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  ممدمة 

 

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

 ممابل دون للجمٌع  والثمافة المعرفة لتمدٌم نواة لتكون االسم هذا  شهرٌا صدروت والحدٌث

 المصٌرة المصة وعالم الحدٌث الشعر عالم فً المتنوعة المعرفة بحور على إطبللة ولتكون

 وتؤتى  ومفٌدة متنوعة وٌومٌات وخواطر مماالت عبر الرالً الفكر ومٌادٌن  بالتشوٌك  الحافل

 دلٌمة ظروؾ فً العربً الثمافً المشهد إحٌاء من جزءا لٌكون النبٌل المشروع وهذا الفكرة هذه

 .اآلخر ونبذ والدماء بالحروب متخمة

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

 األعمال هذه مٌعاج منا ٌتمبل أن وتعالى سبحانه المولى داعٌن الممٌز السفر هذا فً لبلشتران

 .والثمافة اإلبداع خدمة فً

 

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 الثانً الجزء الذخائر

 ألسام خمسة إلى وتنمسم

 الشعر:  األول المسم

 : الرواد جٌل من

 نجم فؤاد أحمد الشاعر

 : حدٌثا

 الٌمن/ الزراعً عبده األستاذ

 مصر/ العربً أمانً الدكتورة

 

 والرواٌة المصٌرة المصة: الثانً المسم

 :  الرواد جٌل من

 تٌمور دمحم الكبٌر األدٌب

 : حدٌثا

 سورٌا/ جونً رؤى االستاذه

 مصر/ عزت تامر الدكتور

 مصر/ فاروق أحمد الدكتور

 مصر/ العال عبد فتحً دمحم. د

 

 الخواطر:  الثالث المسم

 سورٌا/ عٌساوي هنا الدكتورة

 

 

 

 المماالت: الرابع المسم
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 سورٌا/ الصوفً سمٌر درر رةالدكتو

 الٌمن/ الزراعً عبده األستاذ

 سورٌا/ جونً رؤى االستاذه

 سورٌا/ الخطٌب إٌاس الدكتور

 مصر/ فؤاد رشا االستاذه

 مصر/ سامً بسام األستاذ

 مصر/ بكر أٌمن األستاذ

 مصر/ الشٌن رشا االستاذه

 مصر/ العال عبد فتحً دمحم. د

 

 الٌومٌات:  الخامس المسم

 مصر/ علً مًحل. د
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 األول المسم
 

 

 الشعر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرواد جٌل من
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 نجم فؤاد أحمد الشاعر

 الذاتٌة السٌرة

 حماد أبو) بمدٌنة( نجم أبو كفر) لرٌة فً( 2113 دٌسمبر 3 - 1929 ماٌو 23) نجم فإاد أحمد

 الفن فً بارز اسمو الكلمة ثوار وأحد مصر فً العامٌة شعراء أهم أحد( الشرلٌة محافظة

 فإاد أحمد اسم ٌترافك. مرات عدة سجن ذلن وبسبب المصري بالفاجومً لمب. العربً والشعر

 روح عن لتعبر إمام ؼناء مع نجم أشعار تتبلزم حٌث إمام، الشٌخ هو ومؽن ملحن مع نجم

 .1967 نكسة بعد بدأ الذي الجماهٌري االحتجاج

 : أعماله من نماذج

 ( نجم دفإا أحمد)  األخبلق 

 ارزاق مناعه

 ارزاء جبلبة

 لطامه ٌا سخامه ٌا

 اخبلق اسمن ٌاللى

 حالن واٌش ازٌن

 االنباء اخر اٌه

 ؟ دجوكى

 ؟ سلخوكى

 اشبلء خلوكى

 وسمعتً لاٌل انا ما

 طمعتى اللى انتً بس

 ٌعوزكً بلدنا فى

 دلوكً مسكوكً

 الدلماق بدماغ

 الفنٌه بالماضٌه

 السجانه صرعوكى

 حبوسكى
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 لضٌه فى

 وخسرانه فوضهمر

 الجنابٌه والتهمه

 انسانه اكمنن

 الشرطٌه وخدوكى

 هجانه وعساكر

 فرنساوي وابولكنه

 ومؽناوي طبال

 اشتراكاوى بٌؽنى

 طرشانه والعالم

 حرمٌه عسكر وابو

 تكٌه فى بٌبرطع

 اشتركٌه وٌمول

 والناس

 جعانه لسه

 فضٌله ٌا هبٌله ٌا

 المهابٌل ٌابتاعه

 وكسه ببل

 ببلنٌله

 الٌلمخ هفه ببل

 بلدنا دى

 حوال وال

 عبلوله فٌها بماش ما

 المولً على وعوضنا
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 الشمالٌل والدنا فى

 ورجلٌنا ٌادٌنا

 وعلٌنا اسسنا

 علٌنا اللى وعملنا

 جٌل ورا ٌطلع جٌل

 لبكره ابنوا وٌمول

 ذكري ادم والبنى

 للفكرة نتحمس

 التطبٌل كتر من

 اخر وال واخٌرا

 بتتاجر اخبللنا

 ومهازل

 ومساخر

 وهزٌمه

 وتضلٌل

 كنوز ومولع العربٌة الوٌكبٌدٌا:  المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 الحدٌث الجٌل من
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   الزراعً عبده:  األستاذ-1

 : الذاتٌة السٌرة

 الزراعً عرق.حجة محافظة  الٌمن م1965موالٌد من الزراعً عبود عبده. 

 م2115.صنعاء جامعة تربٌة تؤهٌل بكالورٌوس 

 بهاوآدا عربٌة لؽة.. الثانوي بالتعلٌم ٌعمل. 

 2121ٌولٌو الدولً واالتحاد الٌمن شعراء نمابة من واإلبداع النمد درع على حاصل 

 2119 عكاظ لشاعر األول المركز على حاصل. 

 النمد وفً..العمودي..الشعر فً التمدٌرٌة الشهادات من الكثٌر على حاصل .. 

 نافذة لىع شعراء بمإسسة أحدهما. الطبع تحت منها اثنان.. شعرٌة دواوٌن أربعة له 

 واثنان. صنعاء..الدولً الكتاب بمعرض وآخر( الؽٌم مرافا فً السفر)بعنوان العالم

 .مخطوطان

 العرب والشعراء لؤلدباء الدولً االتحاد عضو. 

 الٌمن شعراء بنمابة العضوٌة لجنة ربٌس . 

 الٌمن شعراء لنمابة التابعة النمد بمجموعة نالدا ٌعمل. 

 .صفحات وعلى.الفسبون بصفحة حسابه على والنمدٌة شعرٌةال ابداعاته من الكثٌر ٌنشر 

 .. وااللكترونٌة الورلٌة المجبلت بعض وفً.الشهٌرة األدبٌة المجموعات

 : أعماله من

 العشك مساحة من.. براءة.. 

 

  نبً كصبح كانت عالمً فً

 . مشربً وفً..نبضً فً كالورد

  تكتفً الضٌا روح فً تنثال

 مطلبً أرشفت ضوعً برشؾ

 هًوى ٌناؼً عصفورا نتوك

 مسكبً حملها فً وجدوال

 فم   ٌدٌها، فً..ٌراع انا

 األرحب   المدى فً مبلن   صوت  
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 وما حروفا فاضت التً وهً

ب ً فٌها الحرؾ   ألن  ..جفت  ر 

  ولً بملبً مساحات   لها

  مؽربً   ولً شرق  . عشمها فً

 . شولنا من االبداع   ٌاترى هل

نا من ام الوهاج   جد   المختبً و 

 نمت بروحً ماأرض   صنعاء

 (تكربً)  أن لبل من صدًى إال

  اٌمظت التً  البراءات   أٌن

  واطربً فاسجعً.. األمانً فٌنا

  وال ولتا للٌؤس   التجعلً

ٌع   مما للموت    ..صبً..عنه ش 

  آهاتها.. التٌه   جموع هذي

  األصعب   طاعونها فً تمتد

ٌن)   كتمت السرالذي ما(..بك  

 ..ل بم ب   فً ءالمخبو دابها عن

ى لمد  د ى خبثهم توار   كالص 

ل ة  ) فً   ببلمذهب   تعش و(م 

  ماوعى لها ش ٌطان  (ترمب)

  الثعلب   الماكر بخبث ٌوحً

 ؟ ؼادروا أٌهم( أٌاكرونا) 

  الم رعب   كالصدى.. فراتً إلى

ً) إلى ألموا  ولد شماء( ٌم  

 والموكبً ببلعرس   أمسوا
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  إنهم أدرانهم فلتؽسلً

 (ستذببً)فا. بنٌامٌن) أوالد

 . وهم..ٌاكرونا بريء أنا

وا أحرلونً من  منصبً لوضُّ

تً_ رؼمهم  .حرا أعٌش    لو 

  مكسبً_ دونهم_لشعبً حبً

  دمً فً الدُّنا أشجان ورؼم

  تسؽب   لم األعماق   تظمإ   لم

  أعشبت ولد.. أنحابً ناجٌت  

  الٌحصب ً سدها.من لٌعانها.

  احتموا الناكصون الخابنون

  والهبً .. فولهم ثوري..نارٌا

  شاطا   جرحه   للب   للشعب

 تؽل ب   ٌابنً بكر   أدمته

شتال ةً  األ مس   ب س وس   عاد ت   م 

ؾُّ  ً  ت ز    أرحب   إلى أ مواتا

ى أن   وت د عً م  ت الح    أ ولم 

ن ب   لم الد ار   فً ب م ى ل م     ٌ هر 

 م2121 إبرٌل

   مادِِ  ألحالم نُبُوءة  الّرِ

 ..الخوري بشارة السوري الشاعر لدالٌة معارضة.

ك   دعنً وس  فً  أم  ي أحر  داد    وم 

 

دادي ونبض   أشوالً وأب وح     و 
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وم   بٌن   من وأطلُّ    هًوى ول ً النُّج 

ي ً إلى آو  اد   على شام   ا رو 

د ى) إلى.أدنو م  ( ب ر  ه   أ بلس  رح   ج 

فاف ه   ف وق   وأحط   ي ض      أكب اد 

ع   أحبلم   أربٌع   واج  فا ه ل الم   ؟ ص 

شم ً   أجدادي ه نا  (ب رد ى)إلى ع 

ل ون   وه نا ل ون   الم  ه م الحام  ذور    ج 

طُّوا د ى) على ح   وعت ادي د مً(  ب ر 

ل ت هل م أشر  ة   ف ٌه  هم ن ب وء  لم   ؟ ح 

ت عاد    األحفاد   إلى أمجاد   ل 

 ؟ خلف ه م ت لهث   األ وهام   ضل ت   أم

م وت ث ٌر     األحماد   طفرة   ف ٌه 

حر   الع ش اق   ة  ٌاجن    األ ل ى ٌاس 

ن سن ن   أشحت   ٌام  ل اد   ب ح    الو 

اح  )  كان   هل لسةً  ٌ عان ك  (   وض   خ 

ٌ هف و شك   َ  داد   حالم   ب ع   وو 

ن والم صر    لؾ   م  فُّه    العٌ ون   خ    ٌ ز 

ٌعاد   د ون ما من ب كآبة     م 

نعا) ر    عن فٌن   ت فت  ش  ( ص  ى س   الهو 

ملة   فً ٌ   م  اد   اح  الس     والع و 

بت   د ى)ٌا ماش  ً ف ً فف ت  ش(  ب ر   د م 

دق   عن ي وعن إٌمانً  ص    ا لحاد 

 ال عٌنٌن   فً األحداث   أستمرئ  

لمً د ن ً ح    والا سعادي ٌ راو 
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ن   ومضٌت   ً  ضف تٌن   ن حو  با  وشاط 

ٌن   اللحن     ا نشادي فً ٌ ستهو 

ون   حت م  ل    الم  ن   بظ  وح   أظمؤ و ر 

ً ف ٌن   نً  ي الأ نس    والأعٌاد 

ٌم   د ى ٌ شؽ ف نً  كالمجن ون  . وأه   الص 

لُّ  ن وت ط   الضلوع   بٌن   م 

ت عٌد   با.. ن زف ً فً  ل  ٌبلدي ص   م 

خت   أنا ٌنً  الأم   ش    وال   ت واس 

وبة   فً ل ً ولع  .. الع ر  ي م    ل ببلد 

وب تً( العم    بن  )ٌا أول ست   هد عر   ؟ م 

ٌن   ع  ً وم   داديم   ونبض   أحبلم 

ل ست   ن أو  ن   م  ت البلبً  أجراح   ؟ ن م 

ت.. خافمً فً  أجٌادي واستنفر 

ل ست   ن أو  لت   م  دب ً فً  أ ور   ؟ ض حىً  ج 

ب ى فوق استوت حت ى  .أعوادي الرُّ

ت   ي أسفار   من وب نٌ  ن أجداد    وم 

م ه  ً  أحبلم  ط نا ن..و   . األمجاد   م 

4/7/2121 

  ُالعناِدل أفنٌة.. 

ة    عل ى ٌر ت شد و  رؾ  الح ب سم   أم 

ً ل ن   وتؽد و نب ٌ ا  وت مس   م 

راٌا وت جل و َ    الم  ف ٌر  ب فرح   و 

ن   سن    ت بار  ن  ب الح  ل ن م  م   ز 

ت    األث ٌر  ارت ف اع    فوق  ت عالٌ 
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ل  ه   ن   األ فك    فً  ف ل  ل ل ن م   ج 

 ت طٌر شفاه    الت جل  ً  ل بوح  

 نل ند ل   لو  الزهر    ب ها  وٌ فن ى

ٌر فك نت    المعان ً  أتٌت   لد   َ  ال 

جد ل ن  ت ف ً   المعالً   ون لت     م 

ؼصان ن    ابعات    أل  ال  الر  و   الط  

ب ا شك   ص   د ل ن  لو( ب نا) وادي  ع 

مت ن   ٌ ال احت مال   فوق    ع ش   الخ 

لت    از  م     أخذ ل ن ل ن الملب   فً و 

وق   فً أل  شوال ن ا ب ال  ب ر   الج 

ن ٌن   َ   ت شظ ى  ح  ل ن ب ن بض   الح 

ً فً  ب ت    ل م د ال  أضل ع   كالسُّإ 

ا إذا  وت صف و ً م  وح   س ل ن   ب ر 

ن   اوات    أل   ت ست ط ال ل ن  الس م 

ل ن أن  ش اء    ال ذي  ل ؽٌر    ٌ وص 

ل م د بت   َ  ال) احت ش اد   ف وق     ش   (الن  ص 

ا وأشع لت    ض ى  ف ٌم  ل ن   م   أو 

ا  ؟ واإلشت ع ال  الب وح    راع ن    أم 

بٌس    بصنعا  كؤن  ً  الف ل ن  ر 

ًُّ    وأنت    ذا  الش ج  ل  ب ه    الد ال 

ى ن  ب ؤ عماق    وت شج   د ل ل ن م 

وراً   ت صل  ً ال  ل ؽٌم    ب خ  ح    الم 

 (ع ند ل ن)إذ  الف جر   وٌ ستٌمظ  

ا ل   ف م  لَ   ف وق   الؽ ٌم   أجم  بل   الظ  
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ت   نٌ   أنم ل ن ك ً ٌح  الر    فً   تم 

ي ن   ف إاد  جه   ٌ ؽص   ال و  م    الر  

ي ل ن بؤعمال ه   وٌ رو  خم   م 

لت   وح   ف ً وأ دخ  ال ألفً  الرُّ  ؼز 

ال ال   ٌت  )ل ها ل لبً   وم   (ل ن ه 

فت   م   فً   كان    ال ذي ع ر   آ ل  الؽٌ 

ل ن ؼ ٌب ً فكاش فت    أل  تؤ م 

ت   َ    وصلٌ  شك   الٌ م ال ال ذي  ع 

اد   ج  ك    فً لت  و   أسؤل ن ك ً  الح 

طر   ل ٌ شت اق   أت صف و  ؟ اللٌ  ال ع 

ا ف ب ح بت   ك ٌف م  ل ن ل ن ش   أ عذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربً أمانً.د-2
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 : الذاتٌة السٌرة

 العربً أمانً. د:  االسم▪

 مصرٌة وأدٌبة شاعرة▪

  بورسعٌد محافظة من▪

 المنصورة جامعة ٌدلةالص كلٌة.. الصٌدلٌة العلوم بكالورٌوس على حاصلة▪

  العربً صٌدلٌة ومدٌر صاحب▪

 (بشرٌة تنمٌة) المدربٌن تدرٌب شهادة على حاصلة▪

  الشعرٌة والروابط المنتدٌات من بالعدٌد عضو▪

 األول بالمركز لً لصٌدة من أكثر وفازت األدبٌة المسابمات من بالعدٌد اشتركت▪

 مطبوع عرالً دٌوان فً مشاركة لً▪

  النسابً الشعر سوعةمو فً مشاركة▪

  العربً الشعر بدابع إعداد من للشواعر مشترن صوتً دٌوان فً مشاركة▪

 مصر كت اب باتحاد الفصحى شعر شعبة بؤمسٌات مشاركات▪

 واالجتماعٌة الثمافٌة للتنمٌة الكرمة ومإسسة

 والعربٌة واإللكترونٌةالمصرٌة الورلٌة بالصحؾ المصابد من العدٌد لً ن شر▪

 بعنوان 2121 للكتاب الدولً الماهرة معرض فً شارن مطبوع فصحى شعر اندٌو لً▪

ب ا شؽفها"  "ح 

 بعد تنشر لم المصابد من والعدٌد

 : أعمالها من نماذج

  ُالَهوى َشْرع 

 ن زٌفا الملوب   آالم وأشدُّ 

بُّهم ت خطى ممن  ت عرٌفا ح 

 

نا تمل كوا هإالء   من  أرواح 
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رٌان   وس ع وا  الف ٌف   النماء   بش 

 

وا ممن رُّ نا ل بلةً  ت ح   أفكار 

ذ روا  ش ف ٌفا الفإاد   ع مك وت ج 

 

 ظل هم تتبع   الشمس   نظنُّ  كن ا

ٌف ا هنان   ٌلماهم والبدر    م ض 

 

 ط ٌف هم بالجوارح   سبعًا وٌط وؾ  

ٌ م ٌم   نٌف ا للؽرام   دٌنًا ل   ح 

 

نا فؤزهرت   الربٌع   كانوا  أٌام 

 وخرٌفا بعدهم لفًرا واآلن

 

داع هم الٌزال   وبان وا كانوا  خ 

 وعن ٌف ا لاسًٌا الزالزل   مثل  

 

 ذرٌعة   بؤلؾ   جاءوا وإن   حتى

 سخٌفا الوفاء   عن الحدٌث   ٌبمى

 

نا ن دوب   تبمى راح   مفتوًحة ج 

لح   مس   إن   ٌف ا الذكرٌات   م  خ   م 

 

س ب ن   ال ر   للبن   بؤن   تح  ب ص   م 
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ٌف ا الؽرام   فً للب   صار   كم  ك ف 

 

ر   أو شاعًرا الط ل ول   على لن  ته   م 

م   س ب منا فلمد  والت زٌٌفا الوه 

 

نا إن ا ع ة   ك ف ر  ر   التً الحب    ش 

ع تم   فٌها  وش رٌفا ؼالًٌا أض 

 

ذاذًا س م ط ت    ب نوا أصنام   كلُّ  ج 

ٌفا ٌ م ب ل   ال اله وى ش رع   ر   الت ح 

 

ا ٌ ل ت ً م   ح 

وى   ك نت   إن   اًحة الن  س اء   فً ته   ف ص 

ٌح   فؤن ا ٌت ه   الف ص  و   ب بٌ  ان ً ر 

 

وى   كنت   أو ن   ته  س  ا الح  ب ا ف ٌه   والص 

ن   س  وشه   فوق   فالح   وال نً ع ر 

 

ن   كان   أو ر  اس ة   آس   والذ ك ا الف ر 

ن   ب   ول ً ه ن   فالث م  ر  ان   ب ض   ث م 

 

ى   ر   أرض  ٌد ة   ألؾ   ألؾ   ف ت ب ح   لص 

آن   ب بل ل ؽ ت ً فً لل ن ور    ش ط 

از   ٌ ن م ل ب   وأث ور   ج  فًا الم  اص   ع و 
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و ق   ؼ ص ون   ت ذ ر  د ان ً من   الش و  ج   و 

 

ط ن ع   فع بلم    ! اله وى؟ فً الت ك بُّر   تص 

ي... ت لن  :  ل ً وتم ول   انً! ان ظ ر  و   ت ه 

 

كذا أنن   أ ت ظ ن   ل   المل ب   فً ه  ع   ت ش 

ٌ رةً  ة   ؼ  وم  م  ح  ان   م   ! ؟ الن ٌر 

 

ات   ٌ ه  ي!! ه  ذ  اف م ً ط ب ٌع ة   ماه   خ 

ٌ اء   ل ً ب ر  ن ان ً اله وى   فً ك   أض 

 

وا ل و   م د   ب ع ث ر  ت ً الآلل ً ع  اص   خ 

ك ت   س ان ً ل ط ال بً ذ ا ن   ل ت ر   إ ح 

 

ث ل ً رُّ  ال أن ا م  ت د  ب ةً  ت س  ح   م 

د   ن   ه م  ..  كاأل س  ون م  ع م  ك ان ً ٌ ط   م 

 

م   ت ط ؾ   ل م   إن   ر  اد  ال ح  د ا ف إ  ح   و   م 

ت م ل   ل ن   ًجا ت س  ع ار  ن ان ً م   ل ج 

 

ن   ب   إن   ل ال   م  ض   الح  ح  اٌ ة   م  و   ر 

ع   ك ت ب ت   وف ن ا ب د م  ر  ؟ ح  ت ان   !اله 

 

س   الحبُّ  ن   م  ن ون   م  ط ل ً ج   ت ص 
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ن   ه   م  ه ن ار  ار  ر  ان   وم  ح  و   ر 

 

ح   وت ك اد   ه   تل م  ه ج  ل  دًا و  ت و   م 

ٌ ن ان   ب ه   ت  ب اح    والش ف ت ان   الع 

 

ٌب   ت ى   فٌ  ص  ة   الع ال ل ٌن   أ ع  ح   ب ل م 

ٌ ث   ٌ ؽ د و د  ذٌ  ان   الع م ل   ح   كاله 

 

ف ك   ذ   ب م ل ب   ف ار  اب دًا ت بلن   م   ل ص 

ن ون   ن م ل   فً  الج  ر   ول س ان ً ألح 

 

ن و ن   أ ح   ٌ ل  ً ع  ةً  بً  وأد ع  و   ل س 

ن   ٌا ٌ ت   م  ن  ان ً وهو   لٌه  ع   ج   الج 

 

ب ت   ن   وع ج  ال ً م  قُّ  ح  د ن ف ً ٌ ر   ل م 

ل ه   د   و  و  اب ها ت ج  ٌ ن ان   ب م   الع 

 

ا ٌ ل تً  م  هو  .. ح  ٌ اة   و  ا الح  ه   وك ن ه 

ا أ و   و  ل ه  ب ت ان   ت ت ن ك ر   ل   !؟ الر  
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 الثانً المسم
 

 

 والرواٌة المصٌرة المصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 تٌمور دمحم:  روادال جٌل من
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 الذاتٌة السٌرة

 

 المصصً األدب مإسسً ومن باشا، تٌمور أحمد ابن( م1921 – 1892) تٌمور دمحم

 مع الماهرة إلى منها عاد أنه ؼٌر المانون، لدراسة بارٌس إلى سافر. مصر فً والمسرحً

 لمصصا كتابة إلى الحٌن ذلن منذ وانصرؾ م،1914 عام األولى العالمٌة الحرب اشتعال

(( التمثٌل أنصار جمعٌة)) تؤسٌس فً اشترن. الوالعً بالمذهب فٌها متؤثراً  والمسرحٌات،

 ”الهاوٌة”و ”المفص فً العصفور:”مثل اجتماعٌة، كومٌدٌات عدة المسرح على له ومثلت

 بعنوان المصٌرة المصص من مجموعة وله. دروٌش سٌد لحنها التً ”الطٌبة العشرة“ وأوبرٌت

 ((.عٌونال تراه ما))

 لكن الطب لدراسة برلٌن إلى رحل وجاه، وعلم واسعة أدبٌة خلفٌة على عرٌمة أسرة فً نشؤ

 الفرنسً واألدب عموما األوربً األدب على لٌطلع فرنسا إلى ٌهاجر جعبله باألدب وشؽفه حبه

 ثبلث بعد مصر إلى لٌعود, وأعماله لصصه وعلى حٌاته فً الكبٌر األثر تركا اللذان خصوصا

 .مسرحٌات ووضع عابلٌة تمثٌلٌة فرلة فؤلؾ 1914 عام نواتس

 بالتؤثٌر استخدمها التً والتراحاته النمدٌة مماالته خبلل من المصري المسرح بسوٌة نهض

 محمود المصرٌة المصة ورابد الكاتب -األصؽر بؤخٌه الموٌة عبللته, الفرنسً للمسرح الكبٌر

 األعلى مثله األكبر أخاه ٌعتبر محمود كان حٌث لعٌنا من الجفن كمرب كانت منه ولربه -تٌمور

 واسعة ثمافة من ٌملكه بما السدٌدة وآرابه وتوجٌهاته بنصابحه التمسن خبلل من له مرشد وخٌر

 فً الوالعً المذهب نحو باتجاهه كتاباته فً به تؤثر محمود إن حتى, للرأي وحكمة النظر وبعد

 .ؼرارها على األولى ةالمصصٌ مجموعته وألؾ المصصٌة الكتابة

 كتاباته

 مجال فً متكاملة إبداعٌة منظومة والفكرٌة والشعرٌة والمسرحٌة المصصٌة دمحم كتابات شكلت

 هما عصرٌن إلى األدبٌة الحٌاة لسموا المإلفٌن بعض أن حتى العربً والفكر األدب تحدٌث

 العصري لؤلدب لحمٌمٌةا البداٌة هً كتاباته فكانت تٌمور، بعد ما وعصر تٌمور لبل ما عصر

 المصة تمالٌد وإرساء فكري ومضمون فنً بناء بوعً المصة مجال فً أٌضا وبرع الحدٌث

 فً أمضاها التً والسنٌن الواسعة وثمافته الفنً وحسه الفذة موهبته على باعتماده المصٌرة

 شكلٌة حاكاةم إبداعاته تكن فلم المصري مجتمعه لضاٌا مع التحامه إلى باإلضافة أوروبا ربوع

 .شعبه أبناء تهم التً المضامٌن بلورة بتجسٌد لتوظٌفها وسٌلة كانت بل الؽربً األدب ألنماط

 تمالٌد أٌة الرواٌة وحتى المصة لفن ٌكن لم فولتها المصٌرة المصة بتمنٌات المبكر دمحم وعً ٌبرز

 وتشٌكوؾ بو أالن كإدجار المصة رواد النجازات مواكبته وربما العربً األدب فً سابمة

 كمترجم عمل للمصة، األساسٌة المواعد لوضع الكبٌر التؤثٌر همنؽواي الرنست ومعاصرته

 .باشا علً لدمحم خاص

 :المسرح فً رٌادته
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 الهاوٌة مسرحٌة حتى 1918 عام المفص فً العصفور بمسرحٌة المسرح فً دمحم رٌادة بدأت

 لبللتباس ٌلجؤ ٌكن فلم األصٌلة مومٌةال المسرحٌة وبفن المصري لؤلدب تحدٌثً بؤسلوب 1921

 فنون فً العالمً التراث لراءة بٌن جمع. ؼٌره ٌفعل كان كما والتراث للتارٌخ الرجوع أو

 أهم ولعل وتفاعبلتها وصراعاتها لضاٌاها بكل المعاصرة الحٌاة لراءة وبٌن والمسرحٌة المصة

 التً العاطفٌة الجنسٌة والعبللات رةاألس مفهوم مسرحٌاته فً معه تعامل التً المضاٌا أو لضٌة

 حتى فرٌد عمبلنً منطمً رو بؤسلوب وعالجها وموضوعً علمً ضوء فً إلٌها النظر ٌجب

 أعماله معظم المتوسطة الطبمة شؽلت والتشتت، االنحراؾ أمواج تعكره ال هادئ بحر فً تسٌر

 .الدنٌاو العلٌا الطبمة بٌن للتواصل وجسرا للمجتمع الفمري العمود بوصفها

 نجومها عن الكثٌر عرفنا لما عصره فً المسرحٌة الحٌاة عن النمدٌة دمحم مماالت لوال

 لم وربما وإضاءة مبلبس دٌكور إخراج، تؤلٌؾ، من المسرح معدات تشمله ما بكل وعروضها

 .تٌمور دمحم سوى آخر مسرحً نالد ٌوجد حٌنها ٌكن

 :األخٌرة محطته إلى حٌاته لطار رحٌل

 بوصفها والتحلٌل والتعلٌك الممالة كتابة إلى باإلضافة والمسرحٌة المصٌرة المصة فً دمحم برع

 األول الطراز من شاعرا كان انه ننسى ال ولعلنا فكره وتحدث المارئ أمام الدرب تنٌر أدوات

 العمر ربٌع فً وهو اجله بدنو دمحم شعر. جمٌلة وبسبلسة رلٌمة وجدانٌة بطرٌمة الشعر نظم فمد

 :فمال

 التراب تحت أنام ودعونً لبرا األرض باطن لً هٌبوا

 وعذابً شموتً النور ومن نفسً راحة المبور ظبلم فً

 فكرٌاا إرثا وراءه تاركا والعشرٌن التاسعة ٌناهز عمر عن 1921 عام شباط 24 فً المنٌة وافته

 خسار كامف 1921 وحتاى 1913 مان سنوات الثمانً تتخطى ال بفترة واسعا أدبٌا وإنجازا ضخما

 مماتاه بعاد مإلفاتاه نشارت. الثالاث عمده ٌكمل لم بعد وهو المستوى رفٌع وأدٌبا فذا عبمرٌا العالم

( والخااواطر المصااص وبعااض األدبٌاة وكتاباتااه شااعره دٌااوان) الاروح ومااٌض مجلاادات ثبلثااة فاً

 لسااتارا عبااد) المصااري المساارح( الهاوٌااة رواٌااة الممثلااٌن، نمااد, التمثٌاال تااارٌخ) التمثٌلٌااة حٌاتنااا

