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الذخائر
الموسوعة األشمل للشعراء واألدباء والمفكرين قديما وحديثا

تصدر شهريا

العدد الثالث
إعداد

د .محمد فتحي عبد العال
د .محمد أحمد محمد مرسى
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مقدمة
وألن الذخائر كل ما يدخر من األشياء فقد اخترنا لموسوعتنا التي تجمع بين دفتيها
القديم والحديث وتصدر شهريا هذا االسم لتكون نواة لتقديم المعرفة والثقافة
للجميع دون مقابل ولتكون إطاللة على بحور المعرفة المتنوعة في عالم
الشعر الحديث وعالم القصة القصير ة الحافل بالتشويق وميادين الفكر
الراقي عبر مقاالت وخواطر ويوميات متنوعة ومفيدة وتأتى هذه الفكرة
وهذا المشروع النبيل ليكون جزءا من إحياء المشهد الثقافي العربي في
ظروف دقيقة متخمة بالحروب والدماء ونبذ اآلخر.
وال يسعني سوي توجيه كل الشكر والتقدير لجهود األصدقاء والزمالء الذين
لبوا دعوتنا لالشتراك في هذا السفر المميز داعين المولى سبحانه وتعالى أن
يتقبل منا جميعا هذه األعمال في خدمة اإلبداع والثقافة.
د .محمد فتحي عبد العال
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الذخائر الجزء الثالث
وتنقسم إلى ستة أقسام
القسم األول  :الشعر
من جيل الرواد :
الشاعر فؤاد حداد
حديثا :
الشاعرة تغريد بو مرعي /لبنان
الشاعر عبد الناصر الجوهري /مصر
الشاعر محمد أمان الدين /مصر
القسم الثاني :القصة القصيرة
د .رانيا البحيرى /مصر
د .محمد احمد محمد مرسي /مصر
القسم الثالث  :الخواطر
الدكتوره هنا عيساوي /سوريا
االستاذ أيمن بكر /مصر
القسم الرابع :المقاالت
الدكتوره هنا عيساوي /سوريا
االستاذ سليمان جادو شعيب /مصر
االستاذ أيمن بكر /مصر
د .محمد فتحي عبد العال /مصر
القسم الخامس :المسرح
من جيل الرواد  :توفيق الحكيم
حديثا :
االستاذه ضحى جهاد أحمد /سوريا
القسم السادس  :اليوميات
د .دعاء محمدي /مصر
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القسم األول

قسم الشعر
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من جيل الرواد
الشاعر فؤاد حداد
السيرة الذاتية
" فؤاد حداد " شاعر عامية مصرى ولد بحي الظاهر بالقاهرة فى  ٣٠أكتوبر من عام ١٩٢٧
بإسم فؤاد سليم أمين حداد .ولد فؤاد حداد ألب لبنانى بروتستانتي وأم سورية كاثوليكية ،تخرج
والده من الجامعة األمريكية متخصصا فى الرياضيات المالية ،وجاء الى القاهرة وعمل مدرسا
فى جامعة فؤاد األول (جامعة القاهرة) ،والدته من مواليد القاهرة ألبوين من حلب السورية،
وتعلم فؤاد حداد فى مدرسة الفرير ثم مدرسة الليسية الفرنسيتين ،وإطلع على التراث الشعرى
فى الكتب الموجودة بمكتبة والده ،كذلك تعرف على األدب الفرنسى ،إثر دراسته للغة الفرنسية،
مما أهله لبعض الترجمات الفرنسية ،ويعد فؤاد حداد من رواد القصيدة العامية المصرية وهو
التالى بعد بيرم التونسى ،أعتقل فؤاد حداد عام  ١٩٥٣ألسباب سياسية،
وفى المعتقل تحول الى اإلسالم ،وعقب خروجه من المعتقل عام  ١٩٥٦نشر ديوانه األول "
أحرار وراء القضبان " وتم إعتقاله مرة أخرى عام  ١٩٥٩لمدة  ٥سنوات ،وخرج ليتحول
لشعر العامية ،وكتب المسحراتي لسيد مكاوى عام  ،١٩٦٤وكتب البرنامج اإلذاعى "من نور
الخيال وصنع األجيال" فى  ٣٠حلقة عام  ١٩٦٩قدمها بصوته الملحن سيد مكاوى ،وفيها قدم
األغنية الشهيرة "األرض بتتكلم عربى" ،ومن أشهر دواوينه حنبنى السد ،قال التاريخ أنا شعر
إسود ،المسحراتي ،أيام العجب والموت ،يا أهل األمانة.
الموطن :مصر
تاريخ الميالد 30 :اكتوبر 1927
بلد الميالد :مصر
تاريخ الوفاة 1 :نوفمبر 1985

المصدر  :موقع السينما .كوم
من أعماله
المسحراتي
اصحى يا نايم و ّحد الدايم
وقول نويت بكره ان حييت
الشهر صايم والفجر قايم
اصحى يا نايم و ّحد الرزاق
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رمضان كريم
مســحـراتى
مـنـقـراتى
وانا قلبى راضى
أنا قلبى رايق
أنا قلبى طايق
سبع طرايق
على الوريد
األوله دى
عيون والدى
صبح ميالدى
بتاريخ جديد
والتانيه ساير
تحت المناير
رمضان يناير
طالع سعيد
والتالته عينى
على البريد
بينك وبينى
سكه حديد
والرابعه داخ اللى
قلبه داخل لى
يبقى دا خ ّلى
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باألكيد
والخامسه أم ِسى
فرش فى شمسى
أنا اللى همسى
صبح نشيد
والساتّه يومى
جميل فى قومى
أنا اللى صومى
وصالتى عيد
والسابعه بشرى
من قبل بكره
على كل أكره
يبقى لى إيد
عصر العجايب
جايب مجايب
جايب ما جاب لي
والمشى طاب لى
والدق على طبلى
ناس كانوا قبلى
قالوا فى األمثال:
“الرجل تدب مطرح ماتحب”
***
وانا صنعتى مســحـراتى فى البلد جوال
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حبيت ودبيت كما العاشق ليالى طوال
وكل شبر وحته من بلدى
حته من كبدى
حته من موال:
يا ليلى يا عين أنا حالف ما اغمض عين
دا أنا إن شقيت قلت آه ريحت قلت آهين
صبح الشقا زين
لعيون تزامل قمر كامل يؤانسها
وعيون كما العيله دايره بفوانيسها
وعيون تقول أنا حاهدى الفجر موالى
وال حد يسهر ليالى وفى األوان يسهى
اصـحى يا نايم و ّحد الدايم
السعى للصوم خير من النوم
دى ليالى سمحه نجومها سبحه
اصـحى يا نايم ..يا نايم اصحى
و ّحد الرزاق
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حديثا :
الشاعرة تغريد بو مرعي /لبنان









تغريد بو مرعي
لبنانية مقيمة في البرازيل.
معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها.
محررة في جريدة العربي اليوم االلكترونية ( فرع لبنان ).
مدرب تنموي في جمعية سوا للتنمية.
نائب رئيس تحرير جمعية المرأة للثقافة واألدب والفنون في البرازيل.
مترجمة لغات من العربية الى اللغة البرتغالية واإلسبانية واإلنكليزية .
مترجمة من اللغات االجنبية الى العربية.

من إصداراتي:















كتاب الكتروني :تغاريد الشوق (إصدار شبكة محررون).
ديوان إلكتروني :مفاتح العلوم
آيات .وتجليات ( شبكة محررون).
شاركت مع مجموعة من االدباء العرب في ديوان أسباب االنتصار في معركة الحياة،
للكاتب والشاعر والناقد الكبير االستاذ محمد دحروج .
شاركت في اول ديوان صوتي على مر العصور بقصيدة "فراق األحبة" .
شاركت في ديوان المبدعون العرب 1000قلم ( النخبة الثقافية) .
شاركت في ديوان ( شعراء الشباب العربي) ( النخبة الثقافية) .
ترجمة كتاب طقوس العشق الى اللغة االسبانية للشاعرة فاطمة منصور.
شاركت في ديوان قيد الطبع( االلف رباعية لشعراء النوارس)
شاركت في كتاب فارسات طروادة.
ترجمة كتاب للشاعر آزوك كومار ميترا من اللغة االنكليزية الى اللغة العربية
واإلسبانية.
نشرت في العديد من الصحف والمجالت الورقية( النهار اللبنانية ،القلس الكويتية ،مجلة
اقالم حرة وغيرها ،)...وفي المجالت والصحف االلكترونية.
حائزة على شهادات فخرية وتكريمات من قبل اتحادات وجمعيات عالمية في إيطاليا
وإسبانيا والمكسيك واالرجنتين.
شاركت في العديد من النشاطات والندوات الثقافية العربية منها واألجنبية .

من أعمالها
ت الحس ِْن
بِذا ِ
صبٌّ مولَع
إنّي ِبذاتِ الحس ِْن َ
صبابَ ِة متْ َرع
نار ال ّ
َوالقَ ْلب ِمن ِ
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نى
ال ْ
أرت َجي ِمنها قصورا ً ْأو ِغ ً
ي ال َم ْ
ط َمع
ما ذاكَ لي يا حا ِس ِد ّ
أرت َجي ّإال ِوصا َل نَجيبَة
ال ْ
ض ّوع
ِم ْنها العبير َونَ ْشره يَتَ َ
سرابٌ خا ِدعٌ
ل ِك ّن أحْ المي َ
ما ك ّل ما ن َْرجو إلَيْنا يَ ْه َرع
ماذا سأف َعل في فؤاد وا ِله
ّ
سما َء انينه َوال َم ْد َمع؟
شق ال ّ
ه َْل َي ْ
األواه ش َْوقا ً تائِها ً
طلب ّ
سي َمتّع
أ ْم أنّه بَ ْع َد ال َج َوى َ
تغريد بو مرعي
َ
ق ا ْلفَ َراغ
ط ْر ُ
يوما َمع الالشيء !
هَل جلستَ ً
علَى حافّ ِة َمالَ ِم ِح ِه َ ،وه َو فِي غفلة ع ّما تَ ْفعَل ! ؟
َه َكذَا وج ًها ِل َوجْ ه  ،أصابعكَ تَ ْنقر َ
ص ْوت وأنتَ كاألبله ت َ ْست َِمع وتستمع دونَ أ َ ْن
ون َ
هَل نظرتَ يو ًما إلَى فَ ِم ِه ْال َف ِ
ارغ َوه َو يَت ََح َّرك بِد ِ
ت َ ْفقَه ما يقول ! ؟
علَى
ض أنَّك َما َجلستما فِي َو ْقت ِِ َما  ،فِي َم َكان َما ِ ،لنفت َِر ْ
نفتر ْ
ض أنَّك َما فِي لَ ْو َحة ِل ِبيكاسو  ،ه َو َ
ِل ِ
َ
َ
َّ
س َّخ ًرا فِي َج ّ ِو
يَ ِمين الل ْو َحة َوأ ْنتَ َ
ارهَا  ،ه َو ِم ْن َم َكانِ ِه يَدْعو ِم ْن دونِكَ َ ،وأ ْنتَ ت َ ْنظر م َ
علَى يَ َ
س ِ
اء .
س َم ِ
ال َّ
علَى َهذَا ال َّ
ع ِة فيختفي ْال َو ْقت ويختفي ْال َم َكان !
ارب ال َّسا َ
ش ْك ِل  ،تَت ََوقَّف َ
َوفِي َما أ َ ْنت َما َ
عقَ ِ
ان آيَة لَيْل .
كأنَّكما فِي ع ْه َدة ال َّس َراب  ،و ْي َكاَنَّه أ ِ
ي إلَى ْال َغ ْي ِ
ب أ َ ْن ات َّ ِخ ْذ ِم ْن ْال َم َك ِ
وح َ
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ي َ ،كذَلِكَ َال أَلومه  ،ه َو يَ ْف َعل َك َما يَ ْف َعل دائ ًما دونَ
اإل ْه ِ
َال أَلومكَ  ،ربَّ َما أخذكَ فِي َد َو َرانِ ِه ِ
ليج ْ
ق ِإ ْنذار !
قَ ْ
صد َودون سا ِب ِ
لَو تحدث م ْع ِجزَ ة ً َما ،
ير ْاأل َ َّولَيْن ،
عن الخ َرافَة
ِ
بعيدا ً َ
وأساط ِ
ت المنَ ِ ّج ِمينَ ،
لَو يَت ََوقَّف ْال َو ْقت ِِ قَ ْب َل توقعا ِ
مقياس ِر ْ
يخ ِتر ! ! !
عن
ِ
لَو تتصادم ْاأل َ ْف َالك َو ْال َك َوا ِكب خارجا ً َ
ع ْينِي فَقَط َ ،و َال أَ َرى الالشيء فِي الالشيء !
لَو أ ْغ ِمض َ
نجبني َّ
الز َمكان َم َّرة ً أ ْخ َرى  ،فَأَكون آيَة النَّ َجاةِ َو ْالخ ََالص ! !
لَربَّ َما ي ِ
س َماء ِبن ْ
سد ِيم ! !
وصلنا إ َلى ال ّ
طفَة ِمن أ َ ْمشَاج َ ،ونَت َ َم َّ
لَربَّ َما ن ِعيد ت َ ْش ِكيل ال َّ
سك ِب َحبْل ِس ِ ّري ي ِ
صح َك َما أَ ْهل ْال َك ْهف  ،لَو يَ ْغ َرق َك َما غ ََرقَ قَ ْو ِم نوح فِي
لَ ْو قَ َد َر َونَام َج ْوف الالشيء َ ،ولَ ْم َي ْ
ُّ
الطوفَان ! !
ف َو ْالقَلَق ! !
لَو يَحدث ح ْز ٌن َما َوين ِقذ تربتي ِم ْن ْالخ َْو ِ
ث َّم بذريع ِة ْال َم ْوت  ،ينهال ال َّ
ويموتان َم ًعا فِي
علَى الالشيء َ ،و َي ْم ََل ثقوب ْالفَ َراغَات ،
يء َ
ش ْ
ِ
رقصة جنا ِئ ِزيَّة .
َو َكي ت ْ
ص ْمت ،
هوة ْال َم ْوت  ،ت َْخلَع ِل َباس الالشيء وتمزق ِر َدا َءه َ ،وت َ ِهيم فِي َح ْن َج َر ِة ال َّ
َطم َر ّ
سافَات بَ ْينَك َما !
ين وتترنّح ْال َم َ
فتتمزق ْال ِسنَة ال َّش َرايِ ِ
فِي لَحْ َ
ساقَط فِي
ران ُّ
س ِد  ،قَد ت َموت ِستونَ ً
قبرا َوتَت َ َ
وح َو ْال َج َ
ظ ِة َ
س َراب  ،قَد تختلي بِهجْ ِ
الر ِ
حْرا َء َجدْب !
ص َ
َ
طيْف ِمن أ َ ْ
َارب  ،أ َ ْو بِ َ
ياف
ط ِ
الن الت َّ َم ُّ
سك بشعرة ِم ْن َحدِيث م ْب َهم  ،أَو بِ َجديلَة َم ْن َ
ص َمت ه ِ
تحا ِو ِ
ِّ
الظ ّل !
تَسْق َ
ٌ
الحقه َ ،كأَنَّه َم ْفت ٌ
مفتوق ِم ْن فِتْنَتِ ِه !
ون بِكَ وأنّكَ
الحقكَ َوت ِ
طان معًا  ،ي ِ
ان معًا  ،تَت َساقَ ِ
ط ِ
الن معًا  ،ت ْ
س ْم َع ِل َه ْف َوة ن َِزقَة  ،ي ِجيد َّ
نبضكَ َ ،ونبضكَ َال ي ِجيد
قان ال َّ
علَى بَا ِ
الط ْرق َ
ب ِ
َطر ِ
تَت َجا َد ِ
غي ِْر َ
ق ْالفَ َراغ !
َ
ط ْر ِ
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الشاعر عبد الناصر الجوهري /مصر
السيرة األدبية
• عبد الناصر أحمد الجوهرى محمد
• اسم الشهرة  :عبد الناصر الجوهـــــرى
• ولد فى  1970/7/28م دكرنس – محافظة الدقهلية – مصر
ليسانس الحقوق – جامعة المنصورة  2018 / 2017م .











