٘ـ٤ذ ػِدد٠ 

ٓئحٍ ًؼ٤َ ٖٓ أ٤ُٝخء أٓدٍٞ 

أ١لددخٍ حُظٞكددي ٝٛددٞ : ٓددخًح 

٣٘ظظددددَ ١لددددَ حُظٞكددددي كدددد٢ 

 حُٔٔظوزَ؟

 

ُٔؼَكددش اؿخرددش ٛددٌح حُٔددئحٍ 

٫رددي ٓددٖ ٓؼَكددش ٓددخ ٣ظٞهددق 

ػ٤ِددٚ ٓٔددظوزَ ١لددَ حُظٞكددي 

ٞٛٝ : 

 ٗٔزش ًًخثٚ _

 ٖٓ حُظيهَ ٝحُؼ٬ؽ _

ًلخءس حُطلَ حُِـ٣ٞش ػ٘دي  _

 ٓ٘ٞحص ٖ٘ٓ 

 

ًِٔدددخ ًخٗدددض طِدددي حُـٞحٗدددذ 

أػ٠ِ ًخٕ حُطلدَ أًؼدَ هديٍس 

ػ٠ِ حُظ٤ٌق ٝأًؼَ هَرخ  ٓدٖ 

أهَحٗددٚ ُددٌُي كٔٔددظوزَ ١لددَ 

حُظٞكددددددي َٓٛددددددٕٞ رٔدددددديٟ 

ٓدددَػش ح٧ٛدددَ كددد٢ حُظددديهَ 

ٝحُٔددؼ٢ ُِؼدد٬ؽ ٝحُزَٗددخٓؾ 

 حُؼ٬ؿدد٢ حُـ٤ددي حُدد١ٌ ٣٘ددَٔ

 .طِي حُـٞحٗذ حُظ٢ ًًَٗخٛخ
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 أحمد سعيد
 صالة الماء

  
ُدددْ ٣ٌظ٘دددق ٓٞٛزظدددٚ ا٫ ك٤٘ٔدددخ 

ٝٛددددَ رددددٚ ح٤ُددددؤّ ٓدددديحٙ، كددددظق 

حُ٘خكددددددٌس ٝهلددددددِ ٓددددددٖ حُطددددددخرن 

حُوددددخْٓ، ٝٛددددٞ كدددد٢ حُٜددددٞحء، 

طوطلظدددددٚ ح٧كٌدددددخٍ، ٛدددددَ ػ٤ِدددددٚ 

حَُك٤َ ح٥ٕ؟! إ ًخٕ هخ١ج خ ك٢ 

هددَحٍٙ، ٛددَ ٣لددخٍٝ حُظلددَى كدد٢ 

خٍطٚ حُٜددددٞحء ٤ُٔددددو٢ ػِدددد٠ ٓدددد٤

حًَُٔٞٗش أٓخّ حُؼٔدخٍس، أّ ػ٤ِدٚ 

إٔ ٣ؼٞى رخُِٖٓ هزَ كدظق حُ٘خكدٌس 

 ٣ٝؼيٍ ٖٓ هَحٍٙ؟! 

ًَ ٌٛح ُْ ٣ليع، ٓو٢ ك٢ ٢ٓٝ 

حُ٘دددددخٍع، ٌُ٘دددددٚ ًدددددخٕ ًدددددخُلِْ 

حُـ٣َذ، ؿٔيٙ ُْ ٣ٔدْ ر٘د٢ٍء، 

ٍآٛددددخ حُ٘ددددخّ، كظلِوددددٞح كُٞددددٚ 

ٌٓػ٣ٍٖٞ، ٌُْٜ٘ ػ٘يٓخ ٍأٝح ٓدخ 

دخ، ٛدخٍ   ٔ كيع، ػيٝٙ ٤ُٝ خ ٝهي٣

٣دددددِٝىٕٝ ػ٘دددددٚ،  ُدددددٚ ٓدددددٞح٤ُٖ،

 ٣ٝ٘لٌٕٝ ٓخ ٣ظٔ٘خٙ.

ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ـديى ٓؼـِطدٚ ُٜدْ 

ًَ كظَس، كظ٠ ٫ ٣ٜزْٜ حُٖٞٛ، 

أٝ ٣ظ٘ددٞح أٗددٚ ُه٤ددَ اُدد٤ْٜ، ٣لددظق 

حُ٘خكٌس ٣ٝولِ، ٣ٜز٢ ٝحهل دخ، ٝكد٢ 

ٓدددددَحٍص ػي٣ددددديس ٣وظدددددَ طٞحُٗدددددٚ 

٣ٝٔددددو٢ ػِدددد٠ ظٜددددَٙ، ظ٘ٞٛددددخ 

ٛدددد٬س ، كٌددددخٗٞح ٣ٔددددظِوٕٞ كدددد٢ 

حُطَهدددددخص ػِددددد٠ ظٜدددددٍْٞٛ، ٫ 

، أٝ ٛددددددو٤غ ٣ٜٜٔددددددْ حُ٘ددددددْٔ

ح٤ُِددَ.. ٛدد٬سٌ ٜٗخ٣ٍددش، ٝأهدددَٟ 

 ٤ِ٤ُش.

 

ُْ ٣ؼَف َٓ ٓؼـِطٚ أردي ح، ٌُدٖ 

ح٧ٓددَ أػـزددٚ.. ٣ظٔ٘دد٠ ك٤لووددٕٞ 

ُددٚ ٓددَحىٙ، ُدد٤ْ ػ٤ِددٚ ٓددٟٞ إٔ 

٣لدددظق حُ٘خكدددٌس ًدددَ كظدددٍَس ٣ٝولدددِ 

ٜٓ٘دددخ؛ ٤ُددديَُ ػِددد٠ أٗدددٚ ٓدددخُحٍ 

ٛد٤٘ؼش حُٔؼـددِس.. ًٛدذ حُددزؼٞ 

ك٢ ؿِٞٙ، كَأٝٙ ٛخٗغ حُٔؼـدِس 

 ًحطٚ.

٣ز٘دددٞح ُدددٚ ر٤ظ دددخ ١ِدددذ ٓدددْٜ٘ إٔ 

ح، كلؼِددددٞح، ػددددْ أٓددددَْٛ إٔ   َ ًز٤دددد

ح، ػدددددٌر خ؛   َ ٣٘دددددوٞح كُٞدددددٚ ٜٗددددد

كلؼِددٞح. ُددْ ٣ـددي حُِددٌس كدد٢ ًُددي  

ًخك٤ددش؛ كطِددذ ٓددْٜ٘ إٔ ٠٣ددخؿغ 

ُٝؿددددخطْٜ. طدددددٌَٓ حُ٘ددددخّ كددددد٢ 

حُزيح٣ددش، ٌُ٘ددٚ ُددْ ٣لؼددَ ٓددٟٞ إٔ 

ػزْ رٞؿٜٚ، ٝهلدِ ػديس ٓدَحٍص 

ٓددٖ حُ٘خكددٌس. ٛددخف أكدديْٛ: ُوددي 

أؿ٠ز٘خ ٫ٞٓٗدخ حُودي٣ْ.. ٓد٤لَ 

   ػ٤ِ٘خ ُؼ٘ظٚ.

ٓدددددخهٞح ٗٔدددددٞطْٜ ا٤ُدددددٚ، ًدددددخٕ 

ٓؼـِطٚ حُؼخ٤ٗش.. هٞطٚ حُـ٤ٔ٘ش، 

 ، ٍّ كٌدددخٕ ٣طدددٞف ػِددد٤ْٜ ًدددَ ٣دددٞ

أٗـددددذ حٌُؼ٤ددددَ ٓددددٖ ح٫ٝ٧ى، ُددددْ 

٣ُ٘ٔددذ ا٤ُددٚ أكددي، كخُُٞددي ُددِٝؽ 

 حَُٔأس.. حُُٞي ُِلَحٕ.

َّٗذ أكي ح١٧لخٍ ٖٓ ِٛزٚ، ظدَ 

٣وددٍٞ ٧ر٤دددٚ ُِلددَحٕ: ٣دددخ أرددد٢.. 

 ٤ًق ٠َٟٗ رٌٜح حٌٍُُ؟ 

٤دددٚ ح٧د: ٍٟدددخ ٫ٞٓٗدددخ، كدددَى ػِ

ٖٓ ٍٟخ هللا، ٫ٝ ًٍ ك٢ َٟٓدخس 

 هللا.

أ٤ُٗغ ػٖ حُ٘خد أٗٚ ٢٘ٔ٣ ػ٠ِ 

حُٔددخء، رؼددٞ ح٧ٛددخ٢ُ ٗددخٛيٝٙ 

ٝٛٞ ٣ٔـي كد٢ ٓ٘ظٜدق حُٜ٘دَ.. 

 ٫ ٣زظَ، ٫ٝ ٣ـَم.

طٜدددخْٓ حُ٘دددخّ إٔ حُ٘دددخد أهدددٌ 

ٓددٖ رًَددخص ٫ٞٓٗددخ؛ كٌددَ ح٧ر٘ددخء 

أر٘ددخءٙ، ٝٛددٞ رددخُطزغ ٝحكددي ٓددٖ 

 ِٛزٚ.

٣وزدددَْٛ ردددؤٕ  كدددخٍٝ حُ٘دددخُد إٔ

حُددٌٍُ ُدد٤ْ ٓددٖ هللا، كدد٢ حُزيح٣ددش 

ُؿدددَٝٙ ػِددد٠ هدددٍٞف ٝه٘ددد٤ش؛ 

كٜٞ رخُٜ٘خ٣ش ٛخكذ ٓؼـدِس ٛدٞ 

 ح٥هَ.

 

 

؛ كٔدخ  ٍٞ هخٍ أكيْٛ: ىػٞٛٔخ ُزؼ

 ٗؤٗ٘خ رؤٛلخد حُٔؼـِحص؟! 

: ٤ًدق طلؼدَ ٓدخ  ٝهق أٓخٓٚ هخث٬ 

 طلؼِٚ، أٗض ُٔض ٬٤ًٝ  هلل.

هدددددخٍ رٜدددددٍٞص ٛدددددخى١ء ٣ِٔدددددئٙ 

ِس، حُلٌٔدددش: أٗدددخ ٛدددخٗغ حُٔؼـددد

٣ظوَردددٕٞ هلل رددد٢، كددد٬ طٌلدددَ ٣دددخ 

 ُٝي١.

 هخٍ حُ٘خد: اً ح أ٢٘٣ٍ ٓؼـِطي.

كدددظق حُ٘خكدددٌس ٝهلدددِ، ٌُ٘دددٚ ٛدددٌٙ 

حُٔدددَس ٓدددخص، طٌٔدددَص أٟدددِؼٚ، 

ٝطٜ٘ٔض ٍأٓٚ، ٝٓخٍ حُديّ كد٢ 

 حُط٣َن.

، ٛددددخف أكدددديْٛ  ُّ طؼـددددذ حُ٘ددددخ

رٜددٍٞص ٣ِٔددئٙ حُو٘ددٞع: حُ٘ددخد 

 ٛٞ ٫ٞٓٗخ حُـي٣ي.

ددددخطُي، ٣دددديى حُظدددد٢  َٜ   ٗلددددٖ َػ

ٜٗددد٢ِ ٓؼِدددي،  طدددزطٖ ٝطٜددد٘غ،

 ٝٗظوَد ٖٓ هللا ري.

ٍّ كددددد٢  ًدددددخٗٞح ٣َٝٗدددددٚ ًدددددَ ٣دددددٞ

حُٜدددزخف، ٣ٔ٘ددد٢ ػِددد٠ حُٔدددخء، 

 ٣ٝٔـي ك٢ حُٔ٘ظٜق.

   اٜٗخ ح٬ُٜس حُـي٣يس.

كؼِددددٞح ٓؼِددددٚ، حهظَهددددٞح حُٔددددخء 

ٓظـٔؼ٤ٖ، ك٢ حُزيح٣ش هدخكٞح ٓدٖ 

حُـَم، ٌُٖ أكيْٛ ٛخف: ٛد٬س 

 حُٔخء ؿٔخػش ٣خ ٓئ٤ٖ٘ٓ.

أىًٍٜددددْ حُـددددَم ؿ٤ٔؼ ددددخ، ٝٛددددْ 

 رٍٜٞص ٝحكي:٣َىىٕٝ 

  ٛدددددد٬س حُٔددددددخء ؿٔخػددددددش ٣ددددددخ 

ٓئ٤ٖ٘ٓ.. ٬ٛس حُٔخء ؿٔخػدش ٣دخ 

 ٓئ٤ٖ٘ٓ.

