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 ممدمة 

  

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

المدٌم والحدٌث  وتصدر شهرٌا  هذا االسم لتكون  نواة لتمدٌم المعرفة والثمافة  

للجمٌع دون  ممابل  ولتكون  إطبللة  على  بحور  المعرفة  المتنوعة  فً  عالم  

الشعر  الحدٌث وعالم  المصة  المصٌر ة  الحافل   بالتشوٌك   ومٌادٌن  الفكر  

وخواطر  وٌومٌات  متنوعة  ومفٌدة   وتؤتى  هذه  الفكرة   الرالً  عبر  مماالت

وهذا  المشروع  النبٌل  لٌكون جزءا  من  إحٌاء  المشهد   الثمافً  العربً  فً  

 ظروؾ  دلٌمة  متخمة  بالحروب  والدماء ونبذ اآلخر.  

الذٌن    لجهود األصدلاء والزمبلء   كل الشكر والتمدٌر   ٌسعنً سوي توجٌهوال 

سبحانه وتعالى أن المولى      هذا السفر الممٌز داعٌن   دعوتنا لبلشتران فً بوال

 جمٌعا هذه األعمال فً خدمة اإلبداع والثمافة.  ٌتمبل منا

    

 د. دمحم فتحً عبد العال 
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 من جٌل الرواد

 حداد فؤاد الشاعر

 الذاتٌة السٌرة

 ٢ٕ١ٔ عام من أكتوبر ٖٓ فى بالماهرة الظاهر بحً ولد مصرى عامٌة شاعر"  حداد فإاد" 

 تخرج لٌكٌة،كاثو سورٌة وأم بروتستانتً لبنانى ألب حداد فإاد ولد. حداد أمٌن سلٌم فإاد بإسم

 مدرسا وعمل الماهرة الى وجاء المالٌة، الرٌاضٌات فى متخصصا األمرٌكٌة الجامعة من والده

 السورٌة، حلب من ألبوٌن الماهرة موالٌد من والدته ،(الماهرة جامعة) األول فإاد جامعة فى

 الشعرى اثالتر على وإطلع الفرنسٌتٌن، اللٌسٌة مدرسة ثم الفرٌر مدرسة فى حداد فإاد وتعلم

 الفرنسٌة، للؽة دراسته إثر الفرنسى، األدب على تعرؾ كذلن والده، بمكتبة الموجودة الكتب فى

 وهو المصرٌة العامٌة المصٌدة رواد من حداد فإاد وٌعد الفرنسٌة، الترجمات لبعض أهله مما

 سٌاسٌة، ألسباب ٢ٖ٘ٔ عام حداد فإاد أعتمل التونسى، بٌرم بعد التالى

"  األول دٌوانه نشر ٢٘ٙٔ عام المعتمل من خروجه وعمب اإلسبلم، الى تحول ملالمعت وفى 

 لٌتحول وخرج سنوات، ٘ لمدة ٢٘٢ٔ عام أخرى مرة إعتماله وتم"  المضبان وراء أحرار

 نور من" اإلذاعى البرنامج وكتب ،٢ٙٗٔ عام مكاوى لسٌد المسحراتً وكتب العامٌة، لشعر

 لدم وفٌها مكاوى، سٌد الملحن بصوته لدمها ٢ٙ٢ٔ عام لمةح ٖٓ فى" األجٌال وصنع الخٌال

 شعر أنا التارٌخ لال السد، حنبنى دواوٌنه أشهر ومن ،"عربى بتتكلم األرض" الشهٌرة األؼنٌة

 . األمانة أهل ٌا والموت، العجب أٌام المسحراتً، إسود،

 مصر: الموطن

 1927 اكتوبر 30: المٌالد تارٌخ

 مصر: المٌالد بلد

 1985 نوفمبر 1: الوفاة تارٌخ

 

 كوم. السٌنما مولع:  المصدر
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 من أعماله 

 المسحراتي

 الدايم وّحد نايم يا اصحى

 حييت ان بكره نويت ولول

 لايم والفجر صايم الشهر

 الرزاق وّحد نايم يا اصحى

 كريم رمضان

 مســحـراتى

 مـنـمـراتى

 راضى للبى وانا

 رايك للبى أنا

 طايك للبى أنا

 طرايك سبع

 الوريد ىعل

 دى األوله

 والدى عيون

 ميالدى صبح

 جديد بتاريخ

 ساير والتانيه

 المناير تحت

 يناير رمضان

 سعيد طالع

 عينى والتالته
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 البريد على

 وبينى بينن

 حديد سكه

 اللى داخ والرابعه

 لى داخل للبه

 خلّى دا يبمى

 باألكيد

 أمِسى والخامسه

 شمسى فى فرش

 همسى اللى أنا

 نشيد صبح

 يومى والساتّه

 لومى فى جميل

 صومى اللى أنا

 عيد وصالتى

 بشرى والسابعه

 بكره لبل من

 أكره كل على

 إيد لى يبمى

 العجايب عصر

 مجايب جايب

 لي جاب ما جايب

 لى طاب والمشى
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 طبلى على والدق

 لبلى كانوا ناس

 :األمثال فى لالوا

 ”ماتحب مطرح تدب الرجل“

* * * 

 الجو البلد فى مســحـراتى صنعتى وانا

 طوال ليالى العاشك كما ودبيت حبيت

 بلدى من وحته شبر وكل

 كبدى من حته

 :موال من حته

 عين اغمض ما حالف أنا عين يا ليلى يا

 آهين للت ريحت آه للت شميت إن أنا دا

 زين الشما صبح

 يؤانسها كامل لمر تزامل لعيون

 بفوانيسها دايره العيله كما وعيون

 موالى الفجر حاهدى أنا تمول وعيون

 يسهى األوان وفى ليالى يسهر حد وال

 الدايم وّحد نايم يا اصـحى

 النوم من خير   للصوم السعى  

 سبحه نجومها سمحه ليالى دى

 اصحى نايم يا.. نايم يا اصـحى

 الرزاق وّحد
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 : حدٌثا

 لبنان/ مرعً بو تغرٌد الشاعرة

 ًتؽرٌد بو مرع 

 .لبنانٌة ممٌمة فً البرازٌل 

 ؽة عربٌة لؽٌر الناطمٌن بها.مة للمع 

 .) محررة فً جرٌدة العربً الٌوم االلكترونٌة ) فرع لبنان 

 .مدرب تنموي فً جمعٌة سوا للتنمٌة 

   .نائب رئٌس تحرٌر جمعٌة المرأة للثمافة واألدب والفنون فً البرازٌل 

  واإلنكلٌزٌةمترجمة لؽات من العربٌة الى اللؽة البرتؽالٌة واإلسبانٌة . 

 مة من اللؽات االجنبٌة الى العربٌة.مترج 

 من إصداراتً:

 .)كتاب الكترونً: تؽارٌد الشوق )إصدار شبكة محررون 

 دٌوان إلكترونً: مفاتح العلوم 

 شبكة محررون(. آٌات. وتجلٌات ( 

  ،شاركت مع مجموعة من االدباء العرب فً دٌوان أسباب االنتصار فً معركة الحٌاة

 بٌر االستاذ دمحم دحروج .للكاتب والشاعر والنالد الك

 . "شاركت فً اول دٌوان صوتً على مر العصور بمصٌدة "فراق األحبة 

  للم ) النخبة الثمافٌة( .1000شاركت فً دٌوان المبدعون العرب 

 . )شاركت فً دٌوان ) شعراء الشباب العربً( ) النخبة الثمافٌة 

 طمة منصور.ترجمة كتاب طموس العشك الى اللؽة االسبانٌة للشاعرة فا 

 )شاركت فً دٌوان لٌد الطبع) االلؾ رباعٌة لشعراء النوارس 

 .شاركت فً كتاب فارسات طروادة 

  ترجمة كتاب للشاعر آزون كومار مٌترا من اللؽة االنكلٌزٌة الى اللؽة العربٌة

 واإلسبانٌة.

  ،مجلة نشرت فً العدٌد من الصحؾ والمجبلت الورلٌة) النهار اللبنانٌة، الملس الكوٌتٌة

 البلم حرة وؼٌرها...(، وفً المجبلت والصحؾ االلكترونٌة.

  حائزة على شهادات فخرٌة وتكرٌمات من لبل اتحادات وجمعٌات عالمٌة فً إٌطالٌا

 وإسبانٌا والمكسٌن واالرجنتٌن. 

 . شاركت فً العدٌد من النشاطات والندوات الثمافٌة العربٌة منها واألجنبٌة 

 من أعمالها

 ْسِن بِذاِت الحُ 

 إنًّ بِذاِت الُحْسِن َصبٌّ مولَعُ 

 َوالمَْلُب ِمن ناِر الّصبابَِة ُمتَْرعُ 
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 ال أْرتَجً ِمنها لُصوراً أْو ِؼنىً 

 ما ذاَن لً ٌا حاِسِدّي الَمْطَمعُ 

 

 ال أْرتَجً إاّل ِوصاَل نَجٌبَةٍ 

 ِمْنها العبٌُر َونَْشُرهُ ٌَتََضّوعُ 

 

 لِكّن أْحبلمً َسراٌب خاِدعٌ

ٌْنا ٌَْهَرعُ ما كّل   ما نَْرجو إلَ

 

 ماذا سؤفعَُل فً فإاٍد واِلهٍ 

 شّك الّسماَء انٌنُهُ َوالَمْدَمُع؟

 

 ً  َهْل ٌَْطلُُب األّواهُ َشْولاً تائِها

 أْم أنّهُ بَْعدَ الَجَوى َسٌَُمتّعُ 

 

 تؽرٌد بو مرعً

 َطْرُق اْلفََراغِ 

 

 َهل جلسَت ٌوًما َمع البلشًء ! 

 ، أصابعَن تَْنمُر َعلَى حافِّة َمبلَِمِحِه ، َوُهَو فًِ ؼفلٍة عّما تَْفعَل ! ؟ َهَكذَا وجًها ِلَوْجٍه 

ُن بِدُوِن َصْوٍت وأنَت كاألبله تَْستَِمع وتستمع دُوَن أَْن  َهل نظرَت ٌوًما إلَى فَِمِه اْلفَاِرغ َوُهَو ٌَتََحرَّ

 تَْفمَه ما ٌمول ! ؟ 

 ِِ َما ، فًِ َمَكاٍن َما ، ِلنفتَِرْض أنَُّكَما فًِ لَْوَحٍة ِلبٌِكاُسو ، ُهَو َعلَى ِلنفتِرْض أنَُّكَما َجلستُما فًِ َوْلٍت

ًرا فًِ َجوِّ   ٌَِمٌن اللَّْوَحة َوأَْنَت َعلَى ٌََساِرَها ، ُهَو ِمْن َمَكانِِه ٌَْدُعو ِمْن دُونَِن ، َوأَْنَت تَْنُظر ُمَسخَّ

 السََّماِء . 

 شَّْكِل ، تَتََولَّؾ َعمَاِرُب السَّاَعِة فٌختفً اْلَوْلت وٌختفً اْلَمَكان ! َوفٌَِما أَْنتَُما َعلَى َهذَا ال

ٌٍْل .  ٌِْب أَْن اتَِّخْذ ِمْن اْلَمَكاِن آٌَةُ لَ ًَ إلَى اْلؽَ ٌَْكاَنَّهُ أُوِح  كؤنَُّكما فًِ ُعْهدَة السََّراب ، و 
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 ًْ ، َكذَِلَن اَل أَلُوُمهُ ، ُهَو ٌَْفعَُل َكَما ٌَْفعَُل دائًما دُوَن  اَل أَلُوُمَن ، ُربََّما أخذَن فًِ دََوَرانِِه اإِلْهلٌِج

 لَْصٍد َودُون سابِِك إِْنذاٍر ! 

  

 لَو تحدُث ُمْعِجَزةً َما ،

ٌْن ، لَ  بعٌداً َعن الُخَرافَة وأساِطٌِر اأْلَوَّ

ِمٌَن ، ِِ لَْبَل تولُعاِت الُمنَّجِ  لَو ٌَتََولَُّؾ اْلَوْلُت

 ْفبَلُن َواْلَكَواِكُب خارجاً َعن ممٌاِس ِرٌْختِر ! ! ! لَو تتصادُم اأْلَ 

ٌْنًِ فَمَط ، َواَل أََرى البلشًء فًِ البلشًء !   لَو أُْؼِمُض َع

ةً أُْخَرى ، فَؤَُكوُن آٌَةُ النََّجاةِ َواْلَخبَلص ! !  َمكان َمرَّ  لَُربََّما ٌُنِجبُنً الزَّ

يٍ ٌُوِصلُنا إلَى الّسدٌِم ! ! لَُربََّما نُِعٌدُ تَْشِكٌل السََّماء بِ   نُْطفٍَة ِمن أَْمَشاج ، َونَتََمسَُّن بَِحْبٍل ِسّرِ

  

لَْو لَدََر َونَام َجْوُؾ البلشًء ، َولَْم ٌَْصُح َكَما أَْهل اْلَكْهؾ ، لَو ٌَْؽَرق َكَما َؼَرَق لَْوِم نُوحٍ فًِ 

 الطُّوفَان ! ! 

  

 ِمْن اْلَخْوِؾ َواْلمَلَك ! !  لَو ٌَحدُث ُحْزٌن َما َوٌُنِمذُ تربتً

ء َعلَى البلشًء ، َوٌَْمؤَل ثُمُوُب اْلفََراَؼات ، وٌموتاِن َمعًا فًِ  ًْ ثمَّ بذرٌعِة اْلَمْوت ، ٌنهال الشَّ

 رلصٍة جنائِِزٌٍَّة . 

  

ةِ الصَّْمت ، َوَكً تَْطُمَر هّوة اْلَمْوت ، تَْخلَع ِلبَاُس البلشًء وتمزق ِردَاَءه ، َوتَِهٌُم فًِ َحْنَجرَ 

ٌْنَُكَما !  فتتمزق اْلِسنَةُ الشََّراٌٌِِن وتترنّح اْلَمَسافَات بَ

وحِ َواْلَجَسِد ، لَد تَُموت ِستُوَن لبًرا َوتَتََسالَط فًِ   فًِ لَْحَظِة َسَراٍب ، لَد تختلً بُِهْجراِن الرُّ

 َصْحَراَء َجْدٍب ! 

  

ٌٍْؾ ِمن أَْطٌاِؾ تُحاِوالِن التََّمسُّن بشعرةٍ ِمْن َحِدٌٍث  ُمْبَهٍم ، أَو بَِجدٌلٍَة َمْن َصَمٍت َهاِرٍب ، أَْو بَِط

ّل !   الّظِ

 تَْسمَُطاِن معًا ، تَتَسالَطاِن معًا ، ٌبُلِحمَُن َوتبُلِحمُهُ ، َكؤَنَّهُ َمْفتُوٌن بَِن وأنَّن مفتوٌق ِمْن فِتْنَتِِه ! 

َوةٍ نَِزلٍَة ، ٌُِجٌد الطَّْرُق َعلَى بَاِب نبِضَن ، َونبُضَن اَل ٌُِجٌدُ تَتَجاداَلِن معًا ، تَْطُرلاِن السَّْمَع ِلَهفْ 

ٌِْر َطْرِق اْلفََراغ !  َؼ
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 مصر/ الجوهري الناصر عبد  الشاعر

 السٌرة األدبٌة 

عبد الناصر أحمد الجوهرى دمحم •   

اسم الشهرة : عبد الناصر الجوهـــــرى •   

مصر –فظة الدلهلٌة محا –دكرنس   م 28/7/1970ولد فى •   

 م . 2018/  2017جامعة المنصورة  –لٌسانس الحموق 

  ًشاعر ومإلؾ مسرح 

  عضو اتحاد كتاب انترنت العرب باألردن 

  . عضو نمابة اتحاد كتَّاب مصر 

  . عضو رابطة األدب اإلسبلمً العالمٌة 

  . عضو جمعٌة األدباء بالماهرة 

  عضو إتٌلٌه الماهرة 

 ة العامة لمصور الثمافة .محاضر مركزى بالهٌئ 

  وزارة الثمافة. -ٌعمل موظفاً بالهٌئة العامة لمصور الثمافة 

   2020/   2018عضو مجلس إدارة نمابة اتحاد كتاب مصر عام. 

  2020/  2018رئٌس لجنة الحرٌات  بنمابة اتحاد الكتاب عام 

 

صرٌة والعربٌة التً ضمته الٌها المعاجم الم  

ٌن الذٌن ضمهم معجم أدباء مصر الصادر عن الهٌئة العامة لمصور من الشعراء المعاصر• 

م . 2004الثمافة عام   

من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمهم دلٌل اتحاد كتاب مصر الصادر عن اتحاد كتاب مصر •  

م .2006عام   

 -المؽرب  – -من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم الموسوعة الكبرى للشعراء العرب •  

. م2015  

من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمهم معجم البابطٌن للشعراء العرب المعاصرٌن فً طبعته •  

الكوٌت -م  2014المجلد الثامن عام  -الثالثة   

 -وكالة أنباء األدب العربى -* من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم موسوعة شعر الفصحى  

م.2016  

موسوعة شعراء األلؾ، فً دٌوان شعراء مصر  *     من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم

م. 2018الصادرة عن دار النخبة عام   

المجلد  -* من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم موسوعة شعراء العرب فً طبعته األولى  

المملكة األردنٌة الهاشمٌة. - 2018  –الثامن   
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 –لماء وأدباء مصر ع –* من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم موسوعة األدب العربً 

العراق . - 2019  

المؽرب. –الجزء الثانً  –* من الشعراء الذٌن ضمتهم الموسوعة الشعرٌة العربٌة المعاصرة   

م.2020ر العربً ) الدٌوان( مارس * من الشعراء المعاصرٌن الذٌن ضمتهم موسوعة الشع  

 الجوائز المحلٌة : 

 بة العامة التحاد كتَّاب مصر عام جائزة دٌوان شعر الفصحى من ضمن جوائز النما

م. 2016  

بالهٌئة العامة لمصور  2005فرع دٌوان الشعر الفصحى عام  -الجائزة األدبٌة المركزٌة• 

وزارة الثمافة.  -الثمافة   

م . 2000جائزة شعر الفصحى فى مسابمة شرق الدلتا الثمافً ماٌو عام •   

. 2001أكتوبر عام  -النصر العسكرٌة  جائزة شعر الفصحى بالمسابمة األدبٌة بمجلة•    

جائزة المسابمة األدبٌة التى ألامتها اإلدارة العامة لثمافة المرأة التابعة للهٌئة العامة لمصور •  

م . 2003الثمافة فى شعر الفصحى عام   

م 2005جائزة المسابمة األدبٌة التى نظمتها جمعٌة األدباء فً المصٌدة الفصحً عام •    

م 2005المسابمة األدبٌة والفنٌة التابعة لفرع ثمافة الدلهلٌة الشعر الفصٌح  جائزة•    

ٌناٌر  –جائزة المسابمة األدبٌة التى ألامها اإلتحاد العام لشباب العمال فً الشعر الفصٌح •  

م .  2005  

فً شعر جائزة المسابمة الثمافٌة التى ألامتها اإلدارة العامة لؤلندٌة االجتماعٌة والثمافٌة • 

م . 2005الفصحً   

 2006فً الدورة السابعة عام  جائزة المسابمة األدبٌة التى ألامها مركز سعد زؼلول الثمافً•  

 م. 