شاعر ومؤلف مسرحي
عضو اتحاد كتاب انترنت العرب باألردن
عضو نقابة اتحاد كتَّاب مصر .
عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية .
عضو جمعية األدباء بالقاهرة .
عضو إتيليه القاهرة
محاضر مركزى بالهيئة العامة لقصور الثقافة .
يعمل موظفا ً بالهيئة العامة لقصور الثقافة  -وزارة الثقافة.
عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر عام .2020 / 2018
رئيس لجنة الحريات بنقابة اتحاد الكتاب عام 2020 / 2018

المعاجم المصرية والعربية التي ضمته اليها
• من الشعراء المعاصرين الذين ضمهم معجم أدباء مصر الصادر عن الهيئة العامة لقصور
الثقافة عام  2004م .
• من الشعراء المعاصرين الذين ضمهم دليل اتحاد كتاب مصر الصادر عن اتحاد كتاب مصر
عام 2006م .
• من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم الموسوعة الكبرى للشعراء العرب  – -المغرب -
2015م .
• من الشعراء المعاصرين الذين ضمهم معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين في طبعته
الثالثة  -المجلد الثامن عام  2014م  -الكويت
* من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم موسوعة شعر الفصحى  -وكالة أنباء األدب العربى-
2016م.
* من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم موسوعة شعراء األلف ،في ديوان شعراء مصر
الصادرة عن دار النخبة عام  2018م.
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* من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم موسوعة شعراء العرب في طبعته األولى  -المجلد
الثامن –  - 2018المملكة األردنية الهاشمية.
* من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم موسوعة األدب العربي – علماء وأدباء مصر –
 - 2019العراق .
* من الشعراء الذين ضمتهم الموسوعة الشعرية العربية المعاصرة – الجزء الثاني – المغرب.
* من الشعراء المعاصرين الذين ضمتهم موسوعة الشعر العربي ( الديوان) مارس 2020م.
الجوائز المحلية :
جائزة ديوان شعر الفصحى من ضمن جوائز النقابة العامة التحاد كتَّاب مصر عام
 2016م.



• الجائزة األدبية المركزية -فرع ديوان الشعر الفصحى عام  2005بالهيئة العامة لقصور
الثقافة  -وزارة الثقافة.
• جائزة شعر الفصحى فى مسابقة شرق الدلتا الثقافي مايو عام  2000م .
• جائزة شعر الفصحى بالمسابقة األدبية بمجلة النصر العسكرية  -أكتوبر عام . 2001
• جائزة المسابقة األدبية التى أقامتها اإلدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للهيئة العامة لقصور
الثقافة فى شعر الفصحى عام  2003م .
• جائزة المسابقة األدبية التى نظمتها جمعية األدباء في القصيدة الفصحي عام  2005م
• جائزة المسابقة األدبية والفنية التابعة لفرع ثقافة الدقهلية الشعر الفصيح  2005م
• جائزة المسابقة األدبية التى أقامها اإلتحاد العام لشباب العمال في الشعر الفصيح – يناير
 2005م .
• جائزة المسابقة الثقافية التى أقامتها اإلدارة العامة لَلندية االجتماعية والثقافية في شعر
الفصحي  2005م .
• جائزة المسابقة األدبية التى أقامها مركز سعد زغلول الثقافي في الدورة السابعة عام 2006
م.
الجوائز العربية التي حصل عليها :
• جائزة نادي تراث اإلمارات  -اإلمارات العربية المتحدة  -عام 2003م.
شاعرا بالوطن العربي  -مسابقة أمير الشعراء  -اإلمارات العربية المتحدة -
• جائزة أفضل 35
ً
عام 2008م .
• جائزة المربد األدبية  -على شبكة اإلنترنت  -عام 2007م .
• جائزة فارس الشعراء بقناة شاعر الرسول الفضائية باإلمارات عام 2010م .
المشاركات:
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الذخائر الجزء الثالث

المنتدى الصيني العربي – الدورة األولى – االبداع على طريق الحرير الجديد بالقاهرة
– 2018



المؤتمر االستثنائي لالتحاد العام لَلدباء والكتاب العرب – بنقابة اتحاد كتاب مصر-
القاهرة – أكتوبر 2018



مؤتمر اقليم شرق الدلتا الثقافي -استلهام التاريخ في النص األدبي – الزقازيق 2019



اإلصدارات
النشر الخاص :
• الشجو يغتال الربيع  -مايو 1999
• ح َّباتٌ من دموع القمر  -يناير  2002م
دار اإلسالم للطبع والنشر  -سلسلة أدب الجماهير :
عليك  -مايو  - 2006مجموعة شعرية -
• ال
ِ
• المهرج ال يستطيع الضحك  -ديسمبر 2006
• لمن تهدرين شجوني ؟  -ديسمبر 2006م -
• مكلو ٌم هدَّه الشوق  -يوليو 2007م
يك ؟  -ديسمبر 2008م
• ماذا اآلن أس ِّم ِ
* فى الواق واق  -يوليو 2009م  -مسرحية
دار يسطرون للطبع والنشر والتوزيع :
* علي باب المليحة – يناير  – 2016مجموعة شعرية –
* حديث البراءة – يناير  – 2016مجموعة شعرية –
أحبك  - 2016 -مجموعة شعرية –
أعدك أال
*
ِ
ِ
* برز ٌخ يليق بالعشق  - 2016 -مجموعة شعرية
* قصيدة الفصحى في مصر –  – 2015اتحاد كتاب مصر  -مشترك مع آخرين
* الفصحى قصيدة وطن –  -2019نقابة اتحاد كتاب مصر – مشترك مع آخرين
دار العماد للنشر والتوزيع:
ترفع بعد – يناير  – 2015مجموعة شعرية
* دعوي لم
ْ
الهيئة العامة المصرية للكتاب :
15

الذخائر الجزء الثالث

صراخ  - 2017 -مجموعة شعرية
 موءودة ٌ ال تجيد ال ُّ
•

صرخةٌ ال تجف – يناير  – 2015مجموعة شعرية
 من وريقات الحنين  -يونيو  - 2020مجموعة شعرية

الهيئة العامة لقصور الثقافة
الدقهلية عروس الشعر  -فبراير  – 2000مشترك مع آخرين



الشمس تلملم أسمالها  -مارس  - 2003مسرحية شعرية 
تحت التوتة  -مسرحية – تحت الطبع 
المجلس األعلى للثقافة :
* نظرة ٌ أستظ ُّل بها -مجموعة شعرية (تحت الطبع)
* موميا ٌء لرجل يشبهني  -مجموعة شعرية ( تحت الطبع)
 سلسة إبداع الحرية :• أقال ٌم تحلق فى سماء الوطن  -أبريل 2007م  -دراسات نقدية  -مشترك مع آخرين
• ناسكٌ فى محراب الشعر  -مارس 2008م  -شعر  -مشترك مع آخرين
النشر اإللكتروني :
• صدرت له األعمال الكاملة على موقع كتب عربية االلكتروني عام 2006م .

من أعماله
سيدةُ البساتين
تحن للنَّسمات
وكما ال ُّزهور
ُّ
كم حنَّت إليك فـعجلي
ل الهوى
أه ُ
أدرى بأحوال المساكين
رغم المسافات التي امتدت ؛
تفسير لأحلامي
فـطيفك أنت
ٌ
وكالأوطان يكفيني
فالقلب قد ُيخفي هواك ،
ُ
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وحاله
ُ
لكن لحظي فاضحي
َّ
الر ياحين
كم و َّد
َ
تقبيل َّ
صفحات...
يام وجدت َُّه حولي على ال َّ
ذاك ُ
اله ُ
نيل تراءى،
أم ٌ
مات ستطويني ؟
أم ُنجي
ٌ
ولعا
م ً
ُّ
وأمر ُقربك ُ
َّحنان ،
ت
ال
َّي
ن
شد
قد
ُ
أو دف ُء العناوين
ل خافقي
وكأن
ً
َّ
قافية ُتشك ُ
وصبابتي
شرايين
قبل ال َّ
أنت التي
الكلمات في صحرائها
لو ج َّفت
ُ
من بئرها أسقي
للمحبين
ظ َ
اء ُ
م ً
أنت التي
ضحكات...
جعلت م َن ال َّ
عائلة ستأويني
ً
أنت التي
دوما أراك إذا التفتُّ
ً
أفيق،
فلا
ُ
يفيق الشع ُر من إطنابه ،
وهل
ُ
كون ؟
والحرف مس ٌ
ُ
بلت ُرديني
فـلو أق ُ

غائر
قديم
ُجرحي
ٌ
ٌ
دائما س َّر الطواحين
تدرك
يح
ُ
فالر ُ
ً
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متيَّ ٌم ؛
أكذا
ُ
المريد ُ
ويهيم كالمجنون في كل الميادين ؟
ُ
أنت التي
جعلت فؤادي للفراشات المهيضة ملجأً للعشق...
في كل الأحايين
أمامه
ب أصبح لا هروب
ُ
الجذ ُ
مجازا قد غدا
وبنى
ً
يحييك  -يا عمري  -و يحييني
أنا إن نسيتك في سطور
ت؛
ما نسي ُ
همة ال َّدواوين
مل ُ
فأنت ُ
باسما حولي
وأخال طيفك
ً

وفي حلي ،وترحالي،
وفي كل الجهات،
ناشبة
أراك
ً
بتكويني

سيظلُّ ح ُّبك في الشغاف،
سواه ؛
ولا
ُ
دة البساتين.
فأنت سي ُ
شعر :عبدالناصر الجوهري – مصر
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حفرياتٌ قد تد ُّل عليك

الحفريَّاتََّّقبالةَّجدرانَّاللهفةَّ َّ
منَّقبضةََّّطيْنكَّ ..
ْ
ْحرتينَّ َّ
تَّ َّْرشدنيَّإلىَّعينيكََّّالمب
فدعينيَّأتأملَّفيكَّعلو َمَّالعشْقَّ؛ َّ
ألنيَّأبحرتَّبالَّأيَّشراعَّ َّ
وبدونَّخرائطَّإرشاديةَّحتىَّضلتَّبوصلتي َّ
ونسيتََّّالتأسيسَّلقافيةَّالش ْط ْ
رينَّ َّ
فاكتشفيني َّ
جزريَّالَّتبعدَّعنكَّسوىَّشط ْ
ينَّ َّ
َّتليسكوبَّفؤاديَّقامَّبتعيينَّنجيماتكَّ ...
فلعل
َ
يعبرَّكلَّفراغاتَّالش ْوقَّ َّ
لكنَّالضو َءَّالجامحََّلمَّ ْ
بيَّ َّ
إلىَّج ْن ْ
اعتبريني َّ
أحدَّالبحارةَّأغراهَّجحيمكَّ َّ
لوَّأعلنتَّوصوليَّ َّ
َّالرمليَّ َّ
ورسوتَّعلىَّشاطئك
ْ
َّخرائطَّمنَّمروا َّ
أقترحَّاآلنَّعليكَّقراءةََّكل
ُّ
حنان َّ
عندَّفصولَّالت َّْ
هذيَّسفنيَّالَّتخفىَّالصبوَّعليكَّ ،
فلمَّأتسلقْ َّمرتفعاتَّجبالَّاأللبَّ ،
أبحرَّنحوَّاألمازونَّ ،
ولمَّ ْ
َّبحيرةَّكوردستان َّ
َّْ
ْب
ولمَّأخبرَّعش َ
ْ
ْ
عنَّسربَّنوارسكَّالريَّّ َّّ انةَّلوَّحطتْ
َّفوقَّغراميَّالوسنانَّ َّ
لمَّأخبرَّم ْلحََّالعشْقَّ ،
ْ
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ْ
َ
َّالصخرَّ ،
والَّألوان
والَّركبَّالمارينَّعلىَّ َّ
َ
والَّطاردتَّعيونَّمالحََّّ-لوَّحطَّالقمرالوضاءَّبكوكبناََّّ -
ْ
دونَّاستئذانَّ َّ
هذيَّساعةَّجيبي َّ
تلهمنيَّميقاتَّمساركََّّ ،
والبندولَّتقوسَّفيها َّ
منَّفرطَّحنيني َّ
َّالهاربَّ َّ
بينَّمجراتَّالجذْب
ْ
فمـــذنبَّعشقكَّيتبعَّفيَّالليل َّ
مساري َّ
فكالناَّضاعتَّمنهَّالنظرياتَّ ،
َّتجاربَّ َّ
وصارَّبالَّأي
ْ
منَّقالَّبأنَّالعاصفةَّاسترقتْ َّمهجتنا َّ
والطقسَّاستبقَّاآلنَّشغافي َّ
تنَّالقاربَّ َّ
نحوَّلقاءَّفيَّم
ْ
اكتشفيني َّ
أبعدَّكوكبَّعنَّمجموعتناَّالشمسيةَّ ..
يشبهَّعينيكَّالحالمتينَّ ،
رَّباألحداقَّ َّ
ومعنىَّفسرهَّاللغويونَّتدث
ْ
َّوجدناَّأثراَّلصبابتها َّ
الحفريات
ً
فيَّوجدانيَّالمهجورََّّ ،
وفيَّاألعماقَّ َّ
ْ
بََّّجميلٌَّمنَّنافذةَّالعشوائياتَّ ،
فهوالح ُّ
َّاألوراقَّ َّ
ولوَّمالَّالمطرَّالمتدفقَّمنَّكفَّيكَّعلىَّهامات
ْ
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اقَّ َّ
وهوَّالح ُّبَّجميلٌَّبينَّمناجمَّقلبَّالعش ْ
ماَّحاربتَّلرايةَّنابليونَّ ،
وماَّحاربتَّلرايةَّهوالكو َّ
خضتَّحروبيَّألجلكَّأنتََّّ ،
فليسَّعلىَّالحبَّسبي ْلَّ َّ
لكنيَّنلتَّألجلكَّرتْبةَّفارسَّفيَّالعشْقَّ ،
وتفعيالتيَّيغمرهاَّنورَّهيامك؛ َّ
تلهمنيَّأنفاسَّالقنديلَّْ َّ
الَّرايةََّليَّإالَّحبُّكََّّ ...
والحفرياتَّتدلَُّّعلىَّسرَّغموضكَّ ،
ماَّكفَّبريديََّّ ،
وماَّجفَّالد ْمعَّبطياتَّالمندي ْلَّ َّ
الَّتأوي ْلَّ َّ
حينََّّيسيرَّإليكَّقصيدي َّ
نتصبَّالقامةَّكالنيلَّ .
م
َ
شعرَّ:عبدالناصرَّالجوهريََّّ-مصر
ماذا اآلن أُسميك؟
هللا ..
أبْدلني ُ
حدائق شِ ْعر
نيك
لا ت ْع ِ
ألْهمني
بتهجا
م
ن أختصر اليوم
ِ
ً
أ ْ
حروفك ُ
أراك،
الجلاَّس
ِ
بين ُ
مآقيك
وما انقطعت للعين
ِ
سأذيع أقاصيص الشَّوق،
ُ
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عنك روايتنا
وأروي
ِ
كف ال َّراوي حتى للسيرةِ ..
ما
َّ
ك
يروي ِ
ْ
ألْهمني قافي ًة
حاديك
قد فاقت ر ّنة
ِ
ألهمني إطنابًا،
أخيل ًة
واديك
ت في
ِ
ت ْن ُب ُ
يك ؟!
ماذا الآن
أسم ِ
ّ
جموحا يشبه عشقي
لا عشق
ً
الواقف فوق التلة،
يحرس أبهاءك ،
ماضيك
يمسح دمعة
ِ
ب الثائر
ِ
الح ّ ِ
عنك قليلا ً
ما نقل ْته حكا ُ
يات ُ
ستكفيك
ليست – يا حسناء –
ِ
لا قلب سواي..
سيطويك!
ِ
فتفاعيلي
ت للأنهار ..الوسنانةِ ..
أزج ِ
حِ ّناء مسافاتي
أناديك ؟
أي ِ الأبعاد
ِ
من ّ
صحرائي
ذوبي في
ْ
شبي
و دعي ُع ْ
سيك
في وادي (عبقر) للوحشةِ ُي ْن
ِ
ك
جندول
هموم ِ
ِ
ُ
لن يتبعني
المر
اعتدت السفر
َّ
إلى الدغل؛
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سواقيك
دفء
ليهدأ
ِ
ُ
و لأرقب رقص ظبائك..
أقاصيك
في قلب
ِ
تقتلني ألسنةُ الغيْرة أحيا ًنا
لك ّنِي
حين
محطمةً
ِ
أراك ُ
أعطيك
البائس
من وجدي
ِ
ِ
النازح..
لا ترتجفي من طميي
ِ
أمانيك
في إثر
ِ
رسائلك الولْهى؛
ل
وصل ْتني ك ُّ
ِ
فبعثت شغافي
أياديك
م ِّدي باهلل
ِ
ُ
أحاجيك
الحضرة لُغز
أتهجى في
ِ
ْ
ّ
الزمان
شجر
ّ
ُ
ت،
تناثر في الطرقا ِ
و مجازي المفقو ُد
معانيك
يجوب الآن
ِ
يك؟
فبماذا الآن
أسم ِ
ّ
ت (سعا ُد)،
لا أن ِ
و لا ( ليلى)؛
فيك
مع َّلقتي
ِ
كي أبتدأ استدعاء ُ
حتى خطواتي عادت ظمأى
مر..
و تراءت في ذكري ُ
الع ْ
أماسيك
ِ
مهجي
هذي ُ
لازالت تتشبب بالأقراط،
حقيبتك السوداء،
مناديل الذكرى
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جواريك
و بخدر
ِ
ق..
فحذار ..فهذا
ُ
الأيك الباس ُ
ِ
كيف تلوذين إليهِ ؟
ديك
فبين الدوح فخاخ أعا ِ
حنان ..
عودي لتفاعيل ال َّت
ِ
الف ْرقة ُينهيني
فج ْر ُح ُ
ُ
و غداً ينهيك!
يك؟
فبماذا الآن
أسم ِ
ّ
النائم..
ش ْع ِر
شيطان ال ِ ّ
ُ
ُ
ِيك!
قد جاء ُيغ ّن ِ
شعر :عبدالناصر الجوهري  -مصر

