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  ممدمة

 

  دفتٌها بٌن تجمع التً لموسوعتنا اخترنا فمد األشٌاء من ٌدخر ما كل الذخابر وألن

 للجمٌع  والثمافة المعرفة لتمدٌم نواة لتكون االسم هذا  شهرٌا وتصدر والحدٌث المدٌم

 الحدٌث الشعر عالم فً المتنوعة المعرفة بحور على إطبللة ولتكون ممابل دون

 مماالت عبر الرالً الفكر ومٌادٌن  بالتشوٌك  الحافل المصٌرة المصة وعالم

 لٌكون النبٌل المشروع وهذا الفكرة هذه وتؤتى  ومفٌدة متنوعة وٌومٌات وخواطر

 والدماء بالحروب متخمة دلٌمة ظروؾ فً العربً الثمافً المشهد إحٌاء من جزءا

 .اآلخر ونبذ

 لبوا الذٌن والزمبلء األصدلاء لجهود والتمدٌر الشكر كل توجٌه سوي ٌسعنً وال

 منا ٌتمبل أن وتعالى سبحانه المولى داعٌن الممٌز السفر هذا فً لبلشتران دعوتنا

 .والثمافة اإلبداع خدمة فً األعمال هذه جمٌعا

 

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 جٌل الرواد

 لبانً نزار

 الذاتٌة سٌرته 

 سوري وشاعر دبلوماسً( م 1998 - 1923/  هـ 1419 - 1342) المبانً توفٌك بن نزار

 رابد المبانً خلٌل أبو جده ٌعتبر إذ عرٌمة دمشمٌة أسرة من 1923 مارس 21 فً ولد معاصر،

 فً انخرط 1945 عام منها تخرجه وفور السورٌة الجامعة فً الحموق درس. العربً المسرح

 دواوٌنه أولى أصدر ؛1966 عام استمالته لدّم حتى مختلفة عواصم بٌن متنمبلا  الدبلوماسً السلن

 لرن نصؾ خبلل بلؽت التً والنشر التؤلٌؾ عملٌة وتابع" السمراء لً لالت" بعنوان 1944 عام

 باسم بٌروت فً ألعماله نشر دار أسس ولد ،"بالكلمات الرسم"و" نهد طفولة" أبرزها دٌواناا 35

ا وبٌروت لدمشك وكان" لبانً نزار منشورات" ا حٌزا  المصٌدة" أبرزهما لعل أشعاره فً خاصا

 ".بٌروت ٌا الدنٌا ست ٌا"و" الدمشمٌة

ا مفترلاا" النكسة" العرب أسماها والتً 1967 حرب أحدثت   من أخرجته إذ تجربته، فً حاسما

 لصٌدته أثارت ولد السٌاسة، معترن لتدخله" والمرأة الحب شاعر" بوصفه التملٌدي نمطه

 وسابل فً أشعاره منع حد إلى وصلت العربً الوطن فً عاصفة" النكسة دفتر على هوامش"

 لما شمٌمته انتحار منها حٌاته، فً عدٌدة مآسً لبّانً عرؾ الشخصً، الصعٌد على. اإلعبلم

 توفٌك ابنه وفاة إلى وصوالا  بٌروت، فً انتحاري تفجٌر خبلل بلمٌس زوجته وممتل طفبلا  كان

 فً حٌاته من األخٌرة السنوات عاش ولد".لبانً توفٌك الخرافً األمٌر" لصٌدته فً رثاه الذي

 على كلثوم أم"و" العرب؟ وفاة ٌعلنون متى" األخٌرة لصابده ومن السٌاسً الشعر ٌكتب لندن

 .دمشك رأسه، مسمط فً ودفن 1998 أبرٌل 33 فً المنٌة وافته ولد ،"التطبٌع لابمة

 

 أعماله من نماذج 

  حدود بال حب لصٌدة

 لبل تارٌخً فً امرأة   أهم كنت  : سٌ ّدتً ٌا: لها وٌمول حبٌبته لصٌدته فً لبانً نزار ٌخاطب

. وباألٌَّام   بالساعات   أحسبها ال امرأة   أنت  .. العام   هذا والدة بعد امرأة   أهم  .. اآلن   أنت  . العام   رحٌل

ّعر   فاكهة من ُصنع ت.. امرأة   أنت    لبل جسدي تسكن كانت.. امرأة   أنت  .. األحبلم   ذهب ومن.. الش 

 ..األعوام   مبلٌٌن

 ؼابات   ٌا.. نهاوند من أنهاراا  ٌا.. ٌالوت   من أمطاراا  ٌا. وؼمام   لطن   من ٌالمؽزولة: سٌ ّدتً ٌا  

 فً شًء   ٌتؽٌر   لن. حمام   كسرب   العٌنٌن   فً وتسكنُ .. الملب   بماء   كاألسمان   تسبح من ٌا.. رخام

 .. اإلسبلم   دٌن على أ ظ ل   سوؾ فؤنا.. إٌمانً فً.. وجدانً فً.. إحساسً فً.. عاطفتً



 الذخابر

13 
 

. األولات   كل   فً.. امرأةا  تبمى امرأة   أنت   السنوات   وأسماء الولت   إٌماع فً ت هتّمً ال: سٌ ّدتً ٌا

ب ن   سوؾ .. والعشرٌن   الخامس المرن دخول وعند.. والعشرٌن   الواحد المرن دخول عند.. أح 

ر   مٌاهُ  تجؾ   حٌن.. أحب ن   وسوؾ  .. والعشرٌن   التاسع المرن دخول وعند  وتحترقُ .. الب ح 

 .. الؽابات  

ن   أتهجى أن ٌكفً. الحرٌات   كل ّ  ووردةُ .. الشعر   كل ّ  خبلصةُ  أنت  : سٌ ّدتً ٌا  أصبح   حتى.. إسم 

لن   .. التارٌخ   كتب فً أدُخل   حتى.. مثلن   امرأة   تعشمنً أن ٌكفً.. الكلمات   وفرعون.. الشعر   م 

 .. الّراٌات   أجلً من وتُرفع  

ن فً الطابر   مثل   ت ضطربً ال سٌ ّدتً ٌا م   الحب ّ  نهرُ  ٌتولّؾ   لن. منًّ شًء   ٌتؽٌر   ل ن. األعٌاد   ز 

لُ  ٌتولؾ لن. الخفمان   عن الملب   ن بضُ  ٌتولؾ لن. الجرٌان   عن ج   حٌن. الطٌران   عن الشعر   ح 

ة الُحب   هذا ٌتحول لن.. لمراا  والمحبوبة.. كبٌراا  الحبُ  ٌكون ّ  لحزم   ... النٌران   تؤكلها ل ش 

رُ  وال.. العٌد أجراس وال.. الزٌناتُ  وال.. األضواءُ  ال ع ٌنً ٌمؤل شًء   هنالن   لٌس: سٌ ّدتً ٌا  ش ج 

ا  الشارعُ  لً ٌعنً ال. المٌبلد   ا  الحانةُ  لً تعنً ال. شٌبا  بطالات   فوق ٌكتبُ  كبلم   أي ٌعنٌنً ال. شٌبا

 . األعٌاد  

 ورق على أنام حٌن عطُرن   إال أتذكرُ  ال. اآلحاد   نوالٌس تدق   حٌن صوتُن   إال أتذكَّرُ  ال: سٌ ّدتً ٌا

 ..األحطاب   ط م ط م ة   وأسمعُ .. الثلجُ  ثٌابً فوق ٌهرهر حٌن.. وجُهن   إال أتذكر ال. األعشاب  

ُحنً ما  م   أن سٌ ّدتً ٌا ٌُفر   ... األهداب   بساتٌن   بٌن الخابؾ   كالعصفور أتكوَّ

ا  تهدٌنً أن سٌ ّدتً ٌا ٌ بهرنً ما  ... كاألوالد   سعٌداا  وأنام.. أعانمُهُ .. الحبر   ألبلم من للما

ّرُ  منفاي فً أسعدنً ما: سٌ ّدتً ٌا  حٌن.. ألوانً ما الرهبان   خمر من وأشرب.. الشعر   ماء ألط 

ا  أكونُ   ... واإلنسان  .. للحرٌة   صدٌما

اد   عصر   وفً.. التصوٌر   عصر وفً.. الت ن وٌر   عصر فً أحببتُن   لو أتمنى كم: سٌ ّدتً ٌا  كم الُروَّ

ا  لابلتُن   لو أتمنى ل ب   فً أو الكوف ة   فً أو. لرطبة   أو. فلورنس ا فً ٌوما  حارات   من بٌت   فً أو. ح 

 ... الشام  

 ببل والكلمات أسوار   ببل الحب   حٌث الؽٌتار   ٌحكمها ببلد   نحو سافرنا لو أتمنى كم: سٌ ّدتً ٌا

  أسوار   ببل واألحبلمُ  أسوار  

لً ال: سٌ ّدتً ٌا ، ت نش ؽ  .. كان   مما وأعنؾ  .. كان   مما ألوى حنٌنً ٌظل   سوؾ سٌدتً ٌا بالمستمبل 

رُ  ال امرأة   أنت   رد   تارٌخ فً.. تتكرَّ  ... والرٌحان   الزنبك ذاكرة   وفً.. الشع ر   تارٌخ   وفً.. الو 

لُنً ال العال م   سٌ ّدة   ٌا  األولُ  رحمً األولى أمً. األولى امرأتً أنت   األٌام   آتً فً ُحب ن   إال ٌُشؽ 

لُ  ش ب مً األولُ  ش ؽ فً ن فً نجاتً طوق األوَّ م   ...الطوفان   ز 

ع ر   سٌ ّدة ٌا: سٌ ّدتً ٌا ن ى ٌ د ن   هاتً األُولى الش  ى ٌ د ن   هاتً.. فٌها أتخبَّؤ كً الٌُم   كً.. الٌُس ر 

 .األعٌاد   تبتدئ   حتى ُحب ّ  عبارة أيَّ  لولً.. فٌها أستوطن  
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 من الجٌل الحدٌث

  لبنان -فاطمة منصور 

 السٌرة الذاتٌة 

 ربٌسة تحرٌر مجلة محررون 

  علمٌة   أبحاثربٌسة تحرٌر مجلة 

 عضو فً بٌت االرز  

  لبنان واألدبللثمافة  العالمًعضو فً االتحاد 

 عضو فً اتحاد الدولً للمإرخٌن 

  ًللدراسات المتخصصة األوروبٌة األكادٌمٌةعضو ف  EASS - 

  المثمفٌن الدولً األكادٌمٌٌنعضو فً اتحاد 

  ًعضو فً المجموعة العربٌة من اجل السبلم والتعاٌش السلم 

  ـ عضو فً هٌبة تحرٌر مجلة الحمٌمة العرالٌة 

 - عضو فً مجموعة ملتمى رضا علوان 

 -تم دراسة مجموعاتً  وبعض لصابدي من نماد عرب معروفٌن 

 - وأجنبٌةنشرت الكثٌر من لصابدي ومماالتً فً جرابد وصحؾ عربٌة  . 

  واالسبانً  واأللمانًاللؽة االنكلٌزي والفرنسً  إلىنصوصً الترجمة  أكثرنالت

  .ٌة والبرتؽالٌة واالمازٌؽٌة والهند والكردٌةوالفارسً 

 حاورت العدٌد من المإلفٌن العرب 

  الشعرٌة والمهرجانات باألمسٌاتشاركت بالعدٌد 

 ـ نلت العدٌد من الشهادات التمدٌرٌة  

 اإلصدارات

 شعر \من وحً المٌود 

 شعر \من فصٌلة الشمس  امرأة 

  شعر\حٌنما ٌحلك الفٌنٌك بؽٌثارة سومرٌة 

 شعر \أنثى على ؼٌمة 

  شعر \ عاشمةارتعاشات   

 دراسات  \ابحار فً سطور معبدة 

  شعر \همسات الممر 

  شعر\أشتهٌن كحلم 

  وأفكار آراء \ثمار دانٌة 
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  حوارات \منادمة على مابدة األدب 

 مجموعة نماد \ اشرالات على سطور البوح 

  مازٌػ ٌدر األستاذاللؽة االمازٌؽٌة  إلىدٌوان مترجم \لبلة المطر 

 خمٌس بو شنٌعة األستاذالفرنسٌة  إلىعلى ؼٌمة مترجم  أنثى 

  شاركت فً العدٌد من الموسوعات الشعرٌة العربٌة والدولٌة 

 حروؾ وهواجس ) مشترن ( للشاعر عامر الساعدي  

  شاعرة من العالم  100المؽربٌة فاطمة بو هراكة تحت عنوان  لؤلدٌبةدٌوان مشترن

 العربً

  ( المؽرب ) دٌوان مشترن \بو هراكة  فاطمة لؤلدٌبةالموسوعة الكبرى لشعراء العرب 

  النسوي العربً األدبانطولوجٌا مختارات من 

  ( اإللهٌة المرأةالكتاب الشعري )صباح الزبٌدي لؤلدٌب 

  خالد مهدي الشمري لؤلدٌبلراءات ثمافٌة \وهج الحروؾ 

  ًصباح الزبٌدي لؤلدٌبالكتاب الشعري لمهرجان مٌزوبوتامٌا العالم 

  الشاعر حسٌن  إعدادشاعر وشاعرة عرب المترجم لبلسبانٌة  لمابةالموسوعة المعاصرة

 نهابة

  مإسسة سورٌانا إصدارمعجم الشعراء العرب 

  عن جمعٌة الصدالة الصربٌة العرالٌة\العالمً لكً ال ننسى  األدبًالكتاب 

  دراسات للنالد صالح جبار خلفاوي \رإى انطباعٌة  

  خالد مهدي الشمري لؤلدٌبت ثمافٌة حوارا \ األٌامحصاد  

  إبراهٌمنجاح  لؤلدٌبةلراءات فً الشعر الحدٌث  \كؤس الببلر  

  ًاألدبًدٌوان جنابن معلمة عن دار امارج 

  برعاٌة  واألدبموسوعة على متن الشعر رسالة الصادر عن الجامعة العربٌة للثمافة

 الدكتور ٌاسر السمطً

 الدكتور  األستاذ \نمد التحمٌك والتالؾ والشعر والسرد  الجبال البرٌة  مماالت فً أزهار

 جامعة االنبار األساسٌةدمحم عوٌد دمحم الساٌر كلٌة التربٌة 

  ناجً عبد المنعم األدٌب \معجم المبدعٌن العرب 

  الدكتور حلمً دمحم الرٌشة\الحدٌث  األدب \ اآلندٌوان 

  الفنان التشكٌلً  لؤلدٌب \الؽناء ورسولة السبلم  أٌمونةشهادات فً  \موسوعة فٌروز

   صبري ٌوسؾ

  ًّ عري  لمهرجان " مٌزوبوتامٌا " العالم صربٌا  \صباح الزبٌدي  لؤلدٌبالكتاب الّش 

 بلؽراد

  برعاٌة  \الدكتورة زٌنب السودانً والدكتور عبد الزهرة عمارة  إعدادشهرزاد فً بؽداد

 مجلة امارجً 

 صوفٌا بلؽراد\صباح الزبٌدي  لؤلدٌبالثانً \ء الشعري العالمً الكتاب الشعري للما 

 

 األعمال من نماذج 

 خمرة ...الحب
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 فً وحدتً أحلم

 أتحسس ذاتً

 بدنً

 ٌنتابنً خوؾ

 طابر الرخ ٌضج داخلً

 ٌحضننً

 أرتعد خوفا

 أطرده فٌبلحمنً

 ٌمد ٌده نحوي

 كمن ٌرٌد مرالصتً

 أتردد

 أخشى ٌمتلنً

 أساٌره

 وأؼلً ؼضبافً أحضانً وحش 

 اارالص وحشا؟

 أنفر للٌبل

 فٌداعبنً ..ٌعزفنً

 أستؽرب كٌؾ ٌجٌد فّن العزؾ

 أتهاوى أتعب

 فٌؤخذنً بٌن جناحٌه

 انتفض ؼضبا

 أشعل سٌجارتً

 أتحداه بكؤس فٌه خمرة حبًّ

 وأرتشؾ الخمر كما المبلة من شفتً حبٌبً
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 تسكرنً

 أهوي بالّسٌجارة

 أحرله

 أمؤل كؤسً

 وألول

 عنً إلٌن

 مترعة بالحب كؤسً

 وحبٌبً هنان ٌرممنً

 ٌهوانً

 فٌفّر الّطٌر وأعود عاشمة

 .شفتٌن...حبٌبً

 

  لبنان \فاطمة منصور 
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 اغبارٌه خالد الشاعر 

 الذاتٌة السٌرة

 :  الشخصٌة البٌانات      

   1959 - مارس – 23: المٌبلد تارٌخ

 فلسطٌن – الشمالً المثلث – الفحم أم مدٌنة

 :االلكترونً البرٌد

 sawt2005@gmail.com  

 ( فٌس)  اإللكترونً المولع: 

http://www.facebook.com/mosa3d.algme3  

  http://www.facebook.com/khaledigbaria    

 :العلمٌة المؤهالت

 ًوشاعر كاتب إعبلم 

 الرسمٌة االبتدابٌة مشٌرفة مدرسة فً االبتدابٌة المرحلة أنهٌت 

 الفحم، أم مدٌنة فً الشاملة الثانوٌة المدرسة فً العامة الثانوٌة دراستً أنهٌت  

 فً  واإلعبلم الصحافة كلٌة فً وصحافة الحسابات إدارة موضوع درست 

 .حٌفا مدٌنة

 الحسابات وإدارة الصحافة فً ودبلوم العامة الثانوٌة شهادة على حصلت ، 

 أولً إسعاؾ وشهادة.  تجارٌة مصالح وإلامة أعمال إدارة شهادة على وأٌضا

 وفض والتحكٌم للتدرٌب الدولً العربً االتحاد المانونٌة وطبٌعته التحكٌم لدورة شهادة 

 األوروبٌة العربٌة األكادٌمٌة وأسرة والتدرٌب للتحكٌم العامة األمانة وأسرة النزاعات

 الدولً للتحكٌم

 وفض والتحكٌم للتدرٌب الدولً العربً االتحاد التحكٌم هٌبة تشكٌل لدورة شهادة 

  النزاعات

 والجامعة الدولٌة إرادة أكادٌمٌة من واألزمات الكوارث إدارة فً دولٌة تدرٌب شهادة 

 مكة ومنظمة واالستشارات للتدرٌب العربٌة واألكادٌمٌة والبحوث للدراسات الدولٌة

 واالستشارات للدراسات دروب وشركة االجتماعٌة للصحة

 والتحكٌم للتدرٌب األوروبً العربً االتحاد من النزاعات وفض التحكٌم لدورة شهادة 

 الدولً للتحكٌم األوروبٌة العربٌة األكادٌمٌة و الدولٌة إرادة وأكادٌمٌة
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 واالستشارات للتدرٌب الدولٌة إرادة أكادٌمٌة من الفعالة المٌادة لدورة شهادة 

 

 : العملٌة الخبرة

 اإلعبلنات لسم ومسبول ومالً إداري كمدٌر والحرٌة الحك صوت صحٌفة فً عملت 

 .2336 سنة إلى 1996 سنة من العامة والعبللات

 فً ، 2336 سنة إلى 2331 سنة من وأبناء آباء ومجلة اشرالة لمجلة مالٌا مدٌرا عملت 

 المالً مدٌرها كنت والتً بً الخاصة الزمان صحٌفة أصدرت 2337 سنة نهاٌة

 .2313 سنة أواسط حتى المسبول ومحررها العامة العبللات ومسبول واإلداري

 واإلبداعٌة األدبٌة األعمال

 العربٌة الورلٌة الصحؾ من العدٌد فً ومماالت وهمسات لصابد من عدٌدة منشورات 

 السعودٌة،) العربٌة الدول فً الورلٌة الصحؾ فً وأٌضا 48 عام المحتلة فلسطٌن فً

 جانب إلى اإللكترونٌة، الموالع وعشرات ،(استرالٌا الجزابر، تونس، العراق، سورٌا،

 صفحة مابتً من وأكثر  بون، الفٌس على ،وصفحتً المختلفة المنتدٌات فً النشر

 .العربً العالم وفً الفلسطٌنً الداخل فً وأدباء شعراء لمجموعات فٌسبون

 بطالة مع)  واألدبٌة الثمافٌة والمنتدٌات والروابط  المإسسات من العدٌد فً عضو 

 ( عضوٌة

 شهادة ثمانمابة من أكثر وهً علٌها حصلت التً الشهادات

 ألمانٌا ممرها السبلم أكادٌمٌة من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

 الفلسطٌنً لئلعبلم األعلى المجلس من فخرٌة دكتوراه  شهادة على حاصل 

 العربٌة للمبابل السبلم التحاد العامة األمانة من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

 الٌمنٌة بالجمهورٌة

 العالمٌة واألكادٌمٌة اإلسبلمٌة الدراسات معهد من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

  الجزابر -اإلنسان حموق عن والدفاع للسبلم

 العراق فً الجدٌد العرالً الدستور جرٌدة من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

 وأسرة العرب واألدباء للمثمفٌن العام االتحاد من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

 األردن – العرب واألدباء المثمفٌن جامعة

 الدولً األلمانً الثمافً المركز من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل  

 البشٌر أكادٌمٌة من الهادؾ واإلعبلم الصحافة فً الفخرٌة الدكتوراه شهادة على حاصل 

 والشعر الفن وملتمى العرالٌة واإلعبلم الصحافة لدراسات  االحترافٌة

 العرب والشعراء للثمافة سورٌا صدى أكادٌمٌة من فخرٌة دكتوراه شهادة على حاصل 

 مجلس السلمً والتعاٌش اإلنسان حموق مجال فً الفخرٌة الدكتوراه شهادة على حاصل 

 اإلنسان وحموق الحسنة النواٌا لسفراء العالمً التحالؾ
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 من العربً األدب فً الحر الشعر عن للدراسة الفخرٌة الدكتوراه شهادة على حاصل 

 العربً العالم فً األشراؾ السادة بنمابة العلمً المجلس

 

 المهارات

  ُالمرى من العدٌد فً والثمافٌة األدبٌة والندوات الشعرٌة األمسٌات من العدٌد فً شاركت 

 .الببلد فً العربٌة والمدن

 أكثر على اآلن حتى حصلت الثمافٌة، والمإسسات المنتدٌات من العدٌد من تكرٌمً تم 

 والتلفزٌون  بالرادٌو برامج فً  المشاركة جانب إلى وتمدٌر، تكرٌم  شهادة ستمابة من

 .. الببلد وخارج داخل فً

 ًللطباعة جاهزا كتابا عشرة باثنً تمدر والتً والهمسات الشعرٌة الكتابات من الكثٌر ل  

 ٌا) دٌوان( العنكبوت خٌوط) دٌوان:   وهً ملفاتً فً الموجودة الدواوٌن طباعة أنتظر 

(  ممدس عطر)  دٌوان(   للم وصرٌر للب نبض) دٌوان(  الزهور بوح)  دٌوان( لدس

 أحلى) دٌوان(  الٌاسمٌن عبك) دٌوان(  هادبة ألحان)  دٌوان(  ممٌدة سواحل) دٌوان

 هفٌؾ) دٌوان( عشك بماٌا) دٌوان  )الٌاسمٌن وشوشات) دٌوان(  الؽرام مراٌا فً الكبلم

 (سبٌل على) دٌوان( لها أكتب) دٌوان( 3الحب سٌرٌن الروح

 :المطبوعة الدواوٌن

 سنة األولى الطبعة – فلسطٌن – لاسم كفر مطبعة عن صدر((  الحب سٌرٌن))  دٌوان 

2313 

 الطبعة ، فلسطٌن –المدس والتوزٌع للنشر الجندي دار عن صدر((    ببلدي))  دٌوان 

 2314 سنة األولى

 اإلٌداع رلم األخٌر المرفؤ أدباء رابطة إصدارات((  الفجر مطلع على سبلم))  دٌوان 

 – بؽداد فً األولى الطبعة – 2315 لسنة العرالٌّة والوثابك الكتب دار  فً( 1249)

 2316 فلسطٌن - المدس الثانٌة والطبعة العراق

 بؽداد شمس دار عن صدرت األولى الطبعة( 2الحب سٌرٌن – الروح همس) دٌوان - 

 ،2318 لسنة( 3652) العرالٌة والوثابك الكتب دار فً اإلٌداع رلم تحت العراق

 2319 سنة المدس الحدٌثة العربٌة المطبعة الثانٌة الطبعة

 2319 سنة( ننمو بالحب) لصة 

 حلٌمة. د)الجسور أدبٌات  منتدى عن صدر الكترونً دٌوان(( عشك بماٌا))  دٌوان 

 2315 سنة تونس –( بوعبلق

 سنة تونس – بوعبلق حلٌمة الدكتورة بواسطة صدر الكترونً دٌوان(  لدس ٌا)دٌوان 

2315  

 2315 سنة شعراء عدة مع بمصابد مصر – الثمافٌة إبداع جمعٌة موسوعة فً مشارن 

 2316 سنة  شعراء عدة مع بمصابد العراق – الفصول صدى موسوعة فً مشارن  
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 العراق – ثمافً الثمافً مجموعة عن صدرت -الرؼٌؾ فً إبحار موسوعة فً مشارن 

        2316 سنة شعراء عدة مع بمصابد

 سنة العربً الوطن من شعراء مجموعة مع  العراق – 3 المراٌا موسوعة فً مشارن 

2316 

 سنة فلسطٌن الناصرة الربٌع أشواق جمعٌة عن صادرة لصصٌة بمجموعة مشارن 

2319 

 عن الماجستٌر لشهادة رسالتها فً تتناول ؼزة – صبلح أبو دمحم سالم تهانً االبنة 

 من الوطنٌة لصابدي من بعضا والعشرٌن الواحد المرن فً المماوم الفلسطٌنً الشعر

 2317 سنة )ببلدي) دٌوان

 : الشعرٌة أعماله من نماذج

 َوتَْرَحلٌن 

نً ت مولٌن   ح  لٌن.!... سام  ح  ت ر   و 

ٌ ن هارُ   ب ع ضً ع لى ب ع ضً و 

ذُلُ  ٌ خ   ُكلًّ ُكلًّ و 

أ ت سال طُ   . و 

 ..  أ ت سال طُ 

د   ف بل ت   أ مام   ٌ ب مى أ ح  و    ال م 

فوع   ر  بٌن   م   ال ج 

لٌن ح  ت ر   ..و 

ضٌن   ٌ ن   ت ؽ م  ٌ ن   ب ُهدوء   ع 

نُ  ال ُحز    ل ل بً ٌ ؤ ُكلُ  و 

ؾُ  و  ال خ  ضُ  و  نً أ ط راؾ   ٌ م ر    أ م 

رخُ  أ ص   عودي ب ن   و 

 عودي

 ..عودي

نُ  ٌُد ر  د ةا  أ الّ  ل ل بً و  لٌن ع و   للّراح 

لٌن ح  ت ر   و 
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نُ  س  ؾ   ف ؤ م  ب ن   ب ط ر   ث و 

ل ع   ف ل   ب ه  ت ب اُ  ط  ن   ٌ خ   ال ٌت م   ش ب ح   م 

لً ال ح   ب دونً ت ر 

ع ن   ُخذٌنً  م 

 ل لٌبلا  اب مً أ و  

عُ  ف م ط   ل لٌبلا  ج  ت ر  ع ن   أ س    م 

ر   ُطفول ت ن   ط  ع  س   و   األ م 

ن   أ ماك  نٌن   و   ال ح 

لٌن ح  ت ر   و 

ٌ ب مى بُ  و   ٌ دي فً الثَّو 

طاءُ  ؼ  أ ُسن   و   األ بٌ  ض   ر 

ذاء   ح  ٌ تُن   و  د   عٌد ذات   إ ٌّاهُ  أ ه 

ُضنُ  ر   ف ؤ ح   ب ماٌان   آخ 

ٌَّلُ  ٌُخ  ًَّ  و  ن   إ ل  نً م   ُحز 

ع   ت ب كٌن   ب ماٌان   أ نَّ   ال باكٌن م 

لٌن ح  ت ر    و 

ٌُحٌطون   ن   كضبابه ب ن   و   ُحز 

أ ف ر   ن   و  م م  ه  ن   إ لى ُزحام   س رٌر 

ُضنُ  ساد ت ن   أ ح  أ ب كً و  دي و  ح   و 

ع ؾُ  أ نا ن   أ ض  عن   أ ن   م  دّ   ب ال ك ف ن   أُو 

ب نُ  أ نا ن   أ ج  دٌن   أ ن   م  د   فً أ ه   اللَّح 

بٌن   لُب ل ة    ال ج 

لٌن ح  ت ر    و 

ل م   ل ف ن   كّ ٌ ت ب   و   خ 
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وى د   س  مَّ نور   ُمح   و 

ّجاد ةُ  س   ص بلت ن   و 

فُن   ح  ُمص  ؽٌر   و   الصَّ

ة   ب ح  س  م  ٌ ضاء   و   ب 

دُ  ه  ٌ ل   فً ُكن ت   أ نَّن   ت ش   ال م ٌام   ل 

ن   رٌن م   الذّاك 

لٌن ح  ت ر   و 

ب رٌنً ٌ ؾ   ف ؤ خ  ةُ  كان ت   ك  مَّ ؟ ض   ال م ب ر 

ةا  كان ت   أ م   ح  ر فُس  م  م   ؟ و 

ه ل   ع ب ن   و  ث   أ ر  ؟ الت راب   ح  ٌ ن  ل   ع 

الل   ك ال ماء   كان   أ م    ؟ الز 

ه ل   ت ع ش ت   و  د   فً ار  ا؟ اللَّح  فا و   خ 

ت   أ م   ح   ؟ ب اللّ ماء   ف ر 

ٌ ؾ   ك  ت م ب ل ت   و  ر   اس  ؟ ناك  ن كٌر   و 

ت م ب ل ت ن   أ نَّهُ  أ م   بلب ك ة   اس  ن   م   ؟ نور   م 

ه ل   ةُ  و  ش ة ؟ ال م ب ر   ُظل م   موح 

ةا  كان ت   أ م   ض  و  ةا  ر  ر  ه   ؟ ُمز 

ه ل   ت   ال م ب ر   أل ه ل   و  و   ك األ نٌن؟ ص 

ح   فً أ نَُّهم   أ م   و  ٌاحٌن ر  ر   ؟ و 

لٌن ح  ت ر    و 

ب رٌنً ٌ ؾ  ..... ف ؤ خ  ً   ك  ٌاةُ  ه   ُهنان؟ ال ح 

ٌ ت   ه ل    ال ؽٌُّاب؟ ال ت م 

ت   ه ل   ُهم روُحن   صاف ح  واح   ؟ أ ر 

م ه ل   دّث تٌه   الد ن ٌا؟ أ ن باء   ع ن   ح 
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ع ن   ه ل   م  أُّمً؟ ب ؤ بً للاُ  ج   و 

ل س ت   هل   ق   ج  ع ُهم؟ األ راب ن   ف و   م 

لٌن ح  ت ر   و 

ب رٌنً تٌنً ل ماذا..... أ خ  ةا  ؼ اد ر  م   باس 

أ نا  ؟ أ ب كً و 

نُ  س  أ م  ٌ ن   و   ٌ د 

رخُ  أ ص  لً ال: و  ح   ت ر 

 فُرالً؟ لن   طاب   ه ل  

 اللّ ماء؟ لن   طاب   أ م  

ن د   ف ُكن ت   ت   ع  و  مٌن؟ ال م   ت ب ت س 

ؾ   حبٌب تً اب ن تً تُن   آس  ع ج   .. أ ز 

 لدسٌة ٌا 

 لدسٌة ٌا

 األلصى ساحة فً تبٌعٌن ماذا

 مشؽولة الناس

  ُحسن ن   تفترشٌن وأنت  

  بمبلمح

 فلسطٌنٌة من أكثر

 لدسٌة ٌا

 مشؽول الشارع

 المنابل بصوت

 المستوردة بالبلفتات

 الشرطة بعساكر

 لدسٌة ٌا ٌُشؽلن ماذا
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 رجال أشباه هم

 المضٌة حدود على

  زاوٌة فً مركون والصنم

 الصبلحٌة وُمنتهً

 المرمولٌن الّسبلح   تُّجارُ 

 المضٌة خانوا

  البربرٌة والموات

 المدس ساحات فً عاثت

 الهوٌة وتُنكر

 لدسٌة ٌا

ا ٌدي ألطعُ   لهذه نذرا

 لفلسطٌن

 حولها وما للشام

 الجند لخٌر

 األمة لبركة

 اإلسبلمٌة العواصم وكل

 لدسٌة ٌا

  شاهد ت   إنً

 الّرصاص ٌُلعلعُ  كٌؾ

 الجدران وٌخترقُ 

  الشاهد أنا

 ...عنوان دون من ولكن

 لدسٌة ٌا

 نافورة ؼازلتُ 
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 الماء ت ُضخ   رأٌتُها

ك   من  الساحات ُعم 

 األمن ورجالُ 

  ٌفتشون

 الممبلع أطفال   ٌصطادون

كام بٌن من  الر 

 لدسٌة ٌا

 بهم حلمتُ  إنً

  ٌُنشبون كٌؾ

 لُرُمزٌَّة ممبرةا 

 لدسٌة ٌا

 العنادل لتشدو

 العنادل تشدو وكٌؾ

 أعشاشها بٌن ومن

 المنابل عنالٌدُ  تنفجر

 لدسٌة ٌا

 جاءوا هم ها

 البٌوت ٌدخلون

 ٌهدمون..  ُعنوةا 

 المنازل وٌحرلون

 لدسٌة ٌا

 العروبة درس من تعلمنا

 ٌصنعون الخبز   كٌؾ

 ٌدّسون الس م حناٌاه وفً
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 الرٌاضة درس فً تعلمنا

 مكان   الرجال ألشباه كٌؾ

ٌاا الهزٌمة فً ر   ..ج 

 االنتفاضة رابحة من

 خابفون

 لدسٌة ٌا

 الرسم درس من تعلمنا

 األلوان نخلط كٌؾ

ا ونرسم  كوخا

 سطحه على ون نشدُ 

 الثورٌة األؼانً

 لدسٌة ٌا

 األشٌاء نخترعُ  كٌؾ تعلمنا

 الواو حرؾ   ونُضمَّ 

 الشَّدَّةُ  وكٌؾ

 األلرباء مواعظ   تخنكُ 

 لدسٌة ٌا

ل   مصنعُ  ل الؽ ز    ت حوَّ

 تعذٌب لبو   إلى

 ؼٌوم   حول نا وت ل ت م  

 حمراء

 دماء ٌنابٌع   ت ُرش نا

 لدسٌة ٌا

 باتت   ل رٌتُنا
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 طاحونة دون من

 تآكلت  

دَّة   من ن   ش   األجساد ط ح 

 أشبلء إلى تت حول   كً

 لدسٌة ٌا

د    الحجرُ  بر 

فل   ٌد   فً  الّط 

 فلسطٌنٌة تُنجب   ولم

  لدسٌة ٌا

 نخلة أجزاءُ  ؼاصت  

 الرإساء أٌدي وتبادل ت ها

 حالنا إلى سننظرُ  فهل

ة   بمنظور  العربٌة األمَّ

 مشؽولة هً حٌث

ة  ُمستّمرَّ

 ُحنجرة كهؾ فً

 مشؽوالا  كنتُ  وأنا

 الذاكرة فً

 ممدودة وذراعً

 الخاصرة بها أُشد  

  شؽؾ   وانتظرُ 

 اللماء

 الحمٌمة سبمتنً ولكن

 المجروح للوطن



 الذخابر

26 
 

 المذبوح والبٌت

  مدٌنتً وإلى

  التارٌخ ُعمك   فً ؼابرة  

 علَّمتنا فهً

نُ  كٌؾ ّص  نا نُح   ُصدور 

 الجدران نتسلكُ  وكٌؾ

 لدسٌة ٌا

بنا هنا  ل ع 

 معاا الشاي ش ربنا هنا

 ابتسمنا هنا

 جلسنا هنا

 اختلفنا وهنا

نا الرحالُ  ٌُش د   هنا وإلى  نحو 

 رحلتُنا تبدأ هنا ومن

 السماء نحو

 لطرة لطرة

رُ   .. زهرة وتُزه 

  ُاْلَمَطر  ُهطول 

 :  لال ت  

بٌبً  ت سال ط   ط ر  .. ت ناث ر   ح   م 

ب   ف إ نًّ  ط ر   ُهطول   أُح   الم 

ذاذاا  ت سال ط ًّ  ع لى ر  ن ت  ج   و 

دّ   ع لى وح   الخ  س   والرَّ ال م   ٌ د يّ  و 

د   ر  ّب   ك ثٌؾ   ك و  ر   ك ح   الد ر 
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ل   ٌ مات   ت ؤ مَّ ع ري ُكل   ش 

تَّع   ل  ..  ت م  ر   ف ؤ ن ت  ..  ت ؽ زَّ  الط ه 

س   مار  ق   ُهطول ن   و  ًّ  ف و  ناح    ج 

 الع صافٌر ك ُكّل  

ق   ر   ف و  ر  .. الشَّج   أ ن ت ظ 

 .. ا ل مط ر    ُهطول  

تُ  و  ص  ٌ رات ن   ُولوع   و    لُط 

 ُعود   أل حانُ 

حٌن   سُ  و  ٌ ذات ن   أاُلم    ُرذ 

 العُن مود   ك ما

حٌن   ً تُب لّ لُ  و  ش  م  دّي ر  خ    و 

 لٌُود   تُف ن  

بٌبً ط ر   ح  ط ر   أ ن ت  .. ال م    ال م 

 :  ف مُل تُ 

بٌب تً ن   س ك ب ت  ..  أ ح  ؾ   م  ر  ا ال ح  ب   أ ثار   ن ؽ ما  ؟ ال ع ج 

ا ب   فٌ  ل ع ج   .. ل 

م ة   ك ت ب ت   ب   ن ؽ م   ب ش ه   الطَّر 

بٌب تً ب   أ ح  ب  .. ؟؟   تُح  ب   تُح   ؟ اللَّع 

تُ  ة ُهطول   فٌن   ت ع لَّم   ال ؽ زار 

 األ د ب   ك ت ب تُ ..  الم صٌد ة ك ت ب تُ 

ٌ ن   ف ُهّزي م طُ  إل   الم وافً ب ع ض   س ؤُس 

ب ع ض   نٌن   و  ع   ال ح  ط ب  ..  م   الر 

ب   ٌا ل ع ج   ! ل 

بٌب تً ظ ن ن تُ  ى ال ح  و    الثّ مار   ت ه 
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بٌب تً ح  ب   أ راها..   و  ن ب   تُح   ال ع 

م طُ  بابً حابً س ؤُس  ٌ ن   و  ل   ل د  ز  ة  .. أل  ؼ  م   ُحب   ك و 

ب   ٌا ل ع ج   ! ل 

نَّنً ك ثٌراا  ه ط ل تُ  لك  د   ل م و  ث ل   أ ج  بٌب تً م  ب   ح  ط ر   تُح   ال م 

ط ري ط ر   م   ..!خ 

بٌب تً ب   ف ح  ن   أُحٌنُ  ُرإٌتً تُح  ر   م  ةا  ال ب ح  ٌ م   ؼ 

ُره ا ط   .. وأُم 

ن   ق   م  ا  الشَّو  ٌ ثا مٌمـاا ؼ   ح 

ب   دَّ ..   أ ثور   أن تُح   ال ؽ ض ب   ح 

ب   ٌا ل ع ج   ! ل 

 :  ف مال ت  

ٌ ت   ًَّ  أ ت  ر   ك ما إ ل  وَّ  أ ت ص 

ٌاه ك ع ذ ب   ل  ...  ال م  بٌـع   ك ف ص   الرَّ

ت   س م  بّات  "  ُمتع ة  "  بـ ر  ط ر   ح     ال م 

  ً ب
 ط ر  ان ش   ل ل 

ًَّ  س ك ب ت   ٌ ن   ال م وافً ب حار   ب ع 

 ب دٌـع   ب د ل و  ..  ال م صٌد ة ب حار  

تُ  ر  ف ل ة   ف ص    ُحب    ك ط 

خُ  هً أُل ّط  ج   و 

تّ عُ ..  ش عري أُب لّ لُ   ن ف سً أُم 

ّام  ٌ بٌــع   ب ؤ  الرَّ

ر   ال م ل ب   ف فً ت كاث ر   ب   ش ط   التَّكاثُر   ٌُح 

 رٌمً ٌُب لّ لُ  ه واءا  ت ناث ر  

بُ  دّي ٌُداع  ٌـع  .. خ   فؤ ض 
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ٌ ن   ف آه   ل  آه  ..  ع  آه   و  آه و   .. و 

ق    ل ُحبّ ن    ش و 

ل ن   ق   ل ش و  ق  .. ذ و  ل لذَّو   ..  ط ع م   و 

ت طٌع   ال..ال ال  !!! أس 

 : ف مُلُتُ 

ع تُ  ن   أ ض  ر   م  ع   ال عُم  نٌن   ب ض   س 

ع ن   ع ن ن   أُف تّ شُ  تً و   ل صَّ

ٌ ثُ  ح  ى ال ت ف ت   و  ا  أر  نا ط  و  ٌَّتً م  ض   أل ر 

بٌب تً ب دون ن    ؼ رٌب   ك ؤنًّ.. ح 

ٌ لً ل   ..  ك بٌب   و 

سً ش م  ب   و  ؽٌب   تُح   ال م 

بٌب ةُ  ف ؤ ن ت      ل ل بً ح 

أ ن ت   تً و   ... ل صَّ

أ ن ت    .. ال م صٌد ة و 

أ ن ت   ط ن   و   .. ال و 
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 رخا دعاء.د 

 الذاتٌة السٌرة

 رخا ٌونس الرحمن عبد مختار دمحم دعاء. د

  مصر..  الشٌخ كفر محافظة..  بٌبل فً المولودة

 بٌبل مدٌنة الشٌخ كفر محافظة موالٌد من مصرٌة..  صٌدالنٌة 

 2331 عام المنصورة جامعة الصٌدلة كلٌة فً تخرجت 

 اإلكلٌنٌكٌة الصٌدلة مجال فً مهنٌتٌن دبلومتٌن على حصلت 

 مصر – الشٌخ كفر – بٌبل - رخا دعاء الدكتورة صٌدلٌة ومدٌر صاحب 

 األدوٌة لتجارة فارما تشافً شركة إدارة مجلس ربٌس  

 بٌبل أدب نادي عضو 

 العرب الشعراء بٌت عضو 

 العرب المثمفٌن اتحاد عضو 

 العربٌة والفكر األدب لنادٌل منتدٌات عضو 

 المجتمعٌة الخطاب بن عمر لجمعٌة مإسس عضو 

 الورلٌة اإلسبلمً اللواء بجرٌدة األسبوعً األدبً الندى لطرات عمود صاحبة 

 المصرٌة الٌوم أخبار دار لمإسسة والتابعة األسبوعٌة

 الورلٌة اللٌبٌة المستمبل صدى بصحٌفة األدبٌة بالصفحة صحفٌة كاتبة 

 المصرٌة الفضابٌة الٌوم الحدث بمناة شعرٌة همسات ببرنامج شاعرة 

 رخا دعاء. د للكاتبة للمً نبض مدونة صاحبة 

 بون الفٌس على  العربٌة األدبٌة" كالكلمات لٌست" منتدٌات مإسسة 

 واللٌبٌة، والسعودٌة، المصرٌة والدورٌات بالصحؾ المصابد من العدٌد لها نُشر 

 .واألردنٌة والسورٌة والعرالٌة

 وطن لصٌدة" الضخم المومً العرالً المشروع فً ساهمت" 

 عربٌة إذاعات عدة أثٌر عبر المصابد من العدٌد لها أذٌع. 