لجوائز العربٌة التً حصل علٌها :ا  

م. 2003عام  -اإلمارات العربٌة المتحدة  -جائزة نادي تراث اإلمارات •   

 -اإلمارات العربٌة المتحدة  -سابمة أمٌر الشعراء م -شاعًرا بالوطن العربً  35جائزة أفضل • 

م . 2008عام   

م . 2007عام  -على شبكة اإلنترنت  -جائزة المربد األدبٌة •   

م .2010الفضائٌة باإلمارات عام  جائزة فارس الشعراء بمناة شاعر الرسول•   

 المشاركات:

  ًالحرٌر الجدٌد بالماهرة  االبداع على طرٌك –الدورة األولى  –المنتدى الصٌنً العرب

– 2018  
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  بنمابة اتحاد كتاب مصر –المإتمر االستثنائً لبلتحاد العام لؤلدباء والكتاب العرب- 

2018أكتوبر  –الماهرة   

 ً2019الزلازٌك  –استلهام التارٌخ فً النص األدبً  -مإتمر اللٌم شرق الدلتا الثماف  

اإلصدارات     

 النشر الخاص :

  1999ماٌو  -ربٌع الشجُو ٌؽتال ال• 

م  2002ٌناٌر  -حبَّاٌت من دموع الممر •   

 

سلسلة أدب الجماهٌر : -دار اإلسالم للطبع والنشر   

  -مجموعة شعرٌة  - 2006ماٌو  -ال علٌِن • 

  2006دٌسمبر  -المهرُج ال ٌستطٌع الضحن • 

  -م 2006دٌسمبر  -لمن تهدرٌن شجونً ؟ • 

م 2007 ٌولٌو -مكلوٌم هدَّه الشوق •   

ٌِن ؟ •  م 2008دٌسمبر  -ماذا اآلن أُسّمِ  

مسرحٌة  -م 2009ٌولٌو  -واق واق * فى ال  

 دار ٌسطرون للطبع والنشر والتوزٌع :

  –مجموعة شعرٌة  – 2016ٌناٌر  –* علً باب الملٌحة 

  –مجموعة شعرٌة  – 2016ٌناٌر  –* حدٌث البراءة 

  – مجموعة شعرٌة - 2016 -* أعدِن أال أحبِن 

مجموعة شعرٌة  - 2016 -* برزٌخ ٌلٌك بالعشك   

مشترن مع آخرٌن -اتحاد كتاب مصر  – 2015 –* لصٌدة الفصحى فً مصر   

مشترن مع آخرٌن –اتحاد كتاب مصر نمابة  -2019 –* الفصحى لصٌدة وطن   

 دار العماد للنشر والتوزٌع:

مجموعة شعرٌة  – 2015ٌناٌر  –* دعوي لم ترفْع بعدُ   

 

ٌئة العامة المصرٌة للكتاب :اله  

  مجموعة شعرٌة - 2017 -موءودةٌ ال تُجٌدُ الصُّراخ 
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 مجموعة شعرٌة – 2015ٌناٌر   –صرخةٌ ال تجؾ •     

   مجموعة شعرٌة - 2020ٌونٌو  -من ورٌمات الحنٌن 

 الهٌئة العامة لمصور الثمافة

   مشترن مع آخرٌن  – 2000فبراٌر  -الدلهلٌة عروس الشعر  

 مسرحٌة شعرٌة - 2003مارس  -ُس تلملم أسمالها الشم  

  تحت الطبع –مسرحٌة   -تحت التوتة  

 المجلس األعلى للثمافة :

مجموعة شعرٌة )تحت الطبع( -* نظرةٌ أستظلُّ بها  

شعرٌة ) تحت الطبع( مجموعة -* مومٌاٌء لرجٍل ٌشبهنً   

سلسة إبداع الحرٌة : -  

مشترن مع آخرٌن  -دراسات نمدٌة  -م 2007أبرٌل  -ألبلٌم تحلك فى سماء الوطن •   

مشترن مع آخرٌن -شعر  -م 2008رس ما -ناسٌن فى محراب الشعر •   

 النشر اإللكترونً :

م .2006صدرت له األعمال الكاملة على مولع كتب عربٌة االلكترونً عام •   

 

 

 من أعماله 

 سٌِّدةُ البساتٌِن 

 وكنا الزُّىور تحهُّ للوَّسناتِ 

لي كم حوَّتْ    إليِك فـعّجِ

 أْىُل الهوى

 أدرى بأحوال النساكيهِ 

 

 رْغم النسافاِت التي امتدْت ؛

 فـطيفِك أنِت تفسيٌر لأحلامي

 وكالأوطان يلفيوي

 

 فالقلُب قد ُيخفي ىواِك ،
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 وحالهُ 

 فاضحي للهَّ لْحظي

ياحيهِ   كْم ودَّ تقبيَل الرَّ

 

ُه حولي على الصَّفحاتِ   ...ذاك الُهياُم وجدتَّ

 نيٌل تراءى، أمْ 

 أْم ُنجيْناٌت ستطويوي ؟

 

 وأمرُّ ُقْربِك ُمولًعا

 قد شدنَّي التَّحواُن ،

 أو دْفُء العواويهِ 

 

 وكأنَّ قافيًة ُتشلُِّل خافقي

 وصبابتي

 قبل الشَّراييهِ 

 

 أنِت التي

ِت الللناُت في صْحرائها  لو جفَّ

 مه بْئرىا أسقي 

 ِظَناًء للُنحبِّيهِ 

 

 أنِت التي

 ...الضَّحلاتِ جعلْت ِمَه 

 عائلًة ستأويوي

 

 أنِت التي

 دوًما أراِك إذا التفتُّ 

 فلا أفيُق،

ْعُر مه إطوابه ،  وىل يفيُق الّشِ

 والحرُف مْسلوٌن ؟

يوي   فـلو أْقبلُت ُرّدِ

 

 ُجْرحي قديٌم غائرٌ 

يُح تدرُك دائًنا ِسرَّ الطواحيهِ   فالّرِ
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 أكذا النريُد ُمتيٌَّم ؛

 ؟ النياديهِ ويهيُم كالنجوون في كّلِ 

 

 أنِت التي

 ...جعلْت فؤادي للفراشاِت النهيضِة مْلجأً للِعْشق

 في كّلِ الأحاييهِ 

 

 الجْذُب أصبح لا ىروب أمامهُ 

 وبوى مجازًا قد غدا

 و يحييوي -يا عنري  -يحييِك 

 

 أنا إْن نسيتِك في سطورٍ 

 ما نسيُْت ؛

 فأنِت ُمْلهنُة الدَّواويهِ 

 

 وأخال طيفِك باسًنا حولي

 في حّلِي، وترحالي،و

 ،وفي كّلِ الجهاتِ 

 أراِك ناشبةً 

 بتلويوي

 

غافِ   ،سيظلُّ حبُِّك في الّشِ

 ولا سواُه ؛

 .فأنِت سيِّدُة البساتيهِ 

 مصر –شعر: عبدالواصر الجوىري 
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 حفرٌاٌت  لد تدلُّ علٌنِ 

 ؼلاؾة جدران اؾؾفػٔة اُتاحلػرٖق

 ؿن ؼلضٔة  رِقـٔك..

ِْامُل ذدـي إىل عقـقٔكِرُت  ِلترت

 ػدعقين أتأؿل ػقٔك عؾوَم اؾعِشق ؛

 ألِّي أحبرُت بال أيِّ ذراٍع

 وبدون خرائط إرذادٖقة حمى ضؾَّت بوصؾيت

 وـسقُت  اؾمأدقس ؾؼاػقة اؾٖشْطرقِن

 ػاؽمشػقين

ِْ  جزري ال تلعُد عـٔك دوى ذطَّ

 ػؾعٖل تؾقسؽوَب ػؤادي ؼام بمعقْ جنقؿاتٔك...

 قعرِب ؽٖل ػراغأت اؾٖشِوِق ؾؽٖن اؾضوَء اجلاؿَح مل

 إىل جـِبِٓ

 اعمربقين

 أحد اؾلتارٔة أغراُه جتقؿٔك 

 ؾو أعؾـُت وصوؾي 

 وردوُت عؾى ذاركٔك اؾرؿؾيِٓ

 أؼرتُح اآلن عؾقٔك ؼراءَة ؽلِّ خرائط ؿن ؿٗروا

 عـد ػصول اؾٖمتـاِن
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 فذي ُدػين ال ختػى اؾصلو عؾقٔك،

 ػؾم أتسؾِق ؿرتػعأت جلال األؾٔب،

 أحبِر حنو األؿازون، ومل

 ومل أخرِب ُعِشَب حبرية ؽورددماِن

 عن درٔب ـواردٔك اؾٖرقٖٖٓاـٔة ؾو حطَِّت ػوق غراؿي اؾودـاِن

 مل أخرِب ؿْؾَح اؾٔعِشِق،

 وال أؾواَن اؾصِخر،

 وال رؽَب املارقن عؾٖى

 -ؾو حطَّ اؾؼؿُراؾوٖضاُء بؽوؽلـا  -وال راردت عقون ؿالٍح 

 دون ادمكذاِن

 داعُة جقبفذي 

 تؾفؿين ؿقؼأت ؿسارٔك ،

 واؾلـدوُل تؼٖوس ػقفا

 ؿن ػرط حـقين

 بْ جمٖرأت اجلِذٔب اهلارِب

 ػؿـــُذـُٖب عشؼٔك قملع يف اؾؾقل

 ؿساري

 ػؽالـا ضاعت ؿـه اؾـظرقاُت،

 وصار بال أٓي جتارِب
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 ؿن ؼال بأن اؾعاصػة ادرتؼِت ؿفجمـا

 واؾطؼس ادملق اآلن ذغايف

 نت اؾؼارِبحنو ؾؼإء يف ؿ

 اؽمشػقين

 أبعد ؽوؽب عن جمؿوعمـا اؾشؿسقٔة..

 قشله عقـقٔك احلاملمْ،

 وؿعـى ػٖسره اؾؾغوقون تدٖثر باألحداِق

 احلػرٖقاُت وجدـا أثّرا ؾصلابمفا

 يف وجداـي املفجور ،

 ويف األعؿاِق

 ػفواحُلٗب  مجقْل ؿن ـاػذٔة اؾعشوائقأت،

 قِّٔك عؾى فاؿأت األوراِقوؾو ؿال املطُر امُلمدػُِّق ؿن ؽػَّ

 وفو احُلٗب مجقْل بْ ؿـاجم ؼؾب اؾعٖشاِق

 ؿا حاربُت ؾراقة ـابؾقون،

 وؿا حاربُت ؾراقة فوالؽو

 خضُت حروبي ألجؾٔك أـٔت ،

 ػؾقس عؾى احُلبِّ دلقِل

 ؾؽِّي ـؾُت ألجؾٔك ُرِتلة ػارس يف اؾٔعِشق،

 وتػعقالتي قغؿرفا ـوُر ُفُقاؿٔك؛
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 ؼـدقِل تؾفؿين أـػاُس اؾ

 ال راقَة ؾي إالَّ ُحٗلٔك ...

 واحلػرٖقاُت تدٗل عؾى درِّ غؿوضٔك،

 ؿا ؽٖف برقدي ،

 وؿا جٖف اؾٖدِؿُع بطٖقأت املـدقِل

 ال تأوقِل

 حْ  قسري إؾقٔك ؼصقدي

 ُؿـمصَب اؾؼاؿٔة ؽاؾـقل.

 ؿصر -ذعر: علداؾـاصر اجلوفري 

 

ٌِن؟  ماذا اآلن أُسّمِ

 أْبدلوي هللُا ..

 ِشْعر   حدائق  

ْعويكِ   لا ت 

 أْلهنوي

 ْن أختصر  اليوم حروفِك ُمبتهًجاأ

 بيه الُجلاَّس أراِك،

 وما انقطعت للعيه مآقيكِ 

 سأذيُع أقاصيص  الشَّوق،

 وأروي عوِك روايتوا

 ما كفَّ الرَّاوي حتى للزيرِة..

 يروْيكِ 

 أْلهنوي قافيةً 
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 قد فاقت رّنة حاديكِ 

 ألهنوي إطوابًا،

 أخيلةً 

ْوُبُت   في واديكِ ت 

 ماذا الآن أسّنيِك ؟!

 لا عشق  جنوًحا يشبه عشقي

 الواقف فوق التلة،

 يحرس أبهاءك ،

 ينزح دمعة ماضيكِ 

 ياُت الُحّبِ الثائر عوِك قليلاً ما نقلْته حلا

 ستلفيكِ  –يا حزواء  –ليزت 

..ل  ا قلب  سواي 

 سيطويِك!

 فتفاعيلي

 أزجِت للأنهار ..الوسوانِة ..

 ِحّواء  مزافاتي

 ه أّيِ الأبعاد أناديِك ؟م

 ذوبي في صْحرائي

 و دعي ُعْشبي

( للوحشِة ُيْوزيكِ ف  ي وادي )عبقر 

 جودوُل ىنوِمكِ 

 له يتبعوي

 اعتدت الزفر النرَّ 

 إلى الدغل؛

 ليهدأ دفُء سواقيكِ 

 لأرقب  رقص  ظبائك..و 

 في قلب أقاصيكِ 

 تقتلوي ألزوُة الػْيرة أحياًنا
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 للّوِي

نةً   حيه أراِك ُمحط 

 وجدي البائِر أعطيكِ  مه

 لا ترتجفي مه طنيي الوازِح..

 في إثر أمانيكِ 

 وصلْتوي كلُّ رسائلِك الوْلهى؛

 فبعثت شػافي

 ُمّدِي باهلل أياديكِ 

 أحاجيكِ أتهّجى في الحْضرة ُلػز  

 شجُر الزّمان

 تواثر في الطرقاِت،

 و مجازي النفقودُ 

 يجوب الآن معانيكِ 

 فبناذا الآن  أسّنيِك؟

 )سعاُد(،لا أنِت 

 و لا ) ليلى(؛

 كي أبتدأ استدعاء ُمعلَّقتي فيكِ 

 حتى خطواتي عادت ظنأى

 و تراءت في ذكري الُعْنر..

 أماسيكِ 

 ىذي ُمهجي

 راط،لازالت تتشبب بالأق

 حقيبتك الزوداء،

 مواديل الذكرى

 و بخدر جواريكِ 

 فحذاِر.. فهذا الأيُك الباسُق..

 كيف تلوذيه إليِه؟

 ديكِ فبيه الدوح فخاخ أعا
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حواِن ..  عودي لتفاعيل التَّ

ُح الُفْرقة ُيوهيوي  فُجْر

 و غداً يوهيك!

 فبناذا الآن أسّنيِك؟

ْعِر الوائُم..  شيطاُن الّشِ

 قد جاء ُيػّوِيِك!

 مصر -شعر: عبدالواصر الجوىري 
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 مصر/ الدٌن أمان دمحم الشاعر

 دمحم أمان الدٌن

 شٌخ/ جمهورٌة مصر العربٌة.من موالٌد محافظة كفر ال -

ًٌٔ تحالٌل طبٌة بوزارة الصحة سابماً. -  كٌمٌا

 عضو فً المجموعة االٔدبٌة) جوهرة الخواطر( -

شارن بنّصٌن له فً الدٌوان الذي أصدرته المجموعة االٔدبٌة جوهرة الخواطر مع مجموعة  -

ٌٔد( عن ٌٔد المصا  دار الفكر للنشر بسورٌا. من شعراء وأدباء الوطن العربً تحت عنوان) فرا

صدر له كتاب) مٌٌّت بٌن حٌاتٌن( عن سٌرة الملٌاردٌر الشاب" علً بنات" عن دار سما  -

 للنشروالتوزٌع بدولة الكوٌت.

  من اعماله 

 زاديرشه من نصوص

 ٌا طوَل اللٌِل؛ أجْب عنها...

 هل ؼضبْت من فرِط خروجً

 عن لٌد كأنِن ، وكأنً؟!!

 فكاٍر من سوء الفهم ، وأ 

 ضلَّْت فً اللوم مساعٌها 

 فتجنَّْت وهماً ٌجرُحنً !!

 هل تؽضُب  أنً منفعلٌ 

 ممسوُم الروح على اثنٌِن ؟!!

 

 نصٌؾ عاتبنً،

 أوجعنً...

 ٌتَّهُم الملَب على الظِن...

 والنصُؾ اآلخر مهمومٌ 

 ُمهتٌم كٌؾ ٌهِدٌّها/

 كً ترضى

 أو سٌخاصمنً!!
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 روحِن فً روحً 

 ال أعرُؾ؛

 يُّ الحزنٌِن سٌؽلبنً!!أ 

 حزنِن فً الصمِت 

 /على للبً/

 فً اللهفِة ٌخلُؾ موعدَنا!

