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.. إىل روح شيخ العربية

أبو فهر حممود شـــــــــــــــــاكر..

.. إىل فتاة قصائدي

.. من جتمع بني لطافة أمّي ومالمح املوناليزا الكئيبة

. إىل كل متذوق لألدب

بقلم

رؤوف بن اجلودي
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بسم اهللا الرمحان الرحيم

مقدمة

�ٔ  ما جّرين ٔ�;داث ل5س كام كتب هذا الك)اب، وٕان اكن كتا� حييك ا

تُناقشها كتب التارخي (ٔ�ن كتب التارخي حتتاج ٕاىل ;اD تBٔهب قصوى ول5س احلال 

�ل`س^بة لنا)، و ٕانّام كام Wروهيا من شاهد وXاWن احلادثة ال Tري، فلنقل Nّٔن الك)اب ما 

N~ِلّف ٕاّال ل5ُس^تBٔ}س به فx جيري وما جرى Xىل ;ّدٍ سواء. فلnسمي كتايب صيد 

النفس، ليك ال Wكون حمكك Xّيل قاس^يا، بعد الفراغ من قراءته،  اجلNٔو خو �اطر، 

فلمك Nٔحّب Nٔن يبصم الاكتب يف كتابه، و�كون � روتوشاته وملساته اخلاصة، 

وي�سط بني هذا وذاك نظرته واس^ت`�اطه، بعد التحق�ق والتنق�ب العميقني، ف��ّيلِ 

را، Xىل ب5ّ£ة وبصرية ال لقّرائه ما اكن عندمه مهبام، وWكشف هلم، ما اكن مس^تو 

يت¨للهام شك وال ريبة. وNٔ§ ¦ام بلغ يب أ�مر فلن Nٔتعدى Nٔن �Nٔون مصفف لكامت 

وNٔفاكر، ٔ�ضعها لقارئ يف قالب فاكيه ©رة، و يف قالب ªّدي ©رة Nٔخرى، Xىل 
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الظرف، وال ت`)ظر مّين Nٔن �Nٔلع ديين وعق�ديت،  حسب ما تق)ضيه الرضورة و

اكل�رشة لجسم، ٕاذا سلخهتا، رNٔيت  -العق�دة وا·Wن-س^تلهام، فهام ٕاّ�ن الك)ابة و´

Nٔخطو  الخملوقا Nٓخر Tري بين ال�رش، فBٔ§ مىت ر;لت وارحتلت بفكري وخميليت، 

ٕاال ٕاذا رض5ت Nٔن Nٔ}سلخ من  ،Nٔرىض بدونه زادا وال خطوة ٕاال و�ري الزاد زادي

 !! Æرشيت Åحية الوادي

حىت مسعت لقمل شقهيا وزفريا، ولُهاÉٔ ،Êنه ها Nٔ§ مل Nٔخرج من مقدمة كتايب، 

Xىل  -هذا القمل-الك)ابة، فمل يتعود ومشقةَ  فهد مفرتس، وما Nٔحس^به ٕاال عياءَ ل طريدة 

طول املسري، وال Xىل السفر ملسافات بعيدة Åهذه، وال هو تعود السفر بدون 

وصÒ تدفع عنه و بال بدون ب مبحطاهتا املرتام�ة، رطة، معّملٌ Xلهيا مسار الر;Ò،ا�

 التيه والضالل. 

، وتقلبه �ريد و ما عساه Nٔن يفعل هذا القمل وهو Nٔسري بني ثالثة Nٔصابع توØه، ح�×

، فهو ل5س ٕاّال Åجندّيٍ اÞي ينصاع لÜٔوامر، ف�نفذ ويلزتم .. Úشاء اموتعبث به �يف

ف الك)ابة، وأ�قالم لهذه املهّمة كثرية لتنال رش ، ول5س بعد هذا ٕاال السجن والعقوبة

 وخوض غامر هذه الر;Ò الش^يّقة، ر;Ò "البحث عن اÞات" وتدوWن "املذ�رات".
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ك فلقد Nٔبعدت بك الر;Ò، واحنرفُت بك عن موضوعها، بمل Wكن هذا عهدي 

حفدييث èس^ت�ذبك ٕاىل شعاع يرتاءى ç من ثقب �ب املعاين، مفا ٕان تف)ح الباب 

ة ملعاين Nٔمجل وªNّٔل، فnسحبك وقد Xىل معىن ما، حىت تُفنت حبزمة من أ�شع

غش^تك Æسحرها و هبرØا، ف)قمي يف ر�ض الñم ما تقمي، وال �ُزال عنك الغشاوة 

حىت Wزول عنك Nٓخر õNٔر لتô الطالمس، ف)فطن لت�د فكرك قد بَُعَد عن ا·رب 

بفراخس، وهذا ;ايل و;ال من Nٔصبح أ�دب èرسي يف دمه بدل الرشايني، 

 . رثيدقه الرئ5يس بدل الوNٔصبحت اللكامت طب

وملا اكن مس^تق�þا من لك وªه، �رك احلوادث متر بدون تق�يد، وتتواىل بدون 

ِك  تدوWن، اكن احلرّي Nٔن Wكون للك اكتب مذ�رته اخلاصة، يضع فهيا ما Xلق Æَرشَ

فُ)بتذل، بل Wك)في Æرسد أ�مه واملهم  اخلاطر، فال يBٔيت �لك التفاصيل Xىل وØها

Nٔن يُضفي Xلهيا طابعا فاكيه، و خيرØا يف قالب مشوق، كام تق)ضيه فقط ال Tري، و 

 هذه الك)ابة عند Nٔهل الصنعة.

فلام اكن لهّمة وØان، وØا حشذته خلوض غامر الك)ابة، فرتاه �راقا المعا بتّارا ¦نّدا، 

ووØا خسرته لصدNِٔ الكسل ونوِم الصبþة فال �راه �ملنظر أ�ول من الربيق 
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وØه فمل يرتك ف�ه موضعا ٕاال و وNٔمّر Xليه صديده، Þا  �هتماِ فالصدNٔ قد والمعان، 

ِغزالن الرباري، فBٓيت �ملعين فBٔقميه  -ٕاّ�ن الك)ابة-�راين يف فقرة ما }ش^يطا Nٔوا�ب 

Xىل Nٔصو� و Nٔجهتد ف�ه ولعّيل Nٔص5ب، و �راين ©رة Nٔخرى �امال �سوال جتّر 

املعىن من ªٔNداث الفهاهة (عكس احلروف بعضها يف مو�ب حزن وNٔىس فBٔخرج 

الفصا;ة) معوج� القامة، مضطر�، ¦ّدم املبىن، Xليه س^xت إالرهاق والعياء، فٕان 

اكنت يل حس^نة يف أ�وىل فا�زتلها �لس5�ة تنالين يف الثانية، و�ن م£صفا فال �رى 

 مّين اخلطBٔ ف)ذيعه و�رى من الصواب ف)كمته، فهذا س^يكون ظلام ال Nٔرتضيه لنفيس

 وال لغريي.
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 أين الشاهد ..

متّر أ��م مر السþاب، ويُطوى العمر طّي الك)اب، ف5شهد هذا وذاك، 

ن ذرو(وهو من ف)ات أ�;داث، ومِ ما يلصق �Þا�رة  ومن لنا Åشاهد Tريَ 

لغبار) املالÆسات، ٕاّما جعزا Nٔو �سال Nٔو اس^تخفافا Nٔو ٕاس^هتتارا، ف£ظمل مس^تصغر ا

فه�ي اجلانية ا�ّينِ -فلندع الñم عن النفس ªانبا ،يعابذNٔ çنفس^نا و التارخي مج 

صاصها لق�ت Xلهيا ا�هتمة، فال م£اص ٕاّال Nٔن تق)ّص من نفسها، ف�كون قِ مفىت X-  �Nلهيا

 !! ´نتþارمبثابة 

Xليه  �ىنيُ ض يف الñم عن التارخي اÞي هو ذا�رة أ�مة، وا�ٔساس اÞي خُ لنف 

، س^يص5ب لك ، ٔ�نه ظٌمل م)عدٍ مل Nٔ;دٍ ل5س Åظُ لمه رصح احلارض واملس^تق�ل، فظُ 

مفن  ، Bٔيتأ�ج�ال اليت س^ت وNٔ أ�ج�ال اليت يه ق�د إال}شاء (Nٔو ما èسّمى �ل`شء) 

 مجÒ هبم ىلقيُ و و يُق)لع Nٔص� م£بته ُجيتث  س^تBٔصل ªذوره وق�ل Nٔن Úُ ذا اÞي س^يَ 

ل ما يعقل من Nٔمور ، ف�عقٕاىل ا·نيا (هذا اجليل) جلهاD، فلام يBٔيتا يف غياهب جّبِ 

لو§ وال طعام وال وال �د نفسه �لقا ªديدا، ال يعرف ملاضيه ال ٕاسام فس^يدنياه، 
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اكلعلكة لوÅها )راحئة، سوى صدى ورساب وNٔساطري وسامدWر، تتلقاها أ�لسن ف 

ويلحن فهيا من يلحن فهيا،  ف)بصقها مطاطا ال سكر ف�ه، ،;الوهتا قىضحىت تُ 

ات ودوا�ر، و توابل وخام�ر، ليقد¦ا جليل ال Xمل � وال م£عرª من Wزيد وWزيد فهيا

Tري Nٓبه ويn£اولها تناوال حس^نا، تق�لها ق�وال حس^نا، � ق�اس وال ذوق وال ٕاحساس، ف 

 !! Nٔن ٕامسها ©رخي ح�نئذ ، املهمابلوهنا وطعمها وراحئهت

هذا يشء طبيعي وم£طقي  و ؟èسBٔل: Nّٔىن çَ هذا س^يو! لهذا اجليل Nٔن نمو 

ة، فمل يعرف لون وطعم وراحئة التارخي احلق�قي ليك يقارن ويوازن ب5£ه وبني لغاي

 ّDدNٔ سامءقاطعة التارخي املزيّف، بل اكتفى مبا ·يه من� !! ، تطابق أ

لن Nٔلوم هذا اجليل ٕاذا اكن قد قّرص اجليل اÞي ق��، ولن Nٔلوم اجليل اÞي ق�� ٕاذا 

Nٔول ح�ة لؤلؤ، تناõرت  تذا انفرطقرص سلفه قط، ف)ô سلسÅ Òحبات العقد إ 

ك�ح وW العقد  بBٔول ح�ّة بل ٔ�ن ل5س هناç ما ميسك ق)داءً ا�يق احلبات ال 

 .انفراطه

 ..؟؟حقا وهل انفرط العقد
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وين ، لوخبّ مكرة �Nٔهيمايل ولهذا السؤال، اÞي لو اطلع Xليه مؤرخو إالسالم من �َ 

  جرNٔيت وصفاقيت..Xىل  اوفاق ؤوا عيّين جزاءً قَ فَ ساين ولَ وا لِ سُ مَ طَ ولَ 

 ~N ّن�نا يه Nّٔمة مسددة، وNّٔمة ملهمة، وNّٔمة حمفوظة، ما )َ مَ مل ولن ينفرط العقد ٔ

 لها عقائدها. ْت َسِلم و دWهنا ظتفِ حَ 

0زلنا ا�Þر وٕاّ§ � حلافظون""قال هللا تعاىل  ٔN §ّٕا": 

 عن املنكر"تBٔمرون �ملعروف و�هنون  Nٔخرجت لنّاس "كنمت �ري Nّٔمةتعاىل:قال هللا 

 "ال جتمتع Nّٔميت Xىل ضالD" وسمل:قال رسول هللا صّىل هللا Xليه 

وقد سطع جنوٌم، رّصعوا Nٔفق التارخي إالساليم والعريب، �ك)ب موسوعية، انnرش 

، كتٌب حممكة إالس^ناد، م)ق£ة التBٔليف، واسعة املادة، �ريقها يف لك Nٔرªاء أ�رض

شوهبا زيف وال زيغ وال Nٔهواء وال عصبيات ، ال è الوقائع مصفاة احلوادث و م£تقاة

ٕاىل سÒ  لتلقي به وال Úرسع (وتNٔ ôوصاف متسح املؤرخ من الحئة املؤر�ني

 املهمالت).
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، Nٔنّين -وNٔمتىن Xىل نفيس أ�ماين - ، Nٔقول ف�هقلميخبط وها Nٔ §Nٔضع اXرتافا رمسيا، 

نفخت نفيس لو كنت Nٔمô قالمة قمل Nٔ;د هؤالء أ�Xالم بل وNٔهوهنم Xلام، ل 

اكلبالون، وNٔومههتا �ملاكنة املرموقة، والعمل املس^تف�ض، ولك)بت ما ;دث وحيدث، 

��رئ ذميت Nٔمام ج�ٍل س^يBٔيت ورمبا Nٔىت .. لكن ههيات.. فBٔ§ دون ا·ون .. فهل من ٔ

 !! س^يّارة تلتقطين من غيا�ت اجلب

مهم طالبيه، هذا العمل وهبت، و�ارت  نَ هَ ومرت أ��م، وتتابعت العقود، و وَ 

èُس�nاح –و0زلت هبم نوازل الكسل وامخلول والف)ور واÞبول، وأ�مة إالسالم�ة 

`هتك حرمهتا، وتُطعن يف �ارصهتا، خبناجر حتمل بصامت XNٔدائنا عرضها، وتُ 

  !!معا وNٔدعيائنا

، احلقائق وا�ٔ;داث، واملصائب والنك�ات، والف)و;ات وال Nٔ;د èس�ل لتارخي

لو واملّر مجيعا. وال Nٔس�nعد Nٔن �كون هناç حماوالت ونيات ، واحلو´نتصارات

حس^نة يف التBٔليف، لكن تبقى حماوالت �رى أ�;داث من زاوية ضيّقة، ماك§ 

، وال تصلح �س^نٍد ات) Xىل ٕارواء الظمّيِ وٕاش^باع ا�هنموزما§، ف)قرص عندئذ (املؤلف

 ُèي ق�ُ  س^تدعىÞىل هذا العرص واX شاهٍدÅ ْٔيتيBن يNٔ و �، ٕاالNٔ هبا املؤرخ بعد قرٍن 
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العورات  5سرتُ سَ قرنني ل5سد هبا موضع ٕاصبعٍ يف جسٍد Xار من ثقافة Nٔسالفه، مفن 

 يوم�ذ. 

، وال حتقرّن و�بريهُ  فهذا هو الشاهد، "التارخي" Nٔو �ٔ�حرى "كتابة التارخي"، صغريهُ 

 .. موسوXة التارخي من حصا احلوادث صغرية فٕانّ 

1111111111111111111



 

12 

   سوادي من شيءٌ 

نصفي أ�بيض، ملا يقرتفه نصفي أ�سود، وقد عهدت لهذا أ��ري بق�ادة Nٔعتذر ل 

نفيس و�بح هواها وتق�يد مالذها وم)اعها، و توجهيها توجهيا حس^نا، فاكن ٕاليه 

املنهت�ى يف الترصف والقرار، فساقين ٕاىل املهاç و ما طفقت Nٔخرج من ّمه حىت 

قدري، وNٔن السعادة ما يه ٕاال  يوجلين يف ّمهٍ Nٔعظم وNٔكرب، ويومهين بBّٔن التعاسة

Úسلية èس^تعملها الك)اب ليخمتون هبا القصص الغرام�ة وي�8وا هبا أ�مل يف قلوب 

 خياجلين به اكنالقّراء ف�ت¨ّدرون. وصنع يل من طينة الهوى ٕا�، صدّين عن سامع ما

وغّشاين حىت Nٔصبح مضريي، و من رؤية الهدى اÞي اكن Wرشدين ٕاليه �رهاين، 

 !! املس^تقمي اÞي ال ح�دة عنه لرساطاالتيه 

ْت مهّيت يف اقرتاف ا�Êٓم وار�اكب املعايص، وفرتت �ملقابل عن حّب اخلريات، لَ فعَ 

واكnسح سوادي، مسا;ات البياض يف دا�يل، حىت ØNٔز Xلهيا، وما تبقى مهنا 

.. من زحف السواد احلاB çٔر ٕاىل هللا Nٔن ينقذهاجتسوى بقٌع م)ناهية يف الصغر، 

 لطخ صفþة قليب ورو! بدرن الس5ّ�ات، ال Nٔراعي ٕاّالً يف نفيس فسادا، N~  ُت ثْ فعِ 
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ار لتô الس5ّ�ات ذفرا كذفر املوىت املف)þّة ªNٔدا=م، بعد اس^تدارة ص، حىت وال ذّمة

 !! ..احلاذق ن��هال ال èسnشعر رحيها ٕاال لر< الزمان، 

ودوا�ر مدهلّمة، يغشاين يف م£عرªاٍت  ُت وء واملنكر، و ِرس ر�ب السُ مَ  �بُت ورَ 

 صبحْت و �N  عطلْت  بوصÒ ا�متيزي بدا�يل تَ من لك صوب، حّىت  ه (السوء)دجيور

 ُÚ َيطان، مفا د الش^ّ قودين ٕاىل مصائِ شري ٕاىل اجتاهات ا�هتلكة، وت ٔN �N ف�ُق ن  ّÞَ ة من

 �N من الثَ  غرَق حىت Dاحلا ôيف ت §Nٔخرى، وNٔ ةÞّ يف ِDومن  اليت ال تنقطع، ام

الس^يطرة  دِت قَ جبوار!، وÉٔهنا فَ  شعرُ �N  اكدُ ال �N  املتتالية اليت ال تنفصم، النك�ات

 ُÚ لهيا، فه�يX ُينسّري  Øِ ُحتركين كدم�ة ج�ّارةٍ لطة ، وسُ ة قاهرةٍ وّ ارج�ة، قُ �َ  اٍت من ،

  اكد Nٔراها.Nٔ أ�راقوز، خبيوط رف�عة ال 
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  خالصة كلّ النساء: قصائدي فتاة

 §Nٔالمه، و;Nٔ ٔكتب، فال ف)اة قصائدييل لٍلك م£ّا ف)اةN §Nُٔمل و;Nٔ لطاملا كنت ،

 Nٔس�nقظ ٕاال و قد Nٔهنيت القصيدة.