 

 أكٔي ٓؼ٤ي
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 رمضاف زماف
 حناف العسيمي

 اصحى يا نايـ
 وحد الدايـ

 وقوؿ نويت
 بكره إف حييت
 الشير صايـ
 والفجر قايـ

 اصحى يا نايـ
 وحد الرزاؽ

 رمضاف كريـ
 ال أحػػػػػد ينسػػػػػى تمػػػػػؾ الكممػػػػػات  

السػػػػاحرة التػػػػػي كانػػػػػت تضػػػػػيء 
ليػػػالي رمضػػػاف ،وتبعػػػث الػػػدؼء 
والراحػػة ألرواحنػػا فػػي أي مكػػاف 

 .. وزماف ،كممات رمضاف
حينما كػاف الػزمف بسػيًطا،وكانت 
األيػػػػػاـ تمػػػػػػر عمينػػػػػػا ثالثػػػػػػيف ، 

 ! وكأنيـ ثالثيف يوًما في الجنة
 

حيػػػػػث كػػػػػاف البشػػػػػر ُمتحػػػػػابيف 
 ..متعاونيف

كانت العبػادة سػًرا ،واثارىػا عمػى 
يات وطبػػاع البشػػر تتضػػح سػػموك
 !جيًرا

كانػػت صػػالة  الجماعػػة والتػػراويح 
أكثػػػػػػػػػػػػر ُقدسػػػػػػػػػػػػية وتيػػػػػػػػػػػػذيًبا 
لمنفوس،وكانػػػت النفػػػوس سػػػوية 
،والقموب نقية صافية تحمل مػف 
البػػراءة والطيػػر مػػا يجعػػل الػػوزر  
عُو ىػي  غير مألوًفا عمييا ،ال تس 

 ! وال يجد لو مكاًنا بيا
العيمػػػػػػػة “كنػػػػػػػا نفيػػػػػػػـ معنػػػػػػػى 

أرواحنػػػػا إال ،وال تسػػػػكف ”والممػػػػة
 .بجوارىـ

شػػوارعنا أكثػػر جمػػااًل بػػالفوانيس 
والزينػػػػػػػة الرمضػػػػػػػانية الزىيػػػػػػػدة 
،وكػػػػػػاف اليػػػػػػالؿ يبتسػػػػػػـ فػػػػػػي 
سػػماواتنا فػػي كػػل ليمػػة  وييمػػس 

 .“ تصبحوا عمى خير”بآذاننا
كنػػػػػػػػا نجتمػػػػػػػػع فػػػػػػػػي السػػػػػػػػراء 
والضػػراء،وكاف كػػاًل منػػا يفيػػـ مػػا 
بقمػػػػب ابخػػػػر بمجػػػػرد أف ينظػػػػر 

 . بعينيو نظرًة عابرة
نػػػػػػػوات التمفزيونيػػػػػػػة، كانػػػػػػػت الق

والبػػػرامل الرمضػػػانية أقػػػل عػػػدًدا 
 .وأكثر تأثيًرا واحتراًما لمعقوؿ

انتظارنػػػا لصػػػوت المػػػدفع أجمػػػل 
 . مف اإلفطار في حد ذاتو

الفػػوانيس البسيطة..الخشػػبية أو 
المعدنيػػػة التػػػي تحمػػػل الشػػػموع 
تنيػػر رمضػػاننا ،وتعمػػف عػػف ُحمػػو  
أيامػػػو أكثػػػر مػػػف فػػػوانيس اليػػػوـ 

 .يا وألوانياالتي تتعدد أشكال

ـ  اإلنترنػػت  ليتنػػا مػػا التحقنػػا بعػػال
،واليواتػػف المحمولػػة ت،ليتنػػا مػػا 

،أو ”فيسػػبوؾ”عممنػػا مػػا ىػػو الػػػ
 !”اإلنستجراـ”،أو الػ”تويتر”الػ

كنػػا ننتظػػر بػػروح  متميفػػة ُمحبػػة 
إعػالف رؤيػػة ىػالؿ رمضػػاف مػػف 
خػػػػالؿ شاشػػػػات التمفاز،لنسػػػػمع 
صوت الصغار في الشػوارع وىػـ 

ف ترحيًبػػا يػػرددوف أغػػاني رمضػػا
 .بقدومو

حينمػا كػػاف العمػػل والدراسػػة أمػػُر 
عػػػػػادي ، وال شػػػػػيء يؤجمػػػػػو أو 
يعطمو الشير الفضػيل ،فمػـ نكػف 

إف ”نسمع تمػؾ الجممػة الشػييرة 
 ”! شاء هللا بعد رمضاف

وحينمػػػػػػػا كػػػػػػػاف يوشػػػػػػػؾ عمػػػػػػػى 
دعػػػػػُو بالػػػػػدموع  اإلنتياء،كنػػػػػا نو 
عػػُو دعواتنػػا وأمانينػػا التػػي  ،ونود 
تتسػػػػػاقط مػػػػػف قموبنػػػػػا كػػػػػأوراؽ  

 . الشجر مف العاـ لمعاـ
كنػا البشػر الحقيقيػػيف حينمػا كنػػا 
نحتػػػـر ادميتنػػػا ،ونقػػػدس أيامنػػػا 

 .. المباركة
كػػػػػاف رمضػػػػػاف يحبنػػػػػا ،ويحػػػػػب 
قدومػػػػػػػو إلينػػػػػػػا ،وكنػػػػػػػا نشػػػػػػػعر 

 .بحضوره  وتأثيره  
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ٍكِش ػزِش ح٢٘٣َُٝ ٓغ حُـ٘ٞر٢ 

َٓ ىٗوَ ط٣َٜٝخ ٌُْ َُٛحء أ

 آٔخػ٤َ

 