؛ أنًّ ألتلنً ؟! ًَ  أم حزن

 

 ٌا لوَن البُعِد أجْب عنها؛

 هل كان عماباً لً وحدي

 أم كان عماَب الملبٌِن ؟!

 باهلل اسألها عن لٌلٍ 

 لم ٌبدأ بمساء الخٌِر،

 لم ٌسمْع مثلً ضحكتها،

 ْد لهفتنا ترلُص لم ٌشه

 بجنوٍن 

 منها أو منً!!

 

 واسألها عن وجعٍ فٌنا

 ٌعمُب أفكاَر التنهٌدِ 

 أو ٌشردُ بعد مواعٌدي 

 بمصٌدةِ شوٍق تحملها

 بجناحٍ طار لٌحملنً!!

 فٌنام الولُت على صدري

 ٌبتلُّ الِشّعُر بهمستها،

 وحنٌٍن ٌتحدَُّث عنً!!
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 نؽمُض عن كل مواجعنا

 العٌِن!! عٌناً لد نامت فً

َِ كالطفلةِ   ونسوُق اللحظةَ

 ترعى أحبلَم االٔبوٌِن!!

 

 فاسأل طفلتها: هل نامتْ 

 لٌبلً لم ٌرَع الصمتٌِن ؟!

 هل ؼطَّْت وجهَ توتُّرها

 بشهٌِة حٍب عفويٍ؟!

 هل بلَّْت رٌَك محاولتً

 بمساٍء  ٌجمُع شمسٌِن؟!!

 فتبارن زفرةَ أشواقٍ 

 تاهْت فً صمِت الصوتٌِن؟!!

 

 اللٌِل؛  ٌا طولَ 

 أجْب عنها...

 هل مثلً باتْت...

 تسألنً ؟!!!

 

 من نصوص

 زاديرشه

 كثٌراً... 

 كثٌراً ...

 تحدَّثُت عنِن،

 وأودعُت طوَل المسافاِت سّري!!
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 وللُت اعترفُت،

 وأسلمُت للبً ٕالى شهرزادي،

 وسلَّمُت أمري!!

 

 وزدُت امتثلتُ 

ٌٌٍٔم،  لبُعٍد ل

 ٌٍم...و بَْعٍد تَخفَّى بؽٌٍب لد

 بصبٍر عمٌٍم،

 وصمٍت تجلى على بَوحِ صدري!

 

 فلما اكتشفتُ 

 ُخلوَّ الحكاٌِة من معجزاٍت،

 وأن االٔمانً...

 سراٌب مرٌضٌ 

 بطول اللساِن...

 وأمواُج وهمٍ 

 على شِطّ بحري!

 

 ً  نزفُت احترالا

 لفٌض اشتٌالً...

 وعجز التبللً...

 فلما انتبهتُ 

 لطٌٍؾ تجلَّى على اإلحتراِق...

 حدَّثُت عنِن ت

 كثٌراً...

 كثٌراً...

 وأودعُت صدَر المساءاِت ُمّري!!
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 فزاد اشتعالً

 وردَّدُت صمتاً 

 على حرق للبً...

 ) أحبِن جداً(

 وأشهدُت ربً...

 وللَّبُت فً الكّؾ أوجاَع فمري!

 وأفرؼُت مابً

 على َسْمعِ ظلً،

 وأخبرُت حولً؛

 بضعؾ احتمالً...

 وفوضى حنٌنً،

 حالً...ومضمون 

 وأعباء فكري!!!!

 

 الدٌن أمان دمحم
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 الثانً المسم

 

 المصٌرة المصة
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 حدٌثا 

 مصر/ البحٌرى رانٌا. د

 حوادٌت شهر زاد

 لصة لصٌرة

 بملمى د. رانٌا البحٌرى

 فى المساء...

..نظرت فتٌات طافت عجوز فى الدروب ...والصمت فى عٌنٌها ٌنادي ....هلم لً أهل الهوى..

المرى.....واألساطٌر فى عٌن العجوز تسطرت ....تلن العجوز التى داهمها الزمن ....ؾ 

 أبحرت عبر خط المستحٌل 

حٌنما ٌرؼب مسٌات الشتاء البارد ... لالت......لتروي لصص الرجال .....كالجمر فى.....أ

 الرجل امرأة.... 

 بل مرساته.... ٌترنم لحن الحب بملبهاٌهمس لها فى خشوع الوهم ....بؽنوة تجتذب الح

فتنبت حبة شوق داخلها ....معلنة االستسبلم ....فاردا عند المضاٌك أشرعة الوهم ....فتمر ألؾ 

.. دون صوت الدٌن لٌلة ولٌلة ...تحلم كل لٌلة ..أن تبمى شهر زاد ....مرتلة لصص الؽرام .

 ٌنادى بالرحٌل 

...للفرٌسة فى البوادي....ؾ ٌطرحها فوق الثرى صار ن النسر المهاجم فإن أحبته....

 ....ترتجؾ ؼدر الزمن ...لتبدأ رحلة موت ....أو ٌصبح ن العناكب 

 بنثر الخزي فوق الجبٌن ...أو ٌصبح الصمت فوق المواء الحزٌن 

فٌهٌل علٌها رماد الحمد ...لتبمى كالؽرٌب ..فى أرض الرمال ....ولد تعفرت عٌناها ...تحت 

عناء ...فبل زال منهمكا ...فى صٌد الفراشات ....على لطعة من لماش الكبرٌاء  حذائه دون

 ...وكانما ٌروى العطاش م الرجال.

 ؾ آه شهرزاد....

إٌماع رلصن الحزٌن فى العراء مهزلة ....لصصن الجوفاء لم تعد إال صدى صوت ٌنادى 

 ..وأصداء العوٌل بالرحٌل ...وخطاكً تخطو للممابر 

 .زاد.آه شهر 

ما هذه الكذبة التً نحٌاها ...أٌن ذان الجبل لٌعصمنً ...من لبضة هذا اللعٌن ....ؾ تنهدت 

العجوز ولد أدمعت عٌناها مرددة  .....من ٌمنع الرجال أن ٌطلموا  رصاص الؽدر ٌوما فتؽرق 

 الفإاد وجعا ؟! ...أو ٌترن حبه الوهمً ...فٌستدٌر لمبلة الحك؟!

 تحٌاتى
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 موعديدلت ساعة 

 لصة لصٌرة

 البحٌري.د. رانٌا  بملمً

 

نظرت لساعتى واسرعت الى الممهى المرٌب لبٌتها وجلست انتظر كان الخوؾ المبعوث منطوٌا 

على ممعده فى الممهى ٌبادلنى كإوس الهمس منتظرا أن ٌمر ظلها لتخضع لها األبصار صامتة 

وتطلب حمها فى حورٌة رإٌتها مبعثرة اإلرادة لنٌل رضاها .وكذلن الطرلات التى تساءلت عنها 

تهز السنابل وتعانمها العٌون الجائعة ، وأنا المتٌم بحور و عٌنها رالدا لها كالذى تدحرج فوق 

كرات اللهب ألسمع همسها لً بالرد على طلبً بإستكمال لصة حب ٌؽار العاشمٌن عند سماعها 

نتظر واألمل محاصرا عٌنً وكؤننً مملون انتظر األوامر الواعدة لكى أكون حرا فى هواها ا

 .فلما التؤخٌر ٌا ترى ؟! 

أرٌد أن أحاورها أرٌدها تعلم أن كل هذه الوجوه خادعة لها . أما أنا أسٌرها ومعً المبلدة 

ومهرها وأخذت عٌونً الحائره فى البحث عن عطر حور الذى دائما ما كان ٌسبمها إلى فى كل 

كؤننً رجل سكٌر ٌراود عطرها .وأعود النظر ٌوم فؤشعر بشًء مبهما ٌحدث داخلى كالخمر و

حولى فؤرى الجمٌع ٌتناثرون داخل الممهى وأنا الخوؾ ٌجمع أشبلئى ثم ٌعود لٌبعثرها 

 .وأتساءل هل نسٌت موعدى ؟؟!!! 

ٌا البلهً أوشكت دلات للبً ع التولؾ ولهفة وشوق جائع لطلة من حسنها ورنة الخلخال 

 ودلات كعبها .

فى الممهى ٌنادى األن ٌاسادة ستبدا المباراة فلتنصتوا ....!!!!ألستفٌك وإذا بصوت الصبً 

وأنظر لتموٌم هاتفى لٌبشرنً بؤن موعدي مع حور ؼدا ولٌس الٌوم بموعدى .وأن كل الرجال 

هنا تترلب مباراتهم بشؽؾ .لٌتدفك الدم واالمل لملبى من جدٌد فى أن الؽد موعدى معها لنتبادل 

 الحب ثوب زفافنا ورباطنا األبدي كإوس العشك وننسج من

 تحٌاتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذخائر الجزء الثالث

36 
 

 األوجه الزخرفٌة

 لصة لصٌرة

 بملمً .د. رانٌا البحٌرى

 

لها فى  صتالمرى لصة حور واألوجه الزخرفٌة .والجمٌع ٌن فتٌاتعادت العجوز لتمص على 

ر الى خشوع تدلك السمع والنظر إلٌها مترلبا ماذا تحكى الٌوم فجلست تحت الظل واطالت النظ

 بعٌد لتمص علٌهم لائلة .....

فً كل لٌلة تنظر حور عبر  نافذتها على طرلات خلؾ حدٌمة منزلها األعزل لترالب ظل رجل 

ٌؤتً كل مساء من بعٌد ٌترلك ثوب العاشمٌن ..ٌجتر من الفن الصفٌك وجهه والمبلمح ألنعة من 

لوردٌة ،واالعٌن األجنبٌة زخرؾ خفٌة لرجل ذات الضحكة الرنانة ، وؼمازتاه  فى خدوده ا

اللٌل لٌبحر بها فى مسكون الدهر ولد سار ضوء الممر الحائر ٌصدم  وٌؤتً.تخطؾ للب األنثى 

فٌنساب الحنٌن ؼدٌرا لرجل ذو وجه زخرفً فى لهفة لسماع حكاٌاته وكلماته فى  الساكنةالعٌون 

 الحارة الضٌمة عبر نافذتها 

ى المنعزل راكضة خلؾ الظل  دون حذائها الفضً .تترنح .فتؤخذها األمنٌات البعٌدة خلؾ المد

فى طرلات ولد تكحلت أعٌن عمٌاء بدخان الحب المحترق .فتنساب سحابات بخار .لتؽسل عٌن 

حور حتى سمطت فى خٌط ذان العنكبوت .كدمٌة ٌرالصها األسى .فى دهشة مرتعشة .تعانمها 

رب اإلبحار رحلت تاركة الحلم المشنوق على العٌون الجائعة . فبل ولت للجدال او البكاء .فموا

شاطئ الكبرٌاء .وتظل حور تتهدل فوق الحائط فتموت فى المنتصؾ ذبٌحة رجل ذي الوجه 

 الزخرفً .
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 د. دمحم احمد دمحم مرسً 

 من اعماله 

 بال هزيمة

الجميع ثم أطاح الرجل العجوز بالكأس الزجاجية من أمامو لتسقط متحطمة عمى األرض أمام 
أدار رأسو يتطمع في وجوه الحضور مشيرا ليم بقبضتو المضمومة قائال " مازلت األقوى لم أىزم 
بعد " الحظ االرتباك في وجوه البعض فاطمق ضحكة عالية قبل ان يمتفت لمساقي ويشير لو 

 بطمب جديد 

ن األرض ثم تأمل )عادل( المشيد من بعيد وراقب أحد العمال وىو يجمع الزجاج المكسور م
توجو لصديقو )جمال( الذي يجمس عمي الطرف المقابل لمعجوز في البار وىمس في أذنو " ما 

 قصة البطل ؟ " 

ضحك )جمال( و قال لصديقو " أال تستطيع التوقف عن العمل لعشر دقائق و االستمتاع 
 بالحياة؟"

كما أني ال أطمب أشار )عادل( بيديو بشكل مسرحي  " ال أري أمامي أي متع غير مستغمة 
 معمومات مجانية " ولوح بعممة نقدية ضخمة مشيرا بيا الي الساقي الذي أقبل مسرعا ناحيتيم 

" يبدو أن عممك في المجمة يدر دخال جيدا ال مانع لدي ما دمت تدفع " وأشار لزجاجة غالية من 
نيات حافظ عمي عمي الرف وتابع " ىذا العجوز ىو كمال عابدين أسطورة المالكمة في الخمسي

 سجل نظيف بال ىزائم لفترة طويمة وفاز معظم مبارياتو بالضربة القاضية "

 "وكيف لم نسمع باسمو من قبل ؟ " 

 " الن األسطورة استمرت لمدة سنتين وبعدىا انتيت " 

 " ال أفيم " 

كنو " ال أحد يعرف الرجل كان بطل الجميورية وأمل مصر في ميدالية ذىبية في االولمبياد ول
اختفي ترك كل شيء ولم يعثر لو عمي أثر , بعضيم أعتقد انو قتل او تم اختطافو أو باع بمده 

 ولكن مرت عشرون عاما قبل أن يظير ثانية وبالطبع وقتيا كان قد نسيو الجميع "  
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" غريب " قاليا )عادل( فاتبعيا )جمال( بجممة " ما غريب اال الشيطان " واطمق ضحكة مجمجمة 
الخمر بدأت تمعب برأسو فغمز )عادل( لمساقي الذي فيم قصده فأخرج زجاجة مشابية  وبدا أن

لمزجاجة الموضوعة اماميم وعمد )عادل( الي اشغال )جمال( قائال " و ىذه الجميمة ىل تعرفيا ؟ 
 " فاستدار جمال لمخمف مما مكن الساقي من تبديل الزجاجات بدون ان يالحظ 

وتابع " وكيف عرفت كل ىذا  الجميمة ولكن )عادل( تجاىل السؤال" أين ؟" تساءل )جمال( عن 
 ؟

" من العجوز نفسو كنت أنتظر أحد األصدقاء فانطمق يتحدث عن نفسو وانجازاتو " تدخل الساقي 
 من قبل انو تزوج الفتاة األجمل في أوروبا"  أخبرنيبيافي الحوار " ىناك معمومة 

نما )جمال( بدا كمن ايقظو أحدىم من النوم وىو يقول " لقد " أوروبا " كررىا )عادل( باستغراب بي
 فيمت كل شيء السر ليس في أوروبا ولكن في أنو تزوج , الزواج مقبرة العظماء يا صديقي " 

 " ال أظن ىذا صحيحا "   

" و أنا أيضا ال أظن ذلك " قاليا العجوز وىو واقف بينيم فالتفت اليو الثالثة بدىشة بينما تابع 
وىو يجر احد الكراسي ليجمس بجوارىم " يعتمد االمر عمي الزوجين وليست المرأة فقط فال ىو 

 ان تكون ىي مارلين مونرو والعكس صحيح "  األشكيف تتوقع عندما تكون انت مثل

" سأحكي لكم قصة زواجي ولكني ال أحكي قصص مجانية " وأمسك الزجاجة من أماميم وصب 
احدة  احتقنت عيناه بشدة وتطمع الي الزجاجة ثم الي وجو لنفسو كأس و شربو في جرعة و 

 )عادل( ثم انفجر ضاحكا  وقال ل )عادل( : انت تعجبني سأحكي لك كل شيء

" اسمي كمال عابدين بطل الجميورية و بطل افريقيا في المالكمة لعامين متتاليين ومازالت بال 
 يد ان اوضحعام وأر   00ىزيمة داخل الحمبة حتي االن وعمري حاليا 

أوال  لم يسمع أي شخص بالقصة الكاممة من قبل وال أنو ان احكييا ثانية وعميكم أن تعدوني انيا 
 لن تخرج من بيننا 

ثانيا ال تصدق وال لثانية ان العجائز ال يسمعون فبعضنا اختار فقط عدم التركيز مع اليراء الذي 
 كالمي ىذا في نياية القصة يحدث حولو ويستمع لما يراه ميما فقط وستفيمون معني

 من اين ابدأ ؟ 
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 " تغير صوتو وىو يتابع كالمو " واكثرىم شرا " زوجتي السابقة ايمينا الفتاة األجمل في أوروبا   " 

في بداية الخمسينات ذىبنا في معسكر تدريبي في أوروبا لالستعداد لأللعاب االوليمبية تنقمنا في 
المدربين والالعبين وكانت الوجية االخيرة لنا النرويج حيث عدة مدن وقابمت مجموعة رائعة من 

أيام قبل السفر لمقاىرة وىناك قابمتيا  3ستقام األلعاب االوليمبية بعد انتياء المعسكر تبقي لنا 
بالقرب من الفندق الذي كنا نقيم فيو فتاة طويمة بشعر بمون الذىب وعينين في اتساع ولون 

ن ال يمكنك ان ال تالحظ القمر في وسط النجوم بشرتيا البيضاء السماء كان الوقت ليال ولك
 الصافية جعمتيا تبدو كانيا تشع نورا كما لو ان ضوء القمر ينعكس من عمييا 

 " تتكمم كما لو انك ال تزال معجب بيا " 

حيا أعتقد أنني عندما أتوقف عن  ما دمت" بالتأكيد . عميك ان تقدر الجمال وتستمتع بو 
 تابع العجوز بالحياة سأموت  " اعاالستمت

" بالطبع اعجبت بيا ولم أصدق لمحظة أن ىذا الكائن الخرافي سينظر حتي الي ولكن لدىشتي 
 وجدتيا تتكمم مع الصحفي المرافق لنا وتشير نحوي 

 االنتباه ليم حتي تكمم )محمود ( الصحفي مارتبكت عندما رأيتيم يتجيون نحوي وتظاىرت بعد

 ابتن ايمينا ىنا " وأشار الييا " تريد ان تقوم بمقابمة صحفية معك لو عندك وقت " " مرحبا يا ك

 " " بالطبع ماذا تريد أن تعرف ؟

 " أتكمم القميل من العربية و محمود سيساعدني لو واجيت كممة صعبة ليترجميا لك " 