فال Úس^تغرب ٕاذا وªدت لقصائدي لكّها نفس الطعم ونفس الراحئة، فه�ي المرNٔة 

. هذه املرNٔة املغموسة يف ٍمي من ا·الل و الرتف، �رتدي ف)اة قصائديوا;دة، يه لـ

قاف�ة ªديدة. وال Úس^تغرب Nٔن �راين Nٔتص�ب لك يوم وز§ ªديدا، وتضع لك ;ني 

عرقا وNٔ §Nٔكتب عهنا، فه�ي Úس^هتô طاقيت الشعرية لكها يف الب5ت الوا;د والبيnني، 

 فBٔس�nقظو �رهق �ام حريف ;د الهاث، فال Nٔهن�ي قصيديت ٕاّال وقد �ارت قُواي، 

 من ;مل الك)ابة ٔ��D ٕاىل اكبوس النوم .. 

  ! Nٔحتّرس Xىل ما فرطت يف جفوهتاوNٔ§ يف غفليت النعاس^ية، ال 

Nٔ§م لتغفو عيين وWر©ح جسدي، و Úَسهُر يه Xىل Nٔمل كتابة قصيدة ªديدة، فهذا 

 لعمري ٕان مل Wكن خبال شعر� فهو ال خيرج عن �ونه جفاء Xاطفي.
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 .فلست �Nٔلكم عن امرNٔة معروفة العني صدقوين،

ل ضفا�رها، وشلك و صبغة فكام ØNٔل امسها، ورمسها، ولون عي`هيا، وطريقة تدا� 

Nٔظافرها، فٕاّين ØNٔل عنواهنا يف Æساتني الورد WNٔن تتخفى ال`سوة وراء العطور 

 وأ�لوان الزاهية...

و مبكرها  Øة،لك ما عقلته عهنا Nّٔهنا امرNٔة مبسا;ة قليب، Úََسُعه حبناهنا ولطفها من 

روFا ٕاال مسقط وح�لهتا من Øة Nٔخرى. جفامهلام العذرّي ميÜٔ فضاء برصي، وما 

رو! ووXاؤها، ولكامهتا ما يه ٕاال طرب Nٔذين وTذاؤها. فٕاىل WNٔن سBِٔفرG و يه 

تنnرش يف ربوعي Éٔجراس إالنذار، Úسد Xّيل لك م£افذ الفرار بتفكري فهيا، �ارج 

 نطاق ªربوهتا و �ارج Nٔسوار القصيدة.

عن ف)اة  سBٔقف ها هنا دق�قة مصت، Nٔسرتجع Nٔنفايس الشعرية، �ٔكتب من ªديد

 .Nٔكتَب عهنا يه وفقط يه قصائدي
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، و Nٔوخُز عرويق حبقن من دواوWن الفحول من ! �هنم رمبا سBٔ�هتم القوام5س، 

الشعراء، رمبا، ل5رسي البيان يف لك عرويق فBٔنبض شعرا لقصيديت و Nٔتدفق شعورا 

 .ف)اة قصائدييو شوقا لـ 

حىت �كnشف بBّٔهنا واسعة لك ال`ساء، متدFّن �لقصيدة، مفا ٕان تل�سها القصيدة 

حبيث جتر Nٔذ�لها وراءها، ٕاال ف)اة قصائدي Nٔصفها �لقصيدة ف)كون Xىل مقاسها ال 

 �زيد وال تنقص. 

 قاموس من قوام5س اجلنّة. فNٔ §ٔBنُظر ٕا�هيا بقليب، وال ªNٔد وصفها سوى يف

 فلو نظرُت ٕا�هيا بعيين، لفرت هذه العني من حمجرها ٕاىل م£فى العامء، ف)�دين 

عندها Nٔتلمس مؤخرة رNٔيس، �ح8ا عن وسادة الرèش، و Nٔتلمس ظهري م£ق�ا Xىل 

فرايش، فBٔتيقن Nٔنه ل5س جمرد ;مل بقدر ما هو وªه احلق�قة املتربج بBٔنواع املساح�ق 

 الفاتنة، فBٔعود ٔ�تلمس رNٔيس ©رة Nٔخرى �ٔ�كد Nٔنه ما طار مّين من فرط ما رNٔيت.

 Nٔن Nٔحظى بلقاهئا، صعٌب Nٔن �ك)ب عن فك8ريا ما �Nٔره نفيس Xىل النظم، عىس

امرNٔة �رتدي معاين اللكامت، وتنام ما بني السطور، Xىل Nٔرجو;ة تتBٔرحج بني 
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مفا Nٔش^به طنني القوايف، بقرع �ل¨الها، و يه �رقص Xىل خ�وط  الشطر والعجز.

تفكريي، ©رة، و©رة Nٔخرى زاحفة Xىل بطهنا اكٔ�فعى �راودي ٕالهايم بل تفرتسه 

و قد خييّل ٕايل Nّٔن هذه الف)اة  ! Nٔن ي�)كر معان ªديدة، Úس^تويف وصفها وهتّدده،

حورية Úس^بح يف حبرية دوايت، ف)�دين XNٔلق يف صنّارة قلمي طعم املعىن املغري، 

�صطاد ان�nاهها، ول5س Åصنارة سوى هذا القمل، ول5س يل Åخيط سوى خ�ط ٔ

 . ٕالهايم.

ا�Þرى ليلصقها Xىل ªدران خميّلته لك حمّب ميô صورة حلب�5ه، ف�خرØا من درج 

ساXة من الزمن، و قد خيفهيا حتت الوسادة يك �زوره صورته يف م£امه، ٕاّال Nٔ§ فقد 

Nٔرحت قليب من عناء ´س^تخباء، فBٔلصقت قصيديت حتت جفوين، �ٔرى ف)اة 

 !قصائدي لكام Nٔمغضت جفين

 :مكرها ÚسBٔلين ف)اة قصائدي يف اس^تحياء يواري-

 "مبا تصفين؟؟لو كنت ماج£ا "

 : قلت -
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وNٔنت تنغمسني يف حميط اللكامت �العة لك Nٔثواب الكرب واحلياء، تتلقُفك حروف "

لكاميت لتغرقك يف ظلمة اخللوة، فBٔبعث بBٔ§ميل رسوال ليعبث بتقاس^مي وØك 

 "يف وضعي هذا ةالوضاء، فBٔ�متس نورا ييضء وحش^يت، ٔ�عرف الك)اب

 :فnسBٔل ،وراحت مبكرها املعتاد تضيق اس^تجمعت Nٔنفاسها وNٔزالت ق£اع ح�اهئا

 "وNٔنت العف�ف ماذا جتدين؟؟"

 : قلت وال�سمة ال تفارق حميّاي -

Nٔنظرك بقليب لهذا فوصفك يشء ال يدرك، فالقلب ال ي`هبر �ٔ�لوان ا0هباره "

ال تعرف الثبات، فك8ريا  تNٔ ôش^ياءٌ  �ملشاعر، وال �ٔ�شاكل ا0هبارُه �لعواطف. و

ملواقف اكلوصل والهجر والفرح واجلزع والوفاء واخليانة، ف�كون  ما يتعرض القلب

 "مردود إالحساس والعواطف ف�ه مبقدار ما Wاكبد من هذه املواقف

 :قالت وقد �ار مكرها

 "وهل يَفُرت ح�ّك ٕاذا وقفت Nٔ;د تô املواقف؟؟
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 : قلت لها و قد اسرتخ�ت

Wرجع Nٔدراªا لوراء،  احلب رسطان ال يُعرف �رؤُه، قد Wزيد ولكن مس^تحيل Nٔن"

 "هل Nٔرض5ت غرورك؟؟

 :قالت

نعم ، ولن Nٔس^تعمل ح�ليت بعد ا�ٓن فلقد Nٔثبnْت ٕاخفاقها Nٔمام مكر ودهاء "

 سذاج)ك.
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 !!الطموح : بني مسادير األحالم و صدمات الواقع 

 ôشوُهبا كدٌر وال يعرتهيا د}س؛ ففي تè يو· إال}سان يف هذه ا·نيا ورقًة بيضاء، ال

ملبكرة يتحرك وفقا لقانون الغرا�ز واملنعكسات؛ ليبقى كذç ٕاىل يبدNٔ يعِقُل السن ا

أ�ش^ياء، ف�فرق عندها بني اخلري والرش والضار والنافع واحلسن واليسء من 

أ�ش^ياء، و�كون معرفة التباWن بني هذه أ�ش^ياء بقدر قوة املعمل اÞي Xلمه وبقدر 

 .تBٔثري احمليط اخلارX Rليه سلبا و ٕاجيا�

 .ف)بدN~ تتكون ·يه ثالث Nٔمور : خشصيُتُه، م�ادئُُه و عق�دتُهُ 

ف)ظهر خشصيُتُه من �الل املواقف اليت يتعرض لها يف مسلسل احلياة فُ)كس^ُبُه 

 .تô املواقف جتار� يه الن��nة احلمتية للك معل Nٔقدم Xىل فع�

يف ا·وD، فهو Nّٔما املبادئ فه�ي أ�ساس^يات اليت تقوم يف النفس مقام ا·س^تور 

مؤَسَسة لتكون الرادع ٔ�ي �لل Nٔو جتاوز؛ وال �كون قوة متّسك املرء مببادئِه سوى 

 .بقدر قوة وضعف لك من العاملني : خشصيُتُه واعتقاُدهُ 
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Nّٔما العق�دة (يف إالطار العام) يه تô املُسلَمات اليت �رمسها احلياُة يف قلب لك 

ابÒ لتغيري حبمك ا·ليل ليث�ت حصهتا Nٔو ق -Xىل ِغرار املبادئ–ا}سان ، ويه 

 . بطالهنا

ٕاىل ªانب لك هذا يوªد عنرص رابع ، هو ذاتُُه العنرص اÞي Wرفع من هذه الثالثة 

اليت ذ�ر§ Nٔو حيّطها وهو امليدا الفس^يح اÞي èسمى "ـــ:"املعرفة" اليت يه Tذاء 

 .العقل ومصل القلب ووقود الروح

ٕاّما Xاملا –Nٔن يُق�َل Xىل م�دان  -اكن ديُنُه Nٔو لونُه ٔ�و م£بتهُ ¦ام –وال يُعقل من امرء 

ول5س يف صدره تô الشعÒ اليت تُدعى "الطموح". فالُطموح هو من  -Nٔو م)علام

جيرجر املرء ٕاىل Nٔهدافه جّرا لينال املُاكفBٔة واملنصب وا�Þر احلسن؛ فإال}سان اÞي 

جمرد عنرص ماص Nٔو �ٔ�حرى  -نيايف ا·–ال طموح � ا}سان هاç ال حماD، هو 

صفر Xىل ال5سار ال قمية �، فقد ق�ل "قمية لك امرء فx اكن ُحيس^ُنه" وNٔقول Tري 

 ."م)ل�لج مضيفا ٕاىل ذç القول البليغ :"وقميته Nٔيضا فx يصبو هو ٕاليه
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فالطموح لÜٔحسن ¦مة و س��ل لك ا}سان يف هذه احلياة، فهو Wر�كز Xىل Nٔش^ياء 

دميوم)ه واس^متراره، Éٔن Wكون إال}سان مفعام �ٔ�مل، وNٔن �كون عق�دته  Xّدة حتفظ

حصيþة يف Nٔن يصل ٕاىل ما يصبو ٕاليه، وNٔن يثق فx يفعل ومع من يتعامل، و Nٔن 

يصرب Xىل أ�ذى فx يقدم من ªديد Nٔو يصلُح من قدمي، وNٔن èس^تف�د من لك 

.. ال خيلو Nٔي م�دان من حماوD فاشÒ وèسمهيا جتربة و يعود ليþاول من ªديد 

العراق�ل، وقد يؤىت املرء من الظروف كام قد يؤىت من الناس ويف Xهام èشلك 

العجر عن حتق�ق املراد Xائقا، ول5س يشء Nٔعىت من لك ما ذ�ر§ من املثبطات 

اكلعزمية الفالذية، فقد ق�ل "العواصُف تق)لُع أ�جشار السامقة وتداعب أ�عشاب" 

ع اخلطوب، و موا�بة املشالك وال تيBٔس، فاحZل الفشل وارد فمك مر§ يف قرا

واحZل الن�اح كذل وارد، لكن ق�ل احملاوD هذه احلسا�ُت ما يه ٕاال رضبة 

الزب؛ مفا دام الفشل Xىل Nٔقىص تقدWر هو لبنة صلبه ي�ىن Xلهيا جرس الن�اح، 

يبقى بعدها فسBٔفشل قدر املس^تطاع فقط ٔ�زيل عّين لك احZالت اخلطBٔ، ولن 

 "."الن�اُح املؤكد وح�د و سوى احZل وا;دُ 
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 وNٔخمت بقول N~مرء الق5س ٕاذ �اطب صاح�ه اÞي ي\س من النرص ٕ�زاء غزو ق�رص

: 

 �ىك صاحيب ملا رNٔى ا·رب دونه = وNٔيقن بBّٔ§ ال حقني بق�صــراا

 فقلُت � ال تبِك عيُنَك ٕانّمـــــــا = حناول ُملاك Nٔو منوَت ف£ُعذرا

*   *   * 
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 !! أفتخر لستُ أنا، أفتقر 

، فال Nٔقوى Xىل ردعها ..  من Wرى ;ايل وN §Nٔ~دافُع نفيس عن الغّيِ

من Wرى ;ايل س^يفهم املعا§ة اليت XNٔا0هيا يف موا�بة هذه احلياة الفاسدة من لك 

 ôنُّه تNٔنّه من الُعرس مباكن، و�صوب؛ وما Nٔراُه مسي Øِاد النفس �جلهاد ا�ٔكرب ٕاال ٔ

ّز إال}سان Nّٔزا، Bٔ س اليت N~سك£ت هذا اجلسد املهنك، هبا الغرا�ز والزنوات تالنف

فُ)قلُب مضجعُه و �رسل يف فكِرِه هواجس Xىل شلك صور ُمعرية فُ�صدقها هذا 

 اجلسد Nٔو Wكذهبا .. 

ويف ظل الواقع الراهن، WNٔن �اكد الف)نة متيش بني الناس Xىل قوامئ، Xارية من 

£ودها، تلتِقطُ الغاوWن وNٔحصاب الُقلوب الضعيفة، تلتقُطهم  Nٔثواب الnسرت مرِسÒ ج 

ف)َرصَعهم لُتدِ�لهم يف صفوفها و Úرسمه كام Úشاء و تعبُث هبم كام Úشاء وتنال من 

 ُطهرمه نقاهئم كام Úشاء و�يفام Úشاء.
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Nٔو رسول القلب كام يُقال)، قد خرج عن املعهود وراحت (فBٔنت �رى هذه العني 

وهناك ، �رسُل هبا ٕاىل القلب لُتفِسَدُه، و�رها تتحرُك يف حمجرها تلتقطُ صورا هنا 

عن خملفات تô الف)نة لرتع مسو¦ا يف هذا اجلسد  ---ال �اكد تث�ُت يف ماكن؛ 

 ه وتدوُسُه .. ؤ تط البايل، فس^تعبدُه الشهوة و

ا مفن طول أ�مل، وخفوِت إالميان يف القلب، يُؤىت املرء من ِق�ل نفِسِه، ولو َهناه

عن الباطل و شغلها �حلق، ملا احنرفت به يف مزالق ومدارج الهالك، وملا قام يف 

 الالم)ناهيني. ´0كسارو  �الهنزامرجعة وإالحساس  �اِجلِه هذا الشعور بال
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 هل للحبِّ عيد ؟

من -Nٔمض5ُت س^نواٍت Xَديدة و Nٔ §Nٔتزنُه بني دواوWن الشعر، وكتب أ�دب؛ Nٔصقل

 ~NقرNٔ ٔدب يف عصوره قرحي -�الل ما�يت أ�دبية والشعرية معا، وNٔتطلُع Xىل ©رخي ا

اÞهبية وTري اÞهبية، من شعراء ªاهليني و Nٔمويني وعباس^يني...مرورا Æُشعراِء 

املوحش، وصوال ٕاىل الشعراء املþُدثني، واقفا Xىل ما Nٔلفوُه من العرص اجلاهيل ٕاىل 

 .يوم الناس هذا

 ا�ٔديب الزاخر، نصيبا مفروضا، Åحظِّ أ�سِد Nٔو فرNٔيُت Nّٔن لغزل يف هذا التارخي

Nٔكرث؛ ولعّل Nٔساطري الُعشاق لوال الشعر الندõرت، ود�لت يف طّيِ ال`س^يان ومل 

 ! يبق �Þرها ص5ت

فك�ف لنا Nٔن ن`ىس جمنون ليىل "ق5سا" و جمنون عبÒ "عنرتة �ن شّداد"، و مجيال 

لعشق وNٔدوائه، فعىل رمغ ما اكنوا و مسلام "رصيُع الغواين" و Tريمه ممن اش^هتروا �

ف�ه من وªد و هيام مرتاحب، وشوق و صبابة ;القة، مل }سمع فx نُِقَل ٕالينا من 

 !! شعرمه Nٔهنم Nٔث�)وا Nّٔن لحّب عيد
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حىت Nٔتْت هذه الس^نواُت اخلداXات، فسمعنا الرتهات و رNٔينا اخلزعبالت و تفرح£ا 

õىل ضياع الهُوية ٕاX ات، وصفق£اþىل الشطX ر ضياِع الثقافِة، و§لنا من إالنتاكس

واملذD ما ُهللا به Xلمي؛ خفرج من بي`£ا من حيتفُل بBٔعياد ل5ست Nٔعياد§، ول5ست 

Éٔعياد§ يف يشء، ال يف التوق�ت لها ،وال يف طريقة إالح)فال هبا، فال تتفُق مع 

 .دي`£ا فضال Nٔن تتفق مع Xاداتنا وال تقاليد§ و ©رخينا

" Nٔو ما �رمجوُه زورا بـ"عيد احلب"، ويه �رمجة مقصودة، ففي سان فالنتان"

