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أمل من العمق
وك من الام مضت يف حياتنا وك من احزان دفنت يف قلوبنا
وك عايش نا ضلامت اكدت تودي بنا
لكن ل الزمن اكن قاتال ول صعوبة الحداث
نعم ،ل تزدن الا قوة وأمال

حتت ارشاف
بن عبد الرمحن أمرية

املقدمة
… ضلمة قابعة .يف قلوبنا من اليأس ل منجد لنا
ل أحد يدري مبا حيدث معنا غري أنفس نا وما تعانيه
…
… تعبنا من الباكء النواح عىل الكثري
لنا وقت لهندره عىل الندم عىل أخطاء أو فقدان الشخاص
…
 ..حان وقت كس ك احلواجز
نعم هناك خيط امل يف هناية الضلمة
..بداية جديدة
رمغ ك مامر ل استسالم بعد الان

اهداء
هنديه لفاقد المل .من ل جيد مساندا ل ….من يفكر أنه وحيد ..من يعيش
 ..يف يأس دائ .فاقد الوان احلياة
 ،لك من ل معزة يف قلوبنا
لك من ساه فيه حبروفه اذلهبيه وأمال
أمتن أن يصلك مرادن من هذه اخلواطر والرسائل
 ..ونكون سببا يف بداية جديدة
… حلياة لكها أمل وجامل بألواهنا وموس يقاها

المل
هاأن أفتح عين اترة وأغلقها اترة أخرى ومن بؤس الظالم احلال هاأن ارفع
التحدي عىل امجليع وبداية من نفس  ،سأحترر سأعيش سأفرح  ،هاأن وطئت
بك قوت ضد احلياة سأكون أنث عربية نس ميها يصدم ك النوف ،هاأن أرفع
التحدي لعيش حرة طليقة مشعة ضاوية تشع بنورها  ،هاأن أحتدى نفس قبل
امجليع أن أس تطيع فعل ك ما أريد ،هاأن اليوم اقوم ببداية جديدة ختطيت
عتبة يف حيات وماه الا درس تعلمته  ،اس تفيقي أيهتا امجليل أنت ما جئت لك
حتزن ابعث روح الفرح والسور وانرشي المل  ،حتفزي وكون قوية ممتردة
أنث مؤثرة  ،حتفزي وعيش بأمل بأنك ستتخطي مجيع الصعاب وستبدأ الايم
احللوة ابلظهور  ،هاأن أرفع التحدي لك أقاوم لك أجهتد لك أحتفز وأعيش دنيا
حبلوها ومرها  ،حتفزي وتأمل وتزين وتعطري وافرح وارقص مع نغامت
احلياة  ،فأنت مجيل يف ك احلالت والحوال
ميدة مروة الوادي /اجلزائر

غدا امجل
ايفاقد المل اي منكس اخلاطر قف ورفع راسك عاليا لرتى العال أمجل
فلك ضيق فرج ولك حزن فرح ولك كس جرب ولك هناية بداية
،فهاته ادلنيا لحتتاج منا ك هذا احلزن ولنكسار
فرمغ ضلمة الليل هناك نور يضي املاكن ،هكذا ه حياتنا رمغ هاته الحزان هناك
فرح يلوح يف الافق ،فال حزن يدوم ول شقاء يدوم
س نقف بك ثقة واميان بأن الغد س يكون امجل بل افضل مما كنا ننتظر
فلنا خالق لن خيذلنا بل س يجربن ،فصربا فصربا اي امة محمد سريزقنا هللا ك ما متنته
قلوبنا
سرنزق ،سرنزق ولو مئة بعد عام ليس علام للغيب بل ثقة يف هللا
"الاكتبة رحال فضيل ولية ابتنة"