24

الذخائر الجزء الثالث

الشاعر محمد أمان الدين /مصر
محمد أمان الدين
 من مواليد محافظة كفر الشيخ /جمهورية مصر العربية. كيميا ٔيي تحاليل طبية بوزارة الصحة سابقاً. عضو في المجموعة االٔدبية( جوهرة الخواطر)صين له في الديوان الذي أصدرته المجموعة االٔدبية جوهرة الخواطر مع مجموعة
 شارك بن ّمن شعراء وأدباء الوطن العربي تحت عنوان( فرا ٔيد القصا ٔيد) عن دار الفكر للنشر بسوريا.
 صدر له كتاب( ميّتٌ بين حياتين) عن سيرة الملياردير الشاب" علي بنات" عن دار سماللنشروالتوزيع بدولة الكويت.
 من اعماله
من نصوص شهرزادي
يا طولَ اللي ِل؛ أجبْ عنها...
ْ
فرط خروجي
هل
غضبت من ِ
ٔنك  ،وكا ٔني؟!!
عن قيد كا ِ
من سوء الفهم  ،وأفكار
ضلَّ ْ
ت في اللوم مساعيها
فتجنَّ ْ
ت وهما ً يجرحني !!
هل تغضب أني منفع ٌل
اثنين ؟!!
مقسوم الروح على
ِ
نصف عاتبني،
ٌ
أوجعني...
الظن...
القلب على
يتَّهم
َ
ِ
والنصف ا ٓ
الخر مهمو ٌم
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مهت ٌم كيف يه ِدّيها/
كي ترضى
أو سيخاصمني!!

روحك في روحي
ِ
ال أعرف؛
الحزنين سيغلبني!!
ي
أ ُّ
ِ
ت
حزنك في الصم ِ
ِ
/على قلبي/
في اللهف ِة يخلف موع َدنا!
حزني؛ أنّي أقتلني ؟!
أم
َ
يا لونَ البع ِد أجبْ عنها؛
هل كان عقابا ً لي وحدي
القلبين ؟!
عقاب
أم كان
َ
ِ
باهلل اسا ٔلها عن ليل
الخير،
لم يبدأ بمساء
ِ
يسمع مثلي ضحكتها،
لم
ْ
لم يشه ْد لهفتنا ترقص
بجنون
منها أو مني!!

واسا ٔلها عن وجع فينا
ٔفكار التنهي ِد
يعقب ا َ
أو يشرد بعد مواعيدي
بقصيد ِة شوق تحملها
بجناح طار ليحملني!!
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فينام الوقت على صدري
يبت ُّل ال ِ ّ
شعر بهمستها،
وحنين يتحدَّث عني!!

نغمض عن كل مواجعنا
العين!!
عينا ً قد نامت في
ِ
ونسوق اللحظةَ َِ كالطفل ِة
ٔبوين!!
ٔحالم اال ِ
ترعى ا َ
ْ
نامت
فاسا ٔل طفلتها :هل
الصمتين ؟!
ع
ليالً لم ير َ
ِ
هل َّ
غط ْ
ت وجهَ توتُّرها
بشهي ِة حب عفوي؟!
هل ب َّل ْ
ت ريقَ محاولتي
شمسين؟!!
بمساء يجمع
ِ
فتبارك زفرةَ أشواق
ْ
الصوتين؟!!
ت
تاهت في صم ِ
ِ
يا طولَ اللي ِل؛
أجبْ عنها...
ْ
باتت...
هل مثلي
تسا ٔلني ؟!!!

من نصوص
شهرزادي
كثيراً...
كثيرا ً ...
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عنك،
تحدَّثت
ِ
سري!!
وأودعت طولَ المسافا ِ
ت ّ

وقلت اعترفت،
وأسلمت قلبي إلى شهرزادي،
وسلَّمت أمري!!

وزدت امتثلت
لبعد ل ٔييم،
و َب ْعد ت َخفَّى بغيب قديم...
بصبر عقيم،
وح صدري!
وصمت تجلى على بَ ِ
فلما اكتشفت
خ َّلو الحكاي ِة من معجزات،
وأن االٔماني...
مريض
سرابٌ
ٌ
اللسان...
بطول
ِ
وأمواج وهم
على ِ ّ
شط بحري!
نزفت احتراقا ً
لفيض اشتياقي...
وعجز التالقي...
فلما انتبهت
ق...
لطيف تجلَّى على ٕ
االحترا ِ
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عنك
تحدَّثت
ِ
كثيراً...
كثيراً...
ت م ّري!!
وأودعت
صدر المساءا ِ
َ
فزاد اشتعالي
وردَّدت صمتا ً
على حرق قلبي...
ٔحبك جداً)
(ا ِ
وأشهدت ربي...
ع فقري!
وقلَّبت في
الكف أوجا َ
ّ
وأفرغت مابي
س ْم ِع ظلي،
على َ
وأخبرت حولي؛
بضعف احتمالي...
وفوضى حنيني،
ومضمون حالي...
وأعباء فكري!!!!

محمد أمان الدين
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القسم الثاني
القصة القصيرة
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حديثا
د .رانيا البحيرى /مصر

حواديت شهر زاد
قصة قصيرة
بقلمى د .رانيا البحيرى
فى المساء...
طافت عجوز فى الدروب ...والصمت فى عينيها ينادي ....هلم لي أهل الهوى....نظرت فتيات
القرى.....واألساطير فى عين العجوز تسطرت ....تلك العجوز التى داهمها الزمن ....ف
أبحرت عبر خط المستحيل
...لتروي قصص الرجال .....كالجمر فى.....أمسيات الشتاء البارد  ...قالت...حينما يرغب
الرجل امرأة....
يهمس لها فى خشوع الوهم ....بغنوة تجتذب الحبل مرساته ....يترنم لحن الحب بقلبها
فتنبت حبة شوق داخلها ....معلنة االستسالم ....فاردا عند المضايق أشرعة الوهم ....فتمر ألف
ليلة وليلة ...تحلم كل ليلة ..أن تبقى شهر زاد ....مرتلة قصص الغرام  ...دون صوت الديك
ينادى بالرحيل
فإن أحبته....صار ك النسر المهاجم ...للفريسة فى البوادي....ف يطرحها فوق الثرى
....ترتجف غدر الزمن ...لتبدأ رحلة موت ....أو يصبح ك العناكب
بنثر الخزي فوق الجبين ...أو يصبح الصمت فوق المواء الحزين
فيهيل عليها رماد الحقد ...لتبقى كالغريب ..فى أرض الرمال ....وقد تعفرت عيناها ...تحت
حذائه دون عناء ...فال زال منهمكا ...فى صيد الفراشات ....على قطعة من قماش الكبرياء
...وكانما يروى العطاش م الرجال.
ف آه شهرزاد....
إيقاع رقصك الحزين فى العراء مهزلة ....قصصك الجوفاء لم تعد إال صدى صوت ينادى
بالرحيل ...وخطاكي تخطو للمقابر ..وأصداء العويل
آه شهر زاد..
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ما هذه الكذبة التي نحياها ...أين ذاك الجبل ليعصمني ...من قبضة هذا اللعين ....ف تنهدت
العجوز وقد أدمعت عيناها مرددة .....من يمنع الرجال أن يطلقوا رصاص الغدر يوما فتغرق
الفؤاد وجعا ؟! ...أو يترك حبه الوهمي ...فيستدير لقبلة الحق؟!
تحياتى

دقت ساعة موعدي
قصة قصيرة
بقلمي .د .رانيا البحيري

نظرت لساعتى واسرعت الى المقهى القريب لبيتها وجلست انتظر كان الخوف المبعوث منطويا
على مقعده فى المقهى يبادلنى كؤوس الهمس منتظرا أن يمر ظلها لتخضع لها األبصار صامتة
مبعثرة اإلرادة لنيل رضاها .وكذلك الطرقات التى تساءلت عنها وتطلب حقها فى حورية رؤيتها
تهز السنابل وتعانقها العيون الجائعة  ،وأنا المتيم بحور و عينها راقدا لها كالذى تدحرج فوق
كرات اللهب ألسمع همسها لي بالرد على طلبي بإستكمال قصة حب يغار العاشقين عند سماعها
وكأنني مملوك انتظر األوامر الواعدة لكى أكون حرا فى هواها انتظر واألمل محاصرا عيني
.فلما التأخير يا ترى ؟!
أريد أن أحاورها أريدها تعلم أن كل هذه الوجوه خادعة لها  .أما أنا أسيرها ومعي القالدة
ومهرها وأخذت عيوني الحائره فى البحث عن عطر حور الذى دائما ما كان يسبقها إلى فى كل
يوم فأشعر بشيء مبهما يحدث داخلى كالخمر و كأنني رجل سكير يراود عطرها .وأعود النظر
حولى فأرى الجميع يتناثرون داخل المقهى وأنا الخوف يجمع أشالئى ثم يعود ليبعثرها
.وأتساءل هل نسيت موعدى ؟؟!!!
يا الالهي أوشكت دقات قلبي ع التوقف ولهفة وشوق جائع لطلة من حسنها ورنة الخلخال
ودقات كعبها .
وإذا بصوت الصبي فى المقهى ينادى األن ياسادة ستبدا المباراة فلتنصتوا !!!!....ألستفيق
وأنظر لتقويم هاتفى ليبشرني بأن موعدي مع حور غدا وليس اليوم بموعدى .وأن كل الرجال
هنا تترقب مباراتهم بشغف .ليتدفق الدم واالمل لقلبى من جديد فى أن الغد موعدى معها لنتبادل
كؤوس العشق وننسج من الحب ثوب زفافنا ورباطنا األبدي
تحياتى
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األوجه الزخرفية
قصة قصيرة
بقلمي .د .رانيا البحيرى

عادت العجوز لتقص على فتيات القرى قصة حور واألوجه الزخرفية .والجميع ينصت لها فى
خشوع تدقق السمع والنظر إليها مترقبا ماذا تحكى اليوم فجلست تحت الظل واطالت النظر الى
بعيد لتقص عليهم قائلة .....
في كل ليلة تنظر حور عبر نافذتها على طرقات خلف حديقة منزلها األعزل لتراقب ظل رجل
يأتي كل مساء من بعيد يترقق ثوب العاشقين ..يجتر من الفن الصفيق وجهه والمالمح أقنعة من
زخرف خفية لرجل ذات الضحكة الرنانة  ،وغمازتاه فى خدوده ا لوردية ،واالعين األجنبية
.تخطف قلب األنثى ويأتي الليل ليبحر بها فى مسكون الدهر وقد سار ضوء القمر الحائر يصدم
العيون الساكنة فينساب الحنين غديرا لرجل ذو وجه زخرفي فى لهفة لسماع حكاياته وكلماته فى
الحارة الضيقة عبر نافذتها
.فتأخذها األمنيات البعيدة خلف المد ى المنعزل راكضة خلف الظل دون حذائها الفضي .تترنح
فى طرقات وقد تكحلت أعين عمياء بدخان الحب المحترق .فتنساب سحابات بخار .لتغسل عين
حور حتى سقطت فى خيط ذاك العنكبوت .كدمية يراقصها األسى .فى دهشة مرتعشة .تعانقها
العيون الجائعة  .فال وقت للجدال او البكاء .فقوا رب اإلبحار رحلت تاركة الحلم المشنوق على
شاطئ الكبرياء .وتظل حور تتهدل فوق الحائط فتموت فى المنتصف ذبيحة رجل ذي الوجه
الزخرفي .