 .المصرٌة األلاصٌص( لصصٌة مجموعة) العٌون تراه وما( المفص فً العصفور أفندي،

 .العربً المسرحً لئلبداع تٌمور دمحم جابزة أصدرت لذكراه وتخلٌدا المصرٌة الحكومة كرمته

  مصادرال

 للتحدٌث رابدا تٌمور دمحم األدٌب – مصر راؼب نبٌل.1

 لبرص – لٌماسول الكرد أعبلم -بصري مٌر.2

 الماهرة العربٌة اللؽة مجمع عاما خمسٌن فً المجمعٌون – عبلم مهدي دمحم. د.3

 462 رلم العدد 2111 ثانً كانون 5 إلى 1999 دٌسمبر 31 األسبوعٌة األهرام.4
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 419 العدد األهرام جرٌدة – عوام الوز ابن حمٌمً – جمال دمحم.5

6.www. Yebeyrouth.com/pages/index1101. htm 

 .88 العدد الثمافة بٌان – العربٌة األلصوصة رابد تٌمور محمود – دمحم علً حسٌن. د.7

 

 :أعماله من

 ًالمطار ف 

 ٌنعش علٌل ونسٌم, شبابه للشٌخ وٌرد, ظلماته الحزٌن الملب عن ٌجلً الجبٌن ناصع صباح

 لمدوم لصتر كؤنها وٌسرة ٌمنة األشجار تتماٌل الحدٌمة وفً, همومها النفس عن وٌسري األفبدة

 أنظر النفس مكتبب وأنا العمل، حرارة نفوسهم فً دبت ولد الطرٌك فً تسٌر والناس الصباح،

 دٌوان تناولت. لشًء أهتدي فبل اكتبابها سر عن نفسً وأسؤبل الطبٌعة، لجمال النافذة من

 واستسلمت ممعد على وجلست الخوان على به فؤلمٌت أنجح فلم المراءة، وحاولت ”موسٌه“

 .الدهر مخالب بٌن فرٌسة كؤنً كٌرللتف

ً  مكثت  أي إلى أعلم ال وأنا وسرت منزلً وؼادرت عصاي وتناولت والفاً، نهضت ثم أفكر حٌنا

 اهتدٌت ثم مفكراً  ولفت وهنان الحدٌد باب محطة إلى وصلت أن إلى لدماي، تمودنً مكان

ً  للسفر  .بؤكمله نهاري ٌهاف أللضً للضٌعة المطار وركبت تذكرة، وابتعت للنفس، تروٌحا

 حتى مكانً فً لبثت وما سواي أحد بها ٌكن ولم النافذة، بجوار المطار ؼرؾ إحدى فً وجلست

 وهممت إحداها فابتعت“ الممطم األهرام، النٌل، وادي“ أذنً فً ٌطن الجرابد بابع صوت سمعت

 نحٌؾ المامة، لطوٌ اللون أسمر المعممٌن، من شٌخ ودخل انفتح لد الؽرفة بباب وإذا بالمراءة

 األستاذ وجلس. بعد نومه من ٌستٌمظ لم فكؤنه الكسل، أجفانهما ألفل عٌنان له اللحٌة، كث الموام

 ثبلثا األرض على بصك ثم المك، على ٌتربع أن لبل األحمر مركوبه وخلع عنً، بعٌد ؼٌر

 ذات حةمسب جٌبه من أخرج ثم صؽٌر، لطفل ؼطاء ٌكون أن ٌصلح أحمر بمندٌل شفتٌه ماسحا

 عنه نظري فحولت. الصالحٌن واألولٌاء والصحابة والنبً هللا اسم ٌردد وجعل وحبة حبة مابة

ً  الؽرفة فً أرى بً فإذا  أن منعنً األستاذ برإٌة انشؽالً ولعل. علٌنا دخل أٌن من أدري ال شابا

 تؤدٌة من انتهى رٌفً طالب أنه ذهنً إلى وتبادر الفتى إلى نظرت. دخوله ساعة الشاب أرى

 ٌنظر كما الشاب إلى نظرت. ولومه أهله بٌن إجازته لٌمضً ضٌعته إلى ٌعود وهو امتحانه،

  ً  نظره حول أن بعد بالمراءة وهم الشعب مسامرات رواٌات من رواٌة حافظته من أخرج ثم إل

ً  الساعة إلى ونظرت األستاذ، عنً  فإذا رابع، مسافر ٌوافٌنا أن لبل المطار ٌتحرن أن راجٌا

 طالما أنشودة وٌردد مشٌته فً ٌتبختر وهو ؼرفتنا دخل الهندام، حسن الطلعة، وضاح ؤفنديب

ً  ٌبتسم وهو األفندي جلس. والترمس الفجل باعة من سمعتها  أن بعد رجل على رجبل واضعا

 .الؽرٌب على الؽرٌب رد فرددناه السبلم، لرأنا
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 واألفندي, الوجود عن ؼابب وهو ٌسبح ذواألستا رواٌته، ٌمرأ والتلمٌذ الؽرفة فً السكون وساد

 المطار ٌتحرن أن منتظراً  النٌل وادي ألرأ وأنا أخرى، تارة وللمسافرٌن طوراً  لمبلبسه ٌنظر

 .خامس مسافر ٌوافٌنا أن لبل

 أحمر الستٌن، ٌبلػ شٌخ ودخل الؽرفة باب فانفتح أحد لدوم ننتظر كؤنا نتكلم ال هنٌهة مكثنا

ً  وكان األصل، شركسً أنه على بشرته لون دلٌ العٌنٌن، براق الوجه  علٌها أكل مظلة ماسكا

 فً ٌتفرس وهو أمامً وجلس. أذنٌه أطراؾ إلى تصل فكانت طربوشه حافة أما. وشرب الدهر

 صفٌر سمعنا ثم ذاهبون أٌن وإلى لادمون هم أٌن من ٌسؤلهم كؤنه المسافرٌن رفمابه وجوه

 .لاصدون هم حٌث إلى فٌه من ٌمل للٌل، بعد مطارال وتحرن بالمسٌر، الناس ٌنبا المطار

 من الترب حتى الطٌر، رءوسنا على كؤنما شفة، ببنت ننبس ال جلوس ونحن المطار سافر

 :إلً كبلمه موجها لال ثم فً ٌحملك بالشركسً فإذا شبرا، محطة

  أفندي؟ ٌا جدٌدة أخبار من هل ـ

 وزارة خبر إال اللهم النظر ٌستلفت ما ٌومال أخبار فً لٌس ـ بٌدي الجرٌدة ممسن وأنا فملت

 .األمٌة ومحاربة التعلٌم بتعمٌم المعارؾ

 بالمراءة وابتدأ ٌستؤذننً أن دون ٌدي من الجرٌدة اختطؾ ألنه كبلمً أتم أن الرجل ٌهمنً ولم

 وصل للٌل وبعد. الشراكسة بحدة الناس أعلم ألنً فعل ما ٌدهشنً ولم عٌنٌه، تحت ٌمع ما

 أفطس الشارب كبٌر الجثة، ضخم رجل وهو الملٌوبٌة عمد أحد منها وصعد شبرا طةمح المطار

 بعد بجواري العمدة جلس. والجهل الموة مظاهر علٌه تظهر الجدري، آثار به وجه وله األنؾ،

 .للٌوب لاصداً  المطار سار ثم النبً على وصلى الفاتحة سورة لرأ أن

 :ولال األلم من ٌحترق وهو األرض على بها وألمى هاطوا ثم الجرٌدة ٌمرأ للٌبلً  الشركسً مكث

 أنهم جهلوا ولد أسٌاده مصاؾ إلى الفبلح ٌرتمً حتى األمٌة ومحاربة التعلٌم تعمٌم ٌرٌدون ـ

 .كبرى جناٌة ٌجنون

 :وللت األرض من الجرٌدة فالتمطت

 ؟ جناٌة وأٌة ـ

ً  مازلت إنن ـ  .الفبلح لتربٌة الناجع العبلج تعرؾ ال شابا

 التعلٌم؟ من أنجع عبلج من وهل تمصد؟ عبلج أيو ـ

 :الؽاضب بلهجة ولال حاجبٌه الشركسً فمطب

 .…آخر عبلج هنان ـ

 ؟ هو ـوما

 :ولال نومه من األستاذ لها أفاق صٌحة فٌه بملء فصاح
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ً  الحكومة ٌكلؾ ال السوط إن. ـالسوط  ال الفبلح أن تنس وال طابلة أمواال فٌتطلب التعلٌم أما شٌبا

 .اللحد إلى المهد من اعتاده ألنه للضرب إال ٌذعن

 ٌبتسم وهو للشركسً فمال الرد مبونة كفانً هللا حفظه العمدة ولكن الشركسً، أجٌب أن وأردت

 :صفراء ابتسامة

 ما الفبلح من نعانً إنا. ذلن من أكثر لملت الضٌاع تسكن كنت ولو صدلت بٌه ٌا صدلت ـ

 .الجرابم ابارتك من ونمنعه جماحه، لنكبح نعانً

 :ولال ارتٌاب نظرة الشركسً إلٌه فنظر

 األرٌاؾ؟ تسكنون حضراتكم ـ

 .بٌه ٌا بها مولود أنا ـ

 .هللا شاء ما ـ

 لنا ٌنظر ثم لمبلبسه ٌنظر الحسن الهندام ذو واألفندي نومه فً ٌؽط واألستاذ الحدٌث هذا جرى

 إال ٌمنعه فلم مراراً  بالكبلم هم ولمد االشمبزاز، سٌم وجهه على فكانت التلمٌذ أما وٌضحن،

ً  أطك ولم سنه، وصؽر حٌاإه  :له فملت الشركسً، به فاه ما على سكوتا

 كؤنً العمدة إلى فالتفت. اإلنسان أخٌه معاملة اإلنسان ٌحسن أال وحرام مثلنا بٌه ٌا الفبلح ـ

 :ولال إلٌه الكبلم وجهت

 ٌمؾ أن شبت وإن رجل ألؾ به بلد فً عمدة أكون أن الشرؾ ولً بالفبلح، الناس أعلم أنا ـ

 البن صدق ولمد الضرب، إال معه ٌفلح ال األفندي حضرة ٌا الفبلح إن. أجٌبن الفبلح شبون على

 :الشركسً إلى بٌده وأشار. لال فٌما

 .خبٌر مثل ٌنببن وال ـ

 :ٌرتجؾ وهو فمال السكوت، ٌطك ولم ؼضباً، التلمٌذ فاستشاط

 ..العمدة حضرة ٌا الفبلح ـ

 :لاببلً  العمدة اطعهفم

 .سنة عشرٌن منذ الرتبة حزت ألنً البن سعادة ٌا لل ـ

 :التلمٌذ لال

 كنتم فلو ذلن، ؼٌر تعودوه لم ألنكم بالضرب إال ألوامركم ٌذعن ال العمدة حضرة ٌا الفبلح ـ

 إلٌه أسؤتم األسؾ مع ولكنكم وٌعاونكم، معكم ٌتكاتؾ أخا فٌه وجدتم لكنتم معه صنٌعكم أحسنتم

ً  بكم اإلضرار إلى فعمد ً  تكون أن لٌدهشنً وإنه. إساءتكم من تخلصا  على بالبلبمة وتنحً فبلحا

 .الفبلحٌن إخوانن
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 :ولال الشركسً إلى ونظر رأسه العمدة فهز

 .التعلٌم نتابج هً هذه ـ

 :الشركسً فمال

 .ممام لابم نفسه فوجد ولام نام ـ

 .للتلمٌذ ولال بٌدٌه كوصف لهمهه فإنه الحسن الهندام ذو األفندي أما

 …برافو برافو، أفندي، ٌا برافو ـ

 :ولال التنفس علٌه وتعسر أوداجه انتفخت ولد الشركسً إلٌه ونظر

 أنت؟ تكون ومن ـ

 .أ نس ٌا واألنس الحظ ابن ـ

 .متوالٌة ضحكات عدة ولهمهه

 ىوعل األستاذ وعلى طورا األرض على ٌبصك وهو فصاح منزع الشركسً لوس فً ٌبك ولم

 :تارة العمدة حذاء

 .فبلح سٌس أدب ـ

 :ولال األستاذ إلى العمدة التفت أن لوال العاصفة تهدأ أن وأوشكت الحاضرون، وسكت سكت ثم

 على وبصك وتنحنح رأسه األستاذ فهز. المضٌة هذه فً لنا فاحكم سٌدنا ٌا الحاكمٌن خٌر أنت ـ

 :ولال األرض

 وعبل؟ لج هللا بإذن فٌها ألحكم المضٌة هً وما ـ

 الضرب؟ أم للفبلح أفٌد التعلٌم هل ـ

 : األستاذ ـفمال

 تعلموا ال والسبلم الصبلة علٌه النبً لال. “مبٌنا فتحا لن فتحنا إنا“ الرحٌم الرحمن هللا بسم ـ

 .”العلم السفلة أوالد

ً  أجفانه وإطباق خموله إلى األستاذ وعاد  :ٌمول وهو التلمٌذ فضحن للذهول، مستسلما

 فً هو من بٌنهم أن فما عظٌم خلك على هو من والفمٌر الؽنً بٌن إن. أستاذ ٌا علٌن حرام ـ

 .األسفل الدرن

 :ولال ؼفلته من األستاذ فؤفاق
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 من ومنكم دٌنكم أوامر ونسٌت أخبللكم علٌكم فسدت الرطن تعلمتم ما ٌوم من إنكم واحسرتاه ـ

 .الخالك وجود وأنكر واستكبر تبجح

 :الشركسً ولال”  أستاذ ٌا هللا لن“ ةوالعمد الشركسً فصاح

 .بصفعه وٌهم ٌشتمه والٌوم أبٌه، مع ٌؤكل أن ٌخاؾ الولد كان ـ

 :العمدة ولال

 .أخٌه امرأة ٌجالس واآلن عمته وجه ٌرى ال الولد كان ـ

 وأنا الضٌعة إلى طرٌمً فً وسرت وؼادرتهم السبلم الجمٌع ولرأت للٌوب فً المطار وولؾ

 أذنً فً ٌصٌح ما لكثرة الخضراء المروج بٌن ٌعدو وهو وصفٌره المطار دوي أسمع ال أكاد

 .الحدٌث صدى من

 

 مهارات مولع:المصدر
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 : الحدٌث الجٌل من

  جونً رؤى االستاذه-1

 الذاتٌة السٌرة

 ( roua jouni) جونً مسعود رؤى االسم

 سورٌا البلذلٌة،: الوالدة مكان

 التعلٌم 

 .البلذلٌة،سورٌا تشرٌن، جامعة من أعمال رةإدا بكالورٌوس -

 سورٌا - البلذلٌة – تشرٌن جامعة من تربٌة دبلوم -

  ترجمة دبلوم -

 العمل فً خبرة 

  تشرٌن بجامعة األعمال إدارة معهد فً بشرٌة وموارد تسوٌك مدرسة -

 مةالترج فً خاص وعمل والمجبلت  انترنت موالع فً مختلفة باختصاصات مماالت ترجمة -

 للعربٌة االنكلٌزٌة من

 عربٌة الكترونٌة وموالع ومجبلت أطفال لمجبلت أطفال ولصص مماالت وترجمة كتابة -

 المنشورة الكتب: 

 بمصر حكاٌات دار عن( وعبرة حكمة)  مترجمة  أطفال سلسلة -

 اإلمارات -الصفا دار فً الطباعة لٌد أطفال سلسلة -

 تدرٌبٌة دورات : 

 .دمشك فً االمٌرٌكً بالمركز اإلنجلٌزٌة اللؽة فً تدرٌبٌة دورات -

 .األسترالٌة اللؽة مركز فً اإلنجلٌزٌة اللؽة فً تدرٌبٌة دورات -

  أوفٌس ماٌكروسوفت فً تدرٌبٌة دورات -

ً  به المعترؾ العصر لؽة مركز فً الترجمة مهارات درست  دولٌا
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 : أعمالها من

 (أطفال لصة) البحر 

 

 جمٌلة، المدن مع دابمٌن حب و صدالة عهد عمدت لمد  البحر، ناأ لصتً أعزابً لكم سؤروي

، تطل التً  ً  . فٌها بٌت كل مولعً من أرى أن أستطٌع و المدن، هذه أحببت لمد عل

ً   ٌؤتون كبارا و صؽارا سكانها كل  عن ٌحدثونً أو ، معهم حدثت كثٌرة لصصا لً فٌروون إل

 هذا األفك خط وراء هل ، األفك خط إلى بصرهمب ٌرنون هم و ٌسؤلوننً و وأمانٌهم، أحبلمهم

 مدٌنتنا؟ من أجمل مكان

 ٌستطٌعون ال كانوا أنهم ورؼم جداً، جمٌلة مٌاهً على المطلة المدن كل أن دابما أخبرهم فكنت 

 وٌردون ألول ما ٌفهمون كانوا أنهم إال السحٌمة أعمالً من تصدر  همهمات من أكثر سماع

 من الكثٌر ٌمضون ثم  المهٌب، البحر أٌها زرلتن من لربها من ٌؤتً امدٌنتن جمال إن:  بالمول

 أثناء الناعمة الشاطا رمال تمبٌل وهً علٌها اعتدت التً األزلٌة حركتً متابعة فً الولت

 .. والجزر المد عمٌلة

 فؤالعبهم لرإٌتً المتشولٌن وأهالٌهم المدن أطفال عن الحر أخفؾ كنت الصٌؾ ٌؤتً حٌن

 فوق  الطافً األبٌض زبدي إمسان ٌحاولون هم و معهم أتسلى كنت كم و لصؽٌرة،ا بموجاتً

 الملونة األصداؾ على ٌحصلوا كً ٌركضون هم و بؽبطة أرالبهم و الصافٌة، الزرلاء مٌاهً

 .لهم ألذفها كنت التً

 فً احد ٌستطع ولم ، السنٌن آالؾ دامت صدالة إنها أٌاما لٌست إنها...جدا جمٌلة أٌاما كانت

 المدن إحدى  سكان من كبٌرا عددا أن فٌه وجدت الذي الٌوم جاء أن إلى علٌها التؤثٌر الوجود

 فً تتحرن ال مٌاهً بان أشعر كنت الولت ذات فً ، ٌبكون منهم الكثٌر رأٌت و ، ٌتصاٌحون

 من  فرحت المرٌح، األزرق اللون من بدال أسوداً، لونها واستحال مرٌح، بشكل المناطك بعض

 إلى تذهب فولً تحلك التً الطٌور كانت وانزعاج، بنزق الخاصة بتمتماتً أتمتم زعاجًان

 .كالعادة أسماكً من حصتها فمها فً تحمل أن دون مضطربة وهً تعود ثم المدٌنة ألصى

  مٌاهً فوق ٌحلك الحكٌم النوارس كبٌر رأٌت

  ٌدعونها والتً البشر بها ٌتنمل التً الكبٌرة المردة فهذه سٌحدث، ما أتولع كنت: فخاطبته

 البشر ٌسمٌها جداً  ولزجة سوداء مادة من هابلة كمٌات األحٌان بعض فً تحمل كانت ،( السفن)

  ،(النفط)

 الذي السبب هو هذا ألٌس  مٌاهً فً النفط وتسرب الضخمة السفن هذه إحدى ؼرلت والٌوم

 تضر؟تح وأسماكً ، مضطربة والطٌور ، حزانى الشاطا على البشر ٌجعل
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 : بحزن الحكٌم النورس أجاب

 لكن...(  والمعامل والتنمل، للتدفبة،)  حٌاتهم أمور أؼلب فً البشر ٌحتاجها  ، المادة هذه إن نعم

 تعٌش التً والحٌوانات  أسماكن ستموت و عنن النوارس سٌبعد الشكل بهذا مٌاهن فً وجودها

 .المشكلة حل البشر ٌستطع لم إن الجمٌل مٌاهن وجه وستشوه  أحضانن، فً

 ٌفعلوا ٌحبوننً،أن الذٌن المدن أبناء من الصبر بفارغ انتظر إنا و ، لصتً اآلن أخبرتكم لمد 

 بهاء وإعادة مٌاهً، لتنظٌؾ وسٌلة وٌجدوا  أعمالً داخل تعٌش التً والنباتات أسماكً ٌنمذ شٌا

 .كانت كما الحلوة أٌامنا تعود كً مظهري
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 عزت امرت.د-2

 : الذاتٌة السٌرة

  علً عزت دمحم تامر

 ًصٌدل  

 2111 طنطا جامعة صٌدلة بكالورٌوس على حاصل 

 : ادبٌة إصدارات له

 -والتوزٌع للنشر ذات دار -2113 الحابر رواٌة  

 -والتوزٌع للنشر فٌرست دار -2121 الخطٌبة رواٌة  

 : المطبوعة المصٌرة المصص من بعدد وشارن

 2117  مٌنرفا مجموعة فً  األخٌرة الفرصة 

 2117الدنٌا صندوق مجموعة فً األشباح صٌدلٌة   

 : أعماله من

 عزت دمحم تامر لـ لصٌرة رواٌة

 الثانً الحب 

 الذي الوحٌد واألمر ، ٌصدلونه حتى شًء كل تجربة من والبد ، شًء كل فً متفاوتون الناس"

 "  الموت هو مصدالٌته شدة من الرؼم على الناس به ٌخبرن لن

(1) 

 الرابع العمد فً رجل ، والتربوٌة األسرٌة العبللات استشاري ٌتواجد حٌث الرابع الطابك فً

 بصفة هٌبته ، البشرة أبٌض ، خضراء عٌون ، التجاعٌد تعرؾ لم مبلمحه ، وسٌم ، العمر من

 دخلت ، هبانتظار كانت التً السٌدة استمبل ثم الخاص التركً فنجانه أعد ، اإلٌطالٌٌن تشبه عامة

 االستمبال هذا تستحك بالفعل وهً ، بالؽة بحفاوة استمبلها عمرها، من األربعٌن فً جمٌلة سٌدة

 ، رأسها على كتاج الناعم بشعرها تتمٌز ، جذابة ابتسامة واسعة، عٌون ، المامة طوٌلة سٌدة ،

فت ثم جلست مثٌر، ناعم صوت  ، تهازٌار سر عن سؤلها وعندما االستشاري على نفسها عر 

ن لتشكو جاءت أنها ؛ زوجها بسبب الزٌارة ، شجاعتها استجمعت ثم  للٌبل صمتت .. زوجها م 

 .عنه تنفصل أن من والبد الزوج هذا تتحمل تعد لم وأنها

 ؟ زوجن تحبٌن هل:  سؤلها

 .أحبه..طبعا:  تفكٌر بدون أجابت

 : أخرى مرة وسؤلها  ابتسم
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  ؟ الحب من نوع أي

 ؟ الحب من نوع من أكثر هنان هل ؟ نوع أي:  لالت ثم د هشت

 : لاببل استطرد ثم جلسته فً اعتدل

 الحب من نوع أي معرفتهم عدم نتٌجة الزوجٌة الخبلفات ومعظم.. نوع من أكثر هنان.. طبعا

 . الثانً الحب عن ٌبحث  والمعظم.. بطرٌمته الحب عن ٌبحث إنسان كل..به ٌشعرون الذي هذا

  أفهم لم: ولالت مبلمحها على ظهر ما أخفت ولكنها الفهم على مةعبل رأسها السٌدة طرلت

 :  األخصابً

"  الوردي الزواج أو.. فمط الجنس ؼرضه كان الزواج أن إما.. الفاشل للزواج أنواع ثبلثة هنان

 .أمل خٌبة بند تحت تندرج والتً الفاشلة اآلخرٌن تجارب من المتوتر الزواج أو"  .. المثالً

 ؟ واجنز هو نوع أي

.. أنواع ولٌس مراحل ثبلثة الزواج بؤن له تصحح أن وخشٌت األخصابً الى السٌدة نظرت

 ثم الولت من لبرهة الصمت آثرت ، األمل خٌبة مرحلة ثم الوردٌة المرحلة ثم الجنس مرحلة

 . بال على له ٌخطر لم ما أسمعته.. تكلمت

(2) 

 ( البداٌة)  

 أخت لً ، الحٌاة فً بشرؾ الكفاح تحاول أسرة أي ثلوم الحال متوسطة بسٌطة أسرة من أنا

 ، روحٌن بٌن دابم عناق وأنه الرومانسً بالحب أإمن أنا.. تماما عنً  ومختلفة تصؽرنً واحدة

 أن.. الصدالة احب الجسدٌة، والعبللات الصرٌحة العبللات على الحب من النوع هذا افضل انا

 إلى.. الثانٌة المرتبة فً الجنس فٌها ٌكون عبللة ىإل ، المشتركة الحٌاة حب إلى الحب ٌتحول

 ، الناس مع االكل إلى الشهٌة هو  ٌبمى الذي.. إلٌهم والتحدث الناس مع المابدة إلى الجلوس

 هنان هل:  لً لالت عندما تفلسفت.. زواج ٌعنً الجنس مع الحب ان تمول عنً  مختلفة اختً

 ما ولوالها.. العالم هذا فً والنور النار مصدر الشمس ..احتراق ببل.. حرارة ببل.. نار ببل حٌاة

 أفهم لم ، منً  وعًٌا أكثر الصؽٌرة أختً الحٌاة، هذه شمس هو الجنس.. الحٌاة وال األرض كانت

 فً ٌبالػ ال الموزون اإلنسان ، الحل هو التوازن أن أعتمد ، التجارب بعد ولكن كبلمها ولتها

 اللذة بٌن ، والنار الماء بٌن ٌجمع الحمٌمة، فً ٌبالػ وال لخٌالا فً ٌبالػ ال ، الحب عناصر كل

 إلٌه أصل لم ما وهذا األمور، أصعب وهً.. وسًطا ٌكون أن ، والصدالة الحب بٌن ، واأللم

 . ابدا

 ، عمله لطبٌعة الدول بٌن الدابم السفر هو لدره مهندس من تزوجت ، عادًٌا زواًجا تزوجت

 بمعنى علٌه تؤللمت أو بالرضا شعرت ، الشماء او بالسعادة اشعر لم ، اطفال ثبلثة منه انجبت

 صارت ، بٌننا المسافات واتسعت ، طبٌعتً ٌعرؾ لم.. ٌفهمنً لم ، عادٌة زوجٌة سنوات ، أدق

 بٌن بالمتفجرات امتؤلت حٌاتنا ، لؤللؽام حمول صارت ، والٌهود العرب بٌن الحرام كاالرض
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 ، ت صان  أن ٌجب الذهب من لطعة اننً أشعر أن أردت ، مختببًا كان لؽم ٌنفجر وآخر حٌن كل

 من خشٌت.. أخرى عن البحث ٌحاول ثم وتذوب فوًرا ٌمتصها أن ٌجب السكر من لطعة ال

 وال أوالد وال مسإولٌة ببل الحب ،وهو حٌاته فً - للت كما-" ٢" رلم الحب أو"  األخرى"

 ..بطرٌمتً ولكن.. عنً  رؼما عنه بحثت أٌضا وأنا..البدابً الحب.. الجنس حب.. بٌت

 ( األولى الحكاٌة) 

 "النٌران إشعال"

  ، سنوات بعدة ٌكبرنً كان ، المدٌم الرومانسً الحب ، رأٌته المدٌم بٌتنا فً لوالدتً زٌارة فً

 ، المامة متوسط ، أجمل وابتسامته جمٌلة مبلمحه مازالت ، بعد ٌتزوج ولم األربعٌن تخطى

 السنوات فً سابما هٌبته وبٌن بٌنه لارنت عندما نفسً فً ضحكت ، لٌبلل تصحرت رأسه

 مرة عٌنانا التمت عندما للبً خفك لماذا ادري وال ، للٌبل وتكلمنا علٌه وسلمت رأٌته ، البعٌدة

 إشعال لعبة.. خطٌرة لعبة الشٌطان وبمساعدة بالسوء األمارة نفسً لعبت وهنا ،! أخرى

 . النٌران

 

 الفور، على صدالته لبلت ، ووجدنً االجتماعً التواصل مولع خبلل من عنً  ٌبحث وجدته

 ، والخمول بالبرود مهددة حٌاتً فـ نفسً أمام ألؾ لم ، الذكرٌات شرٌط وأعدنا وتكلمنا تحدثنا

 بل ، الكبرٌت من عودًا وأشعلت بالبنزٌن فؤمسكت ، السابك كما النٌران ٌشعل ٌعد لم والزوج

 من ولكن والمتعة االثارة أرٌد ، والحرٌك التدفبة وسابل بكل زودته بل ، واداألع من والكثٌر

 تتحسس المرآة أمام تمؾ ، المراهمة أؼانً تسمع ، جدٌد من بنتًا عادت ولد نفسً وجدت ، بعٌد

 لشعرها اصابعها تخلل وهً الرومانسً الحب عن وتبحث الواسع الفضاء فً تسرح ، مفاتنها

 للب إلى الطرٌك.. للبها عن وٌبحث الطرٌك وٌضل حبٌبها ٌتعب أن ترٌد هاإن ، الناعم الطوٌل

 . بالتضحٌة وٌنتهً بالشجاعة ٌبدأ المرأة

 

 ببل تركنً اذا أبكً إنما ، ضمٌر صحوة ال ، ابكً وجدتنً ، عذبنً الذي العبث هذا أدمنت

ً   ٌطمبن لم اذا ارتعد ، مزاح او حدٌث  ولت عن لنًٌسؤ لم اذا اتعذب ، حالً وعلى عل

 ، اصابعه بٌن وانا اصابعً بٌن أرٌده إننً ، ؟ بعد المفضلة لهوتً أتناول لم ولماذا ، استٌماظً

 و األخرٌات، أصابع فً كالخاتم أجده عندما  األرض على التوي ، أذنً وفً عٌنً بٌن أرٌده

  أرجلهن فً كالكرة صار ٌتزوج لم وألنه ؛ أعنالهن فً العمد مثل

 وهكذا ، مفتوحة نوافذها حجرة فً عصفوًرا أحرس صرت انا ، مرٌضا تعلما هب تعلمت لمد 

 ، ٌدٌه فً والماء للبً فً النار ، افلح لم ولكننً مولفه أفهم أن حاولت جدٌد، ال ، الحال صار

 ٌمطع فهو ، كثٌرا تؽٌر لمد ٌحرله، واللهو احرسه الحب ، عٌنٌه فً والراحة جفنً فً والسهر