رسال من جمهول :
اليك أهيا الفارس
مال أرى غصن حلمك ايبس
..وأملح وهجك عابس
....وقلبك ايئس
!أين عزمك والطموح اذلي كنت ل تؤسس؟
!أين البتسامة وتفاؤل اذلي ل يقاس؟
..ماعدت أجد يف روحك مجييييل الهوس
أو متكنك من الوسواس؟
وغلبك النعاس ؟
وأحبط عزميتك من جتالس؟
فتحججت بتل الهواجس
أما اش تقت لنجاحك اذلي كنت تشهده ابلمس؟
أما تشعر بطيف المل يالمس؟
! أل حتنوا ال العادات الجيابية الت كنت متارس
وحرارة تصمميك عىل النجاح املشاهبة جلو أغسطس
مق أهيا القوي املؤنس
ومجع ش تات روحك ول تستسمل للتقعس

واهنض شاخما مفازال ينتظرك املنافس
واس تعد بريق تألقك والثقة ابلنفس
ول تسمح لسقف الحالم أن يداس
ول عمل جناحك ينكس
نور الهناء_مس تغان_اجلزائر

حديث_مع_املراهقة#
بس يطة ه كنجمة توسطت السامء يف هنه اي هة الشهر ،أوغلت تفاصيلها ندبة عىل جدر هان
قليب ،أشفقت علهيا أو ربّام هخفت عىل نفس مهنا ،عيناها اجلاحظتي ،مالحمها
.الباهتة ،نربات صوهتا و ه ترتعش خوفًا من العدم ،تالحقها أش باح ل وجود لها
قالت ل عند ولدهتا ل تكن حت همل هذا المس و أن امسها ّ
يتغري يف ه ّ
ك فرتة زمنية ،ه
مس "املراهقة "و ما ه ال برهة من الزمن و سوف تغدو ش ًبااب
.الن حت همل ا م
اداي اكد أن حي هدث جرفًا عىل مالحمها
ّرق قليب دلمو هعها الت اختذت من وجنّتهيا و ً
.الربيئة
املتاعب ،و قالت ل بتو ّجس
ه
َأط مرقمت قائل ان هذا المس املشؤوم حي همل ل الكثري من
.أيضً ا أهنا و النّصيحة يف هخصام ا ه
ايك و أن تقرتيب هبا ّمن
ل يكن ابلماكن ال أن أكون معاتب ًة لها اب هد مي المر مهمت قائل :كيف هل أن هتفن
ا ه
مسك يف أوهام نسجهته ا يف أوقاتك الشاغرة ؟
ألهذا خ هلقنا ؟
.أحالم يقظة ،أهداف ابلية ،أفعال واهية ،احساس دائ ابلضّ ي
!! يكفي
ليقرت مب ه
منك ك مجيل
كون ال هللا أقرب؛ ه
.عودي ال رش هدك و استشعري النّعم ،ه
،س نغدو رفااتً و يبقى الثر؛ فأحس ن الثر عزيزت
! قاطعتن حبزن أي لن أنضج ش ًبااب

ه
يؤسفن أن أجي مب هك بذل و لكن ربّام ،ل تتخذي امسك و ما تبهعه من املعانة ح ّج ًة
.لحنرافك
أمل مجعة_

اليك أ ه
نت
،مجيل أنت اي صديقت بأدق تفاصيل  ،أنت مالك برشي فال أحد يس تحق حزنك
فاحلزن ل يليق بعينيك اللتان تسحر ك من أطال نظر الهيا ،و ابتسامتك الت تزيهنا
.حفرة ل ختلق للعبوس  ،بريئة أنت اكلطفال كنك قطعة من اجلنة
تس تحقي ك ماهو مجيل يف هذه احلياة  ،اركض وراء أحالمك و ل تس متعي ملن
حياولون خسرية من أحالمك و حتطميك ،كون قوية من أجل ذاتك...فأنت ل ختلقي
لتنكسي بل خلقت لتكون جشاعة طموحة متض قدما حنو سعادتك و أهدافك
ايناس حاميدية ولية تبسة