ٔددددددد٤َ ًؼ٤دددددددَس ٛددددددد٢ ًظدددددددذ حُ

ًُظزدض روِدذ …حٌُحط٤ش ه٤ِِش حُظد٢ 

 ُٝؿش ٝرٜيم أّ

روِددْ …ٍكِددش ك٤ددخس ُ٘ددخػَ ًز٤ددَ

 ُٝؿش ٓلزش

كخُٝض ٗودَ ٛدٍٞس ًخِٓدش ُل٤دخس 

حُ٘دددددخػَ ٓ٘دددددٌ ُلظدددددش حُِودددددخء 

ٝكظددد٠ آهدددَ ُلظدددخص …ح٧ُٝددد٠

 ك٤خطٚ

 ف ًخٕ ًظخد.. حُـ٘ٞر٢

ػزددددَ ًظددددخد ٫طظؼدددديٟ ٛددددللخطٚ 

 ٛللش 351

ًخٗدددددددددض حَُكِدددددددددش حًَُٔدددددددددِس 

ػَ حُـ٤٘ددددددش رخُٔ٘ددددددخ…ُِـخ٣ددددددش

 ح٩ٗٔخ٤ٗش

ريأطٜخ ح٧ٓدظخًس ػزِدش رٔ٘دخًٍظ٘خ 

ك٤َطٜدددخ ُٔلظدددخف ٗوٜدددزش أٓدددَ 

 ىٗوَ

كٜدددددددددٞ حُـ٘دددددددددٞر٠ …ُٝدددددددددْ ٫

ًٝ حُ٘٘ددددؤس حُٜددددؼ٤ي٣ش …حُؼ٤٘ددددي

 حُوخ٤ٓش

ُحى ٓددٖ هٔددٞطٜخ ٝكددخس ح٧د كدد٢ 

ٝٝكدخس ح٧هدض …١لُٞظٚ حُٔزٌَس

 حٌُزَٟ هزَ ح٧د رٔ٘ٞحص

كؼدددددددَف أٓدددددددَ ٓؼ٘ددددددد٠ حُلودددددددي 

ٍٝأٟ حُٔددٞص ٣وطدددق …حُٔزٌددَ

 ٓ٘ٞحص ػَٔٙ ح٠ُٝ٧أكزخرٚ ك٢ 

 ك٘٘ؤ أَٓ ى ١لَ اٗطٞحث٢ ُِـخ٣ش

كظددددددددددددد٠ ًخٗدددددددددددددض حُـَردددددددددددددش 

ح٢ُٝ٧..ٝح٩ٗظودددددددددخٍ ُِودددددددددخَٛس 

 ٩ٓظٌٔخٍ حُيٍحٓش

ٝريح٣دددش حَُكِدددش ٓدددغ ػزِدددش كددد٢ 

ٓوٜدددد٠ ٣ٍددددٖ رٞٓدددد٢ حُوددددخَٛس 

 ٩ؿَحء كٞحٍ ٛلل٢

طلٌددد٢ ُ٘دددخ ػزِدددش ر٘دددض حُطزودددش 

حَُحه٤ش ػٖ هـِٜخ ٖٓ أَٓ ٝٓدٖ 

حُ٘ظدددَحص حُٔٔدددِطش ػ٤ِٜدددخ ٓدددٖ 

 ٔو٠ٍٜٝحى حُ

ٝرٔخ١ش أَٓ ك٢ ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ رخٍ 

ك٘دددديم ًُٞٓٞر٤ُٞظددددخٕ ٩ؿددددَحء 

حُلددددددددٞحٍ حُٔطِٞد..ٝحُوـددددددددَ 

ح٠ُٔددخػق حُدد١ٌ أكٔددض رددٚ كدد٢ 

 رخٍ حُل٘يم

ٗظؼددَف ػِدد٠ حُ٘ددخػَ حُؼ٤٘ددي ًٝ 

حٌُز٣َدددددددددددددددددددددددخء حُددددددددددددددددددددددد١ٌ 

ٝطددددؤػ٤َ حٌُز٣َددددخء …٣٫ظِكددددِف

ػ٠ِ ػ٬هخطدٚ ح٩ٗٔدخ٤ٗش ٌٝٓخٗظدٚ 

حُٜٔيىس ىٝٓدخ  رٔدزذ أٍحثدٚ حُظد٢ 

ٜخ..ًَ ٌٛح ِٓٔٝؽ ٣٫ظِكِف ػ٘

روـددددَ ٣لددددخٍٝ اهلددددخإٙ ١ددددٞحٍ 

ٝٛدلض ح٧ٓدظخًس ػزِدش …حُٞهض

ٛددٌح حُٔدد٣ِؾ روُٜٞخ)حٓظؼَحٟدد٢ 

٣ظ٤دددٚ ر٘لٔدددٚ كددد٢ ًز٣َدددخء ٫كظدددٚ 

رٔد٢٤ رٔدخ١ش ١ز٤ؼ٤دش …٨ُٗظخٍ

٣وـَ ٓؼٜخ اًح أ٣َ١ظدٚ ٝأ٣َ١دض 

ٗؼَٙ، ٍٝرٔخ ٣لظي ػِد٠ ٓدي٣لي 

هٞكخ  ٖٓ حًظ٘خف ٓ٘طوش حُوـدَ 

 (.ك٤ٚ

٘ددؼَ ٗظؼددَف ٜٓ٘ددخ ػددٖ ٌٓخٗددش حُ

كٜددددٞ رددددي٣َ …كدددد٢ ك٤ددددخس أٓددددَ

ح٩ٗظلددددددددددددخٍ هزددددددددددددَ ُوخثددددددددددددٚ 

ٝٛٞ)حُ٘ددؼَ( ٓدد٤ي حُز٤ددض …رٜددخ

٣وددٍٞ أَٓ)كزدديٕٝ …رؼددي حُددِٝحؽ

حُ٘ددددؼَ ط٘ددددن حُدددد٘لْ ٗلٔدددد٤ٖ، 

ٝحُـٔددددددي ؿٔددددددي٣ٖ، ٝحُددددددَٝف 

ٍٝكددددددد٤ٖ، ٣ٝظؼـدددددددَ ٜٓددددددد٤َٙ 

 (حُلظ٢ٔ ٗلٞ حُٔٞص

ًٔددخ ٗظؼددَف ٜٓ٘ددخ ػِدد٠ ١وددّٞ 

ًظخرددش حُوٜدد٤يس حُـي٣دديس، َٓحكددَ 

 وَٜح٫ُٞىس حُظ٢ هي ططٍٞ ٝهي ط

ٗظؼددَف ػددٖ ػ٬هخطددٚ رؤٛدديهخثٚ 

ٗدددددددددددددددددددددددي٣يس حُظؼو٤دددددددددددددددددددددددي 

طلٌدد٢ ػددٖ ٓٞحهددق …ٝحُظ٤ًَددذ

رؼ٤ٜ٘خ ٓغ ٣ل٤د٢ حُطدخَٛ ػزديهللا 

ح١ٌُ ظدَ كظد٠ ٜٗخ٣دش ك٤خطدٚ ٓدٖ 

ٍٝػدددخء …أهِدددٚ أٛددديهخء أٓدددَ

أٓدددددَ ك٤دددددٚ حُددددد١ٌ ُدددددْ ٣ظـدددددخُٝ 

ؿِٔدددددش)إ ٣ل٤ددددد٢ هدددددخٙ رددددد٢ 

ٝكدددي١( طددد٬ٙ رٌدددخء ٣َٓدددَ كددد٢ 

 ٓخروش أ٢ُٝ َُإ٣ش ػزِش ىٓٞػٚ

ٚ حُٔظ٘خ٤ٛددش طددٞٗظؼَف ػددٖ ٤١زظدد

ٓغ ٗٔدخًؽ ر٘د٣َش ٫طٔدظلن ٓدٖ 

ٝؿٜددددش ٗظددددَ حُٔـظٔددددغ ٓددددٟٞ 

كظٜدددددددددق ٤١زظدددددددددٚ …ح٩ُىٍحء

روُٜٞدددخ)إًٔٞ أًدددٕٞ ٤١زدددش ٓدددغ 

حُط٤زددد٤ٖ ٫ٗددد٤ت، اٜٗدددخ ح٧هددد٬م 

حُؼخى٣دددددددددش ُِوِدددددددددذ حُؼدددددددددخى١، 

ٝح٩كٔدددددددخّ حُؼدددددددخى١ ُِؼددددددد٤ٖ 

حُؼخى٣ددددش، ٌُددددٖ إٔ ِٗددددظْٔ ٛددددٌح 

حُلددددددْ ح٩ٗٔددددددخ٢ٗ كدددددد٢ هِددددددذ 

حُٔو١ٞ، إٔ طؼدٌر٘خ ىٓدٞع آدَأس 

كش، ٣ٝٔدْ ػدٌحرٜخ هِٞر٘دخ، ٓلظَ

إٔ ٗظوخردددددَ ٝؿٜدددددخ  ُٞؿدددددٚ ٓدددددغ 

حُزئّ ٝح٧ُدْ، ٛدٌح ٛدٞ ٓدخ٣لٍٞ 

ًخٕ ٌٛح ٛٞ …هِٞر٘خ ا٠ُ ٗؼَحء

 (هِذ أَٓ

ٌٝٗظ٘ددق أ٠٣ددخ  ٓٞٛزددش أٓددَ كدد٢ 

حُـ٘ددددددددددددخء ٍؿددددددددددددْ ٛددددددددددددٞطٚ 

كٌدددددخٕ هددددخىٍح  ػِددددد٠ …ح٧ؿددددٖ

ٝاؿزخٍ ٓٔظؼٔؼ٤ٚ ػِد٠ …ح٧ىحء

 ح٩ٛـخء

َٟٗ رؼ٤ٕٞ ػزِدش ٍكِدش حُٔؼخٗدخس 

ظدش ح٩ػظدَحف حُظ٢ رديأص ٓدٖ ُل

ٝٛٞٓددٚ …رخُٔ٘ددخػَ حُٔظزخىُددش

 ربٛيحثٜخ ًظذ حُ٘ؼَ

ٝطَط٤زخص حُِٝحؽ حُظد٢ اٟدطَص 

أٓددددَ حُدددد١ٌ ٣٫ددددئٖٓ رٔئٓٔددددش 

 حُِٝحؽ ا٠ُ حُو٠ٞع ُِظوخ٤ُي

ٍٝٛدددددٖ ح٧ٍٝ ُ٘دددددَحء هدددددخطْ 

ٓخٓدددددد٢ ى)ٗددددددزٌش( ُِؼددددددَّٝ 

 ح٧ٍٓظوَح٤١ش

ٝطل٤ٌَٙ ك٢ حُٔدلَ هدخٍؽ ٜٓدَ 

كددد٢ ٓلخُٝدددش ُظلو٤دددن آدددظوَحٍ 

ُٔ٘دددظَى ػدددْ حُظَحؿدددغ ح…ٓدددخى١

 ػٖ حُلٌَس

حُدِٝؽ حُٔلدذ …طل٢ٌ ػٖ أٓدَ

ٝحُ٘ددخػَ حُدد١ٌ ٣٫ظو٤ددي روددٞح٤ٖٗ 

 أٝ ١وّٞ

ك٤ؼدد٤ٖ كدد٢ كخُددش ٓددٖ حُلٟٞدد٠ 

ٝحُودددددَحءس حُـ٤دددددَ …حُٔٔدددددظَٔس

 ٓظٞهلش طو٣َزخ  

طلٌدددددددددددد٢ ػددددددددددددٖ ٓددددددددددددَٜحص 

ٝحُظٔددٌغ ٓدد٣ٞخ  كدد٢ …ح٧ٛدديهخء
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ٗددددٞحٍع حُوددددخَٛس كدددد٢ ٓددددخػخص 

 حُٜزخف ح٢ُٝ٧

ٗوطددٞ ٓؼٜددخ اُدد٠ ه٣َددش )حُوِؼددش( 

 ٜؼ٤يك٢ ؿ٘ٞد حُ

َٟٗ رؼ٤ٜٞٗخ اػظِحُ أَٓ حُ٘دي٣ي 

 ٝكزٚ ح٬ُٓظ٘خ٢ٛ ُٜخ…رـٌٍٝٙ

ح١ٌُ ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٓدٖ ًٔدَ حُظوخ٤ُدي 

أٓددددددددددددخّ ٍؿددددددددددددخٍ ػخثِظددددددددددددٚ 

ٝاٗؼخُٚ)ٓدد٤ـخٍس( ُِٝؿظددٚ كدد٢ 

 ٜٓ٘ي هخٍم ُِؼخىس

طل٢ٌ ػٖ ُطق أَٓ حُٔزدخُؾ ك٤دٚ 

ٝٓلخُٝظدٚ …١ٞحٍ كظَس ح٣ُِدخٍس

ًٔددَ حُـ٤ِددي ر٤ٜ٘ددخ ٝردد٤ٖ ٗٔددخء 

 حُؼخثِش

ٝػٖ أهَٕٝ ُدْ ػٖ ٗؼَ حَُػخء 

٣ٔدددظطغ أٓدددَ آظل٠دددخٍْٛ كددد٢ 

 ه٤ٜيس كزٌخْٛ ريٓٚ

ٝطدديٓغ ػ٤ٞٗ٘ددخ ٓؼٜددخ كدد٢ ُلظددش 

ٝٛدددديٓش …اًظ٘ددددخف حُٔددددَٝ

حُؼَّٝ حُـي٣يس رَٔٝ ُٝؿٜدخ 

حُوخطدددَ رؼدددي أهدددَ ٓدددٖ ػدددخّ ػِددد٠ 

 حُِٝحؽ

ٝٗـٖ ٓؼٜدخ كد٢ ٓلدخ٫ٝص طدير٤َ 

ٜٓددددددخ٣ٍق حُؼدددددد٬ؽ ُِٔددددددَٝ 

حُٔلددخؿت كدد٢ ظددَ كخُددش اكدد٬ّ 

 ًخِٓش

طٜددددددددددق ػزِددددددددددش حُٔٞهددددددددددق 

ٜخ)ط٠ددددددخءٍ حُظل٤ٌددددددَ كدددددد٢ روُٞ

حُٔدددَٝ ٝط٠دددخءٍ حُودددٞف ٓدددٖ 

حُٔددد١َخٕ أٓدددخّ اكظ٤خؿ٘دددخ ح٧ٍٝ 

 (ا٠ُ حُٔخٍ

ٗددددددددددددَٟ رؼ٤ٜٞٗددددددددددددخ طٌ٘ددددددددددددَ 

ٝآدددظـ٬ٍ حُدددزؼٞ …ح٧ٛددديهخء

 ٨ُُٓش

 ٝٛٔٞى أَٓ ح٬ُٓظ٘خ٢ٛ

( رٔؼٜدي 8طل٢ٌ ػٖ ؿَكدش ٍهدْ)

٤ًٝددددق طلُٞددددض اُدددد٠ …ح٧ٍٝحّ

ٓٔددددددددددددددددددددددددٌٖ ٓئهددددددددددددددددددددددددض 

ٝط٣ِ٘ددددض ؿدددديٍحٜٗخ …ُِددددِٝؿ٤ٖ

رَٓدددددددٞٓخص ٝٛدددددددٍٞ ِٓٞٗدددددددش 

ٗددض رزخهددخص حُددٍٞى ٝطلؼٔددض ٝاُىح

رخُل٤دددخس ٓدددغ ٣ُدددخٍحص ح٧ٛددديهخء 

 ٝحُٔلز٤ٖ

ٝىٓؼخطددٚ …طلٌدد٢ ػددٖ ٛددٔٞىٙ

حُظدد٢ ٓددوطض كودد٢ رٔددزذ حُطلددَ 

ًدددددددددددددددددددد٣َْ ًٝ ح٧ٍرؼددددددددددددددددددددش 

ٗددددددد٣َي حُٔؼخٗدددددددخس …ٓددددددد٘ٞحص

 ٝحَُٔٝ

 ٗؼ٤ٖ روِٞر٘خ ٍكِش حُؼٌحد

حُظـدددخٍد حُٔظظخ٤ُدددش ػِددد٠ ؿٔدددي 

رٌدددخء حُٔلزددد٤ٖ …أٓدددَ ح٠ُدددج٤َ

 ٝىػٞحص حُٜخىه٤ٖ

 ظ٠خٍ ٤ُٝيٛخٝٛٔٞى ح٧ّ أّ اك

َٟٗ ح٩َٛحٍ ك٢ ػ٤ٕٞ أَٓ كد٢ 

آهدددَ ظٜدددٍٞ ُدددٚ أػ٘دددخء حُٔدددَٝ 

ٝرؼدددي إٔ أٌٜٗدددٚ حُٔددد١َخٕ كددد٢ 

 (َٜٓؿخٕ)كخكع ٝٗٞه٢

ُٗؼـدددددددددددددذ ٓدددددددددددددٖ ٍك٠دددددددددددددٚ 

ٝٗلددددددَف ٓدددددد٣ٞخ  …حُٔٔددددددخػيس

 رخُظٞٛؾ ح٧ه٤َ ك٢ ك٤خطٚ

ٝطدديٓغ ػ٤ٞٗ٘ددخ ٓدد٣ٞخ  كدد٢ أٝحهددَ 

 أ٣خٓٚ

ٝح٧ٓدَ …ك٤غ حُؼدٌحد حُٔٔدظَٔ

 حُٔظ٢ٗ٬

ٓلخُٝددش ٝطزٌدد٢ هِٞر٘ددخ ىٓددخ  ٓددغ 

أٓددددددَ ح٧ه٤ددددددَس ُ٘ددددددِع كو٘ددددددش 

ًِٝٔدددددددش ػزِدددددددش …حُـًِٞدددددددُٞ

 (ُٚ)٣ٌٔ٘ي إٔ طَطخف

ًظزض ػزِدش ح٣َُٝ٘د٠ ٍكِظٜدخ ٓدغ 

ُٝؿٜخ روِذ ُٝؿش ٗخًٍض أٓدَ 

ٜٝٗددددددق …ٜٗددددددق حَُؿ٤ددددددق

ٜٝٗددددددددددددددددددق …حُٔدددددددددددددددددد٣ََ

ٝرؼددددٞ ٓدددد٘ٞحص …حُٔدددد٤ـخٍس

 ك٤خطٚ

٤ِٓجددش …ف ًخٗددض حَُكِددش ٍحثؼددش

 رخُظلي٣خص

ُٝلظدددددخص حُـ٘دددددٕٞ ٝح٩كددددد٬ّ 

 ٝحٌُز٣َددددددخء ٝحُٜددددددٔٞى كظددددددد٠

 حُٜ٘خ٣ش

ٗخء ُٜدخ …ٍكِش ُٝؿش ٓوِٜش

حُويٍ إٔ طَحكدن ٗدخػَ ًز٤دَ كد٢ 

ؿِ ٓدٖ ٍكِدش ك٤خطدٚ ًٝدَ ٍكِدش 

َٟٚٓ 

ُظ٘وددددددَ ُ٘ددددددخ ٛددددددٍٞس ٗددددددي٣يس 

حُٜيم..ٗددددي٣يس حُؼٌٝرددددش ػددددٖ 

 حُ٘خػَ حٌُز٤َ

ٗددٌَح  ػِدد٠ …أٓددظخًط٠ حُلخٟددِش

طؼ٣َلدددددددي ُ٘ددددددددخ ر٘دددددددخػَ ُددددددددْ 

 ٤َٓٝس ُٖ ٗ٘ٔخٛخ…ٗؼخَٛٙ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بحوف ىناؾ أناسًا يس
في اتجاه السفينة 

وىناؾ أناسًا يضّيعوف 
 .وقتيـ بانتظارىا

 
 

 
 

اٌؽ١اج ١ٍِرح 

تاٌؽعارج فال 

ذرعصزٚا تٙات تً 

اظّعٛ٘ا ٚاتٕٛا تِٙا 

ُطٍّا  ذـعدْٚ تِٗ 

ح ّّ  .ٔؽٛ اٌم
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 ”كاتب ٌمميـ
 عبد هللا شاىيف

 يامي بالكتابة ،إلغادرني 
 وشفيت مف األحرؼ ،

لـ يُعد يأتيني الطمق في 
منتصف الميل . ألبحث عف 

أقرب قمـ و ورقة . وأنزؼ 
كممات إلى أف تشرؽ الشمس . 