 .. الفصحى شعر فً دواوٌن عدة لها صدر

 "والتوزٌع للنشر جذور دار عن 2316( مشاركة" )نمٌة للوب. 

 "للنشر لوؼارٌتم دار عن 2318 طبعاته أولى( طبعات 4" )العٌون عذراء 

 .والترجمة والتوزٌع
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 "للترجمة والتوزٌع للنشر لوؼارٌتم دار عن(طبعتان) 2319" المشتهى سدرة. 

 "  والتوزٌع للنشر لوؼارٌتم دار عن( طبعتان) 2323" .. أنا تمدٌره ؼابب 

 ..  والترجمة

 "2323..  والتوزٌع للنشر فنون دار عن(.. مشاركة" )المها عٌون 

 "الطبع تحت".. * الخطاٌا أنمى* 

  "الطبع تحت..  شعرٌة رباعٌات" ..  شذرات 

 "تحت..  األدبٌة النهضة مدرسة عن(.. مشاركة" )شعرٌة انطولوجٌا كتاب 

 الطبع

 الفصحى شعر فً" شاي كؤس" بعنوان مخطوطة 

 نثرٌتان مخطوطتان  

 الشعرٌة الرباعٌات فً مخطوطتان 

 .. على حصلت

 ٨١٠٢ عام عن..  المصرٌة الثمافة لمصور العامة الهٌبة من األدبً التمٌز درع 

 دورة التشكٌلٌٌن الفنانٌن بصمات ملتمى من والفنون لآلداب أوسكار جابزة 

 ٨١٠٢ بالماهرة الشرٌؾ نور الفنان

 لصٌدة عن العمودي الشعر فبة واآلداب للفنون الدولٌة همسة مسابمة جابزة 

 ٨١٠٢( العشك رضاب)

 األوبرا بدار واآلداب للفنون الدولً همسة مهرجان فً ٌس محمود الفنان درع 

 ٨١٠٢ المصرٌة

 شعر فرع الثمافً الدلتا شرق إلللٌم المركزٌة األدبٌة بالمسابمة األولى الجابزة 

 (األمٌال فارش) لصٌدة عن ٨١٠٢ الفصحى

 العرب واألدباء للشعراء الحدٌثة الموسوعة بمسابمة مكرر األول المركز 

٨١٨١ 

 ٨١٨١ العرب المثمفٌن اتحاد من اإلبداعً التمٌز درع 

 ٨١٨١ العرب المثمفٌن اتحاد من الكرامة وسام 

 الثالث إصدارها..  العرب واألدباء للشعراء الحدٌثة بالموسوعة سمهاا دّون 

 مإسسة عن الصادرة الثالثة نسخته العرب والشعراء األدباء بمعجم اسمها دّون 

 ٨١٨١ والتوزٌع للنشر والفرات النٌل

 الفصٌح العربً النسابً الشعر موسوعة فً اسمها دّون 

 الدولٌة الشعراء بوابة موسوعة فً إلكترونٌا الشعري ودٌوانها اسمها دّون. 

 الثانٌة دورته والتوزٌع للنشر والفرات النٌل لمإسسة الدولً بالمهرجان شاركت 

 ٨١٨١ والثالثة..  2319 مصر

 األدب نوادي من العدٌد من والمٌدالٌات والدروع التكرٌمات من عدد 

 للصٌادلة الفرعٌة النمابات من وعدد..  المصرٌة األدبٌة والمهرجانات

 .العربٌة مصر بجمهورٌة
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 الشعرٌة أعمالها من نماذج : 

 

 جهرة

را   ال    جهرةا    حبن   أحتاج م   ُمض 

را   حتى..      لشتان     لذةا    ال  ٌمط 

ما  أحتاج  جرى وإن  ..  بالحروؾ    ضًّ

ن  جرى ما  - عٌونً ٌا -  عٌن كل م 

 بظلمة     أستكٌنُ ..     حوت    طنف ب ب  

 ترى كما..    ثبلثُ   ُظلم    فول ها  من

 رجا؟  من  شبر    بمدر  ..   دنوت    هبلَّ 

 للورى؟..   حبن  لرٌض    نثرت    هبلَّ 

عت    هبلَّ  ر  ً  فً روحن    زفٌر  ز   د م 

ا  كان  لو..    الذي  ذان  أثمرا..  نبضا

ب ر   بالُ   ما ،  ص   ؟ ك ُسكر    منن    العمر 

 بالثرى؟   الثرٌا  سنا..     أراه  مالً

عري عروش   هززت  ..  من ٌا  خلسةا  ش 

ن     بٌن   إسمً   أحتاجُ   ظاهرا   نثر 

ن أألل  ؟"سعاد" من أو أنا"  دعد  .." م 

 أشع را".. لٌلى"  ألؾ   من   التً   أنا

مُ ..     اآلن     أران     إنً  .... جهرةا  تمس 

ً حرفً من ٌدنُ  لم  "  "...! ٌر   لم..  ع م 
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 !! سٌعبكُ ..  المدٌحِ   حرفُ ..  بمحمد  

 

ً   ٌا  !؟ سؤنطكُ   كٌؾ..    لٌومُ  ٌا  ح

عرُ  ن  والّش   أعمكُ   المرٌحة    وجع    م 

 معلَّك     والفإادُ   ٌحلو..    شًء  ال

قُ   بالمدامع  ..   حٌرى  والروحُ   تُهر 

 .. نصاب ه     اكتمال    حد  ..    مشتالة  

 تُشفُك؟  بؤّم    فهل..    الفطٌم    شوق  

 جوارحً   استحلَّ    من  وبٌن  بٌنً

 ٌُخلموا  لم  لٌتهم..   اصطبار    ألؾُ 

ن بحر   عمك   فً" الُهدى ُولد  "  دجى م 

قُ  أو..   الدجى  كنتُ   لٌتنً ٌا  أؼر 

ٌ لة  ..   الحجاز    بثرى..   لٌتنً ٌا  ُرم

 أتعلَّكُ ..    رٌحه    أو..     ُخفّ ه     فً

 دمحم..     النبً  على  اإللهُ   صلى

 تُشرقُ   المؽارب   من  الشموس  حتى

ى  سجٌل    ألؾُ   فٌل     عام    فً  ه م 

 تنطكُ  لو..   التً  األرضُ   فاهتزت  

 واستزهرت  ..    دمحم   بإسم    ؼنَّت  

 سٌُوثَّكُ ..     بها  نبا  خٌرُ   فالعامُ 

 أحشاإها   التً..    آلمنة  طوبى
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 ٌتخلَّكُ    بها..  بشراا ..  ضٌا  آوت  

عري  وٌح   ٌا هُ   لصدتُ   لو  ش   مدٌح 

 زببكُ   -ربً  سبحان ٌا-  فالحرؾُ 

 

كر    أو  علٌه الصبلةُ   تكفً   اسمه   ذ 

 ًّ  تلحكُ   والمبلبن  ..    الشهادة    ط

 ٌنتهً..   مشاعر  ببل  المصٌد    إنَّ 

 وأعشكُ   أهٌمُ   كم"  .. طه" ب  وأنا

نا   تُؽازلُ ..    مهما  أوصافُهُ    شعر 

؟ من  أنا؟  ذي  من  وفرزدُق؟ أخطل 

 لهجوه  أتوهُ   لد..   ثابت    ابن  هذا

ا    فصاح  ..    رآهُ   حتى  ٌبرقُ   مدحا

 نعتةا ..   الحمٌمة    أجرى  من  سبحان

 األصدُق؟  سواهُ   من..    األمانة    كلّ 

ن..  اجترَّ   ما  حكاٌةا   الحدٌث    ؼّث    م 

ن  مثل  كان  ما  استموا حٌث استموا م 

 بؤرضه     اإلله      زرعُ ..       فكؤنهُ 

 اتموا  لمن..   بالهدىا   ربً  مبعوثُ 

 رسالةا    لال  ..     بالٌتم  ..    وكؤنهُ 

 "من؟  ابن  أنت  "                                                                    

 أُؼلموا  لد  بٌبانُها

 باسمه    صلوا  للا عبد  ابن   فعلى

 وتعّمموا..    ارتموا  هٌا..   وبإسمه

   وكفروا..     وكهنوه  علٌه  جاروا
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موا(   شاعر)بال(  ساحر)بال  وتحمَّ

 كهفُهُ    -  إلهً ٌا  -  ؼار     آواهُ 

 وأشهكُ ..    السماء     طال     ب سمّوه  

ل   ً    وتنزَّ    بجناحه     الذي..     الوح

 ٌشهكُ "  إلرا  ثبلث  " ب   الذي  ضمَّ 

دا  كنتُ ..   لٌتنً ٌا   لخدٌجة  ..    الّر 

 ٌخفكُ  إذ..    محمد    احتضان    حال  

ه  ..    لٌتنً ٌا   الدّفا   بعضُ    بدثار 

 أ سب كُ ..   صدر    لكرٌم     شهمة    أو

 أحمد     حبٌبً..    ألك    على  ألك  

 تتؤلكُ ..    لصٌدة     فٌن   فالحرؾُ 

ً    أمَّ  ًّ  ..   النب م..    ربً  نبٌ  كله 

 نتمزقُ ..     نشتالُهُ    ممدس    فً

 معراجه" ..  منتهىا   سدرة  "  ولحٌثُ 

 سٌُحرقُ   ٌستمرُ   لو..  الذي  ترن  

 اسمنا..   النبوة    كلّ   ٌا..  موالي

 أنسبُك؟..  لدٌن   حوض   من بٌدٌن  

ز    استترت   لد الحمام    خلؾ    بمعج 

 ٌترفَّكُ    الهوا   على  والعنكبوتُ 

 بجنة    رفٌك  بل  درب    وصدٌكُ 

 صدّلوا   بٌت    وألهل    له  طوبى

  ارتجى  من  بملب   ما  تدري ٌارب

ا   تحدّقُ    والعٌونُ   ، بروض     دمعا

ها  التً  كنتُ   وإن  ..    فؤنا  بمنوط 
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 أتملكُ ..     شفاعة      ألجل     أبكً

   وإنما   الحٌاة    أشنُ    لم  وبعمري

 .معلكُ    والفإادُ ..   ٌحلو  عٌش    ال

 ضوا فاضل بثٌنه. م 

 الذاتٌة السٌرة

  ضوا فاضل بثٌنه:  االسم

  25/13/1993 طرطوس. سورٌا: الوالدة

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة فً إجازه:  العلمٌة المإهبلت

 : األدبً النتاج

 الروح همس رواٌة  

 المطر ٌكتبها حروؾ بعنوان محررون مولع إصدار إلكترونً شعر دٌوان  

 اآلداب لمجلة( البحر أجنحة على همسات) المشترن السوري الدٌوان فً مشاركة 

  العرالٌة والفنون

 داعشٌة نهفات.. الٌتٌم.. وطن دمعة.)المسرحٌة األعمال من مجموعه وإخراج تؤلٌؾ ...

 ( طفل كل ابتسامة فً وطنً

 شعرٌة مهرجانات فً مشاركات  

 الجدٌد العرالً الدستور جرٌدة فً المعلومات تكنولوجٌا مجال فً هادفة مماالت  

 الفنون فن مجلة فً متنوعة لصابد 

 : الشعرٌة أعمالها من نماذج

 موعد ... 

  الهوى باب   ٌ دقُ  االنتظار ومازال  

  ومضى فلَّ  لد موعد   ساعة   على

  كٌؾ عاشك   كلّ  ٌسؤلُ  والّشوق

 سعا العمر   فً الحبٌب   لماء   إلى

نا حك   فً لّصرن ا هل    موعد 

  الحصى ٌنتظرُ  ال الولت   أنَّ  أم  

  بهجت ه للسعً األمانً تبطلُ 
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 لما للراؼبٌن   العذاب   وتطٌلُ 

م عشمً ٌا وأنت   بمربً  ن ّس 

  وسرى كبرق   جب ت   لو حتى

هُ  من تفضحُ  العٌونُ   عشك   أسر 

  دنا مهما أو بعٌداا  كان مهما

  لماء   لحظة الحّب   من أعطنً

 بمى ما كل عمري من وأعطٌن

 

   ولحن   نبض 

 وتر   على لحن   للّروح   عاد ما

 سطر   على نبض   للحرؾ عاد ما          

 العمر آرابن على أسندتُ 

ر   مّره جعلتُ  وبصبر   هّمً               ل ط 

 ؼّصة   األمانً خلؾ   شّردتنً

ر   من كطٌر   تتجولُ             ر   إلى ل ط   ل ط 

 ساكنةا  األرض أرى وبجفان  

 المطر   مع خصام   فً والّسماء              

 بخافمً ٌفٌضُ  الذي بحبًّ ألومن

 العطر   بطٌب   العاشمٌن   وٌنعشُ              

 عارٌة   الّسماء فً كنجمة أنا

 ب طر من تختالُ  كالممر   وأنت                  

 الذي وأنت منن   أخرجُ  كٌؾ

 شطر لن لصٌدة   بٌت كل فً                 
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   ذهب من امرأة  

 لدمان   خطت حٌثُ  إلى دلٌنً

 تمثاال لن   وأنصب التّراب أللبل                    

 الد نٌا فً أبناإهن حملن األمهاتُ 

 أثماال األبناء   مع حملت   وأنت                      

 ومنن   الحٌاةُ  وأنت   حٌاة اسمن

 أجٌاال للبً فً وستبمٌن                         

 معن   لً كتب الذي للا أحمدُ 

ا                         ًَّ  طواالا  أٌاما  إكحاال لعٌن

 أؼنٌةا  الدنٌا رسمت امرأةا  ٌا

 أفعاال و ألواالا  التفانً فً                     

 .. لو فضلن تكافاُ  الدّنٌا لو

 أرتاال واإلنسُ  الجن لن لؾ  ..                

 عٌنٌن   فً نظرتُ  ٌب ستُ  إذا

 آماال لً بحنانها فترسمُ                         

  لدمٌن   تحت   من الجنةُ 

 إبطاال لها ٌمكن ال حمٌمة                      

 ذهب من امرأةا  امً

 أمواال الدنٌا من تساوٌها ال                  
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 مصطفى عثمان سروة.أ 

 الذاتٌة السٌرة

  مصطفی، عثمان سروە الشاعرة، حٌاة عن نبذة

 الصباح نسمة"  ٌعنً بما( ٌان به سروەی) بـ معروؾ األدبً أسمها" 

 کرکون مدٌنة فً ٠٢١١ سنة فً ولدت. 

 لأربٌ مدٌنة تسکن ، مدرسة الوظٌفة 

 ثورٌة مناضلة عابلة فً ترعرعت عثمان سروە الشاعرة ولد، و بنتان لها متزوجة 

 وسط فً السٌاسً والفکر األدب مع أظافرها نعومة منذ ترعرعت کما شٌوعٌة، ٌسارٌة

 . عابلتها

 مصطفی عثمان" المعروؾ والشاعر الكاتب والدها أن حٌاتها سٌرة فً األنتباە ٌجلب ما 

 ....الشعرٌة والدواوٌن رٌخٌةاوالت األدبٌة المطبوعات من الكثٌر له " خوشناو

 الخواطر بعض ترجمة و لصٌرة شعرٌة وخواطر النثر بكتابة اٲلدبی المشوار بدٲت 

 النماش ورجاء السعداوي ونوال المبلبكة ونازن لبانی نزار ن مشهورٌن لكتاب

 ..  وؼٌرهم

 أسطورة) باسم  الداوودي زهدي للكاتب لصٌرة لصة التسعٌنات فً سروه ترجمت 

 ( ..  السٌد مملكة

 ننشره نكتبه ما کل لٌس ولكن..  تحصی وال تعد ال لصابد كتبت  

 ناشطة هً کما المرأة حموق عن جدٌة مدافعة وهً كتاباتها فً الجرٌبة موالفها لها 

 .المرأة عن المصابد من العدٌد ولها المرأة مجال فً جرٌبة

 : الشخصٌة نشاطاتها

 الدٌممراطً والفکر السٌاسٌة األكادٌمٌة الجمعٌة فً عضوة  

 الفكري للبحث خانً منظمة فً ناشطة عضوة  

 الكردی المومً المإتمر فی ناشطة عضوة  

 والمجبلت، والجرابد األعبلم فً مباشرة لماءات مع وبحوث شعرٌة لصابد عدة لها نشر 

 اإلللٌم سطح علی والسٌاسة االجتماعٌة النشاطات فً بمشارکتها أسوة

  عكسوال الفارسٌة و العربٌة اللؽة إلی الكردٌة اللؽة من مترجمة نصوص عدة لها 

 التً المنظمات فً سواء الشعرٌة األمسٌات من الكثٌر أحٌت و ندوات عدة فً شارکت 

 . المدنٌة المنظمات لبل من استدعابها و استمبالها أم فٌها عضوة هً

 لبل من استضٌفت حٌث األدبٌة والمناسبات المهرجانات من العدٌد فً شارکت 

 .المدنٌة المنظمات
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 ٨١٠٢ سنة األلمانٌة هانوفر مدٌنة فً شعرٌة أمسٌة أحٌت . 

 ( امراة انفاس)  بمعنی( ژنێک ههناسهکانی)  بٲسم شعري دٌوان األدبً إنتاجها،  

 اإلشعار لكتابة باإلضافة( العشك أشواق) بمعنی(  عٌشك تاسهکانی)  بٲسم آخر شعری وكتاب

             الرواٌة لكتابة تطرلت لد والخواطر

 :: الشعرٌة أعمالها من نماذج

 المدر مهاطرات 

  الٌٲس ٌنتابنی حٌنما

  لمٌان من

 بابسآ نفسی اری

  مرارآ بٲسمن اندد

  الرر ثم..  انتابنً مما اتٲثر

  افكر و  شا کل اترک

  اتذكر و..  الخٌاالت تٲتً و

  والجمال والشوق الود من ماضٌآ

  ٲتحسر و

  الول و الول

 ؟ البشر من كنا هل

  جوابآ اسمع لٌتنی ٌا

 اوهامآ اتخٌل ال كی

  اتصور نفسی اری و

 .. المدر مهاطرات

 البحر حورٌة                                      

  استرجع لو تمنٌت کم

 ی صبا سنوات

 .. البحار عروس ٲصبح و
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  الجان، ابناء ٲحد وٲعشك

 ..  النجوم اصل من حورٌة فٲنا

  الشمس اطبللة عند

  بروٌة،

  الماء فی رٲسً ٲؼطس

 .. ماالنهاٌة الی بعٌدآ وٲبحر

  الؽروب، عند و

  النجوم كما وٲتٲلٲل عالٌا برٲسً ٲرفع

  الممر، جمال بهابً من وٲزٌد

 ، ٲلمنٌة ٌا

  السنٌن بها شاخ فاتنة أمراة

  الدهر بها لعب أمرأة

 .بالسفن الرٌاح كما

 صدٌمی الی  

 صدٌمً ٌا

 ..  الرلصات كل لن

 .. واٲللهام

 .. والعشك

 .. ٲورالً بعثرت لمد

 .. حبآ وٲمطرت

 .. عشمآ وٲفضت

 .. ٲنت الوجود ٳله ٌا

 .. ٲنت الدرب وصدٌك

 .. ٲشرلت مهجتً
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  ٳشرالاتً من و

  ذهبٌة خٌوطآ نسجت

  ٲنٌر بمهجتً لعلً

  المبلٌٌن، درب

 .. كفی

 .. جلوسآ كفانً

 .. سجنآ كفانً

  ولت حان

 .. الضحن

 .. الرلص و

 .. والعشك

 .                         وصدق براءة بكل

 العاشك أٌها 

 ؟ تعرؾ ال زلت أما

  الدهر مضی لمد

    ، أخری تلوى واحدة تتلى والسنٌن

   األوتار علی تعزؾ ماتزال واألنامل

  رنٌن ٌصدە ال لملب

  ، األنٌن وال ترهبه األوجاع ال

  الملب مهجة علی فالضرب

  ، الملب لهو و العود کعزؾ

   العشك ترنٌمة ٌزؾ حٌن

  ؛..البالٌه کرالص رالصة تحلك

 ٌافعا فإادي زال ما



 الذخابر

43 
 

    متؽردآ الطرب ٌنشد

   الدهر مرور رؼم فهو

  البکاء عن ٌکؾ ال

 ، الشوق و اإلنتظار ووجد

   الكابن اٌها

 ؟! أضفاري نعومة منذ بن مهوسة أنا

  هذا إحتظاري ٌکفٌن اال

 ؟..!أنفاسً أخر التمط وأنا

 موتً سكرة ٌرضٌن اال

 ، مبلذي وجدت لد جدٌد من هنا ها

    سرمدي لعشك مؽرم بحضن

 ، لٌلة و لٌلة ألؾ لٌالً من کلٌلة

  منتشً سکٌر کسخاء

 ، شد و مبتؽاء دون معطاء

 ، سخً معطاء ولٌد هو فالحب

  العشك هذا لجمال ٌا

   والوجد الهٌام ؼٌر منن ٌؤخذ ال

 ؟ ذاته بتعذٌب ٌتلذذ العاشك وهل

 الروح لعطاء سبٌل الحب کؤن

 ! هذا عشك أي و

  بكرم سخابه من ٌوهب شاكرآ

 ، والساحر السکٌر ٌمنح

 ..سحرآ موته فً ٌرى و 

 نادآل زلت ما هل العاشك أٌها
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  ؟ المعشوق للب ممهی فً

  أزلی ؼناء صوت بترنٌمة وتتلذذ

؟...! خالدا بات



 الذخابر

45 
 

 

 متوج نبٌلة.أ 

 الذاتٌة السٌرة

  البلذلٌة محافظة.. السورٌة العربٌة الجمهورٌة من... متوج علً نبٌلة

 تشرٌن جامعة فً رٌاضٌات فرع اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة خرٌجة

 الشعرٌة أعمالها من نماذج

 مالمح بال وجه

 ..... عٌنً أفتح

 "حسنا وجهً أعرؾ لعلً

 آخر"وجها فؤرى

  آه..... . آه

 الكلمات فٌه ماتت زمن من

 األلنعة فٌه وسمطت

 الموسٌما بٌن أمٌز ماعدت

 األصوات ونشاز

 ....... أصرخ

  الكل ٌتجاهل

 .... صوتً

  ٌضٌع... ٌضٌع

 "نارا أشعل

 لافلة سوابح عل

 تحملنً

  لكن

 األعٌن كل
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 رماد بحر أؼرلها

 فرحً فً دمعً امتزج

 لوسً كسرت

 صٌد رحلة أول فً

 لندٌل عن أبحث

 اللٌل عٌن ٌفمؤ

  أبصر ال لكن

 الؽربان أسراب إال

  ٌؽزونً المهر لماذا آه

  ٌسكننً والحزن

 ... ٌودعنً والفرح

  سراب.... سراب

 .... أرى

  عٌنً ٌمؤل والرمل

  على أجاج والملح

 ...... شفتً

  بؤلنعة الكل.... والكل

  أعرؾ ماعدت أنا حتى

 ... أنا من

 !؟ أنا من

  ٌصفك الكل.... ٌمثل الكل

 ..... ٌبمى واأللوى

 متوج علً نبٌلة 
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 " ِهٌام  "  

ٌمُ  ن   شرٌان   فً أ ه  طر   ع 

 ...ب داخلً جنُون   

مُنً  ٌ سح 

د   ذٌان   ح   ...اله 

 !بعذاباتً أ ت لذَّذُ 

 ...جنُون  

ن   ٌ نت ُشلُنً خر   إدمان   م   آل 

ى    .. تُر 

؟ ل ً ٌ شف عُ  ال أ   لن   ذ 

 ب ُحل م   الُممٌَّد ةُ  أ ن ا و  

ول ن   أ ُطوؾُ    ح 

 الجبةا،.. أ تب عث رُ 

طن   ال  ٌ من ُحنً  و 

كَّ  ة   ح   !األ لام 

سافاتُ  طال ت    ...الم 

ًء   المزارُ  و   ثل ً ظ م   م 

ن   ل ماء   !ل 

 ...ت ؤتً ه ل  

ةا، س حاب ةا  ر   ماط 

ف ً ل ٌل ً؟ ت ش   !ؼ 

 متوج علً نبٌلة
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  اللذٌذ الموت

 لشعرٌرة لً ٌحمل.... الموت إنه

  اللذٌذة الحٌاة

 علٌها أعتدت ما ونشوة

 رحلتً أتابع تجعلنً وجرأة

 .... معدودة ولحظاتً

 .. المول أخشى ماعدت

  الملونة العٌون فً النظر وال

  بٌن ٌحمل الذي المبلن هاهو

  الخبلص... الرحمة أصابعه

 والطمؤنٌنة

 والفمراء األؼنٌاء مضاجع وٌسوي

 .... لً ٌلوح

 وصرعتنً..الحٌاة صارعت... نعم

  ألفظ الصراع حلبة على وهاأنذا

  وسعادة بانتشاء أنفاسً

 !؟ لماذا أتدرون

  اآلن علً ٌخاؾ الكل

  العطؾ بعٌن إلً ٌنظر

 ..... أحتاجه كنت

  أحد علً ٌعطؾ ولم 

  وطاب مالذ لً ٌحمل واآلن

 الملذات تعوؾ نفسً ولكن
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  إلٌها بحاجة ماعدت

 لذٌذ بؤلم متخمة روحً أحس

  األكؾ على سؤحمل للٌل بعد

  ما شخص ٌودعنً ربما

 .... عٌناه وتدمع

  أوسع الجدٌد بٌتً سٌكون

  ضاق الذي العالم من

 ..... اختنمت حتى

  ي لبر على البخور سٌشعل

 ... والورد التراب وٌنثر

  تربتً تدؼدؼان بٌدٌن سؤحس

  عظامً تسمً ودموعن

 األخٌر مثواي فً"سعٌدا وسؤكون

 ... الجمٌع سٌتساوى هنا

 .... الجمٌع وسٌرحل

  عبلن من ستنزل المساء وفً

 .... تربتً على مشتالة نجمة

 متوج علً نبٌلة 
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 "َمالِكً ٌا"

ً ٌا بلك   ...الت لُمنً م 

ي  أنس ى   ل ن   أن ا   ُمراد 

بلكً ٌا  ...ل وم   ُربَّ  م 

ي فً وجداا زاد   ناد   ع 

 بُعدآ أ رؼ ب   أ نُ  ل م  

باد   أؼلى   ٌا ع نن    الع 

رد   أ نت   ٌاتً فً و   ح 

 الفإاد ن بض   من ٌسك  

 ُشعاعاا إالّ  أر   ل م  

ً فً الح   ٌ ش  ي و   ع   زاد 

ن   فً ضاق    ص دري بُعد 

ن للبً لٌس ماد   م   ج 

 -:العاذلُ  أٌ ها

 رفمآ، 

ي ع هد   أ نُكث   ل ن    داد   و 

ً ت وأ م   ٌا أنت  َ   و     ُروح 

ي فً كحآل تبك  ُسهاد 

 س مابً فً نجمً أ نت  

ي و   ص حوي ُحلمُ   ُرلاد 

 !ل ً ُعد  ... ٌــــا أ نت   

 ازدٌاد   فً شولً إن

 متوج علً نبٌلة
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 البحٌرى رانٌا.د 

 الذاتٌة السٌرة

 شلتوت بحٌرى حسن رانٌا:  االسم

 الزراعٌة العلوم فى الفلسفة دكتوراة

 الزراعى االلتصاد بحوث معهد - الزراعٌة البحوث بمركز تعمل

 : الشعرٌة أعمالها من نماذج

   هنادي لصٌدة 

  بكبلمً أعبر ممدرتش=  أحبلمً فارس شفتن أنا

  بمنامً شاعر وبشوفن=  بملبً بتحس وعٌونن

  أٌامً شباب فً وبشوفن=  راسً.. عالل شٌخ وبشوفن

   إلهامً همسن على وٌطٌر=   ٌرفرؾ أما بملبً وبحس

 

  مسافر بالحب حسٌتن=  للبً ؾ اللً الهادي الركن فً

  حاضر ٌمول وللبً هوانا فً=  تخبً ما تمول اللً  وعنٌن

  مذاكر انا دا عنً تخببش ما=  لوللً فٌن شفتن وسؤلتن

  شاعر زٌن كمان للبً وانا=  للبً بتكلم شفتن أنا

 

  لصادي بتبص وعٌونن=  دي الناحٌة للبً على بصٌت

  هنادي اسمً اٌوه وصارحتن=  أخبً ممدرتش انا وساعتها

  معادي وال شبرا بتفرق ال=  ورانا اللً بابا وعمارة

  دي المرة أٌوه وبمولن=  حبٌتن أنا أٌوة حبٌتن

 

  تانً زمان بالحلم ونعٌش=  أحبلمنا ٌحمك الحب
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  أمانً الملب م ونضٌع=  أٌامنا من نهرب مببلش

  عجبانً بروحن راضٌة أنا=  ثانٌة ولو  -- مٌة لو عمرن

   ثوانً منه اكبر أنت ٌبمى=  منن اكبر الحب عمر لو

 

  للبن صوت هسمع انا وبملبً=  حبن تمام زي وبحبن

  صدن واتحمل افارلن وال=  بعدن واتحمل بخاصمن ما 

  وعندن عندي كبٌر والمعنى=   احباب ونعٌش اصحاب خلٌنا

  وعهدن عهدي عن نتنازل=  جمعنا اللً الحب معنى مش

  ودن ٌزٌد بنوتً وتمول=  بابا همول بتحب ما زي

 ردن اٌه هٌكون وهشوؾ=  هرضى كمان ماما ٌا لً وتمول

  البحٌرى رانٌا. د

   ملهمً صورة

  ٌسكرنً عٌنٌن فً اللٌل أعانك

رُ  وٌبمى  بؤضلعً العناق   س 

دُه   كتاباتً تُنش 

ل   فبل   لؽٌري بذراعٌن ت م 

  بذاتى األبمى بؤنن مولنا وكن

 داخلً بدٌلُ  لن فلٌس

 .. تعلم ألنن

 احتمالً فوق أحبن أنً

 اختٌاري بدون أعٌشُ  فٌن  

 أنتصاري وأنت انبهاري فمنن  

ر   كان   وإن   هوان   من لً لُدّ 

  المدار   بملب نجم فإنن
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 ... فحبن

  ٌزٌننً صدرى على وشاح

 األنظار   به أبهر وعمد  

 باألرجاء   فاح عطرا أٌا

 ..بالوجدان؟ وأنت الفراق كٌؾ

  ولت كل وفى فٌن أفكر

  إحتمالى فوق أفكر وأبمى

  األمان وفٌن الحنان أران

  سكر كمطعة حروفً فتؽدو

  الحنان طعم   ألسمٌن وذبتُ 

د عشمتُن   فإنً   األلم ح 

دَّ  الجنون   وحد  العناد وح 

 ..؟ أحبُن ال ولمَّ 

 وأشعاري لؽتً سرلت ولد

 تسكبها عٌنٌن من بنظرة

 كتاباتً سر عٌنٌن ففً

  للبً سوى ٌمرأها لم

 بؤبٌاتً أجسدها

 ..بربن لً فمل

 ؼٌرن أجالس كٌؾ

  دمً فً المسافر وأنت

  بؤحبلمً الفارس وأنت

 ..عمري؟ ٌا وكٌؾ كٌؾ

ا  أنادي    بذاتً؟ أسمن ؼٌر أسما
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  البحٌرى رانٌا. د

 وبس أنت

 البحٌرى رانٌا. د.بملمً......    

  عنادن بس حنٌن أنت

  حد ملهوش جنانن جنب

  للبن وأدخل بحبن واما

 بجد هزارنا كل تملب

  خٌالن فضى الولن ما كل

  جد الوالع أرض وانزل

  تانً وتسرح عنً تبعد

 حد ومالٌش عاشك وتمول

  بحبن انً تصدق نفسً

  والملب الروح جوه وأنن

  مرة نفسن تصارح نفسً

 بحك عنً روحن تسؤل

  خصامنا ننسا ٌاعمري نفسً

  بصدق أنت بحبن أصلً

  وأنت أنا ٌجمعنً الٌوم أمتى

  الحب حروؾ كل نكتب

  ٌعرؾ العالم كل امتى

  وبس وانت انا حبً لصة 

 مشاعر ٌمروا  فصولها جوه

  جد العاشك فٌها ٌحتار 

  ٌعرؾ العالم كل أمتى
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  بجد االلوى وانت انا ان

  ٌومً فى انى تعرؾ لو آه

  حد بشوؾ ما حلمً فى حتى

  الملب ٌاروح الحلم جوه وؼٌرن ؼٌري

  حٌاتً ان تعرؾ لو آه

  تتعد دي حبن فى بس

  بعدن فى الدنٌا كل أما

  تتعد وال تتحس ال

  مرة فى ضدي بتعند اما

  الود اوتار كل تمطع

 وانسا هصالحن انً عارؾ

  الود ربط أحاول وارجع

 مرة فى السى أحاول ما كل

  الود لنفس أحن برجع 

  حنٌن أنت ما بحبن أصلً

 حد ملهوش جنانن جنب عنادن بس

  البحٌرى رانٌا. د
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  الثانً المسم

 

 المصٌرة المصة
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 جٌل الرواد

 إدرٌس ٌوسف الدكتور  

 : الذاتٌة السٌرة

 األعمال من بالعدٌد األدب أُثرى مصري ولصصً مسرحً كاتب ، إدرٌس ٌوسؾ األدٌب

 ٌستمر لم ولكنه النفسً الطب فً وتخصص ، 1947 عام الطب كلٌة من تخرج ، والرواٌات

 أعماله طبعت ، والمسرح المصص وفن باألدب ولعا كان حٌث ، المجال هذا فً العمل فً

 . والحرام النداهة مثل شهٌرة وسٌنمابٌة مسرحٌة ألعمال منها كثٌر وتحول األدبٌة

 : بداٌة

  1927 عام العربٌة مصر بجمهورٌة فالوس لمركز التابعة البٌروم لرٌة فً إدرٌس ٌوسؾ ولد

 ٌوسؾ وكان ، األراضً استصبلح فً ٌعمل كان إذ مصر ربوع فً التنمل كثٌر والده وكان

 وااللتحاق للتفوق دفعه مما طبٌبا، ٌصبح بؤن وٌحلم الكٌمٌاء بعلوم مؽرما صؽره فً إدرٌس

 . الطب بكلٌة

 : حٌاته

 ، البرٌطانً لبلحتبلل المعادٌة بالمظاهرات الطب دراسته سنوات خبلل إدرٌس ٌوسؾ اشترن

 بدأت وهنا ، للجنة وسكرتٌرا ، الطلبة عن الدفاع للجنة تنفٌذٌا سكرتٌرا واختٌر ، فاروق وللملن

 إعجاب اللٌت والتً المصٌرة لصصه أولى وكتابة ، الثورٌة الطبلبٌة المجبلت بإصدار أعماله

 . الطبلب زمبلبه

 ومفتشا ، نفسٌا طبٌبا ثم ، سنوات لعشر العٌنً بالمصر طبٌبا تخرجه بعد إدرٌس ٌوسؾ عمل

 من الفترة فً األهرام بجرٌدة كاتب ثم ، الجمهورٌة بجرٌدة محررا صحفٌا عمل ثم ، للصحة

 عضوا كان إذ ، العالم حول الرحبلت من العدٌد إدرٌس لٌوسؾ وكان ، 1982 وحتى 1973

 . الدولً الملم ونادي ، الكتاب واتحاد ، األدباء وجمعٌة ، المصة لنادي

 ثم ، روزالٌوسؾ ومجلة ، المصري جرٌدة فً المصٌرة لصصه من عدد إدرٌس ٌوسؾ نشر

 العالم وفً ، 1963 حتى كطبٌب عمله واصل ثم ، اللٌالً أرخص المصصٌة مجموعته أصدر

 وللده أصٌب حتى معهم وحارب ، الجبال فً الجزابرٌٌن للمناضلٌن إدرٌس ٌوسؾ انضم التالً

 . الجزابرٌة بالمضٌة لنضاله وتمدٌرا شكرا وسام الجزابرٌون

 للنظام المعارضة أرابه عن للتعبٌر الجرأة ٌمتلن وكان السٌاسٌة بالمضاٌا إدرٌس ٌوسؾ انشؽل

 . السادات أنور دمحم عصر فً السٌاسً للوضع وكذلن ، الناصر عبد لجمال منتمدا كان فمد ،
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 األدبٌة أعماله

 : المصص

 . 1957 فرحات جمهورٌة –

 . 1958 شرؾ حادثة –

 . 1958 كذلن ألٌس –

 . 1961 الدنٌا آخر –

 . 1962 األسود العسكري –

 . 1969 النداهة –

 : الرواٌات

 . 1959 الحرام –

 . 1962 العٌب –

 . 1964 وثٌران رجال –

 . 1977 فٌٌنا السٌدة –

 : مسرحٌات

 1957 المطن ملن –

 . 1958 الحرجة اللحظة –

 . 1964 الفرافٌر –

 . 1966 األرضٌة المهزلة –

 . 1983 البهلوان –

 : مماالت

 . 1968 مطلمة بصراحة –

 . 1971 إدرٌس ٌوسؾ مفكرة –

 . 1972 لارة اكتشاؾ –
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 . 1977 اإلرادة –

 : أعماله من نماذج

 إدرٌس ٌوسف/  نظرة

ا  كان ا  مثلها، صؽٌرة طفلة تسؤل أن ؼرٌبا  ٌعدل أن وبراءة بساطة فً تعرفه ال مثلً كبٌراا  إنسانا

ا  معمداا  تحمله ما وكان تحمله، ما وضع من  ،«بالفرن بطاطس صٌنٌة» تستمر رأسها ففوق. حما

 وكان المخبوزة، بالفطابر مفروش الصاج من واسع حوض ٌستوي الصؽٌرة الصٌنٌة هذه وفوق

 مهدداا  تحمله ما كل أصبح حتى علٌه؛ استماتت التً الدلٌمة لبضتها رؼم انزلك لد الحوض

 .بالسموط

 سببلا  وتلمست. الحمل إلنماذ وأسرعت الحٌرى الصؽٌرة بالطفلة أحدق وأنا دهشتً تطل ولم

 ثم الصٌنٌة، فتمٌل الحوض وضع من وأعدل الحوض، فٌمٌل الصٌنٌة أسوي وأنا كثٌرة،

ا  أضبطهما  االطمبنان فً وزٌادة الحمل تثبٌت فً أخٌراا  نجحت ولكننً هً، رأسها فٌمٌل معا

 .المخبز إلى تعود بؤن نصحتها

ا، لها أرى كنت فما رأسها، فً دار ما أدري ولست  أنها حدث ما كل الحمل، حجبه ولد رأسا

 .«ستً» كلمة إال منه أذنً تلتمط لم كثٌر بكبلم تؽمؽم وهً مضت

 المدٌم ثوبها عن وال بالسٌارات، المزدحم العرٌض الشارع تخترق وهً عنها، عٌنً أحول ولم

 كانتا اللتٌن رجلٌها عن حتى أو الفرن، بها ٌنظؾ التً المماش لطعة ٌشبه الذي المهلهل الواسع

 العارٌتٌن لدمٌها تنشب وهً عجب فً ورالبتها. رفٌعٌن كمسمارٌن الممزق ذٌله من تطبلن

 الصؽٌرة بالفتحات وهنان هنا تنظر ثم تتحرن وهً وتهتز األرض، فً الكتكوت كمخالب

 ولكنها الشًء، بعض تتماٌل ولد للٌلة، ثابتة خطوات وتخطو وجهها، فً السوداء الداكنة

 .المضً تستؤنؾ ما سرعان

 تحدث أن ثانٌة كل فً أتولع كنت فمد حركاتها، من دلٌمٌة كل امتصتنً حتى طوٌبلا؛ ورالبتها

 المزدحم العرٌض الشارع تخترق أن الطفلة الخادمة استطاعت وأخٌراا  الحمل، وٌسمط الكارثة

 .الكبار كحكمة بطء فً

 وُخٌّ ل   فظننت تتحرن وال تتولؾ، شاهدتها تختفً أن ولبل اآلخر، الجانب على سٌرها واستؤنفت

 ًّ  كان وصلت وحٌن إلنماذها، أسرع وأنا تدهمنً عربة وكادت. لتدهسها لادمة عربة هنان أن إل

 ووجها تتفرج والفة فكانت هً أما. اعتدال أتم فً والصٌنٌة والحوض ٌرام، ما على شًء كل

 وٌصرخون ٌهللون وهم حجمها، مثل فً أطفال ٌتماذفها المطاط من كرة ٌتابع األسمر المنكمش

 .وألم حسرة بنظرات تتابعهم وهً وٌضحكون،

 تنحرؾ أن ولبل بها، تمضً الدلٌمة مخالبها راحت جدٌد فمن كثٌراا، تتولؾ ولم تلحظنً ولم

 ابتلعتها ثم طوٌلة نظرة واألطفال الكرة على وألمت معها، الحمل واستدار مهل على استدارت

 .الحارة
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 من الجٌل الحدٌث

 كرارة نهاد.أ 

 : الذاتٌة السٌرة

 كرارة نهاد

 العدل بوزارة حسابات مراجع 

 مصرٌة وروابٌة كاتبة  

 (مطر لطرات )و(  ٌاسمٌن عشوابٌة( ,)الصحبة بوح) مثل مشتركة كتب لها صدر  

 فردٌة كتب  

 الوجع نٌسان لصصٌة مجموعة  

 الفراشات مدن نثرٌة لصابد كتاب 

 الدمشوري رواٌة  

 الحلم حدود آخر رواٌة . 