احلياة أمل
قد تبدو ل لكامت اتفهة ولكنن ل أراها مبنظورك اخلاص ايصديقي-ت -بل أفضل من
ذل
أن تعيش حياة مملوئة ابلمل خري من أن تعيش حياة مملوئة ابلل ...حس نا كام قلت يف
السابق أن السعادة أنت من تصنعها بنفسك كذل الامل ،فهو ضوء ضعيف موجود
يف قلب ك منا لكن انت بنفسك وقدرتك القادر عىل ايقاده واحيائه وجعهل شعاعا
تعمى العي من قوته فنحن نعيش لرنمس ابتسامة ...ومنسح دمعة ...وخنفف أملا...لن
الغد ينتظرن ...واملاض قد رحل وقد تواعدن مع أفق الفجر اجلديد ليلقى يف نفوس نا
فيضا من المل
ويف الخري لقدم لك نصيحة بأن احلياة بال أمل كجسد بال روح ...عش واصنع أمال
لتعيش فلول المل يف الغد ملا عاش املظلوم يوما
زينب عبد اجلليل/ميل

الغصن املكسور
وأدري أن بداخل كتل خضمة من احلزن والس صغريت ...جوف من
الرماد...خدوش وندوب يف روحك الربيئة ....من ماذا ايترى ؟
رمبا من قسوة هذا العال ...هذا احمليط الس ي فلطاملا اكنت فيه النث املتأذي الوحيد
بعد ك معركة .....ولكن عزيزت ابلرمغ من ك مايعرتي قلبك الرقيق من أل ...ابلرمغ
من الكس الهائل يف ذاتك ...يف خاطرك ...تأكدي مليون مرة أنه ما من ش ي خلق
ليكون مثاليا وما من شيئا يف هذا العال اللعي يس تحق أن تنفري من نفسك اكرهة لها
 ....مفا ذنهبا حبقك
صدقا ما من ش ي يس تحق أن تنعزل او ابلحرى أن تقطعي رشايينك بدون رمحة
أيهتا البائسة ...ليس التخلص منك ابحلل اجليد ...ايقن أن عذابك يف الخرة يفوق
عذابك يف ادلنيا اضعاف مضاعفة ..فقط ل تفعل ...حلوت توقفي عن القاء اللوم عىل
نفسك يف ك مرة بسبب حامقات البرش ...متسك بكربايئك بقوة لخر نفس يف
حياتك ....تقبل شلكك كيفام خلقت ...فالروح ه املعدن الوحيد اذلي ل يتغري اذلي
يعكس جامل احلقيقي ...قدم لنفسك ذل احلب العظي ...عانقي روحك بقوة
وعفوية ...أبرصي ذل اجلانب الطيب املرشق من خشصيتك ....كون مغرورة
ابجنازاتك بعيدة عن التكرب بتواضعك ...اش بك يداك ابحلياة ...لن تدري رمبا س تعتذر
مشس الهنار عام فعهل ظالم الليل بك ...سكرت حي جتربين عىل الاختيار بي الكرامة
واحلب اختاري الاول دون نقاش ...دعي العال يرى أن حواء الت بداخل ل ختلق
لتكون مكسورة مشتتة ضعيفة ...بل خلقت لتصنع ماكهنا ينفسها ....ابتعدي عن
امحلاقات فال تليق بك المور السفهية ....حترري من قيود الاكتئاب واحلزن اللعي
س يكون الوقت هو الطبيب اذلي س يجعل جروحك تلتأم وتشفى ....سرتوقك....
 ....احلياة همام وصلت درجة كرهك لها

ويف الهناية اس توعيب أن للحياة ذل الطعم احللو ....أن صاحبك دون صاد

هديل قدار من ولية عي ادلفىل

استند ابلمل
يف ك يوم
مع نسامت الفجر
روح تعلو يف سامء الامل
يقول ريب
أن عند ظن عبدي يب
و ل ابهلل ظن اخلري
أحالم علقهتا حببل السجود
لكام جسدت ذكرهتا
ما مير يوم ول شهر و ل س نة
ال و حققهتا
فظن العبد ابهلل ل خييب
أعيش عىل عتبة ابب الامل
ابب ل يغلق أبدا
فالمل يشفى به املريض
يقوى به الضعيف
و ينرص به املظلوم
الامل أن نكون عىل يقي