ت كدمات المغة وجع ، والكمما
زرقاء . عمى كل بقاع الجسد ، 

أحيانًا تكوف كدمات جميمة 
تستوطف العنق ، كممات عشق 
كتمت حتى تعفنت في الحنجرة 

. أو سواد تحت العيوف ، أسوء 
أنواع الكممات تمؾ التي تسكف 
الميل ، بقمب عينيؾ ، سير و 
إشتياؽ لٌمغترب ، وحمـ عاىد 

الحظ أنو لف يتحقق ، ىذا 
تل وهللا لـ أشفى العشق القا

منو .. كذبت ولفقت تيمًا 
غيبية لمغة ، ما يؤلـ حقا ىو 

عشقيا كل ما تفعمو ىو 
تضميف الٌسكات . تكمـ ألراؾ 
وأكتب لتشفى ، لف أحاسبؾ 

عمى كمماتؾ الوحشية أو 
أخطائؾ اإلمالئية ، فيي أحف 
مف ذلؾ. ستبقى معؾ في كل 

مراحل الماعشية. ال زلت أحس 
تتدفق المفردات بأنييار األحرؼ 

داخل أوعيتي الدموية تفيض 
عمى األوراؽ ، كانت بمثابة 

الصديق وال زالت بظيري واقفة 
كاأللف ، وتبتسـ لي كتاء 

مبسوطة عندما أحس رأحتؾ 
بأنفاسي وتتأوه معي حينما 

الفقد ، كتائيا المربوطة ساحرة 
جدًا ، نكتب عمى مقاسنا ، 

جماليا كممكة سبأ غير المعيود 
قرأ لمتثقف وتتباىى في ، ال ت

قرأ لتشفى ال عجب االمجالس، 
أف القراف نزؿ عربيًا .سحر 

ة اإلليية المغة والكممات والممس
طمأف نتل عنيا كتاب بذكره ت

القموب وتيدأ األرواح. رسالة 
ليامي الغائب حاليًا ، شكر إل 

وسالـ شاؽ ..المحيط الوحيد 
الذي تغرؽ فيو بكل قواؾ 

ليامؾ ، إي العقمية وكمؾ حبًا ف
سالـ تاـ ليدوء الميل وغزؿ 

المجنوف ،، تحية مف خالص 
القمب لكل كاتب وُمميـ في 

 العالـ ،
 ىنا المغة العربية األـ واألصل

 .. و األساس .. كاتب ٌمميـ
 عاشق لمكممات العربية

 
 
 

 
 عرفات سعيد

 أخبرىا
 أخبرىا عف مدى قسوتيا

 عف نسيانيا
 عف نكرانيا

واد  وكيف أودعت روحؾ في
 سحيق

 قمب يحترؽ وجسد يرتعش
 ووجو شاحب

وذكريات لـ تجف منيا سوى 
 .القير واأللـ

اخبرىا أنيا باعت واستكبرت 
 وجارت

 وأخمفت وعدىا
 وعندما واجيتيا بكرامة

 ىاجت وثارت
 اخبرىا أف فراقيا مؤلـ

 وحضورىا ُمخزي 
 عنوانيا الكذب

 غصة لـ تزؿ في الحمق
 ..اخبرىا أنيا ُعمري 

 رفراقيا مُ 
 وحضورىا ُمر

 نسيانيا صعب
 وذكرىا ق ير

 كتبت عمى جبيني
 أنيا حكـ القدر
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 أيمف بدراوي 
 ُوخء ػخ٢ٗ

طَؿَ ٖٓ ٤ٓخٍطٚ ٣خرخ٤ٗٚ حُٜ٘غ 

طخ٣ٍو٤ش حُظ٤ٜ٘غ رـٞحٍ حُٔوخرَ 

حُٔٞؿٞىٙ رطَف حُٔي٣٘ٚ 

رؼي ػ٘خء ه٤خىٙ …. حُظخ٣ٍو٤ٚ 

ريٍٝد حُوخَٛٙ ُؼ٤٘ش حُظؼخ٣ٍؾ 

حُـِطخص  ػؼزخ٤ٗش حُطَهخص ًؼ٤َس

ح٣ٍَُٝٔٚ ٝحُظ٠خ٣ٍْ حُٔلظؼِٚ 

كخٓيح ح٢ُُٞٔ ػِ ٝؿَ …… 

حٕ ه٤ٜٔٚ حُلخُي ُٖ ٣ظَٜ رٚ 

روغ حُؼَم حُظ٢ ط٬ٔء ؿ٘زخطٚ 

حػَ حُلَحٍٙ حُوخٗوٚ ٝرلؼَ 

حُيهخٕ ٝح٫طَرٚ حٌُؼ٤لٚ حُظ٢ 

ط٠خػق حُ٘ؼٍٞ رخُلَحٍٙ 

 .… ٝحُظؼَم

كخٍٝ رَٔػٚ حٓظؼيحٍ ٬ٓرٔٚ 

ٝٛلق ٗؼَٙ ح١ٌُ ُكق 

٢ ٓؼظْ حُٔظزو٢ ٓ٘ٚ ح٤ُ٘ذ ػِ

رلؼَ رِٞؿٚ ٓ٘ظٜق حُؼَٔ 

ٝػيٍ ٓ٘ظخٍٙ ح٢ُٔٔ٘ ح١ٌُ 

ًخٕ حكيع ٤ٛلٚ ٍرٔخ ٌٓ٘ 

 ػَٕ٘ٝ ػخٓخ ٠ٓض

ٝػـَ هطٞحطٚ ُِلخم رـ٘خُس 

ٝحُي ٛي٣ن ػ٣ِِ طٞك٢ رؼي 

 رِٞؽ حًٍٍ حُؼَٔ

طـخُٝ رؼٞ حُٔـخىٍٕٝ ٝحَٓع 

 حُوط٢ ٫ىٍحًٚ حٗٚ طخهَ ًؼ٤َح

….. 

ٛ٘خى ٍأ١ ١لِٚ رؼَٔ هْٔ 

طو٣َزخ طؼيٝح ٌٓٔٔٚ  ٓ٘ٞحص

رِؼزش ٛـ٤َٙ طظْٞٛ حٜٗخ طط٤َ 

 ٝطط٤َ ٗؼَٛخ حُلخكْ ٓؼٜخ

طـٔي ك٢ ٌٓخٗٚ ٝطؼـذ ٤ًق 

ُلظخٙ ؿ٤ِٔٚ ًخ٬ُٔثٌٚ طِٜٞ 

 رٌٔخٕ ٓولَ ٓطؼْ رخُٔوخرَ ًٌٜح

?! 

ٖٓ ٬ٓرٜٔخ حُظ٢ طْ٘ ػٖ حٌُٝم 

حُٔ٘ٔن حىٍى حٜٗخ ٤ُٔض ٓطِوخ 

ٖٓ ٌٓخٕ ٫ٝ ٗلخ٣ًٖ حُٔوخرَ 

لَحٕ رخثؼٞح ىػٞحص حُـ

ٜٝٗخىحص حُٜلٚ ٝحُٔظَ ٓوخرَ 

 رؼٞ حُٜزخص حُؼ٤٘٤ٚ حٝ حُ٘وي٣ٚ

ٍِٗ ػ٢ِ ًٍزظ٤ٚ َٓؿٔخ ٍٝحٓٔخ 

حرظٔخٓٚ ًخٍط٤ٗٞٚ كخؿَح كخٙ 

 … ٓلخ٫ٝ حُظٞىى ح٤ُٜخ

ٝ ًؼخىس حُز٘خص رٜٔ٘خ طـٔيص 

ٝطَحؿؼض رؼٞ حُوطٞحص 

 ُِوِق رلٌٍ

ٓٔغ ٗيحء هخكض ٖٓ حكي 

…. حُطَهخص حُٔظؼَؿٚ ح٤٠ُوٚ 

 !! ”ِيٓ” …… “ِٓي“

ٗظَص حُلظخٙ ٗلٞ حُٜٞص 

ٝحٗوِغ هِزٚ ك٤ٖ ٍآٛخ ٝحىٍى 

 ُٔخًح هطق هِزٚ َُإ٣ش حُلظخٙ

 حٜٗخ حهض ٛي٣وٚ حُٜـ١َ

 كذ حُؼَٔ حُول٢ ح١َُٔ

ٖٓ َٓص رل٤خطٚ رؼي حٕ حكظِض 

٤ًخٗٚ ُٔ٘ٞحص ريٕٝ حٕ ٣ـَٝء 

كظ٢ ػ٢ِ حُزٞف حٝ حُظ٤ِٔق 

ٗظَح ُظلخٝطْٜ حُ٘ي٣ي ُِٝوٞف 

ٝ طـ٤َ ٖٓ كويحٕ ٛي٣وٚ ٨ُري ح

ٓؼخِٓظٚ كخٍ ٍك٠ٜخ حُٔظٞهغ 

 ! ؿيح

ِْٓ ػ٤ِٜخ رَػ٘ٚ ٝحٍطزخى 

ٝحٟق ٓويٓخ ٝحؿذ حُؼِحء 

ٝحٗل٢٘ َٓٙ حه١َ ػ٢ِ ًٍزظ٤ٚ 

٤ُوزَ ٣ي حُلظخٙ حُٜـ٤َٙ رلذ 

كخٟق . ٝطًَٜٔخ رؼي كٞحٍ 

ه٤َٜ آ٢ُ حُؼزخٍحص ٤ُِلن 

رًَذ ح٤ُ٘ٔؼ٤ٖ ر٘ظَحص هخ١لٚ 

طخًٍخ …. ٍُِٞحء ًَ هطٞط٤ٖ 

ٕ ٣ظٖ ُٔ٘ٞحص ؿِء ٖٓ هِزٚ ًخ

 …… حٗٚ حٓظؼخىٙ

رل٤خس حه١َ ٝر٤ض حهَ ٝح٫ٝى 

ربٗـٔخّ ك٠ …. آهَٕٝ ٍرٔخ 

حُؼَٔ ٝٛيحهخص حهَد ُٔٔظٞحٙ 

 حُٔظ٢ٓٞ ٍٝرٔخ حى٠ٗ

ٝكظ٠ ٛيحهش ػَٔٙ حُظ٠ ًخٗض 

حٗيٛٔض طلض ػـ٬ص حُِٖٓ 

ٝحهظ٬ف حُظَٝف ١ٝلٞف 

حُٞحهؼ٤ٚ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء رخُل٤خٙ 

 رؼي ٓ٘ٞحص حُيٍحٓٚ

حء رٞى ٝكذ ح٢ٜٗ ٝحؿذ حُؼِ

كو٤و٢ ٝػخى ٤ُٔخٍطٚ حٌُٜٔ٘ٚ 

ًـٔيٙ ٝظَٝكٚ ٝك٤ٖ ىحٍص 

ػـ٬طٜخ ٓزظؼيٙ ىحٍ ٓؼٜخ ٢٣َٗ 

٣ًًَخص رٔو٤ِظٚ ٫ ٣٘ظ٢ٜ ٗخ٤ٓخ 

روخ٣خ حُِكخّ ٝكَحٍس حُٜ٘خٍ حُظ٢ 

ُْ ط٘ظٚ رؼي ؿ٤َ ٓزخ٤ُخ رٔزخد 

رؼٞ هخثي١ ح٤ُٔخٍحص 

حُٔظؼـ٤ِٖ ٖٓ كُٞٚ ٝطخٙ 

ر٣ًٌَخطٚ طٔخٓخ ًطلَ ٝؿي 

خرٚ حُوي٣ْ ح٢ُٔ٘ٔ ٛ٘يٝم حُؼ

كٞم ى٫ٝد ر٤ظٚ حُوي٣ْ ٝهلِ 

٤ًِش ريحهِٚ ٣ٞى حٕ ٣٘ـِن ػ٤ِٚ 

 ….. ٣ٝ٘لزْ ريحهِٚ ٨ُري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ً٘ أٔد غ١ز طع١د أٚ غ١ز 