 ًالكترون 

 األخٌرة الحب أوراق  

 موارب باب من العالم 

 الثمافٌة للمً مإسسة من تمدٌر شهادات  

 للدعم  حلم كذا فرٌك من تمدٌر شهادة 

 اإلدرٌسً منتدى من األدبً اإلبداع درع 

 نٌوز الصحبة لمولع إدارة مجلس ربٌس نابب سابما شؽلت 

 اإللكترونً للنشر الثمافٌة الصحبة لدار تنفٌذي مدٌر وسابما  

 الحر الفكر جرٌدة مولع إدارة مجلس ربٌس وحالٌا 

 اإللكترونً للنشر الحر الفكر دار تنفٌذي ومدٌر 

 : أعمالها من نماذج

 

 شجرة لصة

 (الوجع نٌسان) المصصٌة المجموعة من

 شهرزاد دار......  الثالثة الطبعة
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 المطر بمٌاه روانً الصحراء، فً المولى ؼرس نً بذرة، مجرد البداٌة فً كنتُ  صؽٌرة، شجٌرة

ًَّ  على الصباح فً الندى لبَّلنً ترابٌة   عاصفة   الصؽٌرة بؤؼصانً عصفت كلما النمٌة،  وجنت

 .ٌلتبم حتى بدموعً جراحً ضمدتُ  الصؽٌر بجسدي أظافره بري حٌوان ؼرز كلما بلُطؾ،

 فً ٌُدفّ بنً لحابً داخل النابض للبً فمط حنٌناا، وال حناناا تمن حنً لم أمامً الممتدة الصحراء

رة، الشتاء لٌالً  وؼناءُ  صٌفاا، الحارلة الشمس أٌام فً البسمة   تمنحنً المرحة وروحً الُممط 

 .والوحشة الوحدة لٌالً فً ٌإنسنً الممر

 الصحراء، تلن عن أرحل أن بتمنّ ً والعصافٌر والممر والشمس السُحب أطالع باسمة، صرتُ 

ا لً ٌحمل حولً ٌحوم الذي العصفور أستطٌع، أال أخشى لكنً  كشجرة   إلً، تنتمً ال ثمرةا  دوما

ع لم تناسبه، شجرة   إلى فؤتحول داخلً ٌُنب تها أن أراد أمل، فً تبسمتُ  حزٌنة    روح أنَّ  فهم ٌستط 

ا، بعضه عن ٌختلؾ الشجر ا أُنب ت ال زهر شجرة وأننً بعضا ا أطرح بل لآلكلٌن، ثمرا  فرحا

 .سكٌناا منحنً وردةا  ٌمنحنً أن منه أردتُ  وكلما أنا، أفرح كً الحصاد   أنتظر وبهجة،

 إلى الممتدة بؤفرعً بعٌداا ورحلت بستانه من جذوري والتلعتُ  بها، نحرتُه األمر، نهاٌة فً

ا افترشتُ  أخرى، عصافٌر   ٌمنحنً أال بالدعاء السماء ، نهر   بجوار أرضا  جذوري مددت جار 

 نهر البركات، ٌمنحنا أكبر وشجر تؽنً صؽٌرة شجٌرات حولً، من والص حبة بالجمال مستمتعةا 

 والعصافٌر السحب أرلُب أُعد لم الملونة، الفراشات فٌه ترلص والهواء رالصة نؽمات ٌصنع

 .الطٌران بتمنًّ 

ا، برأسً فؤحدث بمنماره صؽٌرةا  زهرةا  نمر رأسً، لمة على ؼراب   حطَّ   ال إلٌه نظرت جرحا

ط أن الرٌاح وسؤلتُ  مبالٌة، تنً أورالً، تُمّش  ا أسمطته باردةا  عاصفةا  فمنح   .أرضا

 .البركات سنًّا األكبر األشجار منحتنا الجدول، ؼنَّى الزهرات، ضحكت

 

 األخٌرة الحب أوراق كتاب

 رسابل أدب        

 األبد إلى ٌستمر لم الذي إلى

 ..عزٌزي

رنً األفك فً المادم الشتاء رنا حٌن السابك، الشتاء لماءات أذكر بن، ٌُذّك   نضحن المطر تحت س 

لةا  السماء إلى وأنُظر كفً، فً المطر لطرات ألخبّ ا ٌدي أمد   طوٌلة، لمدة   تافه   شًء   على  ُمبته 

 أكثر ونضحن هدؾ ببل وإجابات طفولٌة، وأسبلة حوارات، نطرح األبد، إلى للبن   تمنحنً أن

ن كً الجنون بعض إلى تحتاج أنن وأخبرن   جدًّا، مجنونة   أننً تخبرنً. فؤكثر  حٌاتن تُواز 

بلا  السماء إلى فتنظر البلزم، من أكثر العاللة    .األبد إلى مجنونت ن ٌحرمن   أال ُمبته 

 الدموع ٌمحو الذي الوحٌد ممابل، دون ابتسامات   منحً تستطٌع الذي الوحٌد أنن   أخبرتُن   حٌنها

د روحً، فً الزهر وٌزرع  .وحدي لً نور   من لب ساا وٌمنحنً الخفٌة، الروح جراح ٌُضّم 



 الذخابر

62 
 

 لم وجودي فً السعادة أن أخبرت نً كلماتً، تل ت التً ابتسامت ن   إثر على ابتسامتً اتسع ت

ٌها التً الجرٌحةُ  وأننً وحدي، لً هو عٌنٌن برٌك   وأن لبل، من ت ختب رها ٌه جرٌح   ٌُداو   .تُداو 

ا أذُكر رو أٌضا  رأٌته معن، ما كل له فؤلمٌت   طعامن، من لطعةا  ٌستجدي أت ى الذي الصؽٌر الج 

 .مخٌفاا كلباا وصار كبُر   ولد وحدي الٌوم

ا هكذا  ت نهُشنا الذاكرة فً لابعةا  مخٌفةا  تُصب ح الزمن ٌمر   حٌنما الجمٌلة؛ الصؽٌرة األشٌاء دوما

 روحً تاركاا فجؤة ٌتولؾ ولم اآلن إلى استمرَّ  لد عمرن لطار كان إن الؽرٌب، أٌها تُرى. ببطء

 !ستبدو؟ كنت   كٌؾ وحٌدة،

ا  الجمٌبلت من ومزٌداا والدؾء الجاذبٌة من مزٌداا األبٌض شعرن خصبلت تمنحن أشٌب   عجوزا

 .حولن من

ر للا أنَّ  أم لً، عٌنٌن وبرٌك بابتسامتن ُمحتف ظاا ستظل   كنت هل سترانً؟ كنت كٌؾ تُرى  أالَّ  لرَّ

ا أحٌا أن واختار   معن خذالن   سطور   أحٌا  لدعابن استجاب   إنه أم بعدن، من الفمد من سطورا

 !مفجعة؟ أخرى بطرٌمة   ودعابً

 .حزٌنة أنها فً تتفكُ  نهاٌاتها المصص كل

 نسٌرُ  ألدار فكلها فعلً، اختٌار هو الحمٌمة فً اختٌار وال صعبة، االختٌارات كل الوالع، فً

 .بصمت تمب لها علٌنا فمط تؽٌٌرها، على ممدرة   أو وعً دون   إلٌها

 بعده فراق ال المادم لماءنا أنَّ  األمر، فً الجمٌل   لكن أعوام، أو عام   بعد وربما نجتمع، ؼداا ربما

 .خوؾ وال مسبمة تولعات ال حزن، وال

 .الحزٌن للبً ٌا إذاا لماء   إلى
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 أحمد جهاد ضحى.أ 

 الذاتٌة السٌرة

 أحمد جهاد ضحى

 دمشك جامعة من اإلعبلم فً اجازة 

 تشرٌن جامعة من التربٌة فً اجازة 

 العرب الكتاب اتحاد عضو 

 والرواٌة المصٌرة المصة فً مإلفات سبع 

 عبد فتحً دمحم. د مع البشرٌة التنمٌة فً مشتركة مماالت وٌحتوي أدبٌة لمحات كتاب 

 . العال

 عام عن أول مركز  والفرات النٌل أدٌبة آخرها العربً الوطن فً الجوابز من العدٌد 

 (ثامنة سماء) بعنوان لصصٌة مجموعة عن ٨١٠٢

 للطبع والفرات النٌل مإسسة( ومضى) بعنوان رواٌة عن ٨١٠٢ لعام كتاب أفضل 

 مصر فً والتوزٌع والنشر

 الجامع العربً للمنبر العلٌا اإلدارٌة الهٌبة عضو 

 العرب المثمفٌن التحاد اإلدارٌة الهٌبة عضو 

 منظمة مع بالتعاون المصصٌة والومضة المصٌرة المصة فً تحكٌمٌة لجان عضوٌة 

 العرب المثمفٌن واتحاد والدٌممراطٌة السبلم أجنحة

 برس سفٌر)  والعالمٌة العربٌة الدورٌات فً المماالت من العدٌد - cnn العربٌة - 

 أنباء - العراق االسبوعٌة - العراق سٌروان - بارٌس من الفٌصل - لندن من الحدث

 صحٌفة - السومرٌة امارجً ومجلة اللبنانً بمحة مولع - مصر وعاجل المصرٌة الٌوم

 (الجزابرٌة الجمهورٌة

 وكندا والمؽرب والجزابر والعراق مصر فً التكرٌمات من العدٌد 

 سورٌة فً الخٌرٌة الجمعٌات خبلل من اجتماعٌة ناشطة. 

 : أعمالها من نماذج

 سروتٌن بٌن

 سابك عن لوجد وجها أمامه وكنت اللماء، شرنمة األلدار فحاكت زمن، منذ طٌفه راودنً

 .عاضفة

ا  األماكن أكثر فً التمٌته ا  بدا.. بعناٌة مرتب كحدث للصدؾ، تولعا  كلون آسراا .. كبحر طاؼٌا

ا .. الؽروب ا .. التعب كمامات شاهما ا  أنامله من الضوء ٌشرد.. كالمطر بسٌطا ا  ؼٌوما  . وفرسانا

 تفاحها، ولون أمً بتوصٌات المسورة الشرلً، بفكري السجٌنة أنا األولى، اللحظة لبل عرفته

 . الجلجلة مضابك فً الشون تاج المعتمرة أبً، بمحرمات المزنرة
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 مضًء لون بخفة المكان فً ٌتجول كان االشتعال، ونصؾ الخفر حمول فً بعٌنٌه عٌناي التمت

 . أوسمة أو مراسم أو بطموس ٌنخرط ال لوحة، فً

 كنت وجبلله، بسحره المكان ٌلؾ عجوز، خد ٌلثم طفل، جبهة ٌبلمس ممرورة، مرٌضة ٌجس

 . ذلن أتولع أو أعرفه

 .. العبك حدّ  به تعلمت ، إرادة من أوتٌت ما بكل إلٌه انجذبت

 لكن الحٌاة، عشك ذروة فً النهاٌات تداهمنا أن متولعة أو مؤلوفة ؼٌر أو ؼرٌبة لصة لٌست

 . والتماهً االلتصاق وربما االرتباط ذلن تفاصٌل المدهش

ا  الضباب بروابح معفرة ثمٌلة بخطا البٌت إلى عدت ٌومها  . للمواجهة تجنبا

 صوته ونبرة كلماته طولتنً سحٌك، بود زوجً عانمنً مستوٌاته، أدنى إلى الكبلم اختصرت

 . الصؽٌرة ضحكاتهم ولون أطفالً وثرثرات الهادبة،

 صرت فمد حٌاتً كروم على تعرش التفاصٌل تفاصٌل فً رأٌتن.. بٌننا حاضراا  كنت لكنن

ا  مدارن ضمن ا  اكتشؾ كوكبا ا  أو حدٌثا  . ٌحترق شهابا

 ذلن روحً، اخترلت التً زوجً نظرات من فؤهرب مبلمحً فً ٌلمحون أن أخاؾ كنت

 معه أبمى أن واألنواء، والرٌح الشمس تحت له وألسمت عاصفة سابك عن اخترته الذي الرجل

ا  ذاكرتً فً وسٌبمى مجعدة، ومشٌة دواء زجاجات من سٌعترٌه مما بالرؼم  تهزه ال جدٌداا  شابا

 .  السؤم رٌاح تطاله وال العمر أمواج

 مبتكرة لٌاسٌة وحدة اكتشافً سٌفهم هل والربٌع، االشتٌاق عمر فً به سؤؼدر أنً سؤخبره كٌؾ

  والبماء؟ االمتبلن ؼٌر للحب

  الحد؟ لهذا بن تعلمً سٌسامح هل

 ولؽتً ذاتً فً المؽروسة نظرتن نصل عن بمرافمتن، ورؼبتً.. لمابنا عن ألول أن عساي ماذا

  ؟.األعصاب ٌٌن وسكنان

  والصدٌد؟ بالدمع المؽسولة ألؼنٌتً سٌطرب هل

 ولع أسمع. سواي فكٌؾ نفسً ألنع ال فاشلة ممثلة أننً وأعرؾ الزوجة دور بتمثٌل وابدأ

 . ملكوتن إلى ابنها لسفر جارتنا انتحاب فً خطواتن

  النوم؟ لبل لصة لً تحكً ألن( ماما) ٌنادٌنً صؽٌري صوت ٌباؼتنً

ًّ  ٌركض  بٌدري فً ناراا  ذراعه فؤحس ٌطولنً بحٌرة، للب فً كممر حضنً فً ٌرتمً إل

 . الخرٌؾ مطلك ونسٌان مهتاجة ذاكرة بٌن متؤرجحة سرٌره إلى أحمله الٌابس،

 .. األمومة عجرفة بكل الصمت وأتوسل أتراجع لمابنا، لصة له أحكً أن أحاول

  جدٌد؟ بحر فوق ستطفك نوارسً وأن.. آخر مرفؤ إلى سؤؼادر أنً سؤخبره كٌؾ
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 أن سؤخبره كٌؾ آخر؟ سمت لها صار بوصلتً وأن األهداب بملوحة أإمن أنً سؤلنعه كٌؾ

ا  ستؤلؾ خطواتً   تبدٌل؟ لمدري أملن وال عطرن تعشك دروبً وأن ؼٌره طرٌما

 ٌطول أن وستصلً فٌها تلماه أن تتمنى ال جزٌرة فً سترسو أمه أن أكلمه أن أجرإ هل

 . أبداا  محطتها فً تبللٌه أال بالمستحٌل وستؤمل الحتضانه انتظارها

 . الصؽٌرة واآلثام والذكرٌات الكلمات آالؾ وتشظى ولع كممر للبً وٌتدحرج أصمت

 تتباعد أن وتمنٌت المفروض ٌؽٌر أنه لزح لوس عن وكبلمها الصدٌمات إحدى تذكرت

 . الرحٌل موعد أكتشؾ وال ألمان وال المشفى ذلن أزور فبل تحته أسٌر إلهً بموس السموات

ا  كنت الثانً لمابنا فً ا  األشجار وتشعل البحر إلى تفضً جبلٌة كدرب بهٌا  . واخضراراا  ورلا

ا  كنت  . الرٌح التمطتها تابهة سنبلة أعمالً فً النابت كالٌؤس حاسما

  الشاسعة المساحات آالؾ بٌنهما العمر ٌمتد زمنٌن بٌن تعجب كإشارتً ولفنا

 بل موافمتً عن أخبرتن.. الصؽر منذ كوتنً التً الشرق وشمس وحٌابً رصانتً فوق لفزت

 وأوراق بحٌاتً ألعبث أو ؼٌابً تفاصٌل ألرتب الولت بعض امنحنً لكن مرافمتن فً ورؼبتً

 ... التموٌم

 .. األمر لننالش مساء كل تزورنً أن واتفمنا

ا  تؤتً كنت الطاؼً المسابً البخور ولع على ا  شفافا  نبوح لساعات نجلس.. بالؽموض ومترفا

 بخفة وتؽادر المرة لهوتن وتشرب المتشظً الجسد ملوحة بٌدن تمسح الجفن، ٌرفل بدمع

 .. األثٌر

 . عنه الحدٌث اتفمنا ما إال شًء كل عن نتحدث وتؤتً التالً الٌوم فً وأنتظرتن

 الكتب الصدٌمات، وأسماء جدتً عن ودفاتري الملونة ألبلمً عن وضفابري طفولتً عن أكلمن

 لست فؤنت عنها، بالبوح محرجة أكن لم سرٌة األمور أشد المفضلة، العطر رابحة أحب، التً

 .. كسوان

ا  وألكسر انتظاري، ألبدد الكلمات هذه لن أكتب موعد دون انتظرن وأنا الصباح منذ  شولا

 .. الرمادٌة الخلجان على للضوء انكساراا  ٌستطٌل

 هل ، اإلجابة احتماالت كل معانداا  السإال وٌكبر.. تتممصنً بن أشعر.. تمترب أحسن

 سٌفكر بما أمً؟ للب ٌنكسر ألن أبً؟ ظن ٌخٌب ألن أبنابً؟ لً سٌؽفر هل زوجً؟ سٌسامحنً

  األصدلاء؟ عن وماذا إخوتً؟

ا  كنت ولطالما مبلذي أنن سٌفهمون هل  أو ٌعرفون ما ؼٌر أنن سٌفهمون هل بً؟ ملتصما

  إلٌن؟ المسافرة خطواتً سٌعذرون هل ٌتولعون؟ حتى أو ٌسمعون

ا  لٌس  .. هذا كل مهما
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.. إلٌن بنعشً أسٌر كفنً هو زفاؾ بثوب ملكوتن إلى تحملنً.. اآلن ذراعن أمتشك أنً حسبً

 .. األصوات ولع على األثٌر نرتمً

 ( ٌموت ال الذي البالً الحً سبحان)

 

 احمد جهاد ضحى
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 سلمانً صورٌة استاذة  

 من العدٌد على حصلتُ  ،1991 ماٌو 17 موالٌد من جزابرٌة روابٌة سلمانً صورٌة    -

 وشهادة والتلفزٌون، للمسرح دٌكور مصمم شهادة اإلٌطالٌة، اللؽة فً لٌسانس: منها الشهادات

 الكتابة عنَا  فضبل. والرسم أزٌاء كمصممة أخرى مواهب إلى إضافة. اآللً اإلعبلم فً تمنً

 (.أبً لتلتُ ) األولى ٌتهاروا صدور بعد وخاصة أشتهرت منها التً

 : أعمالها من نماذج

 حّسان وابنُ  الدٌّان حجر 

 

 للمدن وبٌعها الزرابً بصنع اشتهرت التً المدن إحدى داخل ، مّرت التً األزمنة أحد فً    

 ضد فتّان مجرب ترٌاق األرانب أكلة كانت.  أٌضا األرانب بصٌد اشتهرت كما ، المجاورة

 الذي ، وصمٌعه الشتاء جو على تموى ال التً الباردة لؤلجساد بالدؾء تبعث ، واألمراض البرد

 ..الفرابس منه ترتعد

ً الذي حّسان بن حّسان دخل  ٌحصل لم إذ ، أسف ا ؼضبان بٌته إلى ، للا رحمه أبٌه على سم 

 معتمدة ، عام بعد عاما تحبل حلٌمة زوجته كانت فمد ، الٌوم ذلن العشرة أوالده به ٌطعم ما على

 ما الذي بزوجها عبللتها عن اعتمادها فؤلهاها ، له تكاثرت ما إذا زوجته ٌفارق ال الرجل بؤن

 فً الرجال ٌمذفه خارجه المكوث وال ، تنتهً ال التً شكاواها ٌسمع ، بٌته فً البماء ٌطٌك عاد

 فصٌّرهما ، رأسه فً عٌناه ؼارت لد هزٌبل رجبل حّسان كان.  مالهم لهم ٌرجع لم ألنه كرامته

 صار حتى ، الحطب النار تؤكل كما جسده من ٌؤكل التفكٌر فؤخذ السهر كثرة من ، العدس كحب

 الموت أطفؤ ما إذا ٌطعمهم؟ من ، أوالده فً كذلن ٌفكر كان.  لحظة أي فً سٌنكسر كعود

 ٌنحر للرجال جرى وجهه فً األبواب أُؼلمت إذا الذي وهو ، عنه الدٌن ٌمضً من أو ، روحه

 سكت التً أموالهم خلؾ ٌجرون ، الكاهل مثمل مؽرما حّسان فؤصبح ، عتباتهم عند كرامته

 . عنها

 باب خلؾ من ٌنادٌه ، عنه ٌبحث بطنه ٌحمل رجل لدم ، العصر من الؽابرة الساعات أحد فً

 بٌته؛

 .. “ر كنت إن وواجهنً اخرج الُشإم حّسان ٌا..حّسان ابن" 

 بؤنه له لال لمد ، اآلخر هو جٌبه المال ٌعانك للّما إذ ، منه سلم الذي جٌرانه أحد صراخه لاطع

 وهرول ، شدٌدا ؼضبا الرجل ؼضب.  العجوز البؽلة ظهر على ، عٌاله مع لٌبل البارحة رحل

 ما سرعان التً المتفرلة الجموع وسط وٌندب ٌصرخ ، شحما الممتلبة لدمه ٌحمل بالكاد

 تجّمعت؛

 . “علٌه المؽضوب هرب لمد ، علٌه المؽضوب بمالكم هرب لمد” 
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 ولامت ، وجوههم فؤظلمت  والمهر الذهول أصابهم ، للخبر آذانهم ارتشاؾ لدر ثوان إال هً ما

 . لكبلبهم طعاما باردة لٌلة فً حامٌة بمدر تتوّعده عٌونهم فً األعاصٌر

 ، عّمه ابن ٌذكر ، معه ولد الذي والفمر حّظه ٌندب ، مبتبسا ؼٌظ فً حّسان ابن ومشى مشى

 أٌام فً تسعفه كٌؾ عرفت التً وزوجته ، وسناء الصادق ابنٌه ٌذكر ، ٌعد ال الذي رزله ٌعدّ 

 فتمدّم خٌال ظنه ، رعشة أصابته ، أمر نفسه مع حدٌثه لطع حٌن بسرعة حّسان التفت.  فمره

 من ٌمتلعها ٌكاد لزوجته ٌنظر ، والجوع السٌر أرهمهم الذٌن العشرة ألوالده ٌنظر مبال ؼٌر

 للبً بها ابتلً إّمعة ، حممن فً شبابً دفنت   النحس زوجة ٌا”  مجددا نفسه ٌحدّث األرض على

 أن خابفا ، بصدره ممسكا خلفه ٌستدٌر ، مرتجفا مكانه تسّمر لمد ، تولؾ.. “ . موتـ موتً ،

 الّرهب؛ من ضلوعه للبه ٌمزق

 “  هذا؟؟ كان ما ”

 فً فشل برهة بعد برزتا اللتٌن ، عٌنٌه من الحمد ٌتطاٌر ، زوجته فً ٌخزر التفت ، أحدا ٌجد لم

 . شافه بما مصدوما ، خلفه ٌنظر مسرعا ، مكانه

 لم ، ٌنبّههم خابؾ أوالده ٌنادي عزم ، ٌمترب بعٌد ، ٌفهمه لم بكبلم ٌهمهم ، ٌتبعه أسود ظبلم

 فواحد واحدا وأوالده زوجته ٌلتهم الظبلم رأى حٌن شدٌدا فزعا فزع ، حلمه ٌتجاوز صوته ٌكن

 صوت ٌتبعه كان ، مملتٌه فً العبرة جّمد الّرعد كؤنه خشن رهٌبا صوتا لكن ، ٌبكً أن أراد ،

 ٌهرب الجبان حّسان ابن»  ٌمول ، بشدة ٌنهره ، كبلمه أنهى إذا بارد بماء الحامً الحدٌد التماء

ك وان   سفٌه   الجبان حّسان ابن.  كالفبران  «.  و 

 مكان أي إلى هاربا ٌرتجؾ  ، مؽٌث فبل ٌستؽٌث ، ٌستطٌع فبل ٌنادي ٌلهث حّسان انطلك

 لم كؤن ، المكان نفس فً نفسه وجد حٌن فمط ٌتولؾ لم.  المخٌؾ الصوت ذلن من ٌعصمه

 بعمك تنفس ، فجؤة شًء كل سكن ، الصوت وتولؾ  أذنٌه فً حاد طنٌن انبعث ، لط ٌتحرن

 حجر كان.  رأى ما هول من ٌبهت به فإذا ألعلى نظر ، بعضا بعضها ٌضرب لدماه تختلج

 ٌا الدٌان الحجر أنا»  صوت بؤعلى وٌصرخ ٌصرخ ، البرق بسرعة نحوه ٌمدم فوله عظٌم

 أنفاسه كان ، عٌنٌه فتح ثم صرخ ، حّسان تؤوه« .  جبان ٌا الٌوم عظامن سؤطحن ، حسان

 وزوجته ، معه الؽرفة فً نابمون أوالده ، حوله ٌنظر بٌته فً كان لمد ، جامح كحصان سرٌعة

 ..فخرج ، الدٌن صاح أن إلى ٌتدبّر ، ظهره عل ٌستلمً رجع ثم ملٌّا فٌها فاه ، بجانبه تشخر

 ، مخلوق ٌراه ال كً(  البرد فً للرجال لباس)  لشابته فً ٌختبا ، مشٌته فً مسرعا كان

 المدن كل من فٌه تجمع سوق إلى ولج ، أحد ٌعرفه ال حٌث ، بعٌد مكان إلى وتوّجه حافلة استمل

 وراح وسطه تولؾ.  الجدٌد ورإٌة فمط النظر ٌحبّون الذٌن وأولبن مشترون ، باعة الكبرى

 ٌعصر ، المهر واآلخر الحٌن بٌن ٌمطعه ، ٌرتعش بصوت ، تولؾ دون ٌردّد ، وٌستؽٌث ٌصٌح

 حاله؛ سوء من وجهه ٌواري ، السإال ذل فإاده

 .“الدٌان؟ حجر من حّسان ابن أخٌه رلبة ٌعتك رجل من هل ”

 ، النمود ٌضعون وراحوا ، الزجاجٌة الملوب ذووا حوله تجمعوا ، فجاإوه رٌمه بلع لدر ٌلبث لم

 داهمه أن إلى الحال ذلن على ضلّ .  ٌذهبون ثم كتفه على ٌربتون ، ٌده فً ومعدنٌة ورلٌة
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 بمن طرٌمه فً ومرّ  ، شاكرا هلل فرحان فعاد ، األفك فً تختفً أن الشمس ولاربت ، العصر

 مال من بمً بما حّسان فوجا لمد.  بمً ما ٌعد مبتسما براحة ٌتنفّس ، مالهم فؤعطاهم ألرضوه

 . أمثاله المحتاجٌن دٌون ودفع الفمٌرة األحٌاء دكاكٌن أحد إلى لام ثم وفكر ففكر ، وفٌر

 نظر ، أمامه أهله مع خضراء أرض فً ٌسٌر نفسه فرأى ، الفإاد مرتاح اللٌلة تلن حسان نام

 األخرى المدم حط ، كلمة فسمع المسٌر ٌنوي لدمه وضع ، صافٌة سماء ؼٌر ٌجد فلم للسماء

 لهر من حّسان ابن نجا»  ٌسمع به فإذا ، األخرى تلوى خطوة ٌضع أسرع ، الكلمة نفس فسمع

 «. والدٌّان الدٌّن

 الشعراء؛ أحد ٌمول.  الدٌن رحمة تحت دٌنار ألؾ من خٌر ، البال مرتاحٌن دٌنار بؤن لنتذكر

 الرجال منن من إلً أحب  الجبال لمم من الصخر لنمل

 .السإال ذلّ  فً العار وكل  عار فٌه كسب الناس ٌمول
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 فوزي فتحً دمحم.د 

 الذاتٌة السٌرة

 فوزى دمحم فتحى محمــد. د

 وخمسون واحد عام أكتوبـــر من الثانى فى بمصر أسوان بمحافظة إدفــو مدٌنة فى ُول د 

  الهجرة من وثبلثمابة وسبعون واحد عام المحرم من الثانى - وألؾ وتسعمابة

 إدفـو بإدارة عام مدٌر بدرجة( تارٌخ)اإلجتماعٌة الدراسات لمسم ربٌسا عمله إنتهى 

ا  بالمعاش أردفــــه التعلٌمٌة   حالٌا

 أخبار وجرٌدة الثمانٌنٌات فى اإلللٌمٌة أسوان بجرٌدة واألخبار التحمٌمات بمسم إشتؽـل 

  الصعـٌد

 دة صنَّؾ للسعـودٌة إعارته بعـد  :وهى ُكتُب ع 

  "1992"تارٌخ لها حضارة إدفــو ، 

  "ر النحوى   ، 1996األهرام توزٌع من ، م 998ت"اإلدفوى الشٌخ الُمفّس 

  "ثعلب بن جعفر المإرخ لمخطوط وتحمٌك دراسة" المسافر أُنس عن السافر البدر 

   هـ748ت اإلدفوى

 والفرات النٌل عن" مصر فى هاشم بنى معـم ل الصعـٌد"  كتاب ألؾ  

  "باألردن للطبع المعرفة كفاءة عن" العبالرة موكب فى العماد  

 بجرٌدة" صحفى كاتب"كـ التطوعٌة بالكتابة والتحك حالٌا، الطبع تحت ماهو وهنالن 

 الورلٌة اللٌبٌة" المستمبل صدى"

 ا  الثانى بالمركز فاز  من" اإلنسانٌة نبى دمحم" بحثه عن اإلسبلمٌة الدراسات فى عالمٌا

  ببارٌس، العرب والمثمفٌن الُكتَّاب إتحاد

 بالنٌل" العربى اإلبداع فارس"  التحكٌم لجنة وعضو 2319 والفرات النٌل أدٌب لمب 

  للطبع، والفرات

 مصر لناة مع اإلٌجابى اإلعبلم فى تفوق ودورة اإلنسان لحموق العُلٌا اللجنة عضو 

 األلوكة بشبكة وكاتب العزابم أبو ماضى أحمد الشرٌؾ اللواء بمإسسة الفضابٌة الحٌاة

 .الثمافٌة

 نماذج من أعماله

 الِعـِمـٌدى

 فوزى فتحى محمــد: بملم

" علٌها ماٌطلمون وهى الرمادٌة الترعة ،تجـد زمان إدفـو مدٌنة  وسط إلى تذهب عندما

 العمرى بالجامع ٌنتهى منه فالؽربى الزراعٌة؛ األراضى لرى لنصفٌن؛ البلدة تشك" العـمٌدى

 ذلن بعـد تدخل ثم التارٌخ مالبل إلى تعـود التى المدٌمة وإدفـو األثرى والتل بطلٌموس  ومعبد

 اإلله مدٌنة بالٌونانٌة،" هٌراكونبولٌس"  فــــــــى بـــها مٌنا المــلن ومــولد األسرات لـعـصر
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 الفٌحاء  مصر أرض على النابض المابى الشرٌان النٌل بنهر ٌنتهى والشرلى بالعربٌة، الصمر

 الساممة النخٌل وؼربها مٌاه ووسطها مٌاه شرلها إدفــــو ؼدت وهكذا لشمالها، جنوبها من

 الفلوكات فترى للحٌاةاألزلٌة؛ واإلنتمال الشمس ؼروب حٌث والتارٌخ الحضارة ومنبت

 ، العمٌدى مابٌن ممتدة النخٌل لٌؾ من مفتولة ؼلٌظة حبال بواسطة الترعة فى تتنمل الصؽٌرة

 الفلوكة تحـدر: منه الحبل ٌنفلت وعندما مستمٌم طرٌك فى المراكبى ٌسحبه وؼربه، بشرله

 تسٌر الذى لحبلها الفلوكة ؛لٌعٌد أحدهم ٌسبح أن إلى وٌُسرة، ٌُمنة الترعة فى بعشوابٌة متخبطة

 سعـر ،وكان بالفلوكة أٌضا العودة ثم مصالحها الناس فتمضى ؛ اآلخر للبر الوصول حتى بهدٌه

 بــــــ ماٌسمونه وهو ملٌمات العشرة إلى الخمسة مابٌن ٌتراوح بها الركوب

 األصفر الشمام ذات والكافور السنط أشجار تشاهد ثمة حٌنبذ، حدٌدٌة عملة وهو" المرش" 

 ألشجار والمشابه مكان كل فى الفابح  عبٌره وشذى  النفَّاذة  الممتعة بروابحه المتضوع

 الكبارى فوق من بؤنفسهم ٌمذفون مآزرهم تسترهم عراٌا الصبٌان من للة ترى ثم اإللحوان،

 المبلى الكوبرى و البحرى، الكوبرى هنان كان فمد: حرهم لمٌظ إطفاء الترعة فى لٌسبحوا

  المتطورة فرعون عربات بُعـد عن وتلمح الجسور، عن فضبل الترعة فوق الناس ؛لعبور

 من جٌشا تشاهد العصارى ،وفى لآلثار الزابرٌن السٌاح حاملة( الخٌول تجرها التى الحناطٌر) 

 الدفوؾ دق مع رإوسهن فوق الملونة باأللمشة الممتلبة الطشوت وٌحملن ٌُزؼردن  النساء

 وتسٌر نفسها لتجهز الزفاؾ لبل تؤخذها عرٌسها من" العروس عدة" أنها وٌمولون واألهازٌج

 ذكرٌات... الحٌاة

 اإلدفـوى زلاق

 فـوزى فتحى محمــد. د: بملم

 واجهة حتى طوله وٌمتد بإدفــو العمرى الجامع من بدءا الطوٌل الشارع أن شن ثمة لٌس

 اإلدفوى اإلدرٌسى المتولى دمحم الشٌخ اإلمام وضرٌح بممام ،مارا الحدٌثة اإلعدادٌة مدرسة

 تتفرع لكونه المدٌمة إدفــو ٌُمثل فهو ؛"الُطوالة"  بشــارع ٌُس مونه إلمتداده نظــرا الشارع ؛فذلن

 ، متعددة شوارع منه

 بها ٌُدفن التى الجبانة إلى ٌإدى ما ومنها م. ق 42 فى الُمفتتح بطلٌموس معبد إلى ٌإدى ما منها

" المٌسارٌة"  سوق إلى ٌإدى ما ومنها" األبدى الصمت"  جنباتها بٌن حاوٌة األزل منذ األموات

 زلاق اإلمام مبنى ٌجاور بدء، على وعود ونداءاتهم، البابعٌن بحركة ٌموج  مصر أسواق ألدم

. الشامخ إدفـــو لمعبد ٌوصلن لصٌر شارع إلى ثم الممام خلفٌة إلى منه تدلؾ ولصٌر ضٌك

 ،تُبسط اآلن بالسجاد الشبٌهة" لؤلكالٌم" الٌدوى النسج فى تعمل طٌبة أسرة الزلاق ذلن فى وكان

 تلن ولـصناعة تُفرش؛ األرابن على مجلس لكل صالحة وهى وصاالتها البٌوت طرلات فى 

 حتى ٌلفونها ثم" أشرطة"  إلـــــى المستعـملة المدٌمــة المبلبس ٌمزلــون الناس كان األكالٌم،

ن  األسرة لتلن لٌعطوها اإلدفـوى؛ زلاق إلى بها ،وٌذهبون الشرابط من فمط الُكرة ٌشبه ما تُك ّو 

 أتعابهم سوى علٌها ثمنا ٌتماضون ،وال منها" األكالٌم" لنسج المهنة هذه فى المتخصصة
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د   نسج عن فضبل اإلدفـوى، الشٌخ ببركة ٌتم ذلن وكل ،  وهى للنسوة، السوداء الصوؾ الب ر 

 لضاء أو ألربابهن، لزٌارة للشوارع ٌخرجن عندما لهن حشمة النساء بها ٌلتففن العباٌة بمثابة

 األؼطٌة نسج من ناهٌن ألدامهن، أخمص إلى رإوسهن لمة من سوداء ُكتلة فٌصرن حوابجهن،

د" ٌسمونها اللون بنٌة أؼطٌة فتصٌر األؼنام وبر من الثمٌلة  من أفضل وهى" الحمراء الب ر 

 كانت هكذا المارس، وبرده الشتاء زمهرٌر من الناس تمى حالٌا، الصوؾ البطاطٌن

  األرداؾ؛ ؼلٌظة وهى للنسٌج الخام المواد تستلم كانت التى الناسجة إسم وهو" الدبابة"تنســـج

 تعود ذكرٌات ؛فهى آنفا ذكرت كما بنسجه وأسرتها هى لتموم ــ لمتلته؛ شخص على سارت لو

 .اآلن اندثرت ٌدوٌة مهن ولكنها مضت عاما لستٌن
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 مرسً دمحم أحمد دمحم.د 

 الذاتٌة السٌرة

  مدٌر الصٌدلٌة الداخلٌة لمستشفً المبرة سابما 

  الصٌدلٌات بالسعودٌة بإدارةصٌدلً مختص 

 أعماله من نماذج

 سرلة 

أخرج )أمٌن( الكتاب الضخم من الرؾ الخشبً وأزاح طبمة كثٌفة من الؽبار من تحته لدرجه 

انه بدأ ٌسعل , فً الوالع لضاء فترة النهار بكاملها داخل مكتبة جده المدٌمة لم ٌكن فكرته عن 

األجازة الصٌفٌة فبدل من الذهاب مع أصدلابه فً رحلة نٌلٌة إلً أسوان اضطرت األسرة 

 الذهاب للبلد لتعرض جده لحادث  بالكامل

فً الفترة الصباحٌة الهادبة نسبٌا بٌنما ٌؤخذ  أبوه الشفت اللٌلً  ولوال طابعة  التصوٌر هو ٌداوم 

 ألصبحت المكتبة مٌتة بشكل رسمً من ندرة الزبابن  الرلمٌة

كل شوق تذكر )أمٌن( أنه لبل أن ٌدخل كلٌة الهندسة بسنتٌن  كان ٌنتظر األجازة الصٌفٌة ب

لٌستطٌع المدوم و زٌارة مكتبة جده الذي كان ٌسمح له بمراءة كل الكتب التً تمع أمامه كان 

ن ال ٌستطٌع أن ٌسافر حول العالم وٌزور أماكحٌث ٌحس ولتها أنه فً بٌته الثانً وسط الكتب 

ؼٌر  كل  المجاالت حتى انه تعلم لؽتٌن الطبع انتمل لمراءة كتب متنوعة فًب ٌحلم بزٌارتها

االنجلٌزٌة لٌفهم بعض الكتب من مصدرها األصلً ألنه أحس أن بعض التراجم ال تنمل روح 

علً عالم االنترنت الواسع  هانتهً كل هذا مع شراءه لحاسوب منزلً وتعرفولكن النص , 

حٌث أصبحت اآلالؾ من الكتب أمامه بلمسة زر ومع انتشار الهواتؾ الذكٌة وتطبٌماتها 

 التً ٌحلم بها فً جٌبه فعلٌا داخل جواله  أصبحت كل الكتب

رن الجرس المعلك بالباب الربٌسً والذي ٌصر جده علً عدم استبداله دلؾ إلً المكان 

شخصٌن أحدهما طوٌل المامة ٌذكرن ببلعبً كرة السلة واآلخر عجوز و لصٌر نسبٌا مع لحٌة 

 ثمٌلة تؽطً وجهه 

به .. أؼلب الرجال كبار السن  ٌطلبون كتب من "أب وأبنه " فكر )أمٌن( برؼم عدم وجود تشا

 . تكون مفٌدة لهمنوعٌة )) رجوع الشٌخ إلً صباه ((  مع أن بعضها ٌحتاج لترجمة لكً 

 تكلم العجوز " هل أنت جدٌد ؟ لم أرن من لبل . "

 " هذه مكتبة جدي , هو مشؽول حالٌا كٌؾ ٌمكننً خدمتن ؟ " رد )أمٌن(

تبادل نظرة مع الشخص اآلخر لبل أن ٌخرج ورلة صؽٌرة من داعب العجوز لحٌته ببطء و

 جٌبه وٌناولها ل )أمٌن( 
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 " كنت أرجو  أن تساعدنً فً الحصول علً هذه الكتب " 

 طالع )أمٌن( الورلة

   كتاب )) اإلسبلم وأصول الحكم (( الطبعة الثانٌة 

  )) كتاب )) الٌنبوع 

  )) 1929كتاب )) تارٌخ اللؽات السامٌة   

اب األول بالتؤكٌد توجد نسخة منه حٌث ٌحرص الجد علً امتبلن الكتب المثٌرة للجدل وان الكت

كان ال ٌعرؾ أي طبعة موجودة لدٌهم , بالً الكتب ال ٌعرفها " أعتمد أن لدٌنا الكتاب األول لكن 

 البمٌة ٌجب أن أبحث عنها فً األرشٌؾ " لال )أمٌن(

 لشاعر أحمد زكً أبو شادي " تكلم العجوز " الٌنبوع هو دٌوان شعري ل

 تابع الكبلم عندما وجد نظرة )أمٌن( توحً بالجهل  " مدرسة أبوللو الشعرٌة , طبٌب مصري " 

 هز )أمٌن( كتفه ولال " سؤبحث عنه فً األرشٌؾ كما للت " 

 تكلم العجوز مع زمٌله باللؽة األلمانٌة التً ٌفهمها )أمٌن (

لكتب بل ال ٌعرفون تارٌخهم حتى لو حصلنا علً هذه النسخ " كما أخبرتن ال ٌهتم المصرٌٌن با

 لن تتبمً أي نسخة ورلٌة منها وبذلن نستطٌع تؽٌٌر ما نرٌد " 

 انتبه طوٌل المامة أن )أمٌن( ٌتابع المحادثة فسؤله مباشرة " هل تتمن اللؽة األلمانٌة ؟ "

" بالطبع ال " رد )أمٌن( بسرعة ولكنه ندم فورا  ألن الطوٌل سؤله باللؽة األلمانٌة  ورده كشؾ 

 أنه ٌعرؾ اللؽة 

تكلم العجوز " لؤلسؾ لوال معرفتً أن معظم مشاكل العالم ترجع لعدم المدرة علً التواصل 

فسهم هً ما والتفاهم لحل المشكبلت ألنتهً هذا المولؾ بدون مشاكل ولكن طبٌعة البشر ن

 تدفعهم للتصادم واختٌار العنؾ كحل لمعظم مشاكلهم " 

تراجع )أمٌن( ولد أحس بالخطر من كلمات العجوز " أستطٌع أن أتفاهم معن ال ٌوجد عندي 

 مشكلة " 

" لم ٌكن هذا رأى جدن " لال العجوز  فتولؾ )أمٌن( " ماذا تمصد ؟ هل لكم عبللة بحادث 

ز وأنتبه ) أمٌن ( أن الرجل الطوٌل لٌس أمامه وانه لطع المسافة جدي ؟ " لم ٌرد علٌه العجو

 بٌنهما فً لفزتٌن ولبل أن ٌتحرن عاجله الطوٌل بضربة علً رأسه أفمدته الوعً 

أستٌمظ )أمٌن( لٌجد نفسه ممٌدا إلً كرسً من كراسً المكتبة وأمامه ٌجلس العجوز بٌنما 

 الطوٌل ؼٌر موجود 

" من النادر أن ألابل مصرٌا ٌفهم األلمانٌة لذلن أحب التكلم بها عندما أتً إلً مصر والمضحن 

 أن أول مصري ألابله علٌه أن ٌموت ألنه ٌفهمها , الحٌاة تعطٌنا خٌارات ؼرٌبة " 
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 " لماذا ٌجب أن أموت ؟ ولماذا تموم بجمع الكتب المدٌمة ؟ " صاح )أمٌن( بؽضب 

تفسٌر  , هل شاهدت فٌلم )أفٌنجرز: اٌند جاٌم ( األخٌر الحبكة الربٌسٌة ٌموم " بالطبع أدٌن لن ب

األبطال بعملٌة أطلموا علٌها ) سرلة الزمن ( أعتمد أن هذا االسم ٌناسب ما ألوم به بشكل مثالً 

 ولكن بدون اللجوء للمإثرات السٌنمابٌة أو أي شا كل ما علً فعله هو جمع الكتب المدٌمة " 

 كون هذه سرلة ؟ " " وكٌؾ ت

التارٌخ كٌؾ تمرأه ؟  كٌؾ تعرؾ من أنتصر فً معركة عٌن جالوت ؟ أو عن " علً أن أسالن 

من لام بتشٌٌد لصر الحمراء باألندلس ؟ لماذا تعتبر إسرابٌل نفسها لم تهزم فً حرب أكتوبر؟ 

ال ٌصل الجواب الطبٌعً هو أن تمرأ كتب التارٌخ وتعرؾ الحمٌمة ولكن فً أؼلب الولت 

الجمٌع للمعلومة الصحٌحة هل تعرؾ لماذا ؟ ألن المصدر الربٌسً للمعلومات لمعظم الناس فً 

تدخل فالعالم الرلمً بالنسبة لمجموعتنا كالكتاب المفتوح نعصرنا هذا هو االنترنت وهنا 

نستطٌع تؽٌٌر وحذؾ كل ما نرٌده وبدون أثر , النتابج التً تظهر فً بداٌة البحث فً أي 

صفح كجوجل مثبل معظمها تكون مدفوعة األجر كً تظهر والبعض ٌحتاج دفعة بسٌطة من مت

فً النهاٌة ٌتركها  الؽٌر مشهورة أو رابجة  عندنا لكً ٌتصدر نتابج البحث والصفحات األخرى

 أصحابها كً تمع من النظام تلمابٌا وبذلن ٌكون المتبمً هو ما نسمح به " 

ل هنان نسخ رلمٌة من الكتب فً كل مكان ؟ من سٌستفٌد بالذي " وما الهدؾ من كل هذا ؟ سٌظ

 تفعله ؟ دٌوان الشعر مثبل من سٌستفٌد منه ؟ " لال )أمٌن ( بإحباط   

" ستندهش من نوع وعدد عمبلإنا وكنت أحب أن ألول أن هذا أمر لمنا باختراعه ولكن نحن 

نحن ال نترن أثرا فءة أكثر نملد بعض ما تموم به الحكومات والشركات الكبرى ولكن بكفا

وبالفعل ستظل هنان اآلالؾ من النسخ ولكن المصدر الربٌسً لها ستكون نسختنا المعدلة 

سؤعطٌن مثال بسٌط )مانٌتون( المإرخ المصري بؤوامر من ) بطلٌموس الثانً ( لام بوضع 

حتى اآلن  كتاب ٌسرد تارٌخ مصر الفرعونٌة وملوكها وتمسٌمه لؤلسر الفرعونٌة هو المعتمد

 لكن ..