 اننً على افمت حتى ، لً وإهماله ٌؤسه أتحدى ، تحدي حالة فً صرت لمد ، تاخرٌا مع اللٌل

 وطلب  العفٌؾ الحب هجر بل ، بالظبط زوجً مثل  اآلخر هو حٌاته فً"  ٢" رلم اصبحت

 الجنس الجمٌع ٌرٌد لماذا ، نار من مرجل إلى تحولت رأسً ، معه الجسدي الحب ممارسة منى
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طلمة بتلن بعبللته ٌ خبرنً عندما ؼضبً ٌثٌر لماذا ؟ فمط  لً ارسل لمد.. نعم ؟ العجوز الم 

 ، محدودة ال كراهٌه إلى للبً تحول ، والذوق األدب للٌل إنسان إنه ، عارٌه شبه صورتها

 ولكننً بً المشؽولٌن الكثٌر وهنان ، ابدا لبٌحة لست أنا ، هجرنً ثم أحبنً كؤنه بالؽٌظ أشعر

 . ونفسً وحبٌبً ًزوج كرهت لذلن جمٌعا، اتجاهلهم

ك مها ، الكون فً شًء أي مثل مثلها العاطفة"  ن س نن ت ح   " فٌها التحكم ٌستطٌع ٌ علمها ف م 

 (علمٌة حمٌمة"  ) الرجل من شهوانٌة ألل أو حسٌة ألل المرأة" 

 كثٌرٌن احساس وهذا عالٌة روحٌة بلذة ٌشعر الجسد ومتعة الجسد حب طرٌك عن اإلنسان" 

 "     الدٌن فً رفٌنالمتط من جدًا

 ٌسٌطر أخرى حدودًا لنفسه لٌضم ٌتمدد التعمل بؤن تشعر التعمل حدود آخر تخترق عندما" 

 " والملل والرتابة االعتٌاد  علٌها

 " الحب ٌمتل الملل" 

 هو واألساس.. الزوجٌة للحٌاة الحمٌمً األساس هو لٌس المراهمٌن عند العاطفً بمعناه الحب" 

  النفس علماء أبحاث"      مالمتفاه التعاون

 " الواعً التفاهم على لامت ، الحب ؼٌر آخر شًء على لامت التً الزوجٌة الحٌاة" 

 (منصور أنٌس)                                                         

 "الحب إلى الطرٌك هو التفاهم.. ذلن بعد ٌتحابون ثم اوالً  ٌتفاهمون.. الزواج بعد ٌكون الحب" 

 ( منصور أنٌس)                                                         

 الحب..  وٌكبر ٌنمو شًء كل أن.. ٌتؽٌر شًء كل أن ٌعرؾ الذي هو والعًٌا حبًا ٌحب الذي" 

 بؤمراض ٌ صاب ٌكبر عندما ولكن.. سعٌده وحركاته جمٌل كبلمه.. حلو ناعم صؽٌر طفل

مدًما هذا ٌعلم الذي هو الوالعً واإلنسان.. وتعاسة شماء مصدر وٌكون األطفال  الع دة وٌعد م 

 "   بالفتور ٌصاب سوؾ الحب أن وٌعلم به والترحٌب تؽٌٌر كل الستمبال

 ( منصور أنٌس)                                                      

 

 تكمن التً المفاجآت ابدا ٌعرؾ أن طٌعٌست ال أحدًا ولكن انتمال وفٌها حركة فٌها رحلة الزواج" 

 ، التراب ٌدخل ولد الهواء فٌدخل نافذة اإلنسان ٌفتح لد النوافذ، وفً األرصفة وعلى المطار فً

 وال الحر وال الهواء ال ، متشابه شًء ال ، الٌسار على التً النافذة ؼٌر الٌمٌن على التً والنافذة

 ساعات كل فً لطار لكل بالنسبة وال راكب لكل بةبالنس واحد التراب وال الشمس وال البرد

 ( منصور أنٌس"                                                        ) والنهار اللٌل
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مل العبارات تلن كانت دونة ، الخاصة مدونته فً وجدها التً واأللوال والج    إلٌها ٌذهب التً الم 

 ، والنشؤة التربٌة فً واضح خلل لدٌها السٌدة هذه ، لرجالا لبل السٌدات شكاوى إلى استمع كلما

 : اآلتً وجد عنها الخاصة المعلومات بعض لراءة أعاد عند

 مفككة أسرٌة حٌاة•

 زمن منذ األم ترن األب•

  األم تربٌة وأختها هً•

 والدتها عن األحمال لتخفٌؾ الزواج سرعة•

  شًء بكل رضٌت الكبرى البنت ألنها•

 المط حكاٌة..األخرى الحكاٌة.. حكاٌتها لتكمل الجمٌلة السٌدة تلن مع آخر عدمو هنان كان

 .!والنمر

 (الثانٌة الحكاٌة) 

 " والنمر المط"

 كل من بحظره لمت ، نفسً من نفسً لحماٌة بها لمت التً الوحٌدة الوسٌلة هو الحظر كان

  أننً اكتشفت ، ذنوبً من ٌطهرنً أن ٌرٌد وجل عز هللا وكؤن ، االجتماعً التواصل وسابل

 فً رأٌتها وحب سعادة الى حٌاتً تحولت ،" الرحم فً سرطان"  اللعٌن بالمرض مرٌضة

 بنفسً ثمتً ، الساخنة الدموع من أنهار فً وحزنا ندما أحترق كنت ، أوالدي و زوجً عٌون

 على كثًٌرا هللا وحمدت العملٌة إجراء وتم ، األرض فوق من ٌمتلعنً ٌكاد اهتزاز كثٌرا، اهتزت

 ، لابلته حتى ، والعضوٌة النفسٌة الجروح اندمال مع والشهور األٌام وتتسابك ، الببلء هذا

 إلى تحولت نفسً وبٌن بٌنً أعلنتها التً التوبة وكؤن أدري أن بدون له انجذبت زوجً، صدٌك

 ، كالسابك شًء كل عاد لمد ، بتمزٌمها -كالعادة- الشٌطان بمساعدة نفسً لامت معاهدة

 من ا كل هدنة فترة كانت وكؤنها ، شدٌدة ببساطة تؽٌر شًء كل متفجرة، ألؽام ، مشاجرات

 بالمنبلة وهٌروشٌما نجازاكً ضرب تم كٌؾ تعلم هل ، اآلخر لمهر وتركٌزه نشاطه استعاد

 زر على ضؽط ثم الٌابان أرض فوق ووصل هنان إلى األمرٌكً الطٌار طار ببساطة ، الذرٌة

 فً حدث ما وهذا ، مطمبنا آمنا وطنه إلى عاد ثم ، شًء كل ودمرت لمنبلةا نزلت صؽٌر،

 دق مثل رأسً فوق ٌدق كان سإال من وخشٌت وؼرٌب عجٌب بشكل لصدٌمه انجذبت ، حٌاتً

  ؟ جنس ببل حب إلى جنس فٌه الذي الحب ٌتحول كٌؾ:  وهو ، المسمار فوق المطرلة

 

 ، الصدالة أرٌد وأنا ، زواج ٌساوي والجنس الحب لالت عندما الصؽٌرة اختً رأي تذكرت

 إلٌه توصلت ما وخبلصة ، المعادلة هذه عن وسؤلت بحثت ، جنس - حب=  الصدالة أن ولرأت

 إلى الحب ٌرفع أن ٌستطٌع من هو والعالل والتجربة العمل طرٌك عن ذلن الممكن من أنه

 امرأة بها تموم عجٌبة نزوة نم فٌه افكر ما بٌن حابرا عملً كان الصدالة، وهً أسمى مرتبة
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 األمارة النفس أم الضمٌر أم العمل ؟ ٌنتصر سوؾ الذي من ، والحرام الحبلل بٌن وما متزوجة

 ؟ بالسوء

 

 ، الجنس من خلت رالٌة عبللة فً زوجً صدٌك مع واندمجت بالسوء األمارة النفس فازت

 المصة..نعم ،  األمر بهذا ٌعلم جعلته من انا وضوحا أكثر بمعنً أو ، األمر زوجً اكتشؾ وهنا

 بما العزٌز ٌعلم حتى عمدًا د بر من الممٌص لطعت من وأنا ، وٌوسؾ العزٌز امرأة لصة تشبه

 عن ابتعد ، ؟ النتٌجة معرفة ترٌد هل ، ذلن فً السبب أنه وٌعلم سوء من بٌته ألهل حدث

"  العزٌز لال كما و ، علٌه ٌ حسد هدوء فً بٌنهما كانت التً الشراكة فض أن بعد صدٌمه

 !! الخاطبٌن من كنت ؛ألننً"  لذنبن واستؽفري

 

 فً لبل من الساعة تلن رأى لد ألنه ؛ لؤلمر فطن و صدٌمه معصم فً الجدٌدة الساعة رأى لمد

 .األمر ول ضً لصدٌمه كانت ، كذلن تكن لم ولكنها هدٌته أنها وظن دوالبً

 اطلب ثم علٌهم واطمبن للٌبل األطفال ٌكبر حتى سؤنتظر انا ،  اآلن بعد معه الحٌاة أرٌد ال لهذا

 للحب بمٌة العمر فً مازال ، ٌحتوٌنً الذي والملب الدافا الحب عن أبحث سوؾ ، الحرٌة

 . الثانً

 

 وانمض انطلك فإذا ، طلٌك نمر إلى لفص فً نمر ومن نمر إلى لط من تحوله أن ترٌد إنها" 

 ال الصراع وهذا.. النمر عن تبحث راحت لًطا أصبح إذاو ، المط تستعطؾ راحت النمر علٌها

 " الزواج بعد الرجل علٌه ٌموى

 إلى بتحوٌلها ولام ٌدٌه بٌن كانت التً للحالة مبلحظته فً كلماته كتابة من االستشاري انتهى

 ..إلٌه انتهى ما الستكمال نفسً طبٌب

 نافذته أمام وولؾ مكانه من لام  ثم المكتب سطح على ووضعها الطبٌة نظارته خلع فمد هو أما

 رآهم ، الطبٌعٌة الملب نبضات مثل ببطء ٌسٌرون رآهم ، الشارع فً سابرون وهم الناس متؤمبل

 والذي الحٌاة، مع تعامله فً منهم كل وطرٌمة تفكٌرهم طبٌعة فً واالختبلؾ ، مختلفٌن جمٌعا

 .للجمٌع الخٌار السعادة، أو الشماء لهم ٌ سبب أن إما

 "المحذوفة شاهدالم" 

 ال النفس ؟، اآلخرٌن لبل أنفسنا على نكذب لماذا ، رتوش ببل كاملة الحمٌمة نمول ال لماذا" 

 فلٌس ، نكذب ال.. الحلموم بلؽت لد والروح الموت وعند ، موتها عند إال أبدا مطمبنة تكون

 "  لذلن داع   هنان
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 أ حبن أنً لمجرد حمولً فً ضحٌةبالت ألبل ولن فمرن أحتمل لن الحصٌر على معن أعٌش لن"

 الحب بإسم المفلس حبٌبً أتزوج لن ،

 بخٌبته تمبل أخرى ٌجد حٌن اإلنجاب، عن أعجز حٌنما ، أمرض حٌنما ٌتركنً سوؾ للحب؛ تبا

 .. الكبٌرة عابلته خطى على مشى نفسه صنع الذي المنشؽل ذلن أرٌد ،

 الحب ٌهمنً ال فاخر مطعم فً كرسٌا ًل ٌسحب أو الباب لً لٌفتح ٌسبمنً الذي األنٌك ذلن

 الواجبات، تإدي منزله فً خادمة ولٌست حموق لـها حٌاته فً كؤنثى لذاتً احترامه ٌكفٌنً

 فاشل مع أكون حتى متزن وعمل إلهً وجمال عملً فً وترلٌه جامعٌة شهادة علـى احصل لم

 لن تنبت لعلها األشجار به وإسك   ماء وعاء فً حبن ضع ، الحب بإسم أختاره ما بمدر راضٌة

 ( المصدر مجهول منشور"                )  المال بعض

 

 

 برأسها أطلت حلمها، فً ؼصة حاملةً  األسرٌة العبللات أخصابً عند من الجمٌلة السٌدة خرجت

 ؟ صدلها هل ، عدة أسبلة رأسها فً دارت ، مكتبه نافذة أمام شاردًا ورأته

  ؟ نظرها بوجهة التنع هل 

  ؟ نالصة الحبكة بؤن شعر هل

  ؟ نفسً طبٌب إلى وجهنً لماذا إذن

 منزلها  إلى وعادت الجدٌدة سٌارتها استملت ، كبلمها فً وشن حوله طافت الهواجس وأن البد

 أحد عنها ٌسمع لم متبمٌة وفصول مشاهد هنان ، بعد تنتهً لم لصتها ، مختنمة حابرة عادت ،

 .صدق من من ها تبمى ما وعلى ضمٌرها على الشاهدة الوحٌدة هً ، الصؽٌرة أختها ؼٌر

 ( للوراء عودة) 

 

 ،" المعدة تكمٌم" عملٌة ، أخرى عملٌة بإجراء لامت" الرحم إزالة" جراحة لعملٌة إجرابها أثناء

 فً أخرى مرة نفسها رأت ، عروشها على الملكة مثل تعٌش كانت لشهور النماهة فترة وبعد

 خلعت لئلثارة واستكماال ، الحجاب خلع هو لراراتها أولى كانت ، تلرارا عدة اتخذت ، المرآة

 خاصة جاذبٌة أضاؾ الكستنابً الشعر ، تماما وتبدلت ،"  لٌزن"  بعملٌة ولامت الطبٌة النظارة

 ، ولمعانا برٌما ازدادت المستدٌرٌن كتفٌها على الناعم شعرها انسدل وعندما ، وجهها الستدارة

 جسدها تؤملت ، الناعم سٌمانها جمال عن كاشفة الركبة وفوق مبهجة لوانأ ذات صارت فساتٌنها

 . تفكٌرها طرٌمة على بالمطع ٌإثر سوؾ الذي بالتؽٌٌر نفسها وهنؤت
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 الذي الخاص للمعلم واٌضا ، زوجها لصدٌك اللون البنٌة العٌون تلن وخاصة للعٌون جذابة بدت

 على حذرة خطوات  تخطو كالبهلوان نتكا ، خصوصً درس ابنها إلعطاء البٌت إلى ٌؤتً

 شهوات لصالح استؽبللها فً الحك لها اعطت وبجمالها بنفسها إعجابها ، واحد آن فً الحبلٌن

  ، للبها

 وبعد ، بالشمع اذنٌها ؼطت لكنها ، الجمٌع تحرق سوؾ النٌران تلن بؤن كثٌرا اختها نصحتها 

 الباب ف تح ، أخرى مرة لطا صار ثم نمر إلى المط وتحول زوجها بصدٌك عبللتها انكشؾ ان

علم مع محرمة عبللة بداٌة إللامة  لٌبل السهر ، الواتس تطبٌك خبلل من الحب تبادال ، ابنها م 

 أحبلمها فً ٌزورها بل ، تنام ال إنها ، المتوهجة األنثى ت ولظ والهٌام الحب كلمات ، للبها ٌ شبع

نمذ ٌحتوي كما تماما احتواها  ، جسدها خبلٌا كل إلى بذكاء تسلل لمد ،  به ٌنجو وهو لؽرٌمه الم 

 الرتٌبة الحٌاة هذه من الك لً االنسحاب ولررت ،  التنور فار فمد تحتمل تعد لم ، الؽرق من

 الصفر ساعة وحانت  خطٌبتها، بها وأحاطت السٌبة كسبت ، والخدٌعة والخداع بالكذب والملٌبة

 ، كةللمعر واالستعداد المجهول عن للكشؾ

 سرٌره فً ألعده مرض ، نادًرا مرًضا زوجها مرض ، الحسبان فً ٌكن لم ما حدث.. ولكن 

 وعاش بصره برٌك فمد ، روح ببل عظمً كابن إلى وحوله لحمه المرض نهش ثم ، حران ببل

 أن على شٌطانها مع اتفمت ، لبحا ٌزداد وزوجها  جماالً  تزداد الجمٌلة الزوجة ، دامس ظبلم فً

 األطباء جعل ؼرٌب بشكل تتدهور زوجها حالة ، كاملة الدواء جرعات بإعطابه مرتست ال

 اضطرب ، العذاب هذا من له راحة الموت ، الموت زوجها تمنى لٌلة ذات ، أمره فً ٌحتارون

 فً المساء أتى وعندما ، ضمٌرها وصحوة للبها شهوة بٌن حابرة وولفت اللٌلة تلن فً للبها

 . إزعاج وال صخب بدون باربها إلى هازوج روح فاضت ، هدوء

 الرداء الملب وخلع ، الدموع أنهار من العٌون وجفت زوجها وفاة على مرت ٌوما أربعون

 ابتسامتها وؼزت مبلمحها إلى النضارة عادت روٌدا روٌدا ، الربٌع مبلبس محله وحل األسود

 وبٌن بٌنها الساخن لحوارا حدث ثم ، العاطفً الفراغ فً تعٌش التً وخاصة الشاؼرة الملوب

 عملها لبل للبها داخل ٌدور بالذي وصرحت باؼتتها عندما أختها

ننت   هل-  ؟ بعد زوجن وفاة على ٌوما األربعٌن ٌنتهً ولم الزواج ترٌدٌن ؟ ج 

 اآلن أتزوج لن.. ال=

 ؟ إذن متى -

 أشهر ستة بعد=

ن- ن م   ؟ م 

 ).....( االستاذ=

 ؟! ابنن ؟معلم معمول-

 ! ذلن فً  وماذا=
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 به؟ عبللة على وانت   متى منذ-

 علمت عندما الدهشة من فاهها فؽرت ، ذلن بعد كثٌرا تسؤل ال حتى ؛ كاملة التفاصٌل لها روت

 !! عرفًٌا زواًجا سٌكون الزواج ان اختها

 رجل ٌتزوج لما نفسن تسؤلً ألم ، روحن ال جسدن ٌرٌد انه ، عملٌا مختلة و مجنونة أنت  

 مرض أثناء معه عبللة على وكانت أرملة سٌدة من الخاصة عابلته ولدٌه اساألس من متزوج

 شؽفا ولٌس ،"  عابرة نزوة" مجرد له بالنسبة  إنن ؟ بالمرة مشرؾ ؼٌر تارٌخ ولها زوجها

 . للعبلج نفسً طبٌب إلى بحاجة انت   ، بحبن

 

 تشدٌد تحت صاؼرة انصاعت وبالفعل ، للبها فً لتلتها التً الماضٌة الضربة هً تلن كانت

 وحدث.. أوالً  األسرٌة العبللات أخصابً إلى الذهاب لررت ولكنها ، بها تثك التً اختها أوامر

 تكن لم كؤنها الدنٌا دارت لحظات فً ، وهلة أول من  حبه فً ولعت فمد ، الحسبان فً ٌكن مالم

 لنبرة ارتاحت ثم ٌ رزق حٌا مازال وكؤنه زوجها من ؼاضبا حدٌثها بدأت ، المفاجؤة لهذه مستعدة

 تجد لم ولكنها ، أسرارها كل عن له وكشفت ؼموضها ستار وأرخت ؛ حدٌثه وعذوبة صوته

 هو: رأسها فً ٌدور ما وكل محرابه من خرجت ، مرات عدة زارته أن بعد الشؽؾ لهذا حبل

 ولٌس وفىت   لد زوجها أن ٌعلم ال وهو تجاهه للبها ٌحملها بما الوسٌم االستشاري هذا تخبر كٌؾ

  كما الحٌاة لٌد على

 .ت فكر إنها!  أخبرته

 

 تمت-
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  فاروق احمد.د-3

 الذاتٌة السٌرة

 لناوي فاروق احمد  

 ٢٠٠٤ صٌدلة بكالورٌوس 

 بالعجوزة هانً صٌدلٌة صاحب  

 ٨١/٨٠/٢٠٨١ بتارٌخ بالمظبلت  أساسً لفز 

 ٨٨/٣/٢٠٨٢ الماهرة ماراثون هاؾ 

 ٨٢/٧/٢٠٨٢ دجلة ماراثون هاؾ 

 ٢١/٢/٢٠٨٢ باي سوما ماراثون هاؾ 

 ٢٠/٢/٢٠٢٠ االهرامات ماراثون هاؾ 

 : أعماله من

 العمر حلم 

 ممله الحٌاة اصبحت فمد حٌاتً فً التؽٌٌر بعض أ حدث أن لررت والثبلثون الخامسة سن فً

  ورتٌبة

 كل تسنفذ والعمل الحٌاة وكانت بالسعودٌة للعمل وسافرت تزوجت سنه 11 منذ تخرجت فمد

 وتفكٌري التًط

  كنهه اعرؾ أكن لم الذي التؽٌٌر عن والبحث بلدي الً العودة لررت عندها

 .  بالمظبلت للمفز تجربة عن إعبلن وجدت المكررة األٌام من ٌوم وفً

  البداٌة لحظة هً تلن وكانت

 . الجدٌد الطرٌك بداٌة علً عونًا كانوا أصدلاء ولابلت وتمرنت ذهبت

  أكتوبر شهر اوفً دٌدً تح سنتٌن منذ هذا كان

  المفز ٌوم ذكرٌاتً هً وتلن

 

  ارتفاع  من راشوتابالب الطابرة من ولفزت المرتفعات من الخوؾ حاجز حطمت  هللا بفضل

 (  دور 211) لدم 2111

 حٌاتً أٌام أؼرب من المفز ٌوم

 واحد ولت   فً متباٌنة مشاعر عدة من خلٌط
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   الٌوم بدأ

 األخٌرة التعلٌمات سماع و واالحتٌاطٌة األساسٌة المظلة واستبلم رةالماه شرق مطار دخولنا بعد

  للطابرة الصعود لبل

  أعلً من أ شاهدها وأنا فٌلم   أحداث كؤنه حولً ٌحدث   ما كل وأن حلم فً بؤنً شعرت حٌنها

  صوت صدي كؤنه بعٌد من ٌؤتً المفز لادة صوت

  تام بوضوح   أراه أنً أحس عٌنً تراه ما كل

 ال وأن سلؾ عما وٌعفو ٌتمبلنً أن هللا وأرجو النهاٌة تكون   لد أنها هً  اآلن بالً ٌ شؽل ما كل

 .  التهلكة الً بؤٌدٌكم الت ل موا بند تحت  كله هذا ٌندرج

 . الكهربابً التٌار انمطاع مثل سرٌعة النهاٌة تكون وأن

  الطابرة إلً اإلرادة مسلوبً بشؽؾ نتحرن  

C 130  

  محركات األربع ذو  العمبلق الحدٌدي الوحش

  حدود لها لٌس متعة   الً أو مصٌرهم الً ٌسالون وبنت ولد 61 من مهٌب طابور فً

  عسكرٌة طابرة فٌها أركب  التً األولً المرة هً تلن وكانت

 بخشونة مصنوع شًء كل لما أنه خاطري فً جال

 الرفاهٌة منه ن زعت عمد   عن أو 

 شً ء أي أو باإلسفنج مبطنة علٌها نجلس التً الحدٌدٌة المطعة نتل ٌجعلوا أن السهل من كان 

  كهذا تعذٌبًا ولٌس مرٌحا الجلوس ٌجعل

  منا اسفل وضع المحرن كؤن اآلذان ٌصم   المحركات صوت أن كما

   بالصراخ أو باإلشارات نتكلم وأصبحنا الطابرة تحرن بعد مستحٌبًل  الكبلم أصبح اآلن

  للذكري ةخلسً  الصور بعض التمطنا

 لبوست مناسبة الصورة تلن ولتكن أفواهنا ملًء فلنضحن نلتمط ها صور آخر هذه تكون لد

  الشهٌر الوفاة

 . دلٌمه 21 بالً

  االسماط منطمه الً  للوصول الطابره البلع بعد من

  أرمله الً وزوجتً ٌتامً الً أوالدي تحوٌل اجراءت وساق لدم علً  اآلن ٌتم هل أدري ال
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  ذلن ٌرؼ نؤمل

 .  الحبابً مإلمة ولٌست  لً ممتعه التجربة تلن  تكون ان هللا رجوت حٌنها 

 .. دلابك 11 بالً

 .. دلابك 5 بالً

 -المعتاد من أسرع ٌمر هنا الولت أن أ لسم أكاد -

  ٌهمهم ال لمصٌرنا أو للمفذ نستعد أن المفز لادة ٌ علمنا اآلن

 الحمراء اللمبة وتتؽٌر المفز جرس اطبلق منتظرٌن ةالطابر باب فتح بعد وذلن  طابور فً نمؾ

  نمفذ لكً الخضراء الً

 .... دلٌمه

  فضلكم من لحظه

ً  أ نوفنا ت س د التً الرابحة هذه ما   تلن ٌشمون أنهم وأعرؾ الجمٌع وجوه فً هذا أري جمٌعا

   مثلً الرابحة

  االدرٌنالٌن رابحه أنها أعتمد

 ً ً  للمراءة تبا   للذاكرة وتبا

 علً الجسم ٌتؽلب لكً األدرٌنالٌن من ؼزٌرة كمٌة ٌفرز موته عند الجسم أن مرة ذات رأت  ل

 اإلحتضار اآلم

 إثاره إال اآلن منها الهدؾ بمعلومات ت ذكرنً أن وتصر  كعادتها ذاكرتً تخوننً لم لما الدري

  أكثر رعبً

  الخوؾ حاجز لنكسر البعض بعضنا ونشجع نطمبن كنا

   خوفا ٌرتجؾ تخؾ ال لً ٌمول الذي الصوت كان وحٌنها

 ملٌبة كلمة بؤكثر الجهوري بصوته ٌنادي وهو المفز لابد صوت األفكار هذه من انتشلنً

  واحد آن   فً والرعب بالسعادة

 ن ط أخضر ضوء

 تلن وتوصل محركات األربع صوت علً تتؽلب أن الحنجرة تلن استطاعت كٌؾ أدري ال

 .  أذاننا للب للوبنا إلً المرعبة الجملة

  المفضل لونً كان لد و  الدرجة لهذه وأممته األخضر اللون أكره وأنا متً منذ و
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 من الخروج طرٌمه) الشوطة وهً ةزالمف فً لحظة أصعب فً ولنركز هذا كل من  دعونا لكن

  حٌاتن ٌ كلفن لد هنا ؤخط أي ألن( الطابرة باب

  االساسٌة المظلة  فتح عن  ولالمسب بالطابرة المربوط األصفر الحبل ٌنمطع فمد

  الطابرة باب خارج الهواء فً أمتار ثبلثة أول اجتزت تكون أن بعد إال إنمطع لد أنه تعرؾ ولن

  المفز لادة بمساعدة الطابرة باب من ونٌ مفز أصدلابً أري و الباب من ألترب

 األوؼاد هإالء من خالٌة بالطابرة ٌرجعوا أن أجله من وٌتفانون األساسً هدفهم كان فمد

 .المرفهٌن المدنٌٌن

 ، ٌؽمرنً بالنشوة شعور..       أعبر سوؾ..  الطابره باب من.. النور من اكثر ألترب االن

 ما نرى وسوؾ..  أعبر سوؾ لكن..  الخوؾ من محببة معٌنة درجة..  لذٌذ توتر كذلن لكنه

 ..  هنان ٌنتظرنا

 بموة ت مسن الٌمنً ٌدي و  ذهنً فً المفز خطوات كل ا راجع وجهً ٌضرب الساخن الهواء...