33

الذخائر الجزء الثالث

د .محمد احمد محمد مرسي
من اعماله
بالَّهزيمة
أطاح الرجل العجوز بالكأس الزجاجية من أمامه لتسقط متحطمة على األرض أمام الجميع ثم
أدار رأسه يتطلع في وجوه الحضور مشيرا لهم بقبضته المضمومة قائال " مازلت األقوى لم
أهزم بعد " الحظ االرتباك في وجوه البعض فاطلق ضحكة عالية قبل ان يلتفت للساقي ويشير له
بطلب جديد
تأمل (عادل) المشهد من بعيد وراقب أحد العمال وهو يجمع الزجاج المكسور من األرض ثم
توجه لصديقه (جمال) الذي يجلس علي الطرف المقابل للعجوز في البار وهمس في أذنه " ما
قصة البطل ؟ "
ضحك (جمال) و قال لصديقه " أال تستطيع التوقف عن العمل لعشر دقائق و االستمتاع بالحياة؟"
أشار (عادل) بيديه بشكل مسرحي " ال أري أمامي أي متع غير مستغلة كما أني ال أطلب
معلومات مجانية " ولوح بعملة نقدية ضخمة مشيرا بها الي الساقي الذي أقبل مسرعا ناحيتهم
" يبدو أن عملك في المجلة يدر دخال جيدا ال مانع لدي ما دمت تدفع " وأشار لزجاجة غالية من
علي الرف وتابع " هذا العجوز هو كمال عابدين أسطورة المالكمة في الخمسينيات حافظ علي
سجل نظيف بال هزائم لفترة طويلة وفاز معظم مبارياته بالضربة القاضية "
"وكيف لم نسمع باسمه من قبل ؟ "
" الن األسطورة استمرت لمدة سنتين وبعدها انتهت "
" ال أفهم "
" ال أحد يعرف الرجل كان بطل الجمهورية وأمل مصر في ميدالية ذهبية في االولمبياد ولكنه
اختفي ترك كل شيء ولم يعثر له علي أثر  ,بعضهم أعتقد انه قتل او تم اختطافه أو باع بلده ولكن
مرت عشرون عاما قبل أن يظهر ثانية وبالطبع وقتها كان قد نسيه الجميع "
" غريب " قالها (عادل) فاتبعها (جمال) بجملة " ما غريب اال الشيطان " واطلق ضحكة مجلجلة
وبدا أن الخمر بدأت تلعب برأسه فغمز (عادل) للساقي الذي فهم قصده فأخرج زجاجة مشابهة
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للزجاجة الموضوعة امامهم وعمد (عادل) الي اشغال (جمال) قائال " و هذه الجميلة هل تعرفها ؟
" فاستدار جمال للخلف مما مكن الساقي من تبديل الزجاجات بدون ان يالحظ
" أين ؟" تساءل (جمال) عن الجميلة ولكن (عادل) تجاهل السؤال وتابع " وكيف عرفت كل هذا
؟
" من العجوز نفسه كنت أنتظر أحد األصدقاء فانطلق يتحدث عن نفسه وانجازاته " تدخل الساقي
في الحوار " هناك معلومة أخبرنيبها من قبل انه تزوج الفتاة األجمل في أوروبا"
" أوروبا " كررها (عادل) باستغراب بي نما (جمال) بدا كمن ايقظه أحدهم من النوم وهو يقول "
لقد فهمت كل شيء السر ليس في أوروبا ولكن في أنه تزوج  ,الزواج مقبرة العظماء يا صديقي
"
" ال أظن هذا صحيحا "
" و أنا أيضا ال أظن ذلك " قالها العجوز وهو واقف بينهم فالتفت اليه الثالثة بدهشة بينما تابع هو
وهو يجر احد الكراسي ليجلس بجوارهم " يعتمد االمر علي الزوجين وليست المرأة فقط فال
تتوقع عندما تكون انت مثل األشكيف ان تكون هي مارلين مونرو والعكس صحيح "
" سأحكي لكم قصة زواجي ولكني ال أحكي قصص مجانية " وأمسك الزجاجة من أمامهم وصب
لنفسه كأس و شربه في جرعة واحدة احتقنت عيناه بشدة وتطلع الي الزجاجة ثم الي وجه
(عادل) ثم انفجر ضاحكا وقال ل (عادل)  :انت تعجبني سأحكي لك كل شيء
" اسمي كمال عابدين بطل الجمهورية و بطل افريقيا في المالكمة لعامين متتاليين ومازالت بال
هزيمة داخل الحلبة حتي االن وعمري حاليا  90عام وأريد ان اوضح
أوال لم يسمع أي شخص بالقصة الكاملة من قبل وال أنو ان احكيها ثانية وعليكم أن تعدوني انها
لن تخرج من بيننا
ثانيا ال تصدق وال لثانية ان العجائز ال يسمعون فبعضنا اختار فقط عدم التركيز مع الهراء الذي
يحدث حوله ويستمع لما يراه مهما فقط وستفهمون معني كالمي هذا في نهاية القصة
من اين ابدأ ؟
" زوجتي السابقة ايلينا الفتاة األجمل في أوروبا " تغير صوته وهو يتابع كالمه " واكثرهم شرا
"
في بداية الخمسينات ذهبنا في معسكر تدريبي في أوروبا لالستعداد لأللعاب االوليمبية تنقلنا في
عدة مدن وقابلت مجموعة رائعة من المدربين والالعبين وكانت الوجهة االخيرة لنا النرويج حيث
ستقام األلعاب االوليمبية بعد انتهاء المعسكر تبقي لنا  3أيام قبل السفر للقاهرة وهناك قابلتها
بالقرب من الفندق الذي كنا نقيم فيه فتاة طويلة بشعر بلون الذهب وعينين في اتساع ولون السماء
كان الوقت ليال ولك ن ال يمكنك ان ال تالحظ القمر في وسط النجوم بشرتها البيضاء الصافية
جعلتها تبدو كانها تشع نورا كما لو ان ضوء القمر ينعكس من عليها
" تتكلم كما لو انك ال تزال معجب بها "
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" بالتأكيد  .عليك ان تقدر الجمال وتستمتع به ما دمت حيا أعتقد أنني عندما أتوقف عن االستمتاع
بالحياة سأموت " تابع العجوز
" بالطبع اعجبت بها ولم أصدق للحظة أن هذا الكائن الخرافي سينظر حتي الي ولكن لدهشتي
وجدتها تتكلم مع الصحفي المرافق لنا وتشير نحوي
ارتبكت عندما رأيتهم يتجهون نحوي وتظاهرت بعدم االنتباه لهم حتي تكلم (محمود ) الصحفي
" مرحبا يا كابتن ايلينا هنا " وأشار اليها " تريد ان تقوم بمقابلة صحفية معك لو عندك وقت "
" بالطبع ماذا تريد أن تعرف ؟ "
" أتكلم القليل من العربية و محمود سيساعدني لو واجهت كلمة صعبة ليترجمها لك "
احسست بغيرة علي الفور من (محمود) ولكن حاولت عدم اظهارها
" هل تعلم ان المالكمة من اقدم األلعاب االوليمبية والبعض يؤكد ان الفراعنة اول من لعب هذه
اللعبة " هززت كتفي وقلت " الفراعنة لم يتركوا شيء اال وعملوه في اعتقادي "
" هذا غرور كبير يا كابتن " اريد ان تمنحني الفرصة ألثبت لك العكس "
" لم تفهمي قصدي كانت هذه سخرية " احمر وجهها خجال فازدادت جماال " اسفة سأدعوك
للشراب علي حسابي وأوضح لك مقصدي "
" اسف ال اشرب  ,والوقت متأخر كما ان محمود سيشعر بالملل "
" ال امانع ان اتررر ...اه" وكزة خفيفة في جنبه جعلته يسكت
" فهمت " ابتعدت يومها ومعها اخذت قلبي وعقلي لم اراها طوال اليومين الباقيين حتي وصلنا
المطار
كنت اشعر بالحزن فأخذت المقعد بجوار النافذة واخذت أتطلع للثلوج في الخارج
" هل تعلم ان المصريين القدماء هم اول من حاول الطيران "
" ومن قال هذه المعلومة " سألتها ضحكت وقالت " انا "
طوال الرحلة لم نتوقف عن الكالم وعرفت انها طالبة تاريخ وانها اختارت الدراسة في مصر
ألنها تعشق الحضارة الفرعونية كنا نتقابل يوميا و احسست انها المرأة التي سأكمل معها حياتي
كلمتها ووافقت وكنت اسعد انسان في الكون في نفس اليوم وجدتها امام شقتي بشنطة مالبسها
تريد ان نعيش معا اخبرتها باستحالة الوضع ألننا لسنا في النرويج وان علي االنتظار لما بعد
األلعاب االوليمبية ثارت وتشاجرت معي وخيرتني بين حبنا واأللعاب واخترت الحب بالطبع
تزوجنا بعدها بأسبوع وسافرنا لإلسكندرية لقضاء شهر العسل وقتها اكتشفت شيء مقلق ايلينا ال
تنام علي االطالق دائما اجدها مستيقظة قبلي جربت ان اسهر معها ألتأكد ولكني لم استطع ونمت
بدأت أشك انها تذهب لمكان خارج البيت عندما انام فجربت حيلة اخبرتها اني سأخرج مع
اصحابي وذهبت واستأجرت غرفة نمت فيها معظم النهار ورجعت لها وتظاهرت باني سأنام
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انتظرت قليال وبالفعل رايتها تخرج تبعتها من بعيد والدم يغلي في عروقي البد ان افهم ما الذي
يحدث
دخلت الي مبني مهجور قديم فانتظرت قليال ثم دخلت ورائها اختبأت في أحد األركان وتابعت ما
يحدث  ,كانت زوجتي تقف في وسط قاعة ضخمة مليئة باالت مختلفة غريبة الشكل وامامها
طاولة مسطحة عليها جسد بشري عاري مربوط بإحكام انا اعرف هذا الشخص انه (محمود)
الصحفي وقبل ان أصل الستنتاج منطقي لما يحدث وجدتها ترفع ما يشبه السكين وتهوي به علي
رأس (محمود) تحركت ولكن لم أصل في الوقت المناسب كان الجزء العلوي من دماغه علي
األرض و مخه ظاهر للجميع استجمعت قوتي ألصرخ فيها ماذا تفعلين ؟
لن انس االبتسام ة الغريبة علي وجهها وهي تقول ببرود " عملي ....أقوم بعملي وهو ما جئت
لألرض لتحقيقه "
" جئت لألرض لتحقيقه  .....ال أفهم انت لست من األرض !!! "
" الغرور  ....خطيئة الشيطان االولي والتي ورثها البشر وأصبحت واحدة من طبائعهم يظن
البشر أنهم يعيشون بمفردهم في هذا الكون الواسع علي الرغم من اكتشافاتهم اليومية لكائنات لم
يكونوا يعرفون عنها داخل كوكبهم نفسه فما بالك بالكون كله  ,انا من كوكب صغير من خارج
مجرتكم يدعي (ريث) وهدفنا الرئيسي دراسة الكواكب والكائنات األخرى "
" تخبريني انك من كوكب فضائي وانكم تأكلون البشر " وأشرت الي جثة (محمود) "
ضحكت ضحكتها الطبيعية التي جعلتني اقع في حبها في األساس " هل تظن انني سأكله؟ ربما
تاكلون انتم امخاخ بعض الحيوانات ولكن نحن ال " امسكت باداة اخري من الطاولة التقطت بها
المخ ووضعته داخل أحد األجهزة وتابعت " المخ البشري أعظم كومبيوتر في الكون يحتوي
علي كل المعلومات التي اريدها منكم وبالطبع احتاج امخاخ المتميزين منكم فقط وبواسطة
اآلالت المتطورة من كوكبي استطيع الوصول للملفات القديمة المخزنة بالداخل  ,الخبرات
المتراكمة عبر ماليين السنين منذ خلق البشر علي األرض والتي يحفظها كل عقل داخله دون ان
يدري تستطيع ان تقول عنه نظام التشغيل األساسي للعقل البشري "
" وما الفائدة من ذلك ؟ ولماذا لم ينتهي بحثك مع أول دماغ فحصتيها ؟" سألتها فاضطربت وهي
ترد " اكتشفت ان كل دماغ يختلف عن االخر النظام األساسي واحد ولكن هناك اختالفات عديدة
"
" الن االختالف يدفعنا لهدفين اساسين في الحياة وهما التطور والتعاون "
قاطع (عادل) القصة وقال " حكمة جميلة"
" شكرا  ,كنت قد سمعتها علي الراديو سابقا ورأيت انها مناسبة للموقف " عبس (عادل) من
الرد بينما تابع العجوز " ايقنت وقتها ان علي الهرب فأمسكت بالسكين التي كانت وضعتها علي
الطاولة ورفعتها في وجهها مهددا لن أطيل عليكم انتهي الموقف بي مقيدا علي نفس الطاولة
ولكن كان عليها اخراج جثة (محمود) أوال فتركتني مكاني تحركت بسرعة أفرغت كل الهواء من
صدري لتسقط الحبال من حوله حيث كنت قد أخذت نفس عميق ليزداد حجمه وهي خدعة تعلمتها
في الجيش تضطرب األفكار في رأسي مع زيادة األدرينالين في الدم "مواجهة هذه المخلوقة
بشكل مباشر مستحيل فقد تلقت مجموعة من لكماتي الخاصة التي تسقط أقوي الرجال بدون أدني
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تأثير " أمسكت بقطعة حديد من األرض وانهلت علي مجموعة األجهزة الموجودة ألحطمها
جميعا علي األقل سأنهي قتلها للبشر انتشرت النيران من أحد األجهزة المحطمة فأسرعت
بالخروج وسمعت من خلفي صيحاتها الغاضبة قبل أن ابتعد
بعد ذلك لم أعد للبيت أو النادي أو أي مكان كنت أذهب اليه هربت خوفا من عودتها وانتقامها
مني ولم أخبر مخلوق عن هذا حتي اآلن
" ولكنك عدت و ظهرت ثانية "
" بعد عشرون عاما تعبت من الهرب و كنت مستعدا للموت وانتظرتها كثيرا ولم تأت ربما عادت
لكوكبها "
قام العجوز من كرسيه وجذب الزجاجة معه وتوجه نحو المخرج قائال " شكرا علي العصير يا
شباب " " أي عصير" قال (جمال) رد (عادل) بسرعة " العجوز يبدو أن الخمر لعبت برأسه
حتي قصته تبدو خيالية "
سمع األثنان العجوز من عند الباب يقول " سمعت هذا ومعلومة لك ال يحتاج العجائز مثلي
للكذب ألنه ال يوجد في العمر بقية "
" غريب كيف سمعنا من هذه المسافة " " ال يهم علي أن ارحل اآلن  ..لدي لقاء مهم في الصباح
الباكر " قال ( عادل) وخرج من المكان مشي عدة امتار قبل ان يبدأ المطر في النزول بدأ خفيفا ثم
ازداد ببطء حتي اصبح غزيرا فأسرع (عادل) يحتمي في مدخل أحد العمارات أشعل سيجارة
وتأمل الشارع الخالي الذي يغمره المطر حاليا وهناك لمحها تمشي في وسط الشارع بال مباالة
للمطر الغزير" فت اة طويلة بشعر بلون الذهب وعينين في اتساع ولون السماء كان الوقت ليال
والمطر ينهمر ولكن ال يمكنك ان ال تالحظ القمر في وسط النجوم بشرتها البيضاء الصافية
جعلتها تبدو كأنها تشع نورا كما لو ان ضوء القمر ينعكس من عليها "
القي (عادل) السيجارة من فمه وخرج في الشارع كانت الرؤية شبه معدومة ولكنه لمح الفتاة
تختفي في شارع جانبي وعرف ان عليه ان يتبعها وان هذه ربما ستكون القصة األهم في حياته
دَّمحمدَّأحمدَّمرسي َّ
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القسم الثالث
الخواطر

د هنا عيساوى
من اعمالها
 ذكرني صباحي اليوم بك..فنجان قهوة ،تغريد عصفور رغم أكوام الثلج..
حائر بين الغصة ،األلم،
لكنك حضرت و زدت صباحي جماالً ،كما زدته شعوراً عميقا ً هو ذاته
ٌ
الفرحة ،اإلصرار ..
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تزاحمت المشاعر و احتارت أيها يغلب..
حيث أجلس تلك المرآة تعكس صورتي!
إلتجأت إليها ألسأل مالمحي المشتاقة إلطاللتك البهية ،أيها يغلب؟!
من خلف نظارات رأيت تلك النظرة الجانبية؛التي جمعت براءة الطفلة و تحدي الصبية العاشقة،
قد امتَلت بصورك ال صورتي ،و لفت انتباهي إبتسامة لست أدري سببها ،عفوية..
حدقت متأملة و انسابت المشاعر و المالمح مختلطة تعلن كلها أني أعيش رغم بعدك و لكن
أقدس المشاعر!
بوجود روحك
َ
فأنتظرك قادما ً على براق حب ،جمع من الشكل أجمله ،و من القوة أعظمها ،و من األصالة
أنقاها .فقد أبى إال أن يستمد بعضا ً من ميزاتك!
فلتعلن حبيبي الوصول ليصبح حلم صباحي واقعا ً!
د .هنا
 راحلة إلى المجهول ال أعرف دربا ً خلى من خيبة .راحلة ألملم ألمنا معاً ،ضائعة دون
قلبك ،صوتك ،حبك ،حنانك و جميل كلمات أدبك التي أضحت لي وحدي..
راحلة؛ أبحث عن جذورنا و حياة تجمعنا و نحن في عالمين يفصل بينهما رحيل روح..
تائهة و حزن قلبي يمَل الكونين..
لكن أبيتَ إال أن تم ّد لي يد حبك ،تنتشلني من عذابي ،تنقذني من انهياري..
كانت رقيقة كأنت  ،جميلة كعيونك ،قوية كصمودك ،حانية كأعماقك ..أقف في مهب الريح،
التجأت إليها كما دائما ً ألجد أماني في حضن رعايتك!

د .هنا

قابلها في محطات الزمن ..
كنت أبحث عنك في كل أيامي..
أين كنتِ..
ت كثيراً..
تأخر ِ
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مضى عمري دون جمالك
مضت أيامي دون لطفك..
مضت مناسباتي دون الفرح معك..
ي دون أن أعيشها..
مضت سن َّ
أين كنتِ؟!
يا ملكة كل المشاعر ..لم تأخرتِ؟!

نظرت إليه بنظرة عميقة..
مر شريط حياتها أمام عينيها..
ّ
ْ
رحلت !
منحته نظرة حب و
جراحها أكبر من أن تزيدها جرحاً،
لكنه ال يعلم،
و لن يعلم..
ْ
ظنت..
هي ليست ضالته

رحل و في قلبه جراح الكون،
لكنه حمل حب العالم بفؤاد متعب..