ألنه دمر فً  حالٌا "االٌجٌبتٌكا " ؼٌر موجود وال توجد منه أي نسخة هذا كتاب )مانٌتون(  

كتابات المإرخ الٌهودي كل ما نعرفه عن الكتاب مؤخوذ من وحرٌك مكتبة اإلسكندرٌة  

فً لو اختار )ٌوسؾ(  مثبل أن ٌؽٌر معلومة وردت فً األصل من ٌمكنه أن ٌشن  ٌوسفٌوس و

الؽرٌب أن الكتاب اآلخر لمانٌتون مازال لدٌنا كامبل ... هل تظن أنها وصدله ... ال أحد طبعا 

 صدفة ؟  " 

نظر العجوز فً ساعته " ال ٌمكننا البماء لفترة طوٌلة ولمد عثرنا بالفعل علً اثنٌن من الكتب 

           المطلوبة عندن والكتاب الثالث ٌبدو انه سٌلمً المصٌر الطبٌعً للكتب "

 " وما هو ؟ " 

 " كما دمرت مكتبة اإلسكندرٌة  ودمر دار الحكمة ببؽداد بالنار طبعا " 
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انتهً الطوٌل من إعداد خط من الكتب بطول المكتبة وٌنتهً داخل المخزن بٌنما كان العجوز 

 ٌتصفح احد الكتب باهتمام استؽل )أمٌن ( انشؽالهم عنه ووجه ضربة لوٌة بكعب لدمه للرجل

الخلفٌة للكرسً المدٌم فانكسرت وٌمع علً األرض متحررا من لٌوده كان ٌعرؾ ما علٌه فعله 

 فجرى نحو المخزن  

كان الطوٌل ٌستعد إلشعال الخط الذي صنعه عندما سمع صوت )أمٌن ( وهو ٌتحرر من المٌود 

د مكان فتحرن بسرعة نحو المخزن لٌمسكه وما أن دخل وجده فارؼا حن رأسه متعجبا ال ٌوج

ٌمكن ل )أمٌن( االختباء فٌه  دار فً المكان لبضعة دلابك لبل أن ٌسمع استؽاثة من العجوز بلػ 

مكانه فً ثوان لٌري )أمٌن( ٌؽلك الباب الحدٌدي الخارجً للمكتبة وعلً وجهه ابتسامة شماتة 

 واضحة والعجوز والع علً األرض ٌنزؾ من رأسه 

ولكنه لم ٌتحرن سمع العجوز ٌؽمم بكلمات ؼٌر مفهومة  ركل الطوٌل الباب الحدٌدي عدة مرات

 فالترب منه سمعه بوضوح " اتصل بفرٌك الدعم فورا "   أخرج الطوٌل الهاتؾ من جٌبه ...

ولؾ )أمٌن( أمام باب المكتبة وشعور الفوز علٌهم ٌملإه بالحماس ال ٌعرؾ الكثٌرٌن انه عند 

من جدار المخزن وبدل من أن ٌموم الجد بإعادة  هدم الجدار الخلفً للمحل المجاور تحطم جزء

بناإه ٌضع لطعة خشبٌة مطلٌة لتبدو كرفوؾ المخزن كان الجد ٌعتبره كباب سري للمكتبة 

وعندما خرج )أمٌن( منه توجه للباب الربٌسً لٌمفله فوجد العجوز بالمرب من الباب فدفعه 

 الباب لبل وصول الطوٌل)أمٌن( بكل لوته وشاهده ٌصطدم بؤحد الرفوؾ عندما لفل 

ألترب )مصطفً( العامل بالمطعم المجاور وأعطً )أمٌن( كٌس ساندوٌتشات كان لد طلبه 

 سابما " هل توجد مشاكل ؟ المكتبة مؽلمة  " سؤل العامل ببساطة

 " أمسكت ببعض اللصوص " لالها )أمٌن( بابتسامة 

  " هل اتصل بالشرطة ؟ " أشار )أمٌن( إلً جواله " سبمتن" 

فض الكٌس وأخرج الساندوٌتش ولبل أن ٌؤكل رأي الورلة المؽلفة له تحمل عنوان ) تارٌخ 

مصر المعاصر( كور الورلة ورماها بعٌدا وفً دماؼه رنت كلمات مإلفه الٌابانً المفضل 

 ل " هل تعلمون متً ٌموت اإلنسان ؟ ولت ما ٌنساه الجمٌع ..."  ؤعندما س

 

 د. دمحم أحمد مرسً  
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 العال عبد فتحً دمحم.د 

 الذاتٌة السٌرة

  العال عبد فتحً دمحم. د

  dr_mfathy2005@yahoo.com االٌمٌل

 مصري وباحث كاتب  

 2334الزلازٌك جامعة- صٌدلة بكالورٌوس  

 2336الزلازٌك جامعة -التطبٌمٌة المٌكروبٌولوجً فً العلٌا الدراسات دبلوم 

 2314الزلازٌك جامعة -الحٌوٌة الكٌمٌاء فً ماجستٌر 

 2315 اإلدارٌة للعلوم السادات أكادٌمٌة - الشاملة الجودة إدارة دبلوم  

 اإلسبلمٌة للدراسات العالً المعهد - االسبلمٌة الدراسات فً العلٌا الدراسات دبلوم 

2316  

 2317 األولاؾ وزارة -اإلسبلمً الثمافً المركز-الدعاة إعداد معهد شهادة 

 (2319 الٌن أون) اإلسبلمٌة زاد ألكادٌمٌة التدرٌبً البرنامج شهادة 

 أون) ساٌلور أكادٌمٌة من األحصاء مجال فً التدرٌبٌة والدورات الكورسات من العدٌد 

 بكٌن جامعة من الحٌوٌة والمعلوماتٌة الزلازٌك جامعة العلوم كلٌة ومن( 2319الٌن

 (2319 الٌن أون كورسٌرا)

 تخصص شهادة منها الطبٌة الجودة مجال فً التدرٌبٌة والدورات الكورسات من العدٌد 

 جامعة ومن( 2318الٌن أون كورسٌرا) هوبكٌنز جون جامعة من المرضى سبلمة

 الحزام سٌجما ستة األداء تطوٌر فً تخصص وشهادة 2319 الٌن أون ستانفورد

 ( 2318 الٌن أون كورسٌرا) جورجٌا جامعة االخضر

 التنفٌذٌة المٌادات العداد التؤسٌسٌة الدورة ومنها األدارة مجال فً الدورات من العدٌد 

 ونمابة الصٌادلة بنادي التعلٌم لجنة مع بالتعاون الشباب وزارة– والنمابٌة واإلدارٌة

 2315 الشرلٌة صٌادلة

 الثمافٌة التنمٌة مركز ومن 2317 سٌسكو مركز من المدربٌن تدرٌب فً دورات 

 TeamSTEPPS Master Trainer 2018و 2317 الشرلٌة بمحافظة والتكنولوجٌة

 االلتصادٌة واألبحاث للدراسات الدولً اإلعتماد بمجلس التدرٌبٌة باللجنة عضو 

 واالستراتٌجٌة والسٌاسٌة

 2318 بؤلمانٌا السبلم أكادٌمٌة من الفخرٌة الدكتوراه 

 2315 الشرلٌة صٌادلة نمابة ودرع الشرلٌة صٌادلة نمابة من مثالً كصٌدلً تكرٌم   

 فرع الصحً للتؤمٌن العامة والهٌبة الشرلٌة صٌادلة نمابة من متمٌز كصٌدلً تكرٌم 

 2316 مصر صٌادلة نمابة ودرع الشرلٌة

 2316 الشرلٌة فرع الصحً للتؤمٌن العامة الهٌبة من مثالً كصٌدلً تكرٌم 
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 المركز ومن 2318 العرالٌة الحٌاة مرآة ووكالة مبدعون مجلة من وتمدٌر شكر شهادة 

 صحٌفة ومن 2319 بالعراق الموم طرٌك وجرٌدة الشباب والفنانٌن لؤلدباء العرالً

 .2319 بلٌبٌا المستمبل صدي

 2318 العرالٌون الباحثون مبادرة من تمدٌرٌة شهادة 

 2318 العرالٌة االدبٌة امارجً مجلة من تمدٌر وشهادة والتمٌز اإلبداع درع 

 ًفرع الصحً للتؤمٌن العامة بالهٌبة الفنً المكتب ومدٌر الجودة لسم وربٌس صٌدل 

 سابما الشرلٌة

 ًسابما الصناعٌة الجبٌل-الدمام المواساة بمستشفً صٌدل 

 األداء ومإشرات المخاطر وإدارة المرضى سبلمة ومسإول الداخلٌة الصٌدلٌة مدٌر 

 سابما بالرٌاض الدولً الفبلح بمستشفً

 بشركتً طبً مستشارCAT 237و COMMUNICATIONS JLT والسعودٌة بمصر 

 سابما واالمارات

 مجاالت فً االلكتروبٌة والبوابات العربٌة الصحؾ من بالعدٌد ثمافً وباحث كاتب 

 الورلٌة الصحؾ ومن الدٌنٌة والدراسات االنسانٌة والحضارات والتارٌخ والعلوم الطب

 :بلدانها حسب ممسمة بها أنشر التً

 (رأي مساحة عنوان تحت ثابتة اسبوعٌة صفحة) الجزابرٌة األحرار صوت صحٌفة: الجزائر

 صحٌفة – الجزابرٌة الجمهورٌة صحٌفة-الجزابرٌة الجدٌد صحٌفة -الجزابرٌة الحوار صحٌفة

 .الجزابرٌة كوالٌس

 الرأي صحٌفة-األدب أخبار صحٌفة-الزمان صحٌفة-العروبة صحٌفة– األهرام صحٌفة: مصر

-العرالٌة النهار صحٌفة -العرالٌة األدبٌة أمارجً مجلة- العرالٌة الزوراء صحٌفة: العراق

 صحٌفة– العرالٌة الحرة الكلمة صحٌفة -العرالٌة جدار صحٌفة–الجدٌدة العرالٌة البٌنة صحٌفة

 .الكردٌة سٌروان صحٌفة– العرالٌة مبدعون مجلة– العرالٌة االخبار كل ثمافٌة

 .السودانٌة لحظة أخر صحٌفة: السودان

 .اللٌبٌة فسانٌا صحٌفة – اللٌبٌة المستمبل صدي صحٌفة: لٌبٌا

 صحٌفة -( شهري طبً ممال) األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات ببلدي صوت صحٌفة: العالم حول

 (.شهري ثمافً ممال) كندٌة أٌام

 مولع -( امان) اإللكترونً الدستور مولع -الٌن أون الجمهورٌة: مثل اإللكترونٌة البوابات

 بٌروت صوت رادٌو-تونس بوابتً- بوست ساسة-بوست عربً- االمرٌكً بوست هافٌنؽتون

 نٌوز فوكس-اإللكترونٌة المثمؾ صحٌفة– بمجة-فٌنٌك- الجزابري الملم صوت رادٌو- الدولً

 الحدث صحٌفة-اإللكترونٌة الكردٌة الفكر صحٌفة– الٌن أون سودانٌز- الراكوبة- مصر

 بوابة-اإللكترونٌة العرالٌة المنار صحٌفة-بارٌس من الفٌصل فةصحٌ– لندن من اإللكترونٌة

 .األهرام لمإسسة التابعة الحضارات
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 : علٌها الحاصل الجوائز

 بٌن تؤمبلت كتابً عن العرب المبدعٌن وشعبة العرب الصٌادلة اتحاد من تكرٌم شهادة 

 2323 الدولً الماهرة معرض والحضارة والدٌن العلم

 النٌل مإسسة من الدراسات فرع فً األول المركز على للحصول تكرٌم شهادة 

 2323 العصر جابحة كتابً عن والتوزٌع والنشر للطبع والفرات

 2316 الشرلٌة فرع الصحً للتؤمٌن العامة الهٌبة من مثالً كصٌدلً تكرٌم 

 النمابة ودرع 2315 الشرلٌة صٌادلة نمابة من مثالً كصٌدلً تكرٌم. 

 2318 العرالٌة االدبٌة امارجً مجلة من اإلبداع بدرع تكرٌم. 

 : المنشورة الكتب

 جزبٌن فً والحضارة والدٌن العلم بٌن تؤمبلت كتاب  

 العصر جابحة كتاب 

 التارٌخ مرآة كتاب 

 الحكاٌات فلن فً المصصٌة المجموعة 

 أعماله من نماذج

 

  شتى طرائك للموت

 على باإلنفاق  بها ٌعمل التً الحكومً بالمستشفى البسٌط دخله ٌسمح ال عبده الممرض كان

  وطفلٌن زوجة من المكونة أسرته

 طبٌب رفٌك الدكتور بعٌادة الظهر بعد عمل على أخٌرا عثر  حٌن عظٌمة فرحته كانت كم

 . حولها وما الحلمٌة منطمة فً الصٌت والذابع العام بالمستشفى الباطنٌة

 الذي المجزى العابد مع  إضافٌة مٌزة تمثل العٌادة إلى عبده منزل من المصٌرة المسافة كانت

 علٌها ٌحصل التً  واالكرامٌات  الكبٌرة  المعاٌنات عدد ومع  معاٌنة كل   ممابل علٌه سٌحصل

 كانوا الذٌن الدوابٌة الدعاٌة شركات مندوبً من تؤتٌه التً الطبٌة العٌنات حجم لذلن أضفنا وإذا

 . البسٌطة ألحبلمه لدر طالة  األمور هذه كل مثلت  وده وٌخطبون رضاه ٌلتمسون

 الذي الٌوم  ٌنسى وال  الدكتور  سخط ٌثٌر ما ٌتحسس أصبح أنه إال عبده عمل حداثة ومع

 بل بذلن ٌكتفى ولم عنوة الدخول حاول الذي المندوبٌن أحد وطرد ؼضبا رفٌك. د فٌه استشاط

 . أٌضا الٌوم ذلن فً المرضى طرد

 الكتب  وال  الملم ٌترن ال به مبالػ بشكل الولت على حرٌصا للهدوء عاشما رفٌك الدكتور كان

 . مكتبه فً دابما ٌضعها صؽٌرة مفكرة فً التدوٌن دابم  عٌادته بها تحفل والتً ٌدٌه من  العلمٌة

 .  المستشفى بنفس زمٌله حسٌن الدكتور مع رفٌك. د بٌن الٌومً اللماء.. عبده دهشة أثار مما
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 صامتا ٌجلس انفعاالت أي من المجرد التمثال ٌشبه األطوار ؼرٌب شخص حسٌن الدكتور كان

 إؼبلق ولت تحدٌدا مساءا الثامنة الساعة الكشؾ لؽرفة طرٌمه ٌعرؾ ما ودابما أبدا ٌنطك وال

 . عبده وانصراؾ العٌادة

  زواجه منذ تماما عبده علٌها ٌحرص الٌوم هذا طموس وكانت الحب عٌد ذكرى هو الٌوم كان

 هذا فً  العمل زحام من لكن  مزخرؾ باطار فضٌة ساعة لها هدٌته وكانت سنوات أربع لبل

 أخرى مرة للعٌادة فوره من فؤسرع تذكرها منزله إلى الطرٌك وفً  العٌادة فً هدٌته نسً الٌوم

 .  المعاٌنة ؼرفة داخل ؼرٌبة أصوات سمع حتى عاد أن وما

 معمول.. رآه ما وهاله الباب فتحة عبر فنظر بالداخل ٌحدث لما النظر ٌختلس أن  الفضول دفعه

 . ٌحدث مما كبٌرة بصدمة وؼادر الهدٌة حمل هابلة، وبسرعة!!! ٌحدث ما

 وجد فتح فلما عبده شمة باب جرس  لرع حٌنما الجمعة ٌوم  فً صباحا التاسعة الساعة كانت

 . للمسم للذهاب ٌطلبونه الشرطه رجال أمامه

  حدث؟ ماذا: لاببل عبده انهار

  المسم فً شا كل وستعرؾ معنا تعال-

  عبده استجواب فً المحمك بدأ المسم وفً

  وعنوانن وسنن اسمن-

  بالحلمٌة اسكن سنه33 عرفه عبده-

  أمس؟ لٌلة بالعٌادة حتفهما لمٌا حسٌن والدكتور رفٌك الدكتور أن تدري هل-

  عبده ذهل

  هذا؟ حدث كٌؾ سٌدي ٌا ال-

  هذا؟ حدث كٌؾ منن لنعرؾ استدعٌنان لمد-

 . ذلن بعد جرى ماذا أعرؾ وال بخٌر  وهما العٌادة ؼادرت لمد-

  رفٌك؟ والدكتور حسٌن الدكتور بٌن تربط التً العبللة ما-

 موعد بعد حسٌن الدكتور ٌزوره ٌومً وبشكل أشهر ستة لبل رفٌك دكتور لدي عملت منذ-

  العٌادة

  الٌومٌة؟ الزٌارات هذه لماذا تعرؾ وال ؼرٌب-

 ألسرار ومفشٌا لؤلمانة خابنا أكون أن خشٌة ألصه أن أرٌد وال ؼرٌبا شٌبا رأٌت ولكنً أعلم ال-

 . تخصنً ال

  التحمٌك هذا ٌفٌد فمد تحكً أن البد-



 الذخابر

81 
 

 المعاٌنة ؼرفة ووجدت لزوجتً جلبتها هدٌة نسٌت ألنً انصرافً بعد للعٌادة ٌوما عدت لمد-

 عبر والبصر السمع استراق إلى الفضول فدفعنً  ؼرٌبة أصواتا منها وٌنبعث علٌهما مؽلمة

 . الباب فتحة

  بالظبط؟ رأٌت ماذا-

 صار  وبعدها  ورٌدي بمحلول ٌحمنه رفٌك والدكتور السرٌر على ممدا حسٌن الدكتور رأٌت

 . ٌهذي

  ؟ ٌهذي كان وبماذا ٌهذي كان من

 .الكلمات تمٌٌز استطٌع ولم حسٌن الدكتور

 حٌرته زاد ومما عبده ألوال من حٌرة فً الملن عبد المحمك وأصبح. المسم من عبده صرؾ تم

 مادة و «الكٌتامٌن» من مرتفعة مستوٌات لدٌهما المتوفٌن بؤن جاء الشرعً الطبٌب تمرٌر أن

 حمن هنان أن من عبده رواٌة مع ٌتفك مما الوفاة فً السبب هً( DMT) ترٌبتامٌن مٌثٌل ثنابً

 لتعاطً نتٌجة وفاة وهً مبدبً بشكل ولو واضحة أصبحت فالمضٌة وبالتالً  ما بمادة

 .  المخدرات

 ولكن لضاٌاه بؽلك فٌسرع السهلة بالدالبل ٌمنع ال فهو مختلؾ طراز من الملن عبد المحمك لكن

 . األخرى االحتماالت عٌنٌه نصب ٌضع

 .ممابلته وطلب حاتم الشرعً بالطبٌب الملن عبد اتصل

 . الشرعً الطب أمام جمٌعا وضعها التساإالت من الكثٌر الملن عبد جعبة فً كانت

 ؟  مدمنٌن كانا هل المادتٌن؟ هاتٌن الطبٌبان استخدم لماذا

 المنال سهلة المخدرة المواد من العدٌد فهنان الشرعً، الطبٌب إجابة هذه كانت. ذلن أعتمد ال

 هبلوس ٌسبب ترٌبتامٌن مٌثٌل ثنابً أن كما وأكثر التؤثٌر نفس وتحمك االستخدام فً وأبسط

 .بذلن دراٌة وعلى طبٌبان أنهما تنسى وال مفزعة

 .الملن عبد لالها أخرى مرة عبده استجواب إلى بحاجة نحن إذن

 .االستجواب هذا احضر أن أود-

 .. عنً ٌؽٌب لد تراه فما.. سرور بكل-

 ( الشرعً الطبٌب) وحاتم الملن عبد حضرة وفً أخرى مرة عبده استدعاء تم

 الحظت وهل رفٌك. د بعٌادة DMT و الكٌتامٌن وجود حول معلومات لدٌن هل: الملن عبد لال

 إدمان؟ عبلمات علٌه

 . التخدٌر فً عادة تستخدم الكٌتامٌن ومادة باطنٌة عٌادة هذه. لبل من بالعٌادة المواد هذه أرى لم-
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 .المهوة حتى وال سجابر ال ٌشرب ال وكان تماما متزنا كان رفٌك فدكتور اإلدمان ٌخص فٌما أما

 : لعبده بالسإال حاتم توجه

 . المبٌل هذا من شا أو مذكرات ٌدون رفٌك الدكتور كان هل-

 .مكتبه تؽادر ال صؽٌرة مفكرة لدٌه كانت نعم-

 .الملن عبد للمحمك ٌنظر وهو حاتم الدكتور لالها مبتؽانا وجدنا إذن

 وبدأ وجدها حتى المفكرة عن ٌبحث حاتم الدكتور وبدأ رفٌك دكتور عٌادة إلى اإلثنان انطلك

 .صفحاتها ٌملب

 دون DMTو الكٌتامٌن إلى تشٌر باختصارات الجرعات من مختلفة ممادٌر على تحتوي كانت

 .صرٌحة إشارة

 ! .الجرعات؟ هذه لماذا محٌر أمر إنه

 لمد صوته عبل وفجؤة بمكتبته رفٌك الدكتور كتب فً ٌملب وراح المفكرة حاتم الدكتور ترن

 وجدتها؟

  برفٌمه بصره معلما الولت طوال جلس والذي الملن عبد سؤله

 وجدت؟ ماذا-

 . اللؽز مفتاح-

 . العنوان هذا حول دابرة رفٌك الدكتور وضع لمد dying brain hypothesis  إنه

 تعنً؟ ماذا-

 من االلتراب فً ٌبحثان رفٌك والدكتور حسٌن الدكتور كان لمد... المحتضر الدماغ فرضٌة-

 الموت سكرات أوضح بعبارة الموت

 أفهم؟ لم-

 المادتٌن هاتٌن عبر الموت من المرب لحظات استحضار ٌحاوالن كانا صدٌمً ٌا ببساطة-

 .الموت من المرب لحظات تشبه الهبلوس من سحابة بتهٌبة ٌمومان حٌث المخدرتٌن

 تجربة؟ فمط كانت إن إذن ماتا ولما-

 وجه على أدري ال التجارب بعض فً المادتٌن بٌن الجمع أو الجرعات فً اإلسراؾ ربما-

 .الحمٌمة كبد هو إلٌه وصلت ما أن أظن ولكن البحث من لمزٌد نحتاج ربما التحدٌد

 لحل كافٌا ٌظناه بما ظفرا بعدما وجهٌهما من العبوس زال ولد العٌادة من وحاتم الملن عبد خرج

 .اللؽز
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 التنمر عالبة

 ولكن بمفرده الصبٌان مع وٌلعب ٌخرج أن له مسموحا وصار عمره من العاشرة مروان بلػ لمد

 .علٌها معه واتفمت والدته حددتها الٌوم من محددة ساعات وفك

 فروض ٌترن ال وصار الثامنة فً وهو الكرٌم المرآن فحفظ   الحسنة بالسجاٌا مروان تحلى 

 . المستطاع بمدر جماعة فً  وٌصلٌها الخمسة الصبلة

 بالمحتاجٌن للعناٌة األسبوع فً المخصص الٌوم هو الجمعة ٌوم ٌكون أن ألرانه مع مروان اتفك

 .االسبوع مدار على مصروفهم من  التطعوه مما تٌسر ما لهم وٌدفعون حوابجهم ٌمضون

 زمبلبه تمدٌر محور فكان الصؽٌر محٌطه فً المٌادة على الفطرٌة والمدرة بالذكاء مروان تمٌز

 اال الخٌر أوجه فً أمرا ٌمطع ال فكان متمٌزا دٌمولراطٌا دورا ٌمارس وكان احترامهم وموضع

 . مثلهم الصؽٌرة  اطروحاتهم بؤفضل وأخذ استشارهم

 منتظم بشكل الصبلة على ٌمبل ال الرسوب دابم فهو الفرٌك عن شذ الذي الوحٌد فكان لاسم أما

 اإللكترونٌة لؤللعاب محل فً   بؤلرانه ٌجتمع حتى بسرعة تفرغ أن متلهفا كان صلى وإن

 .  الحامٌة منافساتهم لٌشاركهم

 حسان الطفل كان وأشدهم ألرانه من والسخرٌة للتنمر حبه الذمٌمة لاسم عادات أكثر من كان

 ٌحدث لد برمجً خطؤ أنه. العلوم مدرسة لهم شرحت ما حسب وهً داون، بمتبلزمة المصاب

 للا أحباب إنهم بالمبلبكة أشبه.. كثٌرا الملوب طٌبة للٌبل الشكل مختلفة مخلولات لكنهم. للجنٌن

 . الجدة تمول كما

 عن وٌبعده الخٌر عمل فً ٌحببه و زمٌله سلوكٌات من ٌحسن أن وتكرارا مرارا مروان حاول

 .برأٌه واإلعتداد العناد شدٌد لاسم كان فمد جدوى دون ولكن التنمر

 فلم علٌه وتنمره له لاسم مضاٌمات من للمعلم  حسان شكا المدرسة فً االخبلق دروس أحد فً

 للحدٌث األسبوع فً ٌوما فاختار زمبلبه أمام ٌمرعه أو لاسم على عزلة ٌفرض أن المعلم ٌشؤ

 . واالخره الدنٌا فً وعالبته التنمر عن

 : لتبلمٌذه سإاله المعلم بدأ

  التنمر؟ معنى ما

  لئلجابة ٌده مروان رفع

  استاذ ٌا لفظً إٌذاء-

  لماسم السإال ووجه أٌضا وماذا
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  أستاذ ٌا أعلم ال-

  تستطٌع ما بمدر لاسم ٌا الحوار تشاركنا أن حاول-

 ذلن فً لما هذا عن للا نهانا ولمد اآلخرٌن من السخرٌة مروان لاله لما إضافة لاسم ٌا التنمر-

 . لمشاعرهم إٌذاء من

 .  اللعب فً ولته وٌمضى الناس ٌإذي عناده على لاسم ظل

 وسمط مسرعة سٌارة صدمته  اإللكترونٌة األلعاب محل من عابد هو وبٌنما األٌام إحدى وفً

 . علٌه مؽشٌا

 . مستشفى ألرب إلى وحمله السٌارة سابك نزل

 فً البماء علٌه لزاما فكان لدمه، فً كسر من إال سلٌما فوجده لاسم على الطبٌب كشؾ

 . الولت لبعض المستشفى

 بالهداٌا محملٌن لاسم وزاروا حسان بٌنهم ومن زمبلبه فاصطحب  حدث بما مروان علم

 . والورود

 بعٌنً الموت شاهدت لمد سؤتؽٌر الٌوم ومن الحمٌمً كنزي أنتم:  ولال بكى الرانه لاسم رأي لما

 ال الذي وسندي أصدلابً لكم شكرا جدٌد من حٌاتً وسؤبدأ والعٌش للنجاة فرصة منحنً لد وللا

 . ٌتؽٌر

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 مماالت عامة – 1

 جٌل الرواد

  أنٌس منصور 

  الذاتٌة السٌرة

. لعمود مصر فً الثمافٌة الحٌاة طبعوا الذٌن واألدباء والكتاب المخضرمٌن، الصحفٌٌن جٌل من

 األهرام جرٌدة فً الٌومً بمماله واشتهر والترجمة، والفلسفة واألدب والفكر الصحافة بٌن جمع

 عن وتوفً السادات، أنور الراحل للربٌس الممربٌن من كان. الكتب عشرات وألؾ ،"موالؾ"

 .عاما 87 تناهز سن

 والنشأة المولد

 آب/أؼسطس 18 ٌوم الدلهلٌة محافظة عاصمة المنصورة مدٌنة لرب بمرٌة منصور أنٌس ولد

 أن لبل صؽٌرة، سن فً الكرٌم المرآن حفظ حٌث الك تَّاب، من التعلٌمً مساره انطلكو .1924

 فٌه تفوق الذي الفلسفة لسم واختار الماهرة، بجامعة اآلداب كلٌة فً درس. بالمدرسة ٌلتحك

 .1947 عام اللٌسانس على وحصل

 الفكري التوجه

 لكن  صراحة، ذلن ٌعلن أن دون" الوطنٌة اللٌبرالٌة"بـ ٌسمى كان ما توجه  منصور أنٌس تبنى

 فً ذلن وسجل العماد، محمود عباس بصالون كثٌرا وتؤثر الباب، هذا فً واضحة كانت كتاباته

 ".أٌام لنا كانت العماد صالون فً" كتاب

 والمسؤولٌات المهام

 للكتابة تفرغ ثم ،(1963-1954) بالماهرة شمس عٌن بجامعة الفلسفة لسم فً أستاذا عمل

 دار إدارة مجلس لرباسة 1976 عام تركها التً" الٌوم أخبار" مإسسة فً الصحفً والعمل

 ربٌس منصب تولى". موالؾ" بعنون ٌومً ممال له كان حٌث" األهرام" فً وعمل المعارؾ،

" الكواكب"و" أكتوبر"و" ساعة آخر"و" هً"و" الجٌل" منها عدٌدة وصحؾ لمجبلت تحرٌر

 ".الكاتب"و" الوثمى العروة"و

 كبار وأعبلم لمثمفٌن معاصرته ساهمت فمد والعربٌة، المصرٌة األلبلم أؼنى من واحدا ٌعتبر

 التحصٌل على تشجٌعه فً -وؼٌرهم الحكٌم وتوفٌك والعماد حسٌن طه مثل- والثمافة الفكر فً
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 تمٌزا الصحفً وعمله لمماالته وأعطت والثمافٌة، الفكرٌة اهتماماته وتنوٌع والمعرفً العلمً

 .وااللتصاد والفلسفة واألدب والثمافة والفكر السٌاسة فً الكتابة مجاالت فً وتنوعا وعمما

 

 وعاصر إلٌه الممربٌن من وكان السادات عاصر كما الناصر، عبد وحكم الملكٌة عهد عاصر

 وخاصة أسفارهم بعض فً ورافمهم حكمه، وانهٌار سموطه وشهد مبارن حسنً الربٌس زمن

 .1977 عام المدس إلى السادات سفرة

 أمثال الصحفً بالعمل الرواد جٌل مع بنابها فً وساهم المصرٌة الصحافة عصور أزهً عاٌش

 وأحمد الحمامصً الدٌن وجبلل أمٌن ومصطفً علً واألخوٌن هٌكل حسنٌن ودمحم التابعً دمحم

 .وؼٌرهم الدٌن بهاء

 ومثل مكان، من أكثر فً والمجبلت الجرابد من العدٌد إلى" الجبللة صاحبة" مع رحلته وامتدت

 حول اختلفوا الذٌن المراء لدى متابعة الصحفٌة األعمدة أبرز أحد األهرام فً" موالؾ" عموده

 الواضحة ولؽته البسٌط وأسلوبه المتمٌزة كاتبه لدرات على ٌتفمون كانوا لكنهم مضامٌنه،

 .لضاٌا من ٌطرحه ما وتنوع السلسة

 األول تشرٌن/أكتوبر حرب فً حٌاته أحداث أهم فً خاصة السادات، من منصور والترب

 مع والتطبٌع السبلم لمبادرة مإٌدا كان أنه مثمفون وٌرى اإلسرابٌلٌة، المصرٌة السبلم ومعاهدة

 .واإلسرابٌلٌٌن السادات بٌن رسمٌة وؼٌر متعددة دبلوماسٌة بؤدوار ٌموم وكان إسرابٌل،

 المؤلفات

 بعشرات العربً المكتبة -ومترجم وصحفً ومفكر وفٌلسوؾ كؤدٌب- منصور أنٌس أثرى

 واإلٌطالٌة واأللمانٌة والفرنسٌة اإلنجلٌزٌة ومنها لؽات بعدة إلمامه ذلن فً ساعده المإلفات،

 .أجنبٌة أدبٌة وكتبا أعماال ترجم حٌث وؼٌرها،

 العالم حول"و" التارٌخ فً الرحبلت أعجب"و" للا لخلك للا ببلد" كتاب الرحبلت أدب فً كتب

 ".ٌوم 233 فً

 2311 أكتوبر فً توفً

 نت الجزٌرة مولع المصدر
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 : أعماله من نماذج

 لاتما   أسود حبره ٌكون أن بد ال للمً: منصور أنٌس 

ا  ٌوم، كل ا  الخامسة عند أصحو وشتاءا، صٌفا  وأبلل.. ٌدي أؼسل أن بد ال ٌدي، أؼسل.. صباحا

 وكل ورلة وكل للم وكل.. المكتب فوق من الكتب كل وأزٌل.. مكتبً إلى وأتجه.. بالماء عٌنً

 من شًء فبل نظرت إذا حتى السمؾ نور وأطفا.. أمامً نظرت إذا عٌنً ٌعترض أجده ما

 على أركز أن أرٌد ال.. شًء إلى أنظر أن أرٌد ال فؤنا.. عٌنً ٌجذب الجدران على التً الكتب

 !شًء أي

ا  طوٌبلا .. سطور ببل أبٌض ٌكون أن بد فبل الورق أما .. األلبلم عشرات فؤمامً الملم أما.. ناعما

ا  أسود حبرها ٌكون أن بد ال  مدببة أسنانها تكون وأال.. بسهولة الورق على تنزلك ناعمة.. لاتما

 أو جافة أو خشنة كانت وإن.. الورق على سبمتنً جداا  ناعمة كانت فإن.. ؼلٌظة تكون وأال

 وخطً.. كبٌرة فالحروؾ لذلن.. بالضبط التفكٌر بسرعة أكتب وأنا.. كتابتً تعرلل فإنها محددة

ا  لٌس  والدي عن أرث فلم.. أكتبه الذي ما أرى ال أكاد فؤنا.. نمط بؽٌر الكلمات وأكثر.. واضحا

ا  خطه كان فمد.. الخط جمال ا  جمٌبلا  فارسٌا  !أنٌما

 ..ذلن ٌفعلون الكتاب من كثٌرون

 

 ".األوسط الشرق"  فً للراحل ممال من
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  حدٌثا

 مبرون دمحم. د 

 الذاتٌة السٌرة

 فً تعلٌمه وتلمى 1973 عام من مارس فً مصر فً ُولد مصري ومفكر كاتب 

 .المصرٌة والجامعات المدارس

 إلحدى التنفٌذي الربٌس منصب إلى وصل حتى األدوٌة وتجارة تصنٌع مجال فً عمل 

 .مصر فً العاملة األجنبٌة الشركات

 األدوٌة صناعة ؼرفة عضو منها المجال، هذا فً والدولٌة المحلٌة المناصب بعض تملد 

 .أفرٌمٌة -الهندو الدواء تطوٌر لجنة ورباسة المصرٌة

 ثل  .واألدوٌة الطبٌة العلوم مجال فً الدولٌة المإتمرات من العدٌد فً مصر م 

 الدواء بصناعة المهتمة العلمٌة المإتمرات من كثٌر فً الدولٌٌن المحاضرٌن أحد. 

 المضاء فً النجاح تم حتى مصر فً" سً" فٌروس مكافحة حملة فً فعال بدور أسهم 

 .المرض هذا على

 ا  ٌحل حٌث ونمدٌة أدبٌة اهتمامات له  المهتمة والتلٌفزٌونٌة اإلذاعٌة البرامج على ضٌفا

 .الشؤن بهذا

 الشهٌرة اإلخبارٌة والموالع الصحؾ من العدٌد فً الرأي بمماالت ٌسهم. 