أن للزهور اماكنية التفتح يف القلوب
أن حنمل و نعيش الاحالم خيال و واقعا
أن نلح يف ادلعاء
و ما الامل ال دعاء
يس تجاب من رب العباد
و ان ل يس تجاب
دفع به الاذى
رفعت به احلس نة درجات
أس يا توات

مل أنت
أما بعد ؛
صباح اخلري مل أيض ًا
عل
وأن لزلت كام
م
اعتدت ّ
خلف نفذت
أ منت خترج وأن هنا عالقة م
لعل تأت عابراً عىل طريق ذكراه مؤمله ّ
أفتش م
عنك ّ م
ابب مزنل طالب ًا
لعل تطرق م
الوصال
أحتدث عنّ مك ه ّ
لك من قابلهتم
وأحمو من ذاكرت ك اتري ل جيمعن م
بك
كنت أتع ّمد ك ذل
م
البقاء غا هرق ًة يف ه ّ
تفاصيل
ك
نعم أحبك وأ ّ
حب م
ولكن صدقن أخاف أن أبقى غا هرق ًة وحدي
أحاول المتسك م
بك دون افراط فأجد نفس أفشل يوم ًا تلو أخر
فأركن يف ماكن وأراقب ال م
حداث خبوف
سأفتش م
عنك يف ه ّ
ك مرة ل أجدكم فهيا
سأفتش مرار ًا وتكرار ًا وك أخاف فقدا منك

يف ك صباح كنت أستيقظ فيه والشوق يبرت أطرايف
كنت أغفو وقد أرقن الل مبرارة
أحببت جداً فكرة م
بقائك بقريب
ول أس تطع تقبُّل فكرة غيابهك عن
فالنس يان اذلي جعزت عنه لرمبا سأجيده وأن يف فراش والل يبرت أطرايف
فال شئ يؤل أكرث من فقدا منك
ك أحتاج ربيع ًا يأت م
بك ال محم ًال عىل نسامت هه
وأمطار ًا تزيل أ ماثر ال هل من روح
وك أحتاج أن أجدكم بقريب
أنت فقط ل سواكم
كرث من أي وقت مض
أحتاجك أ م
مري محمد سلامن-

سأبدؤها من دون مقدمات :ليوجد من يس تحق حزنك ل يوجد من يس تحق _
دموعك واكتأبك  ،حنن النساء خلقنا هللا ك خنلق القوة بأيدينا  ،ك نثبت وجودن يف عال
.ل يقدر قميتنا
اهنض معي _امسحي دموعك ،و قفي اس تحمي وارشيب الكثري من املاء ،ول جتعل
.قلبك ينبض لغري نفسك
ادمن الشكولطة وامس ماضيك و ذكرايتك ااسيئة .ابدئ حياة جديدة ،خالية ك اخللو
ممنن يصدع رأسك ؛ من حياس بك عن الصغرية والكبرية .حرري نفسك واخرج للخارج
.ول تقيدي سعادتك بشخص ،اكرتيث لبسط الامور الت تسعدك
ابتسمي فان احلياة قصرية جددي طاقتك احليوية .كون خشصا مؤثرا يف حياتك  ،ل هتمتي
لمور صغرية خدشت قلبك  ،فأنت قادرة عىل اصالح اخلدش وتعقي جروحك .ك ما
.هو عليك ان تبتسمي وتثقي يف هللا
ورجان ماراي امينة /تيسمس يلت