د.هنا عيساوي

اإلسم /أيمن السيد محمد محمود بكر
اللقب /أيمن بكر
العمر44عام
العمل/قوات مسلحه_مقاتل _ بالمعاش منذ.2013
العنوان /جمهورية مصر العربية محافظة الشرقيه _مدينة االبراهيميه.
عنوان البريد اإللكتروني وال www.aboamgad2001@Yahoo.com / gimal
Ayman. Bakr2050@gmail.con
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المؤهالت العلميه
-١بكالوريوس تجارة 2004جامعة الزقازيق.
-٢شهادة المركز الثقافي االسالمي التابع لوزارة االوقاف المصريه .2017
-٣حاصل علي دبلوم المعهد العالي للدراسات اإلسالميه بالقاهره
-٤ماجستير اإلمامة والخطابة بالجامعه اإلسالميه بوالية منيسوتا-أمريكا المعهد العالي لَلئمة
والخطباء 2020
-٥باحث دكتوراة بالجامعه اإلسالميه بوالية منيسوتا-امريكا المعهد العالي لَلئمة والخطباء

الدورات الحاصل عليها واألنشطه والدور اإلجتماعي
 _1دبلومة التحكيم التجاري والدولي بالمركز الدولي للوساطه والتحكيم(درجة مستشارتحكيم
دولي).
 _2دبلومة التنميه البشريه .TOT
 _3دورة في حقوق اإلنسان بمركز الحريه التابع لوزارة التضامن اإلجتماعي (درجة مستشار
حقوق إنسان).
-4حاصل علي المركز األول في مسابقة الجوده لوحدات القوات المسلحه علي مستوي القوات
المسلحه المصريه.
_5حاصل علي دورة استرانيجيات األمن القومي بأكاديمية ناصر العسكري الدفعه رقم .26
 -6شغلت منصب االمين العام لجمعية الشبان المسلمين العالميه فرع االبراهيميه الشرقيه.
-7القيت محاضرات في التنميه البشريه لطلبة دبلوم التمريض بمدارس التمريض بمحافظة
الشرقيه.
 _8القيت محاضرات وجلسات تدريبيه بمقر جمعية تلسبان المسلمين العالميه ب اإلبراهيميه
شرقيه.

من اعماله
عم صبحي (عمله نادره في هذا الزمان)
لم اكن اعرفه ولكن جمعتني الصدفه به ،كان مرافق لموالنا العالم بالقراءات يسري عوض
السكندري ،زميل دراستي اثناء امتحاناتنا بمعهد الدراسات االسالميه بالقاهره كنا بمسكن واحد
نذاكر وكان صاحب( ال75عام) في قمة نشاطه وحيويته ،كان يقوم علي راحتنا ،علي الرغم
من ان أنا والشيخ اصغر منه بكثير ،فهو كالوالد وحقيقة رأينا منه كل حنية وإخالص؛ لدرجة ان
الشيخ الجليل ما كان يعرفه عن قرب ،ولكن حقيقة المواقف هي من تظهر معادن الناس ،كان
حريص علي صيام االثنين والخميس ،محافظا علي جميع الصلوات ،وكان ييقظنا لصالة التهجد
وهي_ صالة تطوعيه اي سنه _ننام ونستيقظ قبيل الفجر بحوالي نصف ساعه ،وكان قبل الفجر
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بحوالي خمس دقائق يكاد ييقظ كل من معه بقائمة هاتفه ،وحينما انتهينا من االمتحانات كنا نودع
بعضنا وكأننا نعرف بعضنا منذ زمن بعيد،
ها هي المحبة في هللا والصحبة في هللا وفي حديث رسول هللا سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال
ظل إال ظله منه" :رجالن تحابا في هللا فاجتمعا عليه وتفرقا عليه" صدق رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم،كانوا عشرة ايام من افضل ايام حياتي؛ رأيت في هذا الرجل الفطرة السليمه والطيبة
وحسن الخلق ،استطاع دون قصد ان يغير في أشياء كثيره وعلي الرغم انه لم يكمل تعليمه
وخرج من االعداديه إال أنه علمني أن الحياة تعاون ومحبه وإخالص هلل عزوجل وان ما يفعله
اإلنسان خالصا هلل هو من يدوم ويبقي ،ببساطة هذا الرجل وروحه الطيبه تمنيت ان أكون عم
صبحي واكي د كل اللي يقرأ تلك الخاطره البسيطه وهي جزء من كل وده شئ بسيط حسيت اني
عاوز ارد ولو بعض المعروف لرجل معطاء وإنموذج من النادر ان تجده في هذه األيام!
فادع هللا الذي جمعنا في الدنيا من غير ميعاد ،ان يجمعنا مع حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى هللا
عليه وسلم ،اللهم آمين
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القسم الرابع
المقاالت

د .هنا عيساوي

(جا ٔيحة العصر)
هو عنوان الكتاب الحاصل على المركز االٔول ،فرع الدراسات واالٔبحاث ،كا ٔفضل إصدار لعام
موسسة النيل والفرات للطبع والنشر والتوزيع)
 2020بمناسبة احتفاالت ( ٔ
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الكتاب ثمرة بحث طويل لكاتبه (دكتور محمد فتحي عبد العال)
الكتاب مجموعةٌ من المقاالت التي نشرها الكاتب في صحف؛ عربية و دولية ،كصحيفة
"صوت بالدي" بالواليات المتحدة ،وصحيفة" أيام كندية" بكندا ،وصحف" الوسط" و" االٔمة
العربية" و" صوت االٔحرار" الجزا ٔيرية ،و"االٔهرام المسا ٔيي" بمصر و" صدي المستقبل"
بليبيا ،وغيرها.
سوال وجواب ،لكل ما يخص جا ٔيحة العصر" كوفيد "19
يتضمن الكتاب قسما ً جاء في شكل؛ ٔ
المولف كثيرا ً من التعليمات والنصا ٔيح وفق أحدث الدراسات وتصريحات منظمة
يوضح فيه ٔ
الصحة العالمية ،ومركز منع االٔمراض والوقاية منها -االٔمريكي ،حتى تاريخ صدور الكتاب في
أغسطس الماضي.
سوال الٔجده مطابقا ً لما كان يصدر حديثا ً حول
من خالل قراءتي للكتاب وقفت على إجابة كل ٔ
هذا الڤيروس الغريب...
كما تناول الكتاب تاريخ االٔوب ٔية ،وكيف تعاملت البشرية معها على مدار التاريخ ،فضالً عن
االشارة للنظريات الحديثة كالتعديل الجيني للفيروسات أو ما يعرف ب( أداة صوغ قانون الحياة)
ٕ
ً
موخرا عن
أو( تقنية كسبر) التي حصلت العالمتان /االٔمريكية والفرنسية /على جا ٔيزة نوبل ٔ
جهودهما في اكتشافها وتقديمها كمستقبل محتمل لنهاية الفيروسات التاجية.
واكب الكتاب أيضا ً المستجدات في الدراسات الدوا ٔيية الدا ٔيرة حول إيجاد عالج لهذا الفيروس،
َ
وكان من بينها تلك العالجات التي استخدمت بعد إصدار هذا الكتاب كعالج لر ٔييس الواليات
المتحدة االٔمريكية" ترامب"
استعرض الكاتب أيضا ً أهم التجارب العالمية التي كانت تسعى ٕاليجاد لقاح له ،والتي أثبتت ا ٓ
الن
فعاليتها بنسب تجاوزت  ٪٩٠و في طريقها إلى بدء التوزيع مع نهاية هذا العام.
يتضمن الكتاب مجموعةً من المقاالت التي تغطي الجا ٔيحة من منظور عقا ٔيدي ،فيما يخص
أساليب الوقاية والحجر الصحي ،إضافة ٕالجابات عن أس ٔيلة حول التفسير الديني الٔسباب هذه
الجا ٔيحة...
ورأيي الشخصي أن نبتعد في مثل هذه الدراسات عن إخضاع التفسيرات العلمية لنظراتنا
العقا ٔيدية وتفسيراتنا الدينية التي تختلف باختالف أصحابها ،وأن نلتزم في مناقشة الجا ٔيحة
وأسبابها وعالجاتها بالعلم الذي يتفق عليه الجميع.
قد يكون الكتاب في معظمه ،كما وصفه صاحبه؛ مذكرات شخصيةً تعكس فترةً زمنيةً عايشها،
ال تتكرر كثيرا ً في التاريخ البشري ،لكنه في حقيقة االٔمر موسوعةٌ مصغرةٌ ،مفيدة ٌ جداً ،إذا
سط كثيراً مما
انتشرت على نطاق واسع ،فقد
اختصرمولفه كثيرا ً مما شاع حول المرض ،و ب َّ
ٔ
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طرحته الدراسات العالمية ،لتكون مفهومةً لمستويات القراء على اختالف إلمامها العلمي ،دون
أن يهبط ذلك بالمستوى البحثي في عرضه.
االنجازات التي صدرت بعد نشره،
أتمنى أن يحتوي هذا الكتاب الحقا ً على ملحق للدراسات و ٕ
ليكون متكامالً في طرحه.
ٌ
مبكر ،مفي ٌد في كل
وختاما ً...كل الشكر للمجهود الكبير المبذول من الكاتب ،فإن هذا الكتاب
انجاز ٌ
أوجهه ،ويغني المكتبة العربية و العلمية بمادة قيمة.

د .هنا عيساوي
أخصائية طب األسرة

ا

الواليات المتحدة األمريكية

د /سليمان جـادو شعـيـب ( مصــر)
باحــث و قـاص وناقــد أدبـي
 من مـواليد قــوص ،1960 /3/19بصعيـد مصـر بمحافظة قــنـــا . وكيــل إدارة الشـبــاب بقــوص سابقــا ً . رئيـس مجلـس إدارة مجـلة صميم الثقــافيـة .46
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 حاصـل على ليسـانس اآلداب شعبـة اللغة العربية جـامعة أسيــوط 1982م حاصـل على أربـع دبلومات دراسات عليا في علوم اللغة العربية وآدابها وفي الدراساتاإلسالمية ،وعمـل في مجـاالت التدريـس والصحـافة وقطــاع الشــباب .
 تمهيدي ماجستـير شعبة اللغـة العربية بمعهد الدراسـات اإلسالمية بالقاهـــرة  2009م .– نال الشهادة الوظيفية لتدريس اللغة العربية لَلجانب لغير الناطقين بها من الجامعة األمريكية
بالقاهرة لعام  2016م
 حاصـل على الدكتـوراه المهنيـة في مجال إعـالم الطفـل العـربي بامتيـاز مع مرتبة الشـرفاألولى لعام  2019م .
 حاصـل على الدكتـوراه الفخــرية من منظمة أجنحة السـالم والديمقراطية الدولية بكنـدا عام 2020م
 حاصـل على شهادة دكتوراه فخرية من إدارة مجلة نجوم سوريا والعرب برقم  144معتمدةمن األكاديمية الدولية البريطانية واالعتمادات العربية لعام  2020م .
 محاضــر مركــزي معتمـد بالهيئـة العــامة لقصــور الثقافــــة المصــرية . حــائز على وســـام ولـقــب (أديــب النيـل والفــرات لعام 2019م) من مؤسسة النيل والفراتبالقاهـرة .
 محاضــر مركــزي معتمـد بالهيئـة العــامة لقصــور الثقافــــة المصــرية . اختارته أكاديمية صدى سوريا للثقافة والمحبة والسالم ،كأفضل  100مـئـة شخصية ثقافيةلعام  2020م .
 تم نشـر و إدراج اسمه وسيــرته الذاتية ،ونمـوذج من إنتاجه األدبي في أكثر من معجموموسوعة  ،فمثالً في "معجم المبدعين العرب" ،الجــزء األول لعام  2019م ،إصدار مؤسسة
النيل والفرات للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ..وفي الكتاب التذكاري للمهرجان الدولي الثالث
لإلبداع والفنون الذي أقيم بالقاهرة (ط  ،)2020و أيضا ً في الموسوعة الحديثة للشعـراء
واألدباء العـرب (الجزء الثالث) لمؤسسها ورئيـس تحريرها الشاعر د  .محمد ضباشة .
 عمـل رئيســا ً لتحرير مجلتي "صــوت اآلداب" ،و"القلـم" بكلية اآلداب أثناء دراسته الجامعيــة.
 حاصل على عـدة دورات تدريبية في فـن العالقات العامة والموارد والتنمية البشرية وإعدادالقادة وفـن الكتابة الصحفية بمؤسسة أخبار اليوم ،ومؤسسة دار التحرير(الجمهورية ) للطبع
والنشر بالقاهرة .
 حــاز على العديد من شهــادات التقــدير والمسابقات و الجـوائز العلمية التشجيعية والتقديريةمن جـامعة القاهــرة ،و لجنة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة بمجمـع البحـوث اإلسالمية،
ووزارتي الثقافة والشباب ،والهيئة العامة لقصور الثقافة ،و الجمعيات األدبية ،والمنتدى الثقافي
لَلصالة والمعاصرة بالقاهرة .
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 عضـــو جمـاعة األدب العـربي باإلسـكندرية . عضـــو المنظمة العالمية لخريجي األزهــر بالقاهــــرة . عضــو اتحـاد المثقفـين العــرب . عضــو اتـحـــاد األدباء الدولي  -فرع جمهورية مصر العربيــ ة . عضــو نـادي القصــة اليمني إلمقـة . عضــو مجلس االعتماد الدولي للدراسات واألبحاث االقتصادية والسياسية واالستراتيجيةباإلسكندرية.
 عضــو التحالف الدولي للسالم والتنمية .– عضـــو االتحـــاد الــدولـي للغـــة العربيـــة .
 عضــو األكاديميـة المغاربيـة للشعـر واألدب . عضـو مجـلة هيبـاتيـا الثقافيـــة اإللكترونية . عضـو أكاديمية صـدى سـوريا للثقـافة والمحبـة والسالم . نال (درع الكـرامة العـربيـة) من اتحـاد المثقفيـن العـرب ،وأيضـا ً (درع التميــز) من "مجلةهيباتيا الثقافية" اإللكترونية لعام  2020م .
 شــارك بأوراق بحثيــة في عدة مؤتمرات ومهرجانات وندوات أدبية وثقافيــة أقيمت بقناواألقصر وأسوان وأسيوط والقاهـــرة .
 ن ِشـرت له عدة بحــوث ومقـــاالت متنوعة ،وقصص قصــيرة ،ودراسات متنوعة أدبيةونقدية وقضايا دينية واجتماعية ،في معظم الصحـف والمجـالت المصـرية والعربيــة ،كما
أذيِعت له عدة لقـاءات إذاعيـة وتلفزيونيـة ،وله تحت الطبع عدة أبحـاث وكتـب منهـا  :الدكتور
عبد العــزيز القوصي مسيرة عـطاء – دراسات نقـدية في القصة القصيرة والرواية – الرافــعي
أمـير البـيـان .