 

 : أعماله من نماذج

 ٌكتب مبرون دمحم. د 

      الماضً إلى الحنٌن                         

ا        ذا كان المختلفة ومراحله فتراته فً عمرنا من م ضى ما بؤن الشعور إلى ن جنح ما دابما

 ...العُمر فً تمدمنا كلما الشعور هذا وٌزٌد أطٌب، مذاق  

ا  الذكرٌات اجترار أن شن وال  فً المتجذر الحنٌن ذلن النفس فً ٌبعث منها الُحلوة وخصوصا

، األٌام تلن إلى الملوب ثناٌا ًّ  الذٌن األشخاص هإالء فً ٌتمثل الذي الماضً، ذلن وإلى الخوال

 كنا أو عاٌشناها التً نفسها األحداث إلى باإلضافة حٌنها، تواجدنا وأماكن الولت هذا شاركونا

 ...بنا ُمحٌطة أخرى أحداث من واكبها وما منها جزءاا 
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 ٌحدث كان ما مسترجعٌن الدافبة بوتمتها فً وننصهر الطفولة مراحل إلى بالذاكرة نعود فحٌنما

 السٌاسً الصعٌد على ٌجري كان ما األحداث تلن سماء فً ٌسُطع واألصدلاء، األُسرة نطاق فً

ن األحداث، تلن ذكرى بها نُحدد التً العبلمات تلن أو  المرن منتصؾ بعد طفولتهم عاشوا فم 

 واجتماعٌة سٌاسٌة أحداث   من به تزخر كانت بما المرحلة تلن فً ذكرٌاتهم ٌربطون الماضً

 حٌنها، والخدمات السلع وأسعار العُملة صرؾ سعر عن ذكرى أي تنفصل ال حٌث والتصادٌة،

ا  بعدها طفولته عاش ومن  كانت التً واألؼنٌات األلحان وبعض عاشه ما بٌن ٌربط ربما أٌضا

 ما كل مع باستمرار والخارجٌة الداخلٌة السٌاسة فً ٌستجد ما على عبلوة الفترة، هذه تُمٌز

 على ذلن  تطبٌك ٌمكننا وبالمٌاس والمتابعة، باالهتمام عندها ٌتولفون  ولابع من الناس ٌشؽل

ا  وربطه منها الحدٌث حتى ذكرٌاتنا، كل ا  زمانٌا  ...معها المتزامنة الكبرى األحداث مع ومكانٌا

ا  أننا هو المشاعر وتلن الحنٌن هذا ٌمٌّز ما ولكن ا  أكان ندري ال شًء على نتفك ما دابما  صحٌحا

م فً س بحنا كلما أنه وهو! ال أم ض  ا " كانت أنها بخاطرنا جال الماضً، خ   سبٌل وال" ُحلوة أٌاما

بُت بٌنما أفضل، كان ولتها ٌجري كان ما مع تفاعلنا أن أو لتكرارها،  !اآلن التفاعل هذا خ 

 أفضل؟ كان الماضً أن بالضرورة هل: للسإال نؤتً وهنا

 مبلبكة؟ كانوا معهم تعاملنا الذٌن األشخاص أولبن هل

 أجمل؟ كانت نرتادها كنا التً األماكن تلن هل

ا؟ كان معها وتفاعلنا األشٌاء تجاه احساسنا بالفعل هل  مختلفا

 أوضاع تتطور أن الطبٌعً من إنه بل أفضل، الماضً ٌكون أن بالضرورة لٌس الحمٌمة وفً

 المزٌد ٌكتسب الولت بمرور أنه حٌث النواحً، جمٌع من أفضل حال   إلى ٌنمله بشكل   اإلنسان

ا  تحصٌل ٌمكنه كما الحٌاتٌة، الخبرات من ا  التطور ٌطال وربما أكبر، بشكل متراكمة علوما  أٌضا

 على المعطٌات تلن بكل الراهن وضعه فٌتفوق أفضل هو لما والوظٌفً االلتصادي وضعه

 ماضٌه

 كان ولد حٌاتنا، عن ؼابوا أو اآلن عالمنا عن ُؼٌّبوا لد بؤشخاص مرتبطة أحداث هنان تكون لد

 ٌكونوا لد حاضرنا فً تعوٌضهم ٌمكن ال الذٌن وهإالء نفتمده، الذي الطٌب األثر ذلن لهم

ا  الشجن بؤلوان الممزوجة االنطباعات تلن ترن فً الربٌس السبب  والحب الفرحة وبلمحات حٌنا

ا   حلماتها ٌكملون آخرٌن بؤشخاص   تجود بؤن األحٌان من كثٌر فً تبخل ال الحٌاة لكن آخر، حٌنا

 الجدٌدة ذكرٌاتنا صناعة فً الهامة أدوارهم بلعب

 ٌرتبط وهذا ذلن، بعد وما النضج فترة فً عنه وشبابنا صبانا فً باألماكن احساسنا ٌختلؾ لد

 تؤثرنا ٌختلؾ لكن هً، كما تبمى أن الممكن من التً األماكن تلن فً عشناها التً باألحداث

 اكتسبت بؤعٌن   نرى جعلنا وما فٌنا، تؽٌر ما بسبب وهذا حٌن، بعد لها ونظرتنا األماكن بتلن

 الرإٌة لهذه متعددة زواٌا

 الحمٌمة ولكن بداخلنا، تؽٌر بما ٌتؽٌر مختلفة أزمنة فً الحدث نفس مع تفاعلنا أن ندرن هنا ومن

 آخرٌن بشخوص   جدٌدة ذكرٌات   صانعةا  تستمر والحٌاة ٌمضً، الزمن أن فٌها رٌب ال التً
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 الحنٌن، نفس من مستمبلنا رصٌد إال هً ما الذكرٌات هذه وأن ومتجددة، جدٌدة وأحداث وأماكن

ا  وأننا  على ونتؤّسى مضى ما بها نسترجع التً الطرٌمة بنفس اآلن ٌحدث ما سنسترجع ما ٌوما

 بها عمرنا أمضٌنا التً األماكن وتلن الناس وهإالء اللحظات تلن

 

 !ومإثر مهم هذا فكم وذكرٌاتنا، تارٌخنا نصنع بنا ٌمر ٌوم كل فً أننا وبما

 حولنا، ما كل فً للتؤمل الفرصة أنفسنا فنعطً المنظور هذا من والعنا مع نتعامل ال لماذا إذاا 

 جزء أنها على تواجهنا التً والعمبات مشكبلتنا مع والتعامل ن عم، من أٌدٌنا بٌن بما واالستمتاع

 مواجهته فً اخفالنا أو فٌه نجاحنا إما المستمبل فً سنتذكر الذي التحدي من

 .جمٌلة ذكرٌات   الُمستطاع، ل د ر ولنجعلها بؤٌدٌنا ذكرٌاتنا فلنصنع

 

 ٌكتب مبرون دمحم. د 

 المؤامرة نظرٌة                             

 

، من بنا ٌحٌط وما حولنا ما كل أن الكثٌرون ٌعتمد  مإامرة من ضبٌبلا  جزءاا  كونه ٌ ع دو ال أحداث 

 إال شًء   كل عن انمطعت كونٌة لُوى تطبٌمها على وتشرؾ خطواتها وترسم تحٌكها ُكبرى

 حٌاتنا وافساد بل مصالحنا، واستهداؾ بنا لئلٌماع ولصٌره المدى طوٌل والتخطٌط علٌنا التآمر

 مناحٌها جمٌع فً

ل ك على تعمل التً التدرٌس وأسالٌب والمناهج التعلٌم نظام من تبدأ فالمإامرة   ضعٌفة أجٌال   خ 

ج علٌها، السٌطرة ٌمكن ّ  وتسرٌب الُمسرطنة، واألسمدة والمحاصٌل الزراعً النظام على وتُعر 

 تتصل التً الضارة والصوامع المحاصٌل تخزٌن نظام الى الموبوءة والتماوي الضارة الشتبلت

 !المجهولة الصناعٌة باأللمار

 الداخلٌة، المبلبس تصنٌع فً المستخدم المطن وخامات األدوٌة فً الفعّالة بالمواد تعبث أنها كما

 وصرؾ العام الذوق تؽٌٌر أجل من عدوٌة أحمد ظهور وراء الخفً السبب كانت أنها السٌّما

 ٌُسمى ما إلطبلق التدمٌر تطور ثم حافظ، الحلٌم عبد األسمر العندلٌب صوت عن المستمعٌن

 فرض من اإلللٌمٌة الموى بعض تلعبه الذي الدور عن الناس إللهاء" المهرجانات" بؤؼانً

 !المنطمة على سٌطرتها

 بٌل من مدعومة أمرٌكٌة -صٌنٌة مإامرة إال هو ما كورونا، وباء إن بل فحسب، هذا لٌس

 أن ٌجب التً موارده على للحفاظ العالم سكان عدد لتخفٌض زوكربٌرج ومارن جٌتس

 االتحاد مع باالتفاق لبل من أمرٌكا تآمرت فمد هإالء، على بجدٌد هذا وما علٌها، ٌسٌطروا

 حاملةا  الممر سطح على بالفعل هبطت لد" 11 أبوللو" الفضاء سفٌنة بؤن العالم إللناع السوفٌتً



 الذخابر

92 
 

 الهبوط فٌلم تصوٌر رؼم 1969 عام" ألدرٌن وباز أرمسترونج ن ٌل" الفضاء رابديّ  متنها على

 "!نٌفادا" صحراء فً هولٌوود بكامٌرات

 ثمافاتهم، أو تعلٌمهم درجات باختبلؾ الناس من للعدٌد األفكار هذه ت روق حٌث وأكثر، هذا كل

ا  والمثمفٌن المتعلمٌن بعض أوساط فً أكبر انتشاراا  تجد انها بل  اطبلعهم بعمك هإالء من زعما

 !األمور ببواطن ومعرفتهم

ا  علٌنا وسٌطرتها المإامرة نظرٌة رواج وبرؼم  النظرٌة هذه أن اال العربً، محٌطنا وفً محلٌا

 من سمعته ما هال نً فمد نفسها، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حتى العالم، دول من كثٌر فً تنتشر

 لبل العام خرٌؾ فً واشنطن األمرٌكٌة للعاصمة لً زٌارة آخر فً األمرٌكٌٌن األصدلاء بعض

 ومحاولة الحالً األمرٌكً الربٌس على وخارجٌة داخلٌة مإامرات   من تدبٌره ٌتم عّما الماضً

ٌ ل  أجلس وكؤننً حٌنها أشعر جعلنً مما! األمرٌكٌٌن مصلحة على ٌعمل الذي نظامه من الن 

 !الماهرة أحٌاء أحد فً ممهى على

 معظم فً الحٌاة مجرٌات على كبٌر بشكل ٌإثر ال الشكل بهذا النظرٌة هذه انتشار فإن ذلن ومع

 !لدٌنا حتى العالم، دول

 نحن، إال ٌصنعها ال مصابرنا أن األخٌر العمد فً مسبولة الؽٌر المصرٌة اإلرادة أظهرت فمد

 وتحركنا بممدراتنا تعبث خفٌة أطراؾ وال كونٌة مإامرات   تحركها ال والتنمٌة البناء ورؼبة

 المارٌونت، كعرابس

 وجود ورؼم بل والخارجٌة، الداخلٌة التحدٌات كل رؼم األفضل الى والعنا تؽٌٌر استطعنا حٌث

وتور، داخلً طرؾ  واستعادة البماء، أجل من شًء أي هدم محاولة الى الٌؤس به وصل م 

 ...الزمن من ؼفلة فً خطفها لد كان التً الضابعة فرصته

 العمل أجل من الصادلة الجهود وتضافرت النواٌا، صدلت إن وتتبلشى المإامرات كل تتضاءل

ٌ عة التّرهات هذه كل الى النظر دون والتنمٌة ض   والدراسات العمٌك التحلٌل فً الولت وم 

ج" ابلٌس" تنفٌذها على ٌُشرؾ التً الخفٌة المإامرات تلن ألبعاد المستفٌضة  االسلحة بكل الُمد ج 

 ...لمواجهتها لدٌنا سبٌل وال نعرفها ال التً الحدٌثة

 والثرثرة، الدردشة لبٌل من المواطنٌن بٌن العالم دول بعض فً المإامرات حدٌث كان إذا

ا  ا  عمله الى كل   ٌعود ما وسرٌعا ره استكمال الى ساعٌا  ٌشؽلنا أن ٌجب فبل وطنه، مسٌرة فً د و 

ا  الحدٌث هذا نحن ا  ستبمى التً وطننا راٌة حول التفافنا عن أٌضا  التً سمابه فً خفّالة عالٌة دوما

 .زاهر بمستمبل   أمل   فٌها ٌحلّك

 شؤنه من الذي علٌنا التفكٌر هذا وسٌطرة ضدنا العالم واتحاد الكبرى المإامرة خرافة من د عونا

 والعمل مستمبلنا فً التفكٌر إال ٌنفعنا فلن ُوجدت، إن مإامرة أي من أكثر هو ما بنا ٌفعل أن

نا جعل على  .آخر بشًء   ال بسواعدنا ٌومنا من أفضل ؼ د 
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 العال عبد فتحً دمحم.د 

 نموذج من أعماله 

  الغاب شرٌعة

 :ممدمة

 لتمرٌر صرحً على الؽالٌة كلماتً سجلت لد للٌتٌم العدل وألحمك الضعٌؾ الموي ٌظلم لببل)

 (العدل تحمٌك ثم ومن البلد لرار واتخاذ البلد حكم

 فً المكتوبة الشرابع ألدم وصاحب المدٌمة بابل مملكة ملون سادس حمورابً كلمات هذه كانت

 .اإلنسانً التارٌخ

  راسخة ولاعدة  الملن أساس والعدل واإلنصاؾ للعدل مرادفا حمورابً نظر فً المانون كان لمد

 .والشرور اإلثم لتحطٌم

 المضاء؟ أمام المساواة من المدر نفس على الناس ٌكن ولم العدل ؼاب لو ماذا ولكن

 ساكسونٌا والٌة وتحدٌدا المنعزلة المدن ؼٌابات إلى المشرق الحضارة وجه من نتحول ولتها

 تصدر العموبة فكانت خاص بمانون تفردت والتً المٌبلدي عشر الخامس المرن فً األلمانٌة

 من أحد ضد الحكم صدر فإذا العجاب العجب  كان تنفٌذا ولكن نطما تفرلة دون الجمٌع بحك

 رلبة تمطع االؼنٌاء من  فالماتل!! ظله على  النهار وضح فً تنفذ العموبة كانت االؼنٌاء طبمة

 !!!النببلء باب من وٌخرج السجن باب من ٌدخل منهم والمسجون ظله

 المانون وبٌن حمورابً شرٌعة بٌن االختٌار علٌه واالزدهار التمدم ٌبؽى مجتمع فؤي لذا

 !!!الساكسونً

 تروى أن تستحك ساكسونٌة محطات الماضٌة العهود فً ألوطاننا األجنبً اإلحتبلل مع ولنا

 . التارٌخ دروس من واإلعتبار للعظة

 : دنشواى حادثة

 الضباط من جماعة أن 1936 عام فً وتحدٌدا مصر رٌؾ فً ولعت التً الحادثة تتلخص

 حذرهم فمد الؽبلل أجران عند ٌتجمع الحمام وألن الحمام لصٌد دنشواي لرٌة لصدوا اإلنجلٌز

 لئلصابة عرضة وأطفال نساء لوجود الحٌطة وأخذ األجران فً النٌران اشتعال من  المرٌة إمام
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  النار إطبلق فً استمرارهم و الضباط فهم عدم إلى أدى اللؽة عابك لكن بنادلهم رصاص من

 ... دمابها فً ؼارلة الجرن من ووسمطت  المإذن زوجة  أحدهم فؤصاب

 بؤهل ومستؽٌثا بندلٌته أخذ محاوال  اإلنجلٌزي الضابط مع واشتبن  بالمإذن  الؽضب استبد

 ما المرٌة عمدة علم إلى نما فلما الطرفٌن بٌن المولؾ واحتدم لنجدته األهالً فؤسرع  المرٌة

 ولكن األهالً من الضباط إلنماذ وخفٌرٌن الخفر شٌخ أرسل  للضباط األهالً وحصار حدث

 أنه منهم ظنا وأصابوه الؽفر شٌخ باتجاه بنادلهم نٌران الضباط  فوجه مستحكما كان اللؽة عابك

 الكتٌبة لابد وهو أحدهم ففر بالطوب اإلنجلٌز الضباط ورشموا األهالً فثار  شرا بهم ٌرٌد

 وحٌنما علٌه مؽشٌا سرسنا لرٌة عند سمط الشدٌد المٌظ فً عدوه وأثناء بول الكابتن وطبٌبها

 والذٌن اإلنجلٌز بنادق بحراب الطعن جزاءه كان ماء بشربة إسعافه المرٌة شباب أحد حاول

 !! لتله أنه ظنوا

 : دنشواي محكمة

 اللورد إلى األنباء ووصلت الشرعً الطبٌب تمرٌر بحسب شمس بضربة بول كابتن مات

 من تكونت دنشواي ألهالً محكمة وألؾ ؼضبا فاستشاط مصر فً البرٌطانً المعتمد كرومر

 االبتدابٌة الماهرة محكمة ربٌس زؼلول فتحً أحمد وعضوٌة الحمانٌة وزٌر ؼالً بطرس

 فً الشهٌر المانون ورجل المدٌر المحامً هو النٌابة مدعً وكان زؼلول لسعد األصؽر والشمٌك

 . الهلباوي إبراهٌم الولت ذلن

 انحرؾ المضٌة هذه فً لكنه االفؽانً الدٌن جمال تلمٌذ فهو بالوطنٌة له مشهود الهلباوي كان

 و الشخصٌة مصلحته ٌؽلب أن ولرر  العدالة تحمٌك فً مهنته واخبللٌات الوطنٌة مسار عن

 أي ومحو عموبة ألصى إلى دنشواي أهل من المساكٌن بالمروٌٌن الوصول عبر اإلنجلٌز ٌؽازل

 دافع  ٌومٌن مدار على ساعات استؽرلت  بلٌؽة مرافعة وفً اإلنجلٌز بالجنود تتعلك اتهامات

 ٌترلى وجعله المصري المواطن حرر لمصر اإلنجلٌزي االحتبلل: "بموله اإلنجلٌز عن الهلباوي

 الوالعة أصحاب اإلنجلٌز الضباط أما!!".. المدنٌة والحموق االجتماعٌة الواجبات مبادئ وٌعرؾ

ا  لٌس دنشواي فً الحمام ٌصٌدون كانوا اإلنجلٌز الضباط هإالء: " عنهم فمال فٌها والجانً  طمعا

!!".. عنهم أدافع اآلن ألؾ أن من خجبلا  لكنت ذلن اإلنجلٌزي الجٌش فعل ولو دجاج، أو لحم   فً

 أهالً من النفوس وأدنٌاء السفلة هإالء: "  بموله علٌهم المجنً المساكٌن األهالً وصؾ فٌما

 المحتلٌن ظن وأساإوا والنبابٌت، بالعصً اإلنجلٌز للضباط الكرٌمة األخبلق لابلوا دنشواي

ا، وعشرون خمسة   بٌننا اإلنجلٌز على مضى أن بعد بالمصرٌٌن  إخبلص فً معهم ونحن عاما

 !!".واستمامة

 الضباط وتبربة الجرن حرٌك عن المسإولٌة الفبلحٌن تحمٌل فً كبٌرة جهودا الهلباوي بذل

 والدلٌل اإلنجلٌز الضباط تجاه والترصد االصرار سبك أدلة لٌخفوا ذلن تعمدوا وأنهم اإلنجلٌز

 من أنهم تعنً وجٌزة مدة وهً ساعة ربع فً الجرن نٌران اخماد من تمكنوا الفبلحٌن أن

 !!!. أشعلوها
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 الهلباوي اتهامات سهام من ٌسلم لم لدري حادث وهو شمس بضربة بول كابتن موت وحتى

 الشمس أشعة تحت الفرار إلى لجؤ لما علٌه اإلعتداء محاولتهم فلوال المسإولٌة األهالً فحمل

 !!البلهبة

 فؤحد الحمابك تزٌٌؾ فً الهلباوي جهود مع لهم تشفع لم الحادث فً األهالً بعض شهامة حتى

 على لطع الهلباوي لكن ماء شربة ناوله لد المتهمٌن أحد أن ألواله فً جاء اإلنجلٌز الضباط

 عمدة ابن مع تتشابه المتهم مبلمح بؤن االنجلٌزي الضابط ذاكرة تشتٌت عبر للنجاة فرصة المتهم

 وألر المتهم حك فً ألواله عن الضابط فعاد النبٌل الفعل هذا فعل من هو العمدة ابن وأن المرٌة

 !!!العمدة ابن هو سماه من أن

  جلدته أبناء بحك العموبة درجات ألصى إلى الوصول وهو مبتؽاه إلى الهلباوي وصل

 سنة عشرة وخمسة المإبدة الشالة واألشؽال اإلعدام بٌن تنوعت أحكاما المحكمة وأصدارت

 .الجرن وحرق المتل من االنجلٌز الجنود ساحة وتبربة. جلدة خمسٌن والجلد

 والعالم مصر فً المثمفٌن نفوس من ظالمة محاكمة من تبعها وما الحادثة نالت

 : المحكمة وصؾ فً ابراهٌم حافظ الكبٌر المصري الشاعر فمال

ت   عري لٌ  ةُ  أ ت لن   ش  حك م   الت ؾ م 

 عادا نٌرون   ع هدُ  أ م عاد ت تٌش  

ن   ٌ حلو ك ٌؾ   ّي   م   الت ش فًّ الم و 

ن عٌؾ   م  ه   أ لمى ض   الم ٌادا إ لٌ 

 :الهلباوي وصؾ فً ولال

ً   الُمدَّعً أٌ  ها هبلا  العُموم   م 

 الُمرادا ب ل ؽت   ف م د ه ذا ب عض  

نّا ل د م  صر   الم ضاء   ل ن   ض   ب م 

نّا م  ض  سعادا ل ن جل ن   و   اإل 

 

بّلدُنا أ نت    أ نّا ت نس   ف بل ج 

ن   ع لى ل ب سنا ل د دادا ٌ دٌ   الح 

 رواٌته ممدمة فى لها وأفرد الحادثة مع شو برنارد جورج الشهٌر  االٌرلندي الكاتب تعاطؾ كما

 ٌتصرفوا لم المصرٌٌن الفبلحٌن إن)  لاببل صفحة، عشرة ست"  األخرى بول جون جزٌرة"

ا كان الذي التصرؾ ؼٌر الحادث فً ٌبوا أنهم لو اإلنجلٌز الفبلحٌن جمهرة من منتظرا  بمثل أُص 
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 كانوا بل الحادث، ولوع ٌوم الخدمة فً ٌكونوا لم الضباط وإن والحرمات، المال فً مصابهم

 (.  المعاملة وأساءوا اللعب أساءوا عابثٌن العبٌن

 : والحادثة كرومر

 كرومر اللورد  من السامً الرضا نحو ٌلهث الجابرة المحاكمة هذه فً اشترن من جمٌع كان

 أن إلى فٌه ذهب ولد الحدٌثة مصر كتاب صاحب هو كرومر اللورد و لمصر الفعلً الحاكم

 أنها اإلسبلمٌة الشرٌعة على كرومر مؤخذ وكان مصر فً للحداثة معوق أهم هو اإلسبلمً الدٌن

 المفتً أحكام وأن الفبلحٌن لمري الناهبٌن المسلحٌن اللصوص معالبة فً البالؽة بالمسوة اتسمت

 لم  ذلن ومع الحرابة حد فً كما المرعب العماب من نوع اإلسبلمٌة الشرٌعة على المرتكزة

 شكل  ٌرٌنا حتى دنشواي أهل مع تسامحا أكثر أحكاما الؽربٌة حضارته من كرومر ٌستمد

  تبمى أخرى بمسمٌات تجملت وإن ساكسونٌا لوانٌن انها...  عملً بشكل إلٌها ٌدعو التً الحداثة

 و للظلم الفمراء وتترن حٌاتهم وتؤمٌن األلوٌاء على الحفاظ سوي تعرؾ ال   العدالة أحادٌة

 . والموت المهر

 : الجالدٌن تطارد  األلدار لعنة

 مصر فً للمحامٌن نمٌب أول أصبح والذي الهلباوي أما...1937 عام مصر عن كرومر عزل

 المضاٌا عن بالدفاع عنها التكفٌر ولرر دنشواي مساكٌن بلعنة مطاردا عمره من تبمى ما فمضى

 ستان السٌرلً بممتل المتهمٌن عن الدفاع وحتى ؼالً بطرس ممتل حادث من ابتداءا الوطنٌة

 1923 عام دستور فً واشترن

 للفكر الترجمة عبر  صورته استعادة وحاول المجتمع تمدٌر خسر فمد زؼلول فتحً احمد أما

 .المانون فً لٌمة مإلفات ووضع األوروبً

 

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 د عطٌة المسعودي 

 معتق سممي سميمان المسعودي عطية    االســــــــــم:

  attiyaelmasoudi@gmail.com    :اإللكترونيالبريد 

 المؤهالت العممية

  م2012جامعة عين شمس –بكالوريوس تجارة    المؤىل الدراسي:

 برنامج حاسب آلي ونظم المعمومات –والتأمين  اإلحصاء       التخصص:

 الترتيب الخامس عمى الشعبة    تقــدير التخـــرج:

 م2020: المعيد العالي لمدراسات اإلسالمية ماجستير اقتصاد 
 م2012: المعيد العالي لمدراسات اإلسالمية دبموم عـــــــــــــــام 
 :م2012شمسجامعة عين  –كمية التجارة  إحصاء ورياضة ماجستير 

 م2013 جامعة عين شمس – : كمية التجارةدبموم الطرق الكمية 

 والدورات الشهادات

 :في االقتصاد جامعة كامبريدج دكتوراه مينيو 
 التابع لمنظمة األمم المتحدة معيد السالم العالمي لمسالم والتنمية: دكتوراه فخرية 
  عداد مدربينإ دورةTOT. 
 مدرب معتمد تنمية بشرية 
 بالجامعات والمعاىد الخاصة محاضر أكاديمي : 

 / إحصاء( نقود وبنوكمالية عامة / اقتصاديات )مناىج بحث عممي/ 

  :إدارة )مناىج بحث عممي / تدريب مدربين/ تنمية بشريةمحاضر باألكاديميات الخاصة ،
 (أزمات

  :معيد السالم العالمي لمسالم والتنمية التابع لمنظمة األمم المتحدةمدير لجنة التعميم 
 عموم المتخصصةعضو ىيئة تدريس: كمية لندن لم 
 



 الذخابر

98 
 

 : االستثمار والتنمية المستدامة في افريقيا )بين الواقع والمأمول( بحث بعنوان .1
 م(.9112)مايومؤتمر التنمية المستدامة بأفريقيا كمية الدراسات العميا جامعة القاهرة 

 نموذجــًا(: التنمـية الســياحية المسـتدامـة الفــرص والتحـديــات )الحالة المصرية بحث بعنوان .9
 المؤتمر الدولي السياحة في افريقيا )الفرص والتحديات( كمية الدراسات العميا جامعة القاهرة

 م(.9112 )ابريل

مؤتمر : التََّكاُمــُل االْقِتَصـــــاِديُّ اأَلْفِريقُي )اإلتحاد المغاربي بين الواقع والمأمول( بحث بعنوان .3
 .م(9112 )مايو سات العميا جامعة القاهرةالتنمية المستدامة بأفريقيا كمية الدرا

 : دور تنمية الموارد البشرية في تعظيم قيمة رأس المال البشري بحث بعنوان .4
المؤتمر الدولي " التنمية البشرية واستراتيجات ريادة األعمال الحديثة" دار المشاة 

 (.م9112)فبراير

لتطبيق بــرنامـــج صندوق النقد الدولي : تقـييم األثـــار االقتصادية واالجتماعية بحث بعنوان .5
جائزة الشيخ صالح كامل التشجيعية في االقتصاد حاصل عمى  (االحالة المـصرية نموذجًـ )

 م.9112اإلسالمي 

ومجاالت  باإلضافة الي المشاركة في العديد من المؤتمرات العممية والثقافية المختمفة .6
 مصر.(، جامعات داخل وخارج )مشاركة حضورمختمفة 

 

 نماذج من أعماله 

 

 المستدامة االلتصادٌة التنمٌة تحمٌك فً والمتجددة الجدٌدة الطالة دور 

 

 إنتاج سٌاسات مراجعة أهمٌة تبرز مصر فً الطالة على الطلب فً المستمرة الزٌادة ضوء فً

 التملٌدٌة الطالة مصادر على االعتماد من مصر تعانً حٌث مصر، فً الطالة واستهبلن

 المصادر هذه إنتاج نسبة تصل حٌث الطبٌعً، والؽاز البترول من كل فً والمتمثل  الناضبة،

 االحتٌاطٌات محدودٌة من بالرؼم وذلن مصر، فً الطالة إنتاج إجمالً من% 93 من أكثر إلى

 مصر فً الطالة استهبلن زٌادة معدالت مع مطلماا تتناسب ال والتً المصادر هذه من المتوفرة
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 األجٌال حموق على والحفاظ التنمٌة استدامة وبالتالً الطالة استدامة من كبلا  المشكلة هذه وتهدد

 األمن من جزء هو الذي الطالة، أمن تهدد كما الناضبة، الطبٌعٌة الموارد هذه فً المادمة

ا المومً،  المتاحة للموارد األمثل االستؽبلل تحمٌك على المدرة عدم المشكلة هذه عن ٌنتج وأٌضا

 وتشؽٌل أعلى، مضافة لٌمة لتحمٌك هامة صناعات فً دخوله ٌمكن الذي الطبٌعً الؽاز خاصة

 .المستدامة االلتصادٌة التنمٌة وتحمٌك األجنبً النمد من أكبر موارد وجلب أكثر عمالة

 واستهبلن إنتاج إلى وسرٌعاا بموة التوجٌه على تموم لها جدٌدة استراتٌجٌات وضع ذلن وٌتطلب

 إنتاج تكنولوجٌا فً والمستمر الكبٌر التطور مع خاصة للطالة، ومتجددة جدٌدة مصادر

 حد على والنامً المتمدم العالم دول من كثٌر فً والمتجددة الجدٌدة الطالة مصادر واستهبلن

 والتنمٌة البٌبة استدامة بهدؾ المصادر هذه استخدام إلى التوجه بتشجٌع العالمً واالهتمام سواء،

 تكمٌلً كمصدر الرٌاح طالة أو الشمسٌة الطالة على الدول من الكثٌر تعتمد حٌث عامة، بصفة

 .الحٌوٌة الكتلة طالة على تعتمد وأخرى للطالة، المتجددة ؼٌر للمصادر

 وطالة الشمسٌة الطالة: مثل والمتجددة الجدٌدة الطالة مصادر من عدٌدة مصادر لمصر وٌتوفر

 من الهابلة الكمٌات من إنتاجها ٌمكن التً تلن خاصة الحٌوٌة، الكتلة طالة إلى باإلضافة الرٌاح

 المصادر هذه بعض وؼٌرها، والزراعٌة والصناعٌة البشرٌة األنشطة كافة عن الناتجة المخلفات

 توافرها، من بالرؼم محدود بشكل( الرٌاح وطالة الشمسٌة الطالة مثل) بالفعل استخدامها ٌتم

 مصادر وهنان واسع عملً بشكل منها االستفادة ٌتم التً الحٌوٌة الكتلة مثل اآلخر والبعض

 حول واسع جدل ٌثار التً النووٌة الطالة مثل بعد استؽبللها ٌتم ولم بعد متاحة تصبح لم أخرى

 .استخدامها ومحددات جدواها

 الطالة مصادر تنوٌع إلى الحاجة ٌفرض مصر فً الطالة واستهبلن إلنتاج الحالً الوضع إن

 مستؽلة ؼٌر واسعة بدرجة األولٌة مصادرها تتوافر والتً المتجددة الطالة استخدام نحو بالتوجه

 .الحاضر الولت حتى

 جمٌع على للمدرة األساسً المصدر أنها حٌث من عضوٌاا ارتباطاا التنمٌة بعملٌة الطالة وترتبط

 التنمٌة لعملٌة األساسٌة الماعدة ٌشكل العمل كان ولما واآللٌة، والجسدٌة الذهنٌة األعمال أنواع

 ٌعد العمل ألداء المطلوبة وبالكمٌات المناسب بالشكل الطالة توفر فإن واالجتماعٌة االلتصادٌة

ا   البشرٌة االحتٌاجات لتلبٌة البلزمة الطالة خدمات توافر وٌعتبر التنمٌة، إلحداث ضرورٌاا شرطا

 .المستدامة للتنمٌة الثبلثة األساسٌة للركابز بالنسبة لصوى أهمٌة ذو

 االجتماعٌة األبعاد على واستخدامها وتوزٌعها الطالة هذه إنتاج به ٌتم الذي األسلوب وٌإثر

 .متحممة تنمٌة ألي والبٌبٌة وااللتصادٌة

 المفاهٌم وبعض مصر فً والمتجددة الجدٌدة الطالة لمصادر عرض ٌتطلب األمر فإن ولذلن

 من ٌواجهها وما مصر فً الطالة واستهبلن إلنتاج الحالً الوضع ومنالشة للطالة، األساسٌة

 فً والمتجددة الجدٌدة المصادر من الطالة واستخدام إلنتاج المتاحة اإلمكانٌات وكذلن تحدٌات،

 مصادر استخدام على المترتبة والصحٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة اآلثار ومنالشة مصر،

 عامة، بصفة اآلثار هذه من للحد المتبعة والتشرٌعٌة المانونٌة واإلجراءات التملٌدٌة، الطالة
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 فً والمتجددة الجدٌدة الطالة ودور. البٌبة على الحفاظ فً والمتجددة الجدٌدة الطالة ودور

 المستدامة االلتصادٌة التنمٌة أبعاد تحمٌك

 

 المسعودي عطٌة دكتور

 

 . من سلسلة االلتصاد والحٌاة(  االلتصاد؟ لماذا( 

 .منه البد أمراا  االلتصاد فهم تجعل بسٌطة أسباب

 االلتصاد؟ لماذا

 شدٌد، بحماس االفتتاحً الممال ولرأت أصدلابن، أحد علٌن أشار كما المولع إلى الٌوم دخلت

 !هنا؟ وجودن سبب عن تتساءل وبدأت دلابك بضع بعد لل حماسن لكن

 .االلتصاد عن لمماالت لراءتن فابدة مدى وعن

 االلتصاد؟ فلماذا إذن

 عن المراءة كون عن تتساءل حٌث بحت؛ التصادي بتفكٌر اآلن تموم أنن عن النظر بؽض

 بماءن كون عن تتساءل اآلن فؤنت الولت، هو و مواردن أهم ألحد األمثل التوطٌن هً االلتصاد

 ما على بناء المتاحة بالبدابل ممارنة ممكنة منفعة ألصى لن سٌحمك المزٌد ولراءة المولع فً

 !تفضله

 !التصادي إنسان شدٌدة ببساطة ألنن مرات عدة ٌوم كل به تموم التفكٌر من النوع هذا

ا دماؼن ستُعمل حٌث  تعلم أن دون من لراراتن لمختلؾ اتخاذن أثناء التفكٌر من النوع بهذا دابما

 !ذلن

 .لبللتصاد دراستً خبلل من هو: بسٌط الجواب ذلن؟ أدركتُ  كٌؾ

 صدرن ٌتسع أن أرجو لكن العملٌة، سبلمتً عن تتساءل وربما التفكٌر، مشوش اآلن أنن البد

 الؽرٌب المجال على للتعرؾ هنا أكبر ولت لمضاء ستدفعن التً األسباب عن وسؤخبرن للٌبل،

 !!!“.  االلتصاد”  ٌدعونه الذي والمعمد

 :األول السبب

 !تعٌشه الذي االلتصادي الوالع تفهم كً

ا  أصبح األٌام هذه الوالع فهم أن البد  لٌبله، على ٌؽنً كبلا  أن إلى فباإلضافة علٌن، جداا  صعبا

 الذٌن االلتصادٌٌن، والمحللٌن الدٌكة، لصراع ساحة عن عبارة أصبحت التلفزٌونٌة البرامج
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 تكن لم لو حتى لكن تفهمها، ال بلؽة ٌتحدثون تجدهم ولكنن األمور، لن ٌوضحوا أن بهم ٌفترض

ا   .الجرابد وصفحات التلفاز شاشات على الدابرة بالسجاالت مهتما

 حٌاتن على وتإثر وثٌماا، ارتباطا بوالعن مرتبطة أمور معرفة على سٌساعدن االلتصاد إن

 .مباشر بشكل

 !ذلن؟ كٌؾ

 :االلتصاد عنها سٌجٌبن والتً الٌومٌة بحٌاتن المتعلمة واألسبلة األمثلة، بعض سؤعطٌن

 :عن سٌخبرن االلتصاد أن حٌث

 المردود وعن سعرها، على ٌإثر الذي وما جٌبن؛ فً التً السجابر علبة سعر تحدٌد كٌفٌة

ا خاصة مدرسة أدخلته إذا ابنن سٌجنٌه الذي المادي  السبب وعن الحكومٌة، المدرسة عن عوضا

 السبب وعن الجامعة، بنفس التحمتم أنكم رؼم منن أكبر راتب على ٌحصل جارن جعل الذي

 . الماضً الشهر الموظفٌن من ومجموعة زمٌلن تسرح شركتن جعل الذي

ا، منها تشتكً التً التلوث، مشكلة حل كٌفٌة فهم فً أٌضا االلتصاد سٌساعدن  السبب أو دابما

 . أخرى من وأؼنى دول   من أفمر ببلدن جعل الذي

 أنها تظن كنت فإذا لذا لبللتصاد، دراستن بعد عنها اإلجابة ٌمكنن التً األسبلة بعض هذه

 .الممال لراءة فؤكمل عنها اإلجابة محاوالا  ولتن تمضً أن تستحك

 :الثانً السبب

 !الناس؟؟ ٌتصرؾ كٌؾ تفهم كً

 لد فهو تستطع، لم لكنن كثٌراا  بؽلمها لبٌتن المجاورة البمالة صاحب لرار فهم حاولت أنن أعلم

 .طفبلا  كان منذ فٌه وٌعمل جد عن أباا الدكان ورث

ا  فهذا تملك ال ر أٌضا  ٌتخذ كٌؾ فهم من سٌمكنن فااللتصاد االلتصادي، التحلٌل إطار فً ٌدخل أم 

 الذي والولت للعمل، ٌخصصونه الذي الولت ٌحددون وكٌؾ الٌومٌة، لراراتهم الناس

 ٌخصصونه الذي والولت واالدخار، لبلستهبلن ٌخصصونه الذي المبلػ للراحة، ٌخصصونه

 .للدراسة

 وعدد العمالة، كتحدٌد الشركات؛ داخل المرار اتخاذ كٌفٌة فهم كذلن ٌشمل االلتصادي التحلٌل

 .للدعاٌة المخصص المبلػ وحتى اإلنتاج، كمٌة إلى إضافةا  والرواتب، العمل، ساعات

 أكثر للمرار اتخاذن طرٌمة ستجعل بل الناس؛ لرار فهم فً تساعدن لن لبللتصاد فدراستن لذا

 .فعالٌة

 :الثالث السبب

 !الحكومة؟؟ تتصرؾ كٌؾ تفهم كً
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 لتإثر تستخدمها التً واألدوات الحكومٌة، السٌاسات فهم وهو فٌه؛ االلتصاد سٌساعدن آخر أمر  

 .وحدودها وآلٌاتها السٌاسات هذه هدؾ لن ستوضح لبللتصاد فدراستن الدولة، التصاد على

ا تساءلت أنن والبد  أن ٌمكن التً والوسابل التلوث مشكلة معالجة على الحكومة لدرة عن ٌوما

 واالستهبلن للعمل، الناس دوافع على الضرٌبً النظام تؤثٌر عن أو ذلن، فً تستخدمها

 فابض أو عجز تؤثٌر كٌفٌة تحٌرن ربما أو واالستثمار، لئلنتاج الشركات ودوافع واالدخار،

 .المستشفٌات وبناء الرواتب دفع على الحكومة لدرة على العامة الموازنة

 الكاذبة، والوعود الرنانة السٌاسٌة الخطب أمام تُمهر ال مناعة ستمنحن لبللتصاد دراستن أن كما

 تفعل لد ولماذا أفضل، حٌاتن تجعل أن للحكومة ٌمكن كٌؾ معرفة سٌمكنن فمط خبللها ومن

 ذلن؟ عكس الحكومة

 :الرابع السبب

 !الصعبة؟؟ المصطلحات تلن كل تفهم كً

 واردات – تجاري مٌزان – كساد – ركود – محلً ناتج – تضخم – فابدة سعر – مركزي بنن

ا  معناها تفهم لم ؼرٌبة كلمات ،…  بطالة معدل – صرؾ سعر –  ؟ كذلن ألٌس ٌوما

 …سٌساعدن بل المصطلحات؛ هذه بشرح فمط االلتصاد ٌكتفً لن
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 متخصصةال المماالت -2

 جٌل الرواد

 محمود مصطفى. د

 الذاتٌة السٌره

 فً وتوفً 1921 دٌسمبر 27موالٌد من األشراؾ من محفوظ، آل حسٌن محمود كمال مصطفى

 من سنوات بعد 1939 عام والده توفً. العابدٌن زٌن علً إلى نسبه وٌنتهً 2339 أكتوبر 31

 للكتابة تفرغ ولكنه الصدرٌة، األمراض فً وتخصَّص 1953 عام وتخرج الطب درس الشلل،

 هما بولدٌن رزق. 1973 عام بالطبلق الزواج وانتهى 1961 عام تزوج. 1963 عام والبحث

 أٌضا الزواج هذا وانتهى حمدى زٌنب السٌدة من 1983 عام ثانٌة تزوج". أدهم"و" أمل"

 .1987 عام بالطبلق

ا  89 ألؾ  الحكاٌات إلى إضافة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والفلسفٌة والدٌنٌة العلمٌة الكتب منها كتابا

 .والبساطة العمك مع بالجاذبٌة أسلوبه وٌتمٌز الرحبلت، ولصص والمسرحٌات

 وأنشؤ ،(واإلٌمان العلم) الشهٌر التلفزٌونً برنامجه من حلمة 433 محمود مصطفى الدكتور لدم

 مراكز ثبلثة له وٌتبع". محمود مصطفى مسجد" بـ المعروؾ الماهرة فً مسجده م1979 عام

 الطبٌة، لسمعتها نظراا  مصر أبناء من الكثٌر وٌمصدها المحدود الدخل ذوي بعبلج تهتم طبٌة

ا  فلكٌة، مراصد أربعة المركز وٌضم طبٌباا، عشر ستة من للرحمة لوافل وشكل  ومتحفا

 ٌة،الجرانٌت الصخور من مجموعة المتحؾ وٌضم. متخصصون أساتذة علٌه ٌموم للجٌولوجٌا،

 هو للمسجد الصحٌح واالسم البحرٌة، الكابنات وبعض المتنوعة بؤشكالها المحنطة والفراشات

 .والده بإسم سماه ولد" محمود"

 ماسبٌرو مولع المصدر

 نماذج من أعماله 

 لٌس أحلى من طعم الماء فً فم العطشان

جنٌه .. بل أؼلى من كل ذهب وأؼلى من ملٌون  . وأحلى من المُبلة . إنه أحلى من العسل والخمر . 

  األرض بالنسبة لرجل ٌموت من الظمؤ

وال شًء ٌعدل لطرة الماء فً تلن اللحظة .. إنها اللإلإ الُمذاب والماس السابل والٌالوت الحر  .

 والجنة

وٌكاد العطشان ٌحس بطعم الماء ٌتسرب إلى كل خلٌة من خبلٌاه .. وكؤن كل خلٌه تشرب على  . 

 رلص وتترنح فً نشوة وتفٌك من ؼٌبوبةحدة وتنتعش وت

وال نكاد نجد فً اللؽة كلمة تعبر فً صدق وببلؼة عن طعم ذلن السابل الذي ٌمولون عنه كذبا  . 

 إنه ببل طعم وببل لون وببل رابحة ، بل إن طعمه أعجب الطعم
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إذا لرأنا فً وإن طعمه لهو طعم الحٌاة ذاتها ، وطعم البعث والمٌام من الموت ولهذا ال ندهش  . 

 التارٌخ أن الماء كان إلها ٌُعب د فً األدٌان المدٌمة

 أما العلم, فٌمول لنا: . 

إن الماء هو أعجب المركبات علً اإلطبلق فؤكثر من ثلثً الجسم الحً بالوزن مإلؾ من الماء  

ملٌون مٌل مكعب من الماء فً المحٌطات  325وثبلثة أرباع سطح األرض مؽطً بالماء وعندنا

ملٌون  2وجلٌد المطبٌن.. وثبلثة آالؾ مٌل مكعب من الماء معلك فً السماء علً شكل بخار ، و 

  مٌل مكعب من الماء فً جوؾ األرض

وبعض الكابنات تستطٌع أن تعٌش ببل هواء. ولكن ال ٌوجد كابن واحد حً ٌمكن أن ٌعٌش ببل  .