 احسست بغيرة عمي الفور من )محمود( ولكن حاولت عدم اظيارىا 

المالكمة من اقدم األلعاب االوليمبية والبعض يؤكد ان الفراعنة اول من لعب ىذه " ىل تعمم ان 
 المعبة " ىززت كتفي وقمت " الفراعنة لم يتركوا شيء اال وعمموه في اعتقادي " 

 لك العكس "  ألثبتاريد ان تمنحني الفرصة " ىذا غرور كبير يا كابتن " 

ييا خجال فازدادت جماال  " اسفة سأدعوك " لم تفيمي قصدي كانت ىذه سخرية " احمر وج
 لمشراب عمي حسابي وأوضح لك مقصدي  "

 " اسف ال اشرب , والوقت متأخر كما ان محمود سيشعر بالممل " 
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 " ال امانع ان اتررر... اه" وكزة خفيفة في جنبو جعمتو يسكت  

حتي وصمنا الباقيين " فيمت " ابتعدت يوميا ومعيا اخذت قمبي وعقمي لم اراىا طوال اليومين 
 المطار 

 المقعد بجوار النافذة واخذت أتطمع لمثموج في الخارج  فأخذتكنت اشعر بالحزن 

 " ىل تعمم ان المصريين القدماء ىم اول من حاول الطيران " 

 ضحكت وقالت " انا " سألتيا " ومن قال ىذه المعمومة "   

 ألنياة تاريخ وانيا اختارت الدراسة في مصر طوال الرحمة لم نتوقف عن الكالم وعرفت انيا طالب
 معيا حياتي  سأكملالتي  المرأةيوميا و احسست انيا  نتقابلتعشق الحضارة الفرعونية كنا 

كممتيا ووافقت وكنت اسعد انسان في الكون في نفس اليوم وجدتيا امام شقتي بشنطة مالبسيا 
نا في النرويج وان عمي االنتظار لما بعد لس ألنناتريد ان نعيش معا اخبرتيا باستحالة الوضع 

 األلعاب االوليمبية ثارت وتشاجرت معي وخيرتني بين حبنا واأللعاب واخترت الحب بالطبع 

وقتيا اكتشفت شيء مقمق ايمينا ال تزوجنا بعدىا بأسبوع وسافرنا لإلسكندرية لقضاء شير العسل 
ولكني لم استطع  ألتأكدن اسير معيا تنام عمي االطالق دائما اجدىا مستيقظة قبمي جربت ا

مع  سأخرجاني  ونمت بدأت أشك انيا تذىب لمكان خارج البيت عندما انام فجربت حيمة اخبرتيا
 سأنامغرفة نمت فييا معظم النيار ورجعت ليا وتظاىرت باني  واستأجرتاصحابي وذىبت 

 ما الذيعروقي البد ان افيم  انتظرت قميال وبالفعل رايتيا تخرج تبعتيا من بعيد والدم يغمي في
 يحدث 

ت في أحد األركان وتابعت ما اختبأدخمت الي مبني ميجور قديم فانتظرت قميال ثم دخمت ورائيا 
كانت زوجتي تقف في وسط قاعة ضخمة مميئة باالت مختمفة غريبة الشكل واماميا يحدث , 

)محمود( الشخص انو انا اعرف ىذا  بإحكامطاولة مسطحة عمييا جسد بشري عاري مربوط 
الصحفي وقبل ان أصل الستنتاج منطقي  لما يحدث وجدتيا ترفع ما يشبو السكين وتيوي بو 

تحركت ولكن لم أصل في الوقت المناسب كان الجزء العموي من دماغو  (محمود)س أعمي ر 
 مخو ظاىر لمجميع استجمعت قوتي ألصرخ فييا ماذا تفعمين ؟ عمي األرض و 

ة الغريبة عمي وجييا وىي تقول ببرود " عممي ....أقوم بعممي وىو ما جئت لن انس االبتسام
 لألرض لتحقيقو "
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 " جئت لألرض لتحقيقو ..... ال أفيم انت لست من األرض !!! " 

" الغرور .... خطيئة الشيطان االولي والتي ورثيا البشر وأصبحت واحدة من طبائعيم يظن 
الكون الواسع عمي الرغم من اكتشافاتيم اليومية لكائنات لم البشر أنيم يعيشون بمفردىم في ىذا 

داخل كوكبيم نفسو فما بالك بالكون كمو , انا من كوكب صغير من خارج يكونوا يعرفون عنيا 
 مجرتكم يدعي )ريث( وىدفنا الرئيسي دراسة الكواكب والكائنات األخرى " 

 الي جثة )محمود( "  أشرتو " تخبريني انك من كوكب فضائي وانكم تأكمون البشر " 

ربما  ضحكت ضحكتيا الطبيعية التي جعمتني اقع في حبيا في األساس " ىل تظن انني سأكمو؟
باداة اخري من الطاولة التقطت بيا امسكت تاكمون انتم امخاخ بعض الحيوانات ولكن نحن ال  " 

في الكون يحتوي عمي المخ ووضعتو داخل أحد األجيزة  وتابعت " المخ البشري أعظم كومبيوتر 
 اآلالتوبواسطة فقط  منكم كل المعمومات التي اريدىا منكم وبالطبع احتاج امخاخ المتميزين 

المتطورة من كوكبي استطيع الوصول لمممفات القديمة المخزنة بالداخل , الخبرات المتراكمة عبر 
دون ان يدري  ماليين السنين منذ خمق البشر عمي األرض والتي يحفظيا كل عقل داخمو 

 تستطيع ان تقول عنو نظام التشغيل األساسي لمعقل البشري " 

اضطربت ف؟ ولماذا لم ينتيي بحثك مع أول دماغ فحصتييا ؟" سألتيا  من ذلك وما الفائدة"  
النظام األساسي واحد ولكن ىناك اختالفات  اكتشفت ان كل دماغ يختمف عن االخر"  وىي ترد 

 "  عديدة

 "التطور والتعاون  حياة وىمايدفين اساسين في الف يدفعنا ل" الن االختال

 قاطع )عادل( القصة وقال " حكمة جميمة" 

من  عادل() عبس ورأيت انيا مناسبة لمموقف  "  كنت قد سمعتيا عمي الراديو سابقا " شكرا ,
عتيا عمي بالسكين التي كانت وض فأمسكتالرد بينما تابع العجوز " ايقنت وقتيا ان عمي اليرب 

لن أطيل عميكم انتيي الموقف بي مقيدا عمي نفس الطاولة ميددا الطاولة  ورفعتيا في وجييا  
تحركت بسرعة أفرغت كل اليواء من ولكن كان عمييا اخراج جثة )محمود( أوال فتركتني مكاني 

صدري لتسقط الحبال من حولو حيث كنت قد أخذت نفس عميق ليزداد حجمو وىي خدعة 
في الجيش تضطرب األفكار في رأسي مع زيادة األدرينالين في الدم  "مواجية ىذه  تعممتيا

تمقت مجموعة من لكماتي الخاصة التي تسقط أقوي الرجال  فقدالمخموقة بشكل مباشر مستحيل 
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أمسكت بقطعة حديد من األرض وانيمت عمي مجموعة األجيزة الموجودة بدون أدني تأثير " 
النيران من أحد األجيزة المحطمة  انتشرتقل سأنيي قتميا لمبشر ألحطميا جميعا عمي األ

 قبل أن ابتعدفأسرعت بالخروج وسمعت من خمفي صيحاتيا الغاضبة 

بعد ذلك لم أعد لمبيت أو النادي أو أي مكان كنت أذىب اليو ىربت خوفا من عودتيا وانتقاميا  
 مني ولم أخبر مخموق عن ىذا حتي اآلن 

 رت ثانية " " ولكنك عدت و ظي

تعبت من اليرب و كنت مستعدا لمموت وانتظرتيا كثيرا ولم تأت ربما عادت بعد عشرون عاما " 
 "  لكوكبيا 

قام العجوز من كرسيو وجذب الزجاجة معو وتوجو نحو المخرج قائال " شكرا عمي العصير يا 
ر لعبت برأسو العجوز يبدو أن الخم" شباب " " أي عصير"  قال )جمال( رد )عادل( بسرعة 

 حتي قصتو تبدو خيالية " 

العجوز من عند الباب يقول " سمعت ىذا ومعمومة لك ال يحتاج العجائز مثمي  سمع األثنان 
 لمكذب  ألنو ال يوجد في العمر بقية " 

.. لدي لقاء ميم في " ال ييم عمي أن ارحل اآلن " غريب كيف سمعنا من ىذه المسافة " 
عادل( وخرج من المكان مشي عدة امتار قبل ان يبدأ المطر في النزول الصباح الباكر " قال )

بدأ خفيفا ثم ازداد ببطء حتي اصبح غزيرا فأسرع )عادل( يحتمي في مدخل أحد العمارات أشعل 
سيجارة وتأمل الشارع الخالي الذي يغمره المطر حاليا وىناك لمحيا تمشي في وسط الشارع بال 

اة طويمة بشعر بمون الذىب وعينين في اتساع ولون السماء كان الوقت فت  "مباالة لممطر الغزير
ولكن ال يمكنك ان ال تالحظ القمر في وسط النجوم بشرتيا البيضاء الصافية والمطر ينيمر ليال 

  "  تشع نورا كما لو ان ضوء القمر ينعكس من عمييا كأنياجعمتيا تبدو 

رع كانت الرؤية شبو معدومة ولكنو لمح الفتاة القي )عادل( السيجارة من فمو وخرج في الشا
 تختفي في شارع جانبي وعرف ان عميو ان يتبعيا وان ىذه ربما ستكون القصة األىم في حياتو 

 د دمحم أحمد مرسي
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 وىاعٌسد هنا 

 ااعماله من

 

 ،تؽرٌد عصفور رؼم أكوام الثلج.. ذكرنً صباحً الٌوم بن..فنجان لهوة 

لكنن حضرت و زدت صباحً جماالً، كما زدته شعوراً عمٌماً هو ذاته حائٌر بٌن الؽصة، األلم، 

 الفرحة، اإلصرار ..

 مت المشاعر و احتارت أٌها ٌؽلب..تزاح

 حٌث أجلس تلن المرآة تعكس صورتً! 

 أٌها ٌؽلب؟! إلتجؤت إلٌها ألسؤل مبلمحً المشتالة إلطبللتن البهٌة، 

من خلؾ نظاراٍت رأٌت تلن النظرة الجانبٌة؛التً جمعت براءة الطفلة و تحدي الصبٌة العاشمة، 

 إبتسامة لست أدري سببها، عفوٌة..لد امتؤلت بصورن ال صورتً، و لفت انتباهً 

حدلت متؤملة و انسابت المشاعر و المبلمح مختلطة تعلن كلها أنً أعٌش رؼم بعدن و لكن 

 روحن ألدَس المشاعر!  بوجود

ً على براق حب، جمع من الشكل أجمله، و من الموة أعظمها، و من األصالة  فؤنتظرن لادما

 أنماها. فمد أبى إال أن ٌستمد بعضاً من مٌزاتن! 

 فلتعلن حبٌبً الوصول لٌصبح حلم صباحً والعاً!

 د. هنا

 

 لم ألمنا معاً، ضائعة دون راحلة إلى المجهول  ال أعرؾ درباً خلى من خٌبة. راحلة ألم

 للبن، صوتن، حبن، حنانن و جمٌل كلمات أدبن التً أضحت لً وحدي..

 ً عالمٌن ٌفصل بٌنهما رحٌل روح..راحلة؛  أبحث عن جذورنا و حٌاة تجمعنا و نحن ف

 تائهة و حزن للبً ٌمؤل الكونٌن..

 نهٌاري..لكن أبٌَت إال أن تمدّ لً ٌد حبن، تنتشلنً من عذابً، تنمذنً من ا

كانت رلٌمة كؤنت ، جمٌلة كعٌونن، لوٌة كصمودن، حانٌة كؤعمالن.. ألؾ فً مهب الرٌح، 

 التجؤت إلٌها كما دائماً ألجد أمانً فً حضن رعاٌتن! 

 

 د. هنا
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 لابلها فً محطات الزمن ..

 كنت أبحث عنن فً كل أٌامً.. 

 أٌن كنِت..

 تؤخرِت كثٌراً..

 مضى عمري دون جمالن

 امً دون لطفن..مضت أٌ

 مضت مناسباتً دون الفرح معن..

ًَّ دون أن أعٌشها..  مضت سن

 أٌن كنِت؟!

 ٌا ملكة كل المشاعر.. لم تؤخرِت؟! 

 

 نظرت إلٌه بنظرة عمٌمة..

 مّر شرٌط حٌاتها أمام عٌنٌها..

 منحته نظرة حٍب و رحلْت!

 جراحها أكبر من أن تزٌدها جرحاً، 

 لكنه ال ٌعلم، 

 و لن ٌعلم..

 لٌست ضالته ظنْت.. هً

 

 رحل و فً للبه جراح الكون، 

 لكنه حمل حب العالم بفإاد متعب..

 

 وياد.هنا عٌس                             
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 اللمب /أٌمن بكر

 عام44العمر

 .2013العمل/لوات مسلحه_مماتل _ بالمعاش منذ

 حافظة الشرلٌه _مدٌنة االبراهٌمٌه.العنوان /جمهورٌة مصر العربٌة م

 gimal  /www.aboamgad2001@Yahoo.comعنوان البرٌد اإللكترونً وال

Bakr2050@gmail.conAyman.  

 المؤهالت العلمٌه 

 امعة الزلازٌك.ج2004بكالورٌوس تجارة -ٔ

 .2017شهادة المركز الثمافً االسبلمً التابع لوزارة االولاؾ المصرٌه -ٕ

 حاصل علً دبلوم المعهد العالً للدراسات اإلسبلمٌه بالماهره -ٖ

أمرٌكا  المعهد العالً لؤلئمة  -ماجستٌر  اإلمامة والخطابة بالجامعه اإلسبلمٌه بوالٌة منٌسوتا-ٗ

 2020والخطباء 

 امرٌكا المعهد العالً لؤلئمة والخطباء -دكتوراة بالجامعه اإلسبلمٌه بوالٌة منٌسوتاباحث -٘

 

 الدورات الحاصل علٌها  واألنشطه والدور اإلجتماعً

دبلومة التحكٌم التجاري والدولً بالمركز الدولً للوساطه والتحكٌم)درجة مستشارتحكٌم _ 1

 دولً(.

 .TOT_ دبلومة التنمٌه البشرٌه 2

ة فً حموق اإلنسان بمركز الحرٌه التابع لوزارة التضامن اإلجتماعً )درجة مستشار _ دور3

 حموق إنسان(. 

حاصل علً المركز األول فً مسابمة الجوده لوحدات الموات المسلحه علً مستوي الموات -4

 المسلحه المصرٌه. 

 .26عه رلم _حاصل علً دورة استرانٌجٌات األمن المومً بؤكادٌمٌة ناصر العسكري الدف5

 شؽلت منصب االمٌن العام لجمعٌة الشبان المسلمٌن العالمٌه فرع االبراهٌمٌه الشرلٌه. -6

المٌت محاضرات فً التنمٌه البشرٌه لطلبة دبلوم التمرٌض بمدارس التمرٌض بمحافظة -7

 الشرلٌه.

اهٌمٌه _ المٌت محاضرات وجلسات تدرٌبٌه بممر جمعٌة تلسبان المسلمٌن العالمٌه ب اإلبر8

 شرلٌه.

mailto:/www.aboamgad2001@Yahoo.com
mailto:Bakr2050@gmail.con
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 اعماله من

 عم صبحً )عمله نادره فً هذا الزمان(

لم اكن اعرفه ولكن جمعتنً الصدفه به، كان مرافك لموالنا العالم بالمراءات ٌسري عوض 

السكندري، زمٌل دراستً  اثناء امتحاناتنا بمعهد الدراسات االسبلمٌه بالماهره كنا بمسكن واحد 

لمة نشاطه وحٌوٌته، كان ٌموم علً راحتنا، علً الرؼم  عام( ف75ًنذاكر وكان صاحب) ال

من ان أنا والشٌخ اصؽر منه بكثٌر، فهو كالوالد وحمٌمة رأٌنا منه كل حنٌة وإخبلص؛ لدرجة ان 

الشٌخ الجلٌل ما كان ٌعرفه عن لرب، ولكن حمٌمة الموالؾ هً من تظهر معادن الناس، كان 

علً جمٌع الصلوات، وكان ٌٌمظنا لصبلة التهجد  حرٌص علً صٌام االثنٌن والخمٌس، محافظا

وهً_ صبلة تطوعٌه اي سنه _ننام ونستٌمظ لبٌل الفجر بحوالً نصؾ ساعه، وكان لبل الفجر 

بحوالً خمس دلائك ٌكاد ٌٌمظ كل من معه بمائمة هاتفه، وحٌنما انتهٌنا من االمتحانات كنا نودع 

 بعضنا وكؤننا نعرؾ بعضنا منذ زمن بعٌد، 

هً المحبة فً هللا والصحبة فً هللا وفً حدٌث رسول هللا سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ها 

ظل إال ظله منه: "رجبلن تحابا فً هللا فاجتمعا علٌه وتفرلا علٌه" صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،كانوا 

وحسن الخلك، عشرة اٌام من افضل اٌام حٌاتً؛ رأٌت فً هذا الرجل الفطرة السلٌمه والطٌبة 

استطاع دون لصد ان ٌؽٌر فً أشٌاء كثٌره وعلً الرؼم انه لم ٌكمل تعلٌمه وخرج من 

االعدادٌه إال أنه علمنً أن الحٌاة تعاون ومحبه وإخبلص هلل عزوجل وان ما ٌفعله اإلنسان 

خالصا هلل هو من ٌدوم وٌبمً، ببساطة هذا الرجل وروحه الطٌبه تمنٌت ان أكون عم صبحً 

د كل اللً ٌمرأ تلن الخاطره البسٌطه وهً جزء من كل وده شئ بسٌط حسٌت انً عاوز واكٌ

 ارد ولو بعض المعروؾ لرجل معطاء وإنموذج من النادر ان تجده فً هذه األٌام!