 اإلحتٌاطً المظلة لبضة علً

 من بؤكثر ن طالبها وال فمط أحٌاء األرض الً توصلنا أن أخبرونا كما الحٌاة فً فابدتها كل التً)

 (   ذلن

  تعلمون كما األوامر   لكنها فمط المتعة أجل من لٌس عٌنً أ ؼلك ال كً أ جاهد

  الثانٌة من جزء فً الطابرة باب خارج اآلن لكنً اهذ حدث كٌؾ أذكر ال

 ً  أدنً دون ثانٌة من ألل فً الطابرة خارج ٌلمون لكً الكفاٌة فٌه بما مدربون إنهم المفز لمادة تبا

 للضمٌر تانٌب ذرة

 والمتعة األوامر ونسٌت عٌنً أؼمضت وصفه ٌمكن ال بالرعب إحساس اآلن

 العٌنٌن مؽمض بالعد وبدات عٌنً تحتمله أن  من أصعب األمر كان فمد 

1111 

1112 

1113 

  األخٌر النجاة طوق إلستخدام مستعدة الٌمنً وٌدي ألعلً ونظرت عٌنً فتحت

  اللحظة تلن فً أنتظره منظر أمتع علً ولعت عٌنً فتحت عندما هلل حمداً  لكن

 . ماٌكون كؤحسن وتعمل بالهواء ممتلبة خضراء مظلة وهو 

  بعد ساعتً تحن لم أنه ٌبدو كما,  االخضر للون عشمً تؤكد فمط االن
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  فلنستمتع اذاً 

 ال السعادة من رابع شعور المؽامرة من واألمتع األجمل الجزء وبدأ

  عنه ت عبر أن كلمة ألي ٌمكن 

  مفتوح الطابرة وباب الهواء وصوت الطابرة محركات صخب بعد السكون من لحظه

 التدرٌب فً والمعاناة التعب كل نسٌت

 جمٌلة الحٌاة إن ٌمولون كهذه لحظات   أجل من,  وبالفعل 

  شاببه ٌشوبها ال التً الصافٌة المتعة من دلٌمتان المظلة فتح بعد من لً بمً

   الوالع الً والعودة اخري مرة األرض للمس اإلستعداد فً وأبدأ

  كسر بؤي تصاب ال لكً األرض استبلم وطرٌمة السمطات علً كثًٌرا تدربنا لمد

 فٌهم ٌ ساعدن  أن أحد ٌستطٌع وال  ك لًٌا إعتمادًا المافز علً ٌعتمدان فمط أمران هنان كان فمد

  نفسن ؼٌر

  فٌها نجحت هللا وبفضل الطابرة باب من خروجن طرٌمة وهما

  األرض لمبللاة وإستعدادن األرض مبلمسة لبل متر 21 أخر فهو اآلخر أما

  العملً كالتطبٌ ولت وحان كثًٌرا تدربنا لمد

  الوصول سبلمة لن ٌضمن المدربٌن واصرار التدرٌب فً التعب أن ٌبدو ولكن

 .  بدنٌه خسابر أي بدون  سمطة كانت هللا وبفضل

  ٌرضٌه فٌما إستؽبللها من فبلبد للحٌاه أخري فرصة لً أعطً وانه العظٌمه نعمه علً هلل فحمداً 

 اإلستعداد من والبد نظن مما أكثر منا لرٌب الموت أن المؽامرة تلن من تعلمته شًء أكثر كان

  له

  إلٌها للوصول الجهد بذل من البد والمتعة السعادة وأن

 منن سعً دون بابن تطرق لن فهً

 الكثٌر الجهد من بذلوا  الذٌن المدربٌن لجمٌع بالشكروالعرفان أدٌن

 أوالً   سبلمتنا و عتنامت هدفهم كان ولد المؽامرة لهذه لتؤهٌلنا كاملة اشهر ثبلثة مدار علً

    وأخٌراً 

 كثٌره الحٌاه متع أن ٌبدو النهاٌه وفً



 دار الفكر الحر  الجزء الثانً-الذخابر

 

49 
 

 . علٌها للحصول نسعً  و عنها نبحث أن ٌجب ولكن المتع من الكثٌر بها مصر وأن 

 

  العال عبد فتحً دمحم.د-4

 الذاتٌة السٌرة

  العال عبد فتحً دمحم. د

  dr_mfathy2005@yahoo.com االٌمٌل

 يمصر وباحث كاتب  

 2114الزلازٌك جامعة- صٌدلة بكالورٌوس  

 2116الزلازٌك جامعة -التطبٌمٌة المٌكروبٌولوجً فً العلٌا الدراسات دبلوم 

 2114الزلازٌك جامعة -الحٌوٌة الكٌمٌاء فً ماجستٌر 

 2115 اإلدارٌة للعلوم السادات أكادٌمٌة - الشاملة الجودة إدارة دبلوم  

 اإلسبلمٌة للدراسات العالً المعهد - االسبلمٌة ساتالدرا فً العلٌا الدراسات دبلوم 

2116  

 2117 األولاؾ وزارة -اإلسبلمً الثمافً المركز-الدعاة إعداد معهد شهادة 

 (2119 الٌن أون) اإلسبلمٌة زاد ألكادٌمٌة التدرٌبً البرنامج شهادة 

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

 بكٌن جامعة من الحٌوٌة والمعلوماتٌة الزلازٌك جامعة العلوم كلٌة ومن( 2119الٌن

 (2119 الٌن أون كورسٌرا)

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

 جامعة ومن( 2118الٌن أون كورسٌرا) هوبكٌنز جون جامعة من المرضى سبلمة

 الحزام سٌجما ستة األداء تطوٌر فً تخصص وشهادة 2119 الٌن أون فوردستان

 ( 2118 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

 2115 الشرلٌة صٌادلة

 الثمافٌة التنمٌة مركز ومن 2117 سٌسكو مركز من المدربٌن تدرٌب فً دورات 

 TeamSTEPPS Master Trainer 2018و 2117 الشرلٌة بمحافظة والتكنولوجٌة

 االلتصادٌة واألبحاث للدراسات الدولً اإلعتماد بمجلس التدرٌبٌة باللجنة عضو 

 االستراتٌجٌةو والسٌاسٌة

 2118 بؤلمانٌا السبلم أكادٌمٌة من الفخرٌة الدكتوراه 

 2115 الشرلٌة صٌادلة نمابة ودرع الشرلٌة صٌادلة نمابة من مثالً كصٌدلً تكرٌم   

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

 2116 مصر صٌادلة نمابة ودرع الشرلٌة
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 2116 الشرلٌة فرع الصحً للتؤمٌن العامة الهٌبة من مثالً كصٌدلً تكرٌم 

 المركز ومن 2118 العرالٌة الحٌاة مرآة ووكالة مبدعون مجلة من وتمدٌر شكر شهادة 

 صحٌفة ومن 2119 بالعراق الموم طرٌك وجرٌدة الشباب والفنانٌن لؤلدباء العرالً

 .2119 بلٌبٌا المستمبل صدي

 2118 العرالٌون الباحثون بادرةم من تمدٌرٌة شهادة 

 2118 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 لداخلٌةا 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

 ةصحٌف – 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– لٌةالعرا 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-ٌةاإللكترون 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 صحٌفة– لندن من اإللكترونٌة

 .األهرام لمإسسة التابعة الحضارات
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 : علٌها الحاصل الجوائز

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

 2121 الدولً الماهرة معرض والحضارة والدٌن العلم

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

 2121 العصر جابحة كتابً عن والتوزٌع والنشر للطبع

 2116 الشرلٌة فرع الصحً للتؤمٌن العامة الهٌبة من مثالً كصٌدلً تكرٌم 

 النمابة ودرع 2115 الشرلٌة صٌادلة نمابة من مثالً كصٌدلً تكرٌم. 

 2118 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 عةالمجمو 

  أعماله من نماذج

 األٌام ودارت  

 الحٌاة طبابع ولكنها إلٌن اسا أن أبدا الصد لم-

 بعد رجعة ؼٌر إلى ٌفترلا أن لبل فوزي الجدٌد لزمٌله الموي عبد االستاذ كلمات آخر هذه كانت

 .فٌها العامٌن هاءز امضى أن بعد فوزي خدمات عن سوٌا فٌها ٌعمبل التً الشركة استؽنت أن

 أنن  ٌوحً دابما الولور مظهره كان الدوابً للتصنٌع بشركة للمحاسبة مدٌرا الموي عبد كان

 العرٌضة جبهته فً الؽابرة الصبلة وعبلمة المسدلة البٌضاء الطوٌلة فاللحٌة صالح رجل أمام

 .بالدٌن دواالستشها والذكر الفصحى عبارات ترصعها مهندمة لؽة واستخدامه لامته وطول

 عن البحث سؤم والذي لفوزي ذهبٌة فرصة لدٌها للعمل محاسب طلب عن الشركة اعبلن كان

 المختلفة األعمال بٌن ٌتنمل وهو التجارة كلٌة من تخرجه فمنذ ثابت عابد علٌه تدر عمل فرصة

 بصٌدلٌة مساعد إلى الحال به تحسن ثم بمنطمته شهٌر لمطعم دراجة على توصٌل موظؾ تارة

 كان العٌش لممة على الحصول فً المصاعب هذه كل ومع. به ٌمطن الذي الشارع نفس فً

 المحاسبة فً دبلوماتٌن على ٌحصل أن استطاع حتى العلٌا بالدراسات تعلٌمه ٌواصل فوزي

 .الداتا دورات من والعدٌد

 ٌزال ال ديالعا البرٌد أن دهشته أثارت ولد البرٌد مكتب عبر الذاتٌة سٌرته فوزي أرسل أن بعد

 تكون االٌمٌل على زر وبلمسة االتصال وسابل فٌه اتسعت عالم فً الذاتٌة السٌر لتلمً وسٌلة

 من أفضل نسبٌا دابم بعمل االلتحاق أجل من فالتجربة بؤس ال ولكن انجزت لد المهمة هذه

 .األعمال بٌن التنمبلت
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 فوزي فاستعد المحاسبة ملس مدٌر الموي عبد األستاذ لممابلة للحضور بفوزي االتصال تم

 كما بالصٌدلٌة عمله من أشهر ثبلثة بمرتب اشتراها التً الوحٌدة بدلته وهً حلة بؤفضل للممابلة

 !!الموي عبد اسم هاله لمد علٌها الرد وكٌفٌة الشخصٌة المماببلت أسبلة النت على ٌطالع راح

 الموي وعبد تورٌداتوال التحصٌل بمندوبً مزدحما فوجده الموي عبد لمكتب  فوزي وصل

 سإاله فكان اآلخرٌن تحمٌر ٌعشك الموي عبد كان. االجش وصوته الجامدة بمبلمحه ٌتوسطهم

 تؤخذ لم ولماذا جبت؟ ولماذا أنت؟ من:  دوره بحسب اآلخر بعد واحدا المندوبٌن من للجالسٌن

 التكرار بعدم والوعد األعذار وتمدٌم للولوؾ وٌسرعون ترتعد الجالسٌن فرابص فكانت موعدا؟

 مكنون عن فٌه ٌنفس التً مملكته المكتب فهذا بالزهو تشعره لعبة فً حاجبٌه ٌرفع الموي وعبد

 .واستعبلبه ؼروره

 المعتادة األسبلة بثبلثٌة الموي عبد فتلمفه فوزي دور وجاء الموي عبد حول من السامر انفض

 أنت؟ من

 ملالمحت مدٌره سلون عٌنٌه بؤم رأي بعدما فوزي ارتبن

 حضرتن حسٌن فوزي-

 .سٌدي ٌا الجدٌدة للوظٌفة متمدم انا لاببل فوزي بادر ثبلثٌته ببالً الموي عبد ٌمرعه أن ولبل

 تماما رلٌك حمل إلى مستؤسد وحش من وتحول بسرعة الموي عبد مبلمح تبدلت

 بن اهبل-

 ترسل لماذا فوزي ففهم جانبا  وأناحها الموي عبد فجذبها الذاتٌة سٌرته بؤوراق ٌدٌه فوزي مد

 !.العادي البرٌد عبر الذاتٌة السٌر

 بٌنها تنمل التً واألماكن خبرته عن دلابك عشر لمدة لفوزي أسبلته توجٌه فً الموي عبد استمر

 ما وهو خٌر على اللماء هذا ٌنتهً ان متمنٌا كعادته منه ٌتصبب والعرق مرتبكا الٌزال وفوزي

 .بالمكتب عمله الستبلم باكرا ؼدا بالمجا ةمتبوع الموي عبد من مبرون بكلمة تم

 .الشركة مطعم فً أوال الؽذاء لتناول دعاه الموي عبد لكن باالنصراؾ فوزي هم

 الموي عبد مع الحدٌث فً تمضً الساعات لكن صباحا عشر الحادٌة من تمترب الساعة كانت

 إلى بعده دلفا لصٌر طابور فً وولفا الشركة مطعم وصبل حتى معا فخرجا سنوات وكؤنها

 بعشر ولبلها الصبلة موعد لرب إلى الدلٌمة الموي عبد ساعة عمارب أشارت أن وما الداخل

. للمصلٌن إماما مكانه لٌؤخذ وأسرع للوضوء وفوزي وزمبلبه الطعام تاركا مسرعا هم دلابك

 عمله سنوات هً عاما عشرٌن طٌلة زمبلبه إمام ٌكون أن وهً الموي عبد علٌها حرص عادة

 .بالشركة
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 مكتبه فً للٌل منذ ٌزأر الذي األسد فالرجل أمامه ؼرٌبا وبدا فوزي انتباه استرعً مشهد

 لعله لحٌرة الرجل هذا أمر فً إن...  اآلن المتبتل الرجل ثم أخرى أحٌان فً الودٌع والحمل

 .راألمو خفاٌا كانت مهما ٌتؤللم أن وعلٌه حٌلة بالٌد ما ولكن سلوكٌاته فً فصاما ٌعانً

 دربه رفٌك مع مشتركة بشمة مستملة ؼرفة فً بمفرده ٌعٌش وكان البٌت إلى فوزي أسرع

 ال الشمة فكانت للعٌش كسبٌل الخصوصٌة الدروس طرٌك اختار لد إسماعٌل وكان إسماعٌل

 .النهار وأطراؾ اللٌل أناء والجلبة الطلبة من تخلو

 : إلٌه سارعو الدرس ترن حتى ؼرفته ٌدخل فوزي إسماعٌل رأى أن ما

 ضبع؟ أم سبع

 . دابما سبع أنً ؼٌر عنً تعلم وهل: بثمة ولال فوزي ضحن

 .أخٌرا عمل على صدٌمه لحصول إسماعٌل فرح

 وبموة ٌراوده الثابت العمل حلم كان فمد جدوى دون كثٌرا النوم حاول األرق فوزي انتاب

 .مجددا الخسارة على الحلم هذا من ٌستفٌك أن وٌخشى

 فراش إدرٌس عم لبل حتى الشركة إلى الباكر الصباح فً حضورا العاملٌن لأو فوزي كان

 .البداٌة فً باستؽراب لابله والذي المكتب

 عمله له وشرح معه فجلس خٌبلبه فً ساعة بعد أتى حتى الموي عبد انتظار فً فوزي ظل

 مهما لهعم ٌترن شخص فرٌمً فً ٌوجد ال -:  مجددا االستبساد لهجة له عادت ولد الجدٌد

 أعتمد الدوام ٌحضر ال أو ساخرا أضاؾ ثم موعده فً ٌؤتً ال أو لدلابك ولو األسباب كانت

 !. مرتٌن المول أكرر ال أنا فوزي استاذ مفهوم

  فوزي لالها  فندم ٌا مفهوم-

 المامة لصٌر العمر منتصؾ فً محاسب وهو محسن فٌه ٌماسمه الذي مكتبه فً فوزي جلس

 مثل ٌعشك كان الذي الموي لعبد دلة وبكل المكتب أخبار نمل فً ولته مج ٌمضً الجسد ممتلا

 . العمل من النوع هذا

 مفاتنها استعراض تجٌد لكنها المعرفة ومتواضعة الذكاء ٌنمصها أربعٌنٌة فتاة فهً عطٌات أما

 أي فً وبموة واالستمرارٌة الوصول ٌتٌح أمر بالطبع وهو والؽدوة الروحة فً ملحوظ بشكل

 أعمال سلب فً أدواتها كل وتستخدم والؽزل اإلطراء عبارات سماع تهوى عطٌات وكانت عمل

 . نفسها إلى ونسبتها ؼٌرها

 ٌطور برنامجا بنفسه ٌصمم وأن إبداعه كل ٌخرج أن لرر لفوزي موكل عمل أول ومع

 . الموي عبد اعتبله منذ تؽٌٌر أي علٌه ٌطرأ لم والذي المسم داخل الحسابٌة العملٌات

 أن خاطره فً وٌلوح الموي عبد على عرضه ولرر  احترافً مشروع فً عمله فوزي ضمن

 .بعدها ستنفتح التطوٌر أبواب
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 الكمبٌوتر على اإللكترونً فوزي برنامج فً الموي عبد نظر أن فما العكس كان حدث ما لكن

 كارثة أنها اإلمكانٌات بهذه شخص لسمه فً ٌكون أن فً الدهشة تملكته حتى المشروع وتصفح

 . ربٌسه رأي المنتظر الشارد فوزي ٌرمك فراح مستمبله تهدد

 لرٌبا سؤعرضه فوزي استاذ ٌا معمول لكن أشٌاء ٌنمصه  شؽل:  بموله الصمت الموي عبد لطع

 .العلٌا اإلدارة على

 : تتبعه عطٌات لٌجد للمكتب فوزي وعاد اللماء وانتهى

 الشؽل فهمت السرعة بهذه. الموي عبد لؤلستاذ ملتهمح  مدمجة واسطوانة أورالا معن رأٌت لمد-

 سر؟ هنان أن أم

ً   شٌبا ألدم أنً أشعر وأن لعملً أضٌؾ أن أحب:  فوزي فمال  . لٌما

 مسامعه على فؤعادت لاله ما تفهم لم أنها وبدا الدهشة من عطٌات حاجبً تعمد

 !!لٌمة؟-

 عطٌات أستاذه عملً فً أطور ان أحب-

 بؤي تموم ال تجلس فكانت منزل ربة ذلن لبل وكانت شهور ستة منذ بالمسم ملتحمة عطٌات كانت

 أن بحاجة فهً ضالتها فوزي فً فوجدت جهلها ٌفضح و إلٌها ٌوكل عمل أي وتخشً عمل

 على معن اسمً تضٌؾ ال لماذا:  دالل فً لفوزي فمالت بصمتها ٌحمل لئلدارة عمل أي ترفع

 المشروع؟

 . ذلن بتلبٌة وعدها إلحاحها من احراجه ومع هذا تطلب حتى باشٌ تفعل لم فهً فوزي تعجب

 المحاسبة لمسم ٌكون ما وعادة( األٌزو) الجودة شهادة على الحصول مشارؾ على الشركة كانت

 بالشخص ٌكن لم الموي عبد لكن العمل هذا فً كبٌر نصٌب الموي عبد علٌه ٌشرؾ الذي

 . الهزل موضع والتطوٌر الحداثة أمور ٌؤخذ ما عادة أنه كما المهمة لهذه المناسب

 كل على لٌشرؾ الشركة مدٌر منٌر دمحم الدكتور وجود ٌستدعً الشهادة لهذه اإلعداد كان

 األلسام رإساء مع واالجتماع للمتابعة ٌومٌا ٌحضر فكان بالموضوع تتعلك وكبٌرة صؽٌرة

 . والتدرٌب التجهٌزات على للولوؾ

 لشهور الموي عبد مكتب أدراج فً حبٌسا بمى الذي عهمشرو لعرض فوزي فرصة كانت هنا

 . خبر أو حس دون

 التملٌدي الموي لعبد بدٌبل ووجده جدا بؤفكاره فرحب منٌر دكتور على مشروعه فوزي فعرض

 . المتجمد
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 لموظؾ كٌؾ جنونه فجن ومنٌر فوزي بٌن التمارب عن الموي لعبد تمرٌره بتمدٌم محسن سارع

 . السرعة بهذه ٌتخطاه أن العهد حدٌث

 ٌخفى ال الموي عبد وكان منٌر دكتور من ممربا أصبح الذي فوزي تضم االجتماعات أصبحت

 مثٌرا األمر بدا ولو حتى فوزي عمل من لبلنتماص فرصة كل وٌنتهز السوداوٌة مشاعره

 . الحالد الكبلم كثرة من والشفمة للضحن

 ووضع لها فرق ٌساعدها أن والرجاء اءالبك بل فوزي على الدابم إلحاحها فً عطٌات استمرت

 . عناوٌنها معنً حتى تفهم ال التً التطوٌرٌة بمشارٌعه  كمشاركة اسمها

 العرس صانع بمظهر الموي عبد وظهر الجودة شهادة على الحصول فً أخٌرا الشركة نجحت

 . واستعبلء خبث بكل فوزي لفضل وتنكر الوحٌد

  فوزي من للتخلص الموي عبد فرصة هذه وكانت اتجنبه فوزي لرر عطٌات طلبات كثرة ومع

 عبد بهارات ومع تعاونه وعدم فوزي لتماعس تروج فراحت عطٌات لدي الحمد نٌران فؤجج

 . لمرإوسٌه فوزي احترام لعدم واضافته الموي

 : فوزي منٌر الدكتور استدعى

 أدابن سوءو بتماعسن الموي وعبد وعطٌات محسن وشهد بحمن المذكرات هذه وصلتنً لمد-

 . لدٌنا خدماتن إلنهاء مضطر وأنا

 

 ! .اإلحسان؟ جزاء هذا أٌكون الوضاعة هذه من فوزي ذهل

 تمنط ال:  إسماعٌل له فمال حدث ما إسماعٌل على ولص شا كل فمد ولد لبٌته عابسا فوزي عاد

 . أمرا ذلن بعد ٌحدث ان فعسى هللا روح من

 بها فالتحك عالمٌة شركة فً ضالته وجد حتى عمل عن البحث لرحلة وعاد فوزي ٌستسلم لم

 .فمده عما تعوضه األٌام وراحت

 وإذا لدمنهور المتجهة المطارات أحد احتراق عن خبرا فوجد الصحؾ ٌطالع ممهى فً كان حتى

 . وعطٌات الموي عبد بٌنهم ومن المفمودٌن بصور

 ربما السماء عدالة هاإن: خافت بصوت ٌمول وراح فوزي خاطر فً سرٌعا الذكرٌات شرٌط ٌمر

 . األبد إلى األرض من صفحتهما المدر طوى

 العال عبد فتحً دمحم. د
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  الثالث المسم

 الخواطر
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 عٌساوي هنا الدكتورة

 اإلمرٌكٌة المتحدة الوالٌات 

 األصل سورٌة 

 من األسرة أمراض أخصابٌة KU medical school- USA   

 خاصة عٌادة  

 الطب لطبلب الخارجٌة اداتالع أستاذة KU medical school 

 الوطن ألطار مختلؾ من كتاب و شعراء تضم التً الخواطر جوهرة صفحة مإسسة 

 ..العربً

 األمرٌكٌٌن السورٌٌن األطباء مجمع فً عضوة. 

 الفكر دار تولت الذي الخواطر؛ جوهرة لمجموعة المصابد فرابد دٌوان على أشرفت 

 نشره و هطباعت الطباعة و للنشر

 الطبً المرجع ترجمة فً شاركت MERC العربٌة اللؽة إلى. 

 : أعمالها من

 ..األبد إلى فمدتن لدلابك

 ..باألرض ارتطم و السماء من هبط للبً أن شعرت

 صارخاً، تلوى و طٌن و رمال على تدحرج

 !جوفاء أعمالً ترن

 !علٌه جالسة بدورها تدحرجت األرضٌة الكرة ألماً، ٌعتصر صدري

 ! ٌصرخ أمامً الزال للبً و  !السماء فً أٌتنر

 ..وجودن ؼٌر ٌحٌٌها ال روح اختنمت معه، الصراخ أستطع لم

 ..به لٌست روحن بعالم   السواد أحاط و دنٌاٌا، أضحت خواء

 ٌد" الطاهرة روحن هللا رحم" النطك إال ٌؤبى المرهك، جسدي جلس متمزق عمر رصٌؾ على

 ..مؽادرتن بسمو تلٌك أال خجلت فمد دمعتها، تجمدت عٌن و الفإاد، من خاو   صدر على

 . آخر عالم بداٌة و الدنٌا نهاٌة معلنة األرضٌة، الكرة انشمت

، منٌر   كنت   و تكبر كانت الحشود، تمود بعزتن كنت  ..اإلبتسامة واسع الجبهة، عالً الوجه 

ً  مسكنه إلى للبً عاد أجزابً، فلملمت   تجاهً نظرت    ..نمٌا

 ! معن أكون و أباٌعن نأ اخترت



 دار الفكر الحر  الجزء الثانً-الذخابر

 

58 
 

 هنا   ..العالمٌن فملكت   بٌدي أخذت  

 

 

 

 

 

 

 الرابع المسم

 المماالت
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 الصوفً سمٌر درر.د-1

 الذاتٌة السٌرة

 الصوفً سمٌر درر الدكتورة 

 سورٌة الجنسٌة 

 المخبري الطب لسم البشري الطب كلٌة دمشك جامعة:  العمل مكان. 

 درٌسٌةت هٌبة عضو:  العلمٌة الدرجة 

 سانت جامعة من الحٌوٌة الكٌمٌاء فً دكتوراه:  األكادٌمً التخصص 

 روسٌا_بطرسبورغ

 االن الى92 من:  الخبرة سنوات . 

 و الطب لطبلب وعملً نظري( واستمبلب  العامة)الحٌوٌة الكٌمٌاء:   التدرٌس 

 الكٌمٌاء و العلٌا، الدراسات لطبلب والسرٌرٌة العامة الحٌوٌة الكٌمٌاء و ،  التمرٌض

 .الطب لطبلب التحضرٌة للسنة والكٌمٌاء ونظري، عملً العضوٌة و العامة

 :العلمٌة اإلنجازات

 (.1،2)الطبٌة الحٌوٌة الكٌمٌاء كتاب تؤلٌؾ فً المشاركة 

 العضوٌة بالكٌمٌاء كتب تؤلٌؾ فً المشاركة. 

 ماجستٌر رسابل على واالشراؾ ، الطب كلٌة لصالح علمٌة أبحاث فً المشاركة، 

 العلمً اإلنتاج فحص لجان فً والمشاركة أبحاث، تمٌم فً ومشاركة

 : أعمالها من نماذج

 المناعً الجهاز على السرٌعة الوجبات تأثٌر. 

 

 االنماط أكثر من بؤنواعه السندوٌش و الشاورما، و البٌتزا البرؼر،و السرٌعةمثل الوجبات تعتبر

 سواء االذواق لجمٌع ومجاراتها لذٌذ، بطعم تتمٌز باعتبارها الحاضر، الولت فً انتشارا الؽذابٌة

 .ثمنها وانخفاض علٌها، الحصول وسهولة للصؽار، أو للكبار

 والمواد بالدهون، ؼنٌة المشهورة العالمٌة المطاعم مماتعده السرٌعة، الوجبات هذه وتعتبر

 .إلنسانا بصحة جسٌمة أضرار إلى تإدي والتً والسكرٌات، الحرارٌة، السعرات الحافظةو

 جسم فً المناعً للجهاز بالؽة أضرارا تسبب السرٌعة الوجبات أن الحدٌثة الدراسات وأظهرت 

 الجسم ٌجعل مما والسكر، والكربوهٌدرات الدهون من عالٌة كمٌات الحتوابهاعلى اإلنسان،

 ىالمد على فعالٌة ألل ٌصبح المناعة جهاز إن ٌعنً وهذا البكترٌة، لبللتهابات لابلٌة أكثر

 .االمراض من بكثٌر لئلصابة عرضة وأكثر الطوٌل،
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 باعتبارها السرٌعة الوجبات مكونات مع ٌتفاعل المناعً الجهاز أن األلمانٌة الدراسة وحذرت

 الطوٌل المدى على للجسم الداخلٌة األعضاء على عدوانٌة أكثر ٌجعلها مما بكترٌة، عدوى

 ولمد الدموٌة، واالوعٌة الشراٌٌن، تصلب الثانً، النوع السكري بؤمراض باالصابة وٌسهم

 ات والسعر والسكرٌات  بالدهون ؼنٌة سرٌعة وجبات لها ولدم الفبران على تجربة أجرٌت

 ٌتعرض التً تلن تماثل الجسم فً االلتهاب نسبة إن النتٌجة فكانت كامل شهر لمدة الحرارٌة

 اختفت آخر شهر لمدة صحٌة وجبات الفبران هذه إطعام وعند بكترٌة، لعدوى الجسم خبللها

 الجهاز على ملحوظة تزال ما لبل تناولوهامن التً السرٌعة الوجبات آثار ولكن االلتهابات،

 .البشر على متطابمة النتابج وكانت المناعً،

 الخضراوات من والتملٌل السرٌعة، الوجبات بتناول والمراهمٌن االطفال إسراؾ إن ووجد

 أطفال وعمول سلون على سلبا وٌإثر بالمدارس العلمً ٌلهمتدهورتحص إلى ٌإدي والفواكه

 بالطعام المراهمٌن من الثانوٌة المدارس طلبة تزوٌد وإن المدارس،

 حسب ذلن العلمً، تحصٌلهم وٌطور سلوكهم ٌحسن السرٌعة الوجبات عن هم وإبعاد الصحً

 .برٌطانٌة دراسة

 إصابة إلى ٌإدي أسبوعٌا مرات ةثبلث السرٌعة الوجبات تناول إن أخرى دراسات وأظهرت

 بالربو لئلصابة معرضون الرٌاض،وانهم لصحٌفة وفما الجلدٌة واالكزٌما الربو بؤزمات األطفال

 ارتفاع إلى  ٌإدي لد الؽذابٌة العادات سوء أن ٌعنً وهذا ؼٌرهم، من أكثر% 39 بنسبة الحاد

 الخضراوات من الكثٌر اولونٌتن الذٌن األطفال بٌنما الحساسٌة، بؤمراض اإلصابة معدالت

 ترتبط الربة وظابؾ إن حٌث بؽٌرهم، ممارنة بالربو أصابتهم نسبة لدٌهم تنخفض والفواكه

 ،ولد.... والتفاح الحمضٌات فً بكثرة الموجود كاروتٌن وبٌتا E, C فٌتامٌن من العالٌة بالكمٌات

 والسكر بالدهون الؽنٌة األطعمة تناول إلى ٌمٌلون الربو مرضى إن أسترالٌة دراسة وجدت

 بنحو تمل الربه وظابؾ أن وجد حٌث تنفسٌة، لمشاكل  ٌعرضهم األطعمة هذه الى ومٌلهم

 ٌتبعون الذٌن الربو بمرضى ممارنة صحٌة ؼٌر اطعمة ٌتناولون الذٌن الربو مرضى عند11%

 .صحٌة ؼذابٌة حمٌة

 وترفع الهضم، سرع تسبب صٌام نهار بعد السرٌعة الوجبات تناول إن دراسة وأظهرت

 .الوزن وتزٌد الكولٌسترول،

 ؼٌر األطعمة تناول فً الرؼبة تخفٌؾ فً ٌساعد ساعة لمدة السرٌع الركض إن دراسة وبٌنت

 الشهٌة تحفٌز عن المسإول الهرمون إن الدراسة وجدت  البرؼر، و البٌتزا مثل الصحٌة

 نتابج وفسرت. الشهٌة ثبٌطت عن المسإول الهرمون مستوٌات ارتفعت بٌنما مستواه، انخفض

 العطش بحالة عبللة على بؤنها السرٌرٌة  للتؽذٌة األمٌركٌة المجلة فً المنشورة الدراسة هذه

 األلل الحرارٌة السعرات ذات األؼذٌة ٌفضل الجسم ٌجعل مما ي الجر ممارسة عمب الشدٌد

 .الماء من أعلى كمٌة على الحتوابها

 الوجبات هذه مخاطر من هم وتحذٌر والمراهمٌن، ألطفالا توعٌة األهل على ٌجب هذا وعلى

 االندروفٌن  هرمون إفراز على تساعد التً الرٌاضة لممارسة ودفعهم صحتهم، على تإثر التً

 .السرٌعة الوجبات و الحلوٌات لتناول الشدٌدة الرؼبة من ٌحد الذي
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 الصوفً سمٌر درر. د

 الزراعً عبده االستاذ-2

  األول سمبالم الذاتٌة السٌرة

 : أعماله من نماذج

 

 (البداٌة وداللة السردٌة البنٌة  )ًالجزائر.سلمانً لنوال "األخٌر الوداع."رواٌة ف 

 

  والروابٌة المصصٌة الكتابة رواد احدى م1989  موالٌد من سلمانً نوال الجزابرٌة األدٌبة

 اآللً اإلعبلم فً بلومد. الصحافة فرع السٌنارٌو فى دبلوم على حابزة.. الجزابر فً الشابة

 َ   التمنً

 :صدرلها

ً  أحببت  "1رواٌة_1 ل كا  2118 مصر والتوزٌع للنشر ببلومانٌا دار. عن"م 

 2119 مصر.السكرٌة دار عن"أكبادنا فلذات إلى رسالة" كتاب_2

 .مصر 2119 دارببلومانٌا عن( رواٌة)األخٌر الوداع_3

 

 مصر االنسانٌة والعلوم للدراسات الدولً االتحاد عضو .. 