ّْ اٌؽ١اج ٠ا ؿد٠مٟ  ِزذاغ؟ إ

واٌِفزاعت إ ا أؼظظد أّٔٗ 

غ١ز ِز٠ػت ف ١ز ِا ذفعٍٗ ٘ٛ 

 .أْ ذٕٙق ٚذع١د ذزذ١ثٗ
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ىحٍ رزِٞٓخ٤ٗدددخ ُِ٘٘دددَ ٝحُظ٣ُٞدددغ 

 رٞى رٞط٤ي

 ٛللش 121

ع حَُٝح٣دخص أ٤َٓ ُؼيّ كَم أكيح

ُددٌُي ٓددظـيٕٝ ٍأ٣دد٢ ح٩ٗطزددخػ٢ 

٫ ٣ٜق ٓلظدٟٞ حَُٝح٣دش ٌُ٘٘د٢ 

 أطليع ػٜ٘خ رٌَ٘ ػخّ

 أ٫ٝ

٣زيأ حٌُخطذ حَُٝح٣ش ربٛيحء ٤ٔٓدِ 

 ٣٫وِٞ ٖٓ حُ٘ـٖ

اُدددد٠ حُدددد٣ٌٖ ٝؿدددديٝح أٗلٔددددْٜ “

ٓظ٤١ٍٖٞ ك٢ َٛحع ر٬ حهظ٤دخٍ، 

كؼٜددددددلض رؤٗلٔددددددْٜ حُٜددددددِحثْ، 

ٝرؤٍٝحكْٜ حُطؼ٘دخص، حُد٠ حُد٣ٌٖ 

ٔدخٕ كد٢ حُل٤دخس ٛدٔيٝح ٓدْٜ٘ رب٣

 كظ٠ ؿخىٍٝٛخ ٓلخٍر٤ٖ

حُددددد٠ حُددددد٣ٌٖ ٛدددددِٓظْٜ حُل٤دددددخس 

 كخٓظِٔٔٞح ُِلِٕ ٝح٧ُْ

اُددددد٠ حُددددد٣ٌٖ ٛدددددِٓظْٜ حُل٤دددددخس 

 كخٓظِٔٔٞح ُِلِٕ ٝ ح٧ُْ

ا٠ُ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح رؤٗلْٜٔ هزَ ًدَ 

 ٢ٗء

 ”ا٠ُ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ

 

ػدددْ ٣ٔظَٓدددَ كددد٢ ٝٛدددق ك٤دددخس 

 حُزطَ

ٝحُظ٢ طٔظ٘دؼَٛخ ٓدٖ ريح٣دش أٍٝ 

ٙ ٓظوٞهؼدددخ ػ٘دددَ ٛدددللخص ك٘دددَح

ػ٠ِ ًحطٚ ٍؿْ حهظ١٬ٚ ردخُـ٤ٔغ 

 ٓ٘ظظخ

كدد٢ ٛددَحع ىحثددْ ٓددخ ردد٤ٖ ٗلٔددٚ 

ٝػوِدددددٚ ٍٝؿزخطدددددٚ ٝ ٓ٘دددددخػَٙ 

ٝى٣٘ٚ ر٤ٖ ٓخ٣ٌَٙ ٝٓخ ٣و٠٘ إٔ 

 ٣ـَف رٚ إ أظَٜٙ

 

 ٣وٍٞ حٌُخطذ

 

ُطخُٔددخ ًددخٕ ح٤ُِددَ ٗددي٣ي حٌُآرددش )

رخُ٘ٔددزش ُدد٢ ًددَ ح٧ٗددزخف طددٍِٝ 

ٓو٤ِظددد٢ ًدددَ ح٥٥ّ طوظدددخص ػِددد٠ 

ٍ ٗخٗديس ٍٝك٢ ًَ حَُؿزدخص طؼدٞ

ح٩ٗلـددخٍ طٔددخءُض ُددٞ حٓددظطؼض 

إٔ أكظدد٠ ر٤ِِددش أًددٖ ك٤ٜددخ ؿ٤ددَ 

 ( ح١ٌُ هِوض ػ٤ِٚ

٣طَف ه٠خ٣خ ًؼ٤َس ٣َٓؼخ ك٢  ػْ

ا١خٍ كي٣غ ٗلْ ر٤٘دٚ ٝرد٤ٖ ًدَ 

ٓددددخ ٛددددٞ ٓددددٖ كُٞددددٚ ٣ٝ٘٘دددد٢ء 

ٓوخٍٗدددخص ٓددد٣َؼش رددد٤ٖ حُ٘دددزخد 

ٍٝؿزخطْٜ ٝ ٓٔدظ٣ٞخص حُٔؼ٤٘دش 

 ٝه٬كٚ

ًٔددددددددخ ٣طددددددددَف ٍإٟ ٝرؼددددددددٞ 

 أ٠٣خ حُظ٘خه٠خص حُٜخٓش ٝح٧ٍحء

ٓٔددخ ٣٘٘دد٢ء ىحهِددي حُؼي٣ددي ٓددٖ 

حُظٔددخإ٫ص ٣ٝٔ٘لددي ح٣ُِٔددي ٓددٖ 

 …ح٧كٌخٍ ًِٔخ هَأص ٛللش

 ٣وٍٞ حٌُخطذ ػ٠ِ ُٔخٕ حُزطَ

حػظديص ك٠دٍٞ هطزدش حُـٔؼدش  )

ًؼ٤ددددَح ًٝحص حُٔددددئحٍ ٣َحٝىٗدددد٢ 

ُٔخًح أك٠َٛخ؟ ًَ ٌٛٙ حٌُِٔدخص 

حٌُٔددددددٍَس ٓددددددخ حُلددددددخٍم حُدددددد١ٌ 

ٓظٜددد٘ؼٚ رل٤ٞحط٘دددخ؟ حُزخثٔدددٕٞ 

ٓٔدددددددددظَٕٔٝ كددددددددد٢ رئٓدددددددددْٜ 

ٝحُظددددددخُٕٔٞ ٓٔددددددظَٕٔٝ كدددددد٢ 

ظِٜٔدددْ ٝح٧هددديحٍ ٓٔدددظَٔس كددد٢ 

ؿِظظٜدددخ ٝحُو٤دددخس ٓٔدددظَٔس كددد٢ 

 (ٓآ٤ٜٓخ

ػدددْ ٣ٜ٘ددد٢ طِدددي حُوطؼدددش ردددبىػٞح 

 ٍرٌْ ٝ أٗظْ ٓٞهٕ٘ٞ رخ٩ؿخرش

ك٠٤دددددددغ ُدددددددي ٓدددددددَ ح٧ٗددددددد٤خء 

 ح٤ُو٤ٖ….ًِٜخ

٣٘ظوددَ ٤ُٔ٘لددي طٔددخإ٫ آهددَ ػددٖ 

ح٩هظ٤ددخٍ ٝك٣َظددٚ ٛددَ رخُلؼددَ ُ٘ددخ 

ك٣َدددش ح٩هظ٤دددخٍ أّ حٜٗدددخ ك٣َدددش 

ًٝؤٗ٘دددخ ٫ ٗوظدددخٍ كددد٢ ٓ٘ددد١َٝش 

ػدْ ٣ِود٢ ُدي طٔدخإ٫ …حُلو٤و٤ش 

آهَ ػٖ ٤ًق ٤ٓلخٓز٘خ هللا ٣دّٞ 

حُلٔخد ٓغ أٗ٘دخ ٫ ِٗٔدي هديٍحص 

 ٓظٔخ٣ٝش ٖٓ ح٩هظ٤خٍ

 ٣ٝظًَي ٓغ ؿِٔش

 ( حُلو٤َ ٣َكَ ىحثٔخ)

ًٝؤٗٚ ٣ِود٢ ػِد٠ ًخٛدَ حُلودَ أٝ 

 .. حُـ٠٘ رؼٞ حُٔٔززخص

ػدددْ ٣ظدددَى ُ٘دددخ ؿِٔدددش طظدددَىى كددد٢ 

ش ٓٔدظل٤ِش أًٛخٕ ٓؼظٔ٘دخ ٝأ٤٘ٓد

 هخث٬

ط٤٘ٔض إٔ ٣ٌٕٞ ٢ُ حُويٍس ػِد٠ )

كددددددٌف ٣ًًَددددددخط٢ أٝ حٓددددددظؼخىس 

ٓدد٘ٞحص ك٤ددخط٢ حُٜٔدديٍٝس ُؼِدد٢ 

أهظددخٍ ؿ٤ددَ حُدد١ٌ حهظَطددٚ ُؼِدد٢ 

 (أطـ٘ذ ٓخ أٛخر٢٘ ٍؿٔخ ػ٢٘

ٌُٖٝ 

ػ٢ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُزطَ ٣وخٓد٢ 

حٌُؼ٤دددَ ٌُ٘٘دددخ ٗدددَحٙ ٣ؼ٤دددذ ػِددد٠ 

هزخكددش ٝؿددٚ حٗؼدد٠ ٝطِددي حُٔددوطش 

حُظد٢ ٖٓ ٟٖٔ ٓظ٘خه٠خص حُزطَ 

َٗحٛخ ٖٓ حُزيح٣شكٜٞ ٓظ٘خهٞ أٝ 

ٓ٘ددددظض ٓددددخر٤ٖ ؿٜظدددد٤ٖ ػٌددددْ 

 رؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ

كٜددددٞ ٣وددددخف هللا ٌُٝ٘ددددٚ ٣لٔددددَ 

طٔخإ٫ص ػوخثي٣ش ٓوظِلش ٣ـخٛدي 

ًدد٢ ٣ٔلٞٛددخ ٓددٖ ًحًَطددٚ طظـِددذ 

 ػ٤ِٚ َٓس ٣ٝوَٜٛخ أهَٟ

٣لَٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ٓد٠ ٝحُلدِٕ 

ٌُ٘ددٚ ُددْ ٣ظؼددخ١ق ٓددغ حُلظددخس رٌددَ 

ٓخطلِٔددٚ ٓددٖ أٓدد٠ ٝكددِٕ أٗددي 

٘ددٚ ػِدد٠ حُددَؿْ ٓددٖ ًُددي ٌُ… 

٣ؼخِٜٓدددخ رِطدددق اًح كددديع كدددٞحٍ 

 ٓزخَٗ ر٤ٜ٘ٔخ

ٝ ٫ ٣طخُددذ رددؤؿَٙ ك٤٘ٔددخ ٣٘ـددِ 

ُٜدددخ رؼدددٞ ح٧ٗددد٤خء ٍػدددخء ُٜدددخ 

ك٤ٔ٘ل٘ددخ ٗددؼٍٞ ؿي٣ددي رخُٜددَحع 

 ٓغ ٗلٔٚ ٝٓغ ه٘خػخطٚ

ًٔخ ٓ٘لٜخ حٌُخطذ حُلدُٞ رٔدؼخىس 

 ؿخَٓس ك٢ حُٜ٘خ٣ش

ٍرٔددخ ٤ُٔ٘ل٘ددخ رؼددٞ ح٧ٓددَ ٌُ٘ددٚ 

 …أَٓ ٝحهؼ٢ ٗٞػخ ٓخ

٠دد٤ق ؿِٔددش ٣طَكٜددخ رؼدديس ػددْ ٣

 ١َم ك٤وٍٞ
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حُوددديٍ ٣٫وددديّ حُلودددَحء حُؼددد١َ )