 فادع هللا الذي جمعنا فً الدنٌا من ؼٌر مٌعاد، ان ٌجمعنا مع حبٌبنا ولدوتنا نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، اللهم

 آمٌن
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 عٌساوي هنا. د

 

 (العصر جأٌحة)

 لعام ٕاصدار كأفضل واالٔبحاث، الدراسات فرع االٔول، المركز على الحاصل الكتاب عنوان هو

 (والتوزٌع والنشر للطبع والفرات النٌل مٔوسسة) احتفاالت بمناسبة 2020

 (العال عبد فتحً دمحم دكتور) لكاتبه  طوٌلٍ  بحثٍ  ثمرةُ  الكتاب

 كصحٌفة دولٌة، و عربٌة صحٍؾ؛ فً الكاتب نشرها التً المماالت من مجموعةٌ  الكتابُ  

 االٔمة" و" الوسط" وصحؾ بكندا،" كندٌة أٌام" وصحٌفة المتحدة، بالوالٌات" ببلدي صوت"

ٌٔرٌة،"  االٔحرار صوت" و" العربٌة ًٌٔ االٔهرام"و الجزا " المستمبل صدي" و بمصر" المسا

 .وؼٌرها بلٌبٌا،

 

ً  الكتاب ٌتضمن " 19 كوفٌد" العصر جأٌحة ٌخص ما لكل  وجواب، سٔوال شكل؛ فً جاء لسما

ً  المٔولؾ فٌه ٌوضح  منظمة وتصرٌحات الدراسات أحدث وفك  والنصأٌح التعلٌمات من كثٌرا

 فً الكتاب صدور تارٌخ حتى االٔمرٌكً، -منها والولاٌة االٔمراض منع ومركز العالمٌة، الصحة

 .الماضً أؼسطس

 

ً  الٔجده سٔوال كل ٕاجابة على ولفت للكتاب لراءتً خبلل من ً  ٌصدرُ  كان لما مطابما  حول حدٌثا

 ...الؽرٌب الڤٌروس هذا

ٌٔة، تارٌخ الكتاب تناول كما  عن فضبلً  التارٌخ، مدار على معها البشرٌة تعاملت وكٌؾ االٔوب

( الحٌاة لانون صوغ أداة) ب ٌُعرؾ ما أو للفٌروسات الجٌنً كالتعدٌل الحدٌثة للنظرٌات شارةاالٕ 

ٌٔزة على/ والفرنسٌة االٔمرٌكٌة/ العالمتان حصلت التً( كسبر تمنٌة) أو  عن خراً مؤ  نوبل جا

 .التاجٌة الفٌروسات لنهاٌة محتملٍ  كمستمبلٍ  وتمدٌمها  اكتشافها فً جهودهما

ً  لكتابا واكبَ   ٌٌٔة الدراسات فً المستجدات أٌضا ٌٔرة الدوا  الفٌروس، لهذا عبلج ٕاٌجاد حول الدا

 الوالٌات لرٌٌٔس كعبلجٍ  الكتاب هذا ٕاصدار بعد استخدمت التً العبلجات تلن بٌنها من وكان

 "ترامب" االٔمرٌكٌة المتحدة

ً  الكاتب استعرض  االٓن أثبتت والتً له، لماح ٌجادالٕ  تسعى كانت التً العالمٌة التجارب أهم أٌضا

 .العام هذا نهاٌة مع التوزٌع بدء ٕالى طرٌمها فً و٪  ٢ٓ  تجاوزت بنسبٍ  فعالٌتها

 

ٌٔدي، منظور من الجأٌحة تؽطً التً المماالت من مجموعةً  الكتاب ٌتضمن  ٌخص فٌما عما

ٌٔلةٍ  عن إلجاباتٍ  ٕاضافة  الصحً، والحجر الولاٌة أسالٌب  هذه الٔسباب الدٌنً لتفسٌرا حول أس

ٌٔحة  ...الجا
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 لنظراتنا العلمٌة التفسٌرات ٕاخضاع عن الدراسات هذه مثل فً نبتعد أن الشخصً ورأًٌ 

ٌٔدٌة ٌٔحة منالشة فً نلتزم وأن أصحابها، باختبلؾ تختلؾ التً الدٌنٌة وتفسٌراتنا العما  الجا

 .عالجمٌ علٌه ٌتفك الذي بالعلم وعبلجاتها وأسبابها

 

 عاٌشها، زمنٌةً  فترةً  تعكس شخصٌةً  مذكراتٍ  صاحبه؛ وصفه كما معظمه، فً الكتاب ٌكون لد

 ٕاذا جداً، مفٌدةٌ  مصؽرةٌ، موسوعةٌ  االٔمر حمٌمة فً لكنه البشري، التارٌخ فً كثٌراً  تتكرر ال

 مما كثٌراً  بسَّط و المرض، حول شاع مما كثٌراً  اختصرمٔولفه فمد واسعٍ، نطاقٍ  على انتشرت

 دون العلمً، ٕالمامها اختبلؾ على المراء لمستوٌات مفهومةً  لتكون العالمٌة، الدراسات طرحته

 .عرضه فً البحثً بالمستوى ذلن ٌهبط أن

 

ً  الكتاب هذا ٌحتوي أن أتمنى  نشره، بعد صدرت التً اإلنجازات و للدراسات ملحك على الحما

 .طرحه فً متكامبلً  لٌكون

 

 ً  كل فً مفٌدٌ  انجاٌزمبكٌر، الكتاب هذا فٕان الكاتب، من المبذول الكبٌر للمجهود لشكرا كل...وختاما

 .لٌمة بمادةٍ  العلمٌة و العربٌة المكتبة وٌؽنً أوجهه،

 

 عٌساوي هنا. د                                                                   

 األسرة طب أخصائٌة                                                                   ا

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذخائر الجزء الثالث

51 
 

 د/ سلٌمان جـادو شعـٌـب ) مصــر(  

                                                                                باحــث و لـاص ونالــد أدبـً                                          

 ، بصعٌـد مصـر بمحافظة لــنـــا  .1960/ 19/3من مـوالٌد لــوص -

 وكٌــل إدارة الشـبــاب بمــوص سابمــاً .  -

 رئٌـس مجلـس إدارة مجـلة صمٌم الثمــافٌـة . -

 م 1982ب شعبـة اللؽة العربٌة جـامعة أسٌــوط حاصـل على لٌسـانس اآلدا -

حاصـل على أربـع دبلومات دراسات علٌا فً علوم اللؽة العربٌة وآدابها وفً الدراسات   -

 اإلسبلمٌة، وعمـل فً مجـاالت التدرٌـس والصحـافة ولطــاع الشــباب .

م .                                                                                                                         2009بالماهـــرة  تمهٌدي ماجستـٌر شعبة اللؽـة العربٌة بمعهد الدراسـات اإلسبلمٌة  -

نال الشهادة الوظٌفٌة لتدرٌس اللؽة العربٌة لؤلجانب لؽٌر الناطمٌن بها من الجامعة األمرٌكٌة  –

 م  2016بالماهرة لعام 

حاصـل على الدكتـوراه المهنٌـة فً مجال إعـبلم الطفـل العـربً بامتٌـاز مع مرتبة الشـرؾ  -

 م . 2019األولى لعام 

حاصـل على الدكتـوراه الفخــرٌة من منظمة أجنحة السـبلم والدٌممراطٌة الدولٌة بكنـدا عام  -

 م  2020

معتمدة  144ٌا والعرب برلم حاصـل على شهادة دكتوراه فخرٌة من إدارة مجلة نجوم سور -

 م . 2020من األكادٌمٌة الدولٌة البرٌطانٌة واالعتمادات العربٌة لعام 

 محاضــر مركــزي معتمـد بالهٌئـة العــامة لمصــور الثمافــــة المصــرٌة . -

 م( من مإسسة النٌل والفرات2019حــائز على وســـام ولـمــب )أدٌــب النٌـل والفــرات لعام  -

 بالماهـرة .

 محاضــر مركــزي معتمـد بالهٌئـة العــامة لمصــور الثمافــــة المصــرٌة . -

مـئـة شخصٌة ثمافٌة  100اختارته أكادٌمٌة صدى سورٌا للثمافة والمحبة والسبلم، كؤفضل   -

 م  . 2020لعام 

ً أكثر من معجم تم   نشـر و إدراج اسمه وسٌــرته الذاتٌة، ونمـوذج من إنتاجه األدبً ف -

م، إصدار مإسسة  2019وموسوعة ، فمثبلً فً "معجم المبدعٌن العرب"، الجــزء األول لعام 

النٌل والفرات للطبع والنشر والتوزٌع بالماهرة.. وفً الكتاب التذكاري للمهرجان الدولً الثالث 

ٌثة للشعـراء (، و أٌضاً فً الموسوعة الحد2020لئلبداع والفنون الذي ألٌم بالماهرة )ط 

 واألدباء العـرب )الجزء الثالث( لمإسسها ورئٌـس تحرٌرها الشاعر د . دمحم ضباشة .

عمـل رئٌســاً لتحرٌر مجلتً "صــوت اآلداب"، و"الملـم" بكلٌة اآلداب أثناء دراسته الجامعٌــة  -

. 
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البشرٌة وإعداد حاصل على عـدة دورات تدرٌبٌة فً فـن العبللات العامة والموارد والتنمٌة  -

المادة وفـن الكتابة الصحفٌة بمإسسة أخبار الٌوم، ومإسسة دار التحرٌر)الجمهورٌة ( للطبع 

 والنشر بالماهرة . 

حــاز على العدٌد من شهــادات التمــدٌر والمسابمات و الجـوائز العلمٌة التشجٌعٌة والتمدٌرٌة  -

مرآن والسنة بمجمـع البحـوث اإلسبلمٌة، من جـامعة الماهــرة، و لجنة اإلعجاز العلمً لل

ووزارتً الثمافة والشباب، والهٌئة العامة لمصور الثمافة، و الجمعٌات األدبٌة، والمنتدى الثمافً 

 لؤلصالة والمعاصرة بالماهرة .

                                     عضـــو جمـاعة األدب العـربً باإلسـكندرٌة .                                                      -

عضـــو المنظمة العالمٌة لخرٌجً األزهــر بالماهــــرة .                                                                      -

 عضــو اتحـاد المثمفـٌن العــرب . -

ة .                                                                  فرع جمهورٌة مصر العربٌــ -عضــو اتـحـــاد األدباء الدولً  -

 عضــو نـادي المصــة الٌمنً إلممـة . -

عضــو مجلس االعتماد الدولً للدراسات واألبحاث االلتصادٌة والسٌاسٌة واالستراتٌجٌة  -

 باإلسكندرٌة.

                                                                             عضــو التحالؾ الدولً للسبلم والتنمٌة  .              -

 عضـــو االتحـــاد الــدولـً للؽـــة العربٌـــة . –

 عضــو األكادٌمٌـة المؽاربٌـة للشعـر واألدب . -

 عضـو مجـلة هٌبـاتٌـا الثمافٌـــة اإللكترونٌة . -

 ـافة والمحبـة والسبلم .عضـو أكادٌمٌة صـدى سـورٌا للثم -

نال )درع الكـرامة العـربٌـة( من اتحـاد المثمفٌـن العـرب، وأٌضـاً )درع التمٌــز( من "مجلة  -

 م .  2020هٌباتٌا الثمافٌة" اإللكترونٌة لعام 

شــارن بؤوراق بحثٌــة فً عدة مإتمرات ومهرجانات وندوات أدبٌة وثمافٌــة أُلٌمت بمنا  -

 ان وأسٌوط والماهـــرة .واأللصر وأسو

نُِشـرت له عدة بحــوث وممـــاالت  متنوعة، ولصص لصــٌرة، ودراسات متنوعة أدبٌة  -

ونمدٌة ولضاٌا دٌنٌة واجتماعٌة، فً معظم الصحـؾ والمجـبلت المصـرٌة والعربٌــة، كما 

تـب منهـا : الدكتور أُذٌِعت له عدة لمـاءات إذاعٌـة وتلفزٌونٌـة، وله تحت الطبع عدة  أبحـاث وك

الرافــعً  –دراسات نمـدٌة فً المصة المصٌرة والرواٌة  –عبد العــزٌز الموصً مسٌرة عـطاء 

 أمـٌر البـٌـان .
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   عنـدما ٌمـوت اإلنسـان جوعــا 

 بمـــلم : د . سلٌمان جــادو شعـٌب

    

ـرى وأزمة طاحنة مزمنة من مشكلة كب –أكثر من أي ولت مضى  –ٌعانً العالم بؤسره الٌـوم  

 تتمثل فً انعدام الؽـذاء وؼـول المجـاعة والفمـر المدلـع .

فهنان إحصائٌات تشٌر إلى أنه ٌموت أكثر من مائة ألؾ نسمة جوعاً كل ٌوم . كما أنه ٌنام 

تمرٌباً حوالً أكثر من ملٌار شخص كل لٌلة وهم جوعِى .. بل وصل األمر إلى أن الجوع 

 وم آالؾ المسلمٌن كل ٌوم .الكافر ٌمتل الٌ

وهذا ما حدا بعضو الكونجرس األمرٌكً "طونً هول" أن ٌمــول عـبــر)مجلة نٌوزوٌن(    

: " هذا أمر ال ٌطٌمه الضمٌر.. إن الناس ٌموتون من المجاعة فً 26/11/1984بتارٌخ 

ل حماً، فً الناحٌة األخرى من الكرة األرضٌة بٌنما ٌتراكم الؽذاء كالجبـال ..نعم كالجبا

 مستودعاتنا ومخازننا " .

كٌؾ ٌموت إخوتنا بمئات األلوؾ جوعاً ، بٌنما ٌصرؾ أحد أؼنٌاء المسلمٌن فً صفمة واحدة    

 ملٌون دوالر للتسلٌة والتروٌح عن النفس !!!؟ 41.5لشراء الجٌاد من الوالٌات المتحدة 

 )وكل إناء بالذي فٌه ٌنضح !(.

ا حمــاً، أن ٌمضً الجـوع فٌه على المئات بل اآلالؾ من البشــر ومما ٌإسؾ له ، بل ٌإلمن   

األبرٌاء فً بعض الدول األفرٌمٌة،  وفى جنوب شرق آسٌا التً زحفت المجاعة إلٌها ؛ بسبب 

ارتفاع درجة الحرارة ، ونمص الموارد المائٌة ، والجفاؾ والتصحر، لدرجة أن كثٌراً منهم لجؤ 

والفاكهة البرٌة والحٌوانات المستؤنسة لسد رممهم ، وٌضطر  إلى أكل جذور وأوراق الشجر

بعض شبابهم للهرب من هذا الجحٌم  إلى مناطك نائٌة تبعد عنهم مئات الكٌلومترات فٌصابون 

 لهزالهم الشدٌد باإلرهاق ، وٌموت الكثٌر منهم لبل إدراكها .

منه على حك كل  25دة رلم لمد نصَّ المٌثاق العالمً لحموق اإلنسان ؛ وذلن فً نص الما   

فرد فً العالم فً الحصول على مستوى من المعٌشة مناسباً لصحته ورفاهٌة أسرته بما فً ذلن 

 الحك فً الحصول على الطعام .

وإذا كانت مصرنا العزٌزة تعانً من فجوة ؼذائٌة عمٌمة خاصة فً اآلونة األخٌرة بسبب    

ذائٌة إذ إنها تستورد أكثر من نصؾ ؼذائها من الخارج اعتمادها على االستٌراد ألؼلب السلع الؽ

، وخاصة الممح والطحٌن من أفرٌمٌا وكندا واسترالٌا وفرنسا ، فبل ٌمكن أن ٌؽٌب عن أذهاننا 

أن مصر كانت حتى أوائل الستٌنٌات، إحـدى الدول المصدرة للحبـوب . )جـرٌدة " الفجــر" 

 .( 4 )ص -16/12/1986( عـدد DAWNالباكستانٌة )

لمد عملت دول كثٌرة على حـل مشكلة الجوع لدٌها أمثال البرازٌل والصٌن وروسٌا ؛ وذلن     

 عن طرٌك تنفٌذ برامج زمنٌة، واستراتٌجٌات فاعلة فً إطار ما ٌسمً ببرنامج األؼذٌة العالمً. 
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هد األكبـر من ولسنا ألـل من هإالء أبداً فً أن نولً لضٌة الؽــذاء فً ببلدنا العزٌزة ، الج   

االهتمام والتخطٌط ، وصٌاؼة البرامج والسٌاسٌات،  واالجراءات العملٌة المحكمة ، فلدٌنا نخبة 

متمٌزة من الباحثٌن و األساتذة و األكادٌمٌٌن فً جامعاتنا المصرٌة الكبرى ومراكزنا البحثٌة 

 العتٌدة للحٌلولة دون ولوع كارثة المجاعة المفزعة .

فلن ٌتؤتى ذلن إال بتوفٌر اإلرادة السٌاسٌة الجادة ، والعمل الدإوب والسعً الحثٌث ولكن ٌمٌناً    

لزٌادة اإلنتاج، وتحمٌك مبدأ السٌادة الؽذائٌة، ولبل ذلن كله العمـل على تحمٌك التكافـل 

 االجتماعً والعـدل الشامل فً المجتمع الذي هو سمة المجتمعات المسلمة الحمة !! . 

 

 

 فً بٌن الوالع والمأمول الخطاب الثما   

 بمـلم : د. سلٌمان جــادو شعٌـــب 

إن لضٌة الثمافة لٌست من المضاٌا السهلة فً تناولها ومنالشتها على بساط البحث ؛ ألنها    

 محتوى متكامل من المعارؾ اإلنسانٌة واإلرثٌة الداخلة فً نسٌج المجتمعات بؤسرها .

ٌؾ " الثمافة " ، أكثر من أي تعرٌؾ آخر فً تارٌخ لمد تعددت وتنوعت مفاهٌم وتعار   

المعرفة اإلنسانٌة ، لذلن نجد أن الباحث ) عدنان المبارن ( لم ٌبالػ حٌن كتب فً صحٌفة " 

الزمان " العرالٌة تحت عنوان : " متاهات المفاهٌم عند تعرٌؾ الثمافة " ، ورؼم ذلن فإن 

سمى الٌوم بالعلوم والمعارؾ اإلنسانٌة ، وأكبر تعمٌم الثمافة أصبحت من المفاهٌم األساسٌة لما ٌُ 

 لمٌه هذا المفهوم فً المرن العشرٌن .