 العرب والشعراء لؤلدباء الدولً لئلتحاد عضو. 

 الدستور و الدولٌة المصرٌة كالرأي العربٌة والجرابد الصحؾ من العدٌد فً تكتب 

 المنعطؾ وجرٌدة ، المصرٌة نٌوز..العبور جرٌدة وفً. العرالٌتٌن الفنون فن ومجلة

 المؽربٌة

 ًالرواب النتاج جانب الى الطفل أدب عن كتابات لها .. 

 الطبع لٌد المخطوطات من الكثٌر لها.. 

 األدبً نتاجها من البعض تنشرعلٌها(.فاسبون) االنترنت على صفحة لها.. 

 

 ، والمصصٌة الروابٌة األعمال كتابة فً الرابدات الشابات جٌل من سلمانً نوال الكاتبة تعد

.. واإلنسانً العربً لوالعل المعاصرة الكتابة وحداثة التمنٌة لحداثة المواكب  الجٌل من  فهً

 االتجاه من السرد ثم ومن  والبداٌة السردٌة الرإٌة تمنٌة سنمارب األخٌر الوداع مجموعتها وفً

  للحدث اومإطرة منه بالمرب.الحدث على شاهدة كمخٌلة نسبٌا الساردة حضور مع الحداثً

 االحتفاظ مع. التمنٌة بتٌار وملهمة مفعمة. ثمافٌة أٌدٌولوجٌة من نابعة.. سردٌة رإٌة ضمن نسبٌا
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 إلى واإلشارة السرد ثٌمات فً..مجتمعة.. االجتماعً والسلون واألخبلق المٌم بمٌزات

 خبلل من تروٌها التً..السردٌة اللؽوٌة الممومات رمزٌة فً المتؤصلة..المجتمعٌة االٌدٌولوجٌا

 الرواٌة شخوص فً  خبللٌةواأل الهرمٌة السردٌة البنٌة ٌمثل الذي( فرٌد) بٌن الدرامً المشهد

 مع المادي، الثراء جانب إلى والنبل  االنسانٌة والعبللات الحب فً والوفاء اإلخبلص وٌمثل

 حرٌك اصابة أثر من ٌعانٌه مما  الداخلٌة، أناه علٌه تفرضه الذي بالنمص االحساس من للٌل

 ..وجهه تشوه الى ادى طارئ

 الشهوات تسٌطرعلٌه سلبٌا انثوٌا سلوكا تمثل التً(جٌهان)معشولته الممابل الطرؾ وفً 

  وسلون نواٌا من تحمله وبما.. والرشالة كالجمال..خارجٌة مفاتن من تحمله بما واالعجاب

 الجمال الى ،إضافة تصطنعها بوسابل باؼرابه مادٌا المسكٌن المحب واستبداد كالخٌانة مضاد

 سلون بؤنه السرد خبلل من ظهر فمد السلون حٌث من أما..علٌها ظاهرا ٌبدو الذي والؽنج

 حبها سبٌل فً ذاته جلد الذي الوفً المتٌم المحب العاشك وٌحلمه ٌتوهمه ولما للظاهر منالض

.... الجمٌلة العشرٌنٌات آنسة من بالزواج حلمه تحمٌك سبٌل فً لراحتها المال وبذل وؼرامها

 والخبث المكر  فٌه وبؤسلوب بالرفض واالحساس الشعورالجرٌح ذلن وممابلة

 ..والكذب..والمراوؼة

 الفنون أكثر من الرواي العمل بوصؾ خاصة اهمٌة الروابً النص فً تشكل البداٌة أن وبما

 وعلى األجزاء بٌن والترابط التسلسل على النص ٌموم حٌث.الكتابٌة بالمرحلة ارتباطا األدبٌة

 فً البداٌة بخبلؾ الروابٌة، تابةالك طبٌعة بحسب للبداٌات السردٌة لؤلشكال والتجرٌب التنوع

 1.الشعري النص

 السرد لفنٌة عملً كتأسٌس البداٌة

 المصٌرة والمصة الشعري النص فً البداٌة عن التمٌز خصوصٌة الروابً النص فً للبداٌة

 بداٌة، من أكثر ٌتضمن كونه والمسرحٌة

 بعض له لتمدم فرٌد منزل لىا جٌهان دخول من تبدأ( األخٌر الوداع) رواٌة فً الربٌسٌة والبداٌة

 .الشخصٌة متطلباتها لتوفٌر..المال بعض على منه ولتحصل الطعام

 (أكٌد، نسٌانً، على تجرإ لن لمابنا، على أسبوع ؟مر تزورٌننً متى( بوكاهنتس.)فرٌد

 

 شعورها ٌستلطؾ فهو..المرحة الفتاة وتعنً(بوكاهنتس) (جٌهان) هو ٌعتمد كما محبوبته ٌنادي

 الذي والؽرابزي (السٌكولوجً) تركٌبها لكن. المحب بهذا وحبا شؽفا تزداد لعلها ووجدانها

 نحو والتوجه لئللتواء مٌلها وثانٌا اوال، الشرلً المجتمع سلون مع منالضة لشخصٌة ٌإسس

 تخفٌه لما ، والظنون للشكون وخرلا مجاال لدتترن والجسدٌة الذاتٌة الؽرابز من مجموعة إشباع

 الذي.المشوه المحترق( فرٌد) وجه فً تنظر ان دون الساحرة ،والحركات بتساماتاال تلن وراء

 ..وجهه اوٌرون الناس الٌراه حتى مظلمة ؼرفة اآلخرٌن من عزلته من اتخذ
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 (عزٌزتً)

 عزٌزي نعم_

 األطفال؟ وانجاب الزواج ترٌدٌن أال_

 أخرى أوروبٌة دولة فً الدراسةو كالسفر أشٌاء بعدة المٌام أرٌد مطلما، األمر هذا فً أفكر ال-

 .فٌها أرؼب

 .جدا  تؽٌرت   لمد_

 

 لم ؼرابز وإشباع ونرجسٌة كحلم تحملها التً الؽرابزٌة التوجهات من الكثٌر عن جٌهان تكشؾ

 والجنسٌات الثمافات المتعددة المجتمعات..فٌه تعٌش الذي الشرلً اللبنانً المجتمع فً تتحمك

 التً األخرى العربٌة المجتمعات مثل مثله..المسلم الشرلً لعربًا مجتمعها أن إال..والدٌانات

 المجتمعً) التركٌب أطار فً السلوكٌة والتربٌة الحسنة السلوكٌة بالمبادئ تحتفظ مازالت

 الشذوذ تبٌح التً والمٌم..علٌها المتعارؾ السلوكٌات عن بالخروج ٌسمح ال الذي السٌكولوجً

 البلدان بعض فً تضعؾ بدأت وإن. المتوارثة لمجتمعٌةا العادات عن والخروج الؽرابزي

 فرضتها التً التطرفٌة المٌود عوامل وكسر الحرٌة وساطة تحت. مإخرا الشرلٌة العربٌة

 .الدٌن اسم..بذرٌعة الفكرٌة حمولها واستبلب المرأة حرٌة على الذكورٌة

 واحتفاظها ٌةالروا وشخصٌات صور رسم فً الواعٌة ولدرتها الكاتبة وعً خبلل ومن

 ارشفة مع..الرواٌة فً والمباشر الربٌس الحدث ذات الشخصٌات صور على الدال باإلتٌكٌت

 أما. الثانوي، دورها عن والسرد االحتٌاج حال إلٌها والرجوع..الثانوٌة بالشخصٌات االرتماء

 وتمثل جٌهان الرواٌة اومحور( البطل) الدٌن سعد فرٌد) وهم الرواٌة فً الربٌسة. الشخصٌات

 الفتاة زٌنب. السرد مونولوج إثارة فً مهمة ونمطة الحدث ذهنٌة فً( البداٌة)  المحرن العنصر

 جوزٌؾ..واالخبلص والحب للوفاء األنموذج والفتاة والحب العفاؾ وتمثل الواعٌة المثالٌة

 ناردبٌر ) الفرنسً والطبٌب( الكدوانً امجد) اللبنانً الطبٌب لسٌده المخلص الخادم ٌمثل..

 بخصوصٌة أما) ..( الفرنسً والمحامً(خولً آل نجٌب) اللبنانً والمحامٌان  ( باٌسونٌل

 م2118 وبٌن1968 األعوام مابٌن تحدٌده خبلل من الزمن الكاتبة أوضحت فمد. والمكان الزمن

 .  الرواٌة أحداث بداٌة

 ، لبنان فً ٌتمثل فالمكان الروابً عبرالسرد زمكانٌة ذاكرة من لؤلمكنة ولما 

 االنتماالت وضمن العفوي السرد ضمن جلٌا كان األمكنة ذاكرة فحضور إذن...فرنسا،تونس

 سٌاق من_ كضرورة_ تؤتً أوكانت ، ذاته الحدث داخل من تؤتً كانت التً مملة الؽٌر السردٌة

 رنساف الى للتوجه بعدلراره البطل لدرة أن أي..الكاتبة اوتكمله تؽطٌه كان الذي الروابً المشهد

 عوامل تحت الوالعة الذاتٌة أزمته من والخروج الجدٌد لوالعه ومواجهته تجمٌل عملٌة الجراء
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 مسٌطرة فنٌة فكرة بوصفه الذاتً وعٌه مبلمح خبلل من تبرز( بالنمص االحساس) ومإثرات

 . للكاتبة ماٌحمد وهذا..للنمص المكملة الكلٌة الصورة بناء فً

 اإلبداعً األفك عن به المفز عدم شرٌطة ، للعالم لرإٌته سالمإس الخاص صوته له البطل إن

  للمإلؾ

 بخبر جبتن سٌدي_ جوزٌؾ مع ولنبك

 تكلم_

  تنزعج لن أنن أوال عدنً ولكن_

 .جعبتن فً ما افرغ تكلم، هٌا صبر ببل أننً تعلم..دٌمٌتري_

 دٌمٌتري عٌنا دمعت_

 اخبرنً لها مكروه حصل هل ؟ تحمله خبر أي_

 ٌرتجؾ دٌمٌتري...هوجه فً صرخ_

 (. سٌدي ٌا البارحة تزوجت لمد_

  الباب طرلت.ٌكن لم شٌبا وكؤن ولاحة بكل لتزوره أتت زواجها من شهر بعد

 ٌافرٌد، أنت أٌن جٌهان، أنا افتح حبٌبً فرٌد_

 (الحمماء أٌتها.أرن لم لٌتنً. اللعٌنة الؽبٌة أٌتها السالطة أٌتها الجحٌم الى اذهبً_

 

 خبلل من االثارة مع حٌنا ذروته ٌبلػ الذي السردي التماهً خبلل من( الدرامً) البناء ٌتواشج

 ان وبما.الممكنة االبداع وتمنٌة.السرد ماهٌة لتجسد الجزبٌة الصورة وتمرٌب الحدث ماهٌات

 لتلن وحده انجازه بمهمة عادة ٌستبد الذي الواحد الراوي هٌمنة من تتحرر المحكً صورة

 الواحد الحدث الحكابٌة،بل المادة تمدٌم ٌتم إذ.احٌانا االٌدٌولوجً لصوته اوباخضاعه الفعالٌات

 ، وشاهدةعلٌه الحدث، ذلن من أجزاء جمٌعا تبدو. الرواٌة فً متعددة شخصٌات خبلل من

 الرواٌة)ب علٌه ماٌصطلح إلى الفعالٌات تلن انتماء بمعنى متفاوتة، بنسب فٌه ومساهمة

 ( Vision Streroscopiqes)8المتعدد التبشٌرالداخلً)أو( المجسمة

 ثرابه فً رأت. ثرٌا رجبل وتزوجت انجلترا دخلت حٌن حٌاتها مسار ؼٌرت فمد جٌهان أما)

 تستطٌع خبلله من الذي المال حٌث من الذاتٌة ورؼباتها طلباتها فٌه تتوفر التً المصوى الؽاٌة

 وتزو الخمور تشرب ور،فصارتمتط بمنظور األوروبً العالم رأت ولد.. النمص ؼرابز اشباع

 وتبلمس ذان، على نفسها وترمً بهذا للشباب،فتحتن الترفٌهٌة والمبلهً اللٌلٌة رالحفبلت

 الشبان أٌادي أحدى تنتشلها كً نفسها إلماء محاولة منها ٌمترب من كل العاري الشبه بجسدها

 9.(شدٌدة بمسوة فٌعاملها تضطرب بزوجها عبللتها مماجعل الٌافعٌن،
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 خبلل من..التفاصٌل فً الموؼل والمص الحدث تتبع خبلل من المشهد ترلب الكاتبة تزل مل

 تتنالض اٌدٌولوجٌة مسار فً الرإٌوٌة الداللة. ذات النسمٌة الب نٌة تؽذٌه الذي المتحرن المشهد

 عن االنفصال ألن..عنه تنفصل لم الذي واإلجتماعً. الجٌنولوجً ومكونها الساردة رإٌة مع

 األسري. المكون مع تتفك ال سٌكولوجٌة إلى بالفردٌة تخرج..إنسانٌة خطٌبة ٌعتبر لمكونا ذلن

 الحفاظ ألن..،حٌوانٌة ارادة عن وأفعالها ممارساتها  فً تتسم ؼرابز من فٌه لما..والمجتمعً

 البنى ذات المجتمعات تنمٌها التً والعادات الثمافة من ممكنا لدرا ٌتطلب الثوابت على

 الرواٌة فً تتحرن كما تتحرن ال الشعر فً األفعال ألن..الشعر بعكس..ةاألخبللٌ

 ..والمسرحٌة..والمصة

 أشباح فٌه تتنفس ال بزمن المحلومة الذات وأرض بوعٌه، المحترق الكابن سكن فالرواٌة إذن

 الماهوي، عماها فً المنموعة وسلطاته الحاضر شراسة اتلجمه ول الموتى، وخطوات الماضً

 مهاوي بعٌداعن فٌه، تؤتلك مدى للهوٌات وٌفسح الحرٌة، بشرط الوجود ٌإسس ودوج إنها

 التً الزمكان ذاكرة نعتبرها أن لنا ٌحك ثم ومن الضرٌرة، هوٌتها فً المتمركزة المطلمات

 .11الفجة الرهانات جحٌم فً التترمد

 به صدرت الذي لتؤرٌخا سٌاق وفً البداٌة سٌاق فً الداللٌة العبللات عبر الحدث الراوٌة تتابع

 ولدٌه ثراء ذو رجل فهو والمكان، الزمن وبٌن..سعٌد فرٌد حٌاة بٌن لتربط..الرواٌة صفحات

 ما بفرنسا استمر كونه التجاري عمله توسع من لٌزٌد بارٌس إلى خطا لها فتح تجارٌة أعمال

 وأحزابها بلهافصا بٌن اللبنانٌة الحرب فٌه نشبت الذي الزمن وهو..والنصؾ العمد من ٌمارب

 واإللتصادٌة التحتٌة بنٌته لبنان أفمدت المباشرة ؼٌر.األجنبٌة التدخبلت ذلن فً ،بما السٌاسٌة

 الوطن عاد ،بعدها ودورالعلم والمتاجر المساكن من المبات وتهدمت ابنابه من اآلالؾ وتهجٌر..

 مدلها التً السٌاسٌة النخب تلن بفعل اإلنمابً الصعود سلم فً خطوة أول بداٌة إلى اللبنانً

 ..والمعٌشٌة األمنٌة األوضاع وزعزعة للتخرٌب بالمال..ٌده الخارج

  الوضع واستتب الحرب هدأت أن بعد ابناء4 خلؾ ولد(الدٌن سعد فرٌد) االنسان البطل ٌعود 

 والده ألامها ؼرامٌة عبللات نتٌجة وجوده عصام،كان اسمه أبٌه من له بؤخ ٌلتمً حٌث.اللبنانً

 فً منها، والده بزواج والده زوجة األمر كشفت أن بعد وذلن.زواج اعمبها األخٌر، والدة مع

 أم روت ولد..بعده من أبٌه ثروة ورث أخرى زوجة من ابنا خلؾ الدٌن سعد أن علمت حٌن

 ..الرواٌة فً جاء كما هكذا... أخرى زوجة له أن تعلم ال وهً تزوجها أباه إن لفرٌد عصام

 الساردة عنها تفصح لم الكتابٌة الرإٌة خبلل من سٌاسً مؽزى الشخصٌات لتلن كان ربما

 السبب كانت التً. الرمانة عٌن وحادثة اللبنانٌة الحرب عن واللمسات اإلشارات بتلن واكتفت

 ..اللبنانٌة األهلٌة الحرب فتٌل اشتعال فً المباشر

 لبلجهاض حمبل صارت فمد وحهاطم الولت وكسر الحظ ٌحالفها لم التً السٌدة تلن( جٌهان) اما

 ممن الكثٌرٌن لبل من والسخرٌة لئلزدراء وموضعا والشماء للبإس ومسارا  المتكرر،

 عشموها ممن احد لها ٌستجب ولم.عابلتها ومن المطلك(عاطؾ)زوجها لبل ومن عاشروها،

 زوجها من.طبللها بعد واجهتها التً الماسٌة الحٌاة مصاعب على وٌعٌنها لٌتزوجها

 والمال الثراء ألجل وذلن ، الزوجٌن بٌن العمر فارق رؼم تزوجته الذي(..عاطؾ)ثريال

 الطوٌل بالشماء حكما الطموح ذلن كان لؤلسؾ ولكن. .إلٌه تطمح  الذي مبتؽاها إلى والوصول
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 علٌه ٌضفً كاد وعمر ٌؤس بعد عشالها أحد ٌتزوجها ثم..الموت ساعة حتى ٌبلحمها ظل الذي

 أثناء فرٌد الشاب وبٌن بٌنها المدر جمع التً الوحٌدة البنت تلن..بنتا نهم وأنجبت..الشٌب

 ذلن طالبات احدى وفرٌدة ببٌروت الجامعٌة األلسام باحدى ٌحاضر فرٌد كان حٌث دراستها،

 خلؾ الذي والده ثراء رؼم الٌتم ذاكرة استرجاع مع عاش فمد( األب) الدٌن فرٌدسعد أما.. المسم

  النساء، بعشك التجارة جانب إلى وانشؽل إلٌه ٌلتفتال تركه المال، له

 فً االنسانٌٌن اللبنانٌٌن لؤلؼنٌاء مثاال كان فمد انسانٌته وعن فرٌد عن الكاتبة لنا كماتروي لكن  

 المالٌة المبالػ تحوٌل طرٌك عن ، جٌهان اسرة على سرا ٌنفك كان.زمنه   فً به ٌحتذى حٌاته

 فرٌد بن وفرٌد جٌهان ابنة فرٌدة لصة عن ماتروٌه اما. ٌباش عنه ٌعلم الأحد إنسانً كعمل

 ..بٌنهما والمودة الحب نضج أن بعد الزواج على الشابان. اتفك فمد. سعدالدٌن

 

 بؤنه لها فٌتظاهر..والمسامحة الصفح فً فرٌد السٌد تستعطؾ األخٌرة للمرة جٌهان تؤتً ثم

 فرٌدة لٌخطب االبن فرٌد مع األب رٌدف ٌذهب ثم.تموله مما شٌبا ٌتذكر ال وأنه.سامحها

 ٌذهب الثانً الٌوم صباح وفً_ الخصم_ جٌهان ابنة الفتاة تلن أن ٌعرؾ ٌكن ولم.العصملً

 وان..المول تصدله بؤن. وٌنادٌها ، الحرٌك فٌه له حدث الذي باألسطبل وٌمؾ جٌهان إلى بنفسه

 إنها..جٌهان من مدبرة مإامرة لٌست وولده فرٌدة بٌن التوافك ذلن أن على وابنتها فرٌد توافك

 استعطافاته بكل ورجمت. الحب وأٌام والفتوة الشباب سن فً علٌه وكذبت خانته التً المرأة تلن

 وحزن والمسوة األلم وٌكابد المرارة ٌتنفس تركته..وخٌانة بمكروثعلبة.. الحابط عرض ووفابه

 من ماٌخامره بكل( جٌهان) ٌمابلوس صاعٌن لصاع ٌردا الٌوم وهاهو..األبوٌن وٌتم التوحد

 اولصد ؼرض أي لها ولٌس العبللة تلن فً السبب تكن لم أنها األٌمان بكل له تمسم وهً شكون

 عن ؼفل وضمٌر عابس بوجه ولابلها ٌصدلها لم فرٌدا لكن.. اوعابلته فرٌدا ٌستهدؾ. شٌطانً

 أن تترجاه ومازالت..فرٌد هابن من الزواج بعدم ابنتها الناع فً علٌها وٌلح..والصفح العفو

 التفرٌك تم إذا ولده وٌحطم سٌحطمها وانه.. ابنه من ابنتها بزواج وٌمبل..وٌسامحها عنها ٌصفح

 ..بٌنهما

 تشهدا وكؤنها سهل حكابً بؤسلوب..الراوٌة لبل من الثانوٌة و الربٌسة الموالؾ عرض تم هكذا

 أكثر كان الكاتبة فحضور..المصصً ردوالس الكتابة أعمبت التً بالطرٌمة وتعاٌشها لموالؾ

 افراد لسلون نتٌجة السرد بعض تضٌؾ كانت حٌن فً ، الشخصٌات بعض مع تعاطفا

 تصنع التً هً أنها للمارئ ماثل شخصً حضور ذات الموالؾ بعض فً لمدأصبحت.الرواٌة

 .واألحداث الولابع ترتٌب خبلل من الزمنٌة الفراؼات وتكمل...الحوار

 تلهث التً الشاذة المرأة تلن هً الساردة عند فجٌهان..الرواٌة لشخوص خطة من رسمته وبما.

 نظرتها خبلل من.والشهوات..والعبث للهو نفسها باعت التً..الخابنة المرأة وهً المال وراء

 اللفظة وهذه(دٌوثا) اعتبرته كما..مجازي زوج او ؼطاء بمثابة اعتبرته الذي لزوجها الدونٌة

 تملها لم.الزوج لدى(والموامة الرجولة) لعدمٌة ضدٌة كثنابٌة..الروابٌة هاأضافت. المعجمٌة

 أي العام، المفهوم فً تعملوتس المعجمٌة، المفردات آالؾ بٌن من الكاتبة بها أتت إنما( جٌهان)

 ...أهله وعلى عرضه على الٌؽار الذي للرجل تمال
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 لها التً اللؽوٌة المصطلحات من كثٌرل واختزاله الفرد بناء فً دورا العامة للثمافة أن صحٌح

 المعجمًٌ الثبات توازن وفً  السردي المستوٌٌن على واإلجتماعٌة الدٌنٌة العلوم فً الثبات

 بشخصٌة لها العبللة (دٌوث) فلفظة...الشعر فً كما اللؽوي المفهوم ثبات عن ٌنزاح ال الذي

 ممارسة فً شرطا لٌس..دٌوث زوجها بؤن جٌهان اعتماد أن كما الشاذة وتصرفاتها جٌهان

 الفعل هذا ممارسة إلى تطمح سٌكولوجٌتها  ألن..مشروعة ؼٌر بطرٌمة عشالها مع( الجنس)

 .مسبما فٌهما العمل فً فكرت وؼاٌة كحلم..االستبلبً تفكٌرها أثناء فً اآلخر مع البلمشروع

 أن اعتمادها فً ،ثم ةالبلشعورٌ وأناها بتفكٌرها شرطٌا ارتباطا مرتبطا اختٌارها كان ولذلن

 األحداث تستمرئ كانت الكاتبة بٌنما..شٌبا الزوجٌة حك من ٌنمص وال األمر هذا ٌهمه ال زوجها

 وتنطوي.(.األخبللٌة.. الدٌنٌة_اإلجتماعٌة الثمافة.) المجتمع لثمافة المجتمعٌة السٌكولوجٌا نتٌجة

 ٌتمرد لد لكن..والدٌنٌة/ جتماعٌةاإل التنشبة لانون تحت وتتؤصل تنشؤ األخبللٌة األسس تلن كل

 محبا وصار أخرى بٌبة إلى الفرد انتمل إذا..المجتمعً الرلٌب ؼٌاب ظل فً المجتمعً السلون

 ..وجدٌدها..ولهوها لطموسها

 جعل إلى ذلن أدى ، فٌه واالنخراط الجدٌد المجتمع سلوكٌات على( جٌهان) انفتاح نتٌجة 

 ٌنتظرها ما تعلم تكن شدٌدة،لم بمسوة معاملة ملهافٌعا وتسوء، تضطرب بزوجها عبللتها

 وبٌن.الدٌن سعد فرٌد بٌن والحكً السرد عبللة على انبنت الرواٌة بداٌة أن وبما (مستمببل

 وألم وشماء تشظٌات من.. جٌهان مااللته وهو جزبٌة بمؤساوٌة رواٌتها الكاتبة تختتم(.جٌهان)

  َ  من ساعة آخر حتى والتؤنٌب العٌب ذلن مهاٌبلح ،ظل المجتمع ومن ضمٌرها من وتؤنٌب 

 الماضً ونسٌان والرحمة الشفمة من خلت التً الصلبة الماسٌة الكلمات تلن إلى إضافة.. عمرها

 ...ولده من فرٌدة زواج عدم على مصرا عاد فمد الدٌن سعد فرٌد لبل من

 فإذا المإلم، المولؾ لٌشهد فٌؤتً..والعزاء الجنازة لحضور فرٌد ٌدعى حتى ساعات اال تمر لم

 عناء بعد باربها، إلى روحها سلمت ولد.الوجه المتجعدة الجسد الناحلة العجوز تلن هً

 واللعب الطٌش سنوات من أكثر فٌها الضمٌر وتؤنٌب الندم كان العمر من وسنوات..وٌؤس

 ..الرؼٌد والعٌش

 إلى مشٌرا ضمٌره وٌتحرن وٌندم دموعه وتنسكب الهزٌل الناحل الجسد ذلن إلى فرٌد ٌنظر

 كان ولكن..منزله أمام من..والمبلم بالنهر ردها طالما التً العجوز تلن مع ارتكبه الذي الخطؤ

 ٌهددها منزلها إلى بنفسه أتى. الذي  األخٌر المولؾ ذلن ،هو نفسه فً مإثرا مولؾ آخر

  وٌسامح، عفووٌ ٌصفح وأن فرٌد ابنه وبٌن فرٌدة ابنتها بٌن ٌفرق ال ان  تترجاه وهً..فٌه

 ٌفارق ثم(..زٌنب) زوجته حتى حوله من كل ونسً للذاكرة فرٌد فمدان جٌهان موت ٌعمب ثم  

 أسست فمد التونسٌة زٌنب أما العمر، من والسبعٌن السابعة. مشارؾ على لارب بعدأن.._ الحٌاة

 زٌنب هتتوج ثم.. اللبنانً الشعب أبناء من والمحتاجٌن الضعفاء جمٌع ٌساعد خٌرٌا مركزا

 فعال لوي حضور لها وكان. االعبلم وسابل عبر.الخٌري المركز افتتاح حفل لحضور بالدعوة

 ابناء من المحتاجٌن لجمٌع خٌري مركز بؤنه الخٌري المركز   تؤسٌس ؼرض إلى ،أشارت

 لزوجها الدعوة..الحضور جمهور من خطابها ختام فً طلبت ثم.بٌنهم التفرٌك.اللبنانً الشعب

 .رحمةبال فرٌد
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 فمد الخاتمة أما..الدراسة أول فً البداٌة إلى أشرت ولد البداٌة  سلمانً نوال.أ الروابٌة أحسنت.