الnسمية أ�وىل 0كهة النرصانية يف طابعها العصيب الق�يل املطِبق؛ ويف الnسمية 

 .الثانية طابُع العاملية، فا�رت ما Úشاء من إالسامء فاملّسمى وا;د

ال §قة لنا فهيا ولسُت هنا بصدد الرد Xىل الغرب ٕاذ Nٔ;دثوا ما Nٔ;دثوا، من Nٔعياد 

وال مجل، بل حنن بصدد الرد Xىل بين Dªتنا اWÞن يتلكمون بBٔلس^نn£ا، اWÞن �عوا 

 !!! دWهنم وثقافهتم ولغهتم بعرض من ا·نيا قليل

ح)فال هبذا العيد، بقدر ما هيمين مىت و�يف ´وال يعين هنا Nٔن Nٔرسد قصة بداية 

أ�مة، ومل èُسمع حسيþا حىت؛ بدNٔت تفىش هذا ا·اُء بي`£ا، وبّث مسومه يف جسد 
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ح)فال بعيد رNٔس الس^نة النرصانية، ومضت أ�مة إالسالم�ة يف ضاللها �الالطامة 

 Òليك ما حيدث يف ليX رسدNٔ صبح العيد عيد§، والصليب صلي�£ا، ولنNٔ حىت

 !!! ح)فال ليك ال Nٔجنس هذا املاكن الطاهر من املقال´

Nٔن �رى نرصانيا يعمل من دينه  -ولو ªدال –ل قلُت: � بنو Dªتنا، هل يُعق

Nٔن يق�ل Xىل  وعق�دته يف النرصانية، ما يعمل املسُمل يف دينه وعق�دته إالسالم�ة؛

ح)فال بعيد من Nٔعياد املسمل و يتقرب �لنحر والزاكة و الشعا�ر ا·ي`�ة ´

 ! إالسالم�ة !هل هذا معقول، � Nٔوىل أ�لباب

Øة رNٔي الرشيعة الصحيح، فٕان لمسمل عيدان ال Êلث  هذا من Øة التقليد، ومن

هلام : عيد الفطر وعيد أ�حضى؛ ففهيام القدر الاكيف، وما Nٔ;دث من بعُد فل5س من 

الرشع وا·Wن يف يشء، "ٕان يه Nٔسامُء مسيمتوها Nٔنمت وNٓ�ؤمك ما 0Nٔزل هللا هبا من 

 عيد؟هل حقا لحب  سلطان"، Nٔفال Nٔطرح Xىل من عنده بق�ة عقٍل:

وهل حنتاج ٕاىل يوم معني ل`شعر من حنب Nٔنّنا حنبه، Nٔل5س هذا خبال Xاطف�ا؟ 

 Nٔل5ست هذه Nٔ§نية إالحساس ؟؟
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وهل ختصيص هذا اليوم �لهدا�، س^يزنل الربكة و Wريس احملب كام يه يف Tريها 

 من أ��م؟ Nٔم Nّٔهنا حتت ارشاف ذç القس "فالنتان"؟؟

*   *   * 
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 عِشقٌ يف درجة الغليان

ُكنُت هنا ، واكنت هنا ، كنّا جسدا وا;دا ، ن`�ض يف قلب وا;د ، ونn£فُس يف 

رئة وا;دة ، ونقسم املهام بي`£ا نصفني ، نبضة لها ونبضة يل ، والشهيق لها ويل 

 .الزفري ، اكن تد�لُين �Nٔس�ني عواطف وNٔخرØا �ربون غرWزة ملهتبة

، ;اولُت �lسا Nٔن Nٔمغض اكنت يف رونق وNٔهبة ، ل5س Xلهيا سوى ثوِب أ�نوثة

جفين يك Nٔحتاىش هذا اجلربوت اليت حياول Nٔن èسِزتلين، لكن Nٔخفقْت! فصورهتا 

Úش^بoت Æش^بك�يت تلهُج �لبقاء. ;ال هذا امجلال ب5ين وبني قليب، ووقفْت هذه 

الف)نة جترجُر شعوري، �كُرس لك كرب�ء ّيف، ف)نة �درت جوار! ٔ�صري لهذا 

 . لسلطان الهوى املصري احملتوم، ٔ�خضع

متردت Nٔصابعي ، حتت ٕامرة يدي لتخرج عن طوعي ، وتد�ل يف سلطان ، ف)عانق 

يدي يدها لك£ه ل5س اكلعناق، بل اكلق�Ò ، وٕاّين ٔ�ªد حرارة Éّٔن المسة ما اكنت 

 .´نصهارملسة ، بل رشارة و·ت 
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اليت تدTدُغ Nٔدر�ُت Nّٔين سBٔقُمي يف جسن عي`هيا اليÒ، وراء قضباِن هذه الرموش 

Æساتني الورد يف �ّدي اخلجول؛ سBٔقمي يف جسن عي`هيا اليÒ، و سBٔخرÆش Xىل 

 .ªدرانه قصة رح�ل قليب ٕاىل قرص فؤادها

 !اكنت هنا، �راقُب Nٔشوايق ويه Úس^تعرْ 

اكنت هنا، حترص قليب املمترد Xىل سلطاين Xىل Nٔن ال يعود ٕاىل صدري ! تعّزُز 

Nٔو غفا غفوة من إالرهاق ، حفهبا شاق ·رªة  احلرس من حو� لكام قل نبُضُه،

 !املس^تحيل

فا�َرها لnش^ُنق غرWزيت، لتجعل قليب ينُظُرها Nٔنىث مرتدية جاملها ضاكنت هنا، �ُرسُل 

 ال جامٌل مرتٍد Nٔنثاُه، ٔ�عشقها فكرة نربة وِعطرا، ال جسدا وشهوة وغرWزة.
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 ! تراثنا، ماذا صنعنا به

فذة التارخي لرتى Nٔ;داNٔ Êلقى Xلهيا ال`س^ياُن ِرداَءُه، من ملا تِقُف ماثال م)د�را �لف §

َمٍم وحضارات، وريق و ازدهار .. و�يف اكن ªNٔداد§ �ٔ Nٔجماٍد وانتصارات و ا

�مس ميلكون §صية القوة واحلضارة والتقدم، بل §صية العلوم إال}سانية والطبيعية ٔ�

ٕاىل بالد إالسالم ف�ٍهبُر يف ذD وصغار يBٔيت  أ�ورويبالصناعية. و�يف اكن  و

ف�ف)ح Nٔذنيه وعقَ�ُ ليهنل من هذا  الظمBٓن�زخرف احلضارة يف د�ِرِه، ف��ِلُس ªلسة 

العمل الف�اض اÞي اكن حمتجزا يف Nٔدمغة الناهبني والعباقرة من ªNٔداد§ Nٓنذاك 

ليقّص ما رNٔى يف  -Nٔرو�-(العصور اÞهبية لحضارة إالسالم�ة)، ف�عود ٕاىل بDِه 

 .ب واندهاش، ّمث لي�ُّث ما تعمل بني بين Dªته وNٔفراد عشريتهجع

اكنت Nٔرو� Nٓنذاك تع5ُش يف مهج هامج: ال �ردعها �Nٔالق وال Wردها عن �يدها 

يف ذD وصغار يدرس السان العريب اضطرارا م£ه ليدرس  أ�ورويبدWن، واكن 

مبختلف Nٔنواعها وXلوم  هذه العلوم اليت بدار إالسالم من بيطرة وبزيرة و Xلوم ا·Wن

الغة يف ش^ىت رضوهبا، وXمل الفô والنجوم وXلوم الفلسفة والñم والنوادر 
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والطائف. ف�ق)ين ما Nٔمكن Nٔن حيم� Nٔسفارا وكتبا خمطوطة نف5سة ف�Bٔيت بDُه Nٔرو� ، 

ف��þُس نفسه بني ªدران Nٔربعة، ف�رتمج لبين Dªته ما وقف Xليه من Xلوم دار 

 ."سnرشاق´ه الطائفة يه الطائفة املسامة جبيل "إالسالم، وهذ

فاكن ما اكن، وشال املزيان، و رحجْت دفة Nٔرو� وخفت دفة دار إالسالم، و بقدر 

ما §ل Nٔرو� إالصالح وا�هنضة من س^بات القرون الوسطى، Nٔحضت البالد 

رَغ إالسالم�ة مرتعا لفوىض واجلهل و الفنت . و اÚسعت الهوة بني العاملني ، وفُ 

املسلمون من هوWهتم وثقافهتم ولغهتم، فBٔصبحوا كزق �اٍو، وملئوا بثقافة و لغة ال 

 xقلت هلم ح�ائل الش^يطان تصطاد مهنم لك غوي وزائغ، وظهر فNٔو ،Òمتد هلم بص

 سnرشاق والت�شري).لالس^تعامر (ويه مر;Ò م)قدمة ´بعد ما èسمى جبيل 

د Nٔبرص§ يف �الل هذه النافذة الصغرية، ٕارث فسؤالنا هنا ماذا صنعنا برتاثنا ؟ وق

Nٓ�ئنا وªNٔداد§، و�يف قامت تô احلضارة �لعمل، و�يف دمرت ب`رش اجلهل والبعد 

عن الك)اب والس^نة اvان هام العصمة اليت تعصم من الزل لك من اس^متسك هبام. 

ا و وهل فات أ�وان Xىل Nٔن نصطلح من Nٔنفس^نا وفx بي`£ا لنعيد لÜٔمة جمده

سطوهتا بني أ�مم، ف£قف وقفة رªل وا;د منيط الثام Xىل هذا إالرث الزاخر، 
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لنخرªُه ٕاىل نوِر ا·راسة وم�دان العمل، ف£جع� مهن�ا لرنِمُم به ما فات، لي`رش 

التارخي Nٔ;داثَُه ;ارضا بني Nٔيدينا ال ماضيا 0رِدُده Nٓسف�ه و م)وجعني حنnيس دموع 

 .النواحئاخلذالن وشهقات القهر، م8ل 

 .وهللا املس^تعان وال حول وال قوة ٕاال �z العظمي

*   *   * 
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 أصدقاء أم حلظات محيمية ؟؟

Nٔىت Xىل الناس زماٌن، Nٔدر�وا ف�ه جعائب ا·نيا الس^بع، فمل يعد Nٔ;دمه يعجب 

يف  لعجب وٕان رNُٓه بBٔم عينه، وXاينه بنفسُه، وٕانك لnسمُع قصصا لوال Nٔهنا حتدث

"كذٌب  لقلت "ما هذا الهراء"، "عبور جوي Xرب ;دود اخليال"، واِقعِ النّاس هذا

 !!! وزور"،... و 0Nٔكرت �لك الوسائل

فكام يبدو من عنواننا لهذا أ�س^بوع، فـــ"الصداقة"، تô املسا;ة العاطف�ة املقدسة 

 : عجب، وحسب ما تقول احلمكة الفر}س^يةاليف لك دساتري ا·نيا، طالها داء 

 " ل يه حلظات محميية فقط!ال يوªد Nٔصدقاء، ب"

الصداقة � ٕاخوان، شعور ن��ل جيمع احلّب وأ�خوة، واحلاªة والعطاء، والتواضع 

والرNٔفة، بل قل لك ما هو نف5س و ن��ل. فاليشء اÞي ميُزي الصديق عن Tريه، هو 

انعدام املصاحل اليت تتلف "الصداقة" كام "تتلُف النار الهش^مي"، واحلسا�ت: اليت 

 .ّمس الصداقة القاتل، والشكوك: اليت Úشل هذه العالقة الفريدة يف رضهباتعترب 
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، هلم طعُم أ�خ، و0كهة احلب5ب، و Nٔرجي ا�ٔب Nٔصدقاءولقد Nٔدر�ُت من الناس 

هبم يف الوحشة، وèسn£د Xلهيم يف النك�ة، وجتدمه يف الفرح قوامس  èس^تBٔ}سوأ�م، 

 Úس^تBٔمهنمد ٕالفهم (Nٔي التعُوِد Xلهيم) الرسور ، ويف القرح مواحس أ�مل، حىت ٕانّك بع

عن Nٔقرب رمحك، و Úس^تودعهم مهوما ;ا�ت  -حىت-Nٔرسارك وبَواطنك اليت ختفهيا

 !"يف صدرك فال ÚشارÅها ٕاال توNٔم رو;ك و سا�ن حصفهتا: هذا "الصديق

)، Nٔو 2وليت لك أ�صدقاء كام وصفت، مفن وصفُت يعّزون Åعّز الغراب أ�بيض(

فال �رامه يف ا�متع Xىل الهيئة اليت وصفت ٕاال �ملعارشة  )،3كقر;ة ا�ٔدمه (

 .واملالزمة وكرثة ا�الطة وقراع اخلطوب

ففي الضفة املقابÒ، موطن ننت، جيمتُع ف�ه نق�ض الصديق، ٕاال Nٔنه يف ثوب الصديق 

ظاهر، وقد يبدي ç من حسن املعارشة وحسن القصد ما ال يبديه الصديق 

ج وفائه وٕا�الصه، وما ٕان �كشف ç أ��م عن ذç الثام احلق�قي، ف�ف)نك �هبر 

اخلداع، والق£اع السميك، حىت تصاب �Þهول والعجب وا·هشة الالم)ناهية. و 

ا·هشة بعد ا·هشة والعجب بعد العجب، يفقد العجب وا·هشة تô ال`شوة 

 !! ..داعند احلدوث، ف�تقرر ما �كرر، و تصبح اخليانة ش5�ا مBٔلوفا، وٕامرا معتا
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 !! سرقة أدبية

 !!ختيْل عزWزي القارئ

يف أ�دب Nٔو سواء ، مطالعة ما ªّد من الك)ا�ت إالنرتنتوNٔنت تتصفح املواقع Xىل 

Tريه مما تد}س به صفþات الويب/ ف)�د Xما مBٔلوفا، بل جتد Xما تعرفه، بل قل 

Nٔال يصيبك  معروف، حتفظه، لكن الغريب يف أ�مر Nٔن جتد حتته ٕامضاء لاكتب Tري

 !!!هذا �جلنون

ال حيس^نون من العمل سوى ما èسمى يف  -ساحمهم هللا-بعض ضعفاء النفوس 

إالXالم ا�ٓيل }س¨ا ولصقا، ف�قعون Xىل Nٔعامل Tريمه، �لك صفاقة ف5سطون Xىل 

ال متد لها  Nٔسامءب`�ات Nٔفاكرمه، ف�Bٔ�ذوهنا بل قل جيتثوهنا ف�ضعوهنا وقد وقعوا حتهتا 

Òن  بصNٔ ول ما تلفظ بهNٔ دبية، لاكن�بل لو نطقت اللكمة من تô الرسقات أ

تربئ من Nٔن Wكون هؤالء ب5هنا(اللكمة) وب5هنم }سب الك)ابة!! وNٔجعب من ذNٔ çن 

تتفاخر مبا مل يتفاخر به  -وقد Nٔقدمت Xىل هذا الفعل املس^تق�ح-�رى تô الف�ة
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�رد Xىل املعجبني بدون  صاحب النص نفسه، ف)�دها تتلقى ا�هتاين �لك خسة و

 !!�ردد، وتصدق نفسها Nّٔهنا صاح�ة العمل أ�ديب

 : فكام قال الشاعر

 والهُف  لُ � لهفي== مل يBٔت بعُد الوي و يلف�ا ويي

 ولعّيل Nٔكتفي Æرسد جتربتني وقعا يل مع هذا الصنف من أ�غباش،

ح اليشء ملّا كت�ُت �اطرة "ف)اة قصائدي"، واخلاطرة حتمل من التبج ا�ٔوىل :

الك8ري مفا اكن مّين ٕاال Nٔن قلُت يف إالمضاء "بقلمي املغرور و ملرة وا;دة رؤوف �ن 

 ."اجلودي

بعدها بBٔ�ٍم قالئل وNٔ §Nٔحبث Xرب الغوTل، وªدُت �اطريت Xىل م£تدى Nٓخر Tري 

اÞي Nٔضع ف�ه ابداXايت، و اكنت ق£بÒ املفاBªٔة قاتÒ!! نقل اخلاطرة حرفا حرفا وÉٔنه 

وNٔ§ ... ال Nٔدري من �Nٔون ، املهم وملا وصل لٕالمضاء كتب "بقلمي املتواضع قائلها 

 !!!!""زفت �ن فالن
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� مغفل �يف تدعي التبجح يف اخلاطرة والتواضع يف إالمضاء، تناقض ما لنا ٕاال 

 .السكوت عنه

كنت Nٔحبث يف الغوTل Åعاديت، فك)بُت مقطعا من �اطريت "Nٔشالء  الثانية::

قطع اك�ٓيت من Nٓخر اخلاطرة "معركيت يف احلّب ال ت`هت�ي" ا�Þر�ت" واكن امل

فمل Nٔدري  "Amr" فوªدُت جعبا! صفþة تضع مقطع �اطريت "ويف إالمضاء ماذا

�Nٔرمجهتا لعربية "معر" Nٔم "مقر" جفعلت Nٔقلب كفّي Xىل ما Nٔنفقُت فهيا من Nٔفاكري، 

د لك مرقب، ليتلقف بل شككُت يف Nّٔين قائلها، بل Nٔيق£ُت Nٔنّين يف ش^باك خفٍ يرتص

ما جتود به قرحيتنا، ف�تناو� Tري Nٓبه بتعب ونصب الك)ابة ف�طبُع Xليه امسه �لبند 

 .العريض، وقد ا0هت�ى من الك)ابة يف خفقة �رق

ولسُت Nٔ�يل بBٔم8ال هؤالء أ�قزام اWÞن �اهنم إاللهام Xىل Nٔن èس^تحرضوا معىن 

بBٔن حيتالوا Xىل Nٔنفسهم وNٔش^ياعهم Nٔ§ مشفق Xلهيم  فضال Xىل Nٔن خيرتعوه بقدر ما

 برتهات مث يصدقوهنا.