"مغزة أمل"
أنظر اي صديقي ملا أنت عابس الشفاه هكذا..؟ لشئ يس تحق دموعك ول حزنك ،ول
تفكريك الزائد ،لنه وبك بساطة السعادة والهناء والفرح وك شئ مقادير مقدرة من
الرحامن ،رمبا تأخر مقدارك ل يصل بعد !لكن تفائل رمبا ايتيك أضعاف مضاعفة جمازة عىل
" .الصرب وأمل بربك ،مفن املعروف يف "يف ك تأخري ألف خري
ولتكن عىل يقي أن حزنك وان هان عىل أشخاص ظننت أهنم للقلب أقرب لن هيون عىل
" .خالقك"
ابتسم دع احلياة ل ابخلري ترتسم ،التفاؤل والصرب ان زرعوا يف قلبك حصدت هبم الامل
.
امسع ..امسع دع ك مايف يدك الان و أنصت ل بضع دقائق ،متعن يف حرويف وهللا ذاك
الشئ اذلي تريد احلصول عليه و جتاهد يف سبيل الوصول اليه تأكد اي صديقي ان اكن فيه
جمرد ذرة خري ل ان الرحامن لن مينعه عنك ،والعكس حصيح ان اكن فيه ذرة شقاء لن
.حتصل عليه ليس أننية وامنا رمحة بك فأنت ل تعمل خبااي المور أبدا
اذن ملاذا تصعب املسأل؟
ابتسم -افرح واله أن تتفائل خريا وليكن الامل هو عنوان دربك ،وأمل بربك ونفسك
 .كبري وليس هل حدود

لن ك مر.....س مير
.واحلياة بدون أمل لن تس متر......والهناء والسعادة يف الايم القادمة بطبع بعض منه س نجر

جنوى قرقيط
الاغواط

امل وتفاؤل
ايقوية ايابنة العرشين ماذا تنرشين وماذا تدرسي وماذا تفعلي يف حياتك هل حياتك
جمرد لهو ويلعب وضياع وقت او من احصاب قال وقيل همام اكنت خشصيتك همام اكن معرك
لهيم لنك عىل قيد احلياة ايقظي ارادتك وعزميتك من اجل النجاح تفاؤل ول حتزن ول
تكسي قلب احد ول هيمك امر غريك انت جوهرة احلياة ووقتك مثي اجعليه يف مواضع
الاس تحقاق ولكام سقطت وانكست وفشلت اهنض وامهس للحياة واجعل غيومك
تبتسم كهنا اكنت مرتامكة ابلفرح اس تعمل طاقاتك يف صاحلك الشهر اذلي لتؤجرين عليه
ملاذا تعدين ل لهتمتي ابمور الناس عزيزت فالناس حتقق وتنجز وتبدع وتتطور وانت
تنظرين وحتاس بي الناس عىل جناحاهتم وهذا ليس من حقك وتقولي ان ل أس تطيع اه

اينفس اه ايفاشل اه والف اه واسفاه عليك انت املتشاؤمة اهنض بقوة غاليت وغريي
نظرتك للحياة وارمسي سامؤك جنوما ضاحكة ل ورضا حبال وتغيري افضل والسعي ال
درب طويل عامر ابلنجاحات والتطورات الت ترضيك وترض مولك ايطيبة لتنتظري
املساعدة من احد ول هتمتي ابهامل الناس ل كون قوية واهنض حملاربة احلياة
كون متفاؤل لتتغريي
الاكتبة معروف عراييب خرية
ولية تيبازة

بداية الطريق
..ال ك من فقد أمهل ،ثقته
 ..اهنا ل
 ..مدركة لملك ،غضبك،ضعفك ،احس بك
 ..لك دمعة نزلت ولزالت
 .ل عليك،ل هيم دليك انت ،نفسك
 .نعم ل تتعجب أنت اكف
همام حدث يف حياتك أنت اكف
نعم مشألكك كثرية لكنك تس تطيع ختطهيا
 ..قادر عىل صنع سعادتك عاملك اذلي تريد
!كيف ذل؟
.اتسألن !!ل تفكر كثريا لنك املفتاح السحري ..لبواب عاملك اخلاص
 .اهنض امسح دموعك .قف أمام مرأتك وانظر لشخصك انت تس تطيع
 ..أنت بطل حاكيتك ،انت اله يف روايتك ل أحد ل احلق الكتابة عنك
 ..ل أحد ل احلق يف حتديد دورك
..نعم أنت من تقرر ذل ،من ،وماذا وكيف س يكون عاملك اخلاص فقط
 ..أجل ..ابلضبط هذا ما أريده ابتسامة الثقة الظاهرة الن ..اهنا ماجيب أن تريه للعال
أنك موجود وس تحدد ما جيب أن يكون يف جمرتك اخلاصة بك ما حتمهل ل الايم من
تعب او فرح أنت من حتدد ما س يكون لنك