 رواٌاتهم فً والماص الروابً ٌهندسها التً العمدة وهً. ومؤساوٌة تراجٌدٌة أكثر كانت

 عن الرإٌوي والنسك الولت ذات فً وفنٌا وعمٌما شالا تفكٌرا التمل وهً..ولصصهم

 ..الروابً العمل فً..داٌةالب

 

 من مزٌدا لها وأتمنى.. ستعجلةالم لراءتً لبول وارجو..سلمانً نوال الروابٌة للكاتبة تحٌاتً

 .التوفٌك الهداٌة ولً وهللا..الروابً والنتاج واالبداع التمدم

5_3_2121 

 

راعًا عبود عبده.أ                                                              .لزُّ

 العرب والكتاب لؤلدباء الدولً االتحاد عضو

 .الٌمن شعراء بنمابة العضوٌة شبون لجنة ربٌس

 

 : المراجع

 دراسات_ دماج  مطٌع زٌد .الرهٌنة رواٌة فً..وداللتها البداٌة لٌس دمحم الكرٌم عبد.د_1

 طؤ العامة األمانة ٌٌنالٌمن األدباءوالكتاب اتحاد الناشر.والنماد الباحثٌن من مجموعة ولراءات

 129 ص2119 ولى

 131ص.نفسه السابك المصدر_2

 7ص1ط 2119 مصر.والتوزٌع للنشر ببلومانٌا..األخٌر لوداع4و_3

_ دماج  مطٌع زٌد( الرهٌنة) رواٌة فً واإلبداعٌة السوسٌولوجٌة األبعاد الزراعً أحمد_5

 الٌمنٌٌن والكتاب األدباء حادات الناشر 1ط والنماد الباحثٌن من مجموعة  ولراءات دراسات

 273ص. .العامة األمانة

 أخٌر37 وص36 ص األخٌر. الوداع_6

 41األخٌرص الوداع_7

 مسعود ولٌد عن البحث جبرا ابراهٌم جبرا رواٌة فً األسطوري المستوى الصالح نضال_8

 5ص_33العدد نزوى مجلة



 دار الفكر الحر  الجزء الثانً-الذخابر

 

69 
 

 79 األخٌرص وداع_9

 م2112_ 33 عدد نزوى مجلة المادرالشاوي لعبد ٌةالشرل الساحة. وارهام آٌة بلحاج أحمد_11

 .258 ص

 79ص. األخٌر الوداع_11

 212و211 ص ص..الرواٌة الوداع_12
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 جونً مسعود رؤى االستاذه-3

  الثانً بالمسم:  الذاتٌة السٌرة

 : أعمالها من نماذج

 

 الكبار وأدب األطفال أدب بٌن الفرق 

 

 أن ٌمكن ما أطفال، أدب أو كبار أدب كان سواء مجاالته، كافة فً األدب لمةك مفهوم ٌختلؾ ال

 للمارئ العمرٌة الفبة الن المارئ، و الكاتب بٌن التواصل خبللها من ٌتم التً األدوات هو ٌختلؾ

 . المختلفة هً

 : النشأة حٌث من االختالف

 إنشاء لصعوبة ٌإدي مما ، عالمال أنحاء فً واحده بوتٌرة ٌحدث لم لؤلدب التارٌخً التطور أن

 حٌث عمداً  إما السنٌن، آالؾ مدى على فمدت النصوص من فالعدٌد لؤلدب موحد عالمً تارٌخ

 واضمحبلل للثمافة الكلً التبلشً بسبب أو المصادفة طرٌك عن أو الكتب من الكثٌر حرلت

 لبل 2111 عام تكتب مثبلً  جالجامٌش فملحمة جداً، لدٌم األدب بان شن ال لكن الحضارات،

 الببلد بعض فً والمكتبات الكتابات وجود على المدٌمة واألوراق النموش تشٌر وبالطبع المٌبلد،

 .بعٌدة عصور منذ العربٌة

 الدول فً الحالً العصر فً بالحالٌة الشبٌهة بصورته نشؤ فمد األطفال ألدب بالنسبة أما

 الببلد فً أدبها تنشر أن حاولت ستعمارٌةاال األوربٌة الدول أن فٌه شن ال ومما األوروبٌة،

 إلى الدخول مهمتهم كانت كثر كتًاب وظهر البلد، تلن ألبناء الفكري الؽزو من كنوع المستعمرة

 .  علٌهم للسٌطرة العالم مستوى على األطفال عمول

 بالنسبة الشا نفس وحدث فرنسً، طفل كل وعمل تفكٌر على بصمته"  دٌكارت"  ترن ولمد

 التربوٌة الحٌاة" دٌوى جون" و التفكٌر، فً أسلوبه"  باكون"  علٌهم فرض إذ اإلنجلٌز للؤلطفا

 .البلدان هذه من بلد كل أطفال بٌن الفكرٌة الوحدة بذور كانت هنا ومن..  أمرٌكا فً

 تنوعت المصص مصادر ولكن األطفال، أدب لبداٌة محدد ولت فبل العربً للوطن بالنسبة

 شداد، بن عنترة ولصص الشعبً التراث أدى ثم الكرٌم، المرآن فً ءاألنبٌا بمصص وبدأت
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 هذا لتطور الترجمات وجاءت لؤلطفال، والمعانً المؽازي إرسال رسالة وؼٌرها الدٌن وعبلء

 . .الممتنع السهل المجال هذا فً كتاب لوجود الدعابم وترسً المجال

 

 

 

 :األدوات حٌث من االختالف

 المارئ ٌشد موضوع لبحث ٌحتاج بل معٌنة، لشروط بحاجة لٌس كبارلل ٌتوجه الذي األدب إن

  والمصص والخٌاالت الصور عن الكلمات فتعبر الورق على تخط إبداعٌة عناصر استخدام عبر

ً  مواده تحتوي ال لؽوٌا،حٌث ذلن من ابسط فهو األطفال أدب ٌخص فٌما أما  عدد على إال ؼالبا

 تؽنً بعناصر الطفل جذب ٌخص لٌما الكبار أدب من اعمد ٌكون ربما ولكن الكلمات، من للٌل

 . العجٌبة والشخصٌات واأللوان الصور باستخدام الخٌال

 :األنواع حٌث من

 :أهمها مواضٌع عدة إلى ٌتفرع معروؾ هو كما الكبار أدب مجال

 ولتتنا للمبات تصل الصفحات من كبٌر بعدد  مختلفة لمواضٌع تسجٌبلً  تعتبر والتً: الرواٌة

 ...(وثابمٌة اجتماعٌة، دٌنٌة، سٌاسٌة، إنسانٌة،)  مواضٌع

 .ألل صفحات بعدد لكن الرواٌة بمواضٌع شبٌه أدبً أسلوب وهً: المصة

 أو سٌاسٌة تكون لد مكنونات عن الشاعر ٌعبر خبللها من التً العاطفٌة الشحنة وهو: الشعر

 .وؼٌرها عاطفٌة

 :ىإل فٌنمسم األطفال أدب  أنواع ٌخص فٌما

 .. سهل بؤسلوب  مؽامرات أو بولٌسٌة أو إنسانٌة أو تارٌخٌة حادثة تبحث ما ؼالبا التً: الرواٌة

ً  األكثر األدب نوع وهو: المصة  معٌن، زمن فً حدث أو حكاٌة ٌصور والذي وأهمٌة، شٌوعا

 وتتنوع المعنى بلٌؽة الكلمات للٌلة المصة تكون حٌث الطفل للب إلى األلرب النوع وهذا

 ...(العلمٌة الدٌنٌة، البطولٌة، الفكاهة، المؽامرات، الشعبٌة، كالمصص)   اضٌعهامو

 .نفسه فً أثراً  وٌترن الطفل إحساس ٌخاطب معٌن بإٌماع تكون: واألؼانً األشعار

 والمماالت الخواطر منها واألطفال الكبار أدب تخص أخرى وأنواع مجاالت هنان وبالطبع

 .والمسرح

 :ضمونوالم الهدف حٌث من
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 والع لوصؾ ٌمتد ربما وتحسٌنه، ترمٌمه بؽٌة الوالع فً النمص مكامن ٌضًء الكبار أدب إن

 .وٌتممصها شخصٌات ٌحلل ولد أماكن ٌصؾ أو تارٌخً، أو حالً

 واألخبللٌات المٌم وؼرس الطفل لتنمٌة الضرورٌة التربوٌة الوسابل أحد فهو األطفال أدب أما

 الطفل تجذب حٌن المصة.  الذاتٌة ولدراته ومواهبه اللؽوٌة تهمفردا ٌؽنً بما منه، المرجوة

ً  األفضل من حٌاته،لذلن مراحل عبر ترافمه ومفاهٌم وعادات اٌجابٌات البلوعً فً تؽرس  دابما

 ومٌوله الطفل روح إلؼناء والتشوٌك، اإلثارة على المعتمد الفكاهً أو المرح األسلوب استخدام

 .المختلفة االجتماعٌة والعادات البٌبات ومعرفة رةوالمؽام واالكتشاؾ البحث فً

 طفلكم؟ ٌكذب هل 

 تربوي ممال

 فٌها  تسمعون التً األولى المرة فً  تكون المفاجؤة ولكن ما، مرحلة فً ٌكذبون األطفال معظم

 لتعلم وسٌلة هو و – الطفل تطور من جزء هو الكذب أن تعلموا أن علٌكم. ٌكذب وهو طفلكم

 .المهم هو الصدق بؤن رسالة طفلكم إلعطاء لكم وسٌلةو الحمٌمة، لول

 األطفال؟ ٌكذب لماذا

 : األطفال ٌكذب لد

 ورطة فً ٌمعوا ال كً شًء لتؽطٌة •

 الكذبة سماع عند فعلكم  ردة لمعرفة •

 أفضل ٌبدون أنفسهم جعل أو إثارة أكثر لصتهم لجعل •

 الحمٌمة تعرفون أنكم ٌعرفون عندما حتى االهتمام، على للحصول •

 ٌرٌدونه شًء على للحصول •

 الكذب؟ األطفال ٌبدأ متى

 ثبلث حوالً تكون ما عادة و مبكرة، سن فً األكاذٌب ٌخبروا أن ٌتعلموا أن لؤلطفال ٌمكن

 ٌدركوها أن دون صحٌحة لٌست بطرٌمة األشٌاء ٌمولوا أن ٌمكن انه حتى. العمر من سنوات

 .دابما

 صوته ونبرة الوجه تعبٌرات مطابمة طرٌك عن الكذب فً لأفض طفلكم ٌكون لد. سنوات6-4فً

 .ٌمول ما  مع

 ٌكونوا أن وٌمكن األحٌان من كثٌر فً ٌكذبون لد المدرسة،فإنهم سن إلى األطفال ٌصل عندما

 ٌعتمد مما أكثر والفهم الكلمات من المزٌد لدٌهم تعمٌداً،ألن أكثر ،وأكاذٌبهم الكذب فً أفضل

 . البعض

 .أكاذٌبهم كشؾ دون بنجاح األطفال ٌكذب أن ٌمكن سنوات، ثمانً وبحلول
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 الحمٌمة؟ لول على أطفالكم تشجعوا كٌف

 على التؤكٌد طرٌك عن الحمٌمة، لول فً ودعمهم والصواب، الخطؤ بٌن الفرق تعلٌمهم علٌكم

 .بصدق تحدث كلما طفلكم ومدح عابلتكم فً الصدق أهمٌة

 سبٌل على.الكذب تحبون ال أنكم طفلكم إخبار خبلل من الصدق عن رسابل إرسال أٌضا ٌمكنكم

 ".األمل وخٌبة بالحزن الحمٌمة،أشعر تخبرنً ال عندما" أشٌاء لولوا المثال،

 

 : الصدق على أطفالكم لتشجٌع النصائح بعض وهذه

 ٌمكننا – رابعة لصة هذه" ، مثل ء شً بمول الكذب، تشجٌع دون طفلكم خٌال شجعوا -1

 .بكتا فً نكتبها أن

 سبٌل على. الكذب إلى ٌحتاج بؤنه تشعره التً الموالؾ تجنب على طفلكم مساعدة -2

 أن أرى فمط لولوا ؟ ذلن فعلت لماذا سإاله من فبدالً  الحلٌب بعض دلك لد طفلكم كان إذا المثال،

 ". ننظفه دعونا بالخطؤ دلك. حلٌبا هنان

 على للحصول طفلكم ةوسٌل تكون أن ٌمكن المفاخرة على تنطوي التً المصص -3

 ،حاول طفلكم مع األحٌان من كثٌر فً ٌحدث هذا كان إذا. اآلخرٌن من االحترام أو اإلعجاب

 .ذاته احترام تعزٌز على ٌساعده بما أكثر طفلكم مدح

ً  كنت ألنن حما سعٌد أنا" بالمول كبلمه صدق على وأثنوا امدحوا -4  ٌرسل هذا".  صادلا

 .ما بشًء لام إن تنزعجوا لن أنكم رسالة

 . الصدق أهمٌة على الضوء تسلط التً المصص إخبار أو الكتب لراءة حاولوا -5

 المتعمدة األكاذٌب مع التعامل كٌفٌة

 جٌدا امرأ لٌس الكذب أن ٌعرؾ أن هً األولى فالخطوة متعمدة، أكاذٌب ٌخبر طفلكم كان إذا

 .به استمر إن المستمبل فً به واثمون تكونوا لن وأنكم

 .بشؤنه كذب الذي األمر تناسب وبعموبة المناسب، العماب استخدام هً التالٌة خطوةوال

 على للحصول ٌكذب طفلكم كان إذا. الكذب إلى أدى الذي والسبب الكذب بٌن الفصل المهم من

 .ٌرٌده شًء على للحصول كذب لو مما إٌجابٌة أكثر بصورة لؤلمر انظروا انتباهكم

 مناسبة انضباط إستراتٌجٌة باستخدام فكروا متعمد، بكذب نالتمس فً طفلكم استمر إذا

 .وصارمة

 ذاته الحترام جٌدة  تكون لن التسمٌة هذه ألن ،"كذاب" بؤنه  طفلكم إخبار تجنب حاولوا...أخٌراً 

 .الشخصٌة من جزءاً  ولٌس سلون أنه على باألمر تحدثوا أكثر، الكذب إلى تإدي ولد
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  الخطٌب إٌاس.د-4

 الخطٌب إٌاس للدكتور لذاتٌةا السٌرة

 ،سوري ولاص روابً كاتب   

 ٨٢٢٠ موالٌد من سوري ولاص روابً كاتب، الخطٌب، فرحان إٌاس. 

 ٌج  .الحموق كلٌة - دمشك جامعة خر 

 من" الخارجٌة الدولٌة األلالٌم" إختصاص الدولٌة، العبللات فً ماجستٌر على حاصل 

 .٢٠٨٦ عام. دانو نا روستوؾ مدٌنة ا،روسٌ فً الحكومٌة الفٌدرالٌة الجنوب جامعة

 الفٌدرالٌة الجنوب جامعة. الدولٌة العبللات مجال فً الد كتوراه شهادة على حاصل 

 .٢٠٨٢ عام. دانو نا روستوؾ روسٌا، الحكومٌة،

 الد ولٌ ة والتجارة لئلستثمار الد ولٌ ة الفادي شركة إدارة مجلس عضو. 

 روسٌا فً الد ولٌ ة والتجارة تثمارلئلس الد ولٌ ة الفادي شركة عام مدٌر. 

 روسٌا - والؽاز للنفط دون توربولٌنتنست شركة فً التطوٌر مدٌر. 

 ٢٠٨٦ عام منذ دانو نا روستوؾ مدٌنة فً األجانب الطلبة منظمة ربٌس. 

 ٢٠٨٧ عام منذ دانو نا روستوؾ مدٌنة فً الس ورٌٌن الطلبة اتحاد ربٌس. 

 الفٌدرالٌة الجنوب جامعة فً اختصاصً المج فً المحاضرات من العدٌد أجرٌت 

 .دانو نا روستوؾ مدٌنة فً الحكومٌة

 س  .الحكومٌة الفٌدرالٌة الجنوب جامعة فً عامٌن لمد ة األجانب للطلبة العربٌة للؽة مدر 

 ،ورواٌة لصصٌتان مجموعتان لً صدر كاتب. 

 .٢٠٨٨ عام دمشك، الخٌر، دار عن صادرة ،(لصصٌ ة مجموعة) الفال بٌ ض -

لص -  والنشر للطباعة الحروؾ دار عن صادرة ،(لصصٌ ة مجموعة) الن هار شرفة على الر 

 .٢٠٨٣ عام دمشك، والتوزٌع،

 عام طرطوس، والتوزٌع، والنشر للطباعة الؽانم دار عن صادرة ،(رواٌة) الن عنع حرابك -

٢٠٨١. 

 واألجنبٌ ة العربٌة والد ورٌات الص حؾ فً أنشر. 

 وخارجها سورٌ ة داخل والث مافٌ ة، األدبٌ ة والمهرجانات األمسٌات من العدٌد فً مشارن. 

 منها الجوابز، من العدٌد على وحاصل الدولٌة، المإتمرات من العدٌد فً مشارن 

وسً العالم جابزة: مإخراً   .الش باب الع لماء فبة عن" جدانوؾ أندرٌه" الر 
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 :المشاركات هذه من

-٢٣ الروسٌة، كازان مدٌنة روسٌا، عموم فً األجانب طبلبلل اإلجتماعٌة التنشبة منتدى -

٢٠٨٥\٨٨\٢٥. 

 مدٌنة. األجانب للطبلب اللؽوٌة التعلٌم مشاكل حول المنهجً، - العلمً الدولً المإتمر -

 .٢٠٨٦ الثانً كانون ٣٠ - ٢١ الروسٌة، فارونج

 دانو نا روستوؾ مدٌنة. الثانً المركز. روسٌا فً اآلداب لعام المخصصة الشعر مسابمة -

 .٢٠٨٥ الروسٌة،

- ٢٠٨٥ شباط الروسٌة، دانو نا روستوؾ مدٌنة. العالمً األم اللؽة ٌوم مهرجان فً مشاركة -

٢٠٨٦. 

 الفٌدرالٌة الجنوب جامعة فً األجانب الطلبة منظمة تطوٌر فً للمساهمة" ممنوحة شهادة -

 .٢٠٨٥ األول كانون الروسٌة، دانو نا روستوؾ مدٌنة". الحكومٌة

 .٢٠٨٦. دانو نا روستوؾ مدٌنة". صدٌمتنا – الروسٌة اللؽة" مإتمر -

 .٢٠٨٥. دانو نا روستوؾ مدٌنة. الدون لمنطمة الشبابٌة الروابط مإتمر -

 الصراع لدابرة العلمً التاسع الدولً المإتمر المتحولة، المجتمعات فً واألمن الصراع -

 .٢٠٨٥ دانو، نا روستوؾ مدٌنة الحكومٌة، ةالفٌدرالٌ الجنوب جامعة فً المومً واألمن

. الصدالة جامعة موسكو، الروسٌة العاصمة". روسٌا عموم فً األجانب الطلبة رابطة" مإتمر -

٢٠٨٦. 

. دانو نا روستوؾ مدٌنة". الروسً للمجتمع المتؽٌر الوالع سٌاق فً األجانب الطبلب" مإتمر -

٢٠٨٥. 

 .٢٠٨٥. دانو نا روستوؾ مدٌنة". إللٌمً روعمش" الشاب المواطن أكادٌمٌة مإتمر -

 الجامعة أنشطة فً الفعالة للمشاركة الحكومٌة، التمنٌة الدون جامعة من ممنوحة شهادة -

 .٢٠٨٤. دانو نا روستوؾ مدٌنة. المختلفة

. الثانً المركز. الحكومٌة التمنٌة الدون جامعة فً األجانب للطلبة المخصصة الشعر مسابمة -

 .٢٠٨٤. دانو نا توؾروس مدٌنة

 االستراتٌجٌة حول العلماء، والطبلب العلٌا الدراسات لطبلب الثالث العلمً الدولً المإتمر -

 .٢٠٨٦. دانو نا روستوؾ مدٌنة. الروسً المجتمع تحوالت فً األجانب للطبلب التعلٌمٌة

 مدٌنة ،"الزمن من لرن خبلل المحٌط والعالم روسٌا: المستمبل أجل من حوار" مإتمر -

 .٢٠٨٧. موسكو
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 ،٢٠٨٦ أعوام". العلم إلى الطرٌك" الحكومٌة الفٌدرالٌة الجنوب جامعة فً الدوري المإتمر -

٢٠٨٢ ،٢٠٨١ ،٢٠٨٧. 

وسٌة، كالٌنٌنؽراد مدٌنة. الش باب للمختصٌن دبلوماسٌة عمل ورشة -  .٢٠٨١ الر 

 .٢٠٨٧ سوتشً، مدٌنة. للشباب عشر التاسع العالمً المهرجان -

ة الدبلوماسٌ ة تطوٌر" إتمرم -  .٢٠٨١ دانو، نا روستوؾ مدٌنة". الد ولً الش بابً والتعاون العام 

 وزارة برعاٌة موسكو، مدٌنة فً ألٌمت التً العالمً لؤلمن الد ولٌة المدرسة فً مشارن -

وسٌ ة، الخارجٌة  .٢٠٨٦. الد بلوماسٌ ة األكادٌمٌ ة لسم الر 

 ًانتخاب  ً : بتارٌخ الحكومٌة الفٌدرالٌة الجنوب جامعة فً األجانب الطلبة لمنظمة ربٌسا

 .دانو نا روستوؾ مدٌنة. ٢٠٨٦

 أعماله من نماذج

 نحو نهضٍت عربيّت ثقافيٍّت جذيذة.. منبر أدباء بالد الّشام "أنمورجاً"

 د. إياس الخطيب

ُٔؼجّو ػٖ ُطبُٔب ًبٕ ا٧كة ٓوآح ا٧ْٓ، ٝاٗؼٌبً ُ٘زبعٜب اُؾؼبه١، ٝاُضوبك٢، ٝأُؼوك٢، ٝا

ً أّ  علَ ك٢ ا٧ك٣ت، شبػواً ًبٕ أّ هبّطب ُٝ ّٜبد أكواك ٓغزٍٔغ ٓب، ُٝطبُٔب  هإٟ ٝؽٔٞؽبد ٝرٞع

هٝائ٤بً أّ َٓوؽ٤بً أٝ كّ٘بٗبً رش٤ِ٤ًٌبً طٞربً ٓؼجّواً ػٖ ٛٞاعٌ شؼٍت ثؤًِٔٚ، أٝ كئخ ٓ٘ٚ، ٝإ ًبٕ 

ًَ ا٩َٗب٤ّٗخ عٔؼبء، ٝثبٍزطب ٌُ ُجب ً ٣ِج ػزٚ اُزؼج٤و ػٖ ؽٔٞؽبد ٝآٓبٍ ا٧كة اُؾو٤و٢ ػبكحً أكثب

َّ ىٓبٕ..  ٝآ٫ّ ا٩َٗبٕ.. ا٩َٗبٕ، أ٣٘ٔب ًبٕ.. ٝك٢ ً

ٝٛنا ٓب عؼَ اُؼوث٢ ٣ووأ ا٧كة اُـوث٢، ٝاُـوث٢ ٣ظٍٞ ٣ٝغٍٞ ك٢ ثؾٞه ا٧كة اُؼوث٢، ٝهل  

مُي، رؾذ ػ٘ٞإ: "ا٧كة اُؼوث٢ ٝرؤص٤وٙ ك٢ ا٧كة اُّو٢ٍٝ".. ٝٛنا  ػٖأكوْكد هجَ مُي ٓوب٫ً 

ٗٔٞمٌط ٖٓ ٗٔبمطٍ ًض٤وح رلَُّ ػ٠ِ ر٬هؼ اُضوبكبد، ٝرؤص٤و اُضوبكبد أُقزِلخ ثؼؼٜب ثجؼغ، كوؾ 

ٝهل أشْوُد ؽ٤ٜ٘ب ا٠ُ اػغبة اٌُبرت اُّو٢ٍٝ اُّش٤ٜو رَُٞز١ٞ ثوعب٫د اُؼوة ٝىٛلْٛ 

ٝٝػ٤ْٜ ٝاُوؽٔخ اُز٢ ٗيُذ ػ٠ِ هِٞثْٜ، ٝاُزٌبكَ ا٩عزٔبػ٢ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘، ًنُي أشْوُد ا٠ُ رؤصو 

ّشبػو اُو٢ٍٝ اٌُج٤و ثٞش٤ٌٖ ثب٧كة اُؼوث٢، ٝاُضوبكخ اُؼوث٤خ، ٤ٍ٫ٝٔب ثؤُق ٤ُِخ ٤ُِٝخ، ك٢ اُ

 هّظزٚ اُّشؼو٣ّخ )ه٬ٍٕ ُٝٞك٬ّ٤ٓ(. ٝاٌُض٤و ٖٓ ا٧ٓضِخ

ٝهل أكوْكُد ا٥ٕ ٛن٣ٖ أُضب٤ُٖ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٫ اُؾظو. ُٖٝ أؿٞص ا٥ٕ ًنُي ك٢ َٓؤُخ  

ٔذ ثٚ، ٝأ٣ٖ ٗؾٖ ا٥ٕ ٖٓ ٛنٙ اُؼ٤ِّٔخ، كبُؾل٣ش ػٖ مُي ٣طٍٞ.. ػ٤ِّٔخ اُزوعٔخ، ٝٓب اُن١ أٍٜ

ا٫ّ أ٢ّ٘ٗ ثوظل ر٤َِؾ اُّؼٞء ػ٠ِ َٓؤُخ اُّوٝاثؾ ٝاُغٔؼ٤ّبد ا٧كث٤ّخ اُؼوث٤ّخ، ٤ًٝل٤ّخ اؽ٤بء 

 ٍَ َُ مَُي ف٬ ٝاٍزٜ٘بع ٛنٙ أَُؤُخ أُِّؾخ ٖٓ عل٣ل، أُِّؾخ أًضو ٖٓ أ١ّ ٝهٍذ ٓؼ٠، ٍٝؤػِّ

َّطٞه اُوبكٓخ!   اُ

ٍخ ٓؼ٤ّ٘خ، رٔوُّ ًـ٤وٛب ٖٓ عٞاٗت أُغزٔغ أُ ّٓ َّٕ اُؾبُخ اُضوبك٤خ ٧ زِلخ ٖٓ ا٩ىكٛبٍه ق٫ شي ثؤ

ّْ اُؼٞكح ا٠ُ اُٞاعٜخ ٓغلّكاً، ٖٓ ؽبُخ َٓزوّوح  ه ٝا٩ٗلزبػ ا٠ُ ا٩ٗؾَبه، ص ّٞ ٝا٩ٌَٗبه، ٖٓ اُزط
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ٜب اُلٞػ٠، ًغٞاٗت أُغزٔغ أُزؼلّكح: ا٩هزظبك٣ّخ ٓ٘ ّٔ ٤َّب٤ٍّخ، ٝا٩عزٔبػ٤ّخ ا٠ُ ؽبٍُخ رؼ ٜب، ٝاُ

خ ًٌَ،  ّٓ ٍَ ٓجبشو أٝ ؿ٤و ٓجبشو ؽبُخ ا٧ َّٕ مُي ٣ورجؾ ٣َٝززجغ ثشٌ ٝؿ٤وٛب.. ٫ٝ شي ثؤ

 َّ َّ اُؾبُخ اُضوبك٤خ، ٝأٓب لاً أٓب ّٜ ٌَّ ثزلٞهٜب ٛنا ثَبؽبً ٓٔ خ أَُزوّوح، رش ّٓ ٚ. كب٧ ِٓ هٛب.. ٖٓ ػل ّٞ ٝرط

هبّط٤ٜب، ٝكّ٘ب٤ٜٗب ٤ُزظلّهٝا اُٞاعٜخ، ٣ٝطِّٞا ػ٠ِ شؼوائٜب، ٝأكثبئٜب، ٝٓضول٤ٜب، ٝهٝائ٤ّٜب، ٝ

خ هبثؼخ ك٢ أهظ٠ أُؼٔٞهح، فبّطخ ك٢ ىٓ٘٘ب  ّٓ ا٥فو ثٔ٘زغْٜ ا٧كث٢ ٝاُضوبك٢، ُٝٞ ًبٗذ ٛنٙ ا٧

ٛنا، اُن١ اٗزلذ ك٤ٚ ػ٤ِّٔبً أَُبكبد، ثٞعٞك ّٓ٘ظبٍد رز٤ؼ ٦ُفو ا٩ؽ٬ع ػ٠ِ صوبكبد ا٧ْٓ، ٝٓب 

ٍْ ٝك ٌٌ ك٢ ٌٓبٗٚ.. اماً اُؼبَٓ اُلبهم ك٢ ٛنا أُ٘ؾ٠، ٛٞ ٓلٟ ر٘زُغٚ ٖٓ أكٍة ٝػِ ٖ ٝٛٞ عبُ

ه اُلُّٝخ ٝرولّٜٓب ك٢ ٓغزٔغٍ ك٢ُٝ، أػؾ٠ ا٤ُّٞ  ّٞ  طـ٤وح.  هو٣خٍ ػجبهح ػٖ رط

هح ٝأُزولّٓخ رز٤ؼ ثَ٘جٍخ أًجو  ّٞ خ أُزط ّٓ َّٕ اُلُّٝخ، أٝ ا٧ ٢ٌُٝ أّٝػؼ أًضو، كؤٗب أهظل ٛ٘ب ثؤ

َّٕ اٌُبرت ٣َزط٤غ ا٩ثلاع كوؾ  ٌُزبثٜب ٝأكثبئٜب ا٩ٗلزبػ ٚ(، ٫ٝ أهظل ثؤ َِ ػ٠ِ ا٥فو )ٝر٣ََٞن ٗل

ٍَّ ٜٓ٘ٔب،  ُّْ ثبُّوفبء.. ٝٛنإ ٓٞػٞػبٕ ٓ٘لظ٬ٕ رٔبٓبً، ُٖٝ أؿَٞص ك٢ ً َِّ ٓغزٔغٍ ٣ؼ ك٢ ظ

ََ ػ٠ِ مُي ٖٓ ف٬ٍ أكة اُؾوٝة، ٝٓب أٗزَظ ٖٓ أكة ف٬ٍ كزواٍد ٖٓ  ٢ٌُّ٘ أٍزط٤ُغ إٔ أكُّ

ٌٍ ٝٓغزٔؼبد، ٝٓب فّطزٚ أٗبَٓ ا٧كثبء ٝاُلّ٘ب٤ٖٗ ٝاٌُزّبة ٖٓ اُؾوٝة ٝاُلٞػ٠ ٓ ّوْد ثٜب كٝ

ٍّٖ رش٢ِ٤ٌ ٝؿ٤و مُي ٖٓ أٗٞاع اُلٕ٘ٞ.. ٢ٌُٝ إًٔٞ أًضَو ٝػٞؽبً، كزؼبُٞا ٓؼ٢  شؼٍو ٝٗضٍو ٝك

َِّ مُي؟! ً ٖٓ َٖ َٖ ٗؾ َّئاٍ: أ٣  ُ٘طوَػ ػ٠ِ أٗلَ٘ب ٛنا اُ

 أيَن نحُن من كّلِ رلك؟ 

ٍّ ٓب )ٝٛ٘ب ٫ أهضُّ هّظخً، ثَ أمًو ؽوبئن( ٝرؾل٣لاً اثزلاًء ٓ٘ن اُووٕ اُضبٖٓ ٬٤ٓك١ ا٠ُ  ك٢ ٣ٞ

اشزـَ ك٤ٜب ػِٔبُء اُؼوة ثبُؼِّٞ ا٩َٗب٤ّٗخ،  -صٔب٤ٗخ هوٕٝ–ٜٗب٣خ اُووٕ اُقبٌٓ ػشو ا٬٤ُٔك١ 

ذ ٝاُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤ّخ، ٝاُؼِّٞ اُطج٤ّخ ٝاُّو٣بػ٤ّخ، ٍٝبئو أُؼبهف، ٗب٤ٛي ػٖ ا٥كاة ٝاُلٕ٘ٞ. كٌبٗ

ً ػقٔبً، ٌٝٓزجبد ؽٞد آ٫ف أُقطٞؽبد ٝأُغِّلاد، ٗنًو ٜٓ٘ب  ً ػوث٤ّب ػ٠ِ –أُؾّظِخ رواصب

 ٌٓزجخ هوؽجخ ك٢ ا٧ٗلٌُ أ٣ّبّ أَُز٘ظو، -ٍج٤َ اُزٔض٤َ ٫ اُؾظو

ُّْ أهثؼٔبئخ أُق ٓغِّل ػٖ ؽو٣ن ٬ًٝئٚ ك٢ شز٠ ا٧هطبه ا٤ٓ٬ٍ٩ّخ   ٝهل ه٤َ أّٜٗب ًبٗذ رؼ

ِْ( اُز٢ أٗشؤٛب اُلبؽ٤ّٕٔٞ، ك٢ ٓظو، ٖٓ أػظْ اُقيائٖ اُز٢ ػوكٜب ؽ٤ٜ٘ب، ًٝبٗذ )كاه اُؼ