*   *   * 
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 !! احلبّ موهبة وفن

لك Nٓدّيم ميôُ مواهبا وقدرات، لك� يف م�دان ُحيس^نه .فرتاه يتفوق Xىل Nٔقرانه 

 .ف�ت�اوزمه

وقد جيد البعض غرابة يف Xيم لو قلت Nّٔن Nٔوىل الظواهر اليت تعرتهيا املوهبة يه 

برصت يف Nٔوساط العشاق لرNٔيت جعبا: فهذا القلب اÞي يBٔوي "احلّب"، فلو ت 

العشق، ل5س فقط عضÒ تصخ ا·م ف�توزع يف الرشايني �لقسط ليوصل لك ذو 

رسار لكها،  ٔ�حق نصيبة من ا·م، بل هو مس^تودع ا�ٔ;اس5س و صندوق ا

واملوهبة يف لك ذç �مكن يف المكية اليت حيوهيا هذا القلب من عواطف 

وطاقة اجيابية ختزتْن، والفن يف �يف�ة التعبري عهنا يف قالب الروم`ٍيس وNٔ;اس5س 

 .�هر

ولعل الرتاث أ�ديب الزاخر يف الشعر وأ�دب Tالب5)ه العظمى يف الغزل، و0رى 

الشعراء م£ذ القدمي ٕاذا Nٔحبروا يف حبور Tري الغزل فََرتَ (Nٔي 0زل مس^تواه) شعرمه 

ذه القوة العجيبة، سوى ما Úشع� Nٔ;اس5سهم ول5س هناç دافع حيرُك شاعرWهتم هب
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اجلياشة من عواطف اكملوج العارم ف)نبعث Nٔقال¦م يف ا}س^يابية �رمس نفس^ياهتم 

دا�ل Nٔبعاد ال يدرك ختيلها ٕاال الشعراء العاشقون وأ�د�ُء الهامئون، ف�Bٔتون مبعاين 

 .Úسحر ا�ٓذان يف Nٔوصاف من قوام5س اجلنّة

اذه ;ال وقوع إالمضاء من الطرفني، بل احلّب }سمة نف Nٔ فاحلب ل5س قرارا، يبد

هوى هتب Xىل ربوع القلب فnسحرُه بعطر èشّد أ�نفاس، ف��د احملُب نفسه قد 

 Xُِلَق Xىل فوهة حجِمي أ�شواِق، يلفþُه الهجر والالم�االة، ويواس^يه الفكر والقمل.
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  الصارم املسلول على شامت الرسول

لف�مل إال�! يف ذات رسول الرمحة املهداة Xىل ضوء ما ;دث وحيدث من بث 

س^يدي رسول هللا صىل ُهللا Xليه و سمل ، من ق�ل Nٔيد صهيونية يف Nٔثواب ق�طية 

أ�حقاد والضغا�ن بني  زرع، هدفها ٕاÊرة الفنت والغوTاء ، وÚش^ت5ت الصف و 

 : الشعوب وأ�د�ن ... نقول سائلني هللا املوىل التوف�ق والسداد

ليتقّطُع Nٔسفا، و Wمتّزق ٕار� و ٕاّن اجلبني ليندى و ٕاّن العني لnشخص و ٕاّن القلب 

رسول هللا تُلطخ سريته العطرة بBٔيد ال حتمل Xىل راحهتا ٕاال الن�اسة ، قوُم سوٍء 

اعتادوا التعّدي Xىل لك مقدس بذريعة احلرية، و ٕاطالق التعبري ، لكن ههيات Nٔن 

 .. هللا خشص رسولèس^توي الñم يف خشص Nٔي ا}سان Xادي مع 

فك�ف مبن حّب هللا Wكون Æرشط  -فداُه Nٔيب وNّٔمي-فهذا الرªل ل5س Åلك الرªال 

قال ش^يخ إالسالم �ن �ميية رمحه ..اتباXه، ومن ح�ّه يف هللا دWن يتقرب هللا به ٕاليه

 .. "الرد �لش^مت ال يعجز عنه Nٔ;د": هللا
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فBٔولئك دماؤمه يف رقابنا ، ف£حن من ها هنا ال جنزي ما يفعل من تق)يل لسفراء، 

 وNٔمرWاك مل ولن �كون قدوة لنا يف التعامل ،

قضية الف�مل بدNٔت من س^ن5نت Nٔو ثالث و ذç مبا فع� م�ل غي�سون بتصوWره 'ف�مل 

عن 5Xىس Xليه السالم" .. و بعدها ما جترNٔت به الس�5 إالWرانية بعمل مسلسل 

Ò الهزامئ بعمل "مسلسل معر" عن يوسف Xليه السالم .. و خمت املسلمون سلس

 .. الnسلمي فاكنت احملطة القادمة خشص الرسول Xليه Nٔفضل الصالة و

فلو Nٔنّنا õر§ من ªNٔل Nٔن��اء هللا و حصابة النيب ا�تار من ق�ل و قلبنا Xا�هيا سافلها 

 .. Xىل خشص النيب Nٔ ملا فكر Nٔولئك امحلقى يف التجر 

س امسه "الصارم املسلول Xىل شامت الرسول" و لش^يخ إالسالم ا�ن �ميية كتاب نف5

ي`هت�ي ف�ه ٕاىل Nّٔن من ش^مت النيب يُق)ل و ٕان ©ب ليك ال يف)ح �ب يقول ف�ه القائل 

 ما يقول يف خشص النيب وعرضه ّمث ٕاذا ُعرض Xىل الس^يف قال ٕاّين تُ�ت ا�ٓن

 ؟؟ فالسؤال اÞي ي�nادر ٕاىل أ�ذهان : ما العمل اجتاه هذه الف)نة العظمية..
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ما Nٔنصح به هو اتباع العلامء و Nٔهل الرNٔي والعقل والتدبري فهو Nٔمكل الناس  Nٔول **

Xلام ومعال و قد رزق هللا ما مل Wرزق Tريمه من سداد الرNٔي، ولكون م8ل هذه 

ئ اسة فهيا Nٔبصار املبرصWن، و تطفالفنت تBٔيت Xىل أ�خرض والياÆس و تعمي امحل

 نتقام عقل املفكرWن´شهوة 

* Êن يقاطع لو;ده فهذا  نياNٔ س^تطيعè ن الفرد ال�قضية املقاطعة يه راجعة لþامك، ٔ

يعنرب خروªا وعصيا§ ، فاحلامك الرشعي هو املسؤول عن املقاطعة، فاملقاطعة ٕاذا 

صدرت من احلامك س^تكون بضوابط و لرمبا س^ي�د احلامك البديل ، وهذا ما يعجز 

 .. عنه الفرد لو;ده

رف لك من سّولت � نفسه Nٔن يطال عرض النيب Nٔن يعرف جيب Nٔن يع Êلثا *

مقداره يف قلوبنا، فهواننا عن هؤالء أ�غامر ما جعلهم حيملون Xلينا و ال Wراعون لنا 

لك من -Nٔية رXاية فضال Nٔن خيشون بBٔس^نا ، حفري� بنا Nٔن نقف وقفة صامدة تطول 

م �طالت و من نُذب Xىل رسول الرمحة ما N~لصق به من هت -م£صبه و م�دانه

Nٔاكذيب وخزعبالت، ون�ث مالمح رسالته السمþة و ن`رش Nٔخ�ار تعامالته و 
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مشاهد غزواته و مرا;ل ح�اته بني املسلمني وTري املسلمني ، ؤ�حصاب الغات 

  .أ�ج£بية دور �بري يف هذا املسعى وُهللا املوفق

نيب يف خشصه Nٔو الهّم انتقم من XNٔداءك و 0ّلك �لك من سّولت � نفسه مس ال 

عرضه Nٔو يف Nٔ;د من حصبه الكرام رضوان هللا Xلهيم مجيعا ، الهّم شnّت مشلهم و 

ٕاجعل دا�رة السوء تدور Xلهيم، و اجعل تدبريمه تدمريمه، الهّم جعل هلم Æسوء 

 z� اء وال حول وال قوة ٕاالX·لهيم ٕانّك مسيع اX 0زل مق)ك وغضبك ٔN اخلامتة ، الهّم

  وصىل هللا Xىل س^يّد§ محمّد وXىل Nٓ� و حصبه Nٔمجعني .العيل العظمي

*   *   * 
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  هل نعرف حنبّ؟؟

ما èشغل �لنا حنن ال�رش Xادة ، هو احلصول Xىل حب م8ايل وXىل من يؤهلنا 

 .. لنع5ش ِغامر تô التجربة الش^يقة

ويف كثري من أ�ح�ان نصدم بBٔن 0رى Nّٔن Nٔ;الم£ا بدNٔت تتالىش وت�nدد حتت 

و �رى Nٔقدام£ا مش^ن�ة عن ادراك تô أ�;الم ق�ل الغرق ، فهل خرج£ا  Nٔبصار§

 يوما من قوقعة Nٔ§نيn£ا وطرح£ا سؤالنا احملّري ملاذا ال نعرف حنّب؟؟

من امحلق مباكن الظن Nٔن احلّب اك�ن §در انقرض، Nٔو موضة قدمية ولّت و ا0هت�ى 

ة و Nٔرشف Xىل مدارك رونقها ، مفثل هذا الñم ال يقو� ٕاال من ي\س من احليا

الهالك Nّٔما من Wرى احلياة بنظارة أ�مل و Xني التفاؤل س^يدرك ال حماNٔ Dن احلياة 

 مليئة �ملفاBªٓت الساّرة،
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حنن بين ال�رش منô طريقا مسطرا و مصريا مقدرا لكن هذا ال مينع Nٔن 0زود قلوبنا 

و نفس مطمئنة و ببعض وقود التفاؤل ليك نصل ٕاىل حمطاتنا القدرية، �روح Xالية 

 .نظرة وردية حلياة Úس^متر رمغ الظروف

فالعشاق مه ق�ل �وهنم Nٔصفى الناس رسية و Nٔكرثمه طاقة عشق�ة ، مه مغامرون ال 

خيشون املهاç وال يعدون الفشل فشال بقدر ما Wرونه لبنة يف جرس الن�اح ، 

و  وهذا لعمري Nٔكرب مشلك فاخلوف من املس^تق�ل هو نفسة بداية خمطط فاشل

دوامة اهنزامات ال حرص لها ، بل أ�حرى Nٔن يتBٔهب املرء و هييBّٔ أ�س^باب و قد 

يضطر لتغري اخلطط العشق�ة و مع كثري من التولك و بعض الثقة س^يصلح ·كة 

 التتوجي مبيدالية قلب ح�يبه ،دكة ال تعرف ٕاال الرمق وا;د!

*   *   * 
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 بالرجل االرتباطعرض املرأة : حبث

 "ئل يف حممك تزني�:"وما �لقت اجلّن وإال}س ٕاال ليعبدونامحلد z القا 

 .. محدا كثريا م�اراك ف�ه

والصالة والسالم Xىل �ري الربية وNٔفصح من نطق �لضاد من العباد "محمد"، صالة 

 .. وÚسلx مرتادفني م)الزمني ٕاىل يوم يُبعث العباد

 "\ت سهالالهّم ال سهل ٕاال ما جعلته سهال وNٔنت جتعل احلزن ٕان ش "

 Nٔما بعُد:

يف زمن Nٔصبح ف�ه الزواج رض� من املس^تحيل، و;لام Wراود الش^باب لك ليÒ،ومرّد 

ذç ٕاىل وطBٔة ظروٍف مع5ش^يٍة تَعمُل َمكعوِل هدٍم ملس^تق�ٍل زاهٍر، ِمعوٌل ¦ّمته 

مسح لك Nٔلوان أ�مل و ٕاضفاء روح اليBٔس يف نفوس الش^باب والُعزوُف عن بناِء 

 "كن ههيات Nٔن ينجح هذا املرشوع اخلب5ث فـ "لكعبة رب حيمهياب5ِت الزوج�ة، ل

... 
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وما Nٔردت مبقدميت هذه الñم عن الزواجِ واحلَّثِ Xليه، بل م�تغاَي اكن الñم 

Xىل مسDٔB �تت تُؤرق الك8ريات من بنات إالسالم، ويه مسDٔB " هل يعقل Nٔن 

 .." رتباط؟؟؟´تطلب املرNٔة من الرªل 

�ن أ�مر لو  وما س^يحتويهٔ ،çهذا املقال ل5س ردا فقهيا، ونظرة إالسالم ٕاىل ذ

 !! اكن حمّرما ملا حق لنا وال لغري§ الك)ابة ونقاش ما حّرم هللا ورسو�

ٕامنا حفوى املقال Nٔن نناقش نظرة الرªل لهذا الفعل، ووضع Nٔسس وقواXد تُ�ىن Xلهيا 

 بوØيت نظري القارصة كام �يف�ة و طريقة ;دوث ذç. ويبقى هذا املقال مرهو§

 .س�5قى املوضوع مف)و;ا لنقاش

 : Nٔما بعدُ 

رتباط من الرªل، ل5س مبنكرة ٕاال من ارتBٔى ذç ´ٕان مسDٔB "عرِض املرNِٔة طلَب 

رتباط من املرNٔة) ´مبا هو م)عارف Xليه من ;دوث العكس، (Nٔي طلب الرªل 

، بل قد تق)ضيه الرضورة وال حىت بقادح ال لمرNٔة وال لرªل Xىل ;ّدٍ سواء
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ملا هو معروف وم)داول ال واس^تo£اء واحلاªة، وWكون عندئذ جروªا عن العادة 

 .Tري، وللك ق�اس شواذ كام يقال

لكن لتجنب النتاجئ الوخمية وا�Êٓر السلبية من Xدم الق�ول وXدم الرىض اvان 

 .يBٔيتميثالن عكس املرجو من هذه العملية، جيب حتقق رشوط اثبات كام س̂ 

 : رشوط إالثبات

 : Nٔن Wكون الرªل Xىل دWن و�لق -

 ٕاال Nّٔن الرسول فصل ب5هنام يف احلديث املشهور -وٕان اكن حيوي اخللق- فا·Wن

 "..بقو� صىل هللا Xليه وسمل :"ٕاذا Nٔ©مك من �رضون دينه و�لقه فزوجوه

Wن ل5س لك من ظاهره التدNٔ ملX نه�ن èس^تلزم وما فص� صىل هللا Xليه وسمل ٕاال ٔ

 .. Nٔن Wكون ظاهره الت¨لق

 . وهذا يفيض ٕاىل Nّٔن تدWن الرªل هو لنفسه وNٔن �Nٔالقه � ولغريه
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يف ;اD -فهذWن املزيتني "ا·Wن" و"اخللق" س^تدفعانه ٕاىل الرؤية الصحيþة لموضوع

بBٔنه ل5س مبنكر ،Nٔو س^تدفعانه ٕاىل التكمت و السرت يف ;اD ;دوث العكس  -الق�ول

 ).(Nٔي الرفض

 : Nٔن Wكون أ�مر بواسطة -

وجود الواسطة � تBٔثري �بري يف لك من احلالتني (الق�ول Nٔو الرفض)، وفائدة هذا 

 .الرشط هو جتنب إالحراج من Øة الرªل، و تفادي الصدمة من ªانب املرNٔة

َماُء" Nٔي "إالشارة
�
 "وٕان كنت Nٔفضل طريقة Nٔلطف و يه "اال

 :)ويف هذا قال الشاعر (z دره

 تنا يف احلّب مغز عيوِن£َ�ا = ولكG لَِب5ٍب �ٕالشارة يفه�مُ ٕاشار 

 حواجُ�نا تقيض احلواجئ بي`£ا = وحنن سكوت والهوى يتلكمُ 

 ٍٔBْرس، و بعدا عن نبè درة �ري، خلٍرب�د لٕالشارة صدى، فهذه س^تكون ªفٕاذا و

 .يرضْ 
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تBٔثري، ف�جب لواسطة ٔ�ّن الطريقة يف الطرح لها نص5ٌب من ال  ´ن�nاهجيب  (*)

 .الواسطة املناس^بة، املق£عة، الفصيþة اخ)يار

 : املوافقة-

وNٔعين �ملوافقة الت�ا}س واملطابقة اخلُلق�ة وأ��الق�ة بني الطرفني (Nٔي الرªل 

واملرNٔة)، مفىت اكنت (Nٔعين املرNٔة) Tاية يف امجلال و حسن الطباع وا·Wن، حفظوظها 

ال واخللق وا·Wن، ف)ô املزيات املتفاوتة ل5ست مكن اكنت Xىل قÒ بضاXة يف امجل

بني بنات حواء، وتô الثالثة يه من �رفع حظوظهّن Nٔو تضعها من �الل النتاجئ 

 ."املرجوة من "ق�ول" Nٔو "رفض

 : ´رتباطالنية احلس^نة يف  -

ولعلها Nٔمه الرشوط اليت س^بقت، فلو قدر§ Nٔنه متت املوافقة Xىل إالرتباط لكن ب`�ة 

ال الرشعي اÞي هو الزواج بBٔراكنه اليت س^ّهنا إالسالم!! فال �ري يف تT ôري الوص

املوافقة اليت Nٔسست Xىل نوا� خ�يثة قد �كون و�ال Xىل املرNٔة، بل قد �رجو Nٔن لو 

 !!..م£يت �لرفض عندها
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فهذه Nٔربعة، جيب توفرها ليك مير أ�مر Xىل Nٔحسن ما Wرام وبBٔقل رضر ممكن، ومع 

ه نعود ونقول Nّٔن أ�مر }يس ٕاذ مرّده يف أ��ري ٕاىل أ�ذواق اليت ختلف ما ذ�ر§ XNٔال

رمحه هللا تعاىل يف كتابه "ذّم الهوى" -بني بين ال�رش، وقد ذ�ر ا�ن اجلوزي

 ôن ومع لك طWىل حسن وجامل ودX من اكن çذواق، فهنا�الع�ائب يف أ

ام)دح ح�ي�)ه ف�الغ يف ُشغف قلهبا حبّب وا;د من الزنوج، وكذا قصة الشاعر اÞي 

 مدFا وملا Nٔويت هبا فٕاذا يه سوداء .. وTريها من القصص اليت حتوهيا كتب التارخي

.. 