٣٘دددخٍ ًدددَ ٗددد٢ء ٝحُلو٤دددَ ٣َكدددَ 

 ( ىحثٔخ

ٝ ٣ؼدددددددٞى ك٤طدددددددَف طٔدددددددخإ٫طٚ 

حُٔ٘ددظظش ٓددخر٤ٖ حُلددَحّ ٝحُلدد٬ٍ 

ٝحُو٤َ ٝحَُ٘ ٝحُؼٞحد ٝحُؼودخد 

ىٕٝ إٔ ٣٘لخُ ٧كيْٛ ٓٔخ ٣٘يى 

حُلِودددددش ػِددددد٠ ط٘دددددظض حُزطدددددَ 

 حَُث٢ٔ٤

ٌُٝ٘ددٚ ٣٘٘دد٢ء رطددَ كَػدد٢ آهددَ 

٣ٔ٘لٚ حَُٗدي ٝٛدٞص حُظدي٣ٖ أٝ 

 حُظ٘يى

 ٣وٍٞ

رددد٤ٖ حُل٤٘دددش ٝ ح٧هدددَٟ ٣دددًٌَى )

حُٔددٞص رٞؿددٞىٙ رددبهظ٬ع أكدديْٛ 

ٓددٖ حُل٤ددخس ٌُٝ٘٘دد٢ ُٔددض ٝحػوددخ 

ٖٓ أ٢٘ٗ أكْٜ حَُٓخُش َٛ حُل٤خس 

ه٤َٜس ؿيح ٢ً ٜٗيٍٛخ ك٘ٔظٔظغ 

رٜخ أّ ٛد٢ هٜد٤َس ؿديح ًد٢ ٗؼزدؤ 

 رٜخ ك٘ؼظُِٜخ ا٠ُ حُؼزخىس؟

ٝح٧ًؼدددددَ اُػخؿدددددخ ٛدددددٞ ٗدددددؤٕ 

ُٔ٘ظلددد٣َٖ ُدددْ أػدددي ٝحػودددخ ٓدددٖ ح

ٜٓدددخثَْٛ ُدددْ أػدددي ٝحػودددخ ٓدددٖ 

 (٤َٜٓ أ١ ٢ٗء

٣زدددَُ ُدددي ٓـٔدددَ أُٔدددٚ كددد٢  ػدددْ

حُددد٣ًٌَخص حُظددد٢ ٍكِدددض كطخُٔدددخ 

ٍكدددض  طؤدددذ كددد٢ هخٗدددش ح٧ُدددْ 

 هخث٬

ًدددَ حُددد٣ًٌَخص ٓئُٔدددش كددد٢  )

حُٜ٘خ٣ش ٓؼ٤يس أٝ ه٣ِ٘ش ٓخىحٓض 

 ًًَٟ كٔظـِذ ػ٠ِ ٍٝكي ح٧ُْ

حُلوددددي ٝ ح٩كظوددددخى ٫ ٣ٜ٘ددددؤ رٜٔددددخ 

ٕ ٣٫ٝدددظوِٚ ٜٓ٘ٔدددخ أرددديح اٗٔدددخ

 (كظ٠ ٣لوي ٍٝكٚ

حَُٝح٣دددش أٝ  حُـدددِء حُؼدددخ٢ٗ ٓدددٖ

حُلٜدددددٍٞ ح٬ُكودددددش ٣٘ظودددددَ ر٘دددددخ 

حٌُخطدددذ ٜٓددد٫َٝ ٓدددغ رطِدددٚ كددد٢ 

هلددِس ٓدد٣َؼش ُِٔلددٍٞ ح٧ٓخٓدد٢ 

َُِٝح٣ددش ٌُ٘ددٚ ٣ٔددَع ك٤ددٚ كظدد٠ 

 ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ٣ٍٝوخص ر٤ٔطش

ٓوخٍٗددددددش رخُٔويٓددددددش حُٞٛددددددل٤ش 

ح٠ُٝ٧ ُِزطَ ٝك٤خطٚ حُظد٢ ١خُدض 

ٓظ٘دؼَ رؤٜٗدخ ؿدِء ه٬٤ِ ٌُ٘٘د٢ أ

أٍٝ ٤ِ٣ددٚ أؿددِحء ؿي٣دديس َُِٝح٣ددش 

 ٗلٜٔخ

كخُٜ٘خ٣دش ٤ُٔددض رٜ٘خ٣ددش رددَ ريح٣ددش 

 َُٝح٣ش ؿي٣يس ٍرٔخ

 حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش

ٓ٘ل٘دددخ حٌُخطدددذ أٛددد٘خف ٓوظِلدددش 

ٓددٖ حُ٘ٔددخء ٌُددٜٖ٘ أؿظٔؼ٘ددخ كدد٢ 

٢ٗء ٝحكي أٜٖٗ ٜٓٔ٘خص.. .أٝ 

هخث٘خص أٝ ؿ٤دَ ٓد٣ٞخص حُٔدِٞى 

ٓدددغ ػددديّ ٝؿدددٞى رطِدددش َُِٝح٣دددش 

َٜ٘ حُ٘ٔخث٢ ٛ٘دخ رديٍٝٙ ًٌَ حُؼ

أٝ طٞحؿدددديٙ حُٔدددد١ٞ هددددي ؿددددخد 

  كَ٘حٖٛ

ٛددخكزش حُٞؿددٚ حُٔ٘ددٞٙ  حٌُخىكددش

ٓ٘ددٌ حُٔدد٬٤ى ُٝددْ ٣ٔ٘لٜددخ حُزطددَ 

ٓدددٟٞ حَُػدددخء ُٜدددخ ٝحُؼطدددق إ 

ٍؿدددددددْ …أٍحى حُٔٞهدددددددق ًُدددددددي

ح٩ٗدددخىس ردددخ٧ه٬م ٝه٬كدددٚ ٓدددٖ 

حُٜددلخص ٌُ٘ددٚ ُددْ ٣ـددي ُٜددخ كددَ 

ٓددددٟٞ أ٫ طٞؿددددي ٌُددددٖ حٌُخطددددذ 

ٕ ٓ٘لٜددددخ حُٔددددؼخىس ٍرٔددددخ أٍحى أ

٣وددٍٞ إٔ ٌُددَ ٓ٘ددٌِش كددَ ؿ٤ددَ 

 طو٤ِي١ ٝٓلخؿ٢ء ٖٓ ح٠ُُٞٔ

ًحص حُٔلدخطٖ حُظد٢ طٔد٘ق  حُـ٤ِٔش

حُزطَ حُ٘ظَحص ٝحُِلظخص كظلدخٍٝ 

حؿددددَحءٙ ٝطدددد٘ـق ٝطوددددٕٞ ػوددددش 

ُٝؽ أًزدددَ ٜٓ٘دددخ ٓددد٘٘خ ٝٓ٘لٜدددخ 

ك٤ٜ٘دددخ حُزطدددَ ح٩ػـدددخد ٝ ٓددد٘ق 

حُٔزددددٍَحص ٌُحطددددٚ ٓ٘دددد٤َح ُؼدددديّ 

حُظٞحكدددن رددد٤ٖ ح٧ُٝحؽ حُددد١ٌ هدددي 

رؼددددددٞ  ٣ددددددئى١ ُِو٤خٗددددددش كدددددد٢

 .…حُلخ٫ص

حُظدد٢ طٔددظويّ ؿٔخُٜدددخ  ٝحُـخ٤ٗددش

٫ؿددٞحء حُزطددَ ُظ٘ل٤ددٌ ٓوططددخص 

ٓددخ ٝٓ٘لٜددخ حُؼ٘ددخء ًٝؤٜٗددخ ك٤ددخس 

ٍٝى٣ش ٝرخد ُِـ٘ش ٢ٛٝ أىحس ك٢ 

 ٣ي ح٥ه٣َٖ ُظلو٤ن حُٜيف

حُظ٢ ُْ طٔظطغ حُظٔٔي  ٝحُلز٤زش

رٚ كظًَظٚ ٜٓ٘خػش َُؿزش ح٧َٛ 

ًبٗخٍس ُِو٤خٗش حٜٗدخ طًَظدٚ ىٕٝ 

ٕ ٓددِز٤خ ُٝددْ ٝىحع ٍؿددْ أٗددٚ ًددخ

 ٣ظٔٔي ٛٞ

حُظددد٢ رٞكخطٜدددخ كودددي حُزطدددَ  ٝ ح٧ّ

ح٣٩ٔددددخٕ رخُدددديػخء ٍٝرٔددددخ كوددددي 

 ح٤ُو٤ٖ

 ٓٔخ٣ٔ٘ل٘خ ٍإ٣ش ٗخكٌس

ُ٘ددَٟ أٗددٚ هددي كٜددَ ردد٤ٖ حُ٘ٔددخء 

ٝح٧ّ كِدددْ ٣دددَٟ ٓددد٤يس طٔدددظلن 

حُظوددددددي٣َ  ٓددددددٞحٛخ ٝٓخػخىحٛددددددخ 

ٓدددد٘لٜٖ حٌُخطددددذ ٗظددددَس ٤ُٔددددض 

 � رخُـ٤ِٔش

 ٣وٍٞ حٌُخطذ ػ٠ِ ُٔخٕ حُزطَ

ٕ كِٔددض ٝحُدديط٢ طددًٌَص ٣ددّٞ أ)

ٗدؼَص ……ا٠ُ ٓؼٞحٛدخ ح٧ه٤دَ

رٔددد٣ِؾ ٓدددٖ حُل٘دددن ٝ حُـ٠دددذ 

ٝح٧ُْ ُْٝ أٓظطغ حُيػخء ٓـديىح 

ٓددددٖ أؿددددَ ٗدددد٢ء ُٝددددْ أٓددددظطغ 

طلٔدددد٤َ ٓخكدددديع ُٝددددْ أٓددددظطغ 

حُظل٤ٌَ َٓس أهَٟ كد٢ إٔ هللا ُدْ 

٣ظوزدددَ ىػدددخث٢ كوددد٢ ردددَ ػدددخهز٢٘ 

ػ٤ِٚ رِٔذ ٍٝكٜخ ِٝٓزٜخ ٓ٘د٢ 

 (ٗؼَص رو٫ٌٕ ٓئُْ

 ح٧ِٓٞد َِٓٔ

ٍ ر٤ٖ حُلِْ ٝحُٞحهدغ ٍحثدغ ح٫ٗظوخ

 ؿيح كِٖ ط٘ؼَ رخُٔلخؿجش

 حَُٔى ر٢٤ٔ ِْٝٓ

 حهظزخّ أه٤َ ٖٓ حَُٝح٣ش

س ٝ “ ٍَّ دددخ َٔ ُْ َُ اَُددد٠ ح حْػظَددديَّص حََُّ٘ظددد

ددخ . .  َٓ  ٍٚ ددْو َٗ  ْٖ ٢ِ حِْرَلددْغ َػدد ددؤََّٗ٘ ًَ

ددخ ٓدد٤ـي٢ٗ . .  َٓ  ٌٚ ددْو َٗ  َٕ ددخ ًَ  ْٝ أَ

ددخ . .  َٓ  ِٙ َِ ْٖ ََٗظدد ددخ حِْرَلددْغ َػدد َٔ رَّ ٍُ  ْٝ أَ

٤غ ٣َ  ِٔ ـَ ُْ حِٗد٢ . . ح ََ ًَؤََّٗدٚ ٫َ ٣َ  ٝ َّ د ُٔ
خٍ  ـَ دددددددد ْٗ ٢ِ اْكدددددددديَٟ ح٧َْ ددددددددؤََّٗ٘ ًَ  ٝ

٣دِن .  َِ حُٔظَحٛش َػَِد٠ َؿخِٗدِذ حُطَّ

دددخ ٫َ  َٜ َّ٘ ٌِ دددخ ٝ َُ َٛ ُؿِٞى ُٞ دددٕٞ رِ ُٔ . ٣َْؼَِ

 َٕ ٝ َُ ُْ٘ظددددد ِِلَددددض حٗظزددددخْٜٛ ٝ ٫َ ٣َ طَ

ددددخ . . إَٔ حهظِؼٜددددخ أََكدددديٌ كََِددددٖ  َٜ ا٤َُْ

ًَخَٗضْ  خ  َٔ رَّ ٍُ ُْزَِو٤َّش . .  ِٙ  ٣لظويٛخ ح ٌِ َٛ

 . . َك٤َخط٢ِ“

 ًَ حُظٞك٤ن ٌُِخطذ

 
 
 
 
 
 
 
 



 ظز٠دج اٌفىز اٌؽز 
 

 29 ظز٠دج اٌفىز اٌؽز 

 
 
 
 
 

       
 
 