عم وببل رابحة تعود فتصفه بؤن له أعجب والماء الذي تمول عنه الكٌمٌاء إنه ببل لون وببل ط . ماء

وأخطر الخواص فً دنٌا المركبات فجمٌع السوابل تنزل إلً تحت بالجاذبٌة إال الماء ، فهو ٌصعد 

 إلى فوق ضد الجاذبٌة بالخاصة الشعرٌة ، 

وبهذا هٌؤته طبٌعته لٌصعد فً جذوع الشجر والنخٌل والنبات إلى أي مدى من النماء.. ولوال ذلن 

وجمٌع السوابل تنكمش بالبرودة وتزداد فً الوزن إال  . ارتفعت ساق خضراء فوق األرضلما 

 الماء ، فهو ٌتجمد بالبرودة ، وٌخؾ فً الوزن..

ولذلن أمكن لصفابح الجلٌد البارد أن تطفو وتؽطً مٌاه المطبٌن وتحفظ المٌاه تحتها دافبة بالعزل  

لماتت الحٌاة البحرٌة فً الشتاء وتحولت البحار إلى صالحة لحٌاة األسمان والحٌتان ، ولوال ذلن 

 تجمد ُمهلـ ن

والماء بحسب تركٌبه الذري كان البد له أن ٌتجمد فً درجة مابة تحت الصفر وٌسٌل فً درجة  

تسعٌن تحت الصفر ، هكذا تمول لنا علومنا الذرٌة. وكان معنى هذا أاّل ٌوجد فً ظروؾ األرض 

الذي حدث أنه ٌتجمد فً الصفر وٌؽلً فً مابة ، وبهذا أمكن له أن  إاّل على هٌبة بخار.. ولكن

ٌوجد فً المكان الواحد فً األرض علً هٌباته الثبلث: بخار وسابل وصلب وهو أمر آخر حٌوي 

  . كان البد من توافره لتموم علً األرض حٌاة

تفاعل معها.. فهو ٌؤكل والماء هو السابل الوحٌد الذي ٌملن لدرات خرافٌة على إذابة األشٌاء وال

د ت ذاببة فً الماء والجزيء المابً كما  . الحدٌد.. والصخر.. ونصؾ المركبات المعروفة ُوج 

ٌشرحه لنا علم الطبٌعة الجزٌبٌة هو اآلخر جزيء خارق مدهش.. فاألكسجٌن ملتحم باألٌدروجٌن 

ترون الوحٌد فً ذرة على طرٌمة العاشك والمعشوق ، والذرتان داخل بعضهما فً بعض.. واإللك

األٌدروجٌن داخل فً ذرة األكسجٌن ، وله وظٌفة فً مدارها.. مما أدي إلى استمطاب الجــزيء 

ا ،, فؤحد طرفً الجزيء موجب وهو الطرؾ األٌدروجٌنً والطرؾ اآلخر سالب  ا كهربابٌا استمطابا

ا أشبه  . وهو الطرؾ األكسجٌنً بمؽناطٌس وجعلت وهذه الصفة العجٌبة جعلت من الجزيء شٌبا

الجزٌبات تتماسن بشدة وتتجاذب كما تتجاذب عدة من المؽناطٌسات ، مما أدى إلى ظاهرة التماسن 

فٌمكنن أن تضع شفرة  Surface tension السطحً التً نسمٌها ظاهرة التوتر السطحً للماء

ٌسمح لشًء حبللة من الصلب برفك فوق سطح الماء ، فتطفو بسبب هذا التماسن السطحً الذي ال 

 باختراله.
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وتكهرب الجزٌبات المابٌة هو الذي ٌفسر الخاصة الشعرٌة وهً الخاصة التً ٌتسلك بها الماء إلى  

أعلى ضد الجاذبٌة. والوالع أنه ٌتسلك بالجذب المؽناطٌسً بٌن ذراته وبٌن جدران األوعٌة 

وهذه الصفات الكهربابٌة  . الشعرٌة. وبالتالً ٌجذب السطح المابً كله معه ألن السطح كله متماسن

للجزيء هً السر فً لدرة الماء الخرافٌة على اإلذابة.. ألن الطرؾ الموجب للجزيء ٌشد إلٌه 

الشك السالب من أي مادة ، والطرؾ السالب ٌشد إلٌه الشك الموجب فتنحل المادة إلى شمٌها السالب 

  ن المادة أو تذوب بلؽتنا الدارجةوالموجب ، وهو ما نسمٌه باألٌونات السالبة والموجبة وتتؤٌ

وربما كان أعجب ما فً الماء لدرته على خزن وتصرٌؾ الحرارة. وكلنا نعلم من خبراتنا العادٌة  .

ا فً البانٌو ساعات  ا من الحدٌد ٌمكن أن ٌبرد فً ثوان على حٌن ٌظل الماء ساخنا ا ساخنا أن لضٌبا

اا حٌنما نعلم عبللة تبادل الطالة بٌن مٌاه لبل أن ٌعود إلى برودته وهً صفة تصبح حٌوٌة جد

المحٌطات والشمس فالمحٌطات هً الؽبلٌة الٌومٌة التً تسخنها الشمس فتتبخر مٌاه المحٌطات 

ثم … إلى أجواء السماء الباردة فتتكثؾ ُسحباا … ثم إلى أعلى…. بالحرارة وتصعد إلى السماء

  من جدٌد فً دورة مابٌة ٌومٌة تهطل أمطارا ، ثم تسٌل أنهاراا لتصب فً المحٌطات

وتبلػ الطالة الشمسٌة الحرارٌة المستخدمة فً هذه الدورة فً الٌوم الواحد أكثر من كل ما أنتج  .

اإلنسان من طالة خبلل تارٌخه كله ، والذي ٌمتنص هذه الطالة وٌحفظها وٌصرفها وٌوظفها هو 

د إلى المحٌطات من جدٌد فً كم كلً والماء ٌتبخر من المحٌطات ثم ٌعو . جزيء الماء العجٌب

 …وهذه معجزة أخرى…. ثابت ال ٌنمص وال ٌزٌد

وربما … فمنذ ثبلثة آالؾ ملٌون سنة منذ بدء الماء على األرض وكمٌته ثابتة ال تزٌد والتنمص 

ا من اللٌمونادة هو نفس الماء الذي استحمت به كٌلوباتره ، وهو  كان الماء الذي تصنع منه الٌوم كوبا

  ذاته الذي تمضمض به خوفو من آالؾ السنٌن

ثم ٌعود … ٌعود فٌصبح مصدراا للطالة وتنظٌم الطمس والماء الذي التنص الطالة من الشمس .

والماء هو  . فٌصبح مصدراا للطالة من باب آخر هو مسالط الماء والشبلالت والمناطر والسدود

النّحات الٌومً الذي ٌموم بتشكٌل المارات والشواطا والسواحل ، وٌموم بحفر مجاري األنهار 

هذا ماٌموله علم الطبٌعة  . لتً تنمل الجبال وتمهد الودٌانولٌعان البحٌرات، وهو الرافعة السحرٌة ا

 وماتراه العٌن المجردة من شؤن الماء .. … والكٌمٌاء والجٌولوجٌا عن الماء

أما فً مجال البحث المجهري وماٌراه المٌكروسكوب فً نمطة الماء فهو األمر المدهش والمثٌر 

صناؾ األحٌاء وعدة مبلٌٌن من الكابنات الدلٌمة فنمطة ماء من مستنمع تحتشد فٌها عدة آالؾ من أ

شعوب وممالن وأمم من الكابنات ٌؤكل بعضها بعضا …. من فٌروسات وبكترٌا وفطر وطحلب

وتتعاٌش وتتعامل وتتنافس وتتسابك .. وكل ذلن فً نمطة ماء من مستنمع على كوكب هو ذاته 

  . أصؽر من هبؤة فً الكون الواسع

ا بعد كل هذ ا على أنه نعمة كبرى ٌمن  64ا أن نرى الماء مذكوراا فً المرآن فً لٌس عجٌبا مولعا

  .بها الخالك على عباده

  ) وأنزلنا من السماء ماءا طهورا)

ا فؤنبتنا به جنات(   ) ونزلنا من السماء ماءا مباركا

 ) وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فٌها من كل زوج كرٌم (
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  ) فؤسكنّاه فً األرض وأنزلنا من السماء ماء بمدر )

  ( وجعلنا من الماء كل شًء حً)

 (خلك كل دابة من ماء )

ا وصهر خلك (   ا(من الماء بشرا فجعله نسبا

 ( أفرأٌتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) 

اعتبرنا اآلٌة تعبٌراا وإذا   ( وكان عرشه على الماء (وفً أجمل اآلٌات ٌمول للا فً مبدأ الخلك 

بالمجاز عن عظمة الماء وخطره ، فالمعنى واضح فمد رأٌنا أن الحٌاة كلها عبارة عن محلول مابً 

وأن كان الماء هو وسٌط الفعل اإللهً فً المخلولات جمٌعها ، فعرش للا وسلطانه ولبضته تتم 

 كلها من خبلل الماء

فإنه منتهى التشرٌؾ أن … نى لؽزاا مما ال ٌعلمه إال للاإما إذا ولفنا عند الحروؾ واعتبرنا المع . 

ا بالعرش اإللهً ، وهو تشرٌؾ لد رأٌنا أسبابه ألم نجد فً جزيء الماء  . ٌجًء ذكر الماء ممترنا

البسٌط معجزة تركع أمامها علوم الكٌمٌاء والطبٌعة والجٌولوجٌا وتحار فٌها عمول العارفٌن . هذا 

ة وٌفجر الحٌاة وٌذٌب الصخر وٌنحت المارات وٌنظم الطمس . هذا اللإلإ الجزيء الذي ٌخزن الطال

 . الُمذاب والماس السابل الذي ٌجري على حلك العطشان أحلى من المبل وأعذب من صرافة الخمر

ا .. ما أحفل هذه الكلمات الملٌلة باألسرار حٌنما ترتلها الملوب وتتؤملها العمول وكان عرشه  ( حما

 ( ءعلى الما
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 البحث االول: 

Synthesis, Spectroscopic, Structural Characterization, Thermal analysis, 

Kinetics, Biological Evaluation of Non-steroidal Anti-inflammatory  drug 

diclofenac Zirconium (IV) Solvates (L) (L= H2O, DMF, Py and Et3N). 

 Wael A. Zordok 

          1166العدد:   Journal of  Molecular Structureالمجلة العلمٌة : 

 1عدد المإلفٌن:  2.011معامل التؤثٌر:  -  2018سنة النشر:  - 285-270الصفحات: 

 

ممممع  دٌكلوفٌنانتمممم تحضمممٌر بعمممض المتراكبمممات الجدٌمممدة فمممى حالتهممما الصممملبة ممممن الممم

 Et3Nو  Py و DMFو  H2O( فممى وجممود مممذٌبات مختلفممة مممن  IV) زوركونٌممومال

فممى وجممود االٌثممانول فممى  nH2O[ZrO(Dic)2L] والحصممول علممى الصممورة االتٌممة 

 1HNMRو  UVو  IRدرجممممة حممممرارة الؽرفممممة ولممممد ثبممممت بالتحالٌممممل العملٌممممة مثممممل 

لدٌممه  دٌكلوفٌنانوالمٌاسممات الحرارٌممة ان المم conductanceوالمٌاسممات التوصممٌلٌة 

–الكربوكسممٌل  االكسممجٌن الخاصممه بمجموعممة تممىمركممزٌن لبلعطمماء متمثلممٌن فممى ذر

COO- بمجموعممة االمممٌنٌن الخاصممه نٌتممروجوذرة ال –NH  عنممد التفاعممل مممع اٌممون

   (IV) الزوركونٌوم
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مممن خممبلل الكثافممة  DFT/B3LYPولممد اكممدت ذلممن النتممابج النظرٌممة باسممتخدام طرٌمممة .

دٌكلوفٌنان ولممد وجممد ان جمٌممع المتراكبممات االلكترونٌممة حممول الممذرات فممى مركممب المم

ووجمممد اٌضممما ان  trans-O فهمممو  Et3Nعمممدى متراكمممب  cis-Oاو  cis-Nتكمممون 

وجمد كمذلن اكثر استمطابا من بالى المتراكبات والدٌكلوفٌنان  DMFو  Pyمتراكبات 

 ∆E=0.144eVاكبممر بكثٌممر مممن بممالى المتراكبممات  H2Oان حمماجز الطالممة فممى حالممة 

اكمب وبذلن ٌكمون متر (0.122V-0.112)لبالى المتراكبات محصورة بٌن  E∆بٌنما 

H2O  الل المتراكبان نشماطا وتمم حسماب لٌممةη  لجمٌمع المتراكبمات ووجمد ان جمٌمع

 .   هارد H2Oالمتراكبات سوفت بٌنما متراكب 

ولممد تممم دراسممة تممؤثٌر المتراكبممات الناتجممة علممى بعممض انممواع البكترٌمما المختلفممة تممؤثٌر 

 ةلبٌولوجٌالمتراكبات الناتجة على بعض انواع البكترٌا المختلفة من الناحٌة ا
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 البحث الثانى:

 

Synthesis, spectral, DFT modeling, cytotoxicity and microbial studies of 

novel Zr(IV), Ce(IV) and U(VI) piroxicam complexes. 

Shwiniy-Walaa H. El, W.A. Zordok 

 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecularالمجلة العلمٌة : 

Spectroscopy      -      :سنة النشر:  - 300–290الصفحات:        - 199العدد

 2عدد المإلفٌن:  2.88معامل التؤثٌر:  -  2018

 

تممم تحضممٌر بعممض المتراكبممات الجدٌممدة فممى حالتهمما الصمملبة مممن البٌروكزٌكممام مممع 

(  فى وجمود االٌثمانول فمى درجمة VI( والٌورانٌوم ) IV( والثورٌوم )IVالزٌركونٌم )

بمٌن البٌروكزٌكممام واٌمون الفلممز ولممد  1:2حمرارة الؽرفممة حٌمث ان التفاعممل ٌمتم بنسممٌة 

والمٌاسممات الحرارٌممة والمٌاسممات  1HNMRو  UVو  IRثبممت بالتحالٌممل العملٌممة مثممل 

التوصممٌلٌة التممى اثبتممت ان جمٌممع المتراكبممات الناتجممة ؼٌممر موصمملة عممدى متراكممب 

( ومممن المٌاسممات الطٌفٌممة وجممد ان البٌروكزٌكممام ٌسمملن سمملون ثنممابى IVالثورٌمموم )

وذرة االكسممجٌن  C=N–العطمماء مممن خممبلل ذرتممى النٌتممروجٌن الخاصممة بمجموعممة 

 ∆*Sاالنتروبمممى  *E,كمممذلن تمممم حسممماب طالمممة التنشمممٌط  C=O–الخاصمممة بمحموعمممة 

نحنٌمات لعملٌة التكسٌر الحرارى الناتجة ممن م ∆*Gوالطالة الحرة  ∆*Hواالنثالبى 

(TGA)  و(DTG)  باستخدام معادلتى(CR)  و(HM)  

ولد اثبتت الدراسة النظرٌة ان مركب البٌروكزٌكام الٌمكن ان ٌترابط مع اٌون الفلمز 

من خبلل مركزى العطاء اال بعد التؽٌٌر من شكلة فبلبد من حدوث دوران فمى نفمس 

ٌممتمكن مممن ثممم دوران اخممر خممارج المسممتوى حتممى  C-N–المسممتوى حممول الرابطممة 

الترابط من خبلل المراكز المحددة وتحول شكل البٌروكزٌكام من الشكل المؽلمك المى 

 الشكل المفتوح 

وتم دراسة التاثٌر البٌولوجى لجمٌع المتراكبات التى تم تحضٌرها على بعمض انمواع 

البكترٌا والفطرٌات كذلن تم دراسة فاعلٌة المتراكبات على بعض الخبلٌا المسمرطنه 

 اثٌرها الواضح اكثر من البٌروكزٌكام منفردوظهر ت
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 كٌال منى.د  

  كٌال منى.

 وباحثة كاتبة سورٌة، طبٌبة  

 ٠٢٢١ تشرٌن جامعة - الطب كلٌة - البشري الطب فً دكتور شهادة 

 ٠٢٢٢ دمشك -المخبري التشخٌص فً أخصابٌة طبٌبة - علٌا دراسات 

 ٨١٠٢ براغ -تشارلز جامعة -الدلٌمة األحٌاء فً أخصابٌة طبٌبة -علٌا دراسات 

 ٨١٠٢-٨١٠٢ الدم زروعات عٌنات جمع جودة معاٌٌر تطبٌك فً علمٌة أبحاث 

 ٨١٠٢ الحٌوٌة بالصادات العبلج فً استشارٌة 

 ٨١٠٨-٠٢٢١ بٌن البلذلٌة فً الوطنً المشفى مخابر فً أخصابٌة 

 ٨١٠٨-٨١١١ الطبٌة للتحالٌل الكٌال مخبر فً أخصابٌة 

 فً وؼذابٌة مخبرٌة استشارات RMA Centrum-  ٨١٠٢ منذ براغ 

 مشفى فً الطبً الدلٌمة األحٌاء مخبر فً طبٌبة FNKV ً٨١٠١ براغ - الجامع- 

٨١٠٢ 

 مشفى فً الطبً الدلٌمة األحٌاء علم مركز فً طبٌبة MOTOL جامعة الطب، وكلٌة 

 ٨١٠٢ منذ تشارلز

 سورٌة فً الطبٌة التحالٌل مخابر هٌبة عضو 

 الجمهورٌة - الحٌوٌة بالصادات والعبلج الطبً الدلٌمة األحٌاء علم مجتمع عضو 

 التشٌكٌة

 السرٌري الدلٌمة األحٌاء علم مجمع مإتمرات فً محاضر ČLS JEP- براغ 

 التشٌكٌة الجمهورٌة - الحٌوٌة للصادات األمثل االستعمال هٌبة مإتمرات فً محاضر 

 التشٌكٌة ورٌةالجمه - الصحة وزارة المستمر، الطبً التعلٌم شهادة  

 جودة برامج GCP R2 من السرٌرٌة لؤلبحاث IQVIA 

 شهادة E6 من Syneos السرٌرٌة األبحاث لسبلمة 

 والماٌكروبٌوم الهوموسٌستبٌن مجال فً باحثة 

 العبلجٌة التؽذٌة فً دبلوم 

 المخبرٌة والتحالٌل المخبري التشخٌص ومإتمرات تدرٌبٌة ودورات كورسات 

 السرٌرٌة الحٌوٌة والكٌمٌاء

 والماٌكروبٌوم الطبً الجراثٌم علم ومإتمرات تدرٌبٌة دورات و كورسات  

 الحٌوٌة بالصادات العبلج فً تدرٌبٌة دورات و كورسات 

 الماٌكروبٌوم وأبحاث العبلجٌة التؽذٌة مجال فً تدرٌبٌة ودورات كورسات 

 من العدٌد فً أكتب والمختبرات، الطب وعلوم الصحً الشؤن فً  وباحثة كاتبة 

 .العربٌة االلكترونٌة والبوابات والمجبلت الصحؾ
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 : أعمالها من نماذج

 الكٌتو حمٌة عن تعرفه أن ٌجب ما 

 السكر خاصة البسٌطة الكربوهٌدرات استهبلن انماص على المعتمدة الؽذابٌة األنظمة إن

 افراز خفض بسبب وذلن الدم، سكر وضبط الوزن انماص على تساعد األبٌض والطحٌن

 وهً لؤلنسولٌن المماومة تدعى حالة ارتفاعه ٌسبب والذي للدهون، المخزن األنسولٌن هرمون

 الثانً النمط من والسكري االستمبلبٌة كالمتبلزمة الصحٌة المشاكل من الكثٌر فً السبب

 .الدهنً والكبد الحشوٌة البدانة إلى اضافة والشحوم، الضؽط وارتفاع

 من الكثٌر وٌعالج ٌمً ٌمكن البسٌطة السكاكر من وؼٌره األبٌض السكر تناول عن االمتناع إن

 من لٌس فإنه  ذلن ومع الثانً، النمط من والسكري الملب أمراض خاصة الصحٌة المشاكل

 الكاملة الحبوب أنواع فً الموجودة المعمدة الكربوهٌدرات تناول عن االمتناع الضروري

 .واأللٌاؾ والمعادن الفٌتامٌنات من حاجته الجسم تعطً والتً والخضار، والفاكهة والبمول

 منخفضة الحمٌة منها األنسولٌن، ارتفاع تعالج التً الؽذابٌة األنظمة من متعددة أنواع هنان

 اتكٌنز وحمٌة المعمدة، الكربوهٌدرات من بالمبة ١١-٢١ بتناول فٌها ٌسمح التً الكربوهٌدرات

 األٌام هذه فً الرابجة الكٌتو حمٌة إلى اضافة بالبروتٌن، ؼنٌة حمٌة تناول على تعتمد التً

 .بالكربوهٌدرات جداا  وفمٌرة بالشحوم جداا  ؼنٌة حمٌة على تعتمد والتً

 الكٌتو حمٌة

 الفمٌرة الفاكهة أنواع وبعض الكربوهٌدرات من الخالٌة الخضار بتناول الكٌتو حمٌة تسمح

 ال وكمٌات الحٌوانٌة البروتٌنات من معتدلة كمٌات تناول مع واألفوكادو، البري كالتوت بالسكر

 .الدهون من محدودة

 من علٌها ٌحصل للطالة، ربٌسً كمصدر الؽلوكوز على الطبٌعٌة الحالة فً  الجسم ٌعتمد

ا  والفاكهة والبمول والبطاطا الحبوب فً الموجودة الكربوهٌدراتٌة المواد   أما. الخضار وأٌضا

 عالٌة بنسبة بتناولها ٌسمح والتً الدهون، وهو للطالة آخر مصدر على تعتمد فهً الكٌتو حمٌة

 ٌسمح التً الكربوهٌدرات نسبة بٌنما. المتناولة الحرارٌة السعرات مجموع من بالمبة ٢١ تشكل

 التخلون تدعى كٌماوٌة حالة فً الجسم ٌدخل مما فمط، بالمبة ٠١و ١ بٌن تتراوح بتناولها

(Ketoses)، الخلونٌة األجسام من كبٌرة كمٌة الجسم ٌفرز حٌث. 

 الكربوهٌدرات تناول عدم أن حٌث السرٌع، الوزن انماص فً فعالة نتابج الحمٌة هذه أثبتت

ا   األمٌنٌة والحموض الدهون استمبلب فً فٌبدأ للطالة آخر مصدر عن ٌبحث الجسم ٌجعل نهابٌا

ا  لٌنتج  برابحة تتمٌز والتً الكٌتونٌة األجسام تشكل العملٌة هذه عن وٌنتج  الطالة، من آخر نوعا

. المجاعات أو الطوٌل الصٌام حاالت فً الجسم لحالة مشابهة حالة وهً النفاذة الممٌزة الخلون

 فترة وٌتبعه الجسم، من الماء فمد سببه ٌكون األولى األٌام خبلل المفمود الوزن من جزءاا  أن كما

 .السابك الؽذابً للنظام العودة بعد المفمود الوزن اكتساب إلى العودة مع الوزن، ثبات من
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 . 

 ال ولكنها المدى، ومتوسط المصٌر المدى على الوزن النماص فعالة حمٌة هً الكٌتو حمٌة

ا  األكبر خاصة الجمٌع تناسب  وارتفاع والبنكرٌاس المرارة مشاكل من ٌشكون الذي وكذلن سنا

 . مكثؾ طبً اشراؾ تحت اتباعها وٌجب الضار، الكولسترول

 تعد والتً المرضٌة السمنة لمعالجة  خاصة الوزن، النماص فعالة حمٌة هً نظري وجهة من

 وأن خاصة مكثؾ، طبً اشراؾ تحت تتم أن ٌجب ولكنها لاتلة، ألمراض المباشر المسبب

 من كما. الجسم أعضاء كل على تإثر أن وٌمكن للجسم، طبٌعٌة حالة لٌست الكٌتوزٌة الحالة

 أن وٌجب. المرافك واأللٌاؾ والسوابل والمعادن الفٌتامٌنات نمص لموضوع االنتباه الضروري

 كمصادر والبمول الخضار من المزٌد بتناول تسمح تشدداا  ألل حمٌة الحمٌة هذه ٌعمب

 المبكر فمن الطوٌل المدى على الحمٌة لهذه الصحٌة النتابج أما. والفٌتامٌنات للكربوهٌدرات

ا  العهد حدٌثة  كونها عنها، التحدث  .نسبٌا

ا، األكبر األشخاص من أكثر الشباب تناسب الحمٌة هذه  ارتفاع  وجود حال فً خاصة سنا

 مشاكل أو وكلوٌة، للبٌة مشاكل وجود أو الدم، فً البول وحمض الضار بالكولسترول

 ٌتطلب الكٌتو بحمٌة االلتزام ان كما.  الشحوم استمبلب على المدرة ونمص والمرارة البنكرٌاس

 وؼٌرها هاضمة وأنزٌمات وألٌاؾ ومعادن فٌتامٌنات من الؽذابٌة المكمبلت من الكثٌر تناول

 هذه مثل فإن الشخصً  وبرأًٌ. للجسم الضرورٌة الؽذابٌة العناصر من للكثٌر تفتمر كونها

ا  تكون أن ٌمكن ال بالمؽذٌات الفمٌرة الحمٌة ا  نظاما  . طوٌلة لفترة متكامبلا  ؼذابٌا

 الكٌتو لحمٌة الجانبٌة اآلثار

 والصداع بالتعب والشعور االمسان خاصة المزعجة الجانبٌة األعراض بعض الحمٌة لهذه

  آمنة لٌس أنها كما. الخلونٌة األجسام عن الناجمة الكرٌهة النفس رابحة و للؽثٌان اضافة والتعب،

 استبصال بعد لؤلشخاص مناسبة وؼٌر المشبعة، بالدهون ؼناها بسبب خاصة الملب لمرضى

 .الشحوم استمبلب عن المسإولة الخمابر نمص نتٌجة المرارة

 ٌعرض طوٌلة لمدة والفاكهة والبمول والحبوب الخضار تناول عن االمتناع فإن أخرى جهة من

 المعوٌة والجراثٌم الهضم جهاز على خاصة المتناولة األلٌاؾ كمٌة نمص لمخاطر الجسم

 والبوتاسٌوم كالمؽنرٌوم المهمة الؽذابٌة العناصر من الكثٌر فً النمص إلى اضافة المفٌدة،

 .وؼٌرها سً وفٌتامٌن الفولٌن وحمض

 :الكٌتو حمٌة لمتبعً نصائح

 الحمٌة هذه كانت اذا ما وتمٌٌم البلزمة التحالٌل الجراء التؽذٌة أخصابً أو الطبٌب استشر -٠

 مشاكل وجود عند خاصة منتظم، بشكل التحالٌل مرالبة فً المتابعة ضرورة مع لن، مناسبة

 .صحٌة
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 زٌادة مع والزبدة، اللحوم خاصة المشبعة  بالدهون الؽنٌة األطعمة تناول فً االعتدال ٌجب  -٨

 واألوفوكادو السمسم زٌت و الزٌتون زٌت خاصة المشبعة ؼٌر للدهون  صحٌة مصادر تناول

 . والبذور والمكسرات واألسمان

 تفتمر الحمٌة هذه أن خاصة المفمودة، والسوابل الماء لتعوٌض الماء من كافٌة كمٌات شرب -٢

 .الفاكهة خاصة بالسوابل الؽنٌة لؤلطعمة

 .والمكسرات والبذور الخضار  خاصة باأللٌاؾ الؽنٌة األطعمة تناول على الحرص  -١

 .الطبٌب استشارة بعد الضرورة عند الؽذابٌة المكمبلت تناول -١

 كٌال منى. د

 

 

 سلٌم ودماغ نظٌفة طالة  

 واحساسنا وحواسنا بؤفكارنا جسمنا، أجهزة بكل والتحكم المٌادة عن المسإول العضو هو الدماغ

 .النوم أثناء فً حتى تولؾ بدون ونهاراا  لٌبلا  ٌعمل وهو وتنفسنا، حركتنا وتناسك

 وهذا نظٌفة، طالة النتاج نظٌؾ ولود الى بحاجة فهو جٌد بشكل مهامه بؤداء الدماغ ٌموم ولكً

 .الؽذاء من علٌه نحصل الولود

ا  ولوداا  تناولنا اذا  طالة النتٌجة فستكون المكررة، والزٌوت المكرر والطحٌن كالسكر مؽشوشا

 حرة جذور شكل على االحتراق ونواتج السموم من الكثٌر االحتراق نتٌجة تكون أي. نظٌفة ؼٌر

 .دخان من االحتراق عوادم تنتجه ما تشبه مإكسدة

 أما. الممتاز النوع من ولوداا  لها تستخدم أن فٌجب طوٌلة، لمدة جٌدة بحالة بسٌارتن تحتفظ لكً

ا  استخدمت اذا  وانخفاض المكلفة اصبلحها بعملٌات السٌارة فستتعبن الولود، من ردٌبة أنواعا

 .جٌد بشكل العمل على كفاءتها

 تؽذي األكسدة، ومضادات والمعادن بالفٌتامٌنات الؽنٌة العالٌة الجودة ذات األطعمة تناول إن

 الهوموسٌستبٌن ارتفاع ومن المإكسدة الحرة الجذور لبل من التؤكسدي التلؾ من وتحمٌه دماؼن

 .العصبٌة السمٌة ذو

 لعملٌات تإهب حٌث لدماؼن، الضرر تسبب فهً المكرر السكر على الحاوٌة األطعمة أما

 واضطرابات االكتباب لحدوث ٌإهب مما. الدماغ ألنسجة مخربة مزمنة وتؤكسدٌة التهابٌة

 .المتعدد والتصلب وباركنسون ألزهاٌمر مرض لحدوث االستعداد زٌادة و المزاج

ا  تثبت الحدٌثة األبحاث  المزاج تؽٌرات وبٌن نتناوله الذي الطعام نوع بٌن العبللة ٌوم بعد ٌوما

 .والطوٌل والمتوسط المصٌر المدى على وذلن االكتباب، حاالت وحدوث
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 األعظم المسم وٌنتج. والنوم والشهٌة المزاج حالة تنظٌم على ٌعمل عصبً نالل هو السٌروتونٌن

 مبلٌٌن من شبكة عبر بالدماغ الهضمً جهازنا ٌتصل حٌث األمعاء، فً السٌروتونٌن من

 .والنفسٌة العصبٌة حالتنا فً ٌإثر نتناوله الذي الطعام نوعٌة فان وبالتالً العصبٌة، الخبلٌا

 والتً أمعابنا، فً تعٌش التً الجراثٌم مبلٌٌن بوجود ٌتؤثر العصبٌة الخبلٌا هذه عمل أن كما

 المفٌدة المعوٌة الجراثٌم ان. المزاج على المإثرة السٌروتونٌن مادة افراز عملٌة فً تتدخل

 مزاجنا على كبٌر تؤثٌر فلها وبالتالً األمعاء، من السٌروتونٌن مادة افراز فً زٌادة تسبب

 .والعملٌة النفسٌة وصحتنا

 :سلٌم ودماغ نظٌفة لطالة

 المكررة األطعمة تناول عن وامتنع النظٌفة، للطالة المنتجة الحمٌمٌة األطعمة بتناول ابدأ -٠

 .والمصنعة

 كالمخلبلت المخمرة األطعمة خاصة المفٌدة، المعوٌة الجراثٌم لنمو المعززة األؼذٌة تناول -٨

 .الجراثٌم هذه علٌها تتؽذى التً األلٌاؾ الى اضافة والمرٌشة، الرابب واللبن

 والحبوب والفاكهة كالخضار والمعادن والفٌتامٌنات األكسدة بمضادات الؽنٌة األؼذٌة تناول -٢

 .والفوالت ٠٨ ب وفٌتامٌن المؽنزٌوم من مناسبة كمٌة على حصولن من تؤكد. والبمول الكاملة

 والبذور البحرٌة والمؤكوالت األسمان خاصة ،٢ األومٌؽا بزٌوت الؽنٌة األطعمة تناول -١

 .والمكسرات

 كٌال منى. د
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 عبسً مٌس د  

   األدوٌة علم فً وباحثة أكادٌمٌة

ا  أعمل أنا    بلندن الملكٌة الكلٌة فً حالٌا

 مانشستر جامعة من األدوٌة علم فً والدكتوراه الماجستٌر شهادتً على حصلت 

  الفٌزٌولوجٌا علوم بتدرٌس ألوم أنا. سنة عشرة 15 من ألكثر برٌطانٌا فً ألمت ولد 

 . األوعٌة وبٌولوجٌا الدموٌة واألوعٌة الملب علوم على بحثً وٌتركز واألدوٌة

 ا  لمت لمد  واإلنكلٌزٌة العربٌة اللؽتٌن وأتحدث الدول من العدٌد فً بالتدرٌس أٌضا

 تدرٌس إلى باإلضافة األبحاث فً واسعة خبرة امتلكت الماضٌة السنوات خبلل. بطبللة

 أكادٌمٌة زمالة على حصلت ولد العلٌا والدراسات األبحاث وطبلب الجامعة طبلب

  برٌطانٌا من العالً التعلٌم

 وعلى المخبر فً الدموٌة واألوعٌة الملب أدوٌة أبحاث مجال فً واسع بشكل عملت 

 ارتفاع مثل واألوعٌة الملب بؤمراض المرتبطة األبحاث من العدٌد على وعملت الحٌوان

 المإتمرات من العدٌد فً بالمشاركة لمت كما الملب ولصور والسمنة الدموي الضؽط

   علمٌة باحثة كامرأة دوري وتوضح العلمٌة المجاالت فً المرأة تطوٌر تدعم التً

 باحثة 15 كؤحد اختٌاري تم 2311 عام ففً مإسسات عدة من أعمالً تكرٌم تم لمد 

 علوم أبحاث مجال فً للنساء لولاير الٌونٌسكو جابزة على للحصول العالم مستوى على

 . برٌطانٌا فً مانشستر لجامعة زابرة كباحثة أعمل أن المنحة هذه لً سمحت. الحٌاة

 ا  حصلت لد كما  لً أتاح مما التنفس ألمراض األوروبٌة الجمعٌة من منحة على أٌضا

 عدد تطوٌر على للعمل األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً فاندربلت جامعة لزٌارة المجال

 .العالم فً البحث مراكز أهم أحد مع للتعاون مجاالت وتؤسٌس البحثٌة المهارات من

  ا  حصلت لمد  أتاح مما سوٌسرا فً جنٌؾ جامعة من متمٌز علمً باحث منحة على أٌضا

 اآلن حتى مستمراا  ٌزال ال الذي العلمً والبحث للتعاون مجاالت تطوٌر لً

 متمٌز مركز بتؤسٌس ولمن سنوات ثبلث من أكثر لمدة سورٌا فً بالعمل كذلن لمت لمد 

 الصٌدلة كلٌة فً والسموم األدوٌة علم لسم ربٌس لمنصب ترلٌتً وتمت العلمً للبحث

 األدوٌة علم بتدرٌس األكادٌمً المجال فً خبرتً إلى باإلضافة. حلب بجامعة

 الصٌدلة مجال فً عملت فمد سورٌا، فً وحكومٌة خاصة جامعات فً والفٌزلوجٌا

 واستشارٌة إدارٌة مراكز عدة فً الصٌدالنٌة والصناعات

 العلٌا والدراسات الجامعة طبلب من العدٌد وتدرٌب بتعلٌم لمت الماضٌة السنوات خبلل 

 فً أو العالم مستوى على الكبرى الجامعات من عدد فً باحثٌن منهم البعض أصبح ولد

 وخاصة الشباب الباحثٌن من الكثٌر وتحفٌز بتشجٌع لمت فمد العالمٌة األدوٌة شركات

  مإهلة أننً كما الٌونسكو منحة خبلل من ذلن تمدٌر تم ولد منهم النساء

 -علمٌة سفٌرة اٌضا برٌطانٌا فً مسجلة صؽٌرة شركة ولدي حٌاة كمدربة

 

 



 الذخابر

116 
 

 : أعمالها مننماذج 

 العربً؟ عالمنا فً المستمرة العلة ماهً: نظر وجهة 

 ٌعجبنً، برٌطانٌا فً إٌجابً جانب عن سؤتكلم. السلبً والجانب اإلٌجابً الجانب فٌها.بلد كل

 عدم محاولة هو اإلعبلم لوسابل العامة السمة: الثانً واألمر التعامل فً التواضع: األول

 السمتٌن هاتٌن اعتبر. ؼٌرها أو علمٌة أو إعبلمٌة منظومة اي فً جدا جٌد أمر وهو االنحٌاز

 .نظري وجهة أطرح أن دفعنً الذي السبب هو هذا وٌمكن أساسٌتٌن

 .المنوات أحد فً شخص مع الهواء على ببرنامج شاركت للٌلة أٌام من

 عن وسؤتحدث العربً العالم فً كثٌرة عملٌات فً كثٌراا  نشاهده لؤلسؾ شًء نظري لفت

 .البرنامج تمدٌم وعن الضٌؾ أو الشخص

 :ماٌلً الحظت: للشخص بالنسبة

 فً كنت اذا انت. وطننا فً لضٌة اعتبرها ذاتها بحد وهذه الجمع، بصٌؽة نفسه عن الكبلم -٠

 لن ٌنظر فالجمٌع نحن، ٌعنً we كلمة كبلمن فً واستخدمت نفسن عن وتتحدث برٌطانٌا

  بسإالن ٌتردد ولن وازدراء باستنكار

what do you mean by we ًبنحن؟ لصدن شو ٌعن 

 

ا . والحمابك التصرٌحات ألسلوب استخدامه -٨  المشاهد تسعد اإلٌجابٌة وخاصة الحمابك ألن طبعا

ا  ٌكون أن ٌجب العلمً البحث ٌحترم أكادٌمً شخص اي لكن. العربً  عرض فً شفافا

 الوباء ولت فً وخاصة تصرٌحات طرح من الشدٌد الحذر مع المعلومات

ا  مختص ؼٌر الشخص هذا أن ٌبدو -٢  ٌحكً والشخص تسؤل المذٌعة ان المهم بالمجال، تماما

 اخرى لضٌة هذا المعلومات صحة مدى لكن

ا  شًء بكل ٌلم أنه اإلٌحاء -١ ا  إلماما  تاما

 وهو) ٌصرون الزالوا برٌطانٌا فٌها بما المتمدمة للحكومات العلمً المستشار أن أشٌر أن أحب 

 وامن فعال أنه ثبت اذا الثالثة المرحلة بعد إال به الٌصرح عبلج أو لماح اي أن( العلمً الرأي

 . نادر كان ولو حتى باللماح عبللة له جانبً عرض اي الٌوجد أنه تعنً امن وكلمة

 والثانٌة األولى المراحل من اللماح انتهاء أن أذكر أن وأحب

 ٌوجد ولن لم مرجع إلى مستنداا  الشخص أشار كما" منها انتهٌنا األمان لضٌة أن" ٌعنً ال

 !!!!بعد
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 :اإلعبلمً التمدٌم عن أما

 لؤلسؾ، الحالً كلمة على وأشدد الحالً العربً اإلعبلم وسابل بعض فً الزال أنه رأًٌ

 كبٌر وبشكل المظاهر على ٌعتمدوا منهن أو منهم به بؤس ال عدد أن معً، ٌتفك الكثٌر واعتمد

 كمٌة ٌضعن المذٌعات بعض أن مثبل اعتبار على" )االلوان بكثٌر" أصفه الذي الشكل على

 ( المدمٌن ألخمص الرأس من بؤكملها لبٌلة لتلوٌن تكفً اب، المٌن من بها الٌستهان

ا   المهم. ذلن وراء مهنً أو علمً سبب اآلن حتى ألرأ لم كنت وان بالممدمة الصوت ٌؤتً وأحٌانا

 للمٌن شكرا) علٌه ممدور الشكل أن اعتبار على الشكل  على ٌمدم أن ٌمكن مؽرد الصوت اذا

 المجتمعات فً انمرض االنحٌاز هذا(. الباهرة االستودٌو وأضواء الفوتوشوب ووسابل اب

 . اإلعبلم فً فمط ولٌس موجوداا  الزال لؤلسؾ لكنه. المتمدمة

ا  عالمنا ٌفتمر ؼٌره أو االعبلم أو الجامعة فً سواء اعتمد حال كل على  ضعؾ إلى ما نوعا

ا  معً تتفمون وانتم والتواصل، اإلجتماعً الذكاء مهارات  المراكز أو الجامعٌة الشهادة أن تماما

 االخرٌن مع التعامل فً اجتماعً ذكاء لدٌن أو مثمؾ شخص انن التعنً

ا  لكم جزٌبلا  فشكراا  ٌتابعنً لمن  الٌحب لمن أما منشوراتً لراءة فً ولولتكم ولمتابعتكم جمٌعا

 لٌس فهذا دواء أو لماح عن أتكلم عندما: ثانٌة أكرر أن فؤحب موضوعً أو دلٌك بشكل المراءة

 مشاعر، الٌوجد العلم فً. حٌادي بشكل ونتابج دراسات أعرض أنا وإنما له" متحمسة" ألنً

 .فمط أدلة هنان

 المظاهر: هً العربً عالمنا فً المستمرة العلة أن معً تتفك انن فؤعتمد: السإال جواب أما

ا  أرى وال جعجعة اسمع" مبدأ على  "طحنا

  وسعادة وعافٌة بخٌر دمتم

 بالوزن؟ عاللته وما صحٌا   ٌكون لد للبرد التعرض لماذا  

 :األول المسم

 ودهون سلٌم لجسم مهمة دهون اإلنسان جسم فً الدهون من نوعٌن هنان أن المعلوم من

 white fat البٌضاء والدهون brown fat البنٌة الدهون هما ببساطة. مضرة

 من أكبر كمٌة استهبلن نتٌجة البطن منطمة فً كبٌر بشكل تتمركز وهً البٌضاء الدهون -

 . بٌضاء دهون إلى حاجته عن الزابد بتحوٌل الجسم فٌموم الؽذاء من الٌومٌة الحاجة

 من بالعدٌد وٌرتبط ضار ٌعتبر( الخصر محٌط بزٌادة علٌها ونستدل) البطن منطمة فً تراكمها

 الدم ضؽط وارتفاع السكري الداء مثل الوعابٌة والملبٌة اإلستمبلبٌة األمراض

 عند تختفً أنها ٌعتمد وكان الطفولة منذ تشكلها ٌبدأ فهذه BF لها سؤرمز البنٌة الدهون أما

ا  البالؽٌن أن بٌنت مإخراا  األبحاث ولكن. ٌكبر عندما الشخص  وإن BF من مخزون لدٌهم أٌضا

 .األطفال عن تختلؾ وكمٌتها توزعها كان
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 الطالة لتولد والدهون السكر جزٌبات حرق على تعمل ألنها كبٌرة أهمٌة الدهون من النوع لهذا