..تس تطيع ختطي ومواهجة ك التحدايت القادمة
 ..ل تتغري أنت مجيل مبا متلكه
مق الن لمزيد من تضييع الوقت ..من اليوم غري نفسك ومن حتهبم ل أحد يس تحق العناء
احسنت القول ..انه عاملك وانت من س تكتبه بتفاصيهل احللوة واملرة
انت فقط من س يجعهل يس تحق
كن انت ولنفسك
بن عبد الرمحن أمرية/ابتنة

ما جال يف كيان
يوم اوشك عىل التشطيب!يف مستشفى احد الغرف املبعرثة او يف رواق اكنت امرأة تتأوه
يف شهرها السادس !ل يعريوها اي اهامتم او رمبا ل يكون يعمل بوجودها فهيي من النساء
الت سرتم ش ي اقل من كف اليد قديف القاممة ليس همم !..و عنذما ارادت اذلهاب
لقضاء حاجهتا وجدت عامل نظافة مستنجدة اايها قائل "ساعدين ارجوك و ه تعض
عىل شفتهبا و و تس تغفر بي حي و الخر ال ان دلفت قربهتا فذرعت ملا رأهتا مضجعة
هكذا فثارت حاقنة ثرصخ و قلبت املشفى رأسا عىل عقب معاتبة عىل اهامهلم !!..فودلت
الش ي الصغري مبشيئة من هللا فمل
ترصخ !..فأودعوها يف زجاجة لتس تنشق احلياة !...فكربت و اصبحت طفل مجيل مفرت
بك املراحل لكن توقف معرها س نة الثانية تهنض و متسك يف جدار و تسقط مرة حماول
جرح يف الركبة و أل يف املنكبي أحالهما ل تكرب تشد توازهنا و تقف دلقيقة واحدة دون
ان تقع او ترتن عزمت يوم عىل قد طبيب لعلها جتب حل عرثهتا عندما اقبلت عىل
اجللوس و أخذت الم تسأل بعد ان نظر ال الفتاة و حفص بعينة بدون ان يهنض من
كرس يه حىت !..ل يوجد امل بتة ل تفهم صغرية راحت تمنو و متارس حياهتا حفملت كنية
املسكينة !..من الغرابء و الكثري من الهامتم من القرابء مكن يكرمون ضيفا مما كنك
غريبا الهامتم يؤذي احيان معامل رمسية ال تفهم !..نعم اهنا اكلرئيس و احصاب الكرايس
لكن ان اقصد ان الش ياؤ العادية ل تنتبه لها مقدسة لنك حتصل علهيا مرة يف الشهر او
اكرث بتنظي مس بق بقصد ترفهيك انت مؤل او تكرميك مبعدل بتقدير جيد نعم لكن هذا
لكه س يغري جدله عندما تكرب بؤبؤ عينيك و تضيقهام !..و تكون سعيدا ابختالفك يف
جممتع يعشق التقليد و علمون يف العادة افادة و ان تعيش حياتك مثلهم لكن بمنط
خمتلف س يعجبون كيف و ماذا و ينشدون ورائك ذات العزمية و ارادة لكنن كنت مقرفة
امام حالوة مذلات ادلنيا الت ل نتذوقها فقط أتسلق لراها لنه رمبا يكون العسل و ان ل
احبه لكام سأمت تذكرت املنتخب الوطن ليس لننا فزن لكن تعامل مع خمك أنه املدرب

اذلي سيشك الفريق اي التكتيك و كذل املدافع ليقف أمام طرف أخر !..و يضل
يالحقه حىت يشتت عليه و يأخذها لصاحله حىت لكن مع ذل يف الن ذاته يرسلها ال
اذلي يف وسط امليدان ل يسدد الاهداف
بقمل درصاف

اخلامته
ل تفقد الامل .يف احلياة
فك ما حتتاجه أن تعيد التفكري .يف أنك أنت
من حتدد املسار
فقط عليك ابلميان بنفسك

بقلمي بن عبد الرمحن /أ