Nٔن توازن  -�وهنا ا�صوصة ��Þر-وما دام أ�مر }س��ا كام ذ�رت، جيب Xىل املرNٔة  *

بني املصاحل واملفاسد وNٔن تعطي للك Nٔمر حقه ومس^تحقه، وNٔن Úشغل الفكر 

يعا (وٕان اكن صعبا فعل ذç يف م8ل هذا املوقف): قدر إالماكن و والعقل مج 

 .املس^تطاع، فالعواطف اكلعواصف ال تبقي وال تذر

 .ويف أ��ري ال ت`ىس Nٔن تدعو من ال Wرد ا·اعي ٕاذا دXاه
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 ôطٍل مفّين ومن الش^يطان وما اكن من حّق وصواب مفنك.. ف�الهم ما اكن من 

 .أ�مر من ق�ل ومن بعد

*   *   * 
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 الشعر منهج حياة وليس رَصفُ احلروف

من نعمة هللا اليت Nٔنعمها Xلينا Nٔن جعل بي`£ا و ف�نا Nٔش^باه كتّاب و Nٔش^باه شعراء ، 

 !!.. نnسىل خبرÆشاهتم ٕاذا طغى امللل Xىل قلوبنا ، وطلبنا بعض الnسلية

حصراء تعج  ومن النعمي الباذخ ، Nّٔن الك)ّاب املمتّرسني ، والشعراء الفحول يnهيون يف

§، فليك جتد Nٔ;دمه فلن �لكف نفسك عناء التنق�ب ، فهاهنا الك8ري �ربBٔم8ال من ذ

مهنم ما Xليك ٕاال Nٔن ختتار من تدوم Ú çسليته ووفاؤه يف ٕاحضاÅك ف"أ�لفة 

 .."´سn�صالسهÒ املنال ، صعبة 

ٕاىل  ´نZءا يضþك س^ّين ، ويربز ضواحيك ، و يو· NٔزWزا يف صدري ، دXاوى مف

روضة الشعر من Nٔ§س مه Nٔقرب ٕاىل الضالل من الهدى ، ي`س^بون Nٔنفسهم زيفا 

ٕاىل تô اململكة اليت يn£اطح فهيا الفحول ، ويتصارع فهيا اجلهابذة ، وقد ينكر 

قاطنهيا ما ي`سب ٕا�هيم من وابل إالطراء واملدح يف ;ني يت�ىن هؤالء أ�غامر ما 

ت ملفقة وم�الغات ممنّقة ، حيس^هبا "الظمBٓن يقال وما ال يقال يف حقهم من جمامال

Nٔنّه مىت متكّن الكرب واخليالء من امرء ما فلقد Nٔوقع  -أ�غامر-ماءا".. وال يدر�ون 
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كربه وخ�الؤه يف معتقل الرنجس^ية ، وٕان اكن دون ا·ون فسريى نفسه قد Xىل 

 �رة رNٔسه ه يفثالسþاب و Xانق ا�ٓفاق جبنا! الكرب�ء .. وهذا لكه فمل تقع Nٔ;دا

 ..املغمورةببطل ومهي و س5£اريو من تBٔليف خميلته 

فلو Nٔشفق Xىل نفسه بBٔن يلقي نظرة فx حيدث حو� ، �~عطي الشعور �لسقوط 

احلر ، ٔ�نّه رفع نفسه ٕاىل ماكنة ال تنال �لñم Nٔو �ٔ�ماين بقدر ما تنال �جلد 

ل ، وٕايقاد الطموح بوقود من والكد و املثا�رة ، وحتّدي الصعاب ، و �رس العراق�

 .اليقني �z و �لقدرات ال�رشية الهائÒ، اليت وههبا إال� للك وا;د من ال�رش

 وصدق من قال : 

 وما نيل املطالب ��متين** ولكن تؤ�ذ ا·نيا Tال��

و حنن وٕان كنّا من دون ا·ون ، اXرتافا ال تواضعا ، ٕاال Nٔنّنا 0رجو ونBٔمل ، ومنيش 

)في فهيا ÊٓNر الك�ار، قدر القذة �لقذة ، عىس Nٔن ننال من �ركهتم ، خبطوات نق 

 م8قال ح�ة من خردل ، فالnش^به �لكرام فالح.

*   *   * 
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 تعلم كيف تعامل األنثى

ما يدفعين ٕاىل Nٔن Nٔكتب يف م8ل هذا املوضوع ، هو ما Nٔراه من جترب بعض الرªال 

حنن معارش -ذ حرٌي بنا " واحلب �ريء مما يدعون. إ �مس "احلبXىل ال`ساء 

Nٔن نتقي هللا يف قلوب العذارى ٔ�ّن قلوهبّن هواء (كام يقول Nٔمحد شويق يف  -الرªال 

 ).قصيدتة املشهورة

وال جعب Nٔن �رى العنف قد رىم جبنوده يف أ�وساط الغرام�ة ، ٕاذ Nٔصبحنا 0رى 

ب م£اظرا يندى لها اجلبني ، من تعنيف وسّب وش^مت ، وªذب من الثياب ، وحس

مرّده ٕاىل اجلهل املر�ب برت�يبة أ�نىث وعنارصها و  -يف زمعي -من أ�يدي . وهذا 

إال;اطة مبك£و§ت هذا ا�لوق الضعيف ظاهرا و�طنا . واجلهل لك اجلهل �ك�ف�ة 

التعامل معه Xما وغراما وما يتوجب فع� ٕازاء ذç يف ;اD الرىض والغضب يف 

 .. ضþك والباكء;ال الشوق Nٔو النفور يف ;اD ال
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مفن �الل هذا املقال املق)ضب ،لسوف Nٔسلط الضوء Xىل �يف�ة التعامل مع بنات 

حواء ، من �الل ما ت5رس يل من قراءة يف هذا ا�ال وجتربيت املتواضعة Nٔس^تحي 

 .. بذ�رها Nٔمام ما قد خيبئه Nٔكرث قّرايئ

ا رابط رشعي تنال ق�ل البدء جيب التن��ه ٕاىل يشء ¦م ، Nّٔن العالقة اليت حيفظه

من �ركة ورىض الرّب ما تنال Tريها من العالقات أ�خرى ، �الية من الش^هبات و 

بعيدة عن ما جيري Xىل أ�لسن من جترحي و تنك�ل .. ٕاذ Nٔن الوصال الرشعي 

 .مقصد لك صاحل وم£فذ لك طالب �ري

و;ا املرNٔة Nٔو ضلع الرªل أ�عوج ، ل5س ٕاال جزءا ال يتجزNٔ من �يان الرªل ر 

وجسدا ، فمبعرفة هاتني النقطتني ، يتوجب Xىل لك ذي عقل راحج و فكر سلمي و 

�لق ¦ذب Nٔن Wراعي ما اكن جزءا م£ه مكراXاته Nٔعضاء جسمه ، بBٔن حييطه بقسط 

من إالهZم واملراXاة Éٔن èسBٔل عنه ٕاذا Tاب، و يتحسسه ٕاذا مرض، وèسرتضيه 

;لو احلياة ومّرها بال مقابل وال ٕاذا غضب ، و يضاحكه ٕاذا ابnسم ، ويقامسه 

 . رشوط
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من الرªل ، تو· يف Nٔحشاهئا مغناط5س احلنني ٕاليه ،  ´هZمفاملرNٔة مىت Nٔحست 

 .. اتقاداازدادت قوة املغناط5س و�لتايل èش^تعل احلنني ويتوقد  ´هZمولكام زاد 

ما يثلج صدر مباكن ذ�ر امس املرNٔة يف احلضور واملغيب ، �ٔن Nٔكرث  ´هZمومن 

 .. املرNٔة سامع حسن ذ�رها Xىل لسان من حتب ولهذا õNٔر �لغ قد حيقره الك8ري

وما Wزيد يف احملبة Nٔيضا ، "الهدية" اليت تعترب مف)ا;ا رس� لقلب املرNٔة ، ول5ست 

الهدية بقميهتا املادية ، ولكن بقميهتا املعنوية ، وNٔهون الهدا� ما تقدمه حلبي�)ك يف 

 ٔ�ّن الهدا� املومسية حمل نظر كام Nّٔهنا جتعل من õNٔرها õNٔرا مومسيا هذا Tري م£اسب 

 .ٕاىل ªانب Nٔهنا حترق املفاBªٔة

Xرب الهاتف Nٔو Xرب الربيد  -ومن املفاتيح Nٔيضا لقلب املرNٔة ، Nٔن �راسلها �ñم Xذب 

يف تعرب ف�ه عن حرقة الشوق ٕا�هيا ، و لوXة الهجر بعيدا عهنا ، و ماك0هتا املرموقة  -

قلبك ، و;اول Nٔن تصدق فx تقول وٕاال س^يكون و�ال Xليك.. فاملرNٔة بطبيعهتا 

 اولست Nٔطلب من معرش الرªال Nٔن يصبحو -وفطرهتا متيل ٕاىل الرªل الروم`يس 

بل ٕان الرªل الروم`يس ، يلج ٕاىل قلب املرNٔة بدون  -لكهم مرة وا;دة 0زار زماهنم 
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عري "اللكمة الطيبة" و "الفظة احللوة" سابق ٕانذار وال سالف دعوة ، فاملرNٔة تُ 

ماكنة �برية ، وقد يظن البعض Nٔنّين Nٔهذي ، لكن ال بBٔس بBٔن XNٔذر Øل من ال 

يعرف النفس أ�نثوية ، فاملرNٔة ل5ست رªال ولن �كون كذç ، فه�ي والرªل اكنوا 

 و ال Wزالون اكئنني م)اكملني فزييولوج�ا (Nٔي جسد�) و روح�ا (Nٔقصد Xاطف�ا) ..

وما Wُرّوج هنا وهناك عن احنراف املرNٔة عن دورها أ�نثوي وارتداهئا بنطلون 

" ما هو ٕاال مرشوع لتحطمي "الصورة النق�ة" لهذا ا�لوق بطعم ´سرتªال"

املدXني و ُهتم احلاقدWن، اWÞن  ادXاءالشو�والطة يف نظر§ .. وNٔ§ من هنا Nٔنفي 

والروابط أ�رسية .. وجعل ا�متع  عية´جZل5س هلم Åهدف ٕاال حتطمي العالقات 

لبنة فّعاD يف  -�رªال-ش^تا© تذروه ر�ح الفراق واجلفاء والهجر .. فهل س^نكون 

 هذا ا�طط اخلب5ث؟؟؟

و Nٓخر ما Nٔخمت به مقاليت ، هو قويل بBٔن املرNٔة يه حمتاªة فعال ٕاىل س^ند تتكئ Xليه 

َيل ، و èسددها ٕاذا ختلت عهنا لك عند احملن ، يBٔ�ذ بيدها ٕاذا زاغت عهنا لك احلِ 

 احللول .. وهذا الس^ند ٕاذا مل Wكن Nٔنت وNٔ§ وهو مفن Wكون Nّٔهيا الرªل ..؟؟؟؟

*   *   * 
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  1قصائد منتصف الليل 

XNٔمل Nّٔن ب5ين وبني فمل Nٔ;اليم ٕاغامضه جفن! كام XNٔمل Nّٔن أ�;الم ما وªدت ٕاال لغاية 

 !!وا;دة : Nٔن ال تتحقق؛ فهذا مذهب شائع عند العقالء من الناس

ب5هنم وبني أ�;الم غشاء اجلفن  Nّٔما ا�انني من مه Xىل م8ل مذهيب، فل5س يفصل

 هذا؛ لو قلت لمك Nٔنّين Nٔ§م Xىل �لف�ة سوداء حىت Nٔحضى هل تصدقون ؟؟ 

ولو قلت لمك Nٔن Nٔ;اليم تبدNٔ عند الحظة اليت Nٔف)ح فهيا عيين ليد�ل نور احلق�قة 

 ..طاردا ;لكة الكواب5س و ليعلن عن اندالع ثورة Nٔ;اليم

موجود فهذا دليل Xىل اس^مترار هذا احلمل  Nٔ §Nٔ;مل ٕاذا Nٔ§ موجود.. وما دمت

 !!امجليل
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  2قصائد منتصف الليل 

ملا هيجع الناس و يل�Bٔ لك وا;د ٕاىل دفء فراشه، Nٔوقد يف ذهين مشعة و Nٔلوذ ٕاىل 

لطاُن الُنعاس و Wر©دين فارس القمل عىس Nٔن ميدين بو! الك)ابة، لينقشع عّين سُ 

 .الٕاللهام عنوة

 .. 5XNٔش فوىض Xارمة يف رNٔيس الصغري .. مفك)بة Nٔفاكري مرتبة Xىل }سق عشوايئ

 . ;ال ج£وين ب5ين وبني عقيل، فõٓBرت العبث Xىل النظام يف تô الر;Ò الش^يقة

ت تقلب فBٔن ر;Ò الك)ابة تبدNٔ �ٕالحبار عكس التيار، يف حبر ا�Þر�ت الوردية،

ا�Þر�ت صفþة صفþة ورضب من إالحساس Wرتطم �ر;ك مكوج الغضب والقهر 

 .واحلرية

 .أ��م اخلوايل، وذ�رى احلب5ب، و خملفات امللحمة الغرام�ة: ثالثة يف وا;د، احلب
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فأ��م اليت مورس فهيا احلب و ا;رتق فهيا الشوق ليضفي دف�ا و حرارة، �Nٔم 

قى ا�Þرى، و تورث اvة أ�مل، و يغدو ا·ف §را ف�ذهب احلب و تب سعد وتvذ،

 ح مواطن الق�الت جرا;ا تزنف حز§ رسمد� وتô خملفات الغرام.)�كوي، ف)تف 

*   *   * 
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   3قصائد منتصف الليل

 .ال 5XNٔشه سوى مرة لك س^نة Nٔو س^نnني صفاء5XNُٔش الساXة 

الندى ملا Nٔشعر خبفة رو! ويه تدTدغ جسدي يف ا}س^يابية و تلطف، كقطرات 

Xىل  ´بnسامةتزنلُق Xىل حواِف Nٔوراق الشجر، وال Nٔدري البتة ملا و�يف Nٔرمس 

و�Øي احلديث �لعبوس، مفذ كذا وكذا مل Nٔحضك ومل يبد يل رضس من الضþك، 

 .التقطيبفأ�حزان والقهر Xمل وجوهنا العبوس وحواج�نا 

 طمو;ايت وNٔهدايف Nٔشعر وÉٔنّين واقف Xىل عتبة بوابة Nٔ;اليم، ول5س ب5ين وبني

سوى بضع خطوات، Nٔمّد فهيا قدماي املرتعش^تني خوفا من الفشل، Nٓه لو �رنون 

هذا القمل مع رف�ق)ه  .ذç النور و وه�ه وسطوXُه �ٔدركمت مدى عظم Nٔهدايف

املالزمة � الورقة البيضاء، ميثالن �رجامن هذه اخلواجل اليت حتيك يف الصدر، فهام 

حضكت �Nٔريا، Wريدان Nٔن ُخيDا هذه احلادثة اخلارقة يف ©رخي يZيالن طر� ٔ�نّين 

 بؤيس احلافل.
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 4 قصائد منتصف الليل

هذه اجلفون، هل �ُراك تضع جحرة Xرثة ب5ين و  WNٔن تذهب Nّٔهيا النعاس، بعيدا عن

 !بني Nٔ;اليم الربيئة

Nٔم Nّٔن }شوتك Nٔن �راين Nٔمتلمُل يف فراش الو;دة مك)نفا وسادة الرèش، مكفكفا 

 !دموع احلرسة واكظام غيض أ��م يف صدري .. WNٔن تذهب Nّٔهيا النعاس؟؟؟

وفايئ لهذه  Nٔعشق هذا السكون بقدر اش�nايق ç، بقدر حيب لشعر، بقدري

الو;دة القاتNٔ ،Òعشق هذا إاللهام اÞي يBٔت5ين م)ربªا يف الظالم، فهل س^يكون يل 

 !!! م£ه نص5ب ، Nٔم Nّٔن نصييب م£ه نصييب م£ك Nّٔهيا النعاس

*   *   * 
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 من يفهمني ؟

 ! Nٔدري Nٔنك ال تBٔبه عزWزي القارئ، و لكن رمبا Tريك يفعل

ٕان الشعور ا·فني يف اÞات إال}سانية ، �لو;دة اخلانقة والعزD املطبقة ، لكف�ل Nٔن 

هام ;ام حوç أ�صدقاء ، و اس^تBٔ}س ميزق يف ح�اتك صورة لك مجيل ، مف 

 بصحبتك الرفقاء ؛ فسُزيال ذç الشعور املا�ث بدا�ô لُيؤرق صفو احلياة ورونقها

!!! 

واحلاُل هكذا، فٕاّن ا·نيا من حوç تق)ات من احلزن اÞي èسكن Nٔحشائك، 

 ف)غشاَك ما يَغشاها من Nٔلوان ال�ٓبة والبؤس ودموع الش^تاء، ف)�د صورة حزنك

�بيض وأ�سود، م�ثوثة يف هذه الطبيعة الصام)ةٔ�. 

يف م8ل هذه احلاالت Nٔهرُع ٕاىل مسا;ات الورق أ�بيض، ٔ�§ل من طهارته ، ٔ�لقي 

ف�ه حرويف املد}سة، ويه تغيل غضبا و حترتق قهرا ، مفن يل Tري هذا الصديق 

 .الويف ، اÞي يرتمج Nٓهايت ، و حييك معا§يت
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يصمُت يف Xم، يتحرك يف ا}س^يابية ويتغلل يف رو! �Nٔلكُم يف مصٍت، وهو 

 �لفها املايض الغا�ر. Nٔخطاءليطبب تô اجلراح، وليصحح 
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 اfiنون:قصة 

�ك Xربَت بوابَة الَزمن لاميض ٕاذا  د�لُت مقه�ى جبنِب العمِل، مقه�ًى اÞي èُشعرك Nٔن

اجلدران، مررَت Xرب بوابِتِه، فلك يشٍء ف�ِه عتيق: الطاوالت، املصابيح، البالط 

حىت النادل نفسُه؛ لوال تô الثالªة اليت Xلهيا Tالف "�واك �وال" أ�محر، اليت 

Úشعرك ببعض احلداثة و�رسُل يف َعي`َ�َك Nٔلوا§ َزاهية Xىل ِغرار أ�لوان الباهتة 

 .املمزوªة �حلزن يف ِلك َماكن ِمن َهذا املقه�ى، فُرتجعَك ٕاىل زمان الناس هذا

ُح Æِشَماِ�، "قَهوه -وNٔنت دا�ل-ال تَلبث  حىت يُوِخَزك ُرصاُخ "َمعِي ُمحَمد" وهو يلّوِ

"Press ة و;دخرىªو ";اNٔ" !! 