 ٬ٓك٘خ حُلؼخٍ… طؼ٣ِِ حُٔ٘خػش

 ى. ٠٘ٓ ٤ًخٍ

 ى. دمحم كظل٢ ػزي حُؼخٍ

ىٍٛدددْ ٝهخ٣دددش ه٤دددَ ٓدددٖ ه٘طدددخٍ 

ػددد٬ؽ ٝهدددي٣ٔخ  ه٤دددَ: )إ كدددَُ 

َُّ ٓددٖ ١ِددذ  حُ٘دد٢ء حُٔٞؿددٞى أؿدد

 (ح٢ُ٘ء حُٔلوٞى

ٝح٤ُددددّٞ ك٤ددددَّٝ ٓظ٘ددددخ٢ٛ كدددد٢ 

ِٔ٘خ ىٍٝٓخ  ه٤ٔدش، حُٜـَ أط٠ ٤ُؼ

ُدددد٤ْ كودددد٢ ٓددددٖ ؿٜددددش أ٤ٔٛددددش 

حُ٘ظخكدددش ٝحطودددخً طددديحر٤َ حُظزخػدددي 

ح٫ؿظٔدددددددخػ٢ ُٔ٘دددددددغ حُؼددددددديٟٝ 

ٝحٗظ٘دددخٍ حُٞردددخء، ٌُٝدددٖ أ٠٣دددخ  

٣ؼِٔ٘خ أ٤ٔٛش طو٣ٞش ػَٔ حُـٜدخُ 

حُٔ٘خػ٢ ٝحُٞهخ٣ش ٓدٖ ح٧ٓدَحٝ 

حُِٔٓ٘ش ٢ً ٗظـدخُٝ ح٩ٛدخرش إ 

كددديػض رؤهدددَ حُؤدددخثَ حٌُٔٔ٘دددش 

 .ٝريٕٝ ٠ٓخػلخص طًٌَ

َ حُٔئٗددددَحص ػِدددد٠ إٔ طدددديٍ ًدددد

ح٧ٗددددددوخٙ ح٧ٛددددددلخء حُدددددد٣ٌٖ 

٣ظزؼٕٞ أِٓٞد ك٤خس ٓ٘خٓذ ٓدٖ 

ؿٌحء ٛل٢ ٝٗ٘دخ١ ردي٢ٗ ٝٗدّٞ 

ؿ٤دددي، ٣ٔدددظط٤ؼٕٞ رٌلدددخءس أًزدددَ 

حُظؼخٓددَ ٓددغ ح٧ٓددَحٝ ح٫ٗظخ٤ٗددش 

، ١ٔ-حُلدددددخىس ًٔدددددَٝ ًٞك٤دددددي

ٝح١ٌُ طٌؼَ ك٤ٚ ح٠ُٔخػلخص ػ٘ي 

حُٔٔدددددد٤ٖ٘ ٝحَُٟٔدددددد٠ حُدددددد٣ٌٖ 

٣ؼدددددخٕٗٞ ٓدددددٖ ٗودددددٚ حُٔ٘خػدددددش 

ٓددِٞد حُل٤ددخس ٝأٓددَحٝ ٓددززٜخ أ

حُودددخ١ت. ٝٓدددغ ؿخثلدددش ًٍٞٝٗدددخ 

أٛددددزل٘خ ح٤ُددددّٞ رلخؿددددٚ ِٓلددددش 

ُظؼ٣ِِ ؿٜخُٗخ حُٔ٘خػ٢ أًؼَ ٓدٖ 

 .أ١ ٝهض ٠٠ٓ

حُـٜخُ حُٔ٘خػ٢ ٛٞ ٗظخّ ىكدخػ٢ 

٣ٔددخػي ػِدد٠ كٔخ٣ددش حُـٔددْ ٓددٖ 

ٓٔددددززخص ح٧ٓددددَحٝ ًخُزٌظ٣َددددخ 

ٝحُل٤َٝٓخص، ٝحُّٔٔٞ ٝحُٔدٞحى 

حُـ٣َزدددددش ح٠ُدددددخٍس ردددددَ ٝكظددددد٠ 

٣ظددؤُق حُو٣٬ددخ حُٔدد١َخ٤ٗش، ٝٛددٞ 

ٓدددددٖ ٓـٔٞػدددددش ٓظ٘ٞػدددددش ٓدددددٖ 

حُو٣٬ددخ ٝحُٔددٞحى حُٔ٘خػ٤ددش حُظدد٢ 

ط٘ددددٌِٜخ أػ٠ددددخء ٓوظِلددددش كدددد٢ 

حُـٔددددْ، ٝٛدددد٢ طؼطدددد٢ ُِـٔددددْ 

ٓ٘خػش ١ز٤ؼ٤ش ُٔـخرٜش أ١ ًدخثٖ 

 .ؿ٣َذ

ٝٓدددٖ ح٫ٓدددظَحط٤ـ٤خص حُطز٤ؼ٤دددش 

 : ُظو٣ٞش حُـٜخُ حُٔ٘خػ٢

حكددَٙ ػِدد٠ ط٘ددخٍٝ ؿددٌحء - ٔ

ٛدددددددددل٢ ٓظدددددددددٞحُٕ ٝٓؼدددددددددُِ 

  :رخُل٤ظخ٤ٓ٘خص

ٔ٘خػش ٖٓ ػيى ؿٜخُ حُ￼٣ظؤُق 

ًز٤َ ٖٓ حُو٣٬خ ٣ٝو٠دغ ٤ُ٥دخص 

ػي٣دديس ٝٓؼودديس، ٫ٝ ٣ٞؿددي ٓددخىس 

أٝ ١ؼدددخّ رؼ٤٘دددٚ ٣وددد١ٞ حُـٜدددخُ 

حُٔ٘ددخػ٢ ، رددَ ٫ رددي ٓددٖ حُؼٔددَ 

ػِدددد٠ حُـٜددددخُ حُٔ٘ددددخػ٢ ر٘ددددٌَ 

 .ٓظٌخَٓ

ٝػِددد٠ حُدددَؿْ ٓدددٖ ػددديّ ٝؿدددٞى 

ىٍحٓخص طَر٢ رٌَ٘ ٓزخٗدَ رد٤ٖ 

حُـٌحء ٝحُٞهخ٣دش ٓدٖ ًٍٞٝٗدخ، ا٫ 

ػدددخّ إٔ أٗدددٚ ٓدددٖ حُٔل٤دددي ر٘دددٌَ 

ٗودددد١ٞ ؿٜخُٗددددخ حُٔ٘ددددخػ٢ ػزددددَ 

حطزددددخع ٗظددددخّ ؿددددٌحث٢ ٓظددددٞحُٕ 

ٝٓدددديػْ رخُل٤ظخ٤ٓ٘ددددخص، هخٛددددش 

ط٘خٍٝ حُل٤٠ٔخص حُٔلظ٣ٞش ػِد٠ 

ك٤ظدددخ٤ٖٓ ٓددد٢ ٝحُلِلدددَ ح٧كٔدددَ 

ك٠ددددد٬ ػدددددٖ ط٘دددددخٍٝ حُزًَِٝددددد٢ 

حُٜ٘ددق ٓطٜدد٢ أٝ حُ٘دد٢ء حُـ٘دد٢ 

رخُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٠ٓٝخىحص ح٧ًٔديس. 

ًٝدددددٌُي حُؼدددددّٞ حُـ٘ددددد٢ رٔدددددخىس 

حٟدخكش اُد٠  ح٤ٔ٤ُ٧ٖ ٝحُِٗـز٤َ.

حُٔدددزخٗن حُـ٤٘دددش رل٤ظدددخ٤ٖٓ ٓددد٢ 

ٝر٤ظخ ًدخٍٝط٤ٖ ٝحٌُدًَْ ٝحُ٘دخ١ 

ح٧ه٠َ حُٔلظٟٞ ػ٠ِ ٠ٓخىحص 

 .ح٧ًٔيس

ًٔخ ٣ـذ حُلَٙ ػ٠ِ حُلٍٜٞ 

ػ٠ِ ٤ًٔخص ًخك٤ش ٖٓ حُِٗدي ُٔدخ 

ُدد٘وٚ حُِٗددي ٓددٖ طددؤػ٤َ ٓدددِز٢ 

ػِدددد٠ ٓ٘خػددددش حُـٔددددْ، ٣ٝٞؿددددي 

حُِٗي هخٛش ك٢ حُزوٍٞ ٝحُِلّٞ 

ص ٝحُزدد٤ٞ ٝحٌُٔٔددَحص ٝٓ٘ظـددخ

 .ح٧ُزخٕ

٫ٝ رددي ٓددٖ ح٩ٗددخٍس اُدد٠ أ٤ٔٛددش 

ط٘دددخٍٝ ٤ًٔدددش ًخك٤دددش ٓدددٖ ىٛدددٕٞ 

حُٔٞؿٞىس هخٛدش كد٢  1ح٤ٓٝ٫ـخ 

ٓددددددٔي حُٔخ٣ًَددددددَ ٝحُٔددددددِٕٔٞ 

ٝحُٔلددخٍ، ُٔدددخ ُدددٚ ٓدددٖ ىٍٝ كددد٢ 

طؼ٣ِِ حُٔ٘خػش ػزدَ ٣ُدخىس ه٣٬دخ 

حُدددديّ حُز٠٤ددددخء. ٓددددغ ٟددددٍَٝس 

حُظؼَٝ ح٢ٓٞ٤ُ ٧ٗؼش حُ٘دْٔ 

ُِلٜدددددٍٞ ػِددددد٠ كخؿظ٘دددددخ ٓدددددٖ 

 .ك٤ظخ٤ٖٓ ى١

 لش ح٧ٓؼخءٛ- ٕ

 ٫٠ٓ ٗزخُؾ حًح هِ٘خ إٔ أًؼدَ ٓدٖ 

رخُٔجددددش ٓددددٖ ؿٜخُٗددددخ حُٔ٘ددددخػ٢ 

٣ٞؿددددي كدددد٢ ؿٜخُٗددددخ ح٠ُٜدددد٢ٔ، 

ٌٝٛح ٣٘وِ٘خ ا٠ُ كي٣غ ٍٍٓٞ هللا 

حُٔؼدديس كددٞٝ ” ملسو هيلع هللا ىلص كدد٤ٖ هددخٍ : 

حُزددديٕ، ٝحُؼدددَٝم ا٤ُٜدددخ ٝحٍىس ، 

كدددددبًح ٛدددددلض حُٔؼددددديس ٛددددديٍص 

حُؼدددَٝم رخُٜدددلش، ٝاًح كٔددديص 

 ” م رخُٔوْحُٔؼيس ٛيٍص حُؼَٝ

 

كلددد٢ ح٧ٓؼدددخء طظٞحؿدددي ٤ِٓدددخٍحص 

حُـَحػ٤ْ حُظ٢ طٔدخْٛ كد٢ ط٘د٤ٌَ 

هدد٢ حُدديكخع ح٧ٍٝ ُِـٔددْ، ٝٛدد٢ 

ط٘دددظؾ ٓدددٞحى ٗدددز٤ٜش رخُٜدددخىحص 

حُل٣ٞ٤ددددددش حُظدددددد٢ طلٔدددددد٢ ٓددددددٖ 

ح٩ٗظخٗددخص، اٟددخكش اُدد٠ ط٘٘دد٤طٜخ 

ُِٔ٘خػددددددددش حُو٣ِٞددددددددش ٝاٗظددددددددخؽ 

حُـِٞر٤ُٞ٘ددخص حُٔ٘خػ٤ددش. كٜددلش 

ح٫ٓؼددخء حُـ٤دديس ٟدد٣ٍَٝش ُ٘ظددخّ 

 .حُطز٤ؼ٢ ك٢ أؿٔخٓ٘خحُيكخع 

ُٝظـ٣ٌددش حُـددَحػ٤ْ حُٔل٤دديس، ٫رددي 

ٓددٖ حطزددخع ٗظددخّ ؿددٌحث٢ ٓظ٘ددٞع 

ٝؿ٘دددد٢ رخ٤ُ٧ددددخف، ًِٝٔددددخ ُحىص 

٤ًٔددددش ح١٧ؼٔددددش حُ٘زخط٤ددددش حُظدددد٢ 

ٗظ٘خُٜٝددخ ًددخٕ ًُددي أك٠ددَ. ٝٓددٖ 

ح٧ؿ٣ٌددش حُٜٔٔددش ُٜددلش ح٧ٓؼددخء 

ح١٧ؼٔش حُـ٤٘ش رخُزٌظ٣َ٤خ حُ٘خكؼدش 

ًددددددخُٔو٬ِص ٝهخٛددددددش ٓوِددددددَ 

َُحثدددذ. ٓدددغ حُِٔلدددٞف ٝحُِدددزٖ ح

ٍَٟٝس ح٫ه٬ٍ ٖٓ ط٘خٍٝ حٌَُٔ 

ح٧ر٤ٞ ح١ٌُ ٣ٔخػي ػِد٠ ٣ُدخىس 

ٗٔددددٞ حُـددددَحػ٤ْ ح٠ُددددخٍس ػِدددد٠ 
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كٔخد حُـَحػ٤ْ حُٔل٤ديس، ٣ٝـدذ 