وإذا كانت الصٌحات المتعددة التً تعالت فً اآلونة األخٌرة من هذا المرن بالمناداة بتجدٌد    

 الخطاب الدٌنً ، فإنه من األحرى أٌضاً تجدٌد الخطاب الثمافً ، واإلعبلمً ، والفنً ،

والسٌاسً ...إلخ ، بما ٌناسب ُهـوٌة مجتمعنا المصري والعربً وٌحافظ على تراثه وثمافته 

 وممدراته وكٌانه االجتماعً ، وبخاصة فً ظل ولائع التطور االجتماعً المتسارع .

ونحن فً هذا السٌاق فً ؼنى عن سرد أو بسط كل تلن التعارٌؾ المتعددة لكلمة " ثمافة "    

ارٌفها ومدلوالتها ، وإنما ما ٌهمنا اآلن هو كٌؾ نستطٌع التؽلب على والعنا التً اتسعت تع

الثمافً الحالً بخطاب محدد ومبلئم لتلن المرحلة الراهنة التً ٌمر بها مجتمعنا وأمتنا العربٌة 

واإلسبلمٌة فً ظل تلن التطورات والتعمٌدات والتشكٌبلت المتبلحمة التً تطرأ وتطل علٌنا 

 ل تٌار وعصر العولمة الجارؾ والمخٌؾ الذي نواجهه صباح مساء .برأسها فً ظ

إن الثمافة الجادة هً ذلن الكائن المعمَّد العجٌب الذي ال نراه ، ولكنه ٌؽمرنا كل الولت بل    

 ٌسري فٌنا مسرى الحٌاة وٌحدد طبٌعتنا بعد أن كانت لابلٌة .

املة التً تمودنا إلى المسار األفضل واللحاق فالثمافة التً ننشدها حماً ، هً تلن الثمافة الش   

بركب الحضارات واألمم المتمدمة ، ومساٌرة الوالع االجتماعً فً المعارؾ واألفكار 

والتصورات والفنون والموانٌن ، والموالؾ السائدة واألنشطة االجتماعٌة فً أوسع معانٌها ، 

 تنا وتمالٌدنا االجتماعٌة األصٌلة .بؤنماط وأسالٌب جدٌدة تتسك مع دٌننا ومعتمداتنا وعادا
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وال بد إذن من ثورة ثمافٌة وفكرٌة شاملة ، تشمل فً طٌاتها تؽٌٌر المجتمع إلى الحٌاة    

األفضل واألحسن من خبلل الكتاب المطبوع ، والجامعة ودور العلم والمدارس ، واإلعبلم ، 

ر الحٌاة المتدفك ، ودفعه فً مسار وإعادة البناء الحضاري واإلنسانً برإٌة جدٌدة مؽاٌرة لتٌا

أفضل وتنمٌته مما علك به من الشوائب والمعولات ، والعمل الدإوب والجاد لتعمٌك مجرى 

 التٌار ، وهذا ما ٌدخل تحت باب : األصالة والتجدٌد .

إننا فً حاجـة ماسـة لخطاب ثمافـً مستنٌر ٌإدي بنا إلى تمدم مجتمعنا المصري والعربً    

فً كل مناحً وشتى مجاالت الحٌاة ، وال ٌحدث ذلن إال إذا وضعنا نصب أعٌننا  وٌنهض به

االهتمام بمنظومة التعلٌـم ، ألن الثمافـة والتعلٌـم وجهـان لعملة واحـدة ، وألنه تمع علٌهما 

مسئولٌة التؽـٌٌر االجتماعً الكامل الملحة فً جـوهر البناء الهٌكلً لشكل األمة أو تحدٌد 

 وطـن . مبلمـح ال

 

 

 متى نعامل لغتنا العربٌة باهتمام ؟ 

 بملم : سلٌمان جــادو شعٌـب 

للؽة العربٌة وما آلت إلٌه اتناول العدٌد من حملة األلبلم وأرباب الرأي والفكر ظاهرة ضعؾ    

فً مدارسنا وجامعاتنا وأجهزة إعبلمنا المختلفة بصورة مزرٌة ومهٌنة تنال  من حاٍل ٌُرثى له

                          اإلنسان العربً وأمته أٌنما كان على وجه هذه البسٌطة ! .                                                                       من كرامة 

وبادىء ذي بدء ألول إن الضعؾ فً هذه اللؽة على ألسنة أبنائها مرجعه إلى المناهج الدراسٌة 

عض المعلمٌن الذٌن ال ٌجٌدون فهم لؽتهم وربما نجد من ال ٌحسن وطرٌمة التدرٌس من ب

تدرٌسها ولٌس أهبلً أو من المتخصصٌن فً لؽة الضاد ولكنه لؤلسؾ الشدٌد زج بنفسه فً حمل 

 التعلٌم وبالذات لتدرٌس اللؽة العربٌة وآدابها .

ت لوائها ، فهً ومن المإسؾ حماً أن نجد أبناءنا الطبلب ال ٌعشمون لؽتهم وٌنضوون تح   

ٌكتب كما ٌنبؽً أن ٌكتب فهو علٌهم ثمٌلة ومعمدة ، فالطالب ال ٌمرأ كما ٌنبؽً أن ٌمرأ وال 

كثٌراً فً كتابته اإلمبلئٌة والنحوٌة ، فهو ٌهمل عبلمات الترلٌم والكتابة العربٌة المؤلوفة  ٌخطىء

 وٌستعمل األلفاظ استعماالً فً الجملة والتعبٌر .

آن الكرٌم مستهدفة وتلمت الكثٌر من طعنات المستشرلٌن والعلمانٌٌن ودعاة إن لؽة المر   

التؽرٌب والتخرٌب والؽزو الفكري فتعالت صٌحاتهم فً المدٌم تنادي بتٌسٌر النحو العربً 

وإصبلحه ، وهنان من لال نكتب اللؽة العربٌة بالحروؾ البلتٌنٌة ومنهم من دعا إلى تٌسٌر 

 . الكتابة والهجاء العربً

إننا ٌنبؽً أن نحرص على االهتمام بلؽتنا الماجدة فنستخدمها فً الحدٌث والتخاطب بٌن أفراد    

المجتمع والبٌئة العربٌة وفً كل وسائل اإلعبلم ممروءة ومسموعة ومرئٌة ، ونحسن اختٌار 

إلسبلم الكتاب والمذٌعٌن فً تلن األجهزة ، وأن ننفك على نشر لؽتنا بسخاء كما ٌفعل    أعداء ا

على نشر لؽاتهم األجنبٌة بننا فٌمٌمون لها المعاهد المختلفة وٌسعون جاهدٌن فً استمطاب أكبر 

عد ممكن من أبناء العرب لتعلم لؽتهم وتسجٌلهم فً دورات مجانٌة وتوزع علٌهم األشرطة 

 والكتب المصاحبة مجاناً .
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تً لم تعد تجد آذاناً صاؼٌة وللوباً نفتمد اإلخبلص والوفاء إزاء هذه اللؽة ال –فعبلً  –نحن    

واعٌة وفكراً مستنٌراً ، اللهم إال للة من أبنائها الؽٌورٌن العاملٌن المخلصٌن كما بٌَّنت آنفاً . إننً 

أناشد المعنٌٌن بهذه المضٌة االهتمام بنشر ذخائر تراثنا العربً األصٌل والسعً إلى إعادة طبعه 

ع علٌه أبناء العربٌة من هذا الجٌل كً ٌعوا الحمائك والدروس وتنمٌحه وتحلٌله لٌرى النور وٌطل

وٌتذولوا النصوص وما بها من جمال أخاذ وروعة وسحر بٌان .  كما البد أن ٌنطك جمٌع 

الرإساء والمادة والزعماء العرب فً المحافل والمإتمرات الدولٌة لؽتهم العربٌة التً ٌنتسبون 

 عندما ٌفدون إلى ببلدنا فً المإتمرات الدولٌة والرسمٌة .إلٌها كما ٌفعل األجانب مع لؽتهم 

وختاماً ، ٌنبؽً أن نعنى بلؽتنا كثٌراً فهً جامعة شملنا وموحدة كلمتنا ، وحافظة تراثنا ولؽة    

 لرآننا الكرٌم ، كما أنها عنوان لشخصٌتنا وهوٌتنا العربٌة ورمز لكٌاننا المومً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذخائر الجزء الثالث

57 
 

  احث فً العلوم الشرعٌةب \أٌمن بكر 

 

 -الحمد هلل رب العالمٌن، واشهد ان ال إله إال هللا واشهد ان دمحم عبده ورسوله وبعد:

كنت لد بدأت فً الممال السابك بسلسلة مكارم االخبلق ب )حسن الخلك( وفً هذا الممال ساكمل 

 لحٌاء(.ما اشرت إلٌه آنفا باستكمال السلسله وساتحدث الٌوم عن خلك عظٌم وهو )ا

تعرٌؾ الحٌاء: خلك حسن ٌدفع بصاحبه إلى الفضٌلة، وكثًٌرا ما ٌخلط الناس بٌن الحٌاء والخجل 

ولكن هنان اختبلؾ كبٌر بٌنهما، فالحٌاء خلك حسن مطلوب، أما الخجل فمد ٌدفع صاحبه إلى 

ها، تجنب تؤدٌة بعض األعمال الحسنة والخٌرة لمجرد أنه ٌجد حاجًزا بٌنه وبٌنها وٌخجل من

وٌمكن أن ٌكون الخجل أًٌضا صفة سلبٌة فً اإلنسان، ولد تتحول إلى مرض نفسً ٌحول بٌن 

اإلنسان وبٌن تؤدٌته لواجباته الحٌاتٌة وفً هذه الحالة ٌحتاج اإلنسان إلى مراجعة طبٌب نفسً 

 لٌرشده إلى الحل.

 

احاً وممٌاساً ٌبٌّن الحٌاء: جعل اإلسبلم لؤلبواب الواسعة من األخبلق والخصال مفت فمكانة 

جمٌلها ولبٌحها، وهو خلك الحٌاء فهو حسن الخلك بعٌنه وٌكون بالحٌاء من هللا، ومن الناس، 

ومن النفس، وٌعدّ عبلمة اإلٌمان فبل ؼرابة فً أن ٌكون الحٌاء هو خلك اإلسبلم، كما لال علٌه 

 .الصبلة والسبلم: "إنَّ لكِلّ دٌٍن خلُماً، وُخلُك اإلسبلم الحٌاء"

 

ونظًرا لما للحٌاء من مزاٌا وفضائل؛ فمد أمر الشرع بالتخلك به وحث علٌه، بل جعله من  

"اإلٌمان بضٌع وسبعون شعبة، فؤفضلها لول: ال  اإلٌمان، ففً الصحٌحٌن: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:

 ن".إله إال هللا، وأدناها: إماطة األذى عن الطرٌك، والحٌاء شعبة من اإلٌما

 "الحٌاء واإلٌمان لرنا جمٌعًا، فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر". وفً الحدٌث أًٌضا:

والسر فً كون الحٌاء من اإلٌمان: أن كبلًّ منهما داعٍ إلى الخٌر ممرب منه، صارؾ عن الشر 

 مبعدٌ عنه، وصدق المائل:

 وربَّ لبٌحٍة ما حال بٌنً.. ... ..وبٌن ركوبها إال الحٌاءُ 

"إن  فً الناس جرأةً وبذاءةً وفحًشا، فاعلم أن من أعظم أسبابه فمدان الحٌاء، لال ملسو هيلع هللا ىلص:وإذا رأٌت 

 مما أدرن الناس من كبلم النبوة األولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".

 وفً هذا المعنى ٌمول الشاعر:

 إذا لم تخـش عـالبة اللٌـالً.. ... ..ولم تستحِ فاصنع ما تشاءُ 

 .. ..وٌبمى العود ما بمً اللحاءُ المرء ما استحٌا بخٌر.. . ٌعٌش
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 لٌس من الحٌاء:

إن بعض الناس ٌمتنع عن بعض الخٌر، وعن لول الحك وعن األمر بالمعروؾ والنهً عن 

المنكر بزعم الحٌاء، وهذا وال شن فهٌم مؽلوط لمعنى الحٌاء؛ فخٌر البشر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كان أشد الناس 

اًء، بل أشد حٌاًء من العذراء فً ِخدرها، ولم ٌمنعه حٌاإه عن لول الحك، واألمر بالمعروؾ حٌ

 والنهً عن المنكر، بل والؽضب هلل إذا انتهكت محارمه.

كما لم ٌمنع الحٌاء من طلب العلم والسإال عن مسائل الدٌن، كما رأٌنا أم سلٌم األنصارٌة رضً 

: ٌا رسول هللا! إن هللا ال ٌستحًٌ من الحك، فهل على المرأة ؼسٌل هللا عنها تسؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 إذا احتلمت؟

 "نعم، إذا رأت الماء". لم ٌمنعها الحٌاء من السإال، ولم ٌمنع الحٌاُء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من البٌان؛ فمال:

 أنواع الحٌاء:

 لسم بعضهم الحٌاء إلى أنواع، ومنها:

 من هللا. الحٌاء   -1

 الحٌاء من المبلئكة.   -2

 الحٌاء من الناس.   -3

 الحٌاء من النفس.   -4

 أوالً: الحٌاء من هللا:

حٌن ٌستمر فً نفس العبد أن هللا ٌراه، وأنه سبحانه معه فً كل حٌن، فإنه ٌستحً من هللا أن 

َ )أَلَْم ٌَ  ٌراه ممصًرا فً فرٌضة، أو مرتكبًا لمعصٌة.. لال هللا عز وجل: ْعلَْم بِؤَنَّ اَّللَّ

ٌِْه ِمْن  [. ولال:14ٌََرى(]العلك: )َولَمَْد َخلَْمنَا اإِلْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْلَرُب إِلَ

 [.16]ق: َحْبِل اْلَوِرٌِد(

لال النبً  إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الدالة على اطبلعه على أحوال عباده، وأنه رلٌب علٌهم، ولد

"استحٌوا من هللا حك الحٌاء. فمالوا: ٌا رسول هللا! إنا نستحً. لال: لٌس ذاكم،  ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه:

ولكن من استحٌا من هللا حك الحٌاء فلٌحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولٌذكر الموت 

 استحٌا من هللا حك الحٌاء".والبلى، ومن أراد اآلخرة ترن زٌنة الدنٌا، فمن فعل ذلن فمد 

خبل رجل بامرأة فؤرادها على الفاحشة، فمال لها: ما ٌرانا إال الكواكب. لالت: فؤٌن 

 مكوكبها؟)تعنً أٌن خالمها(

 وهلل در المائل:

 والنفس داعٌة إلى الطؽٌان      وإذا خـلـوت بــرٌبــة فـً ظلمـــة
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 ك الظبلم ٌـرانًإن الذي خل      فاستحًٌ من نظر اإلله ولل لها

 ثانًٌا: الحٌاء من المبلئكة:

 لال بعض الصحابة: إن معكم َمن ال ٌفارلكم، فاستحٌوا منهم، وأكرموهم.

ٌُْكْم لََحافِِظٌَن * ِكَراماً َكاتِبٌَِن * ٌَْعلَُموَن َما  ولد نبه سبحانه على هذا المعنى بموله: )َوإِنَّ َعلَ

 [.12 -10تَْفعَلُوَن( ]االنفطار:

أحدهم إذا خبل ٌمول: أهبلً بمبلئكة ربً.. ال أعدمكم الٌوم خًٌرا، خذوا على بركة هللا.. ثم  وكان

 ٌذكر هللا.

 ثالثًا: الحٌاء من الناس:

 عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه لال: ال خٌر فٌمن ال ٌستحً من الناس.

 ن المعاصً لكفاه.ولال مجاهد: لو أن المسلم لم ٌصب من أخٌه إال أن حٌاءه منه ٌمنعه م

"ما كرهت  ولد نصب النبً ملسو هيلع هللا ىلص هذا الحٌاء حكًما على أفعال المرء وجعله ضابًطا ومٌزانًا، فمال:

 أن ٌراه الناس فبل تفعله إذا خلوت".

 رابعًا: االستحٌاء من النفس:

ن إذا هم بمبٌح من استحٌا من الناس ولم ٌستحِ من نفسه، فنفسه أخس عنده من ؼٌره، فحك اإلنسا

 أن ٌتصور أحدًا من نفسه كؤنه ٌراه، وٌكون هذا الحٌاء بالعفة وصٌانة الخلوات وُحسن السرٌرة.

 فإذا كبرت عند العبد نفسه فسٌكون استحٌاإه منها أعظم من استحٌائه من ؼٌره.

 لال بعض السلؾ: من عمل فً السر عمبلً ٌستحًٌ منه فً العبلنٌة فلٌس لنفسه عنده لدر.

د الثناء، وموفِّر العمل، ومعظم المدر:إ  ن الحٌاء تمام الكرم، وموطن الرضا، وممّهِ

 إنً ألستر ما ذو العمــل ساتــــره.. ... ..من حاجٍة وأُمٌُت السر كتمانًا

 وحاجة دون أخرى لد سمحُت بها.. ... ..جعلتها للتً أخفٌُت عنــــوانًا

 .. ..وال أمانة وسط المـــوم عرٌانًاإنً كؤنــــً أرى َمن ال حٌــــاء له.. .

 رزلنا هللا وإٌاكم كمال الحٌاء والخشٌة وختم لنا ولكم بخٌر، اللهم ارزلنا 

علً سٌدنا دمحم وعلً آله ا إال أنت وصلً هللا وسلم وبارن محاسن االخبلق فإنه ال ٌهدي ألحسنه

 وصحبه وسلم.