َهناX çَِىل ِمْق�ٍَض الَعّصاَرة، Úَسَعى يف اجتاهني فوق وحتت، -قد �لّفها–و ميينُه 

 .ُملبيا َطلَبات الَزَ��ِِن املُدِم£ني Xىل ا;nِساء القَهوة وُرشِب اُ·�ان

 :الثغرِم£ه و قُلُت م)�سم  اقرتبُت 
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�هَا النَاِمئُ Nٔفاق،  - N~ريُد قَهوًة ُمرك�َزة "َمعِّي ُمحَمد"، ٕاذا ِرشهبا ا�مثُل انnَ�َه، وٕاذا اش^مت

 .(وٕاذا َمّسهَا جحٌر مس^تُه ّرساء (كام يقول Nٔبو نواٍس يف امخلرة

 : جمامال -Åعاَدِتهِ –فرد 

 .;ارض "� يس فارهيا"، َطلَباتك Nٔواِمر-

 ª الًساª دُتªجللوِس حىت و�ن َمهمُت 
�
لسُت ٕاىل طاوD هبا َماكٌن َشاغر، فَام ا

، فَقلُت يف نَفِيس لو َرشعُت ��ُهنوِض  Xلهيا خشٌص يبدو من َمظهِرِه Nٔنُّه ُمختل�

õَرا ِسلِبيا يف نَفِس5َِ)ِه، فقررت Nٔن Nٔقامسه الطاوD وليكن ما  �N çلَسوَف ُحيِدُث َذ

 ! Wكن

Nٔيُت، رªًُال Xَليِه Nٔ;الٌس èشعُرك �لربِد مبجرد Nٔن �راه، Xىل رNِٔسِه ق�عٌة رNٔيت فx ر 

ر�ضيٌة مnس¨ٌة، Xلهيا ÊٓNر الnرشد، بني يديه �وب قهوة يف جوفها ملعقُة الُسكر، 

ُهبا حتِرُص الكوب من �Nٔدي العابثني إال0هتازيني وما Nٔكرثمه ما مه !! لو Nٔبرصت  Nٔحس^َ

، Xىل ج�ل م`ّيس، سقط م£ه أ�س^ناُن ٕاال قليال، و ما  َمفُه، حلس�)ه مد�ل مغارة
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 Nٔنُه صديٌد ال Wُزيُ�ُ حىت الكري -Tري مر©ب-بقي من Nٔس^نان Xليه صديد، Nٔاكُد Nٔجزُم 

!!! 

رNٔيُت فx رNٔيُت، رªًال مك)نفًا (WNٔن ماساكً) س^ي�ارَة د�اٍن من نوعٍ عتيٍد 

Éٔنّه ينفُخ يف ِمزَماٍر؛ لكن� نف¨ُه  ، ينفُخ فهيا-ل5س لها من امسها نص5ب -ªّداً(}س^مي)

ٕاىل دا�ل رئته ال ٕاىل �ارØا، مصحو� بد�ان كثيف، يُن��ك بتارخي ;افل و�ربة 

واكن قد ث�هتا بني -م)طاوD يف Xامل التد�ني؛ فقد خ�ّل ٕاّيل من مظهر الس^ي�ارة 

يٍل لُيخرج ومن شف)يه التان مل ُحيرÅهام ٕاّال قليال بقدٍر ضئ  -اهبامه وNٔصبعه الوسطى

ما تبقى من ا·�ان مما Xلق يف ِرئnَ�ه؛ ُخ�ِّل ٕايل� Éٔنّه قطار ُخباري، Xىل سكِة 

;ديٍد، ٕاال Nّٔن هذا القطار Êبٌت والسكة يه اليت متيش، فُ�دWر جعالته احلديدية، 

ِه، حمراك قدم�ه مينة وèرسة !!! من رNُٓه  ورمبا هذا اÞي اكن يدفُعُه ليبقى Êبتا يف �رس^يِّ

 و ميعُن يف التفكري ، َحيَسُب Nٔنّه ُمحّل تدابري الكون ، وا0هتت ٕاليه Nٔعباء ومهوموه

أ�مم مبختلف Nٔشاكل وNٔلوهنا، ففي مغرة التفكري الالم)نايه، }يس Nٔن يت¨لص من 

رماد س^ي�ارته، فهَرعُت ٔ�ضع بني يديه الُرَم�دة (يه الصحن اÞي يلقى ف�ه رماد 
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د ُحيرُق ثيابه، فمل يBٔبه وNٔلقى ªل رماده Xىل الس^ي�ارة)، فانتكز من غفوة واك

 الطاوD و بعض من البعض يف الرم�دة، وXاد ٕاليه ُرشدة هُنهيَة ؛

 : فقال م)لع×

 )حصا حصا (Nٔي شكرا -

 .، وقد شّده احلنني لفراقه �الل تô الهنهية -مرة Nٔخرى–و Xاد جلنونه 

، حىت -ٕاىل دنيا Tري دنيا الناسوهو املسافُر بعقِ� وروِ;ه -مل Nٔفهم س�ب ُعبوِسِه 

، �لتدافع والرتاشق -اكنوا دا�ل القهوة-بدNٔ نفٌر(Nٔي مجموXة) من الش^باِب الطاlِش 

�لس^باب، ميارسون مشا�ساهتم فx ب5هنم، ولعل ا�نون وªد يف لعهبم ش5�ا يعرفه؛ 

فكام Xاد ·نيا العقالء فشكرين، Nٔظنّه زارُه هؤالء ٕاىل Xامل ج£وهنم Æشغهبم 

 ! "ومشا�ساهتم، وملا NٔدرÅهم و عرفهم "ت�سم

خرج من مس^تودع ا�Þرية يف ج�ب  �N طفاهئا مث�وىل، فهّم ٕ�ا0هتت الس^ي�ارة أ

السرتة، س^ي�ارة Nٔخرى، فرجع ليتحّسس امجلر يف الس^ي�ارة أ�وىل ف`يس Nٔنه 

 NٔطفBٔها، وÉّٔن أ�;داث ل5س لها �رت5ب يف رNِٔسِه، وÉّٔن أ�;داث قد ال حتدُث ٕاذا
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;دثت، فالس^ي�ارة يف رNٔسه ال �زال م)قدة ومجرها مش^تعل فهو حياول ªاهدا Nٔن 

 ôدوى ... يف تª س^تعملها و يضغط بقوة، ساءين مظهرُه و حياول حياول بالè

 الحظات،

Æُرشب ا·�ان، فطلبت م£ُه Nٔن  -Åهذا ا�نون-وصل صديقي "حكمي" و اكن م�تًال 

X ن يُق�لNٔ ُشعل ُ� س^ي�ارتَُه ق�لè وقدْت~Bِعيدان ِثقاب !!! فÅ � §ىل ُج£ونه فُ�صور

� الس^ي�ارُة الثانية، واس^تBٔنفت سكُة احلَديِد ِر;لَهتا Xىل هذا القطار؛ وXاد لُيحِرك 

 قَدَم�ه مْن ªَِديد.

*   *   * 
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 1خواطر مصمم عربي

 بدايتي

د س^نة وبضعة Nٔشهر و ق 23من WNٔن NٔبدNٔ.. طبعا سBٔبدا من أ�ول ..اكن معري يو¦ا 

 ...اكن اليBٔس قد Nٔلك مّين اليشء الك�ري و الك8ري

 يف تô احلق�ة ما كنت Nٔحسن سوى �ر§جمني Nٔو ثالثة

-Autocad و covadis و Mapinfo 

شعار "ما عند§ش بصح وال Nٔخف�مك Nٔن ;اليت املادية اكن يف Nٔسوء ;االهتا حتت 

 ..كام يقال �لعام�ة مع بعض التحريف من حرضيت خصنّا" هههه

ا اكن بوسعي ح�هنا ٕاال Nٔن Nٔف)ح Nٔبوا� Nٔخرى لرزق ما Xدا الراتب اÞي ال èسد مف

الرمق و ال ينقذ من غرق.. جفاءت الفكرة من ش^يخي احلب5ب "ªاما نرص ا·Wن" 

اÞي نصحين Nٔن Nٔدرس لكن املشلكة Nٔنين يو¦ا ما كنت Nٔمô الزاد اÞي èسمح 
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..�رددت كثريا � ٕاخويت حىت -وNٔ §Nٔحوج من �Nٔون Dروس-لقزم م8يل Nٔن يدرس

كدت Nٔن Nٔ}ىس املوضوع لكن ;اجيت ;الت دون ذç جفمعت ش^تات مهّيت و 

قررت Nٔن Nٔضع سرييت اÞاتية يف Nٔقرب مدرسة �اصة..واكنت أ�رقب تبعد عن 

 ..مقر ٕاقاميت بعدة Nٔم)ار ال Tري

ن مفك8ت Nٔكرث من س^نnني Nٔنتظر فرصيت فلام ªاءت فرصيت، طلبوين ٕالجراء ام)þا

شفوي مع املدWر التنف�ذية نفسها، ح�ث حطمت قليب و يه تقول Nٔهنا متô ثالثة 

وال تنوي Nٔن تضم الرابع.. لكن �ملقابل �ريد  Autocad مدرسني يف �ر§مج

و هنا زادت حمنيت فBٔ§ ال Nٔعرقف من  Photoshop مدرسني يف �ر§مج التصممي

ل هذا املشلك اÞي وªدت الرب§مج سوى ٕامسه..ماذا Nٔفعل .. ماذا Nٔمعل ح�ا

نفيس ف�ه..!! ما اكن مين ٕاال Nٔن سBٔلت املدWرة التنف�ذية ومىت تبدNٔ ا·ورة التعلميية 

قالت يف هناية الشهر...!!! وافقت م�دئيا وNٔ§ ال Nٔدري ما اخلطة لخروج من هذا 

 ..املBٔزق اÞي Nٔوقعت نفيس ف�ه
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ح�دها، Nٔوقدت احلاسب و د�لت املزنل وNٔ §Nٔسوء ;اال من الثلكى اليت فقدت و 

ووضعت دورة تعلميية  -حىت الرب§مج ال يوªد Xىل احلاسب-نص�ت الرب§مج

 �لف�ديو

CD Format Phtotoshop 7 

خسرت يو¦ا س^بع �Nٔم ·راسة الرب§مج وقد Nٔفلحت فال;ا �بريا يف اس^توXاب 

رشة �Nٔم من الرب§مج يف تô املدة القصرية وال Nٔقول Nٔنين اس^توعبته اكمال ، وبعد ع 

املوXد مع املدWرة Nٔصبحت ªاهزا }س��ا لتدرèس لكن مع خوف شديد يعرتيين ومع 

 ...ذNٔ çرصيت Xىل جتربة تô املغامرة اليت اكنت رض� من املس^تحيل

واكن  I يف مساء يوم امجلعة اكن املوXد مع Nٔول دورة لتعلمي الفوتوشوب مس^توى

Nٔ;د وال طرفة Xني بBٔنين أ�س^تاذ اÞي  القسم ممتلئا }س��ا، املصيبة Nٔنه ما ظن

 ..س^ي�nعهم يف ا·ورة التعلميية

قدمت نفيس و كنت ªادا ٔ�بعد احلدود .. مىض ا·رس Xىل Nٔحسن ما Wرام : ال 

 Nٔس^ئÒ �ارج خريطة معاريف ههههههه
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ا·رس الثاين ..ا·رس اخلامس ولك مّرة Nٔزداد ثقة يف نفيس وفNٔ xقدم لتالم�ذ اكن 

 ..ذç رىض التالم�ذ Xىل طريقة التدرèسحمفزي يف 

وا0هت�ى ا·ورة التعلميية ّوTNٔلب ممتدرسني راضني Xىل تعلموا يف ا·روة واكنت من 

من هنا بدNٔت مشواري مكدرس، ال  هنا البداية اليت صنعت مّين "مدرسا"..

 ..مكصمم ٔ�ن التصممي اكnشف)ه فx بعد

لع� خيرج مّين  -تعلام وتعلx-والتصممي  من يو¦ا وX §Nٔاكف Xىل دراسة �رامج الرمس

 ذç الف£ان املتخفى..هذا من Øة

ومن Øة Nٔخرى: كنت Nٔسعى ٔ�قدم لممتدرسني اجلديد دوما مفس^توامه اكن Wزيد 

يوما بعد يوم و كذا م)طلباهتم وNٔس^ئلهتم..فاكن ٕالزاما Nٔن Wكون مس^توى املدرسني 

اÞي حيصل يف Xامل التصممي -Xىل مس^توى التدرèس..ح�ث Nٔن موا�بة التطور 

�ت واج�ا Xىل الّلك: مفجرد إالطالع ال Wكفي لþاق �لر�ب..ولقد  -والرمس معوما

الحظت يو¦ا Nٔن الغرب ٕامنا اعتلوا دكة التتوجي يف لك املناس^بات اكن بتقدèسهم 

 ..لعمل Nٔي� اكن ولعلامء Nٔي� ;لّوا وٕان اكنوا من Tري بين Dªهتم
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Xىل سرييت اÞاتية، ف�عد ميض Nٔكرث من س^نة Xىل دخويل Xامل Nٔعود لñم 

التدرèس ، ال Nٔخف�مكBٔين كنت Nٔعرف من Xامل التصممي ٕاال اليشء القليل، وهذا 

النقص اكن حيز يف نفيس كثريا مما دفعين Dخول يف هذا العامل جفBٔة و بدون سابق 

ا مقت �لتعرف Xىل انذار..اكنت بداييت بعمل Nٔعامل Æس^يطة لصاحل املدرسة بعده

صاحب مطبعة قريبة، واكن هذا أ��ري ·يه طلبات تصممي كثرية..فكام د�لت Xامل 

التدرèس بدون زاد اكف د�لت Nٔيضا Xامل التصممي صفر اليدWن..فاكن Nٔول طلب 

دج ،  5000"تصممي واØة مقه�ى جماورة"فاكن ما اكن ووافقت Xىل العمل مقابل 

Þواليوم ا Òالي ôمض5ت تNٔ ي يلهيا .. ّمحلت الك8ري من الصور من �الل النت

ووضعت عصارة Øدي يف املرشوع لك هذا واخلوف يعرتيين Nٔن ال ينال معيل 

 .ٕاجعاب صاحب املطبعة

بعد يومني من العمل الشاق Nٔهنيت العمل Xىل التصممي، وهرعت مرسXا ليك Nٔسمل 

ٕاجعاب صاحب املطبعة ومك العمل وال تدرون مك اكنت فرجيت Xارمة ٔ�ن التصممي §ل 

 ...دج مثن التصممي يف جّب ج�يب 5000كنت مnشوقا ليك Nٔدس 
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لكن أ�مور مل �كن بتô السهوD فقد وقع ما مل Wكن يف احلس^بان صاحب املقه�ى 

جفBٔة Tري رNٔيه وقرر �لك Æساطة Nٔن حيتفظ بواØته القدميةو قرر Nٔن Nٔح)فظ بتصمميي 

التصممي ، مع ذاك اكن Nٔول فشل ;افزا يل ليك  فاكنت هكذا Nٔول جتربة يل يف Xامل

 Nٔتطور Nٔكرث فBٔكرث.

*   *   * 
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 2خواطر مصمم عربي

 التصميم بني التقليد والتجديد

 !!..Nٔول ما يبدNٔ به لك مصمم، يف بداية تعلمه هذا الفن ، فن التصممي هو التقليد

س^بقوه، Nٔي تقليد لك ما قد يقع بني يديه من تصمxت Tريه من املصممني اWÞن 

فرتاه حياول ªاهدا Nٔن حيايك هذا التصممي وذاك، Xىل حسب ما ميتô من قدرات 

ومواهب اكnس^هبا من ا·روس اليت ت�ث Xىل النت Nٔو تدرس م�ارشة يف املدارس 

 .اخلاصة

 !! فالتقليد يف هذه املر;Ò ل5س عيبا �ونه مر;X Òا�رة ورضورية

امرسة وا�متكن من �رامج التصممي ا�تلفة مفع مرور الوقت وأ��م ، ومع كثري من امل

(اكلفوتوشوب وTريه)، يصبح التقليد Xارا Xىل املصمم ٕاذا ار�ك�ه �اصة فx خيص 

77999999999999999999



 

80 

أ�فاكر وا�ٔساليب املس^ت¨دمة Nٔثناء العمل(فهاذا يعّد من الرسقات الف£ية اليت ٕاذا مل 

 ).يعاقب Xلهيا القانون املدين فلن �رضاها النفس الرشيفة

فرتض Nٔن èس^ت¨دم املصمم يف Nٔعام� قدراته الشخصية اليت اكnس^هبا مفن امل

والتق£يات اليت تعلمها ٕاّ�ن دراس^ته، ويضعها يف قالب وا;د، مع حسن اخ)يار 

أ�لوان والفونتات وأ�بعاد ومواضع وNٔما�ن التفاصيل .. وهذه Nٔش^ياء ¦مة لغاية 

 .لن�اح Nٔي تصممي

صمم صورا Nٔو Nٔن èس^تلهم من Nٔعامل Tريه، لكن وحنن من ها هنا ال مننع Nٔن يدرج امل

ما نطلبه وندندن حو� يف هذا املقال هو Nٔن �كون ملسة املصمم ذاته يه الطاغية 

 ..ول5س العكس

 والتدرªات الونية (font) و الفونتات Éٔ(Brush)س èس^ت¨دم الفرش

(Gradient) والفال�ر (filters) ريهاTو ... 