ً ٌُِزت اُ٘ل٤َخ ٖٓ ع٤ٔغ اُؼِّٞ. ُ هرإٔ  ٌْاُؼبُْ، ٝأًضوٛب عٔؼب ّٞ ًْ ًبٗذ فيائٖ )كاه  ٝازظ

اُؾٌٔخ( اُز٢ أٗشؤٛب اُق٤ِلخ اُؼجّب٢ٍ أُ٘ظٞه، ك٢ ثـلاك، رؼْ ٖٓ ٓئُّلبد. ٛنا ٍٟٞ اُقيائٖ 

خ  ّٓ َّٕ ػبك٣بد اُّيٖٓ، ٍٝوٞؽ ثـلاك ك٢ ٝأٌُزجبد اُؼب ٝاُقبّطخ اُز٢ ٫ ػلَّ ُٜب ٫ٝ ؽظو.. ا٫ّ أ

ٍّ ُِزواس اُّن١ فِّلٚ ا٧هلٕٓٞ.  أ٣ل١ اُززبه، ٝؽوة ا٩ٍزوكاك ك٢ ا٧ٗلٌُ.. ًبٗذ ًِّٜب ٗن٣َو شئٝ

َّٕ ٤ٓبَٙ كعِخ عوْد ٍٞكاء ٖٓ ًضوح ٓب أُو٢َ ك٤ٜب ٖٓ اٌُزت ٝاُّظؾبئق، ٝثؤٓو ٖٓ  ُول ه١ٝ أ

ٌُبهك٣٘بٍ )كو٤ٌََٗٞ(، ػّواف أٌُِخ )ا٣ياث٤َ( كبرؾخ ؿوٗبؽخ، أؽوهذ آ٫ف اٌُزت اُؼوث٤ّخ، ٫ ا

َٕ ٓزظ٬ً ٜٓ٘ب ثب٧كة أٝ اُلٌو أٝ اُل٣ّٖ. ٝأًضو اُجبؽض٤ٖ ؽنهاً ٝػطلبً ػ٠ِ اٌُبهك٣٘بٍ  ٤ٍٔب ٓب ًب

َٖ أُلبً..   ٣ولّهٜٝٗب ثضٔب٤ٗ

ٚ ثؼغ ٓؼِٞٓبد ٓٞصوخ، ٣شـَ ك٢ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ٝٓب أكَِذ ٖٓ ػبك٣بد اُّيٖٓ، ٝرٞكود ػ٘ٚ أٝ ٓ٘

خ  ّٓ ٌٓبٗبً ٣زلبُٝد ػقبٓخً ٝػآُخً ك٢ ٌٓزجبد اُؼبُْ اٌُجوٟ، ٖٓ ٌٓزجخ ا٧ٌٍٞلاير، ا٠ُ أٌُزجخ اُؼب

ك٢ ٓل٣٘خ )آُٔب آرب(، ًبىافَزبٕ، ٝا٠ُ ٌٓزجخ اُغبٓؼخ اٌُبص٤ٌُّٞخ ا٧ٓو٤ٌ٣ّخ ك٢ ٝاش٘طٖ، ا٠ُ ٓئبِد 

خ ٝاُقبّطخ.. ّٓ  أٌُزجبد اُؼب
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ٍّ ٓب ٍبكَد اُِّـخ ا٤ُٞٗب٤ّٗخ  اٗزظبه ا٧ْٓ ٣َزلػ٢ ثبُّؼوٝهح اٗزشبَه صوبكزٜب ُٝـزٜب ًنُي، كل٢ ٣ٞ

ٍَ كزوحٍ ٖٓ اُّيٖٓ ًبٗذ رـُٞص أٝهٝثّب  ٝصوبكزٜب اُؼبُْ، ٍٝبكد اُِّـخ اُؼوث٤ّخ ٝا٧كة اُؼوث٢ ف٬

ث٤٤ٖ ر٘بُٝٞا ٓشؼَ اُؼِْ ك٤ٚ ؽ٤ٜ٘ب ك٢ ثؾٍٞه ٖٓ اُغَٜ )ٝهل أًل ػِٔبء اُـوة أُ٘ظلٕٞ إٔ ا٧ٝه

ٖٓ أ٣لٟ اُؼوة ؽ٤ٖ ارظِٞا ثْٜ ٝاؽِؼٞا ػ٠ِ ؽؼبهرْٜ، كبٍزؼبإٝا ثؼل ظِٔخ، ٝثِـٞا ثٚ ثؼل 

مُي ٓب ثِـٞٙ ٖٓ ٛنا اُزولّ اُؼ٢ِٔ اُؼظ٤ْ اُن١ ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٚ ا٤ُّٞ، ٫ُٞٝ ٛنا ا٫ؽ٬ع ٝٛنا 

غٜبُخ اُز٢ هاٗذ ػ٤ِٜب ك٢ ا٫ؽزٌبى ُظِذ أٝهثب، هثٔب ُووٕٝ ػل٣لح أفوٟ رؼ٤ش ك٢ اُظ٬ّ ٝاُ

 اُؼظٞه اٍُٞط٠.

رؤص٤و ؽؼبهح اُؼوة  (1) ؽؼبهح اُؼوة ٝهل أعَٔ أُئهؿ اُلو٢َٗ عٍٞزبف ُٞثٕٞ ك٢ ًزبثٚ 

إ رؤص٤و ٛنٙ اُؾؼبهح ثزؼب٤ُٜٔب  :ك٢ اُـوة ٝأهعغ كؼَ ؽؼبهح أٝهثب اُـوث٤خ ا٤ُٜب ٝهبٍ

خ اُزؤص٤و اُؼظ٤ْ اُن١ أصوٙ اُؼوة ك٢ ٫ٝ ٣زؤر٠ ُِٔوء ٓؼوك اُؼ٤ِٔخ ٝا٧كث٤خ ٝا٧ف٬ه٤خ ػظ٤ْ

َّٕ ػٜل  ٖٓ اُن١ كفِذ ك٤ٚ اُؾؼبهح. ٝأػبف ُٞثٕٞ: ثؤ َه ؽبُخ أٝهٝثب ك٢ اُيَّ َّٞ اُـوة ا٫ّ اما رظ

ب شؼود  َّٔ َّٕ ثؼغ اُؼوٍٞ أَُز٤٘وح ك٤ٜب ُ ٍَ ك٢ أٝهٝثب اُؼظٞه اٍُٞط٠، ٝأ اُغٜبُخ هل ؽب

وة ٣َزٜلْٜٝٗ ٓب ٣ؾزبعٕٞ ا٤ُٚ ٧ْٜٗ ًبٗٞا ثبُؾبعخ ا٠ُ ٗلغ اُغٜبُخ ػٜ٘ب، ؽوهذ أثٞاة اُؼ

 .)ٝؽلْٛ ٍبكح اُؼِْ ك٢ مُي اُؼٜل

ٝا٤ُّٞ ك٢ ظَ اُزلٞم اُـوث٢ اُزٌِ٘ٞع٢ ٝأُؼوك٢، ٗوٟ أٝهٝثّب ٝأٓو٣ٌب ٣ـيٝإ اُؼبُْ ثِـزٜٔب 

ب٤ُّٔخ ا٤ٌِٗ٩ي٣ّخ ٝرو٤ّ٘برٜٔب اُزٌِ٘ٞع٤ّب اُزول٤ّٓخ اُغّواهح، ٣ُٝوبٍ: ُٞ اٗزظود أُب٤ٗب ك٢ اُؾوة اُؼ

 اُضب٤ٗخ، ُـيد اُِـخ ا٧ُٔب٤ّٗخ أطوبػبً شبٍؼخ ٖٓ ٛنٙ أُؼٔٞهح..

َّجبد، عّود ٓؼٜب ٗزبئظ ًبهص٤ّخ ػ٠ِ ع٤ٔغ  ٝثبُزٞاى١ ٓغ مُي، كفَ اُؼوة ك٢ ؽبٍُخ ٖٓ اُ

َّٕ ع٤َٔغ  ّ أَُز٣ٞبد، ُٖٝ أكفَ ٛ٘ب ك٢ ُـخ ا٧ههبّ )اٌُبهص٤ّخ ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ ٌُِِٔخ(، ٌُٖ أهٍٞ ثؤ

٤ّبد ٝا٧ههبّ، رش٤و ا٠ُ رواعغ اُّ٘برظ اُؼوث٢ ثغ٤ٔغ أٝعٜٚ، كزظ٤٘ق اُغبٓؼبد اُؼوث٤ّخ ا٩ؽظبئ

ؽبَه.. ٌُٖٝ ا٠ُ اُقِق ٓزواعؼبً، ٝؽوًخ اُزوعٔخ اُؼوث٤ّخ هِّذ ا٠ُ اُؾل ا٧ك٠ٗ )ٓوبهٗخ ثٔب 

ٍّ ٝعبُذ ٝؽووْذ  ٚ ٣ٝ٘زغٚ اُـوة(، ٝاٌُض٤و ٖٓ كٝه اُزوعٔخ، ٝاُز٢ طبُذ ك٢ ٣ٞ ُٔ ٣زوع

َّ  ؽؼٞهاً  ٤ّٔٓياً اٗلصود ٝرٞهلذ ػغِزٜب ػٖ اُلّٝهإ، ٝاُجؾٞس اُؼوث٤ّخ رٌبك رٌٕٞ ٓؼلٝٓخ أٓب

َّ٘خ  ٝكَْكدُ  ٝٓباُ٘برظ اُؼب٢ُٔ ُِجؾٞس ٝاُلّهاٍبد اُؼب٤ُّٔخ،  ّٕ اُجو٣طب٢ٗ ٣ووأ ك٢ اُ ا٩شبهح ا٠ُ أ

ػ٘لَ ًزت، ٝاُؼوث٢ هثغ طلؾخ.. كٜنٙ اؽظبئ٤ّخ أػَؾْذ ٓؼِٞٓخً  9ًزبثبً، ٝا٧ٓو٢ٌ٣  11

 اٌُض٤و٣ٖ. 

َُ ك٤ٚ ػٞآَ اُوٟٞ ٖٓ ٓغزٍٔغ  ٍٍ ٝٓزـ٤ّو ٗؼ٤ُشٚ ا٤ُّٞ، ؽ٤ش ٍز٘زو ّٞ َِّ ٓغزٔغٍ ؽب٢ٍُّ ٓزؾ –ك٢ ظ

ٍّ ػب٢ٍُّٔ عل٣ل، ٤ٍجوُى ك٤ٚ  -ؿوث٢ٍّ أٓو٢ٌّ٣ٍ  طوف ٤ٜٖٓٔ ٓ٘ن أهثؼ٤٘٤ّبد اُووٕ أُبػ٢، ا٠ُ ٗظب

ٍٍ ٍبكَْد ىٓ٘بً، ٗغلُ  ُْ كٝ َُ ٗغ ٍٍ عل٣لح، ٤ٍٝؤك ًٟ ٝكٝ َّ رؾلٍّ ٝكوطٍخ عل٣لٍح  كُٝه هٞ ََ٘ب أٓب أٗل

َّ٘ٞاد اُقٌٔ اُوبكٓخ  ٍَ اُ ِْ اُؼبُْ اُغل٣ل اُوبكّ، فبّطخ ف٬ ُْ ثوٍْ ٓؼبُ ُِٜ٘ٞع، كجوله ٓب ٍَٜ٘

َِّ اُّ٘ظبّ اُّن١ ثلأ ثقّؾِ ٬ِٓٓؾٚ ُِزٞ. 0202-0202 ٌٕ ك٢ ظ  ّ ثولِه ٓب ٤ٌٍٕٞ ُ٘ب ٝى

ِّ ػٖ ٛنا أُٞػٞع ٢ٌُٝ ٫ أرشؼُت ك٢ ٛنا اُؾل٣ش ا٥ٕ، ؽ٤ش ٤ٍؤفنٗ ٢ ا٫ٍزطواكُ ك٢ ا٬ٌُ

 ٍّ ٤َّب٤ٍّخ ٝا٩هزظبك٣ّخ ُِلٍّٝ ٝاُز٢ هبكر٘ب ٝروٞكُٗب ا٠ُ اُُٞٞط ك٢ ٗظب ا٠ُ اُلّفٍٞ ك٢ اُؾبُخ اُ

ً )هثّٔب ك٢ ٓوبُخ ٓ٘لظِخ ٍؤرٌِّْ ػٖ مُي(، ٍٝؤثو٠  ػب٢ٍُّٔ عل٣ل، كَؤروُى ا٬ٌُّ ػٖ ٛنا عبٗجب

اُوبكّ ٖٓ ا٣٧ّبّ، ٝاُّٜ٘ؼخ اُؼوث٤ّخ ا٧كث٤ّخ أُ٘زظوح، ٝاُلّٝه ػٖٔ اُؾبُخ اُضوبك٤خ أُ٘شٞكح ك٢ 
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أُِو٠ ػ٠ِ ا٧كثبء ك٢ ٛنٙ اُلزوح أُلظ٤ِّخ ك٢ ربه٣ـ اُّشؼٞة )هثّٔب اما ًّ٘ب ٫ٗلهى ٛنا ا٥ٕ، 

َِ ٖٓ ا٧ػٞاّ(، ُٜٝنا كبُلّٝه أُِو٠ ػ٠ِ أُضوق  ًّو مُي ٝٗلهًٚ ثؼل ٓوِٝه اُو٤ِ كبّٗ٘ب ؽزٔبً ٍ٘زن

ك٣ت ًج٤واً، ٝٛٞ اُوبكه ػ٠ِ اٍزوواء اُٞاهغ، ٝاٍزشواكٚ، ٝاُ٘ظو ا٠ُ ا٧ٓبّ، ٝٛنا ٓب هبك٢َٗ ٝا٧

َّطٞه، ا٠ُ اُزطّوم ا٠ُ ظبٛوح اُّوٝاثؾ ا٧كث٤ّخ اُؼوث٤ّخ، اُز٢ ٣غت  ك٢ ثلا٣خ اُؾل٣ش ًٝزبثخ ٛنٙ اُ

ٍّ ٓؼ٠، ٢ً ٣وٟ ا٧كثبء  ٝأُضولٕٞ أٗلَْٜ إٔ رجيؽ ا٤ُّٞ ٝإٔ رؼٞكَ ا٠ُ اُٞاعٜخ أًضو ٖٓ أ١ّ ٣ٞ

ك٢ هبكّ ا٣٧ّبّ ْٛ اُّن٣ٖ ٣ٔبهٍٕٞ كَٝه اُو٤بكحِ ٝاُوواِه ك٢ أُغزٔغ، ًٝٔب ٣ُوبٍ: ٫ ٣ٞعل ٛ٘بى 

 كوطخ ػظ٤ٔخ، ٣ٞعل كوطخ ػبك٣ّخ، رَزـِّٜب، كزظجؼ ػظ٤ٔخ. 

 منبر أدباء بالد الّشام "أنمورجاً"!

 ُلز٢٘ ٛنا أُ٘جو كج٢ اُلزوح ا٧ف٤وح ُؼلّح ػٞآَ: 

ُٜب ّٝ َّ رشزٍّذ ػوث٢ٍّ ٝاػؼ، أؽٞط ٓب ٌٕٗٞ ُوٝاثٍؾ ٝٓ٘بثٍو أ ، رٞه٤ذ ظٜٞهٙ، ك٘ؾٖ ا٥ٕ، ٝأٓب

َُ طٞربً، ٝطٞربً ؿ٤و ٓجؾٞػ، ٧ه٬ّ ٫ ثلّ ُٜب ٖٓ اُّظٜٞه، ٝاُزؼج٤و.. ٝٛٞ ك٢ ؽلّ  ٌّ ػوث٤ّخ، رش

َٕ ث٤َطبً، فبّطخً اما رظب كوِد مارٚ ؽوًخ صوبك٤ّخ، رَْٜ ُٝٞ ثغيٍء ث٤َؾ )ٝٛنا اُغيء ُٖ ٣ٌٞ

اُغٜٞك، ٝرّٞؽلِد أٌُِخ، ٝؽشَّ ػ٠ِ ظِٜٞه هٝاثؾ أكث٤ّخ هك٣لخ، رقِن أُ٘بكَخ اُز٢ ٗؾزبُط 

ٌَّ ٓغ هبكّ ا٣٧ّبّ ثظٔخً ك٢ ربه٣ـ ا٧كة اُؼوث٢، ٝٛ٘ب ٫ ٗجبُؾ، فبّطخً  ا٤ُٜب(، ٛنٙ أُ٘بثو ٍزش

 َُ  ٜب..اما ٓب ٗظوٗب ا٠ُ اُّوٝاثؾ اُؼوث٤ّخ مائؼخ اُّظ٤ذ، ٝٗظوٗب ٤ًَق ًبٕ رؤ٤ٍ

ٍّغ ٝا٩ىكٛبه، اما ٓب ه٤َُّغ ُٜب مُي،   ع٤ٔغ أُشبه٣غ اٌُجوٟ رُٞلُ ػجبهحً ػٖ كٌوح، ٝرؤفن ثبُزٞ

 ٌَ ََ ػ٤ِٜب ثبُّشٌَ اُّظؾ٤ؼ.. ٝٛ٘ب أرؾلُّس ػٖ "ٓ٘جو أكثبء ث٬ك اُّشبّ" ً٘ٔٞمط.. ٝٗٔٞمط هبث ٝاٗشـ

َّٕ ٛ٘بى اٌُض٤و هثّٔب ٓزُِ ٍّغ ٝاُزغلّك ٝا٩ىكٛبه، ٓغ ٣و٢٘٤ ثؤ ٖ أُ٘بثو ٝاُّوٝاثؾ اُز٢ رؼَٔ ك٢ ٞ

ٗلٌ أُؼٔبه، ٝاُز٢ ٖٓ أُؾزَٔ أّٜٗب هأد اُّ٘ٞه، أٝ ٍزوٟ اُّ٘ٞه ك٢ اُوبكّ ٖٓ ا٣٧ّبّ.. ٝٗؾٖ 

ٌّ اُؾبعخ ا٠ُ ٓضَ ٛنٙ أُشبهًخ، ٝأُ٘بكَخ، ٝاُز٢ أٍزط٤غ اُوٍٞ ثؤّٜٗب ٓ٘بكَخ رٌب٤ِّٓخ.. رقلّ  ثؤٓ

 ث٤ّخ اُؼوث٤ّخ.ا٧كة اُؼوث٢، ٝاُّٜ٘ؼخ اُضوبك٤ّخ ا٧ك

ٍّ ر٘ز٢ٔ ا٠ُ ٓقزِق اُلٍّٝ  صب٤ٜٗب، ش٤ُّٞٔخ أُ٘جو، ٝاُن١ َٗزُٔغ ٖٓ ف٬ُٚ ا٠ُ أطٞاِد أه٬

اُؼوث٤ّخ، ٖٓ شؼٍو ٝٗضٍو ٝهّظخ ٝٓوب٫ٍد ٗول٣ّخ ٝاػبءاٍد ػ٠ِ ًزٍت رَزؾنُّ ثٌَ رؤ٤ًل اُوواءح. 

رـ٢٘ ٝروكل أٌُزجخ اُؼوث٤ّخ، ٝٛٞ كوطخ ٤ُشٌَ ثٞعِٞكٙ ٓوًياً ٨ُثؾبس ٝاُلّهاٍبد ا٧كث٤ّخ اُز٢ 

 ٝاُؾوًخ اُضوبك٤ّخ ك٢ أُغَٔ. 

اُّوٝاثؾ اُؼوث٤ّخ اُز٢ ٗشؤد ٍبثوبً، اٍززجؼْذ ثبُّؼوٝهح ثؼلَ مُي اطلاه طؾٍق فبّطٍخ ثٜب، 

٣َّّٞ٘خ اُز٢ ًبٗذ كوطخً ُ٪ّؽ٬ع ػ٠ِ اُؾوًخ ا٧كث٤ّخ اُؼوث٤ّخ، ٝٓب آُذ ا٤ُٚ،  ٝاهبٓخ أُئرٔواد اُ

ب ٝرط٣ِٞوٛب.. ًَ مُي ٗؤَٓ إٔ ٣زغلّك ٖٓ ف٬ٍ ٛنٙ أُ٘بثو، اُز٢ ٣غت إٔ رزؾ٠ِّ ٝٓؾبُٝخ رغل٣لٛ

 ثٌبَٓ أَُئ٤ُّٝخ، ٝرلهى ؽغْ أَُئ٤ُّٝخ أُِوبح ػ٤ِٜب. 

ٍٖ ٣ظوُِٚ، ٣ٌَٝجُٚ اُقجوح، ٖٝٓ اهاكحٍ رٌٖٔ ك٢ ػوٍٞ  َِّ ش٢ء ٢ً ٣ٌجو، ٣ٝضٔو، ٫ ثلَّ ُٚ ٖٓ ىٓ ٌُ

 ػ٠ِ رؾو٤ن ٓب ٣ظجٞ ا٤ُٚ ٓ٘غيٝ اُؼَٔ.. ٝهِٞة اُوبئ٤ٖٔ ػ٤ِٚ، ٖٝٓ اطواٍه 

 إضاءة ال بذّ منها! 
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ٌِّذ ك٢ ػبُٔ٘ب اُؼوث٢، ٜٓ٘ب اُّواثطخ اُو٤ِّٔخ،  َّْ اُّوٝاثؾ ا٧كث٤ّخ اُز٢ رش ًَ مُي عؼ٢ِ٘ أٍزنًُو أٛ

كٔ٘ن اُوثغ ا٧ٍٝ ٖٓ اُووٕ اُؼشو٣ٖ شٜلد اُضوبكخ اُؼوث٤خ ٫ٝكح اُوٝاثؾ ا٧كث٤خ، أ٫ًٝ ٓغ 

، ػ٠ِ اصو عَِبد ك٢ ث٤ذ ًَ ٖٓ 1902اُز٢ رؤٍَذ ك٢ ٣ٞ٤ٗٞهى ه٤ٍٔبً ٍ٘خ ” ٤ِٔخاُواثطخ اُو“

ٝعجوإ ف٤َِ عجوإ، ٝػٔذ ”( اَُبئؼ“ػجلا ٤َُٔؼ ؽلّاك )طؾبك٢ ًبٕ ٣ظله طؾ٤لخ 

ا٫عزٔبػبد ٬ًً ٖٓ: عجوإ، ا٤ِ٣ب أثٞ ٓبػ٢، ٤َٗت ػو٣ؼخ، هش٤ل أ٣ٞة، ػجلا٤َُٔؼ ؽلاك، 

٤ْ ًبرَل٤ٌِ، ٤ٓٝقبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ، ٝؽَت ا٧ف٤و ك٢ ٓنًوارٚ كبٕ ٗلهح ؽلاك، ا٤ُبً ػطب هللا، ُٝ

ٕ ثؤِٚ ِ ّٝ  .ٓؾؼو اُزؤ٤ٌٍ ك

اٍزلػ٠ ٫ٝكح ٓ٘بثو أكث٤خ ” اُواثطخ اُو٤ِٔخ“ٝك٢ ٛنا ا٤َُبم، ٫ ثل ٖٓ ا٩شبهح ا٠ُ إٔ ٗشٞء 

ٝٗبشوٛب ػجلا٤َُٔؼ ” اَُبئؼ“ٝٗبشوٛب ٤َٗت ػو٣ؼخ، عو٣لح ” اُلٕ٘ٞ“ٝصوبك٤خ ٜٓ٘ب ٓغِخ 

ٝٗبشوٛب ا٤ِ٣ب أثٞ ٓبػ٢. ٝاُؾبٍ ٣٘طجن ػ٠ِ عٔبػخ أثُٞٞ اُز٢ رشٌِذ ” ا٤َُٔو“ٝٓغِخ ؽلاك، 

ٝٓئٍَٜب ” أثُٞٞ“، ٢ٛٝ عٔبػخ شؼو٣خ هٝٓبٗز٤ٌ٤خ ًبٕ َُبٕ ؽبُٜب ٓغِخ 1990ك٢ اُوبٛوح ٍ٘خ 

ٛٞ اُشبػو أؽٔل ى٢ً أثٞ شبك١ ٝػٔذ أػ٬ٓب ٓظو٤٣ٖ ٝػوثبً ٖٓ أٓضبٍ اثوا٤ْٛ ٗبع٢، ٝػ٢ِ 

 .أث٢ اُوبٍْ اُشبث٢، ٝآفو٣ٖٓؾٔٞك ؽٚ، ٝ

ك٢ ٓل٣٘خ ٍبٝ ثبُٝٞ ثبُجواى٣َ ” اُؼظجخ ا٧ٗل٤َُخ“ثؼل ػبّ ٝاؽل ٖٓ ٗشٞء عٔبػخ أثُٞٞ رؤٍَذ 

ػ٠ِ ٣ل١ اُشبػو اُِج٘ب٢ٗ أُٜبعو ٤ٓش٤َ ٗؼٔبٕ ٝشل٤ن ٓؼِٞف، ٝػبشذ ىٓ٘ب أؽٍٞ ٖٓ هاثطخ 

قٞه١ ٝمُي ثلءاً ٖٓ ٍ٘خ عجوإ، ٝهل روأٍٜب ثؼل هؽ٤َ ٓئٍَٜب اُشبػو اُوو١ٝ هش٤ل ٤ٍِْ اُ

 .. ًٝبٕ ٖٓ ث٤ٖ أثوى أػؼبئٜب اُشؼواء كٞى١ ٝأُؼِٞف ٝا٤ُبً كوؽبد1921

ٓغ ٓ٘زظق اُووٕ أُبػ٢ رٞهق رؤ٤ٌٍ اُؼظت ٝاُغٔؼ٤بد ا٧كث٤خ ك٢ أُٜغو ًٝبٕ آفوٛب 

 .اُز٢ أٍَٜب ػوَ اُغو، ًٝبٕ ٖٓ ث٤ٖ أػؼبئٜب ٤ٓش٤َ ٓؼِٞف” اُ٘بك١ اُل٤٘٤و٢“عٔؼ٤خ 

أُٜغو ثبٗلزبؽْٜ ػ٠ِ رغبهة اُضوبكبد ا٤ٓ٧و٤ًخ كٝهاً أٍب٤ٍب ك٢ اُٜبّ ا٧كثبء اُؼوة ُؼت أكثبء 

رؤ٤ٌٍ اُغٔؼ٤بد ٝاُ٘ٞاك١ ا٧كث٤خ. ٍٝٞف ٣شٜل اُؼبُْ اُؼوث٢ ك٢ اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ اُووٕ 

اُؼشو٣ٖ ه٤بّ ػشواد اُغٔؼ٤بد ٝاُ٘ٞاك١ ٝاُغٔبػبد ا٧كث٤خ ٖٓ كٓشن ا٠ُ ط٘ؼبء ٖٝٓ اُوبٛوح 

اه اُج٤ؼبء ٖٝٓ ثـلاك ا٠ُ ث٤وٝد. ٝٓٔب ٫ شي ك٤ٚ إٔ ٛنٙ اُغٔؼ٤بد اُز٢ عٔؼذ أكثبء ا٠ُ اُل

ٓزؼلك١ ا٫رغبٛبد اُلٌو٣خ ٝأُشبهة ا٧كث٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ، ُؼجذ أكٝاها ثبُـخ ا٤ٔٛ٧خ ك٢ ٜٗؼخ 

 .ا٧كة اُؼوث٢

َّ ٜٗؼٍخ ػوث٤ّخ صوبك٤ٍّخ عل٣لحٍ.. ٝٓزغلّكح.. رَبْٛ ك٢ ه٤بكح َٕ أٓب َٖ  ٗؤَٓ إٔ ٌٗٞ أُغزٔؼبد ا٠ُ أٓبً

 ٓؼ٤ئٍخ ثبُّوه٢.. ٝا٩ٗلزبػ.. ٝاُؾؼبهح!

 المراجع: 

. ٗٞه١ اُغّواػ.٫ٝكح اُغٔؼ٤بد ٝاُوٝاثؾ ا٧كث٤خ اُؼوث٤خ ٝٓٞرٜبٓوبُخ:   

 ًزبة: هّظخ ا٧كة اُؼوث٢. ك. فبُل ٣ٍٞق. 

 ًزبة: ا٧كة اُؼوث٢ ػجو اُؼظٞه. ٛلٟ اُز٢ٔ٤ٔ. 

ك٢ اُؾؼبهح. ٓؾٔٞك اُّشوهب١ٝ.ٓوبُخ: اُضوبكخ اُؼوث٤ّخ ٝأصوٛب   
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  فؤاد رشا أستاذه-5

 الذاتٌة السٌرة

 فإاد رشا  

 المنٌا محافظة من  

 االنجلٌزٌه اللؽه لسم اآلداب كلٌة فى درست  

 اإللكترونٌة البوابات من بالعدٌد كاتبه 

 أعمالها نماذج من

 الحلو النص  

 فؤاد رشا: بملم

 والمظهر العام ،بالشكل سواء حد على والنساء الالرج من العدٌد لدى األنوثه مفهوم إلترن

 والعطاء الحب على األنثى ،فمدرة وعطاء سلون األنوثة أن ،بٌنما والجاذبٌة، الخارجى

 .الملة إال ٌدركه ٌكاد ال الذى األعمك المفهوم هى والتضحٌة

ً  المجتمعات بعض فى ً  كانوا لدٌما  باألنثى ،والعار ،والنمص الضعؾ معانى ٌلصمون ما ؼالبا

 دون الموٌة ،هى الحك فاألنثى الحمٌمٌة، األنثى شخصٌة عن ماٌكون أبعد خاطا،و مفهوم ،وهو

 اآلمن المبلذ هى ،و والفرح البهجة صنع على المادرة هى ، حاجة دون ،والمعطاءة ضعؾ

 .وأصعبها األولات أشد فى للرجل

 واألبرز األهم السبب هو كان، المجتمعات بعض ساد الذى لؤلنوثة المؽلوط المعنى ذلن ولعل

 فى األنوثة مفهوم إختزال تم ،حٌث التجمٌل عٌادات على  السٌدات من العدٌد تهافت وراء

 الذاتً التثمٌؾ وراء بالسعى اإلهتمام دون الخارجى، والمظهر العالى والكعب الصناعى الجمال

 دمٌة لمجرد  حولهن ا،مم تمدٌر ألل على أحداث من حولهن ماٌدور فهم محاولة ،أو ألنفسهن

 على العربٌة، المجتمعات فى واله وٌة،بخاصةً  المضمون ،مفرؼة مسخ عن عبارة" باربى"

ً  العكس  .الؽربٌة المجتمعات فى المرأة شخصٌة من تماما

 تجمٌل، أو تصنع دون اإلنتباه لفت على لادرة داخلها من ولوة لدرات منها ،تنبع الحمٌمٌة األنثى

ً  ٌختلؾ وجمال شراقوإ لوة تشع وكؤنها  .والمظهر المبلمح جمال مجرد عن تماما

 وإحترامها شخصٌتها بموة إحساسها ،هو وأنوثتها نفسها من الواثمة المرأة ممٌزات أهم من ولعل

 ، بالمعلومات التزود على والعمل بالتثمٌؾ، شخصٌتها تنمٌة على اوالً،والعمل لنفسها الداخلى

 .العالم حول الجمال ملكات مسابمات إجتٌاز وطشر أهم من الثمافة كانت ولذلن
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ً  ممبول ،وؼٌر نهار لٌل المرآة أمام للولوؾ فمط تخلك لم فالمرأة  األعمال فى أختزالها أٌضا

 .ألنوثتها وإهانة المرأة لشخصٌة محو ،فهذا المنزلٌة

ً  تذكرى عزٌزتى ً  وانت ى المجتمع نصؾ أنن  ....دوما  .الحلو نصفه أٌضا

 دول جالن مبرون ! 