 الذخائر الجزء الثالث

61 
 

 كتبه /أٌمن بكر                                                                     

 باحث دكتوراة فً العلوم الشرعٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد العال د. دمحم فتحً

 الحسٌنً المشهد
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 ممدمة

ِ  َرُسولُ  لَالَ  ُ  َصلَّى اَّللَّ ٌْهِ  اَّللَّ ٌْنٌ : )  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْنٍ  ِمنْ  َوأَنَا ِمنًِّ ُحَس ُ  أََحبَّ  ُحَس ٌْنًا أََحبَّ  َمنْ  اَّللَّ  ُحَس

ٌْنٌ   ٌحدث سوؾ ما هللا وبوحً بحدسه ٌعلم وسلم علٌه هللا صلى وكؤنه(  اأْلَْسبَاطِ  ِمنْ  ِسْبطٌ  ُحَس

 وحرمة المحبة وجوب فً واحدا وأنهما بالذكر الحسٌن فخص شماق و تماتل من المستمبل فً

 . تجاهما الخصومة

 : مأساته؟ هً وما عنه هللا رضً الحسٌن هو من

 .وسلم علٌه هللا صلى المصطفى حفٌد طالب أبً بن علً بن نالحسٌ هو

 بدأ الشرٌؾ النبوي البٌت شباب بٌن الرفض من حالة سادت أمٌة بنً إلى الحكم وبانتمال

 الكوفة اهل اوهمه أن وبعد معاوٌة بن ٌزٌد الخلٌفة طاعة عن عنه هللا رضً الحسٌن بخروج

 ولطعوا ولتلوه االموٌٌن الجنود هاجمه كرببلء وعند مإلٌه الحسٌن فسار للمسلمٌن خلٌفة بمباٌعته

 .عاشوراء ٌوم رأسه

 

 الحسٌن؟ لتل من

 أبً بن سعد بن عمر هو ولتله الحسٌن اعترض الذي األموي الجٌش لائد ان الطرٌؾ من

 بن عمر جائزة وكانت بالجنة المبشرٌن وأحد النبً خال هو ولاص أبً بن سعد وأبٌه ولاص

 وتزعم  الدنٌوي المنصب اشتهاء نفسه فؽلبت الري والٌة له تكون ان ولاص أبً بن سعد

 دائما  كان الحسٌن لتل عن األول والمسإول والكوفة البصرة والً زٌاد بن هللا عبٌد  أن الرواٌة

 . الحسٌن أمر إنهاء عن تؤخر إذا الوالٌة وعد بسحب ٌهدده كان ما

 على اجهز الذي فهو( الجوشن ذي بن شمر) انه اإلسبلمٌة بالمصادر فشاع بالتنفٌذ لام من أما

 (.شمر من عذابا أشد فبلن: ) بالمول للمثل مضرب وصار رأسه ولطع الحسٌن

 . النهاٌة فً لتلة شر الثبلثة لتل الجبار المنتمم هللا وسبحان

 : الرأس رحلة

 هللا عبٌد ارسلها حٌث بدمشك الحكم مركز إلى البداٌة فً حملت الرأس أن على الرواٌات تجمع

 نكث  الشرٌؾ الرأس أمامه وضعت حٌنما ٌزٌد أن وٌمال  ٌزٌد إلى الحسٌن أسرة مع زٌاد بن

 : لائبلً  بعصاه(  ثناٌاه)

 ( ..بدر بٌوم ٌوم)

 : لائبلً  أنشد ثم

 االسل ولع من الخزرج جزع*  شهدوا ببدر أشٌاخً لٌت

 تشل ال ٌزٌد ٌا لالوا ثم*  فرحا واستهلوا ألهلوا

 فاعتدل بدر مٌل وعدلنا*  ساداتهم من المرم لتلنا لد

 (الزبعري) إلبن واألبٌات
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 ( :ٌزٌد) علٌها زاد ولٌل

 نزل وحً وال جاء خبر*  فبل بالملن هاشم لعبت

 .فعل كان ما أحمد بنً من*  انتمم لم ان عتبة من لست

 بخروجه معرفته وعدم الحسٌن رأس رأي حٌنما ٌزٌد دموع حول أخرى رواٌة نجد الممابل فً

 واستحالة للدماء التعطش من ٌزٌد عن عرؾ مع ضوء فً التصدٌك بعٌدة رواٌة وهً بمتله أو

 . وأذنه معرفته دون لرارات اتخاذ

 انكر وإن حتى عنه النكراء التهمة هذه ودفع ٌزٌد عن الدفاع فً استمات  تٌمٌة ابن  أن الؽرٌب

 األنصار لتل  عصره فً الحرب رمًمج من واحد عن كهذه تهمة نستبعد فهل التارٌخ حمائك

 . وسلم علٌه هللا صلى النبً صحابة وهم بارد بدم الحرة مولعة فً

 حتى السبلح بخزائن خزانته فً وضعها أنه فمٌل بالرأس ٌزٌد فعله ما حول الرواٌات تعددت

 نولك بكرببلء ابٌه جسد مع لتدفن الحسٌن بن لعلً ردها ٌزٌد ان ولٌل دفنت ذلن بعد ثم مات

 ٌزٌد ورفض أبٌه وجه لرإٌة الحسٌن ابن على طلب مع لتصادمها ضعٌفة الرواٌة هذه تبدو

 .ابدا تراه فلن ابٌن وجه اما:  بموله الماطع

 عند بالمدٌنة بالبمٌع دفنت الحسٌن رأس أن من تارٌخه فً البخاري اإلمام برواٌة اخذ البعض

 البٌت أهل مرالد فً الحسٌن ٌذكرا لم جبٌر ابن المؽربً والرحالة المسعودي لكن أمه لبر

 .هنان

 لٌطاؾ بالرأس أمر ٌزٌد ان الرواٌة تتحدث حٌث األشهر هً بعسمبلن الرأس ان رواٌة وتبمى

 اكتشفه حتى معروؾ ؼٌر الدفن موضع وبمً دفنها و عسمبلن حاكم لها رق حتً الببلد فً بها

 . عسمبلن فً سٌنًالح المشهد بنى والذي الجمالً بدر المائد الجٌوش أمٌر

 خشٌة عسمبلن من طالب أبً بن علً بن الحسٌن رأس الفاطمٌون نمل فمد الممرٌزي بحسب

 فإن محلٌة رواٌة وفً. الدٌلم لبة فً الفاطمً المصر داخل ودفنوها الصلٌبٌن هجمات من علٌها

 على كرببلء من فرت والتً( الؽبلم ام) ٌزدجرد بنت شهربانو الحسٌن زوجة مع جاءت الرأس

 ولكون ناحٌة من مبالؽات من تحمله ما لفرط طوٌل لتفنٌد تحتاج ال الرواٌة هذه وبالطبع فرس

 . شهربانو تدعى بنت لدٌه ٌكن لم ٌزدجرد أن تشٌر الدراسات بعض

 الرأس نمل رواٌة لبول رفض فً له دافعا كانت والصوفٌة للشٌعة تٌمٌة ابن كراهٌة أن وٌبدو

 . الماهرة إلى عسمبلن من

 : الحسٌنً المشهد مصحف

 فً وكان الحسٌنً المشهد بمصحؾ والمعروؾ عثمان مصحؾ المسجد ممتنٌات أشهر من

 عام الحسٌنً المشهد إلى نمل ثم الفاضلٌة المدرسة فً االٌوبً العصر فً محفوظا البداٌة

 من لٌس فالمصحؾ المصحؾ لهذا لوالج آلتً طٌار الشهٌر الباحث دراسة وبحسب 1887

 اآلٌات نهاٌات على اشتمل حٌث األمصار على ووزعت نسخت التً األولى العثمانٌة حؾالمصا

 عمران آل سورة فً ألؾ بدون( اصطفان)  مثل  امبلئٌة أخطاء إلى إضافة التعشٌر وعبلمات

 مصحؾ من ألدم المصحؾ هذا كون إلى الدراسة وخلصت( ٌمسنً لم) كتبت( ٌمسسنً لم)و

 األول الهجري المرن من الثانً النصؾ إلى وٌعود الكوفً للمصحؾ ألرب وهو لابً طوب
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 المصرٌٌن نحن مبلحظة وعدم أوراله ترتٌب اضطراب بالمصحؾ طٌار دهشة آثار ومما

 !! لذلن

 : الحسٌن مسجد

 وأشرؾ م،1154 سنة هللا بنصر الفائز الفاطمً الخلٌفة خبلفة فً الحسٌن اإلمام مشهد إنشئ

 كما عسمبلن من نملها بعد الحسٌن اإلمام رأس فٌه لٌدفن طبلئع، الصالح الوزٌر البناء على

 . المول أسلفنا

 العثمانً الطراز على فكانت منارته أما الؽوطً النمط على األحمر بالحجر  المسجد وشٌد

 الكرٌستال من أطنان خمسة إلى وزنها ٌصل حٌث العربً العالم فً نجفة أكبر المسجد وداخل

 الفضة من ئمهولوا  بالذهب المحلى

 لآلثار حجرة بالمسجد وٌوجد.. والبحري واالخضر الفرج رئٌسٌة ثبلثة أبواب تسعة وللمسجد

 وهو عرله بها وسلم علٌه هللا صلى النبً لمٌص من لطعة على تحتوي والتً الشرٌفة النبوٌة

 الذي لعضدا وسٌفه لحٌته من شعٌرات وأربع  المبطٌة مارٌا السٌدة زوجته إلٌه أهدته الكتان من

 من ولطعة  األوبئة من الولاٌة بمصد عٌونه لتكحٌل والمرود والمكحل عبادة بن سعد له اهداه

 الشعٌرات وخاصة اآلثار هذه اخضاع ضرورة إلى وأشرنا سبك ولد مكة فتح عند النبً عصا

 طوب لممال العودة ٌرجى) وسلم علٌه هللا صلى للنبً نسبها صحة من للتؤكد العلمً للبحث

 (.ابًل

 وكانت الحجاز إلى مصر من ترسل كانت التً الكعبة كسوة من بعض أٌضا الممتنٌات ومن

 .بها تبركا مصر فً المساجد على توزٌعها لٌعاد المدٌمة وتجلب ترسل الجدٌدة الكسوة

 نورانٌة وروحا ساحرا نفسٌا وأثرا رونما الحسٌنً للمشهد ٌبمى األزمنة تعالب من الرؼم وعلى

 .أجمع العالم من مرٌدٌه وبلل  تبلمس

 العال عبد فتحً دمحم. د

 

 

 

 

 

 

 

 

  أوغارٌت أبجدٌة

 :االكتشاف إلی لادت صدفة
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 عطرة رائحة ذات نبتة انتشار موطن)  شمرة رأس منطمة فً فبلح محراث اصطدام كان

 نظام ألدم علً مرة وألول العالم بؤنفتاح إٌذانا 1928 عام أثري مدفن بسمؾ(  بالشمرة تعرؾ

ً  فٌها الكتابة تؽمس طٌن من ألواح علً الكتابة حٌث بالمسمارٌة سمٌت) مسماري كتابً  ؼمسا

ً  الطٌنً الرلٌم فً الؽمس فٌشكل لصب من للم بواسطة  ذات أبجدي(  المسمار رأس ٌشبه مثلثا

 كلود) الفرنسً اآلثار عالم لٌكلؾ بارٌس إلی الخبر لٌطٌر المدٌم العالم فً متكامل لواعدي نظام

 . المنطمة هذه فً التنمٌب بسرعة( شٌفر

 :األوغارٌتٌة اللغة خصائص

 مجهود بعد و ؛ المدٌمة العرالٌة األكادٌة اللؽة فً الحمل أي أوؼارو من مشتمة أوؼارٌت وكلمة

 للؽاٌه صؽٌر حجمه فخاري رلٌم علً والموجودة األوؼارٌتٌّة اللؽة رموز فُّكت العلماء من شاق

 النصوص نشر فً «فٌرولو شارل» للعالم الفضل وٌعود سم 3.1 وعرضه سم5.1 فطوله

 وتتضمن. لها الكتابٌّة الرموز فن من تمكن الذي «دورم ادوار» وكذلن اللؽة هذه من االولى

ً  ثبلثٌن األبجدٌة هذه  واألبجدٌة واآلرامٌة الخطٌة الكنعانٌة الحروؾ لترتٌب تبعا مرتبة حرفا

 عمودي مسماري حرؾ الكلمات بٌن وٌفصل. كاألكادٌة مٌنالٌ إلى الٌسار من وتمرأ العربٌة

 حرؾ تتضمن ال أنها إال بشكلٌن ٌكتب السٌن وحرؾ ألفات ثبلثة األبجدٌة حروؾ وتتضمن

 الً ستمائة بٌن ما تصل كانت إلشارات اختصار بمثابة الكتابة فً استخدامها وكان الضاد

 الحضارة لصة مآثر من األبجدٌة هذه جعل مام الممطعٌّة المسمارٌة الكتابة فً اشارة ثمانمائة

ًّ  مستوى عن ٌنم الطرٌمة بهذه اإلشارات اختزال على فالمدرة األنسانٌة  ومتحضر راقٍ  معرف

 األكادٌمٌة أمام بها ٌشٌد( بٌروت جورج) العالم نجد أن المستؽرب من فلٌس لذلن للؽاٌة

 اآلن نعرؾ ولكننا األبجدٌة، مخترع اسم أبداً  نعرؾ لن أننا شن ال)) لائبل م1950 عام الفرنسٌة

ً  أن المول وٌمكننا سوري، أعم بشكل أو فٌنٌمً أنه  عرفاننا ٌستحك المعجزة هذه مثل أنجز شعبا

 ((.العالم تارٌخ فً متمٌز بمكان الحك وله بالجمٌل،

 ٌري الشام ببلد إلی انتملت التً السٌنائٌة بالكتابة تؤثرت االوؼارٌتٌة اللؽة أن البعض ٌري وفٌما

 ... متفردة محلٌة تجربة أنها البعض

 وهو العمل هذا الداء اآللهة معاونة فٌها تُطلَب ممدّسة مهنة العصور هذه فً الكاتب مهنة وكانت

 جدٌد، بكاتب عناٌتها أجل من لآللهة ٌتضرع لمصلً شمرا رأس من نص فً جلٌا ٌظهر ما

 التلمٌذ بهذا االهتمام عدم عظمتن فً تُظهر ال أجلها، من أستعطفن التً للمضٌّة: “النص وٌمول

 ًّ  السرٌّة، الكتابة له أكشؾ حل أي. المحاسبة العدّ، له، أكشؾ سرّ  أي …أمامن الجالس الفت

 تهمل ال الكتابة، بفن ٌتصل ما كل من إذاً  …والفّخار الدهن والجلد، المبريّ  المصب له أكشؾ

 ً  .”شٌئا

 من نوعٌن بها ٌوجد حٌث العربٌة باللؽة الشبه شدٌد األوؼارٌتٌة للؽة النحوٌة والخصائص

 مرفوع) والنعوت لؤلسماء الثبلث اإلعرابٌة الحاالت عن فضبل ،(ومإنث مذكر) الضمائر

)  هو الجملة تترتٌب أن كما ،(وجمع ومثنى، مفرد،) لئلسم حاالت وثبلث ،(ومجرور ومنصوب

 (.به مفعول -فاعل -فعل

 

 :العالم ًف موسٌمٌة ونوتة أنشودة أول
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 استخدام إلى تخطاها بل وحسب الكتابة على ٌمتصر لم األوؼارٌتٌة الرموز استخدام أن بٌد

 ، شعرٌة أبٌات وجهٌه احدي على مدّون رلٌم علً عثر فمد موسٌمً سلم تسجٌل فً" رموزها

 لمس من واإلسبك العالم فً االلدم األنشودة لهذه الموسٌمٌة النوته دّونت الثانً الوجه وعلى

 . فٌثاؼورس

 العالم جهود بفضل أوؼارٌتٌة بمفردات الحورٌة باللؽة المكتوبة األنشودة لهذه األول التفسٌر جاء

( ٌرخ) الممر إله زواج عن الحزٌنة األنشودة وتتحدث ،" الروش عمانوئٌل" الفرنسً األثري

 تعالب حٌاتها فً اثما ارتكبت أنها نٌكال فشعرت إنجاب عن ٌسفر لم والذي( نٌكال) اآللهة من

 : الموسٌمً السباعً السلم بؤسلوب المدونة كلماتها وتمول اآللهة إلً تتضرع فراحت بسببه

 رصاص خاتم" الممّدس عرشن لدمً أو" الحك لدمً عند سؤرمً)

 الخطٌئة من وأتؽٌر أتطهر؟ سوؾ

 تؽٌٌرها إلى أكثر حاجة وال تؽطٌها الخطاٌا تعد لم

 نذري أوفٌتُ  أن بعد مطمئن للبً

 موالتً تعزنً سوؾ

 منً بدالً  السمسم زٌت وسٌحل ذنوبً، سٌؽطً فنذري للبها، على عزًٌزا ستجعلنً

 لً اسمحً حضرتن فً

 صعودًا تعلو والحبوب خصٌبة، العالر تجعلٌن إنن

 .(تحملهم أطفاالً  تعط لم اآلن حدّ  إلى التً هً.. أبٌهم إلى األطفال ستحمل التً الزوجة إنها

 

 كما عاما العشرٌن علً ٌربو ما إلى األنشودة هذه رموز لفن العالمٌة محاوالتال استؽرلت

 بإصبع( فٌتالً راإول) بتنوٌط لها( عجان زٌاد) الموسٌمً عزؾ وٌعتبر عزفها العدٌد حاول

 عام وفً الناجحة المحاوالت من 1979 عام أوؼارٌت اكتشاؾ ذكری فً البٌانو علً واحد

 اإلٌماع إلٌها مضٌفا( اوؼارٌت من أصداء) بعنوان( جندلً نمال) الموسٌمً لدمها 2008

 ... الروسٌة الفلهارمونٌة االوركسترا مع والتوزٌع

 الموسٌمً التدوٌن جنب إلً جنبا األبجدٌة اإلنسانٌة للحضارة أوؼارٌت لدمت وهكذا

 

 العال عبد فتحً دمحم.د
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 الخامس المسم

 المسرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من جٌل الرواد
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 الحكٌم توفٌك

 

 الذاتٌة السٌرة

 فً البارزة األسماء ومن العربٌة المسرحٌة والكتابة الرواٌة رواد من مصري، وأدٌب كاتب

 نتاجاته العربً األدبً الشارع بها استمبل التً للطرٌمة كانت الحدٌث، العربً األدب تارٌخ

 تبلور على األعظم األثر أخرى تارة كبًٌرا وإخفالًا تارة عظًٌما نجاًحا إعتباره بٌن الفنٌة

 المشهورة مسرحٌته كانت األدباء، من متعالبة أجٌال على الحكٌم وفكر أدب تؤثٌر خصوصٌة

 لنشوء بداٌة المسرحٌة تلن كانت فمد العربٌة الدراما فً هاًما حدثًا 1933 عام فً الكهؾ أهل

 .الذهنً بالمسرح ُعرؾ مسرحً تٌار

 

 مصر: الموطن

 1898 اكتوبر 9: المٌالد تارٌخ

 1987 ٌولٌو 26: الوفاة تارٌخ

 

 كوم. السٌنما مولع: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدٌثا 
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 ضحى جهاد أحمد كاتبة سورٌة

 مملكة الٌاسمٌن

 المشهد االول

ملن ٌسٌر فً أنحاء دٌوانه الواسع.. مروج من الطنافس والدٌباج والحرائر.. عرش موشى 

 ائس والؽرائب..بالٌالوت والذهب والزبرجد مطعم بالنف

 ٌدخل الوزٌر.. تتوهج إضاءة لوٌة وٌبدأ الوزٌر لائبل..