 . الداخلٌة الجسم حرارة على للحفاظ الجسم فً

ا  دور ولها  من ذلن وؼٌر السكري الداء ومكافحة للبدانه السلبٌة التؤثٌرات مكافحة فً أٌضا

 .للجسم الهامة الوظابؾ

 لطعة بتطبٌك مثبل للبرد التعرض هو المفٌدة البنٌة الدهنٌة الخبلٌا تنشٌط ٌتم التً األمور من

ا  ساعة نصؾ لمدة الفخذ أعلى المنطمة على وضعها ثم بمماش لفها بعد جلٌد . أٌام 13 لمدة ٌوٌما

 دراسة وفً البنٌة الدهنٌة الخبلٌا فعالٌة من ٌزٌد هذا أن بدٌنٌن أشخاص على بالدراسة وجد

ا  ساعات 13 بمعدل شهر لمدة مبوٌة درجة ٠٢ حرارة لدرجة األشخاص تعرٌض تم أخرى  ٌومٌا

 وفعالٌتها% 43 بمعدل BF فعالٌة ٌزٌد هذا أن تبٌن. خفٌفة مبلبس األشخاص ٌرتدي أن على

 %.13 بمعدل اإلستمبلبٌة

 الوزن نمصان على ٌساعد التجربة حٌوانات فً البنٌة الدهنٌة الخبلٌا تحفٌز أن المعروؾ من

ا  المثبت الشا. اإلنسان عند دراسة موضع مازال هذا ولكن  البنٌة الدهنٌة الخبلٌا تحفٌز أن حالٌا

 فهو للبدانة السلبٌة التؤثٌرات من الجسم ٌحمً البدٌنٌن األشخاص عند للبرد التعرض بواسطة

 . اإلنسولٌن فعالٌة فً وكذلن الدم فً السكر مستوى تحسٌن فً ٌساعد

ا  الطبٌعٌة األوزان ذوي األشخاص وانما البدٌنٌن األشخاص على الٌمتصر الشً هذا  أٌضا

 ٌموم داء عن للبحث الباحثٌن عمد لذا الناس من الفبات بعض الٌناسب لد البرودة استخدام لكن

 . المهمة بهذه

  بالوزن؟ وماعاللته صحٌا   ٌكون لد للبرد التعرض لماذا

 .الثانً المسم

 للبدانة مضادة تؤثٌرات وله مفٌد الجسم فً الدهون من نوع هنان أن كٌؾ منالشة بدأت كنت

 للبرد التعرض أن كٌؾ ذكرت وكنت ذلن وؼٌر السكري مرضى عند االستمبلبٌة الحالة وٌحسن

. brown fat البنٌة الدهنٌة الخبلٌا ٌسمى والذي الدهون من النوع هذا فعالٌة من وٌزٌد ٌنشط

 وانما بالبرد فمط لٌس تنشٌطها ٌمكن البٌنة الدهنٌة الخبلٌا هذه أن وهً نمطة إلى وصلت وكنت

 هو؟ فما دواء باستخدام

 تسمى أو بروتٌنات على تحوي BF لها وسؤرمز البنٌة المفٌدة الدهون هذه أن نتذكر دعونا بداٌة،

 (beta3 تسمى) مستمببلت

 .المفٌدة الدهنٌة الخبلٌا نشاط مدى فً التحكم المستمببلت هذه تنشٌط طرٌك عن ٌمكن 

 . mirabegron   ٌسمى دواء استخدام هو BF البنٌة الدهنٌة الخبلٌا لتنشٌط الدوابٌة الطرق من
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 على الدواء ٌعمل. البول سلس عبلج مثل المثانة نشاط فرط عبلج فً عادة ٌستخدم الدواء هذا

 فً الموجودة المستمببلت نفس وهً المثانة فً المستمببلت أو البروتٌنات من معٌن نوع تنشٌط

  البنٌة الدهنٌة الخبلٌا

 ٌومٌا ملػ ١١ استعمال تم ،mirabegron دواء باستخدام بدٌنٌٌن أشخاص على تمت دراسة فً

  الدواء هذا أن فوجد  اسابٌع 4 لمدة مرتٌن ملػ 133 استخدم أخرى دراسة وفً اسابٌع 13 لمدة

  البٌنة الخبلٌا وفعالٌة حجم من ٌزٌد-

  لئلنسولٌن الخبلٌا استجابة وٌحسن_

 الوعابً الملبً الجهاز وظٌفة مماٌحسن HDL الحمٌد الكولسٌترول نسبة من وٌرفع_

 . االنسولٌن افراز عن المسإولة البنكرٌاس فً بٌتا خبلٌا عمل وٌحسن_ 

 دور له هرمون وهو adiponectin أدبٌونكتٌن ٌسمى هرمون تنشٌط تم أنه ذلن من األكثر_

 لئللتهاب ومضاد السكري للداء مضادة تؤثٌرات

 الكٌسات متعدد المبٌض مثل حاالت عبلج فً الدواء هذا الستخدام سرٌرٌة تجربة هنان حالٌا

 .الدهنً والكبد النساء عند

 فً صٌفٌة مبلبس ارتداء أن والشن واألمنة السرٌعة الوسابل أحد للبرد الطبٌعً التعرض ٌبمى

  فوابده له ٌكون لد الشتاء فً اٌام لبضعة أو األحٌان بعض

  وعافٌة بخٌر دمتم

 عبسً مٌس. د
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 سورٌا/ حرفوش رٌم.د 

 االعــى: سٌى يحغٍ حشفىػ -

 عىسٌب –يكبٌ اإلقبيت: انالرقٍت  -

 

 9102جبيعت تششٌٍ  -كهٍت انصٍذنت–طبنبت دكتىساِ اختصبص يُبعٍبث -

  9102جبيعت تششٌٍ  -كهٍت انصٍذنت  -يبجغتٍش فً األحٍبء انذقٍقت وانذيىٌبث وانًُبعٍبث -

  9112كهٍت انصٍذنت جبيعت تششٌٍ  –إجبصة فً انصٍذنت وانكًٍٍبء انصٍذنٍت 

فً يخببش كهٍت انصٍذنت جبيعت  وانغًىو تذسٌظ يقشساث كًٍٍبء انعقبقٍش واألحٍبء انذقٍقت -

 تبسٌخّ حتى – 9102انشبو انخبصت 

حتى  – 9102يقشساث انجشاثٍى وانطفٍهٍبث فً يخببش كهٍت انطب جبيعت تششٌٍ تذسٌظ  -

 تبسٌخّ

تذسٌظ انجبَب انعًهً نًقشساث انكًٍٍبء انحٍىٌت وانجشاثٍى وانطفٍهٍبث وانذيىٌبث  -

 9102 – 9112وانًُبعٍبث فً يخببش كهٍت انصٍذنت جبيعت تششٌٍ 

 9102 -9102 جبيعت األَذنظ –ت انصٍذنت انعًم فً فشٌق انتُغٍق انعهًً نكهٍ -

تذسٌظ انًقشساث انُظشٌت نعهى انغًىو وانعقبقٍش واإلداسة فً انصٍذنت وانتحبنٍم انطبٍت فً  -

 9102 - 9101جبيعت تششٌٍ  -انًعهذ انتقبًَ انطبً

 9102جبيعت تششٌٍ  –كهٍت انتًشٌض  -تذسٌظ يقشس انكًٍٍبء انًشضٍت   -

فً وانذيىٌبث وانًُبعٍبتٍبء انحٍىٌت وانًصطهحبث انطبٍت تذسٌظ انًقشس انُظشي نهكًٍ -

 9191-9102جبيعت األَذنظ 

تذسٌظ انجبَب انعًهً نًقشساث عهى تأثٍش األدوٌت وانكًٍٍبء انحٍىٌت وانجشاثٍى وانطفٍهٍبث  -

 حتى تبسٌخّ 9102كهٍت انصٍذنت جبيعت األَذنظ  –وانذيىٌبث وانًُبعٍبث 

 9102- 9112يع ششكت انفبسط نهصُبعبث انذوائٍت  انعًم فً يجبل انذعبٌت انطبٍت -

 MEMBSعضى فً يجتًع انبٍىنىجٍب انجضٌئٍت  -

 9102عضى فً انجًعٍت انىطٍُت إلًَبء انغٍبحت فً عىسٌب يُز  -

 9102عضى فً االتحبد انشٌبضً انعبو ويحكًت نشٌبضت انذساجبث يُز  -

 َششاث عهًٍت -

 

 نماذج من االعمال 

 الممتبسة، بالخالٌا العالج  

 الكثٌر عبلج فً وواعدة جدٌدة طرٌمة وهً للسرطان، المناعٌة المعالجة أشكال من شكل وهو

 لٌد تزال ال والتً الذاتٌة المناعة وأمراض واإلٌدز كالسرطان المستعصٌة األمراض من

 .والتطوٌر الدراسة



 الذخابر

121 
 

 أصحاء، متبرعٌن من أو المرٌض جسم من المناعٌة الخبلٌا استخبلص على الطرٌمة هذه تعتمد 

 التعرؾ على لادرة تصبح بحٌث ومستمببلتها الخبلٌا هذه على تعدٌل المختبر فً ٌجرى ثم ومن

 لتصل المختبر فً إكثارها ٌتم ثم عالٌة، بكفاءة ولتلها ومهاجمتها السرطانٌة الخبلٌا على

 .بعملها لتموم المرٌض جسم إلى تسرٌبها ٌعاد ثم معدلة خلٌة مبلٌٌن لعدة أعدادها

 

 أشهر هو التابٌة الخبلٌا تعدٌل وٌعد لتطبٌمها خبلٌا عدة استخدام ٌمكن أنه الطرٌمة هذه ٌمٌز ما

 .الطرق تلن

 بالً مثل مزعجة أو خطٌرة جانبٌة آثار له لٌس الممتبسة بالخبلٌا العبلج أن بالذكر الجدٌر ومن

 فً البسٌطة االلتهابات بعض على آثاره تمتصر بل اإلشعاعً أو الكٌمٌابً كالعبلج العبلج أنواع

 .بسهولة معالجتها ٌمكن والتً المخاطٌة األؼشٌة

 ومن فٌها المستخدمة الطرق جمٌع وفصلنا العبلج فً التمنٌة هذه على الضوء بتسلٌط ببحثنا لمنا

 833 من أكثر) سورٌا فً الطبً المجتمع من واسعة شرٌحة شمل الكترونً استبٌان أجرٌنا ثم

 – أسنان أطباء – ممرضٌن – صٌادلة – أطباء:  الطبٌة االختصاصات جمٌع من( مشارن

 . الطٌٌة الكلٌات طبلب

 الحالٌة السرطان عبلج بطرق رأٌهم أخذ وتم فٌها، معرفتهم ومدى التمنٌة هذه عن سإالهم وتم

 تطبٌك إمكانٌة عن سإالهم تم كما المرض، هذا عبلج فً واألفضل األجدى ٌعتبرونه منها وأي

 وتم بلدنا فً تطبٌمها طرٌك فً تمؾ لد التً العوابك وعن سورٌا فً الممتبسة بالخبلٌا العبلج

 .بالبحث وإرفالها النتابج دراسة

 سلوم علٌاء -الحوري علً-حرفوش رٌم. د: الباحثون
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 مصر/ العال عبد فتحً دمحم.د 
 المهوة حرب 

 : ممدمة 

 هذا فً المتناثرة أنفسنا شتات للملمة ٌكفً منها واحد فنجان  الدؾء وسٌدة الصباح أٌمونة 

 صبرت فكلما للحب المرادؾ الساحر المشروب المهوة إنها النفس مع والمصالحة العتٌد الكون

 بهاءا للصباح ٌصٌر بالحلٌب األسود لونه ٌمتزج وحٌنما مذالا أكثر طعمه كان وانتظرته علٌه

 هذه اسماء ٌمترن حٌنما  بٌنها فٌما الدول تباهً  محط المهوة أصبحت لمد.. ممٌزا طابعا وللٌوم

 لرون؟ لبل كذلن الوضع كان  ترى ٌا فهل واالٌطالً والفرنسً التركً فالمهوة بها الدول

 :المهوة اكتشاف 

 ومن بالعالم المشروبات عرش على ٌتربع الذي المشروب هذا اكتشاؾ حول األساطٌر تتعدد 

 ابن ٌروٌها لّصة فً ، السبلم علٌه سلٌمان  النبً عهد إلى البن ّ  باكتشاؾ ٌرجع ما الرواٌات ألدم

ماد  نزل لّما -السبلم علٌه- سلٌمان إلى أوحى لد جبرٌل وأنّ  “الذهب من شذرات” فً الحنبلً الع 

 ٌحرله وأن الٌمن، ببلد من البن بثمر ٌؤتوه أن الجن ٌؤمر أن إلٌه أوحى – مرضى لوم على

ً   عماد ابن ٌمول.. علّتهم من فبربوا ففعل، منه، وٌسمٌهم ٌطبخه ثم بالنار،  تناسى ثم: ”الحنبل

 .“الهجري العاشر المرن فً ظهرت حتى الناس أمرها

 فتذهب اللٌل جوؾ فً الطوٌلة وصلواتهم الرهبان حٌاة وبٌن اكتشافها بٌن ٌربط والبعض  

 فً عادي ؼٌر نشاطا اكتشؾ ٌمنً ولٌل اثٌوبً لٌل( كالدي) اسمه ؼنم راعً أن إلى األسطورة

 أعجب والذي الدٌر ربٌس إخبار إلى فسارع التوت أشجار إحدى من أكلت حٌنما لطٌعه

 العالم إلى تؤخذنا أخرى لصص لكن الرهبان حٌاة واحتضنته ولتها ومن الساحر بالمشروب

 للا عبد بن بكر أبو هو و الصوفٌة مشاٌخ أحد أن فتدعً الصوفٌة عالم وتحدٌدا اإلسبلمً

 له معٌنا فكانت ثمرها من فؤكل الجبال فً سٌاحته أثناء اللبن بؤشجار مر من أول هو العٌدروس

 البعض ذهب كما الذبحانً سعٌد بن دمحم الصوفً الفمٌه هو مكتشفها ان أٌضا ولٌل العبادة على

 لام أنه عنه صح ولد الشاذلٌة الطرٌمة مإسس الشاذلً عمر ابن على الحسن أبو هو مكتشفها أن

 وصار.الشاذلً باسم للمهوة الجزابر أهل تسمٌة كانت هنا ومن تلمٌذه ولٌل الحبشة إلى برحلة

 عن روي بل. للوبهم وتفرٌح همومهم عن للتروٌح كطرٌمة لمرٌدٌهم المهوة ٌصفون  المتصّوفة

 .“الُحزن ٌذهب البُن ّ  على المبض: ”لال أنه أحدهم

 فهً للمتدٌنٌن   مساعدة أداة كانت المهوة أن هو المصص هذه بٌن فالرابط حال أٌة على ولكن 

 من ومنبوذة متهمة لتصٌر حولها الذي فما  اللٌلٌة بشعابرهم المٌام على ٌساعدهم روحً مسكن

 !للخمر؟ اسم وهو بالمهوة تسمٌتها حد إلى لعمود الدٌن
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 : والخمر المهوة 

 :لوله ومنها  الجاهلً الشاعر األعشى شعر فً خمر باعتبارها المهوة ذكر جاء 

  

ة   لهوة   معتَّمة    ب د   لها.. ُمزَّ  ودُن   كوب   بٌن ز 

  

 : ٌمول الشهٌرة معلمته فً و 

ٌحان   لُُضب   نازعتُهم  باا الرَّ ةا  ولهوةا .. ُمتَّك  لُ  راوولها ُمزَّ ض   خ 

 الطعام عن شاربها تُمهً ألنها بذلن ُسمٌت الخمر،: المهوة: "ٌمول العرب لسان فً منظور وابن 

 "بشهوته تُذهب أي

 :اإلسالمً العالم فً المهوة تحرٌم 

 إلى بالمنزل مفضل مشروب من فتحولت حولها من المجتمع تشكل أن المهوة استطاعت لمد 

 ومنالشة والنمٌمة والجدال الدردشة بتبادل المهوة احتساء فٌه ٌختلط أوسع مكانا ٌستلزم مشروب

 المهوة أحدثت لمد  الحكمة مدارس أو المماهً نشؤت هنا ومن الفكرٌة اآلراء وتبادل األخبار

 . علٌها للهجوم هدفا جعلتها حمٌمٌة اجتماعٌة ثورة بذلن

 كان والذي م 1511 عام بن خاٌر األمٌر مكة حاكم وجد حٌث مكة فً التحرٌم بداٌة كانت 

 المسجد بجانب المهوة ٌشربون الناس من جمعا  الؽوري لنصوه مصر سلطان لبل من مكلفا

 رٌبته وأثار األمر فهاله  الكشافات اطفبوا رأوه فما  الٌمن من معهم احضروها التً و الحرام

 على اعتراضه آنذان مكة مفتً الشافعً ناصر بن الدٌن نور للشٌخ وٌحسب مكة بفمهاء فؤجتمع

 عاضده والذي بن خاٌر كفة تعلو أن لزاما كان ولكن للبلؽم حارق مباح عنده فالبن المهوة تحرٌم

 الشٌخ وأصبح للبدن مفسدة المهوة أن من الدٌن عبلء وأخٌه الكازرونً العجمً أحمد الطبٌبان

 فً فتوى اصدر إلى الجمٌع وسارع!  الجاهل الواعظ هو الجمع هذا وسط فً الدٌن نور

 االسباب إٌجاد فً الفمهاء وتفنن  بالبدن ومضرة للعمل مذهبة مسكرة خمرة واعتبارها تحرٌمها

 من ٌحشر  و الفجر صبلة ضٌاع إلى ٌإدي مما السهر على تساعد لكونها البعض فذهب للتحرٌم

 حٌث مضله بدعة كونها إلى البعض وذهب! ! أوانٌها أسافل من أسود ووجهه المٌامة ٌوم ٌشربها

 أفضل الحانات إلى الذهاب أن بعضهم ولال شربها أنها وسلم علٌه للا صلى النبً عن ٌرد لم

 وتجرٌسه الشنعاء الجرٌمة بهذه ٌضبط من كل  على بالمبض بن خاٌر وأمر  المماهً ارتٌاد من

 !! لؽٌره عبرة لٌكون حمار على به والطواؾ

 األمر بلػ وحٌنما...  صنعها فً المستخدم البن واحراق المهوة بٌع محال إؼبلق عن فضبل  

 وفً المسؤله هذه فً لاطع أمر إعطاء من التنصل الؽوري  حاول الؽوري لنصوه السلطان

 والباطل باطل الحك فٌنملب عمولهم ٌعملون حٌن الممالٌن ولكنهم فٌها شا ال المهوة أن ضمٌره

 الؽوري وحاول جهارا شهربها أي بالمهوة التظاهر بمنع السلطانً المرسوم واكتفً حك
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 األمٌر الثانً العام فً فبعث بن خاٌر به أمر الذي المنع  بسبب بمكة التوترات حدة من التخفٌؾ

 حدة من ٌخفؾ لم هذا ولكن  شربها وشاع المهوة عن الحظر فرفع بن لخاٌر خلفا لطلباي

 .ومعارض مإٌد بٌن نهاٌة دون الفمهٌة المساجبلت انطلمت فمد  المسؤلة

 فً ٌرى لم الشرع عن ظنه فً ٌدافع وهو الفتنة هذه نٌران أشعل والذي بن خاٌر أن الطرٌؾ 

 وهذه الشرع مع اشكالٌة أي العثمانٌٌن حكم تحت مصر واٌماع الؽوري لنصوه الستاذه خٌانته

 ومنالشته الجوهر إلى الموضوعً التطرق دون المظهر على ٌركز الذي الشكلً التدٌن آفة هً

 . وتفعٌله

 بن احمد الشافعً الفمٌه افتً حٌنما بمصر عشر السادس المرن من األول العمد وفً مصر فً 

 كوانٌن وهدموا الحانات واؼلموا المتشددون فؤجتمع المهوة شرب بحرمة السنباطً الحك عبد

 الحنفً الٌاس بن دمحم الشٌخ مصر لاضً تدخل المشهد حدة تصاعد ومع أنٌتها وكسروا المهوة

 المعركة ان الواضح ان اال!!.مسكره ؼٌر انها واثبات تؤثٌرها الختبار منزله فً المهوة وصنع

 !!وجرحً لتلً عن المهوة معارن واسفرت الحد هذا عند تتولؾ لم ومحللٌها المهوة محرمً بٌن

 بإبطال الحسٌنً دمحم الماضً طالب فمد كثٌرا الشكل ٌختلؾ فلم العثمانٌة الخبلفة عاصمة فى أما 

 أبو اإلسبلم شٌخ إلى إحاله المانونً لسلٌمان األمر رفع وحٌنما المماهً وإؼبلق المهوة شرب

 وعلى إدارتها على الفسمة اجتماع وأن بالفجار التشبه مخافة بتركها أفتى والذي أفندي السعود

 سلٌمان بوفاة األمر ٌتؽٌر لم!! شن ببل حرام ٌجعلها والنمٌمة الؽٌبة وعلى والمبلعب المبلهً

 انفراجة األمر شهد الثالث مراد عهد وفً ممنوعة المهوة فبمٌت الثانً سلٌم ابنه وتولى المانونً

 اصدار ممابل الثالث لمراد رشوة وتمدٌم صفٌة والسلطانة االعظم للصدر البن تجار ألناع مع

 دمحم زاده بستان اإلسبلم شٌخ فؤصدر أخرى مرة المماهً وفتح المهوة بشرب بالسماح فرمان

 الرابع مراد السلطان عهد فً كبٌرة النتكاسة تعرض األمر لكن المهوة شرب تبٌح فتوى أفندي

 ضد المستتر العدو اعتبرها فمد األعدام عموبتها وجعل وبات نهابً بشكل المهوة حرم والذي

 .علٌه للثورة بتؤثٌرها البعض تدفع لد وأنها حكمه

 :أوروبا فً المهوة تحرٌم 

 التجارة عبر إلٌهم انتملت والتً - للمهوة النظرة تكن لم أوروبا وفً اآلخر الجانب على 

 هً الكاثولٌن وعند ومسكر ؼامض مشروب فهً المشرق فً عنها حاال بؤفضل  -والحروب

 الجنسٌة المدرة من ٌملل أنه انجلترا نساء من له الموجهة التهمة كانت  كما الشٌطان كؤس

 !!إلزواجهن العابك المشروب هذا ضد شرسة حملة لخوض1674 عام دفعهن ما وهو لرجالهن

 لها وضع باخ فالموسٌمار أوروبا فً المستنٌرٌن فإاد من لرٌبة كانت المهوة أن ٌمنع ال ذلن 

 تمول..الحك هذا ٌسلبها الذي ابٌها مواجهة فً المهوة احتساء فً فتاة حك عن تدافع أؼنٌة

 :األؼنٌة

 المهوة مذاق رابع كم! آه 

 لبلة ألؾ من ألذ 
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 الموسكات نبٌذ من وألطؾ 

 المهوة أشرب أن لً بد ال المهوة، 

  

 ٌدللنً أن أحد   أراد وإذا 

 !لهوة هدٌة لً فلٌحضر آه، 

 البابا عهد فً ذلن عن التراجع تم حتى المسٌحٌٌن على المشروب هذا تحرم الكنٌسة ظلت كما 

 مشروب:) الشهٌرة ممولته مازحا لال ثم نفسه على المهوة بتجربة لام والذي الثامن كلٌمنت

 ! ( ..تعمٌده خبلل من الشٌطان خداع علٌنا ٌجب للؽاٌة لذٌذ هذا الشٌطان

 فً فصل كحكم العلم دور تؽٌٌب لوال هكذا السطح على لتطفو تكن لم العبثٌة المشاهد هذه كل 

 ...المضاٌا هذه مثل فً واألخٌر األول الرأي صاحب وهو  كهذا طبٌعً مشروب تناول لضٌة

 : العلم رأي 

 وٌجدد للشهٌة وكابحا العصبً للجهاز منبها الكافٌٌن وٌعد الكافٌٌن مركب على المهوة تحتوي 

 أثناء الكافٌٌن اكتشاؾ فً رونؽه فردٌناند فرٌدلٌب األلمانً للكٌمٌابً الفضل وٌعود النشاط

 ..ؼوته الشهٌر األلمانً والسٌاسً الشاعر طلب على بناء وذلن البن لحبوب تحلٌله

 المهوة وأصبحت خرافات من بها علك ما وزال العلم وانتصر المهوة انتصرت النهاٌة وفً 

 . سواء حد على والمؽرب بالمشرق عنه ؼنى ال مشروبا

 الموت ورلصة الطاعون 

 

 حصد ومعد   لدٌم مرض فهو التارٌخ صفحات عبر دوما بالموت الترن الذي المرض انه

 األلمانً الطبٌب علٌه أطلك ولهذا والوسطى، المدٌمة العصور فً األرواح من المبلٌٌن

 فً األسود الموت”عنوانه حمل الذي الشهٌر كتابه فً االسود الموت مسمً هٌكر ٌوستوس

. أوروبا فً شخص ملٌون 53 من أكثر وفاة فً تسبب أن بعد وذلن. “عشر الرابع المرن

 هو بل فحسب الموت علً داللته تمتصر ال المرض بهذا التصك الذي االسود اللون أن والحمٌمة

 حمراءَا  نزفٌة بمع علً اعراضه تنطوي حٌث ذاته المرض هذا طبٌعة من ٌتجزء ال جزء

 .مخٌفة سوداء بمع إلى تتحول أن تلبث ال الجلد تحت منتشرة

 األطراؾ، فً والبرد بالصداع الشعور الطاعون مرٌض تنتاب التً االخري االعراض ومن

 ٌبدأ ثم الجلد، على لطخات وٌسبب الجلد، تحت نزٌؾ ٌحدث ثم الملب، ضربات فً وسرعة

 ٌتماٌل والتً الؽرٌبة العصبٌة االضطرابات من عددا ذلن لٌعمب االنهٌار، فً العصبً الجهاز

 وٌتشح عدة اٌام اال هً فما طوٌبل تدوم ال والتً الموت، رلصة ٌرلص وكؤنه المرٌض منها

 .الحٌاة المرٌض وٌفارق األسود باللون الجلد
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 ولد النادرة المضاعفات كؤحد meningitis السحابً بااللتهاب الطاعون مرٌض ٌصاب لد

 septic shock الطاعون بمٌكروب العدوى من والناشا الدم بضؽط شدٌد بهبوط أٌضا ٌصاب

 لد ذلن وكل pericarditis الملب حول األؼشٌة نزؾ أو التهاب و لؤلنسجة موت ٌحدث لد كما

 . للوفاة ٌإدى

 نسبة طاعونٌة ٌرسٌنٌا تسمى المنشؤ حٌوانٌة البكتٌرٌا من نوع الً الطاعون فً السبب وٌرجع

 بها تشتهر البكتٌرٌا وهذه. ٠٢٢١ عام ٌرسن ألكسندر السوٌسري الفرنسً الطبٌب مكتشفها إلى

 التً البراؼٌث طرٌك عن اإلنسان إلى وتنتمل وتنمو، بداخلها وتتكاثر الفبران، مثل الموارض

ى الفؤر تلدغ  أو مباشر، بشكل لئلنسان المعدٌة الفبران عض نتٌجة أو اإلنسان، تلدغ ثم المعد 

 فً وذلن والعطس والكحة الرذاذ خبلل من مباشرة بصورة آخر إلى شخص من العدوي تنتمل

 نوعان وٌوجد. والكبلب المطط اٌضا للمرض الناللة الحٌوانات ومن الربوي الطاعون حالة

 هو الدبلً والطاعون الربوي، والطاعون الدبلً الطاعون: هما الطاعون عدوى من ربٌسٌان

ا  االكثر الشكل  تتحول أن وٌمكن" األدبال" أو اللمفٌة للعمد المإلم التورم أعراضه ومن ، شٌوعا

 الذي النوع وهو بالصدٌد ملٌبة تمرحات إلى المتمدمة العدوى مراحل فً الملتهبة اللمفٌة العمد

 رضً - عابشة عن روي حدٌث ففً خالد نبوي اعجاز فً وسلم علٌه للا صلً النبً الٌه اشار

 ؼدة: " لال الطاعون؟ فما عرفناه لد الطعن: وسلم علٌه للا صلى للنبً لالت أنها - عنها للا

 ". واإلبط المراق فً ٌخرج البعٌر كؽدة

ا  األشدّ  فهو الربتٌن ٌصٌب الذي و الربوي الطاعون وهو الثانً النوع اما.  نادر شكل وهو فتكا

 عن العادة فً الطاعون هذا وٌنجم. ساعة 24 على حضانته فترة تزٌد أال وٌمكن المرض، من

 بالطاعون مصاب شخص أي أن كما الربتٌن، فً متمدمة بمرحلة الدبلً الطاعون انتشار

. فمه من المتطاٌر الرذاذ بواسطة آخرٌن اشخاص إلى المرض عدوى نمل باستطاعته الربوي

 كبل. مبكرة مرحلة فً وٌُعالج ٌُشّخص لم إذا الربوي بالطاعون المصاب المرٌض ٌموت ولد

 ٌتضاعؾ عندما ٌحدث والذي الدموي التسمم طاعون وهو ثالث نوع الً ٌإدٌا السابمٌن النوعٌن

 واالسهال البطن واالم والرعشه السخونة اعراضه ومن بالدم للطاعون المسببة البكترٌا عدد

 .االطراؾ فً ؼرؼرٌنة وحدوث والنزٌؾ والمًء

 صحبته لطول منه الولاٌة وطرق اسبابه حٌث من عدة طرابؾ الوباء هذا حاط الماضً فً

 انتشر ولد- برسباى االشرؾ المملوكً السلطان سإال الطفها من ولعل!!!  للبشر الماتلة

 فى والعلماء للفمهاء -ٌوم كل الفا وعشرٌن اربعة موت درجة الً زمانه فً مصر فً الطاعون

 لوم فى فشا إذا الزنا إن: علٌه فؤشاروا ذنوبهم؟ بسبب بالطاعون الناس للا ٌعالب هل:  مجلسه

 السطان فؤصدر ونهارا لٌبلا  الطرلات فى وٌمشٌن ٌتزٌّن النساء وأن الطاعون، فٌهم ظهر

 حتً والطرلات الشوارع الً بٌوتهن من الخروج من النساء بمنع لرارا فوره من برسباى

 ان والواضح بالطاعون نفسه برسباي أصٌب ما سرعان انه ؼٌر!!!  بالببلد الطاعون ٌتولؾ

 بالطاعون مرضه اعراض بعض تخفٌؾ فً نجح لد العفٌؾ ابن الدٌن شمس المصري طبٌبه

 التً العبلجٌة الوصفة هذه من ٌتضح ما وهو واالسهال بالبطن والخاصه االولً مراحله فً

 ونستعرضها الحالً بشكلها العبلجٌة التذكرة شكل أخذت والتً برسباي لعبلج العفٌؾ ابن كتبها

 :ٌلً فٌما لندرتها
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. 

 

 :كاآلتً الروشتة نص وجاء

 وحده هلل الحمد]

 دٌوان من الكفاٌة بسفوؾ ٌعرؾ سفوؾ

 ٌإخذ لال مصر مرستان رٌس العفٌؾ ابن

 كمون مثله شمار مثله أنٌسون لدح ربع فرض

 أولٌة سنانٌر وفٌه كابلً.. أولٌتٌن وزن كرمانً

 أولٌتٌن لوز أولٌة شامً شٌح أولٌة بذركشرت

 الحوابج بمٌة وٌدق وٌطحنوا والشمر المرض تحمص

 الرملً الفجل ماء من إلٌهم وضؾ وأجمعهم

 حزمتٌن وورق مثله أخضر شمر وماء أواق ثبلث

 دٌب عنب وماء نعناع حزمة وورق رٌحان

 مرسٌن حزمة ورق ثم أوق ثبلث

 أواق ثبلث كرفس وماء مدلوق طري

 ٌجؾ ثم السفوؾ بهم وٌسمى الجمٌع فٌخلط

 الماء جمٌع ٌشربوا حتى كذلن ٌعاد ثم

 أبٌض سكر رطل ربع إلٌهم وٌضاؾ

 نافع ومساء صباحا منه وٌسؾ

 [الجوؾ فً لداء ذلن

 لهذا ٌكن لم والتً للطاعون البلحمة العصبٌة المضاعفات الً راجعا ذلن كان وربما انه ؼٌر

 بشمه فؤمر المجن ظهر له وللب لطبٌبه برسباي تنكر فمد المدٌمة العهود هذه فً بها المام الطبٌب

 من لكل وجعل الجٌزة الً الكبلب بنفً امر كما!!! سنمار لجزاء مثاال ضاربا بالسٌؾ نصفٌن

 ذلن كان وربما المكافؤة علً الحصول الكبلب جمع فً الشعب فانبري فضة نصؾ كلبا ٌمسن
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!!!!! واحدة دفعة وشعبه الكبلب من ٌتخلص ان فؤراد مرضه سر الكبلب ان معرفتة الً راجعا

 !!! السرلات وانتشرت الفوضً فعمت السجون واؼلك لدٌه المساجٌن سراح اطلك كما

 و الفبران وأهمها للمرض العابلة الحٌوانات تواجد أماكن تجنب ٌجب:  الطاعون من وللولاٌة

 السفر عدم ٌجب كما الطاعون تواجد عند البراؼٌث وأهمها- الناللة الحشرات ومن منها التخلص

 فً خاصة أماكن فً للمرٌض اإلجباري العزل وكذلن بالطاعون الموبوءة الببلد الً

: "  لال عندما وسلم علٌه للا صلً النبً عبمرٌة تتجلً وهنا التام الشفاء ٌتم حتى المستشفٌات

ا  به وجل عز للا ابتلى الرجز آٌة الطاعون  وإذا علٌه، تدخلوا فبل به سمعتم فإذا عباده، من أناسا

 والتخلص ومتعلماته المرٌض إفرازات تطهٌر ٌجب كما" .  منه تفروا فبل بها وأنتم بؤرض ولع

 تطهٌر ٌتم حتً العالً الضؽط تحت البخار أو بالؽلً المرٌض أدوات تطهٌر و بالحرق منها

 المفازات لبس الصحٌة الرعاٌة ممدمً علً ٌجب كما.  الحالة انتهاء بعد جٌدا المرٌض ؼرفة

ا  ٌرتدي “الطاعون طبٌب” كان ولدٌما وااللنعة والمراٌل ّ  لناعا  بالمواد ومملوءاا  بالمنمار شبٌها

 الرموز أحد بعد فٌما الوجه هذا فؤصبح بالمرضى، المحٌط العفن الهواء من لتحمٌه العطرٌّة

 .الحمبة لتلن ٌّزةالمم

 عند خاصة و للمرضى المخالطٌن مبلحظة فً التدلٌك أهمٌة تمل ال التً االجراءات ومن

 فً البدء فٌجب اللٌمفاوٌة بالؽدد تورم أو الحرارة ارتفاع مثل - علٌهم أعراض أي ظهور

 . الحٌوٌة المضادات إعطابهم

 لعبلج لدٌما ٌستخدم فكان الحٌوٌة المضادات رأسها علً متعددة أدوٌة الطاعون عبلج ٌشمل

 تشٌر الحدٌثة الدراسات ان اال العبلج فً اول دفاعً كخط الستربتومٌسٌن دواء الدبلً الطاعون

 الكلورامفٌنٌكول المرٌض ٌعطى الدماغ أؼشٌة التهاب حالة وفً لجنتامٌسٌن اكبر فاعلٌة الً

 والدواء الؽذاء هٌبة وافمت ولد الشوكى المخى السابل فى والتركز الوصول علً لمدرته

 عند الولاٌة وفً العبلج فً وموكسٌفلوكساسٌن الٌفوفلوكساسٌن استخدام علً االمرٌكٌة

 هذا. المرض أنواع من نوع أي عبلج فً إطبللا ٌفٌد فبل البنسلٌن دواء أما للطاعون التعرض

 من ٌعانون المرضى أؼلب ان كما التنفس فً لمساعدته أكسوجٌن إلى المرٌض ٌحتاج ولد

 المتخصصٌن متابعة ٌتطلب مما الطاعون بمٌكروب العدوى بسبب الدم بضؽط شدٌد انخفاض

 احتراز فٌتم المستشفى فً العاملٌن و المرٌض ألارب أما. المركزة العناٌة وحدة فً لهم

 سبع لمدة وذلن الدوكسٌساٌكلٌن أو التٌتراساٌكلٌن اعطابهم طرٌك عن وذلن بالمرض، إصابتهم

 . أٌام

 

 العال عبد فتحً دمحم.د                                                              

 الحٌوٌة الكٌمٌاء فً وماجستٌر صٌدلً
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 الخضور عزٌز الدكتور 

 جدا جٌد بتمدٌر الصٌدلٌة والكٌمٌاء الصٌدلة فً إجازة على حاصل -

 التشخٌص لسم فً بطرطوس الباسل مشفى فً سنوات خمس لمدة االختصاص لٌد ممٌم -

 المخبري

 (سرٌرٌة حٌوٌة كٌمٌاء – ومناعٌات دموٌات – دلٌمة أحٌاء ) مخبري تشخٌص أخصابً -

 من العدٌد فً ( والجراثٌم والطفٌلٌات والتحلٌلٌة الحٌوٌة الكٌمٌاء) لممررات ومدرس محاضر -

 األندلس جامعة,  طرطوس جامعة,  البعث جامعة) والخاصة الحكومٌة السورٌة الجامعات

 (الطبٌة للعلوم الخاصة

  ( الٌونٌسٌؾ) الذكٌة المرأة جمعٌة فً الطبٌعً والرضاع التؽذوي المشروع مدٌر -

 البٌولوجٌة أكادٌمٌة فً البشرٌة الجٌنات لسم فً البشرٌة الجٌنات مجال فً دكتوراه باحث -

 االتحادٌة روسٌا فً الفدرالٌة الجنوب جامعة فً البٌولوجٌة والتكنولوجٌة

 الطبٌة للمختبرات الفٌدرالٌة الجمعٌة فً المختبرات طب واتحاد المتخصصٌن رابطة فً عضو-

 الروسٌة

 مجال فً المحكمة واإلٌطالٌة البرٌطانٌة المجبلت فً المنشورة العلمٌة المماالت من العدٌد -

 المرضٌة الجراثٌم على النباتٌة المستخلصات وتؤثٌر الجٌنٌة فوق التعدٌبلت

 نماذج من االعمال

 اإلثنً الوراثة علم 

 األكادٌمٌة المماالت من سلسلة سٌكون والذي الجٌنً الشعوب عرلٌات علم على موجزة إضاءة

 . الجٌنً األكادٌمً العلمً المنظور من المنطمة شعوب أصول على لئلضاءة األدبٌة

 دروسا تلموا ولد,  الوراثٌة للعلوم الربٌسة المبادئ ٌعرفون الكرام الماربٌن كل فإن بدء ذي بادبا

 الوراثً العلم عن دروسا إعطاء بصدد لست هنا لكننً. العلوم لهذه الربٌسٌة المبادئ فً موجزة

 أدق فً ٌتدخل والذي العلم هذا من هام جزء على الضوء تسلٌط وانما ؼٌره او الماندلً

 األلؽاز أشد عن الستار ٌرفع لد اإلثنً الوراثً علم إن للنا اذا أبالػ أكاد وال.  الٌومٌة التفاصٌل
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 من وتؽٌر ٌومٌا تواجهنا التً التساإالت من الكثٌر عن الؽبار ٌزٌل لد,  التارٌخٌة والمحن

 . السٌاسً اإلثنً الوراثة علم إنه المول الى السلسة بنهاٌة نصل ولد,  حٌاتنا

 الحوادث أؼلب سبب عن للشن مجال ٌدع ال بشكل ٌجٌبنا لد العلم هذا تفاصٌل فً الؽوص ان 

 التارٌخ فجر منذ وذلن منطمتنا على تحل التصادٌة تداعٌات من ومالها والدٌموؼرافٌة السٌاسٌة

 اإلبراهٌمٌة وؼٌر اإلبراهٌمٌة واألدٌان الدٌنٌة بالرواٌة ومرورا( تحدٌده من أخشى والذي)

 األمم ونشوء األوربٌة والتؽرٌبات والمحن بالنزاعات ومرورا الدمحمٌة بالرسالة انتهاءا ولٌس

 . منطمتنا شعوب معاناة الى ووصوال المومٌة

 الجٌنومً األشكال تعدد سمات ٌدرس الذي السكانٌة الوراثة علم من فرع هو اإلثنً الوراثة علم

 البناء وإعادة العرلٌة والمجموعات األفراد للسكان الجٌنً والتنوع

 تطورها ، عبللتها ، أصلها ، البشرٌة الجماعات تطور. الجٌنً تارٌخهم ، األساس هذا على

 التارٌخً

 مجموعة دراسة الضروري من ، المشكبلت هذه لحل. العلوم من العدٌد محور كانت لطالما

. اإلللٌمٌة العرلٌة والمجموعات السكان من كبٌر عدد فً األشكال متعددة السمات من متنوعة

 جٌنٌة كواسمات استخدمت والتً ، األشكال متعددة البرةتٌنات على الباحثون كان ، طوٌلة لفترة

 المثٌرة المعلومات من الكثٌر على الحصول تم ، العبلمات هذه بمساعدة. السكانٌة الدراسات فً

 البشري الجٌنوم علم شهده الذي التطور مع ولكن. العالم من مختلفة مناطك سكان حول لبلهتمام

 فً الستخدامه األشكال متعدد النووي الحمض بعبلمات البروتٌنٌة الدراسة عن االستعاضة تم, 

 . السكانٌة الدراسات

 تشفٌر فن أثناء تحدٌدها تم التً األشكال متعددة النووي الحمض لواسمات الهابل التنوع أصبح

 التارٌخ لدراسة وذلن,  جدٌد مستوى على الجٌنٌة الخصابص لوصؾ لوٌة أداة البشري الجٌنوم

 . متكامل بٌولوجً كنوع تكوٌنه واستعادة البشري

 علم - العلوم من جدٌد فرع نشؤ ، الجٌنوم علم إطار فً الدراسات هذه تطوٌر أساس على 

 البشري الجٌنوم مفهوم على مختصر بشكل التعرؾ من لنا البد بدأ ذي وبادئ. البشرٌة األجناس

 . األثنٌة السكانٌة بالدراسات البدأ لبل

 مشتركة وهوٌة ولؽة ثمافة مع الناس من تارٌخٌاا تشكل مجتمع هو العرق

 فً العشوابٌة للتملبات نتٌجة سكانٌة مجموعة فً الجٌنات ترددات فً تؽٌر هو الجٌنً االنجراؾ