 تومونتاج ، وèس^تطيع Nٔن èس^ت¨د¦ا �با�رنكام يدمج بعض الصور لعمل فو 

(Patterns). 
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فإالبداع � معرش املق�لني Xىل هذا الفن هو مطلب وهدف لك ف£ان Xىل العموم 

واملصمم Xىل وªه اخلصوص، مفن معل معال فBٔيت �لفكرة من فالن والفكرة الثانية 

رشف  من Xالن وهكذا .. ومل Wكن � نص5ب من العمل سوى }سخ والصق، فBٔي

 !!س5£ا� هذا املصمم التع5س

 :وقد ق�ل

 ."ٕان الفىت من يقول ها Nٔ§ ذا ** ول5س الفىت من يقول اكن Nٔيب  
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 3خواطر مصمم عربي

 فلسفة اهلزمية

Nٔمض5ت �Nٔما وشهورا وس^نوات، Nٔراود فن التصممي وNٔه�، وال �Nٔرك �� وال §فذة 

 ر;ليت مشقّة وال صعوبة، وال حىت ثغرا ٕاّال وجلت Nٔو ;اولت ذç. ومل ªNٔد يف

بقدر ما Xان5ت من �Nٔالق وطباع Nٔهل هذا الفن!! ولعمري Éّٔهنم رضعوا من ثدي 

وا;دة، فرست لباهنا يف Nٔجسادمه، و انnرشت يف Nٔعضائه، و�Nٔذ لك عضو مهنا 

بنص5ب وافر، خفرجت تô الطائفة Xىل منط وا;د، ويف ثوب وا;د، Xىل 

م، وما الثدي اليت ;دثتمك عهنا ٕاال ثدي اخ)الف مس^تو�هتم، وتفاوت قدراهت

 "التكرب" وما لباهنا ٕاّال لبان (Nّٔي لنب) "اجلدل" و "فلسفة الهزمية"!!!

فBٔصبحت حمنيت حمنتني ٕاثنnني، حمنة طلب هذا الفن، وحمنة التحرز من Nٔن يصي�ين 

من درن "الكرب" و "اجلدل" يشء .. مفش5ت يف هذا امليدان اكÞي مير ب�س^تان 
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Nٔن ختطBٔه هذه ف�فرْح، ف)`سفه أ�خرى  -يف لك حلظة-لكّه Nٔلغام خيىش  مزروع

 !!! ف�قرْح، ف�كون ثواب أ�وىل مقدمة عقاب الثانية

فñيم، ل5س نظرية ولو اكن كذç فللك نظرية وقاXدة شواذ (Nّٔي ٕاس^تo£اءات)، 

درèس Nٔو فلقد رNٔينا ممن نبغوا يف هذا امليدان، وNٔبدعوا سواءا ٕ�ضافة Nٔو تطوWر Nٔو ت

تعليق، ورمغ ما اكنوا Xليه من اÚّساع خميÒّ، و طول �ع (يعين كرثة إالطالع)، 

وسالمة اÞوق وإالحساس، ما اكن ذç ٕاّال دافعا، لتواضع وال�ساطة. مفا �ل 

هؤالء وهؤالء وNٔنت �رى ما �رى من فارق يف العمل واÞوق ومن مث� الفارق يف 

¨ات ينفخها الهوى و مهزات وملزات ش^يطانية وحّب 0ُكران اÞات والتواضع، ٕاال نف

 Dلومه)، فهو عندئذ مبزن�لهواء (بل �الظهور يف روح "املصمم" لزيداد جحمه 

 !!الرساب،اÞي ٕاذا Nٔت5)ه مل جتده ش5�ا

وXىل هذا Nٔقول، Nّٔن من رشوط ق�ول العمل : إال�الص واملتابعة. فإال�الص هو 

ا�ر وWاكبد وWكرس العراق�ل ¦ام عصت وَصُعبت، ا·افُع احلق�قي لٕال}سان ليك يث

فBٔنت �راه ال ينكرس وال Wهنزم، بل �راه Wريم �لك ثق� �مييض قُُدما، وال يBٔبه ، 

فرªاله م�سوطتان يف احلارض، وبرصة §فذ ٕاىل املس^تق�ل ال Wزيغ عن هدفه وال 
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ل وقوانني èس^تكني. واملتابعة، Nٔي اتباع من س^بق من Nٔهل الفن مما Nّٔصلوه من Nٔصو 

وسنن، ال ما Nٔبعوه من Nٔعامل وٕاجنازات فالتقليد يف لك أ�عراف مذموم وٕان اكن 

 تقليدا لك�ار فلن يدفع ذç اÞم قدر قذة (ويه مس^تصغر اليشء).

ولعّيل، Nٔذ�ر Xما èس^تخّف به من مارس هذا الفن وTريه، لكن ما ذ�رت هو 

هبا ٕاىل Xامل إالجنازات ودنيا  مف)اح الن�اح، والشفرة (Nٔي لكمة الرس) اليت تلج

اخللود (الناس موىت وNٔهل العمل Nٔح�اُء)، Nٔما التحصيُل و التعُمل، فهام مق�ّدان �ٕالرادة 

والصرب وما èرس هللا لعبد Nٔن ي`�غ ف�ه وما املثل العريب عنمك ببعيد " ما طار طٌري 

ول وال قوة ٕاال وارتفع>>>> ٕاّال كام طار وقعوهللا املس^تعان وXليه التñن وال ح

z� 
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 .. هذا أدبي

 .. "يه سامء Nٔفاكري تتلبد من ªديد ، �متطر Nٔرض أ�دب بـــ "خرÆشة ªديدة ها

لست م)Bٔكدا .. ٕاذا اكنت س^تقصدين .. بوابل اللكم هذه السحب .. لكن سBٔبقى 

 !! م)فائال .. ٕاىل ;ني متطر

 !! رمبا Nٔ§ الوح�د يف تô أ�رض اÞي يعشق ش^تاء احلب

 .. س فقط ٔ�نه جيمد الشعور ، بل ٔ�نه Wرحي القلب من عبث Nٔصابع الغرام بهل5

 .. قد ال تصدقونين لو قلت لمك Nٔنّين ال Nٔمô مّطرية ، وال حىت معطفا غرام�ا

 .. Wكف�ين �رªل Nٔن Nٔلتحف بعواطفي ، فه�ي تق�ين من حر أ�شواق و ز¦رWر اجلفاء

 وال Nٔقول Nّٔهنا ال خترتق .. 

 .. تع5ش احلب بفصو� أ�ربعةما Nٔ;ىل Nٔن 
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لكن مقّة إالس^متتاع هذا الفصل اÞي خيافه امجليع وعععع "ش^تاء احلب" Nٔو بعبارة 

Nٔكرث م�ارشة "مBٔمت احلب" WNٔن 0رى بBٔعي`£ا احلب وهو يلفظ Nٔنفاسه أ��رية ، و هو 

حياول Nٔن يبعث بBٓخره وصا�ه لكن الردى èس^بق لك حماوl� Dسة .. حىت هذا 

 .. ؤسف Nٔصبح يضحكين وNٔ§ يف مقّة أ�ىس و ق�ّة أ�سفأ�مر امل

هايه بقا� Nٓخر غرام هنا يف زوا� القلب وªدرانه .. تدWر رشيطا �vر�ت ٕاىل 

 .. الوراء

 .. �رينا حلظات محمية اعتقد§ لوهNٔ Òهنا �ا·ة .. Nٔوف .. ال �ا· ٕاال أ�مل

عر �ل`شوة معها .. بل لتذيق£ا ٔ�ن الحظات امجليÒ .. مل توªد يف معر§ ليك }ش

حرسة .. بعد فقداهنا .. ولنتجّرع مرارة لك ما ضيّعنا من �الل لك ما فات من 

 .. تô الحظات

رمغ Nٔن القمل ، Nٔصبح م8قال هبموم£ا ، ٕاال Nٔنّه الزال ٕاىل ªان�£ا يرتمج Nٓهاتنا وبالبلنا ، 

ن وردية ل5رسي أ�مل وحياول ªاهدا Nٔن خيفي مالÅحنا الباlسة وهو Wرمسنا بBٔلوا

ٕاىل تô الوجوه مرة Nٔخرى .. لك£ه عبثا حياول .. ٔ�ن أ�ىس والقهر رضب جبذوره 
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يف Nٔعامق الروح و }رش Nٔورامه هنا وهناك .. ليحّمك س^يطرته Xىل سا�ر اجلسد .. 

 .. والروح معا

مفدامعنا من فرط الباكء .. جفت لك ينابيعها .. ينابيع اكنت تغسل جرو;ا .. 

 معيقا مبرشط الغدر .. فالعني الþذة تعترص وتعترص .. والقلب كذç ي�nعها حفرت

.. 

 !! فهل يعقل Nٔن Nٔميض لك ما بقي من حمطات يف ح�ايت ، يف التيه والضالل

WNٔن لك تفصيل ;اç ;لكة اليل ا�هبمي ، èشعرين وÉٔين Nٔرتدي نظارات سوداء 

 .. قامتة

الرسور .. �رست رèش^هتا وتنكرت ملا اكن  فالوح�دة اليت اكنت تلون ح�ايت بBٔصباغ

 .. بي`£ا

فق�اليت ل5س مبقاس شف)هيا ، وNٔحضاين ال تnسع لرقعة Nٔشواقها .. سBٔتظاهر Éّٔين ال 

Nٔ�يل .. حىت خيرج د�ان ح£يين ليفضحين بBّٔين Nٔ;رتق يف دا�يل .. جبمر العشق 

 .. رياناÞي ال خيمد لهيبه .. فهو يت¨ذ من Nٔضلعي حطبا ل5ش^بع Nٔلس^نة الن
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ال زلت Nٔحضك .. ٔ�ن فرط أ�مل .. ش^نّج لك جمسسات إالحساس .. فBٔصبح ال 

 .. Nٔشعر ٕاال بدTدTة طف�فة .. ودنو م£ية

مفىت متكن مّين التعب ، ªٔNاور Nٔدمي Nٔرض ا�ٔدب مس^تق�ال وªه سامء الفكر ، اليت 

�فرغ مك£و§ت خ�Bّٔهتا يف ق�عان فؤادي ...ٔ ôجتود �لك ما مت 

*   *   * 
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  ريق من هناالط

مصيبn£ا يف احلياة، Nٔننا منيش بال Nٔهداف، نطفئ Nٔنوار ا�ٔمل و منيش يف ;لكة 

 .. الضياع بال مرشد وال دليل

و نطمع Nٔن يوقد Nٔ;د ما مشعة ليؤ}س وحشn£ا ، Nٔو Xىل ا�ٔقل ق�سا هنتدي به ٕاىل 

 . مرىس الن�اة والن�اح .. لكن عبثا حناول، وعبثا نتومه

 TNٔالطنا ، Nٔنّنا 0زيد يف الهوة وبعد املشقّة بني العمل والعمل، و فBٔعظم Nٔخطائنا وNٔومخ

ندوس بنعل اجلهل Xىل لك دروس^نا و�Nٔالق£ا وم�ادئنا، بل نطمس يف سامء النصح 

 .. لك جنم يBٔ�د بيد§ ٕاىل نور الهداية

لعل قانون املرور يف الطرقات خبيل ·رªة Nٔنه èسمح لوا;د فقط �ملرور وبعد 

كذا ف�يضء Nٔمحرا لهذا و Nٔصفرا لهذا و�رتقاليا Þاك .. ومن خيرتق هذا التايل ...وه

القانون يرضب بيد من ;ديد ، ٕاال Nٔن قانون احلياة خمتلف لك إالخ)الف �ل`س^بة 
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ٕاىل ما ذ�ر§ ، ٔ�نك Nٔنت من تصنع Nٔضواءك ال لnسمح ç ومتنعك املرور بل لتنري 

 .. دربك

تدرج يف سمل الطموح حىت نصل ّٕاىل فأ�حرى بنا Nٔن نتطلع ملسق�ل ساطع ون 

املبتغى، وNٔن منيش خبطوات Êبتة حنو النرص.. فالهزمية من ش^مية الضعفاء ، 

 .. وإالسnسالم يBٔيت من هزاD إالعتقاد �لن�اح

مفن يعش دهرا وال Wرى صبþا مرشقا �ٔ�مل و در� موصال لن�اح فهذا خشص 

يك Wرى نفسه وهو يعذب مرتني : مرة م�ّت ، و بقاؤه Xىل ق�د احلياة ما هو ٕاال ل

�نه فشل ومرة ٔ�نه مل Wزل عنه الفشل ..ٔ 

*   *   * 
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 ..(ثورة نوفمرب) أجماد ..ال تتطمس

رمبا الحظ الك8ري ممن يقرNٔ هذا املقال، ما Wروج هنا وهناك ، ّرسا وØرا ، خف�ة 

ات ذا ت�nعت حبس احملقق مصادر هذه الرتهات وم£ابع بث تô إالشاX‘وXلنا، و

 ..لوªدهتا Nٔصابعا فر}س^ية حبتة

Nٔصابع ةلÜٔسف حترك ضعفاء النفوس من بين Dªتنا من يتلكمون بBٔلس^نn£ا 

حترÅهم ليك يطمسوا خفرمه وخفر Nٓ�هئم ، ل5س هذا فقط  -ويقامسوننا ملحنا و�زب§ 

 ..بل ليصبح صنيع ªNٔدادمه مز;ة ومسخرة

اجلسام، ح�ث �ر�وا أ�هل  هل هذا ما èس^تحقه شهداؤ§ أ��رار مقابل تضحياهتم

واملال والو· وNٔلقوا بBٔنفسهم يف غامر معركة ال يُعرف مٍن املنتُرص فهيا مَن املهنزِم. 

Nٔولئك اWÞن حتّدوا العامل �رّم)ه واملنطق معا Nٓنذاك اvان اك§ يقوالن ساخرWن مهنم 

مهنا ولن  :"رشذمة قليلون!!ماعسامه يفعلوا Nٔمام فر}سا العظمية!!لن ينالوا ش5�ا

 ."يقدروا حىت Xىل �دشها
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فXٔBلنوا اجلهاد ( واكن Øادا م�نيا Xىل قواXٍد ٕاسالم�ٍة ) من العدم بل وحتّدوا لك 

الظروف وإالماكنيات اليت مل �كن لصاحلهم، �رسوا لك العوائق اليت وقفت جحرة 

 ..لتقد¦م ليدر�وا مشس احلرية

Nٔن جيتثوا مبعول إالرصار واملثا�رة ما مل Wكن يف احلس^بان، وما مل Wكن م)وقعا هو 

واجلهاد ا·ؤوب واملصا�رة إالس^تقالل ، ومل èس^تك�نوا ومل يضعفوا لٕالغراءات 

الفر}س^ية، مل تغرمه ال املناصب املوعودة وال أ�موال املشهودة.. اكن ;مل إالس^تقالل 

 .يغزو تفكريمه ويغيش Nٔبصارمه

 ."فشعارمه Nٓنذاك "ٕاما النرص وٕاما الشهادة

nشهد من اسnشهد مهنم وجنى من جنى مهنم، واكن اليوم املوعود يوم اخلامس فاس 

، يوم تتوجي العذراء "اجلزا�ر" بتاج إالس^تقالل، التاج 1962من جويلية من س^نة 

اÞي ال �زال جزا�ر§ �رتديه رمغ اجلراح ورمغ أ�مل ورمغ ما Wك�د لها XNٔداؤها من 

 اخلارج وا·ا�ل Xىل ;د سواء.

*   *   * 
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 ..براهيم الفقيإ

هناNٔ ç§س ميوتون وال }شعر بفقداهنم وال 0اكد نذ�رمه البتة رمبا ٔ�هنم مل يرت�وا ما 

 ..نذ�رمه به.. فمبوهتم ينقطع ذ�رمه وتنطفؤ مشعته

لكـــن �ملقابل هناNٔ ç§س Nٓخرون ميوتون وال ميوت ذ�رمه وال متوت ذ�رامه ٔ�هنم 

، ميزتجون بBٔفاكر§ وNٔ;الم£ا .. Nٔتدرون من يع5شون يف ذواتنا ، يت¨للون Nٔرواح£ا 

 هذه الطائفة � �رى؟؟؟

 .ٕاهنم �لك Æساطة العلامء

 :-ريض هللا عنه-قال Xيل ا�ن Nٔيب طالب 

 فµفـز بعمل تعش ح�µا ً به Nٔب�دا *** الناس موىت وNٔهل العمل

الفذ وال }شك Nٔبدا يف Nٔن ٕا�راهمي الفقي اكن من هؤالء العلامء أ�فاضل: ذç العامل 

اÞي ظل يناضل من ªNٔل Nٔن èسوق ال�رشية ٕاىل مس^تق�ل Nٔفضل ، ولطاملا ;اول 
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Nٔن يBٔ�ذ بيد§ ٕاىل مرىس الن�اة .. من �الل كتبه وحمارضاته وندواته اليت اكن 

 !!يلقهيا هنا وهناك .. فال ينكر فضل ذç العمل ٕاال ªاهل Nٔو ;اقد

 §ٔBقول شهيد-فNٔ ىل ماX ن ٕاس^ت -وهللاWÞلمه يف جمال من هؤالء اXفادوا من كتبه و

التمنية ال�رشية والربجمة الغوية العصبية ح�ث اكن فريدا يف هذا ا�ال ال Wاكد èشق 

� غبار ف�ه وما زاد يف ٕا;رتايم لشخصه Nٔنه اكن Wروي يف TNٔلب أ�ح�ان جتاربه 

الشخصية و�يف Nٔنه Xان أ�مرWن يف ح�اته �اصة عند جهرته ٕاىل كندا وحىت بلوTه 

 ..قف الشهرة وإالبداع z دّرهس

فٕا�راهمي الفقي ªاء يف وقت كنا Nٔحوج ما حنتاªه Nٔن جند من يBٔ�ذ بيد§ لنكnشف 

ذواتنا ؟، ولنكرس ق�ود اليBٔس اليت تطوق£ا وأ�Tالل TNٔالل الضعف اليت ختنق£ا .. 

من �الل كتابه الشهري "التحمك يف اÞات" وبعدها حتف£ا �ك)ابه"الطريق لن�اح" 

Xاد من ªديد وسطر لنا اخلطوات لرنمس �ارطة الن�اح والسري ٕاىل الهدف  ح�ث

املرجو بطريقة سهÒ وم�سطة تدل Xىل تBٔمل معيق وتد�ر .. ف�دNٔت تتغري ح�اتنا 

حنو أ�فضل بل Nٔصبحنا قدوة لغري§ من �الل تطبيق£ا حلمكه ومواعضه ، فرس§ 

 .. خبطى Êبتة حنو الن�اح ٕاىل ;ني كتابة هذه الفقرة
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ومن قرNٔ Nٔو مسع ٕال�راهمي الفقي يظهر � ªليا وازXه ا·يين وNٔنه Wكرث من ٕاس^تعامل 

ا�ٓ�ت وأ�;اديث ليث�ت حقائقا Xلمية ودراسات نفس^ية وهذا يف كتبه كثري ويف 

 .. مواضع Xدة

ويف أ��رية Nٔقول : Nٔن ٕا�راهمي اكن رساªا Nٔ§ر دريب وال Wزال ينريه ولن Nٔ}ىس فض� 

عز وªل وسBٔدعوا � مىت تذ�رته وسالف العلامء أ�خ�ار ٕا§ z وٕا§  Xيل بعد هللا

 ٕاليه راجعون.. رمحه هللا وNٔسك£ه فس^يح ج£اته..