 هللا صباح موالي الوزٌر: أسعد

 أٌها الوزٌر الملن: أتعلم

 أعلم ماذا ٌا موالي؟ الوزٌر:

 أصُح من لبل وأنا بمثل هذه السعادة. الملن: لم

ٌاها السماء لنران على هذا الوزٌر: عساها تدوم إلى أبد اآلبدٌن ٌا موالي. أٌة نعمة وهبتنا إ

 الحال؟

 جدي فً المنام لال لً سوؾ ترى الدنٌا صاؼرة تحت لدمٌن. الملن: رأٌت

شاء هللا ٌا موالي.. ال أشن فً ذلن.. كٌؾ ال وأنتم تتولون لٌادة السفٌنة وتبحرون  الوزٌر: إن

 فً كل هذه النعم؟

 الوزٌر حدثنً عن جدي الملن: أٌها

 ألول ٌا موالي؟ عساي أن الوزٌر: ماذا

لم ٌكن رجبل بل جٌشا من الرجال االشداء.. صلباً كالحجر.. رلٌما كالزهرة.. حكٌما كمن عاش 

آالؾ السنٌن.. عطوفاً كطفل صؽٌر.. واألهم من ذلن كله.. إلٌه ٌعود الفضل فً لوة مملكتنا 

 وهٌبتها.

 ذلن أٌها الوزٌر الصالح؟ الملن: كٌؾ

بزرع ٌاسمٌنة أمام كل منزل فً المملكة؟ ألٌس هو  من أمرهو جدكم المبارن  الوزٌر: أولٌس

 من مؤل أسوار المصر وشرفاته وعرائشه وحٌطانه بالٌاسمٌن حتى صار اسمها مملكة الٌاسمٌن.

 

 المشهد الثانً

 ٌمؾ الملن مفكرا كمن التمعت فكرة برأسه وحدق فً عٌنً الوزٌر ثم لال

 أفكر أٌها الوزٌر الملن: أنا

 أفكاركم سدٌدة ٌا موالي لالوزٌر: ك

 ًّ  أن ألوم بعمل تذكرنً به المملكة بعد رحٌلً. الملن: عل
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فكرت ورأٌت أن أمٌز شعبً وناسً عن ؼٌرهم من شعوب األرض، وعلى شعوب األرض 

وعلى شعوب األرض أن تتعرؾ على أبنائً أٌضاً علٌهم أن ٌمولوا هذا وذان وهإالء من مملكة 

 ههم أحد وال أرٌدهم أن ٌتشبهوا بؤحد.الٌاسمٌن، ال أرٌد أن ٌشب

 الصواب ٌا موالي. الوزٌر: عٌن

بنفسن أٌها الوزٌر الحكٌم.. كن لؽٌرن من الناس لدوة حسنة، ال أرٌد أن أرى شارباً  الملن: ابدأ

.. أرٌدكم جمٌعا بنصؾ شارب ونصؾ لحٌة على ٌسار الوجه ال أبنائنامن وجوه  فً وجهكامبلً 

 على ٌمٌنه.

 ؟؟!!!!: مواليالوزٌر:

 تعلم ال أحب أن ٌنالش أحد أوامري. الملن: أنت

التارٌخ سٌذكر رؼبتكم هذه، سوؾ ٌتعلم منن ملون  ألول: إنٌا موالي أن  الوزٌر: أردت

 األرض وسبلطٌنهم محبة شعبهم.

 

 المشهد الثالث

 لائبل:جمهور من الناس تتجمع على صوت المنادي 

لرؼبة موالنا حفظه هللا من كل سوء ولٌبَك اسم  تنفٌذاالؽائب.. الناس الحاضر ٌعلم  المنادي: أٌها

مملكتنا المعاً برالاً كما النجوم، على كل رجل وشاب وٌافع فً المملكة أن ٌمص جهة الٌمٌن من 

 شاربه ولحٌته داعٌاً لموالنا بطول العمر والبماء.

 من بٌن الحشود ٌهمس شاب فً أذن صدٌمه

 وإعبلء شؤنها بهذا العمل الشائن. عبللة المملكة الشاب: وما

 ٌنظر الصدٌك نطرة استخفاؾ وٌرد.

 الؽبً أنّى لنا نحن البسطاء أن نفهم مصلحة الببلد كما حكامها.. الصدٌك: أٌها

 المشهد الرابع

 ظهور الناس فً االسواق بؤنصاؾ شوارب ولحى

 ضحى جهاد أحمد كاتبة سورٌة
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 السادس المسم
 

 الٌومٌات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر/  دمحمي دعاء. د
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  الزلازٌك  فًمن كام ٌوم انتشرت صوره لكورنٌش البحر 

 اشعر باالنبهار اطبللا  ولكنى لمطبعا  والناس مبهورة

  العظٌمةباشوؾ المنظر ده ٌومٌا من امام مبرتنا  ألنً

  المبرةاو  الجامعة فًدكتور اشتؽل  أي وبصراحة أكتر

 ؾ المنظر الجمٌل للكورنٌش له حك للبه ٌنمبض لما ٌشو

 لٌه؟؟

 بٌكون مكان جذب خلٌنا نمول للمرتبطٌن  وفٌه لعداتمكان منمك  أيألولكوا ببساطه شدٌده الن 

  وبسحاجه واحدة  وده معناه

  وتمرٌض االستمبالبتكون على دماغ دكاترة  دي السودةهو ان نهاٌة المعدة 

 ملوش مبلمح  اللًهم مستمبل فًؼالب الولت بٌتنالشوا  فً ألنهملٌه 

 بخناله ٌعمبها  المنالشة وبتنتهى هذه

 عنده ذبحه صدرٌه  وعامل فٌهاأو واحد جاى ماسن صدره  وجاٌه شاٌلٌنهاواحده مؽمى علٌها 

 هنا  اللًوالد ال**  وفٌن الدكاترة

  منطمًخبلؾ  والحمونا لمجرد

 علٌا  وأهلً ؼاصبٌنبتموله انا جاٌلى عرٌس  هًٌا اما 

   واحنا اخواتمنى  أحسنبٌمولها انتى تستاهلى واحد او هو 

 الجاٌه  الفترةاالستمبال عندنا  فً نفسًعلٌنا نمعد طبٌب  وبالتالً ٌستوجب

  ونازله وكدهطالعه  ورسومات للب من الحمونا العناٌةعشان نرحم دكاترة 

 هذا  مولعًلذلن من 

 بالكورنٌش الجدٌد   متفائلةانا مش 

 د. دعاء دمحمي

5\10\2020 

 

 

 

  لًكان 
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 الحروؾ  ٌعلم لؽةصدٌك فٌلسوؾ ظن انه  

 حٌاته بؤشٌاء لم ٌدركها  فًلؤلسؾ رزق  ولكن 

 فصاحب ظنه بخٌر عندما رأى له الخٌر ذكر عٌوبه لمن ٌحبه 

 صدٌك العمر  وصاحب اخر ظنه

 من حب الناس له  ولكنه ؼار

  والحمائكفماذا ٌفعل هذا الصاحب للب الموازٌن 

 لى للبه الطرٌك ع ولطع 

 الثوابت  وؼٌر بؤن للب الحمائك 

 عبللته بمن ٌحب و للب ممٌزاتها عٌوب وللب 

هذه الدنٌا و لم اناله انا من اٌن له  فًبكل جمال  صدٌمًداخله ٌمول لنفسه لماذا ٌحظى  وهو فً 

 بحسنة الدنٌا 

 هكذا بعض الناس تظنهم على خٌر و هم ٌكرهون لن الخٌر

 خواطر

 دمحميد. دعاء 

20\9\2020 

 

 

 حدث بالفعل 

  تاكسًركبت  

 بتخاؾ مننا  والحمد هللمنذ ازمة الكورونا ما باحاولش اكشؾ عن هوٌتى الن الناس  العادي فً

 مكالمة تلٌفون و كانت عن الحاالت و االحوال  لًحكمت الظروؾ و جت 

 زاد خوفه منى  واستنتج انى  حاجه مهمه   التاكسًو سواق 

 كان نزلنى فى الطرٌك  مةولوال المبل

 بخاخه كحول  معاكًلمٌته بٌمولى انتى  المكالمةو بعد ما خلصت 

  والبس كمامهانت كمان تكون معان كحول  ولولتله المفروض ورشٌت علٌهطلعت 

 علٌه  صبرنًمن  وسبحان 

 مننا ٌعنى انتوا تلفوا ؾ الشوارع و المحبلت و عزاٌم رمضان و تٌجولنا تعبانٌن و جاى لرفان 

 و التمرٌض  الدكاترةبٌدخلوا ٌكسروا و ٌشتموا فى  اللًنفس الناس دى هم 
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 مش اللٌه كبلم ٌعبر عن المولؾ و هللا 

 خوفت من منظره  ألنى  األجرة بالًو لدرجة انى سٌبتله 

 لنا هللا

 د. دعاء دمحمي

8\9\2020 

 

  الٌوم تارٌخ ممٌز 

10/10/2020    

 طفو على سطح االحداث ٌ شًءمن اول الٌوم بادور على 

 و اذا بحدث ؼرٌب و ممٌز 

  جامعًاال و هو حرٌك بشمه استاذ 

 وارد و ربنا ٌكفٌنا شر النار و عذابها دنٌا و اخره  شًءالحرٌك 

 ؼرٌب  اللًو لكن السبب هو 

 انها نار الؽٌرة 

 ما بالولن كده نار الؽٌرة  زياٌوة 

و  الثانٌة الزوجةو بداخلها  الشمةالنٌران فى  شعلتفؤاالولى تعلم ان زوجها تزوج علٌها  الزوجة

 اختلفت االلاوٌل فى وجود اطفال فى الشمة او عدمه 

 طبعا و الن الحادث فى الؽشام بالزلازٌك 

 واتجوز علىالؽالٌٌن اطمن علٌهم ٌا ترى مٌن فٌهم لل بعمله  أصحابًاول حاجه اتصلت على 

 مراته 

 و خاصة سكان الؽشام 

 لٌل بسٌط للمولؾ و بعدٌن بتح

 انمسم الناس بٌن اللى بٌمولوا للست برافو علٌكى اخدتى حمن و بٌن المعالبٌن لها و بشدة 

 بصراحة رأٌى البسٌط 

 انا باستؽرب اٌه ممكن ٌكون دفعها لهذا الفعل 

 ما الذى ٌدفع طبٌبه للمتل او حتى الشروع فى المتل 

 شئ مفزع حما 

 حك دخولن لسم شرطة متهمه بالمتل ال شئ فى الدنٌا ٌا عزٌزتى ٌست
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 اختلفتوا انفصلوا  العٌشه التى تدفعن لمعصٌة الخالك ال تلٌك بن 

 هو تزوج و الزواج حبلل 

 انتى رفضتى العٌش معه الطبلق اٌضا حبلل 

 لكن ال احد فى الدنٌا ٌختلؾ على ان لتل النفس التى حرم هللا لتلها اال بالحك حرام 

 رمة من حرمة بٌته الحرام و ان دم المسلم اشد ح

 

 ال انصب لكى مٌزان فكلنا مخطئون 

 و لكن اذكرن عزٌزتى ان ما عند هللا خٌر و ابمى سواء صبرتى و رضٌتى بالعٌش او انفصلتى 

 

 و انت اٌها الزوج علٌن من المسإلٌة مثل ما على زوجتن 

 فانت اعلم بطباعها و تهورها 

 فما تحطش البنزٌن جنب النار 

 

 ولؾ الزوجه التانٌه ؼٌر واضح فى هذا الحادث اما م

 و اللى اكٌد بدونها ما كانت الجرٌمه 

 

 و نرجع للسإال الوجودى 

 لٌه الست ممكن تسمح بالخٌانه و ال تسمح بالتعدد 

 لٌه اصبحنا نستنكر ما هو حبلل و نإٌد العرؾ 

 

 و سإال اخر 

 جه االولى مرة اخرى انت اٌها الزوج ها تمدر تؤمن على نفسن للعٌش مع الزو

 اعتمد صعب جدا افتمدوا االمان 

 

 واخٌرا 

 اختاري رجبلً 

 ال ٌخاؾ من إظهار حبه لكً أمام الجمٌع 
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 لكن اسؤلى االول عن مراته االولى  

 ٌومٌات

 د. دعاء دمحمي

 

 

 البٌت  باب على 

 فى التلٌفون  بتكلمداخله 

  المكالمةبعد ما خلصت 

 و بافتح الباب 

 ود طفلتٌن لمرات ما شاء هللااستولفنى وج

  ألهلهم وٌحفظهم ربنا ٌبارن فٌهم  

 حصه عند المدرس فى نفس الشارع  ٌؤخذوامنتظرٌن 

 ممكن نعمل مكالمه من تلٌفونن ٌا طنط  بتمولًلمٌت واحده منهم 

  حبٌبتً تإمريمن عٌون طنط 

 الرلم و اتصلت اول مرة محدش رد  لولً

 مٌن  بتكلمًفملتلها 

 معاٌا فصل شحن  والتلٌفون اللًا لالت مام

 ماما ممكن ما تردش عشان رلم ؼرٌب  أصللالتلى 

 فاتصلت تانى 

 و ردت الحمد هلل و كلمت مامتها و لالتلها انها فى الدرس 

 من الحوار واضح ان االم فى الشؽل مش فى البٌت 

 بس بصراحه 

  تفكٌريالمولؾ اخد 

اٌد حد معندوش ضمٌر البنات لمرات و ٌتخاؾ و فكرت ٌا ترى لو حد ؼٌرى او ولعوا فى 

 علٌهم 

 صعبه جدا  العالبةممكن تكون 

 لمٌت نفسى بادعٌلهم ربنا ٌسترها معاهم 

  للبًو افتكرت والدى رحمة هللا علٌه و دعٌت له من كل 
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كطبٌبه و ما رضٌش ٌسٌبنى اروح لوحدى و راح معاٌا اسماعٌلٌه  تكلٌفًانا كنت راٌحه استلم 

 كان هنان  ٌفًتكلاول 

 و راح معانا  أصحابًاخدنى انا و  المهنة مزاولةو افتكر ٌوم ما رحت اعمل تصرٌح 

 و كتٌر جدا موالؾ 

  تربٌتً بؤسلوبجدا  سعٌدةو الحمد هلل 

 بنت ما اتمناش ؼٌر انى احاول عنديو لو 

 اتعمل معاٌا  اللًاعملها  

 

 و لو اتكلمت عن امى ربنا ٌبارن فً صحتها 

  التربٌةهى الكبلم منتهى الحزم فى ال ٌنت

  لؤلمومةام بكل ما تحمل الكلمة من معانى رالٌه 

 فاضله  امرأةو افخر دائما انى ابنة رجل عظٌم و 

 ربنا ٌحفظنا و ٌحفظ بناتنا 

 و ٌسخر لنا دائما ما ٌخافون هللا  

 د. دعاء دمحمي

23\8\2020 

 

  الٌوم بدأ 

 مستشفى االحرار  ودٌنً تاكسً

 انى صاحٌه بدرى و ما باتكلمش مع حد الصبح  و حٌث

 السواق مشؽل اؼنٌه ٌا ملطشة الملوب ٌا جبلب المصاٌب 

 خٌر  ... ٌا فتاح ٌا علٌم ٌا رزاق ٌا كرٌم 

 الحمد هلل على كل حال و حٌث ان المشوار طوٌل 

 السواق ما شاء بدأ ٌفتح حكاٌات و لما ربنا فتح علٌه  

 للزلازٌك  المجاورةحدى المرى بٌحكً جرٌمة لتل حصلت فى ا

 و انا ما باردش مش تكبر بس انا لسه مصحتش اصبل 

 اتسرلت سٌده مسنه تمٌم بمفردها  اللًان  الحكاٌةو ٌسترسل فى 

 اجرت تبلته معاها عشان ٌسرلوا الست و لما حست بٌهم لتلوها  الخادمةسرلت  اللًو 
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  "جرٌمة لتل" بدأت اصحى  الحمد هلل 

 جملة سٌده مسنه ممٌمه بمفردها  ًاستولفتنو 

 و سؤلت  ال حول و ال لوة اال باهلل  صمتًخرجت عن 

 ٌا ترى معندهاش اوالد 

  المرٌةلمٌته بٌمولى عندها اربع بنات و لدٌن متجوزٌن و لاعدٌن فى نفس 

 فى المجتمع  منتشرة اللًلٌه كمٌة عموق الوالدٌن   انتابنًاحساس رهٌب بالحزن 

 

 لٌوم اتمفل خبلص الحمد هلل ا

 شكرا ٌا عم السواق 

 بببلويو احساس هات صباره و ادفنى ٌا 

 د. دعاء دمحمي

15\9\2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