 عنـدما يمـوت اإلنسـان جوعــا
بقـــلم  :د  .سليمان جــادو شعـيب

يعاني العالم بأسره اليـوم – أكثر من أي وقت مضى – من مشكلة كبـرى وأزمة طاحنة مزمنة
تتمثل في انعدام الغـذاء وغـول المجـاعة والفقـر المدقـع .
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فهناك إحصائيات تشير إلى أنه يموت أكثر من مائة ألف نسمة جوعا ً كل يوم  .كما أنه ينام
جوعى  ..بل وصل األمر إلى أن الجوع
تقريبا ً حوالي أكثر من مليار شخص كل ليلة وهم
ِ
الكافر يقتل اليوم آالف المسلمين كل يوم .
وهذا ما حدا بعضو الكونجرس األمريكي "طوني هول" أن يقــول عـبــر(مجلة نيوزويك)
بتاريخ  " :1984/11/26هذا أمر ال يطيقه الضمير ..إن الناس يموتون من المجاعة في
الناحية األخرى من الكرة األرضية بينما يتراكم الغذاء كالجبـال ..نعم كالجبال حقاً ،في
مستودعاتنا ومخازننا " .
كيف يموت إخوتنا بمئات األلوف جوعا ً  ،بينما يصرف أحد أغنياء المسلمين في صفقة واحدة
لشراء الجياد من الواليات المتحدة  41.5مليون دوالر للتسلية والترويح عن النفس !!!؟
(وكل إناء بالذي فيه ينضح !).
ومما يؤسف له  ،بل يؤلمنا حقــاً ،أن يقضي الجـوع فيه على المئات بل اآلالف من البشــر
األبرياء في بعض الدول األفريقية ،وفى جنوب شرق آسيا التي زحفت المجاعة إليها ؛ بسبب
ارتفاع درجة الحرارة  ،ونقص الموارد المائية  ،والجفاف والتصحر ،لدرجة أن كثيرا ً منهم لجأ
إلى أكل جذور وأوراق الشجر والفاكهة البرية والحيوانات المستأنسة لسد رمقهم  ،ويضطر
بعض شبابهم للهرب من هذا الجحيم إلى مناطق نائية تبعد عنهم مئات الكيلومترات فيصابون
لهزالهم الشديد باإلرهاق  ،ويموت الكثير منهم قبل إدراكها .
نص الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان ؛ وذلك في نص المادة رقم  25منه على حق كل
لقد َّ
فرد في العالم في الحصول على مستوى من المعيشة مناسبا ً لصحته ورفاهية أسرته بما في ذلك
الحق في الحصول على الطعام .
وإذا كانت مصرنا العزيزة تعاني من فجوة غذائية عميقة خاصة في اآلونة األخيرة بسبب
اعتمادها على االستيراد ألغلب السلع الغذائية إذ إنها تستورد أكثر من نصف غذائها من الخارج
 ،وخاصة القمح والطحين من أفريقيا وكندا واستراليا وفرنسا  ،فال يمكن أن يغيب عن أذهاننا
أن مصر كانت حتى أوائل الستينيات ،إحـدى الدول المصدرة للحبـوب ( .جـريدة " الفجــر"
الباكستانية ( )DAWNعـدد ( -1986/12/16ص . )4
لقد عملت دول كثيرة على حـل مشكلة الجوع لديها أمثال البرازيل والصين وروسيا ؛ وذلك
عن طريق تنفيذ برامج زمنية ،واستراتيجيات فاعلة في إطار ما يسمي ببرنامج األغذية العالمي.
ولسنا أقـل من هؤالء أبدا ً في أن نولي قضية الغــذاء في بالدنا العزيزة  ،الجهد األكبـر من
االهتمام والتخطيط  ،وصياغة البرامج والسياسيات ،واالجراءات العملية المحكمة  ،فلدينا نخبة
متميزة من الباحثين و األساتذة و األكاديميين في جامعاتنا المصرية الكبرى ومراكزنا البحثية
العتيدة للحيلولة دون وقوع كارثة المجاعة المفزعة .
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ولكن يقينا ً فلن يتأتى ذلك إال بتوفير اإلرادة السياسية الجادة  ،والعمل الدؤوب والسعي الحثيث
لزيادة اإلنتاج ،وتحقيق مبدأ السيادة الغذائية ،وقبل ذلك كله العمـل على تحقيق التكافـل
االجتماعي والعـدل الشامل في المجتمع الذي هو سمة المجتمعات المسلمة الحقة !! .

 الخطاب الثقافي بين الواقع والمأمول
بقـلم  :د .سليمان جــادو شعيـــب
إن قضية الثقافة ليست من القضايا السهلة في تناولها ومناقشتها على بساط البحث ؛ ألنها
محتوى متكامل من المعارف اإلنسانية واإلرثية الداخلة في نسيج المجتمعات بأسرها .
لقد تعددت وتنوعت مفاهيم وتعاريف " الثقافة "  ،أكثر من أي تعريف آخر في تاريخ
المعرفة اإلنسانية  ،لذلك نجد أن الباحث ( عدنان المبارك ) لم يبالغ حين كتب في صحيفة "
الزمان " العراقية تحت عنوان  " :متاهات المفاهيم عند تعريف الثقافة "  ،ورغم ذلك فإن الثقافة
أصبحت من المفاهيم األساسية لما يسمى اليوم بالعلوم والمعارف اإلنسانية  ،وأكبر تعميم لقيه
هذا المفهوم في القرن العشرين .
وإذا كانت الصيحات المتعددة التي تعالت في اآلونة األخيرة من هذا القرن بالمناداة بتجديد
الخطاب الديني  ،فإنه من األحرى أيضا ً تجديد الخطاب الثقافي  ،واإلعالمي  ،والفني ،
والسياسي ...إلخ  ،بما يناسب هـوية مجتمعنا المصري والعربي ويحافظ على تراثه وثقافته
ومقدراته وكيانه االجتماعي  ،وبخاصة في ظل وقائع التطور االجتماعي المتسارع .
ونحن في هذا السياق في غنى عن سرد أو بسط كل تلك التعاريف المتعددة لكلمة " ثقافة "
التي اتسعت تعاريفها ومدلوالتها  ،وإنما ما يهمنا اآلن هو كيف نستطيع التغلب على واقعنا
الثقافي الحالي بخطاب محدد ومالئم لتلك المرحلة الراهنة التي يمر بها مجتمعنا وأمتنا العربية
واإلسالمية في ظل تلك التطورات والتعقيدات والتشكيالت المتالحقة التي تطرأ وتطل علينا
برأسها في ظل تيار وعصر العولمة الجارف والمخيف الذي نواجهه صباح مساء .
إن الثقافة الجادة هي ذلك الكائن المعقَّد العجيب الذي ال نراه  ،ولكنه يغمرنا كل الوقت بل
يسري فينا مسرى الحياة ويحدد طبيعتنا بعد أن كانت قابلية .
فالثقافة التي ننشدها حقا ً  ،هي تلك الثقافة الشاملة التي تقودنا إلى المسار األفضل واللحاق
بركب الحضارات واألمم المتقدمة  ،ومسايرة الواقع االجتماعي في المعارف واألفكار
والتصورات والفنون والقوانين  ،والمواقف السائدة واألنشطة االجتماعية في أوسع معانيها ،
بأنماط وأساليب جديدة تتسق مع ديننا ومعتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا االجتماعية األصيلة .
وال بد إذن من ثورة ثقافية وفكرية شاملة  ،تشمل في طياتها تغيير المجتمع إلى الحياة
األفضل واألحسن من خالل الكتاب المطبوع  ،والجامعة ودور العلم والمدارس  ،واإلعالم ،
وإعادة البناء الحضاري واإلنساني برؤية جديدة مغايرة لتيار الحياة المتدفق  ،ودفعه في مسار
أفضل وتنقيته مما علق به من الشوائب والمعوقات  ،والعمل الدؤوب والجاد لتعميق مجرى
التيار  ،وهذا ما يدخل تحت باب  :األصالة والتجديد .
50

الذخائر الجزء الثالث

إننا في حاجـة ماسـة لخطاب ثقافـي مستنير يؤدي بنا إلى تقدم مجتمعنا المصري والعربي
وينهض به في كل مناحي وشتى مجاالت الحياة  ،وال يحدث ذلك إال إذا وضعنا نصب أعيننا
االهتمام بمنظومة التعليـم  ،ألن الثقافـة والتعليـم وجهـان لعملة واحـدة  ،وألنه تقع عليهما
مسئولية التغـيير االجتماعي الكامل الملحة في جـوهر البناء الهيكلي لشكل األمة أو تحديد
مالمـح الوطـن .

 متى نعامل لغتنا العربية باهتمام ؟
بقلم  :سليمان جــادو شعيـب
تناول العديد من حملة األقالم وأرباب الرأي والفكر ظاهرة ضعف اللغة العربية وما آلت إليه
من حال يرثى له في مدارسنا وجامعاتنا وأجهزة إعالمنا المختلفة بصورة مزرية ومهينة تنال
من كرامة اإلنسان العربي وأمته أينما كان على وجه هذه البسيطة ! .
وبادىء ذي بدء أقول إن الضعف في هذه اللغة على ألسنة أبنائها مرجعه إلى المناهج الدراسية
وطريقة التدريس من ب عض المعلمين الذين ال يجيدون فهم لغتهم وربما نجد من ال يحسن
تدريسها وليس أهالً أو من المتخصصين في لغة الضاد ولكنه لَلسف الشديد زج بنفسه في حقل
التعليم وبالذات لتدريس اللغة العربية وآدابها .
ومن المؤسف حقا ً أن نجد أبناءنا الطالب ال يعشقون لغتهم وينضوون تحت لوائها  ،فهي
عليهم ثقيلة ومعقدة  ،فالطالب ال يقرأ كما ينبغي أن يقرأ وال يكتب كما ينبغي أن يكتب فهو
يخطىء كثيرا ً في كتابته اإلمالئية والنحوية  ،فهو يهمل عالمات الترقيم والكتابة العربية المألوفة
ويستعمل األلفاظ استعماالً في الجملة والتعبير .
إن لغة القر آن الكريم مستهدفة وتلقت الكثير من طعنات المستشرقين والعلمانيين ودعاة
التغريب والتخريب والغزو الفكري فتعالت صيحاتهم في القديم تنادي بتيسير النحو العربي
وإصالحه  ،وهناك من قال نكتب اللغة العربية بالحروف الالتينية ومنهم من دعا إلى تيسير
الكتابة والهجاء العربي .
إننا ينبغي أن نحرص على االهتمام بلغتنا الماجدة فنستخدمها في الحديث والتخاطب بين أفراد
المجتمع والبيئة العربية وفي كل وسائل اإلعالم مقروءة ومسموعة ومرئية  ،ونحسن اختيار
الكتاب والمذيعين في تلك األجهزة  ،وأن ننفق على نشر لغتنا بسخاء كما يفعل أعداء اإلسالم
على نشر لغاتهم األجنبية بننا فيقيمون لها المعاهد المختلفة ويسعون جاهدين في استقطاب أكبر
عد ممكن من أبناء العرب لتعلم لغتهم وتسجيلهم في دورات مجانية وتوزع عليهم األشرطة
والكتب المصاحبة مجانا ً .
نحن – فعالً – نفتقد اإلخالص والوفاء إزاء هذه اللغة التي لم تعد تجد آذانا ً صاغية وقلوبا ً
واعية وفكرا ً مستنيرا ً  ،اللهم إال قلة من أبنائها الغيورين العاملين المخلصين كما بيَّنت آنفا ً  .إنني
أناشد المعنيين بهذه القضية االهتمام بنشر ذخائر تراثنا العربي األصيل والسعي إلى إعادة طبعه
وتنقيحه وتحليله ليرى النور ويطلع عليه أبناء العربية من هذا الجيل كي يعوا الحقائق والدروس
ويتذوقوا النصوص وما بها من جمال أخاذ وروعة وسحر بيان  .كما البد أن ينطق جميع
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الرؤساء والقادة والزعماء العرب في المحافل والمؤتمرات الدولية لغتهم العربية التي ينتسبون
إليها كما يفعل األجانب مع لغتهم عندما يفدون إلى بالدنا في المؤتمرات الدولية والرسمية .
وختاما ً  ،ينبغي أن نعنى بلغتنا كثيرا ً فهي جامعة شملنا وموحدة كلمتنا  ،وحافظة تراثنا ولغة
قرآننا الكريم  ،كما أنها عنوان لشخصيتنا وهويتنا العربية ورمز لكياننا القومي .

 أيمن بكر \ باحث في العلوم الشرعية

الحمد هلل رب العالمين ،واشهد ان ال إله إال هللا واشهد ان محمد عبده ورسوله وبعد-:
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كنت قد بدأت في المقال السابق بسلسلة مكارم االخالق ب (حسن الخلق) وفي هذا المقال ساكمل
ما اشرت إليه آنفا باستكمال السلسله وساتحدث اليوم عن خلق عظيم وهو (الحياء).
وكثيرا ما يخلط الناس بين الحياء والخجل
تعريف الحياء :خلق حسن يدفع بصاحبه إلى الفضيلة،
ً
ولكن هناك اختالف كبير بينهما ،فالحياء خلق حسن مطلوب ،أما الخجل فقد يدفع صاحبه إلى
ً
حاجزا بينه وبينها ويخجل منها،
تجنب تأدية بعض األعمال الحسنة والخيرة لمجرد أنه يجد
ضا صفة سلبية في اإلنسان ،وقد تتحول إلى مرض نفسي يحول بين
ويمكن أن يكون الخجل أي ً
اإلنسان وبين تأديته لواجباته الحياتية وفي هذه الحالة يحتاج اإلنسان إلى مراجعة طبيب نفسي
ليرشده إلى الحل.
فمكانة الحياء :جعل اإلسالم لَلبواب الواسعة من األخالق والخصال مفتاحا ً ومقياسا ً يبيّن
جميلها وقبيحها ،وهو خلق الحياء فهو حسن الخلق بعينه ويكون بالحياء من هللا ،ومن الناس،
ومن النفس ،ويع ّد عالمة اإليمان فال غرابة في أن يكون الحياء هو خلق اإلسالم ،كما قال عليه
الصالة والسالمَّ :
"إن لك ِّل دين خلقاً ،وخلق اإلسالم الحياء".
ونظرا لما للحياء من مزايا وفضائل؛ فقد أمر الشرع بالتخلق به وحث عليه ،بل جعله من
ً
اإليمان ،ففي الصحيحين :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :اإليمان بض ٌع وسبعون شعبة،
فأفضلها قول :ال إله إال هللا ،وأدناها :إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اإليمان".
ضا" :الحياء واإليمان قرنا جمي ًعا ،فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر".
وفي الحديث أي ً
والسر في كون الحياء من اإليمان :أن كالًّ منهما داع إلى الخير مقرب منه ،صارف عن الشر
مبع ٌد عنه ،وصدق القائل:
وربَّ قبيحة ما حال بيني.. ... ..وبين ركوبها إال الحياء
وإذا رأيت في الناس جرأة ً وبذاءة ً وفح ً
شا ،فاعلم أن من أعظم أسبابه فقدان الحياء ،قال صلى هللا
تستح فاصنع ما شئت".
عليه وسلم" :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى :إذا لم
ِ
وفي هذا المعنى يقول الشاعر:
تستح فاصنع ما تشاء
إذا لم تخـش عـاقبة الليـالي.. ... ..ولم
ِ
يعيش المرء ما استحيا بخير.. ... ..ويبقى العود ما بقي اللحاء

ليس من الحياء:
إن بعض الناس يمتنع عن بعض الخير ،وعن قول الحق وعن األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر بزعم الحياء ،وهذا وال شك فه ٌم مغلوط لمعنى الحياء؛ فخير البشر محمد صلى هللا عليه
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وسلم كان أشد الناس حيا ًء ،بل أشد حيا ًء من العذراء في ِخدرها ،ولم يمنعه حياؤه عن قول
الحق ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بل والغضب هلل إذا انتهكت محارمه.
كما لم يمنع الحياء من طلب العلم والسؤال عن مسائل الدين ،كما رأينا أم سليم األنصارية رضي
هللا عنها تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا رسول هللا! إن هللا ال يستحيي من الحق ،فهل
على المرأة غس ٌل إذا احتلمت؟
لم يمنعها الحياء من السؤال ،ولم يمنع الحياء الرسول صلى هللا عليه وسلم من البيان؛
فقال" :نعم ،إذا رأت الماء".
أنواع الحياء:
قسم بعضهم الحياء إلى أنواع ،ومنها:
 -1الحياء من هللا.
 -2الحياء من المالئكة.
 -3الحياء من الناس.
 -4الحياء من النفس.
أوالً :الحياء من هللا:
حين يستقر في نفس العبد أن هللا يراه ،وأنه سبحانه معه في كل حين ،فإنه يستحي من هللا أن
َّللا
يراه
ً
مقصرا في فريضة ،أو مرتكبًا لمعصية ..قال هللا عز وجل( :أَلَ ْم يَ ْعلَ ْم بِأ َ َّن َّ َ
سانَ َونَ ْعلَم َما ت َو ْس ِوس ِب ِه نَ ْفسه َونَحْ ن أ َ ْق َرب ِإلَ ْي ِه ِم ْن
اإل ْن َ
(و َلقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
َي َرى)[العلق .]14:وقالَ :
َح ْب ِل ْال َو ِريدِ) [ق.]16:
إلى غير ذلك من اآليات الدالة على اطالعه على أحوال عباده ،وأنه رقيب عليهم ،وقد قال النبي
صلى هللا عليه وسلم ألصحابه" :استحيوا من هللا حق الحياء .فقالوا :يا رسول هللا! إنا نستحي.
قال :ليس ذاكم ،ولكن من استحيا من هللا حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما
حوى ،وليذكر الموت والبلى ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيا من
هللا حق الحياء".
خال رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة ،فقال لها :ما يرانا إال الكواكب .قالت :فأين
مكوكبها؟(تعني أين خالقها)
وهلل در القائل:
وإذا خـلـوت بــريبــة فـي ظلمـــة
فاستحيي من نظر اإلله وقل لها