ػيّ ط٘خٍٝ حُٜدخىحص حُل٣ٞ٤دش ا٫ 

ػ٘دددي ح٠ُدددٍَٝس، ك٤دددغ إٔ ٛدددٌٙ 

ح٧ى٣ٝدددش طوظدددَ حُـدددَحػ٤ْ حُٔل٤ددديس 

 .ٝرخُظخ٢ُ ط٠َ رٔ٘خػش حُـْٔ

 اىحٍس ٓدددخػظ٘خ حُز٤ُٞٞؿ٤دددش- ٖ

 : رلٌٔش

طؼَف حُٔدخػش حُز٤ُٞٞؿ٤دش رؤّٜٗدخ 

ؿٜددخُ حُظٞه٤ددض حُلطدد١َ ٌُِددخثٖ 

حُلددددد٢ حُددددد١ٌ ٣لٌدددددْ أٗ٘دددددطظٚ 

حُلٔددد٤ُٞٞؿ٤ش. ٣ٝؼظزدددَ َٛٓدددٕٞ 

ح٬٤ُٔطدد٤ٖٗٞ حُٔٔددئٍٝ حَُث٤ٔدد٢ 

ػددددددٖ ط٘ظدددددد٤ْ ٛددددددٌٙ حُٔددددددخػش 

حُز٤ُٞٞؿ٤ددش ١ددٞحٍ ك٤خط٘ددخ، ٣ٝددظْ 

اٗظددخؽ ٛددٌح حَُٜٓددٕٞ كدد٢ حُـدديس 

حُٜدددددد٘ٞر٣َش حُٔظٞحؿدددددديس كدددددد٢ 

حكددددَحُٙ كدددد٢  حُدددديٓخؽ، ٝ ٣ددددِىحى

ٓددددخػخص ح٤ُِددددَ، ر٤٘ٔددددخ ٣ظٞهددددق 

 .اٗظخؿٚ ك٢ ٓخػخص حُٜزخف

ٝهي أػزض حُزخكؼٕٞ ٝؿٞى ػ٬هدش 

ٓزخٗددددَس ردددد٤ٖ ا٣وددددخع حُٔددددخػش 

حُز٤ُٞٞؿ٤دددش ٝحُـٜدددخُ حُٔ٘دددخػ٢، 

ٓٔخ هي ٣دئػَ ريٍؿدش ًز٤دَس ػِد٠ 

حُٞهخ٣ش ٖٓ ح٧ٓدَحٝ ٝػ٬ؿٜدخ. 

ُِٝللدددددددددخظ ػِددددددددد٠ حُٔدددددددددخػش 

حُز٤ُٞٞؿ٤دددددددش ىٍٝ ًز٤دددددددَ كددددددد٢ 

٣دخ حُٔ٘خػ٤دش طلد٣َٞ حٗظدخؽ حُو٬

هخٛدددددددش حُِٔلخ٣ٝدددددددخص حُظخث٤دددددددش 

حُٔٔدددددددخػيس، ٟٝدددددددز٢ حكدددددددَحُ 

حُٔدددددددد٤ظ٤ًٖٞ أػ٘ددددددددخء ػ٤ِٔددددددددش 

 .ح٫ُظٜخد

كخُـٔدددْ حُٔـٜدددي ٝحُو٤ِدددَ حُ٘دددّٞ 

ٛددٞ أًؼددَ ػَٟددش ُ٘دد٫ِص حُزددَى 

ٝح٫ٗلِدددِٞٗح، ُدددٌح ٣٘زـددد٢ ط٘ظددد٤ْ 

ٓددخػخص حُ٘ددّٞ ُظٌددٕٞ ٓددٖ ٓددزغ 

 .ا٠ُ ػٔخٕ ٓخػخص ٤ٓٞ٣خ  

  :حُظٔخ٣ٍٖ ح٣َُخ٤ٟش- ٗ

ػِدددد٠ أ٤ٔٛددددش  طئًددددي حُيٍحٓددددخص

ٓٔخٍٓش حُظٔخ٣ٍٖ ح٣َُخٟد٤ش ٓدٖ 

ػ٬ع ا٠ُ أٍردغ ٓدَحص أٓدزٞػ٤خ ، 

ك٤ددددغ ٣ؼددددُِ ًُددددي ٓددددٖ ًلددددخءس 

حُـٜخُ حُٔ٘خػ٢ ػزَ ٣ُخىس طيكن 

حُيّ ٝكًَش ه٣٬دخ حُديّ حُز٠٤دخء 

حُظ٢ طو٤٘خ ٖٓ ح٧ٓدَحٝ، اٟدخكش 

ا٠ُ آديحى حُـٔدْ روديٍ أًزدَ ٓدٖ 

 .ح٧ًٔـ٤ٖ

 ح٠ُلي ُظو٣ٞش حُٔ٘خػش- ٘

ُٔ٘ددخػ٢ اُدد٠ كددي ٣ظددؤػَ حُـٜددخُ ح

ًز٤دددَ رخُلخُدددش حُ٘لٔددد٤ش، ٝط٘ددد٤َ 

حُيٍحٓددخص اُدد٠ ىٍٝ ح٠ُددلي كدد٢ 

طو٣ٞددش ؿٜخُٗددخ حُٔ٘ددخػ٢، طٔخٓددخ 

ًخُظٔددخ٣ٍٖ ح٣َُخٟدد٤ش ٓٔددخ ٣ـؼددَ 

ح٧ٝػ٤ددش حُي٣ٞٓددش طؼٔددَ رٌلددخءس 

أًزَ، ٓٔخ ٣ولٞ ٖٓ ٟـ٢ حُديّ 

 .٣ِ٣ٝي ٖٓ حكَحُح٧ٗيٍٝك٤ٖ

كخُظٔددخّ ح٠ُدددلي ٝحٓظل٠دددخٍٙ 

ػزدددَ ٓٞحهدددق ػخث٤ِدددش ٝأٓددد٣َش 

ـدددددش ٛدددددٞ ُودددددخف ٝحم ٓدددددٖ ٓزٜ

ح٧ٓددددددَحٝ حُٔوظِلددددددش ٜٝٓ٘ددددددخ 

حُٔظؼِوش ردؤىحء حُـٜدخُ حُٔ٘دخػ٢. 

ٝٓددٖ ٗخك٤ددش أهددَٟ كددبٕ ح١دد٬م 

حُٔ٘ددددخػَ ٝػدددديّ ًددددظْ حُدددديٓٞع 

ٟددد١ٍَٝ أ٠٣دددخ ، ُٔدددخ كددد٢ ًزدددض 

حُ٘دؼٍٞ حُٔدِز٢ ٓدٖ ٟدٍَ ػِد٠ 

 .ٛلش حُـْٔ ٝحُـٜخُ حُٔ٘خػ٢

ٝحٓددٔغ ُٜ٘ددد٤لش ٗدددخػَٗخ ا٤ِ٣دددخ 

حردددٞ ٓخٟددد٢ حُددد١ٌ ًدددخٕ ٓدددخروخ  

٤ٖ ػدِف ػِد٠ أٝطدخٍ ُؼَٜٙ، كد

 :ح٣٩ـخر٤ش رزَحػش روُٞٚ

ػظ٢٘ ػِؤخ َّ  هخٍ : ح٤ُِخ٢ُ ؿ

هِدددض : حرظٔدددْ! ٝ ُدددجٖ ؿَػدددض 

 حُؼِؤخ

 كِؼَ ؿ٤َى إ ٍآى َٓٗٔخ

 ١َف حٌُآرش ؿخٗزخ ٝ طَٗٔخ

 أطَُحى طـْ٘ رخُظزَّ ىٍٛٔخ

 أّ أٗض طؤَ رخُز٘خٗش ٓـ٘ٔخ ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ج عالاعٍُ أْ  ّٛ ظ١ّح رائعح؛ فٟٙ ذُثعدن عٓ اٌٙٛا٠اخ ٌٙا ل

 .كغٛم اٌؽ١اج ا١ِٛ١ٌّحت ٚذأخذن إٌٝ اٌّزاؼح ٚاٌّظعادج

 

لاي أؼدُ٘    

 

عدت ال أعؼك اٌّـ

أطرعٍّٗ تدافع اٌىظًت 

ٚإّّٔا ِٓ أظً اٌرّأًِت 

ذلع إؿثعه عٍٝ 

ّٞ ظٙدت  اٌّشر دْٚ أ

ذـعد إٌٝ األعٍٝ أٚ 

ذٕشي إٌٝ األطفًت لد 

٠رعطً ٚأٔد لاتع 

ف١ٗت إّٔٗ واٌؽ١اج ذّاِا  

ال ٠ ٍٛ ِٓ اٌعطةت 

ذارج  أٔد فٟ األعٍٝت 

 .ٚذارج  أٔد فٟ األطفً

 



   قسـ المرأة
 أشغاؿ يدوية

 

 
 

   Dream catcher صناعة اؿ
 Dream catcher ماىي صائدة األحالـ

ىي شكل دائري يتدلى منيا الخيوط والخرز 
وىي عادة قديمة لقبائل الينود  والريش

اعتقدوا انيا تبعد الكوابيس  الحمر القدماء
 وتحمل األحالـ السعيدة الينا

غير اننا نستخدميا ابف كديكور وشكل 
 الي فقطجم

 تتراوح أحجاميا ما بيف كبير وصغير ووسط
 وتتنوع اماكف تعميقيا

 حتى انو قد صنعت منيا األقراط والسالسل
    

 االدوات المستخدمة

طوؽ دائري قد يكوف حمقة تركيب 1-
وحينيا ستكوف ماديميا صغيرة أو …الستائر 

 تعميقة لمسيارة او لممكتبة او قرط
وؽ بالحجـ اذا لـ يتوافر ط…كرتونة 2- 

المناسب نستخدـ الكرتوف لنرسـ دائرة عمييا 
 وتفريغيا مع ترؾ اطار بسمؾ نصف عقمو

ونمف خيط سميؾ عميو فتصبح طوؽ ننفذ 
 عميو خطواتنا

 خيوط متناسقة االلواف3 
 أحجار وخرز لمتزييف وريش مموف 4 

    
 خطوات عمل الدريـ كاتشر

 ومرفق صورة بخطوات العمل
 .… وبالتنفيذ

سكي بالطوؽ الدائري وابدأي في عقد ام- ١
الخيط واحدة تمو األخرى بمسافات متساوية 
حتى تتمكني مف تكويف الجزء األساسي مف 

 .صائدة األحالـ
 ثـ تتوالي العقد كما المفة االولى

? 
حينما نقترب مف المنتصف نضع في  2

الخيط خرزه ويفضل عدد فردي وترمز 
 لألحالـ

ستعانة بابرة اف وتثبت بالخيط نفسو او باال
 لـ تستطيعي تثبيتيا

 3 
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نبدأ بتركيب الخيوط والحمى عمي جانبييا و 
 أسفميا متدلية منيا

ومف الممكف استخداـ الواف مختمفة في 
 صنعيا فموف الطوؽ مختمف عف خيوطو
 ونضع في نيايات الخيوط ريشات ممونة
ومف الممكف وضع أحجار كريمة وخرز 

 …صغير متعدد ومتناسق األلواف
 

يمكف صنع منيا ماديميات بحجـ صغير   كما
 تعمق بيا المفاتيح بنفس الطريقة

 

 وأقراط لمنساء وسالسل وتعميقات لمسيارات
 وال قيود في تزيينيا

فممكف وضع العديد مف الخامات بيا عمي 
حسب التذوؽ وتنوع األلواف حسب ديكور 

 المنزؿ
تعمق قرب المداخل أو النوافذ او حتى عمي 

 كديكورالحوائط 
 …جميل مف صنع أيدينا 

 

 

 