 السكان من التالً الجٌل تشكل التً األمشاج عٌنة

 عدد من جدٌدة سكانٌة مجموعة ظهور عن ناجم ، الجٌنً االنجراؾ من نوع هو المإسس تؤثٌر

 الجدد السكان فً الجٌنً التباٌن تضٌٌك بسبب ، المإسسٌن من نسبٌاا صؽٌر

 ، خبللها ٌحدث فترة لمرور نتٌجة للسكان الجٌنً التنوع فً انخفاض هو الزجاجة عنك تؤثٌر

 الجٌنً التنوع تملٌل ٌإدي. الحماا استعادته ٌتم والذي ، عددها فً حاد انخفاض ، مختلفة ألسباب

 .الجٌنٌة لؤللٌبلت والمطلمة النسبٌة الترددات فً تؽٌٌرات إلى
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 ، خبللها ٌحدث فترة لمرور نتٌجة للسكان الجٌنً التنوع فً انخفاض هو الزجاجة عنك تؤثٌر

 الجٌنً التنوع تملٌل ٌإدي. الحماا استعادته ٌتم والذي ، عددها فً حاد انخفاض ، مختلفة ألسباب

 الجٌنٌة لؤللٌبلت والمطلمة النسبٌة الترددات فً تؽٌٌرات إلى

 المتكررة" الزخارؾ" من كبٌر عدد مع النووي الحمض من شظاٌا عن عبارة المكروٌة السواتل

 لاعدٌة أزواج عدة من لصٌرة سبلسل -" التكرارات" أو ، بالترادؾ

 بالكامل تشفٌره فن تم ، أساسً زوج ملٌارات 3 حوالً من ٌتكون الذي ، البشري الجٌنوم 

 لفن الدولً العلمً المشروع تنفٌذ فً والعظمة الهابل التصمٌم اكتمال فإن ، ذلن ومع. تمرٌباا

 ذلن من وبدال اكتملت لد الجٌنوم على التعرؾ عملٌة أن ٌعنً ال البشري الجٌنوم بنٌة تشفٌر

 .. بداٌة مجرد انها المول من البد

 فرد هو ، شخص كل مثل ، جٌنوم كل": متوسط" بشري جٌنوم ٌوجد ال أنه بالفعل الواضح من

ا ولكن ، الفرد مستوى على فمط لٌس هذه الجٌنوم شخصٌة تتجلى. بحت  مستوى على أٌضا

 الحمض مستوى على شخصٌن بٌن الفروق. واألعراق الفردٌة والمجتمعات العرلٌة المجموعات

 الخصابص تحدد التً هً االختبلفات هذه. 1333 لكل نٌوكلٌوتٌد 1 المتوسط فً هً النووي

 .شخص لكل الوراثٌة الفردٌة

 من مختلفة أنظمة استخدام ٌتم ، البشرٌة المجموعات تطور على أجرٌت التً الدراسات فً

 إن. الطفرة وطبٌعة التباٌن ومستوى ، الجٌنوم فً المولع فً تختلؾ والتً ، الجٌنٌة الواسمات

. هابلة البروتٌن مستوى ممابل النووي الحمض مستوى على الوراثً األشكال تعدد دراسة مزاٌا

 خصابصه منها لكل ، األشكال تعدد من مختلفة أنواع وجود فً النووي للحمض مٌزة أهم تتمثل

 ، اإلدراجً الحذؾ األشكال تعدد ،( SNPs) المفردة النوكلٌوتٌدات بدابل هً هذه. الخاصة

 (STR.)الصؽٌرة والسواتل   المصٌرة الترادفٌة التكرارات

 إعادة من جداا صؽٌرة درجة تظهر فإنها ، لذلن ؛ جداا صؽٌرة الكروموسومٌة المناطك هذه

. ما نوعاا لدٌم أصل لها ٌكون وبالتالً الولت بمرور للٌبلا  تتؽٌر مفردة ككتل وتتصرؾ التركٌب

 الذي للولت ممٌاس بمثابة المتؽٌر ؼٌر المتبمً الفردانً النمط حجم ٌكون أن ٌمكن ، وبالتالً

 الماضً فً معٌنة لحظة من انمضى

 تؤثٌر بسبب الموالع بٌن التوازن اختبلل عن البحث فً الطرٌمة جوهر ٌتمثل ، العامة الحالة فً

 من ٌجعل سكانٌة مجموعة فً المإسس الكروموسوم ظهور وعمر تواتر تحلٌل إن. المإسس

 هذه مثل أن الواضح من. لتوزٌعها المصاحبة السكانٌة األحداث ومعها ، تارٌخها تتبع الممكن

 خصابص ؛ الحدٌثة الشعوب تارٌخ لدراسة كبٌرة علمٌة وأهمٌة فٌها شن ال أهمٌة ذات البٌانات

 جمعاء البشرٌة لتطور الربٌسٌة االتجاهات وتمٌٌمات الجٌنات تجمعات

 عبلمات: النووي الحمض لواسمات مختلفة أنظمة استخدام ٌتم ، البشري الجٌنوم لدراسة

 على للمٌتوكوندرٌا النووي الحمض على ،( جسمٌة) ممترنة كروموسومات على موجودة

 مزدوج ؼٌر  Y الكروموسوم
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  الخاطرة فن:  رابعا

 حتى أو حزن أو حب أو صراعات من فٌها ٌدور وما النفس مكنونات عن تعبٌر هً الخاطرة

 أن هً الخاطرة.  لكلمات اللّسان ٌترجمه الملب كبلم هً الخاطرة.  وسعادة فرح أو ألم أو ضٌك

 لٌود ودون شروط دون التعبٌر فً العنان ووجدانً وعملً وروحً لملبً وأترن الملم أمسن

 اللّحن فً التناسك ٌكسوها أن ٌجب انه إال أدبً ووزن بمافٌة تشترط ال فهً أحكام ودون

 .  وطبللة بسبلسة أحاسٌسنا عن فٌها نعبر والكلمات

 بببلؼة كلماتها تحان أدبً نثر وهً معا والعمل الملب فً ٌخطر ما عن وتعبٌري أدبً فن هً و

 والكناٌات واالستعارات والمحسنات والتشبٌهات الفنٌة الصور لكثرة بجمالها وتتصؾ ،

 فنًّ لالب ضمن أحاسٌسه الكاتب فٌوضع وإٌجازها بمصرها الخاطرة تتصؾ.  فٌها المستخدمة

 لتحافظ فٌها المبالؽة عدم ٌجب ولكن الطوٌلة الخواطر بعض هنالن أنّ  إال ، فٌه ٌمدّمها جمٌل

 . بسبلسة الفكرة وصول على

ا  تلمى ما ومنها ، النّثرٌّة والمصٌدة الحرّ  الّشعر ما حد إلى الخاطرة تشبه   مولؾ إلى إشارةا  شفوٌا

 ولّوة الّرلٌمة والكلمات بالّصور لؽناها األجمل وهً كتابةا  تكتب ما ومنها ، معٌنة لضٌة أو

 .  فٌها التشوٌك وعنصر التّعبٌر

 مولؾ ربّما أو ، حزن أو عاطفً ٌكون لد معٌن لمولؾ اإلنسان ٌتعرض عندما الخاطرة تكتب

 وٌلهبنا بداخلنا األحاسٌس فتشتعل مشاعرنا على وٌسٌطر الكلمة سٌّد المولؾ وٌبمى عملً

 حصول بعد تكتب ولد.  به نشعر وما المولؾ اتجاه بؤحاسٌسنا فنعبر لخٌالنا ومحاكاتها اشتعالها

 أن إال ٌسعنا فبل للمولؾ الراهن الولت فً عمولنا فً فكرتها تجول ربما أو زمنٌة بفترة المولؾ

 . عنه ونتحدث نكتب

 على تحتوي ان وٌجب ، وسلسة واضحة معانٌها تكون وأن فٌها األفكار ارتباط مراعاة ٌجب 

 حب خواطر -:  فمنها موضوعها بإختبلؾ الخواطر تتنوع.  احٌانا والؽموض التشوٌك سحر

 . إجتماعٌة وخواطر- إنسانٌة خواطر - وفراق وألم حزن خواطر - وعشك

 

 كوم موضوع مولع المصدر

 

. 
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 والممٌزة الحدٌثة النماذج من

 مصر /  حامد عبد ربه نعمة أستاذة 

 مدٌرة سابمة بوزارة التربٌة والتعلٌم 

 ٌامرضى شكرا ... 

 . .ذالها من إال ٌمدرها التً  المرض نعمة  علً اسبؽتها التً نعمن من نعمة من لها ٌا اللهً ٌا

 اآلالم كل سبب و الشماء سر كان المرض  اسم معرفة لكن.. الم ببل سرٌعا تمضً مإلمة أولات

 . والخوؾ والوهم

 جسدي فً ٌسري باإلحباط شهور.. المحنة هذه لاسوا من لؽالبٌة المتولعة الدامٌة النهاٌة إنها

 نداء  ٌلبى ان للبً  ورفض الدمع عن عٌناى وجفت  الحدٌث عن تولؾ لسانً  الضعٌؾ

 لد النهار  ضٌاء وأن بالحٌاة تساوى لد الموت ان معها شعرت لحظات..  المتسارع نبضً

 الكون نهاٌة ظنناه ما بساطة معها فتبدو األولى االستسبلم لحظات إنها....الظبلم جنح خالط

 والصراعات الممتلكات   الحٌاة فً ومآله

 بالحك ٌنطك حولى شًء كل وٌبدأ

 البداٌة بدأت... ٌمول المرض و النهاٌة التربت... ٌمول فالعمر

 . واحبلمً سباتً فً  ٌإرلنً والمرض مملتى ٌجرح االلم 

 العبلج ببداٌة لرار أول ومع 

 للطبٌب خطوات أول ومع

 العبلج من ألرب الموت

 امل ببل بداٌة أول ومع

 عنؾ ببل 

 مماوحة ببل 

 نادر نوع من استسبلم
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 ٌااااااه.أذان أول أول مع صدٌمات من زٌارة أول مع الطبٌب زٌارة أول مع

 ..ٌارب..  كلمة مع.. الدعاء الستجابة انتظار وأول... دعاء أول مع 

 اناتى مع ٌسهر و..  ركعاتى مع وٌركع والٌؤس الظبلم من الرانه مع ٌتواري المرض بدا

 ... سؤرحل للا من وعدا..  وٌبشرنً...

 ... انسً ال 

 .. البشرى لٌا ٌزفون وهم التمرٌض من الرحمة ومبلبكة الطبٌب ابتسامة

 الملوب ٌشفً كالبلسم بكلمات لماء أول من الشفاء بدأ كٌؾ أنسً لن 

 سحر من للكلمات كم حما 

 المعافى الشافى الدعاء بعد منها البد بخطوات ووعود 

 والجسم وذراته. .الكون خلك.. للا هو 

 تشك اللعٌنة الممتدة واذرعه برأسه  المتضخم المتورم الجلدى الكٌس هذا معمد هو وكم وخبلٌاه

 جسدي من أركان فً تضخمات النحٌل جسمً بكٌمٌاء تعبث جسدي أجهزة بٌن طرٌمها

 . وانخفاض ارتفاع بٌن وهرمونات وانزٌمات

 أدرن مرة والول 

 ... المناعة لدرة 

 .وتماوم وتحافظ تحمى التى االم.... المناعة 

 صمت فى 

 معاملتها نسًء ونحن 

 برعاٌتها ابدا نفكر وال 

 . ..سموم بً تحٌط.. كفى وتمول لسوتنا من تصرخ وعندما تهدبتها حتى وال 

 .  أجسادنا مناعة اهملنا كم نتذكر فمط ساعتها 

 ٌامرضى شكرا 

 ببلل من كؤنه  االذان  سمعت بن 

 ثوان من إسبلمى أعلنت كانى صلٌت بن

 جدٌد من تشرق بدأت لد الدنٌا للت بن 
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 والخسارة المكسب تساوى بن 

 جدٌدا إنسانا  اصبحت بن

 جدٌد من وأولد الشفاء طعم  اتذوق جعلتنى...ٌامرضى شكرا 

 وأعمك اكتر لآلخرة ٌنظر  مولود فؤنا المرة هذه ولكن

 نعبره ان البد..  للخلود جسر  و للا طاعة فً للسعادة طرٌك الدنٌا وٌرى

 للخلود

 اآلخرة ونعٌش الدنٌا سنحٌا 

 

 الحٌاة لطار ومضى 

 بٌوت علٌها تبنى فبل جسر الدنٌا

  العمر لطار مضى وبعد اكتشفت... الحمٌمً العمر مٌزان فى لصٌرة  الدنٌا

 بناء. كل. .عثرات تعمبها  حركة كل..  رمال على خطوة كل.. رخوة أرض على ألؾ انى

 .. ٌتهاوى

 .. السحاب تعانك عمودٌة الممابر كل

 أجد المبلذ أجد الحرٌة تمثال فوق ومن األهرامات واعلً خلٌفة برج اعالى أفً ؟  المبلذ أٌن

 بٌن احبو زلت ال أننً وأدركت... اهبط لم اآلن وإلى صعدت. . الزابفة السعادة من لحظات

 .  تبلحمنً الوهم ذكرٌات من  ربوع

 ..االرتماء ٌعنى ال فالعلو

 . .الزالت  تمحو ال  الكون ومجوهرات

 .. الحرٌة ورمز تمثال ٌمصدها حرٌة اى نفسً لتوسؤ

 .. ضعٌؾ كل استعباد بطعم الحرٌة أم ؼوانتنامو بطعم الحرٌة

 .. المستبد ٌمنحها التً الحرٌة أم

  باألرض واستوي.. عال هو ما وانهار كل الرمز فانهار

  البشر ؼذاء ٌوما ترفض لم وطٌنها بترابها األرض فرأٌت بصٌرتً وأنرت عٌنً وأؼمضت 

 ... البشر من أحدا تعالب لم والنسٌم والمطر الندى ولطرات..
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 ٌحاول..اإلحراق ٌحاول..اإلفبلت ٌحاول وهو ابنهما البشر تحتضن واألرض السماء ورأٌت

 ..ٌداه تلمسه  ما كل تمزٌك

 األفك ووصول والرلى التمدم بحجة الكبٌر الحضن هذا وتفجٌر تدمٌر ٌحاول

 ... للهاوٌة والصعود التفاخر هذا وكل الناطحات هذه كل من هٌهات لكن و 

 المؽناطٌسٌة واألسلحة الصوتٌة لؤلسلحة الحجارة من.. األسلحة احدث امتبلن على والتصارع

 .. تدمر كٌؾ هو االرتفاع وأصبح والنووي الذرة بعد

 الفجر أذان على عٌنً فتحت ثوانً وفى

 ... أكبر للا

  للا إال إله ال

  الصبلة على حً

 . .الفبلح على حً

 ؟؟؟؟؟؟ الفبلح؟

 ..النجاح ومعنى كلمة 

 . .االرتفاع. .الرلى

 .. المصلحة

 للوصول

 تحت. فالعلو األرض ولمس الرأس خفض فى: 

 . ..والمكر والنهب والمصالح والنهب والسرلة الرذٌلة ارتفاع فكفانا.. فوق هو ما كل ولٌس 

 اتبوصعو انتصارات من حوله تفرلنا ما ونترن علٌه من سنمر كلنا واحدا جسرا الدنٌا ورأٌت

 رلً ٌوما ٌبن لم

 لبلرض مبلمستها عند ناصٌتن تتحمله ما إال تبنى فبل 

 تمتلن ما كل فهذا

 الجسر فوق وانت أمتار  وبضع حى وانت سنتٌمترات بضع

 منهار ماهو بناء تعٌد فبل

 ربه عبد حامد نعمة استاذه
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 الٌومٌات

 حتى للشخص، تحدث التً الٌومٌة التفاصٌل كل فٌه كتابة ٌتم سجل عن عبارة هً الٌومٌات

 معرفة تجربة تمنحه كما وهبوط، صعود من حٌاته فً لها تعرض التً المنحنٌات معرفة ٌمكنه

 فتمكنه حٌاته، مجرى ؼٌرت التً والموالؾ سلبً، أو إٌجابً بشكل به أثروا الذٌن األشخاص

 ٌعرفوا ال الناس من كثٌر لكن الحاضر، الولت فً وحٌاته الماضً فً حٌاته ممارنة الٌومٌات

 سنموم ولذلن تكتب، وكٌؾ ٌبدإوا، أن ٌجب أٌن ومن الٌومٌة، مذكراتهم كتابة فً البدء كٌفٌة

 .التالٌة السطور فً النماط تلن أجابه بتوضٌح

 الٌومٌات كتابة كٌفٌة

 كما ذلن، فعل إلى الشخص ٌدفع الذي السبب معرفة الٌومٌات كتابة فً البدء لبل أوال ٌجب

 .الكتابة إلٌه تحدٌد وٌجب والصراحة، بالخصوصٌة المذكرات تلن تتمتع أن ٌجب

 الٌومٌات كتابة أسباب

 :ٌلً فٌما تلخٌصها ٌمكننا ولكن أخر، إلى شخص من الٌومٌات كتابة أسابا تختلؾ

 بالذكرٌات االحتفاظ

 مرة التً الذكرٌات استرجاع هو ٌومٌاته بكتابة المٌام إلى الشخص دفع إلى األسباب أول ٌعتبر

 وذكرٌاتهم، أنفسهم مراجعة ٌفضلون األشخاص فبعض حزٌنة، موالؾ أو جٌدة موالؾ من بها

 ترتٌب ٌعٌد حتى بها المتواجد المرحلة إلى ٌصل جعلته التً والمراحل الخطوات على والولوؾ

 .أولوٌاته

 الكتابة موهبة تنمٌة

 الموالؾ كافة تسجٌل فً البدء ٌتم لذلن األفكار، بعض تنمصها ولكنها الكتابة موهبة لدٌه البعض

 .عنها والكتابة تذكرها حٌنها فٌمكنه بعد، فٌما تذكرها أجل من لها ٌتعرض التً

 للنفس البوح

 تلن أجراء فٌفضلون الخاصة، مشاكلهم عن اآلخرٌن مع التحدث ٌفضلون ال األشخاص بعض

 ٌدور عما التعبٌر للشخص ٌمكن التً الطرق أحدى الٌومٌات تعتبر لذلن أنفسهم، مع المحادثات

 .سلبٌة أو إٌجابٌة كانت سواء أفكار من باله فً

 وسلبٌاتها الشخصٌة إٌجابٌات تحدٌد
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 لدٌه، اإلٌجابٌة والسلوكٌات شخصٌته نوع معرفة من بخاطره ٌجول ما كل كتابة البعض ٌفضل

 بهذا التصرؾ سبب وشرح المولؾ ذكر طرٌك عن وذلن تؽٌرها، علٌه التً والسلوكٌات

 .األفضل إلى شخصٌته تطوٌر ٌمكنه الٌومٌات إلى والرجوع األمر تكرار خبلل ومن الشكل،

 

 التوثٌك

 ال حتى الٌومٌة، بالتوارٌخ األحداث توثٌك أجل من الٌومٌات بكتابة ٌموم أن البعض ٌفضل لد

 .والسنة والشهر بالٌوم الذكرٌات ٌسجل فتجده ٌنساها،

 الخصوصٌة

 تفاصٌل على ٌحتوي حٌث علٌه، أحد اطبلع ٌجب ال جدا خاص دفتر هو الٌومٌات دفتر ٌعتبر

 من حٌث بسهولة، علٌه العثور ٌمكن ال سري مكان فً به االحتفاظ ٌجب لذلن خاصة،

 منها الجٌد المشاعر كافة به النفس، مع صادق حدٌث على الٌومٌات دفتر ٌحتوي أن المفترض

 خابؾ الشخص فسٌظل صادق، كتب ما ٌكون فلن الخصوصٌة الٌومٌات دفتر فمد فان والسلبً،

 .به كتب ما أحد ٌرى أن من

 الكتابة آلٌة

 :كالتالً وهً سلٌم بشكل الٌومٌات كتابة خبللها من ٌمكن التً الطرق من عدد ٌوجد

 الٌومٌات دفتر توفر

 مبسط بشكل تمسٌمه ٌمكن حتى عادٌا دفترا ٌكون أن واألفضل ٌومٌات دفتر بتوفٌر المٌام ٌجب

 ٌجب كما األساسً، الحافز هً الكتابة فً فالبساطة مسبما، التسطٌر ٌجب ال كما به، والكتابة

 كما لن، مرجع تكون حتى أمكن، إن واألسبوع والسنة والشهر بالٌوم التوارٌخ كافة تسجٌل

 الساعة بذكر الكاتب ٌموم أن وٌفضل أسفلها، أو الصفحة أعلى فً التوثٌك هذا ٌكتب أن ٌجب

 .حٌاته فً هامة أحداث كانت أن وباألخص األحداث فٌها تمت التً

 فٌه ٌكتب الذي الولت

 تساعد إلنها بدلة اختٌارها ٌجب والتً الهامة، العوامل أحد هو به الكتابة ٌتم الذي الولت اختٌار

 األحداث كافة تلخٌص ٌتم حتى مباشرة النوم لبل الولت هذا ٌتم أن وٌفضل االستمرارٌة، على

 .الٌوم طوال جرت التً

 بدلة الموالف ذكر

 فً إلٌه الرجوع ٌمكنن حتى والتارٌخ بالولت بدلة، ذكرها ٌجب لذلن تنسى ال الموالؾ بعض

 .أخر ولت

 رئٌسً عنوان
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 له عنوان كتابة فٌجب الشخص حٌاة فً مهمة ذكرى تسجٌله ٌتم الذي الحدث كان إذا الهام من

 .الٌه الرجوع ٌسهل حتى الصفحة رأس على

 مرسال مولع:  المصدر

 

 متمٌزة حدٌثة نماذج

 مصر/ دمحمي دعاء. د 

 الذاتٌة السٌرة

 برعى دمحم دمحمى دعاء. االسم

 

 المبره بمستشفى المركزة العناٌه مدٌر..  الدموٌه االوعٌه و الملب أخصائً.  المهنه

 2014 الدموٌه االوعٌه و الملب ماجٌستٌر

  أعمالها من نماذج

 هلل االمر كله  

 فى دراستها اٌام بعد تبدأ طفله تاركة االم تموت لكن و اللعٌن المرض تصارع شابه سٌده

 فى بمفردها طفله باختصار االم لبل توفى لد االب ان مراره االكثر و االبتدابى الخامس الصؾ

  الحٌاه مواجهة

 بس لالت و ردت بٌحبوكى اللى الناس و جدتن معاكى انت :  بالولها اواسٌها الطفله من التربت

  بس و هى عاٌزاها كنت انا

 ما أجد لم لكنى و المولى ٌحلها السباب امبارح من مخنوق اصبل هو اللى للبى وجعت الكلمه

 انتى  اٌه مدرسة و طٌب منٌن انتى طٌب كام سنه و المدرسه فى انتى الولها انى ؼٌر لها الوله

   لوحدن هنا تٌجى تعرفى

 وحٌده اصبحت انها ؼٌر تدرن ال طفله معاٌا عاٌزاها كنت انا طٌب بتمول هو و وجعنى كبلمها

  العالم هذا فى

   الحب ٌدعون ممن ابدا للبها جرح ٌنوى من طرٌمها فى للا ٌضع اال لها ادعو نفسى وجدت

 استطٌع ال زلت ما اننى اال منها اكبر سن فى كنت اننى اال مرات الفراق معنى عرفت انى رؼم

 تمالكت االالمى اتذكر و الحسره علٌا تسٌطر و الكلمات تخوننى ابدا له حبٌب فمد من مواساة

  علٌها خوفا و بها رحمة الطفله هذه امام دموعى
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 منظرها ٌفارلنى  ال شؽلى من رجعت و التجاوب استطٌع ال مكانى اجلس نفسى وجدت لكنى و

  ببالى ٌدور ما كل ابدا

   عشانها اٌه اعمل الدر ترى ٌا

  الولوؾ تستطٌع ال ثكلى ام اجد للمؤساه أخر وجه على و

  أصبل نفسها خدمة على تموى ال االن هى و الطفله هذه عن مسإلٌتها فى تفكر ابنتها تفارق

 ندركها ان نستطٌع ال حكم و نعلمها ال شبون خلمه فى له الحك الملن تعالى 

  ٌرحم ال عالم مواجهة فى ضعٌفه طفله تاركٌن االبوٌن مات

  الرحٌم هو خلمها من لكن

 نستطع لم النهارده لكن بنشوفه اللى الوجع كتر من جمد للبنا اننا فكرت بناتى احدى لى لالت

  االلم مواجهة

 ٌتحدث هو و ٌتهكم من لكل المؤساه لمة هو ٌومٌا الموت مجال فى تعمل و انسان كونن فعبل

 الواحد الٌوم فى الموت ٌواجهون فهم شؤنهم و اتركوهم الحرجه الحاالت بمجال العاملٌن عن

  لؽٌرهم و لهم االلم ٌعٌشون تكراراا  و مرارا

 1/4/2323                           بهم رفما حما

 

 العناٌه طبٌب ٌومٌات

 ومؤلم شاق ٌوم  

 بتولع الحمٌنى كلمة الحمٌنى دعاء.د جدا جدعه صاحبه و زمٌله من تلٌفون صباحا السابعه فى

  باهلل السم للبى

  حبٌبتى ٌا اهدى خٌر

  فهمٌنى بٌحصل اللى اٌه عارفه مش و صاحبتى معاٌا و العناٌه فى انا الحمٌنى

  السهران الدكتور ادٌنى و بس اهدى

  اتفضلى حاضر

  المشكله اٌه باشا ٌا خٌر

 ٌا الحمنا بٌها بٌجروا العناٌه علٌا داخلٌن لمٌتهم و سنه37 بنت جدا صعبه الحاله دعاء.د ٌا للا و

  cyanosis .heart block فٌها البنت  دكتور
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  الفنت على هى و السرٌر على حطٌتها ما ساعة من و

  تنفصل ممكن امل فٌها انها شاٌؾ انت ٌعنى

  مطمن مش لالى

  عندن اكون ها و ساعه نص باشا ٌا خبلص

  اطمنها مستنٌانى والفه صاحبتى العناٌه وصلت المستشفى دخلت المهم

 لوجود اشتباه  فٌها و للملب العصبى بالتوصٌل انسداد طبعا ؼٌر دى للتلها  البنت شوفت ما اول

 الربوى بالشرٌان جلطة

 الصناعى التنفس على الحاله و المعامل نسحب المهم

 خلصت طلعت دوب ٌا و الملب لضربات منظم تركٌب امكانٌه فى نشوؾ نتواصل نحاول و

  العٌاده و مرور

  اٌجابٌه اللى الوحٌده الحاجه هو  التحلٌل كان الحاله على جرى رجعت و

 الربوى بالشرٌان جلطة ما نوعا ٌإٌد ده و

  االول من اصعب شوٌه كل الحاله و

  التحالٌل مع واحد اتجاه فى بٌجرى واحد كل

  تؤمٌن مش خاصه الحاله الن مكان ٌبللى بٌحاول تالت و منظم تركٌب بٌنسك تانى حد و

  المإلمه االحداث هذه وسط فى و

  التانٌه للمرة الحمٌنى كلمة

  التمرٌض من بس

  للا ٌا...   للبها تولؾ الحاله

  النواب و الملب و العناٌه استشارى اول من تجمعنا

  تمرٌض خمسه من اكتر و دكاتره اربعه البنت راس على كان

  المول فٌها حسم لد جبهه فى نحارب

  بها النجاه للا لنا ٌمدر لم و

  ظهرا الثانٌه حتى و صباحا السابعه من ده كل

  االحباط بمنتهى ولتها احسست
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 منظر و الكرٌم الشهر اعتاب على اوالدها و بٌتها ؼادرت التى الشابه هذه على شدٌدا حزنا

  للبى وجع تانى حد اى من اكتر اخوها نحٌب و بكاء و ذوٌها و اهلها

  الٌوم لهذا نفعل لم ما و فعلنا ما عمرنا على اخر حزنا و

  نتخٌل مما الرب الموتو الحٌاة اخذتنا

 * توبنا ما و تبنى لبورنا*

  للا و مستاهله مش الدنٌا

  كراهٌه او عناد او خصام

  اخٌرا و

  تسؤل خالمها عند االن فانها الشابه لهذه بالرحمه الدعاء نسؤلكم

  سبمونا من فٌه نلحك لٌوم ننظر تعالوا مشكله اى معه لى من لكل للتسامح منى دعوه و

  بالخٌر النٌه نجدد الفضٌل الشهر هذا اعتاب على فرصه و للزوال الدنٌا

  عنا راض انت و اال الدنٌا من تؤخذنا ال اللهم

 امٌٌٌٌٌن اللهم

4/5/2323 

 النهاٌه_بداٌة العناٌه ٌومٌات 

 على المهن باسمى العمل بدأنا منذ العملٌه حٌاتنا فى فترة أصعب عن أكتب عاٌزه زمان من

  االطبلق

  الكورونا أزمة انها

  مشمتها و مهنتنا مخاطر على كثٌرا تعودنا صحٌح

 كانت التجمعات و الشارع فى فالعدوى الطبٌه المإسسات لخارج ٌمتد االمر مرة الول لكن و

  المستشفٌات من بكثٌر اكثر

  حج ببل و عمرة ببل صبلة ببل العام هذا ان اشهر ثمانٌة منذ للا كتاب على لن السم احد  لو

 لم ما حدث لكن و عملى خلل ٌعانى بانه له السمت لكنت تراوٌح ال و أذان ببل رمضان ان و

 تجربتى  اشارككم ان أود و  حٌاتنا فى نراه ان نتولع نكن

  الصعبه االونه هذه فى المبره مستشفى عناٌة عن كمسإله 

  االجازات حتى عملى لاصدة ٌومٌا أخرج كنت حٌث
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  احبابى و اهلى و نفسى استودعت و هلل عملى و نفسى وهبت...  االرهاق و التعب بى بلػ مهما

  ربى عند

  بالشهور حٌاتى فى املن ما اؼلى أمى لرإٌة أذهب ال كنت

  الواحده الٌد أصابع عدد من ألل مرات  اال لها اذهب لم اشهر ستة خبلل أنى اذكر

  فعلٌا العزل بدخول االمر بدأ منذ و

  المركزة العناٌه تمرٌض و أطباء من للبى على الؽالى فرٌمى وسط تواجدى و كلماتى اال اجد لم

  معهم انا و حباٌبى بٌن االصابات توالت و بناتى و اخواتى باصابة بدأ االمر لكن و

  شخصٌا و تلفونٌا اتابع و أحبتى احد احجز ٌوم كل

 هلل الحمد بٌمولى و العزل من  مصطفى. د صورة بعتلى  محمود. د ما ٌوم ابدا أنسى لم

 فى تانى نشتؽل و نخرج ها و كوٌسٌن نبمى ها  اطمنى دعاء دكتوره ٌا ٌفوق بدأ مصطفى

  علٌنا تخافٌش ما دعاء.د ٌا اٌه عامله انتى بٌمولى و تعبان و محجوز هو و العناٌه

   اطفال طبٌبه انها رؼم العناٌه اطباء احد بنعتبرها اللى امل.د زوجته و  أحمد.د معاهم و

 و أبوها او المها العدوى نملت من منهم و تعافوا هلل الحمد و حجزهم تم اللى بناتى معاهم و

  بالسبلمه خرجوا و بالعناٌه حجزهم تم من منهم و تعافوا هلل الحمد

 

  فٌه موجودٌن اللى الدور فى العزل مرضى بٌتابعوا كانوا محجوزٌن هم و مصطفى و محمود

  خٌر على ٌجمعنا ربنا  صدٌماتى من للبى على اتنٌن اعز و

3/7/2323 

 عصٌبه اٌام  

 زمبلءنا من أحد ما كل و توصؾ ال سعادة تؽمرنا كانت العناٌه من كوٌس ٌخرج حد ما كل

  مرضانا و زمبلءنا و أحباءنا فى نضار ال ان دعوت كم و كثٌرا ربنا نحمد و نستبشر  ٌتعافى

 عندنا العزل مرٌض ان و لدٌنا االدوٌه توافر عن نوابى من اسمع عندما سعادة فى اكون كم

  بالمستشفى زمبلءنا من احد العناٌه فى معنا ٌكون عندما و المستطاع بمدر ٌلزمه ما كل متوفر

  بالسبلمه العناٌه من ٌخرج حتى  الملك و الخوؾ ٌحاوطنى كٌؾ و

 هلل الحمد و زمٌل باالمس كان مرٌض مع ٌتعامل عندما العناٌه طبٌب ٌعٌشها لحظات فؤصعب

  الصحه و الشفاء، بتمام جمٌعا لهم دعواتى و العناٌه من خروجهم و شفاءهم تم
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 العناٌه بنشٌل كنا  ازاى و العزل فى االطباء معظم ان حٌث بالعناٌه الحال تؤزم عندما كٌؾ و

 من خافوش ما و تؤخروش ما للعمل رجعوا و تعافوا اخواتنا ما لحد معاٌا واحد ناٌب و انا

   االزمة ولت معانا تعب من اكتر و التجربه مرارة رؼم العدوى

 مع مجهودها على بالعناٌه التمرٌض لرٌسة الشكر كل و طالتهم فوق شالوا بناتى بالنسبه و

  بكده المحافظه طوارئ من ٌومٌن لتحمل دخولنا تمرر عندما االصعب الخطوة و البنات

 حتى اللى الطوارئ و الحوادث حاالت و العادٌه الحاالت و العزل حاالت نؽطى مطلوب العناٌة

 و الهمه الهل الشكر من البد الطوارئ موضوع فى بصراحة و الصحى للتؤمٌن تخضع ال

 كنا بصراحة اللى الطوارئ أٌام فى المناوبٌن المدٌرٌن و  االستمبال مدٌر متضمنا الفضل

  انام باعرفش ما الطوارئ ٌومى حرفٌا معاهم بٌتعبونا كمان هم و معانا تعبٌنهم

 لبر نعدى لدرنا بس بصراحة طالتنا فوق شٌلنا العناٌه تطلع و تتعمل عاجلة جراحات حاالت و

  هلل الحمد بمرضانا االمان

  الكثٌر منها استفدنا صعوبتها رؼم لكن و اطبللا بها نمر لم ذكرت كما الفترة هذه

 لتؽٌٌر اتت الكورونا كؤن و العبللات، فى كثٌر زٌؾ و عتامة كشفت و الناس معادن عن كشفت

  العالم وجه

  لوة من اوتوا ما بكل متعاونه واعدة ادارة  وراءنا ان اوضحت الفترة هذه صعوبة كمان و

 العاملٌن جمٌع و التمرٌض و االطباء من أخواتهم و أبناءهم مع تواجد و متابعة ٌوم  كل

 من لكل مساندتهم اتذكر و مسإلٌتهم عن ابدا ٌتخلوا لم و المٌدان من ٌوما ٌهربوا لم بالمستشفى

 خاص شكر و جمٌعا للمرضى خدمة افضل تمدٌم و لهم شا كل عمل و زمبلءنا من اصٌبوا

 العاملٌن من أخواتى و زمبلبى كل أشكر احب و مكافحٌن فعبل كانوا اللى العدوى مكافحة لفرٌك

 بداٌة منذ بصراحة اللى االمن شركة و عمال و موظفٌن و تمرٌض و أطباء من بالمستشفى

 و عنا ٌعفو و الكرٌم لوجهه خالصا عملنا ٌتمبل ربنا ان اتمناه ما كل  معانا تعبانٌن هم و االزمة

 اال ٌتوفنا ال و ٌرضى و ٌحب لما ٌوفمنا و احبابنا لكل العافٌة و الصحة لنا ٌكتب و اللمم لنا ٌؽفر

 بسبب تؤخرت اللى العمل فى خططنا لتحمٌك ٌوفمنا و الخٌر جمٌعا لنا ٌكتب و عنا راضى هو و

  اٌامنا اجمل ترجع و الكورونا ازمة

 لتمدٌم المحافظه مواطنى لكل اوصل انى املى و للبن على اطمن حملة مسٌرة استكمل الدر و

   المنٌرة مستشفى شهٌد ولٌد/د حادثة بعد زمٌبلتى احدى كلمات مازالت خدمة من بوسعى ما

 سرٌر محتاج و تعبان زماٌلنا من حد لكى ٌمولوا دعاء ٌا اوعى فٌها تمول رسالة لى ارسلت

  عنه، تتخلى و رعاٌه

 من الحد نحتاج أال للا من نتمنى و جمٌعا مرضانا لخدمة وفمنا الذى هلل الحمد تحدث لم هلل الحمد

  نجد لم و رعاٌه سرٌر احبابنا و زمبلءنا

  سلطانن عظٌم و وجهن لجبلل ٌنبؽى كما مباركا طٌبا كثٌرا حمدا الحمد لن اللهم
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 بالفعل حدث  

 و ٌتحجز و فٌتعب التؤمٌنات فى له ورق ٌخلص الصعٌد من ٌٌجى المدر شاء اورام مرٌض 

 حوالى موطنهم عن بعٌدا وجودهم و جدا صعبه طبعا الحاله الن بلده ٌرجع المفروض بعدٌن

 ٌوما عشر خمسة طوال موطنهم هى راكب سبعه عربٌه فى الشارع فى كلها العٌله و كٌلو633

 بكل الحاله الن موطنهم ٌرجعوا الزم الحل و الشتاء برد و الشارع فى اطفال و رجال و نساء

 ٌروح الراجل الزم و ولت اى فى ممدر للا بٌد االجل ٌعنى الصدر فً اورام مرٌض االحوال

 اهل لسان من الكبلم الصعٌد بالحاله ٌروح عشان جنٌه الفٌن طلب االسعاؾ المهم باسعاؾ

  الحاله

 من دبره ربنا االمر صحٌح الفلوس ٌدفع الزم ٌروح عشان برضه و تتوفى الحاله و المدر ٌشاء

  اتدفعت الفلوس و عنده

  الحال ضٌك و العجز و راجعٌن هما و مشوارهم و الحاله اهل بالملب ٌعصر ما لكن

  بالمبلٌٌن مصر شهداء  ناس ٌموت و حاجات بٌموت ٌوم كل

 ..... زرع ذى ؼٌر واد.... اصبحت االودٌه فكل

 ....... االمر هلل و

5/6/2323 

 

 بالفعل حدث  

 من تعانى انها المشكله و الموت تصارع عمرها من الستٌن فى سٌده ترلد العناٌه سرٌر على

  معها ٌتعامل لمن تنتمل ان وارد صدرٌه عدوى

 ظننت شهورها اواخر فى حامل و العمر ممتبل فى المبلمح هادبة بنت تمؾ السرٌر جانب على

  االبن زوجة انها االمر اتضح لكن و ابنتها انها

  الوفاه لبل ٌومٌن اخر اال اراهم لم بنت من اكتر عندها لكن و بنات معندهاش ان فكرت

 حرام حامل انتى عشان تدخلى ببلش و الحاله مع ٌتعامل ممكن تانى حد لو للتلها و البنت كلمت

  للطفل و لٌكى كبٌره المشكلة تكون ها عدوى اخدتى انن لو الطفل علٌن

 لما انن الرؼم على مكانه هنا انا و مسافر زوجى اسٌبها ها مش انا أل تمولى و بترفض لمٌتها

  الثبات و الموه هذه كل علٌها ٌبدو ال و هادٌه تحسها البنت تشوؾ
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 مٌت من اكتر تسند و تسد و تعمل و تمول اللى الموٌه الست جدا الدر النى احترمتها بصراحه

  لهم ٌبارن ربنا ٌسلموا ربوا اللى االم و االب مٌن نفسى باسال لمتنً و راجل

 العصبٌه و الزهك من دابمه حاله فى كانت التى السٌده هذه معاملة كانت ماذا تانى سإال و

  حسناتها مٌزان فى ٌجعله و حد على ٌكتبه ما ربنا المرض بسبب

  الطٌبه المعامله هذه كل لها تمدم حتى ابنها_لزوجة المرٌضه السٌده معامله كانت كٌؾ

 باختصار المحترمه البنت هذه مثل ٌرزله حتى للا بٌن و بٌنه ماذا للزوج بالنسبه و

 امامه تتصنع لم فهى ؼٌابه فى البر هذا كل المه تمدم حتى ٌعاملها كٌؾ و  بنت االصول 

الموده  معاملة ببساطه انها ابدا اسٌبها ها الٌمكن مكانه هنا انا بتمول بالعكس لترضٌه المعامله

  تانى شا اى لٌس و والرحمه

    ابنتها كانت لو كما بحرله تبكٌها كانت الوفاة ساعة و

 البر منهم تبللى و باوالدها ٌفرحها و أٌامها ٌسعد ربنا ان الشابه لهذه بادعى نفسى لمٌت تلمابٌا

  المرض تتجرع ال و حٌاتها فى

 علٌه للا انعم ولمد المه برها و بوجودها موجود كان لكنه و اراه لم انى رؼم الزوج لهذا و

  نٌته حسن و عمله صالح من انه ٌبدو و  الصالحه_الزوجه# فعبل الدنٌا بحسنة

 واسعه رحمة ٌرحمها ربنا االم هذه على للا رحمة و

6/3/2323 

 

 الملب عٌادة 

  والدتها معاها و اموره شابه تدخل

  حبٌبتى ٌا مالن خٌر

 بٌوجعها للبها دكتوره ٌا للا و : عنها نٌابة بتتكلم والدتها

 الشفمه اخدته الدكتور عٌنى ٌا االستمبال فى و للب رسم عملنا و امبارح االستمبال فى بٌها كنا و

  لزمه مالهاش فحوصات و تحالٌل طلبلها و بالبنوته

  الملب عٌادة دى للا و حبٌبتى ٌا بصى:   للتلها و وشها فى بصٌت و الكبلم كل رمٌت

  دكتوره ٌا عارفه انا ما:   لالت و فاستؽربت

  نفسٌه النهارده اشتؽل نفس مالٌش بصراحه انا و ؼالٌه ٌا النفسٌه عٌادة محتاجه انتى:   للتلها

  دكتوره ٌا عسل انتى للا و:   االم
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 ست ٌا خطٌبها مع مشكله عندها االموره ان واضح,  ٌكرمن للا حاجه ٌا عارفه انا للا و : انا

 بره المرضى للب عٌادة دى باهلل السم جماعه ٌا  نفسٌه لدكتور تودٌها الزم للتلن ما زى و الكل

  مانع مفٌش للا و حكٌنا و لعدنا كنا شوٌه متؤخره جٌتى كنتى لو كتٌر

 المكان عرفتى ادٌكى و للا شاء ان تانٌه مشكله فى تتعوض سٌتى ٌا ٌبل

6/4/2323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