والنفس داعية إلى الطغيان
إن الذي خلق الظالم يـراني
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ثانيًا :الحياء من المالئكة:
قال بعض الصحابة :إن معكم َمن ال يفارقكم ،فاستحيوا منهم ،وأكرموهم.
علَيْك ْم لَ َحا ِف ِظينَ * ِك َراما ً َكا ِت ِبينَ * َي ْع َلمونَ َما
(و ِإ َّن َ
وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقولهَ :
ت َ ْفعَلونَ ) [االنفطار.]12 -10:
خيرا ،خذوا على بركة هللا ..ثم
وكان أحدهم إذا خال يقول :أهالً بمالئكة ربي ..ال أعدمكم اليوم ً
يذكر هللا.
ثالثًا :الحياء من الناس:
عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال :ال خير فيمن ال يستحي من الناس.
وقال مجاهد :لو أن المسلم لم يصب من أخيه إال أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه.
وقد نصب النبي صلى هللا عليه وسلم هذا الحياء حك ًما على أفعال المرء وجعله ضاب ً
طا وميزا ًنا،
فقال" :ما كرهت أن يراه الناس فال تفعله إذا خلوت".
رابعًا :االستحياء من النفس:
يستح من نفسه ،فنفسه أخس عنده من غيره ،فحق اإلنسان إذا هم بقبيح
من استحيا من الناس ولم
ِ
أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يراه ،ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن السريرة.
فإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم من استحيائه من غيره.
قال بعض السلف :من عمل في السر عمالً يستحيي منه في العالنية فليس لنفسه عنده قدر.
إن الحياء تمام الكرم ،وموطن الرضا ،ومم ِ ّهد الثناء ،وموفِّر العقل ،ومعظم القدر:
إني ألستر ما ذو العقــل ساتــــره.. ... ..من حاجة وأميت السر كتما ًنا
وحاجة دون أخرى قد سمحت بها.. ... ..جعلتها للتي أخفيت عنــــوانًا
إني كأنــــي أرى َمن ال حيــــاء له.. ... ..وال أمانة وسط القـــوم عريانًا
رزقنا هللا وإياكم كمال الحياء والخشية وختم لنا ولكم بخير ،اللهم ارزقنا
محاسن االخالق فإنه ال يهدي ألحسنها إال أنت وصلي هللا وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي
آله وصحبه وسلم.
كتبه /أيمن بكر
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باحث دكتوراة في العلوم الشرعيه

د .محمد فتحي عبد العال
المشهد الحسيني
مقدمة
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قَا َل َرسول َّ ِ
س ْينًا
سيْن أ َ َحبَّ َّ
صلَّى َّ
َّللا َ
َّللا َم ْن أ َ َحبَّ ح َ
سي ٌْن ِم ِّني َوأَنَا ِم ْن ح َ
سلَّ َم  ( :ح َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
اط ) وكأنه صلى هللا عليه وسلم يعلم بحدسه وبوحي هللا ما سوف يحدث
سي ٌْن ِسبْطٌ ِم ْن ْاأل َ ْسبَ ِ
ح َ
في المستقبل من تقاتل و شقاق فخص الحسين بالذكر وأنهما واحدا في وجوب المحبة وحرمة
الخصومة تجاهما .
من هو الحسين رضي هللا عنه وما هي مأساته؟ :
هو الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد المصطفى صلى هللا عليه وسلم.
وبانتقال الحكم إلى بني أمية سادت حالة من الرفض بين شباب البيت النبوي الشريف بدأ
بخروج الحسين رضي هللا عنه عن طاعة الخليفة يزيد بن معاوية وبعد أن اوهمه اهل الكوفة
بمبايعته خليفة للمسلمين فسار الحسين إليهم وعند كربالء هاجمه الجنود االمويين وقتلوه وقطعوا
رأسه يوم عاشوراء.

من قتل الحسين؟
من الطريف ان قائد الجيش األموي الذي اعترض الحسين وقتله هو عمر بن سعد بن أبي
وقاص وأبيه سعد بن أبي وقاص هو خال النبي وأحد المبشرين بالجنة وكانت جائزة عمر بن
سعد بن أبي وقاص ان تكون له والية الري فغلبت نفسه اشتهاء المنصب الدنيوي وتزعم
الرواية أن عبيد هللا بن زياد والي البصرة والكوفة والمسؤول األول عن قتل الحسين كان دائما
ما كان يهدده بسحب وعد الوالية إذا تأخر عن إنهاء أمر الحسين.
أما من قام بالتنفيذ فشاع بالمصادر اإلسالمية انه (شمر بن ذي الجوشن) فهو الذي اجهز على
الحسين وقطع رأسه وصار مضرب للمثل بالقول ( :فالن أشد عذابا من شمر).
وسبحان هللا المنتقم الجبار قتل الثالثة شر قتلة في النهاية.
رحلة الرأس :
تجمع الروايات على أن الرأس حملت في البداية إلى مركز الحكم بدمشق حيث ارسلها عبيد هللا
بن زياد مع أسرة الحسين إلى يزيد ويقال أن يزيد حينما وضعت أمامه الرأس الشريف نكث
(ثناياه ) بعصاه قائالً :
(يوم بيوم بدر) ..
ثم أنشد قائالً :
ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع االسل
ألهلوا واستهلوا فرحا * ثم قالوا يا يزيد ال تشل
قد قتلنا القرم من ساداتهم * وعدلنا ميل بدر فاعتدل
واألبيات إلبن (الزبعري)
وقيل زاد عليها (يزيد) :
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لعبت هاشم بالملك فال * خبر جاء وال وحي نزل
لست من عتبة ان لم انتقم * من بني أحمد ما كان فعل.
في المقابل نجد رواية أخرى حول دموع يزيد حينما رأي رأس الحسين وعدم معرفته بخروجه
أو بقتله وهي رواية بعيدة التصديق في ضوء مع عرف عن يزيد من التعطش للدماء واستحالة
اتخاذ قرارات دون معرفته وأذنه.
الغريب أن ابن تيمية استمات في الدفاع عن يزيد ودفع هذه التهمة النكراء عنه حتى وإن انكر
حقائق التاريخ فهل نستبعد تهمة كهذه عن واحد من مجرمي الحرب في عصره قتل األنصار
في موقعة الحرة بدم بارد وهم صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم.
تعددت الروايات حول ما فعله يزيد بالرأس فقيل أنه وضعها في خزانته بخزائن السالح حتى
مات ثم بعد ذلك دفنت وقيل ان يزيد ردها لعلي بن الحسين لتدفن مع جسد ابيه بكربالء ولكن
تبدو هذه الرواية ضعيفة لتصادمها مع طلب على ابن الحسين لرؤية وجه أبيه ورفض يزيد
القاطع بقوله  :اما وجه ابيك فلن تراه ابدا.
البعض اخذ برواية اإلمام البخاري في تاريخه من أن رأس الحسين دفنت بالبقيع بالمدينة عند
قبر أمه لكن المسعودي والرحالة المغربي ابن جبير لم يذكرا الحسين في مراقد أهل البيت
هناك.
وتبقى رواية ان الرأس بعسقالن هي األشهر حيث تتحدث الرواية ان يزيد أمر بالرأس ليطاف
بها في البالد حتي رق لها حاكم عسقالن و دفنها وبقي موضع الدفن غير معروف حتى اكتشفه
أمير الجيوش القائد بدر الجمالي والذي بنى المشهد الحسيني في عسقالن.
بحسب المقريزي فقد نقل الفاطميون رأس الحسين بن علي بن أبي طالب من عسقالن خشية
عليها من هجمات الصليبين ودفنوها داخل القصر الفاطمي في قبة الديلم .وفي رواية محلية فإن
الرأس جاءت مع زوجة الحسين شهربانو بنت يزدجرد (ام الغالم) والتي فرت من كربالء على
فرس وبالطبع هذه الرواية ال تحتاج لتفنيد طويل لفرط ما تحمله من مبالغات من ناحية ولكون
بعض الدراسات تشير أن يزدجرد لم يكن لديه بنت تدعى شهربانو.
ويبدو أن كراهية ابن تيمية للشيعة والصوفية كانت دافعا له في رفض قبول رواية نقل الرأس
من عسقالن إلى القاهرة.
مصحف المشهد الحسيني :
من أشهر مقتنيات المسجد مصحف عثمان والمعروف بمصحف المشهد الحسيني وكان في
البداية محفوظا في العصر االيوبي في المدرسة الفاضلية ثم نقل إلى المشهد الحسيني عام
 1887وبحسب دراسة الباحث الشهير طيار آلتي قوالج لهذا المصحف فالمصحف ليس من
المصاحف العثمانية األولى التي نسخت ووزعت على األمصار حيث اشتمل على نهايات اآليات
وعالمات التعشير إضافة إلى أخطاء امالئية مثل ( اصطفاك) بدون ألف في سورة آل عمران
و(لم يمسسني) كتبت (لم يمسني) وخلصت الدراسة إلى كون هذا المصحف أقدم من مصحف
طوب قابي وهو أقرب للمصحف الكوفي ويعود إلى النصف الثاني من القرن الهجري األول
ومما آثار دهشة طيار بالمصحف اضطراب ترتيب أوراقه وعدم مالحظة نحن المصريين
لذلك!!
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مسجد الحسين :
إنشئ مشهد اإلمام الحسين في خالفة الخليفة الفاطمي الفائز بنصر هللا سنة 1154م ،وأشرف
على البناء الوزير الصالح طالئع ،ليدفن فيه رأس اإلمام الحسين بعد نقلها من عسقالن كما
أسلفنا القول.
وشيد المسجد بالحجر األحمر على النمط الغوطي أما منارته فكانت على الطراز العثماني
وداخل المسجد أكبر نجفة في العالم العربي حيث يصل وزنها إلى خمسة أطنان من الكريستال
المحلى بالذهب وقوائمه من الفضة
وللمسجد تسعة أبواب ثالثة رئيسية الفرج واالخضر والبحري ..ويوجد بالمسجد حجرة لآلثار
النبوية الشريفة والتي تحتوي على قطعة من قميص النبي صلى هللا عليه وسلم بها عرقه وهو
من الكتان أهدته إليه زوجته السيدة ماريا القبطية وأربع شعيرات من لحيته وسيفه العضد الذي
اهداه له سعد بن عبادة والمكحل والمرود لتكحيل عيونه بقصد الوقاية من األوبئة وقطعة من
عصا النبي عند فتح مكة وقد سبق وأشرنا إلى ضرورة اخضاع هذه اآلثار وخاصة الشعيرات
للبحث العلمي للتأكد من صحة نسبها للنبي صلى هللا عليه وسلم (يرجى العودة لمقال طوب
قابي).
ومن المقتنيات أيضا بعض من كسوة الكعبة التي كانت ترسل من مصر إلى الحجاز وكانت
الكسوة الجديدة ترسل وتجلب القديمة ليعاد توزيعها على المساجد في مصر تبركا بها.
وعلى الرغم من تعاقب األزمنة يبقى للمشهد الحسيني رونقا وأثرا نفسيا ساحرا وروحا نورانية
تالمس قلوب مريديه من العالم أجمع.
د .محمد فتحي عبد العال

أبجدية أوغاريت
صدفة قادت إلی االكتشاف:
كان اصطدام محراث فالح في منطقة رأس شمرة ( موطن انتشار نبتة ذات رائحة عطرة
تعرف بالشمرة ) بسقف مدفن أثري عام  1928إيذانا بأنفتاح العالم وألول مرة علي أقدم نظام
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كتابي مسماري (سميت بالمسمارية حيث الكتابة علي ألواح من طين تغمس الكتابة فيها غمسا ً
بواسطة قلم من قصب فيشكل الغمس في الرقيم الطيني مثلثا ً يشبه رأس المسمار ) أبجدي ذات
نظام قواعدي متكامل في العالم القديم ليطير الخبر إلی باريس ليكلف عالم اآلثار الفرنسي( كلود
شيفر) بسرعة التنقيب في هذه المنطقة .
خصائص اللغة األوغاريتية:
وكلمة أوغاريت مشتقة من أوغارو أي الحقل في اللغة األكادية العراقية القديمة ؛ و بعد مجهود
شاق من العلماء ف ّكت رموز اللغة األوغاريتيّة والموجودة علي رقيم فخاري حجمه صغير للغايه
فطوله 5.1سم وعرضه  3.1سم ويعود الفضل للعالم «شارل فيرولو» في نشر النصوص
االولى من هذه اللغة وكذلك «ادوار دورم» الذي تمكن من فك الرموز الكتابيّة لها .وتتضمن
هذه األبجدية ثالثين حرفا ً مرتبة تبعا لترتيب الحروف الكنعانية الخطية واآلرامية واألبجدية
العربية وتقرأ من اليسار إلى اليمين كاألكادية .ويفصل بين الكلمات حرف مسماري عمودي
وتتضمن حروف األبجدية ثالثة ألفات وحرف السين يكتب بشكلين إال أنها ال تتضمن حرف
الضاد وكان استخدامها في الكتابة بمثابة اختصار إلشارات كانت تصل ما بين ستمائة الي
ثمانمائة اشارة في الكتابة المسمارية المقطعيّة مما جعل هذه األبجدية من مآثر قصة الحضارة
ي راق ومتحضر
األنسانية فالقدرة على اختزال اإلشارات بهذه الطريقة ينم عن مستوى معرف ّ
للغاية لذلك فليس من المستغرب أن نجد العالم (جورج بيروت) يشيد بها أمام األكاديمية
الفرنسية عام 1950م قائال ((ال شك أننا لن نعرف أبدا ً اسم مخترع األبجدية ،ولكننا نعرف اآلن
أنه فينيقي أو بشكل أعم سوري ،ويمكننا القول أن شعبا ً أنجز مثل هذه المعجزة يستحق عرفاننا
بالجميل ،وله الحق بمكان متميز في تاريخ العالم)).
وفيما يري البعض أن اللغة االوغاريتية تأثرت بالكتابة السينائية التي انتقلت إلی بالد الشام يري
البعض أنها تجربة محلية متفردة ...
وكانت مهنة الكاتب في هذه العصور مهنة مقدّسة تط َلب فيها معاونة اآللهة الداء هذا العمل وهو
ما يظهر جليا في نص من رأس شمرا لمصلي يتضرع لآللهة من أجل عنايتها بكاتب جديد،
ويقول النص“ :للقضيّة التي أستعطفك من أجلها ،ال تظهر في عظمتك عدم االهتمام بهذا التلميذ
سر أكشف له ،العدّ ،المحاسبة .أي حل أكشف له الكتابة السريّة،
ي الجالس أمامك… أي ّ
الفت ّ
ي والجلد ،الدهن والف ّخار… إذا ً من كل ما يتصل بفن الكتابة ،ال تهمل
أكشف له القصب المبر ّ
شيئا ً”.
والخصائص النحوية للغة األوغاريتية شديد الشبه باللغة العربية حيث يوجد بها نوعين من
الضمائر (مذكر ومؤنث) ،فضال عن الحاالت اإلعرابية الثالث لَلسماء والنعوت (مرفوع
ومنصوب ومجرور) ،وثالث حاالت لإلسم (مفرد ،ومثنى ،وجمع) ،كما أن تترتيب الجملة هو (
فعل -فاعل -مفعول به).