 فؤاد رشا: بملم

 اإلناث، على الذكور إنجاب نفضل ، والمرى الرٌؾ فى وبخاصه العربٌة مجتمعاتنا فى الزلنا

 نسبة زٌادة من الرؼم ،فعلى العمول بعض على المخٌم بظبلمه ٌبلحمنا مازال جاهلى موروث

 من لها المحل التى األفكار بعض بترسٌخ إرتبط الموروث هذا أن ،إال والتعلٌمى الثمافى الوعى

  الحالى عصرنا فى اإلعراب

 وهو ، العابلة إسم حامل وأنه اإلنمراض من النسل حامى هو الذكر أن; المثال سبٌل على منها

 المرٌب الماضى فً سببا   كانت األفكار هذه ، وابناإه وزوجته أهله على الموامه عن المسإول

  الطبلق حاالت من لكثٌر

 كلمات من تتلماه كانت لما ، الجاهلٌة عصور مثل باألنثى بشرت ذاإ خدٌها لطمت زوجة من فكم

 بل ، لئلناث إنجابها على واللوم واللمز والؽمز وحماتها زوجها من السكٌن كحد تطعنها

 إنجاب إستحسان فكرة وطدت التى الشعبٌة األمثال ذلن على دلٌل وخٌر  ، بذلن ومعاٌرتها

 البٌت جدار إتهد صبٌة دى لالوا ،ولما وإنسند ضهرى شتدإ ولد ده لالوا ولما" منها و الذكور

 بنات مافٌه اللى البٌت" ومنها عمود بعد ربما األنثى ساندت أمثال ظهرت الممابل ،فى" علٌا

 ".حنٌه مافٌه

 فإن ذكر إلنجاب منهن محاولة فى أطفال ستة إلى خمس من أنجبن بعضهن نساء على تعرفت 

 ، الولد ٌؤتى أن إلى ومرات مرات حظهن جربن أنثى، لمولودا وجاء بالفشل المحاولة باءت

 هو ربما الزوج أن منى إعتمادا   الشكل، بهذا وصحتن نفسن ترهمٌن لماذا إحداهن سإال وعند

 وتستكٌن تهدأ حتى الولد فى ترؼب من هى إنها وهى!  بالصدمه ،فإذا ذلن على أجبرها من

 من األؼراب ألحد لصر أو طال عمر بعد جالزو إرث ٌذهب أن خشٌة  ووساوسها أفكارها

  ؟؟ العابلة

 لبل النساء عمول تؤسر ؼرٌبه أفكار!  ؟ هللا مع ٌعند أن ٌستطٌع أحد وهل!؟ أؼراب العابلة وهل

 عند أصبح المجتمعى الموروث ممابل فى التعلٌم أن إال متعلمات كونهن من بالرؼم الرجال

 .صفر ٌساوى البعض

  فجاءفى األبناء بٌن العدل على الدٌن وحض بل األحادٌث من كثٌر فى رأةالم فضل الدٌنى الوالع

 دلٌل ٌرد لم ،كما"النساء لفضلت أحد مفضبل   كنت ،فلو العطٌة فى اوالدكم بٌن سووا" الحدٌث

ل ه ن  : )  تعالى فمال المرأة على بجنسه مفضل الرجل أن على شرعى ثل   و  ي م  ن   ال ذ  ه   ع لٌ 

وؾ   عر   للحٌاة كؤساس والمساواة، العدل مبدأ ت مر عظٌمة، لاعدة تتضمن الكرٌمه اآلٌه هذة ( ب الم 

 .الحموق فى الزوجٌة
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 من حرمانها عن ،ناهٌن المرأة ضد العنؾ المجتمعات من العدٌد مارست ، ذلن من وبالرؼم

 كثٌر ىعل  حصلن أننا أنكر ال ، بخس بثمن ،أو منه أجزاء عن التنازل ممابل أخذه أو المٌراث

  كثٌرا المرأة ساندت التى الموانٌن من العدٌد صٌاؼة تم لد ،وأنه حمولنا من

 المرأة، ضد وجسدٌا   فكرٌا   عنفا   ٌمارس عتٌمه فكرٌة بموروثات ٌتشدق ممن البعض هنان أن إال

 إال ، ولمعهن الفتٌات تعنٌؾ ممابل الذكور تدلٌل من حذرت التى الدراسات من العدٌد ل دمت ولد

 فٌما عنه مانتج وهو ، الرجل لصالح الشا بعض والمضاٌمات التعصب تواجه الزالت المرأة أن

 الحما ،سنتناولها الجنسٌن كبل خسارة إلى أدى النسوى المجتمع لبل من عنٌفة أفعال ردود بعد

  آخر ممال فى
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  سامً بسام االستاذ-6

 الذاتٌة السٌرة

 الذات تطوٌر مجال فً كاتب 

 ًالذهنً_ النفسً التهكٌر اخصاب   

 كالٌفورنٌا جامعة- الدولٌة االعتماد منظمة من معتمد مدرب. 

 : أعماله من نماذج

 الذات احترام 

 

 معتمد او باشخاص رابطها بٌكون حتً او هدؾ فً علٌها بٌدور لٌمته ع ٌدور بٌجً لما معظمنا

 العالم ع كبٌر بشكل معتمده الذات لٌمة مفهوم بٌكون هنا ومن بالنفس بالثمة مرتبطة انها

  الذات مكونات البداٌة فً نعرؾ فمحتاجٌن الذات لٌمة عن هنتكلم اننا وبما الخارجً

 فلمنج" التاثٌر ع وممدرته الخارجً الشكل:  الجسم" 

 التعلم نظرٌات بحسب" االدران عن المسإول:  العمل" 

 السماوٌة الدٌانات" االنسانً والوجود الحٌاة سر:  الروح 

 معظمنا اللً ونظرتنا سلوكنا عنهم وناتج تصرفتنا بٌشكلو دول مكونات ثبلث ان نعرؾ ومهم

 ازي نعرؾ بسٌط رحلة فً نروح كدا تعالو"  الحٌاة فً لٌمته علً للحكم كمعٌار بٌخدهم

 كان وتكوٌنا اعتمادنا كان الرحمٌة البٌبة فً كنا لما الرحلة بداٌة فً" اتكونت ونفسنا نظرتنا

. تتشكل ونفسنا ونظرتنا اعتمادنا بدأ اتولدنا لما كدا بعد و السري الحبل طرٌك عن باالم مرتبط

 اللً بالذات االحساس اتكون فمنهنا دور لٌها كان التنشٌبة ومإسسات وكل االسرة ع باالعتماد

  الخارجً العالم ع كبٌر بشكل مرتبط اصبح

 الً  الخارج من بالنفس االحساس ننمل اننا هو" الذات تمدٌر فً خطوة اول كدا علشان

 هً هل" فٌن الحمٌمٌة لٌمٌتنا احنا"  مهم سإال نفسنا ونسال" الدخل من بالنفس االحساس

 دي حاجات كل ان هنبللً كدا ركزنا لو بشؽؾ هل وماما بابا ب مرتبطه هل بشخص مرتبطة

 ان كدا معنً" ٌطلع احتمال هٌنزل واللً هٌنزل هٌطلع اللً"  بٌمول المادة لانون وعندنا مادٌة

  أحد التعلك هٌكون وبكدا دي الحاجات بوجود مرتبط هٌكون باالمان واحساسنا وتمدٌرنا نظرتنا

 ...الذات اكتشاؾ نعٌد محتاجٌن كدا علشان. الذات لٌمة انخفاض بتسبب اللً الروابط
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 بكر أٌمن االستاذ-7

 الذاتٌة السٌرة

 مود بكر اإلسم /أٌمن السٌد دمحم مح

 اللمب /أٌمن بكر

 1791/8/1تارٌخ المٌبلد/

 العمل/لوات مسلحه بالمعاش

 ثبلثة ابناء وأعول/متزوج  االجتماعٌة الحالة

 العنوان /جمهورٌة مصر العربٌة محافظة الشرلٌه

  maboamgad2001@Yahoo.coعنوان البرٌد اإللكترونً 

 المإهبلت العلمٌه 

 جانعة الزلازٌك2002بكالورٌوس تجارة -٨

 2019شهادة المركز الثمافً االسبلمً التابع لوزارة االولاؾ المصرٌه -٢

 ادرس حالٌا بدبلوم المعهد العالً للدراسات اإلسبلمٌه بالماهره -٣

المعهد العالً لؤلبمة    أمرٌكا-ماجستٌر  اإلمامة والخطابة بالجامعه اإلسبلمٌه بوالٌة منٌسوتا-٤
 2020والخطباء 

 امرٌكا المعهد العالً لؤلبمة والخطباء -باحث دكتوراة بالجامعه اإلسبلمٌه بوالٌة منٌسوتا-٥

 أعماله من

 ممال عن مكارم األخالق 

 -الحمد هلل رب العالمٌن، واشهد ان ال إله إال هللا واشهد ان دمحم عبده ورسوله وبعد:

 تعالً عن سلسلة مكارم االخبلق، فالدٌن االسبلمً )عمٌدة،وشرٌعة، سوؾ أتحدث بمشٌبة هللا

 واخبلق(،  فاالخبلق االمحمودة ال حصر لها، ومنها:

 )حسن الخلك الصدق، الحٌاء، العفو، السماحة، االمانة....... 

 واول ما أبدأ به من مكارم األخبلق هو )حسن الخلك(.

mailto:/www.aboamgad2001@Yahoo.com
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ن المعاملااة ، أساااس المعاملااة هااو حساان الخلااك وكااان ونعلاام جمٌعااا بااإن الاادٌن االساابلمً هااو دٌاا

الرسول " ملسو هيلع هللا ىلص " ٌتصؾ بمكارم األخبلق ، فزكاه ربه فمال تعالً "وإنن لعلً خلك عظٌم" )سورة 

 ( كانت هذه من أهم الممٌزات التً تمتع بها الرسول ،2الملم:

علٌه وسلم شادٌد الحارص علاى  والتً حرص على تعلٌمها ألصحابه . وكان الرسول  صلً هللا 

عن جابر بان عبادهللا:لال رساول توصٌة أصدلاإه بحسن الخلك وبمكارم األخبلق ، وفً الحدٌث 

ان كم أخبللًاا،  هللا صلً هللا علٌه وسلم:) ، وألارب كم مناً مجلًساا ٌاوم  المٌاماة  أحاس   ً إن  من أحب  كم إلا

ً  وأبعد كم منً مجلًسا ٌاوم  ا كم إل ، لاالوا: الث رثاارون   لمٌاماة  وإن  أبؽض  تفٌهماون  ، والم  لون  تشاد   ، والم 

نا تكب  ارون   الثرثارون   لد عل م  ؟ لال: الم  ، فما المتفٌهمون  لون  ( ")اخرجاه الترماذي وصاححه والمتشد  

 االلبانً"

وفً الحدٌث السابك دلٌل واضح على أهمٌة التمسن باألخبلق فً التعامل ماع النااس ، حٌاث أن  

لااة الحساانة تجعاال االنسااان ألاارب بماان هاام حولااه ،كمااا أنااه ٌسااتطٌع أن ٌصاال إلااى للااوبهم، المعام

ومكارم األخبلق تكسب االنسان الدارٌن الدنٌا واآلخره، فهو سٌجد محبة شدٌدة مان النااس ، كماا 

 أنه فً الدار اآلخرة سٌنال صحبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً الجنة

متع بمكاارم األخابلق بال مان تتصاؾ أخبللاه بالساوء فهاو ال ٌحظاى . كما أن االنسان الذي ال ٌت 

بؤي سعادة ، حٌث أن الناس تنفر منه فً الدنٌا ، كما أنه لن ٌنال صحبة الرساول صالً هللا علٌاه 

وسلم فً اآلخرة . وأهمٌة التمسن باألخبلق الحمٌدة و أثرهااعلى المجتماع، فااألخبلق لام تمتصار 

مٌاع النااس مان مختلاؾ الادٌانات ، حٌاث أن حسان الخلاك ٌعناً فمط علاى المسالمٌن بال شاملت ج

 النهوض بالمجتمع والرلً به ،

فعناادما ٌراعااً االنسااان حرمااة أخٌااه االنسااان ،أو عناادما ٌااتلفظ ألفاظاااً حساانة أثناااء الحاادٌث معااه  

ستبمى األلفاة لابماة باٌن النااس علاى مار العصاور . أهمٌاة األخابلق الحمٌادة و أثرهاا علاى عمال 

الصااالح  ماان أكثاار األعمااال التااً ٌتماارب بهااا االنسااان إلااى هللا ، وهااً كفٌلااة بااؤن تزٌااد  اإلنسااان

حسنات االنسان فً مٌزانه، وإن صاحب الخلك الحسن ٌكاون مان خٌار ماا علاى األرض ، حٌاث 

أن الرسول صلً هللا علٌه وسلم كان دوماً ٌشدد فً التحذٌر من إٌذاء اآلخارٌن ساواء باللساان أو 

ى من خبلل النظرات . فلو تخٌلنا مجتمع ال ٌحتارم فٌاه أحاد اآلخار ،كماا تارن الكال بالٌد ، أو حت

 أخبلله ،

سنجد أن هذا ٌنتهن حرمة بٌت هاذا وٌهتان عرضاه ، كماا أن ساوؾ ٌماوم بالتعادي علاى حماوق  

هااذا دون أن ٌشااعر بااؤدنً ذنااب ، األماار الااذي ٌعنااً فساااد المجتمااع وتهتاان العبللااات ألبعااد حااد ، 

 : إنما األمم األخبلق ما بمٌت ** فإن هم ذهبت اخبللهم ذهبوا . اعروعلى لول الش

وحسن الخلك عند هللا عظٌم تماماً كعظمة المٌام والصٌام ، حٌاث أن الخلاك الحسان ٌمٌاد صااحبه  

: رفع األذى عن الطرٌك ، االحسان إلى الفمٌر ،  من ارتكاب المعاصً ، ومن أمثلة حسن الخلك

حتاارام الكبٌاار ، االحسااان إلااى الشااٌخ الكبٌاار وإلااى السااٌدة العاااجزة العطااؾ علااى الصااؽٌر ، وا

الضعٌفة ، االحسان إلى الزوجة وإلى الوالدٌن ، أن ٌسلم الناس من لسان االنساان مان أذاه ، كماا 

ٌفعلهاا،وفً نهاٌاة الحادٌث اتوجاه إلاً هللا باؤن أن ٌكون محبوباً بٌن الناس فً جمٌع األمور التاً 

 األخبلق. ٌهدٌنا جمٌعا ألحسن
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 كتبه/ أٌمن بكر                                                                                   

 باحث دكتوراة فً العلوم الشرعٌه

 الشٌن رشا االستاذه-8

 الذاتٌة السٌرة

  تعرٌف بطالة

 لجنسٌةا مصرٌة..  ٨٢١٨ لعام مارس من التاسع فً ولدت..  الشٌن محمود رشا االسم 

  الماهرة جامعة الصحافه لسم اإلعبلم بكالورٌوس علً حاصلة.. 

  األلدم الً االحدث من الصحفٌه خبراتً

 كل من الخمٌس ٌصدر والذي بالخارج المصرٌٌن بجرٌدة أسبوعً ممال اكتب حالٌا 

  أسبوع

 عام حتً ٢٠٨٢ عام منذ بؤمرٌكا ببلدي صوت جرٌدة تحرٌر مدٌر منصب اشؽل كنت 

٢٠٨٢ 

 ٢٠٨٨ عام حتً ٢٠٠٢ عام من الموجز لجرٌدة المناة لمحافظات مراسلة ملتع 

 وكنت شاشتً بمجلة اتدرب كنت كما ٢٠٠٣ عام األمة صوت بجرٌدة أٌضا عملت 

 .االخبار صفحة عن بها مسإولة

 عام المطرٌة الراٌة لجرٌدة المصري والتلفزٌون اإلذاعة لمهرجان إعبلمٌة بتؽطٌة لمت 

٢٠٠٣ 

 والمصور والكواكب مزٌكا مجلة من بكل عملت  

 ً٢٠٠٠ عام العربً اللواء بجرٌدة اتدرب كنت اعبلم بكلٌة الثالثه الفرلة ف 

 ٨٢٢١ عام الشرلٌة اخبار بجرٌدة اعبلم كلٌة األولً بالفرلة وانا تدربت 

 : أعمالها من

 الترٌندات ثورة 

 فمد أن بعد والتافهٌن نوالجاهلٌ المنبوذٌن لبلة..  لؤلسؾ االجتماعً التواصل موالع صارت

 وتمالٌد عادات حسب علً واألسري االجتماعً والتواصل الفكر نشر وهو اؼراضة أسمً

 . اوروبً أو كان عربً بلد كل وثمافة

 علً الماريء حصول سرعة فً الصحفٌة الموالع واالنستجرام والتوٌتر بون الفٌس نافس ولمد

 تلن علً واالحداث الترٌندات هذه منالشة ةبالتبعٌ صار ثم ومن وممروءة مصورة المعلومة

 مزرٌا الوضع أصبح التكنولوجً التمدم مع الصحافة تتطور أن من وبدال..  ذلن بعد الموالع

 بؤي عبللة أي له لٌس شخص أي رتبها لٌتملد معناها الصحافة وفمدت الشًء بعض ومخجبل

 . بصلة للصحافة ٌمت موضوع
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 كانت سواء برمتها الصحافة عزمها مافً بكل تركل لتواصلا موالع جعل هذا المؤساوي الوضع

 فتفوق الصحافة فنون علً التواصل موالع بتفوق حكم السرعة وعصر الكترونٌة أو ورلٌه

 . الضخمة الطباعة وماكٌنات الدشت وورق الملم علً الموباٌل أو والكمبٌوتر توب البلب

 لهم صار.. ذلن وراء من ملٌونٌرات واأصبح ذلن بعد ثم الترٌندات ابطال هم الجهبلء صار

 ترٌند..  الؽرٌبة الترٌندات اسبوع..  األسبوع هذا كان..  ومعجبٌن ومتابعٌن وصٌت صوت

 مراكز أحد فً أدتها التً الرلص وصلة أن ابدا تتولع لم التً" لوردٌانا" البرازٌلٌة الرالصة

 الرالصات لمصاؾ تصل كً وسنوات سنوات سعً بعد الحد هذا الً ستشهرها التجمٌل

 .. الشهٌرات

 تفصٌلٌا موضوعها الصحافة أبرزت ذلن بعد ثم الشهٌر بالفٌدٌو واحد رلم الترٌند كانت لوردٌانا

. 

 بشكل بتملٌدهم ولام الكرٌم المرآن إذاعة مذٌعً من سخر الذي الشاب ترٌند..  الثانً الترٌند

 التارٌخٌة اإلذاعة حك فً إهانة ٌمثل مما ٌفعلون ما علً ٌضحن الجمهور أن واألؼرب مستفز

 الموافك..  ٨٢٦٤ عام مارس من ٢٥ ٌوم فً الناصر عبد جمال الراحل الربٌس أنشؤها التً

 صباح من السادسة الساعة تمام فً االربعاء ٌوم هجرٌا ٨٣١٣ لعام المعدة ذي من ٨٨ هجرٌا

 عشر الحادٌة الساعة حتً السادسة الساعة من ٌومٌا ساعة ٨٤ لدرها إرسال بمدة الٌوم ذلن

 لصٌرة إحداهما موجتٌن علً مساءا عشر الحادٌة الساعة حتً الثانٌة الساعة ومن صباحا

 .هٌرتز كٌلو ٣٠,٧٥ وطولها

 ضد والصحافة الجمهور وتضامن اإلذاعة ومذٌعً الجمهور ؼضب المستفز الترٌند هذا أثار

 .والتوٌتر بون الفٌس صفحات علً هذا وظهر محترم الؽٌر الشخص هذا

 حصد أجل من محمودا أو سٌبا كان شًء أي لفعل البعض دفع لد الشهرة جنون أن ٌبدو

 ..  والمشاركات االعجابات

 تجردت عندما الشمٌك العراق بدولة شهٌر حادث وهو اإلطبلق علً األسوأ وهو الثالث الترٌند

 شٌبا وكؤن طرٌمها وأكملت دبار بدم دجلة نهر مٌاة فً بطفلٌها وألمت األمومة مشاعر من امرأة

 عامة ؼضب علً الترٌند هذا حاز..  حضانتهما علً طلٌمها خبلفات بسبب وذلن ٌكن لم

 الشٌطان ٌشفك والتً المشاعر المعدومة المرأة هذه بمحاكمة وطالبوا مٌدٌا السوشٌال جمهور

 .. هذه فعلتها من

 . وفظاعة ؼرابة أكثر كان كلما واألٌام السنٌن بنا تمدمت وكلما ؼرٌب عالم أنه حما

 الشٌن رشا                                
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 العال عبد فتحً دمحم.د-9

 : أعماله من

 الصامتة والحرب البٌولوجً السالح 

 :ممدمة

 الحصار علٌها وتفرض التصادٌاتها وتهزم بؤكملها دوال تموض التً المدهشة الحروب من نوع

 التارٌخ لدم  لدٌمة حروب... بارود رابحة  حتى أو شظاٌا دون المبلٌٌن منها وتمتل المحكم

 عنفا االشد الحرب فهً ذلن ومع  للطابرة موضع او لدبابة مكانا  تلمح  أن دون رحاها تدور

 .البٌولوجٌة الحرب أو الصامتة الحرب إنها وفتكا

 : وحدٌثا لدٌما البٌولوجٌة الحرب تارٌخ

 لنشر متعمد بشكل والفٌروسات كالبكترٌا الجراثٌم استخدام تتضمن والتً الجرثومٌة الحرب هً

 .والنباتات والحٌوانات البشر بٌن والموت األوببة

 حٌث م.ق611 عام وذلن سولون الٌونانً المابد هو السبلح هذا استخدم من أول ان ٌعتمد

 . أعداإه منه ٌشرب الذي النهر مٌاه تلوٌث فً( الهٌلٌوروس) نبات جذور استخدم

 

 مملإة أكٌاس ألمى حٌث كسبلح الثعابٌن( هانٌبعل)  المرطاجً المابد استخدم م.ق184 عام ًوف

 .الهزٌمة بهم وأنزل الذعر بٌنهم أولع مما اعدابه سفن على بالثعابٌن

 المابد من عمدي وبتدبٌر مٌبلدٌة 1347 عام فكان الحدٌث بمعناه بٌولوجً هجوم أول أما

 األسود البحر داخل المرم جزٌرة شبه فً كافا لمدٌنة حصاره طال والذي( بٌج جانً) المؽولً

  أهالً من ٌنتمم وحتى االنسحاب إلى اضطره مما جنوده بٌن الطاعون انتشر حتى عام من ألكثر

 باستخدام بالطاعون المصابة جنوده أجساد فؤلمى بحمهم حرب جرٌمة تنفٌذ على ألدم فمد كافا

 أوروبا إلى فروا والذٌن االهالً بٌن الطاعون فانتشر ةالمحاصر كافا أهالً على  المجنٌك

 .األوروبٌة المارة سكان ثلث حصد الذي األسود الموت لٌنشروا

( الخبٌثة الجمرة)  جرثومة  االنجلٌز استخدم  الثانٌة العالمٌة الحرب وأبان الحدٌث العصر وفً

 حتى آثارها من تعانً ندااسكتبل وظلت اإلسكتبلندٌة، جرونارد جزٌرة  فً بٌولوجً  كسبلح

 .1987 عام
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 الصٌنٌٌن وجٌانؽشً تشٌجٌانػ إللٌمً فً  والطاعون الكولٌرا مٌكروب بنشر الٌابان لامت كما

 المدن على األمرٌكٌة دولٌتل ؼارة  من الناجٌن  األمرٌكٌٌن للطٌارٌن االهالً إٌواء من  لبلنتمام

 .الٌابانٌة

 

 

 : جنٌؾ اتفالٌة

 نتابجها وحصر فٌها التحكم إمكانٌة وعدم محلٌا تطوٌرها وسهولة ألسلحةا هذه لخطورة نظرا

 امتنعت ولد األسلحة هذه من للحد 1925 عام جنٌؾ اتفالٌة الكبرى الدول ولعت فمد وتؤثٌرها

 فً السوفٌتً واالتحاد برٌطانٌا لجهود وانضمت عادت ثم البداٌة فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 .الماضً المرن من الستٌنات فً وذلن البٌولوجً السبلح نزع اتجاه

 العال عبد فتحً دمحم. د
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 الخامس لمسما

 الٌومٌات
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 علً حلمً دكتور

 الذاتٌة السٌرة

 العلٌم عبد علً حلمً د  

 ٢٠٠٤ صٌدلة بكالورٌوس 

 و اولٌة اسعافات دورة اجتاز markting skills التؤمٌن فً عمل ازٌكالزل جامعة 

 ٢٠٨٢ عام حتً االبراهٌمٌة بعٌادة الجودة  مسبول ٢٠٠٥ عام منذ الصحً

 ٢٠٨٢ حتً ٢٠٠٧ من بالرٌاض النادر فرحان بمجموعة عمل 

 ٢٠٨٢عام منذ الشرلٌة بمحافظة صٌدلٌة ٌمتلن 

 واالدب للتارٌخ محب 

 

 الٌومٌات 

 الجودة ٌومٌات

1-8-2119 

 انطلك ثم الٌومً فطوري إحضار إلى للعمل حضوري موعد للب اسرع ان الٌومٌه عاداتً من

 تطل التً الساحرة والطبٌعة الخضرة اطبللة وسط أجدها نفسٌة راحة. الصٌدلٌة فً مكتبً إلى

 . مذاق للحٌاة ٌصبح الشاي وكوب الفطور ومع العٌادة علٌها

 . المهمه هذه هلتس التً األدوات ؼٌاب وسط ذاته حد فً شاق أمر فهو كصٌدلً تعمل أن لكن

  ومختلؾ جدٌد موعد على كنت الٌوم لكن

 .التؤخٌر ٌحتمل ال عاجل ألمر العٌادة مدٌرة استدعتنً حٌنما مشهودا ٌوما اعتبره

 آن لد االفك فً ٌلوح أمرا بؤن خاصا شعورا ٌخالجنً كان األمر لمعرفة مسرعا فذهبت

 .بالعٌادة للجودة مدٌرا ألكون علً االختٌار ولع لد انه المدٌرة حدثتنً

 والتطوٌر التؽٌٌر ساعت حانت لمد نفسه الولت فً سعٌدا كان ولكنه لً مفاجؤة الخبر كان

 ٌمكن ال ممدسة طموسا الصادرة فاألوامر الجمود ٌشوبه ما دابما الحكومٌة األماكن فً العمل

 فً األفكار وإطبلق علئلبدا المثالً المناخ إنها اخر شٌبا الجودة ولكن فٌها التطوٌر أو بها العبث

 مكان كل

 علً حلمً. د
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 الساحر الجودة عالم فً خطواتً اول الٌوم بدأت

 التً الفجوة الفحص checklist حملت حتى وصلت أن وما الٌومً روتٌنً على تمردت لمد

 الجودة معاٌٌر عن عٌادتنا تفصل

 والتحدي الفجوة هذه حجم لً تضحا بالصٌدلٌة ونهاٌة واألشعة المعمل إلى لعٌادة عٌادة ومن

 التؽٌٌر لصناعة ٌنتظرنً الذي

 .الرسالة بهذه البشر إٌمان من البداٌة أن الجودة كتب فً ٌمولون

 بالعٌادة األلسام مسإولً مع اجتماعات إلى الدعوة عمل فً بدأت ولهذا حما وهذا

  محظوظا به نفسً اعتبر ما وهو افعل لما كبٌرا العٌادة مدٌرة حماس كان ما ولشد

 ٌستحك أمر هو بالتؤكٌد التجربة أخوض ال ولما واعواما شهورا تستؽرق لد خطوات

 علً حلمً. د

 

3_8_2119 

 وعدم الكشؾ ؼرفة فً التزاحم هو ماالحظت أول وكان العٌادة بداخل االلسام مع اجتماعً بدأ

 وعدم الضؽط من ٌخطؤ لد الطبٌب ان ببالً وخطر انتظار ساحات وجود وعدم الدخول تنظٌم

 هً الجودة  ن فبل مرض من أكثر من ٌعالجون المرضً ان خاصة الدواء كتابة فً النظام

 ارلام بوضع وبدنا ساعدي عن فشمرت نفسها حٌاته من تحسن افاق لبلنسان وتفتح العمل اتمان

 ودلة بسرعة عمله انجاز فً فرصة له ٌتٌح مما الطبٌب علً واحد مرٌض ودخول للمرضً

 ان حٌث التمرٌض طرٌك عن والسكر والوزن الضؽط لٌاس بعد مرٌض لكل ملؾ ضعو وتم

 الطبٌب لبل من المرض تارٌخ متابعة له ٌتٌح الطبٌب لبل من سرٌعا الملفات لهذه الرجوع

  علٌه تطرأ تطورات أي ودراسة

  االلسام كل فً هذا تطبٌك تم

  ومعنً هدؾ لها الحٌاة بؤن واحساس عجٌب ارتٌاح عن أثمر ولكنه شالا ٌوما كان

 علً حلمً د

 

 

 

 