أول أنشودة ونوتة موسيقية في العالم:
بيد أن استخدام الرموز األوغاريتية لم يقتصر على الكتابة وحسب بل تخطاها إلى استخدام
مدون على احدي وجهيه أبيات شعرية ،
رموزها "في تسجيل سلم موسيقي فقد عثر علي رقيم ّ
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دونت النوته الموسيقية لهذه األنشودة االقدم في العالم واإلسبق من سلم
وعلى الوجه الثاني ّ
فيثاغورس .
جاء التفسير األول لهذه األنشودة المكتوبة باللغة الحورية بمفردات أوغاريتية بفضل جهود العالم
األثري الفرنسي "عمانوئيل الروش " ،وتتحدث األنشودة الحزينة عن زواج إله القمر (يرخ)
من اآللهة (نيكال) والذي لم يسفر عن إنجاب فشعرت نيكال أنها ارتكبت اثما في حياتها تعاقب
بسببه فراحت تتضرع إلي اآللهة وتقول كلماتها المدونة بأسلوب السلم السباعي الموسيقي :
(سأرمي عند قدمي الحق "أو قدمي عرشك المقّدس" خاتم رصاص
سوف أتطهر؟ وأتغير من الخطيئة
لم تعد الخطايا تغطيها وال حاجة أكثر إلى تغييرها
قلبي مطمئن بعد أن أوفيت نذري
سوف تعزني موالتي
عزيزا على قلبها ،فنذري سيغطي ذنوبي ،وسيحل زيت السمسم ً
ً
بدال مني
ستجعلني
في حضرتك اسمحي لي
إنك تجعلين العاقر خصيبة ،والحبوب تعلو صعودًا
ً
أطفاال تحملهم).
إنها الزوجة التي ستحمل األطفال إلى أبيهم ..هي التي إلى ح ّد اآلن لم تعط

استغرقت المحاوالت العالمية لفك رموز هذه األنشودة إلى ما يربو علي العشرين عاما كما
حاول العديد عزفها ويعتبر عزف الموسيقي (زياد عجان) لها بتنويط (راؤول فيتالي) بإصبع
واحد علي البيانو في ذكری اكتشاف أوغاريت عام  1979من المحاوالت الناجحة وفي عام
 2008قدمها الموسيقي (مالك جندلي) بعنوان (أصداء من اوغاريت) مضيفا إليها اإليقاع
والتوزيع مع االوركسترا الفلهارمونية الروسية ...
وهكذا قدمت أوغاريت للحضارة اإلنسانية األبجدية جنبا إلي جنب التدوين الموسيقي

د.محمد فتحي عبد العال
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القسم الخامس
المسرح

من جيل الرواد
توفيق الحكيم
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السيرة الذاتية
كاتب وأديب مصري ،من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن األسماء البارزة في
تاريخ األدب العربي الحديث ،كانت للطريقة التي استقبل بها الشارع األدبي العربي نتاجاته
كبيرا تارة أخرى األثر األعظم على تبلور
الفنية بين إعتباره نجا ًحا عظي ًما تارة وإخفاقًا
ً
خصوصية تأثير أدب وفكر الحكيم على أجيال متعاقبة من األدباء ،كانت مسرحيته المشهورة
هاما في الدراما العربية فقد كانت تلك المسرحية بداية لنشوء
أهل الكهف في عام  1933حدثًا ً
تيار مسرحي عرف بالمسرح الذهني.

الموطن :مصر
تاريخ الميالد 9 :اكتوبر 1898
تاريخ الوفاة 26 :يوليو 1987

المصدر :موقع السينما .كوم

حديثا
ضحى جهاد أحمد كاتبة سورية
63

الذخائر الجزء الثالث

مملكة الياسمين
المشهد االول
ملك يسير في أنحاء ديوانه الواسع ..مروج من الطنافس والديباج والحرائر ..عرش موشى
بالياقوت والذهب والزبرجد مطعم بالنفائس والغرائب..
يدخل الوزير ..تتوهج إضاءة قوية ويبدأ الوزير قائال..
الوزير :أسعد هللا صباح موالي
الملك :أتعلم أيها الوزير
الوزير :أعلم ماذا يا موالي؟
الملك :لم أصح من قبل وأنا بمثل هذه السعادة.
الوزير :عساها تدوم إلى أبد اآلبدين يا موالي .أية نعمة وهبتنا إياها السماء لنراك على هذا
الحال؟
الملك :رأيت جدي في المنام قال لي سوف ترى الدنيا صاغرة تحت قدميك.
الوزير :إن شاء هللا يا موالي ..ال أشك في ذلك ..كيف ال وأنتم تتولون قيادة السفينة وتبحرون
في كل هذه النعم؟
الملك :أيها الوزير حدثني عن جدي
الوزير :ماذا عساي أن أقول يا موالي؟
لم يكن رجال بل جيشا من الرجال االشداء ..صلبا ً كالحجر ..رقيقا كالزهرة ..حكيما كمن عاش
آالف السنين ..عطوفا ً كطفل صغير ..واألهم من ذلك كله ..إليه يعود الفضل في قوة مملكتنا
وهيبتها.
الملك :كيف ذلك أيها الوزير الصالح؟
الوزير :أوليس جدكم المبارك هو من أمر بزرع ياسمينة أمام كل منزل في المملكة؟ أليس هو
من مَل أسوار القصر وشرفاته وعرائشه وحيطانه بالياسمين حتى صار اسمها مملكة الياسمين.

المشهد الثاني
يقف الملك مفكرا كمن التمعت فكرة برأسه وحدق في عيني الوزير ثم قال
الملك :أنا أفكر أيها الوزير
الوزير :كل أفكاركم سديدة يا موالي
ي أن أقوم بعمل تذكرني به المملكة بعد رحيلي.
الملك :عل ّ
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فكرت ورأيت أن أميز شعبي وناسي عن غيرهم من شعوب األرض ،وعلى شعوب األرض
وعلى شعوب األرض أن تتعرف على أبنائي أيضا ً عليهم أن يقولوا هذا وذاك وهؤالء من مملكة
الياسمين ،ال أريد أن يشبههم أحد وال أريدهم أن يتشبهوا بأحد.
الوزير :عين الصواب يا موالي.
الملك :ابدأ بنفسك أيها الوزير الحكيم ..كن لغيرك من الناس قدوة حسنة ،ال أريد أن أرى شاربا ً
كامالً في وجه من وجوه أبنائنا ..أريدكم جميعا بنصف شارب ونصف لحية على يسار الوجه ال
على يمينه.
الوزير ::موالي؟؟!!!!
الملك :أنت تعلم ال أحب أن يناقش أحد أوامري.
الوزير :أردت يا موالي أن أقول :إن التاريخ سيذكر رغبتكم هذه ،سوف يتعلم منك ملوك
األرض وسالطينهم محبة شعبهم.

المشهد الثالث
جمهور من الناس تتجمع على صوت المنادي قائال:
المنادي :أيها الناس الحاضر يعلم الغائب ..تنفيذا لرغبة موالنا حفظه هللا من كل سوء وليبقَ اسم
مملكتنا المعا ً براقا ً كما النجوم ،على كل رجل وشاب ويافع في المملكة أن يقص جهة اليمين من
شاربه ولحيته داعيا ً لموالنا بطول العمر والبقاء.
من بين الحشود يهمس شاب في أذن صديقه
الشاب :وما عالقة المملكة وإعالء شأنها بهذا العمل الشائن.
ينظر الصديق نطرة استخفاف ويرد.
الصديق :أيها الغبي أنّى لنا نحن البسطاء أن نفهم مصلحة البالد كما حكامها..
المشهد الرابع
ظهور الناس في االسواق بأنصاف شوارب ولحى
ضحى جهاد أحمد كاتبة سورية
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القسم السادس
اليوميات

د .دعاء محمدي /مصر
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 من كام يوم انتشرت صوره لكورنيش البحر في الزقازيق
والناس مبهورة طبعا ولكنى لم اشعر باالنبهار اطالقا
ألني باشوف المنظر ده يوميا من امام مبرتنا العظيمة
وبصراحة أكتر أي دكتور اشتغل في الجامعة او المبرة
له حق قلبه ينقبض لما يشوف المنظر الجميل للكورنيش
ليه؟؟
أقولكوا ببساطه شديده الن أي مكان منمق وفيه قعدات بيكون مكان جذب خلينا نقول للمرتبطين
وده معناه حاجه واحدة وبس
هو ان نهاية القعدة السودة دي بتكون على دماغ دكاترة وتمريض االستقبال
ليه ألنهم في غالب الوقت بيتناقشوا في مستقبلهم اللي ملوش مالمح
وبتنتهى هذه المناقشة بخناقه يعقبها
واحده مغمى عليها وجايه شايلينها أو واحد جاى ماسك صدره وعامل فيها عنده ذبحه صدريه
وفين الدكاترة والد ال** اللي هنا
والحقونا لمجرد خالف منطقي
يا اما هي بتقوله انا جايلى عريس وأهلي غاصبين عليا
او هو بيقولها انتى تستاهلى واحد أحسن منى واحنا اخوات
وبالتالي يستوجب علينا نقعد طبيب نفسي في االستقبال عندنا الفترة الجايه
عشان نرحم دكاترة العناية من الحقونا ورسومات قلب طالعه ونازله وكده
لذلك من موقعي هذا
انا مش متفائلة بالكورنيش الجديد
د .دعاء محمدي
2020\10\5

 كان لي
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صديق فيلسوف ظن انه يعلم لغة الحروف
ولكن لَلسف رزق في حياته بأشياء لم يدركها
فصاحب ظنه بخير عندما رأى له الخير ذكر عيوبه لمن يحبه
وصاحب اخر ظنه صديق العمر
ولكنه غار من حب الناس له
فماذا يفعل هذا الصاحب قلب الموازين والحقائق
وقطع على قلبه الطريق
بأن قلب الحقائق وغير الثوابت
وقلب عالقته بمن يحب و قلب مميزاتها عيوب
وهو في داخله يقول لنفسه لماذا يحظى صديقي بكل جمال في هذه الدنيا و لم اناله انا من اين له
بحسنة الدنيا
هكذا بعض الناس تظنهم على خير و هم يكرهون لك الخير
خواطر
د .دعاء محمدي
2020\9\20

 حدث بالفعل
ركبت تاكسي
في العادي منذ ازمة الكورونا ما باحاولش اكشف عن هويتى الن الناس والحمد هلل بتخاف مننا
حكمت الظروف و جت لي مكالمة تليفون و كانت عن الحاالت و االحوال
و سواق التاكسي استنتج انى حاجه مهمه و زاد خوفه منى
ولوال المالمة كان نزلنى فى الطريق
و بعد ما خلصت المكالمة لقيته بيقولى انتى معاكي بخاخه كحول
طلعت ورشيت عليه وقولتله المفروض انت كمان تكون معاك كحول والبس كمامه
وسبحان من صبرني عليه
يعنى انتوا تلفوا ف الشوارع و المحالت و عزايم رمضان و تيجولنا تعبانين و جاى قرفان مننا
نفس الناس دى هم اللي بيدخلوا يكسروا و يشتموا فى الدكاترة و التمريض
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مش القيه كالم يعبر عن الموقف و هللا
و لدرجة انى سيبتله باقي األجرة ألنى خوفت من منظره
لنا هللا
د .دعاء محمدي
2020\9\8
 اليوم تاريخ مميز
2020/10/10
من اول اليوم بادور على شيء يطفو على سطح االحداث
و اذا بحدث غريب و مميز
اال و هو حريق بشقه استاذ جامعي
الحريق شيء وارد و ربنا يكفينا شر النار و عذابها دنيا و اخره
و لكن السبب هو اللي غريب
انها نار الغيرة
ايوة زي ما باقولك كده نار الغيرة
الزوجة االولى تعلم ان زوجها تزوج عليها فأشعلت النيران فى الشقة و بداخلها الزوجة الثانية و
اختلفت االقاويل فى وجود اطفال فى الشقة او عدمه
طبعا و الن الحادث فى الغشام بالزقازيق
اول حاجه اتصلت على أصحابي الغاليين اطمن عليهم يا ترى مين فيهم قل بعقله واتجوز على
مراته
و خاصة سكان الغشام
و بعدين بتحليل بسيط للموقف
انقسم الناس بين اللى بيقولوا للست برافو عليكى اخدتى حقك و بين المعاقبين لها و بشدة
بصراحة رأيى البسيط
انا باستغرب ايه ممكن يكون دفعها لهذا الفعل
ما الذى يدفع طبيبه للقتل او حتى الشروع فى القتل
شئ مفزع حقا
ال شئ فى الدنيا يا عزيزتى يستحق دخولك قسم شرطة متهمه بالقتل
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اختلفتوا انفصلوا العيشه التى تدفعك لمعصية الخالق ال تليق بك
هو تزوج و الزواج حالل
انتى رفضتى العيش معه الطالق ايضا حالل
لكن ال احد فى الدنيا يختلف على ان قتل النفس التى حرم هللا قتلها اال بالحق حرام
و ان دم المسلم اشد حرمة من حرمة بيته الحرام

ال انصب لكى ميزان فكلنا مخطئون
و لكن اذكرك عزيزتى ان ما عند هللا خير و ابقى سواء صبرتى و رضيتى بالعيش او انفصلتى

و انت ايها الزوج عليك من المسؤلية مثل ما على زوجتك
فانت اعلم بطباعها و تهورها
فما تحطش البنزين جنب النار

اما موقف الزوجه التانيه غير واضح فى هذا الحادث
و اللى اكيد بدونها ما كانت الجريمه

و نرجع للسؤال الوجودى
ليه الست ممكن تسمح بالخيانه و ال تسمح بالتعدد
ليه اصبحنا نستنكر ما هو حالل و نؤيد العرف

و سؤال اخر
انت ايها الزوج ها تقدر تأمن على نفسك للعيش مع الزوجه االولى مرة اخرى
اعتقد صعب جدا افتقدوا االمان

واخيرا
اختاري رجالً
ال يخاف من إظهار حبه لكي أمام الجميع
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لكن اسألى االول عن مراته االولى
يوميات
د .دعاء محمدي

 على باب البيت
داخله بتكلم فى التليفون
بعد ما خلصت المكالمة
و بافتح الباب
استوقفنى وجود طفلتين قمرات ما شاء هللا
ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ألهلهم
منتظرين يأخذوا حصه عند المدرس فى نفس الشارع
لقيت واحده منهم بتقولي ممكن نعمل مكالمه من تليفونك يا طنط
من عيون طنط تؤمري حبيبتي
قولي الرقم و اتصلت اول مرة محدش رد
فقلتلها بتكلمي مين
قالت ماما والتليفون اللي معايا فصل شحن
قالتلى أصل ماما ممكن ما تردش عشان رقم غريب
فاتصلت تانى
و ردت الحمد هلل و كلمت مامتها و قالتلها انها فى الدرس
من الحوار واضح ان االم فى الشغل مش فى البيت
بس بصراحه
الموقف اخد تفكيري
و فكرت يا ترى لو حد غيرى او وقعوا فى ايد حد معندوش ضمير البنات قمرات و يتخاف
عليهم
ممكن تكون العاقبة صعبه جدا
لقيت نفسى بادعيلهم ربنا يسترها معاهم
و افتكرت والدى رحمة هللا عليه و دعيت له من كل قلبي
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انا كنت رايحه استلم تكليفي كطبيبه و ما رضيش يسيبنى اروح لوحدى و راح معايا اسماعيليه
اول تكليفي كان هناك
و افتكر يوم ما رحت اعمل تصريح مزاولة المهنة اخدنى انا و أصحابي و راح معانا
و كتير جدا مواقف
و الحمد هلل سعيدة جدا بأسلوب تربيتي
و لو عندي بنت ما اتمناش غير انى احاول
اعملها اللي اتعمل معايا

و لو اتكلمت عن امى ربنا يبارك في صحتها
ال ينتهى الكالم منتهى الحزم فى التربية
ام بكل ما تحمل الكلمة من معانى راقيه لَلمومة
و افخر دائما انى ابنة رجل عظيم و امرأة فاضله
ربنا يحفظنا و يحفظ بناتنا
و يسخر لنا دائما ما يخافون هللا
د .دعاء محمدي
2020\8\23
 اليوم بدأ
تاكسي وديني مستشفى االحرار
و حيث انى صاحيه بدرى و ما باتكلمش مع حد الصبح
السواق مشغل اغنيه يا ملطشة القلوب يا جالب المصايب
خير  ...يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
الحمد هلل على كل حال و حيث ان المشوار طويل
السواق ما شاء بدأ يفتح حكايات و لما ربنا فتح عليه
بيحكي جريمة قتل حصلت فى احدى القرى المجاورة للزقازيق
و انا ما باردش مش تكبر بس انا لسه مصحتش اصال
و يسترسل فى الحكاية ان اللي اتسرقت سيده مسنه تقيم بمفردها
و اللي سرقت الخادمة اجرت تالته معاها عشان يسرقوا الست و لما حست بيهم قتلوها
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بدأت اصحى الحمد هلل "جريمة قتل"
و استوقفتني جملة سيده مسنه مقيمه بمفردها
خرجت عن صمتي و سألت ال حول و ال قوة اال باهلل
يا ترى معندهاش اوالد
لقيته بيقولى عندها اربع بنات و لدين متجوزين و قاعدين فى نفس القرية
احساس رهيب بالحزن انتابني ليه كمية عقوق الوالدين اللي منتشرة فى المجتمع

الحمد هلل اليوم اتقفل خالص
شكرا يا عم السواق
و احساس هات صباره و ادفنى يا ببالوي
د .دعاء محمدي
2020\9\15
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