*   *   * 
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 فتات ذاكرة

 çدهام ·ار القارب يف ماكنه..كذ;Nٔ ي مب�ذافني لو توقفÞالقارب ا çاحلّب.. ذ

 ..احلب

.. ويدفعنا لعودة حىت بعد الصداقة.. ذç املغناط5س اÞي جيذبنا حنو من نعز

 ..الهجر الطويل.. تô يه الصداقة

 xا طيبا.. رحþىل ربوع القلب لتجع� مسX ال`سمة اليت هتب ôالعفو.. ت

 ..مشفقا..هذا هو العفو

احلنني .. تô النار اليت Úشعل ف�نا حب أ�شواق .. وتوقد Æرشه Nٔرشطة ا�Þر�ت 

 ..�ال.. هذا هو احلنني.. وجتدد املايض ليغدو ;ارضا ومس^تق 

الفراق .. تô املقربة اليت نوئد فهيا Nٓخر شعور مجيل .. و �كفن ال ح£وط ف�ه .. 

 مقربة معيقة ªدا Åعمق جروح£ا Nٔو Nٔمعق.. ذاك هو الفراق
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احلقد..هو ذاك الظالم اÞي يغيش Nٔبصار§ وطمس بصري§ .. ويطفؤ ف�نا لك ق�س 

 ..م والكره .. ذاك هو احلقدمغفرة .. و حييي ف�نا �رامع إالنتقا

الشك .. يه تô ا·وامة اليت تدور وتدور .. وتقلب أ�مور .. تل�س احلق 

بطيلسان الباطل وتل�س الباطل ثوب احلق .. لتصّري من حق�ق)نا وهام.. ذاك هو 

 الشك..

*   *   * 
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 هو .. هي .. من املذنب؟؟

ق �Þّم حبق وبغري حق؛ وما ال يَنفّك Nّٔي من X اجل`سني ٕ�لقاء ا�ُهتم والرتاش

الس�ب يف لك ذç ٕاال Øل لك طرف ��ٓخر، فاملرء Nٔول ما يفعل ;ني يصدر 

 ..Nٔحاكمه هو ان يتعّ�ل احلمك دون ب5£ة وال حتّري

فهال عرفت � "Nٔنَت" وهل عرفِت � "Nٔنِت" ماذا �ُريد "يه" وماذا Wُريد "هو"؟؟ 

 !!Nٔم يه رضبة الزب

X ٕان قراءة ما بني سطور Gل، لُيعدªىل خفا� شعور الرX ة ، وإالطالعNٔم املر

مف)اح قلب الرªل واملرNٔة؛ فاملرNٔة تضمر يف X¦ا الك8ري من الرسائل لرªل فال 

ُخيذ X¦ا Xىل املبارشة، بل جيب ت�nع إالشارات اليت ينطوي Xليه الñم، وقد 

ورطه و تعلقه �كون إالشارات يف ٕامحرار �د Nٔو غض برص .. والرªل ينكر ت

 .. �ملرNٔة، فهو حماول ما حّيي Nٔن خيفي لك ما يبعث يف املرNٔة بBٔنّه ضعيف حمتاج ٕا�هيا
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 :ولعل Nٔبلغ ما ق�ل يف هذا املعىن قول الشاعر

 ب5ب �ٕالشارة يفهمُ ل ٕاشاراتنا يف احلّب مغز عيوننا= ولك  

 حواج�نا تقيض احلواجئ بي`£ا = وحنن سكوت والهوى يتلكمُ 

 ٔN ٔنت �رىBٔنه فBذ�ياء من الناس من هينؤ حبب5ب، فل5س لك ما يُعرف يُقال، ف�ن أ

جيب Nٔن Úسعى لك طرف الق)ناء سعادته، وهييBٔ لها Nٔس^باهبا، واحلب �Nٔذ وعطاء 

وحق وواجب، ومادام لك زوج هو ثنائية م)اكمÒ ل5س èُش^به فهيا لك طرف 

اطف�ة والغرا�زية .. فٕاذا ا�ٓخر بل هام م)فاو©ن يف اخللقة وأ��الق و يف الطبيعة الع

غضب هذا ;لمت تô .. و ٕاذا NٔخطBٔت تô عفى وصفح هذا .. وٕاذا طلبت يه 

لىب هو .. وٕاذا قال هو Nٔنصnت يه .. Nٔف�عقل Nٔن جنمع بني املتناقضات ّمث ن`)ظر 

 : قال Nٔبو احلسن ا�ِهتايم، النتاجئ احلس^نة .. و�يف ال حيدث اخللل

 م)طلب يف املاء ªذوة §رِ  وملكِف ا�ٔ�م فوق ِطباعها =

 وامحلد z اوال وNٓخرا ..
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 عيد املرأة

 !! .. يف فصل الشتاء .. توقيت مهم و اختيار عمدي 

م£ذ زمن ل5س �لهني، تيق£ُت Nّٔن لك بضاXة ثقاف�ة مس^توردة من الغرب يه ق£ابل 

 من Nٔوىل موقوتة ال تلبث Nٔن تنفجر .. ٕاّال Nّٔن انف�ارها ال èسمعه سوى الناهبني

أ�لباب، وهل هناNٔ çعىت و Nٔشّد من هذا الغزو الثقايف اÞي وجل البيوت حىت 

 !!Nٔدرك �دور ال`ساء

وملا اكن فساد اÞائقة هو Nٔصل فساد ا�متيزي احلاصل، Nٔصبحنا نذعن �جلودة للك ما 

Wرج من سلع فكرية كام اس^تورد§ ق�ل �Nٔم م£اس^بة "عيد احلب" ها حنن }س^تورد 

ى م£اس^بة "عيد املرNٔة"، وما دام أ�مر خرج عن نطاق الس^يطرة مرة Nٔخر 

وNٔصبحت عندها Nٔبواق الباطل تعX Òىل رص�ة احلق اكن حر� بنا Nٔن نقول لكمة 

 .احلق ٕا�راءا vمة
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Nٔوال املرNٔة اليت د}سوها �لك شلك و بصموا فهيا �ٔ�صابع العرشة و غرروها �حلرية 

 الرªل و و و ، و0زلوا هبا م£ازل الفساد و و قوة الشخصية و القدرة Xىل Úس^يري

 ! عيدا -و�Nٔريا-مصارع إالس^تعباد و معاطب الرذيNٔ : Ò}شؤوا لها 

فلو Nٔقاموا لها مBٔمتا ل�سوا � لك Nٔسود لاكن Úسلسال م£طق�ا لÜٔ;داث و ن��nة 

 xٔمسك بطبك فBامل املتناقضات فX لك£ك يف ،ôم£طق�ة ملسلسل النك�ات ت

 .ويُ�ّث من مشاهد حيدث من Nٔ;داث

ٕاذا يه وردة محراء، يف يوم Nٔسود يف شهر �رد يف س^نة ترتامك يف حصيÒ 0كسات 

املرNٔة Xىل مس^توى Xامل Nٔصبحت ف�ه املرNٔة، النفط ال�رشي، اÞي يعترب السلعة 

 .ا�ٔكرث م�يعا و ا�ٔكرث طلبا يف سوق الرق�ق أ�بيض كام Úسميه الصþافة

 ٔN كرث من ٕاذا يه وردة محراء، يف يومNٔ ٔلف منBرد من س^نة تت�سود يف شهر 

ثالمثئة يوم، حرص§ فهيا اهZم£ا �ملرNٔة و�يق أ��م ماذا ؟؟ }س^يان واس^هتتار 

 !! واس^تعباد
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رمغ Nٔنّين لسُت يف الباقة رªال المعا، لك£ّين Nٔ§دي ٕا�هيا وNّٔرص Xلهيا، فاملرNٔة عند§ 

ªل؛ فل5س يشء Nٔخف Xىل يه Nٔحوج ما �كون لهذا اجلاين الروم`يس يف الر 

القلب من }س^مي الصباح �وقع اللكمة الطيبة يف قلوهبن، ف)جربيت املتواضعة يف 

حماوD فهم ردود فعلن Nٔثبnت Nّٔن املرNٔة حساسة مرهفة الشعور، رمبا معقدة الفكرة 

شا�كة التعامل، لكهنا تبقى حرWرية املعدن خف�فة الظل مBٔوى الرªل و مرىس 

 .مهومه وNٔحزانه

رNٔة عندي، يه وقود إاللهام حملراكت الفكر وأ�دب مجيعا، فNٔ §ٔBكتب هبا ومعها امل

ومن ªNٔلها و ٔ�ªلها، فBٔ§ بال مرNٔة كتô الزهرة اليت اكنت تتا�ىه بعطرها ، فلّما 

 "..فرت عطرها مل جتد ما ت�nاىه به سوى Nٔن تقول :"اكن ·ّي عطر يف أ��م اخلوايل

يل، اÞي رمسته رèشة الفكر ٕاذ مزج)ه بتô أ�لوان املرNٔة عندي ذç احلمل امجل 

الزاهية لÜٔنوثة والرقة والعذوبة، فرتاه جمسدا Éٔنّه انعاكس الفكر Xىل مرNٓة الواقع، 

 ل5س ليشء سوى ٔ�ّن املرNٔة معجزة حق�ق�ة.

*   *   * 
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 إغتيال الرباءة

 بدÆ ًNٔش^xء ، هارون، ا�راهمي .. من التايل ؟

ت، ميلء �ملبك�ات ، Xامر �ملتناقضات، يف زمن Nٔصبحت يف زمن ميلء �ملضحاك

 .. الع�ائب الس^بع ش5�ا Xاد�، صنع � Nٔهل زمانه جعائبا N~خرْ 

اكن اجلاين ��ٔمس القريب يرتفب ج�با ف�ه حمفظة Nٔو حق�بة يد هبا نقود، ّمث مضت 

 أ��م وكُرثت م)طلبات احلياة وطغى الشجع وفسدِت أ��الق وُطمسْت املبادئ

وXاث ا�رمون يف البالد فسادا .. مل �كفي تô النكسة (إالرهاب) هذا الشعب 

املسكني لتجرع لك Nٔس^باب الشقاء واملهانة، وزلزل يف مBٔربه وحرم من ÆNٔسط 

 ."Nٔس^باب الع5ش "أ�من

قد يعمي الغضب بصرية ٕا}سان فُ�ق�ل Xىل Nٔذى Nٔخ�ه إال}سان، لكن ٕاذا 0ُزعِت 

Xىل ِرش �برية:ٕاال ويه الق)ل ف�ق)ل ا�اُه إال}سان! لكن ٕاذا  الرمحة من قلبه فقد يُق�ل
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تعلّق ´مر �لطفوD اليت يه رمز الرباءة فاXمل Nّٔن إال}سان خرج Xىل ِنطاِق ال�رش 

 .. ٕاىل ا�هبميية ٕاْذ ُسِلَب إال}سانية والعقل والقلب مجيعا

Tان فُرv، وٕا�راهمي وهارون ا�ٕار �ء اليت قطعْت ٕارx^شÆ ًNٔعضاهئام و .. بدNٔ ا من

فالن اÞي مل }سمع وXالن اÞي مل جيدوه .. و�يت و�يت .. هل يه حوادٌث شاّذة 

 Nٔم يه ظاهرة و·ت من رمح أ�;داث والدة ق�رصية من رمح ا�متع الفاسد؟؟؟؟

 

ٕاّن هذا الرش Nٔو ما عنونُت به مقاليت "ٕاغتياُل الرباءة" لهو ٌرش مس^تطري، وما 

دام Nٔسابيعا كثرية ٕاال ٔ�صدع مبا يف نفيس تنديدا لهذا  خرجُت من مصيت اÞي

العمل إالجرايم احليواين ا·موي ال�شع .. ولقد مرت بنا أ�زماُت فك£ّا نnسىل (Nٔي 

نت¨ذ سلوى ويه ما ي`يس عند املصيبة) مبا هو Nٔومخ، حىت صكّت Nٓذاننا Nٔخ�ار 

تاجرة �ٔ�عضاء ال�رشية؛ ق)ل إالطفال: بدافع الغرWزة Nٔو إالجرام Nٔو ما هو Nٔفضع امل 

 !"و�Nٔ اكن الس�ب اÞي تندرج حتته اجلرمية فالن��nة وا;دة يه "اغتيال الرباءة
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وما دامت الظاهرة يف ِنفاسها (كام ذ�رُت يف الفقرة السابقة) فعىل املسؤولني وNُٔدها 

يف ¦دها ودحضها �لك وسائل القمع، والك�د لسفÒ اWÞن سّولت هلم Nٔنفسهم 

ا·ن5�ة Nٔن يقدم Xىل هذا العمل املسnش^نع يف لك أ�د�ن الساموية وTري  الهابطة

 .الساموية

منا ق)ل الناس  قال هللا تعاىل :"من ق)ل نفسا بغري نفس Nٔو فساد يف أ�رض ف�ٔ

 "مجيعا

وقال Nٔيضا:"وكت�£ا Xلهيم فهيا Nٔن النفس �لنفس والعني �لعني وأ�نف �ٔ�نف وأ�ذن 

 "واجلروح قصاص�ٔ�ذن والسن �لسن 

وما انnرشت ظاهرة الق)ل معوما وق)ل إالطفال أ��ر�ء العزل،؛ ٕاال من ٕاهامل 

تطبيق أ�حاكم Xىل ا�رمني ٕ�ظهار العفو فx هو حمك ال يق�ل الnسامح وNٔخمت 

 : �حلمكة اليت تقول

 "من Nٔمن العقوبة Nٔساء أ�دب"
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Xاقب هللا من اكن الس�ب  رمح هللا لك الضþا� وNٔهلم ذوهيم الصرب والسلوان و

 .. حبمكه

*   *   * 
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 أيتام ميلكون آباءا

 Nٔيب �X zليك .. �Nٔربين :

 ذنب مل يُغتفْر ..  كفارة هل كنت

 Nٔم كنُت مقامة رٍمح ملعونة .. 

 خرجِت Dنيا خمرَج ال�ْرش ..

 ،Nٔيب هل Nٔنت Æرشْ 

 Nٔم Nٔنّك صٌمن قّد من جحْر .. 

 Nٔيب �X zليك .. �Nٔربين :

 قرWر العني .. وNٔنت 

 Nٔمل يصNٔ ôن5ين يف الصحْر..

 وNٔنت مر©ح البال ..

 Nٔمل تصّك Nْٔذ§ك Nٓهات طفٍل حيترض..
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 Nٔيب هل Nٔنت Æْرش Nٔم Nٔنّك صٌمن قّد من جحْر ..

 حضية العنف أ�رسي Nٔكتُب هذه اللكامت..}Nٔو اكن  Xاىنروح لك من ٕاىل {

******** 

 اة ا·نيا .."قال ُهللا تعاىل :"املال والبنون زينة احلي

أ�والد زينة هذه احلياة، وم)عة ل5س بعدها م)عة، ورزق Wُرزقُُه املرُء كام Wرزُق 

 !!!! الصþة واملال والعاف�ة؛ زينة وم)عة و رزق لكن Nٔكرث الناس ال يعلمون

 ،Dري جمهوT لهيم، معلومةX ولياهئم واج�اتÜٔولياهئم فNٔ والد حقوقا اجتاهÜٔكام ل

اين والك�ري والصغري و العامل وأ�ّيم؛ بل قل ٕاّهنا فطرة يُفطر املرء يعرفها القايص وا·

Xلهيا ف)كون يف ج�لّته اكلغرWزة ال ينفّك عهنا مفن Xُِد¦ا فقد Xُِدم إال}سانية مجيعا 

 !! وعندها ªد � صنفا Tري صنف ال�ْرش، فا}س^به ٕاليه

قصة ف)اة معاقة توف�ْت    متض �Nٔم Xىل قراءيت مقاال يف اجلريدة اليوم�ة: حييك عنمل

وا·هتا فزتوجت وا·ها �مرNٔة Nٔخرى، فاكن يف نفس الزوªة اجلديدة يشء ضد 

هذه الف)اة الضعيفة، ف�تخطيط من الزوªة وبn£ف�ذ من الزوج اكن Wربطها يف 
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.. çلوا§ لعذاب من رضب ولطم و قل م8ل ذNٔ ن يذيقهاNٔ مضْت   ! الرشفة بعد

يف ق�دها مفا  -وNٓسفاه–نك الع5ش وح£ق اجلوع ف)وف�ْت أ��م فمل تطق الف)اة ض 

 اكن من الوا· ٕاال Nٔن ذهب هبا ودفهنا يف ماكن قريب.

 ،Òالحظ اجلريان هذا اخللو، وانقطاع الرصاخ والش�ار ا·امئ يف ب5ت هذه العائ

فاتصلوا خباD الف)اة، Xىل Nٔن èس^تفرسوا عن ;اD الف)اة املقهورة الكسرية، فلام 

خلاD لتطمنئ Xىل ابنة Nٔخهتا N~�ربْت بBّٔن الف)اة ماتْت ودف£ْت �لك �رودة قدمت ا

 Nٔعصاب.

مل يلعق هذه اخلاD القصة وشعرت بBّٔن فصوال كثرية قد ُ;ذفْت من القصة امللفقة، 

فطلبْت ماكن ا·فن فدلّت Xليه، ف�لّغت السلطات املعنية ÆشكوÅها ف£�ش قرب 

 الف)اة و قّدم لnرشحي واملفاBªٔة:

جسُد ل5س ف�ه موضع Nٔصبع ٕاال وف�ه كدمات الرضب والطم .. و ÊٓNر اجلوع 

 !! والعطش وما خفي يعلمُه هللا ..
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ُحّول لك من الزوªني ٕاىل التحق�ق، واXرتفا جبرميهتام .. الزوªة فهمنا شعورها، 

فالف)اة ل5ست اب`هتا وٕان اكن هناç مصوغ لغرية فWٔBن مسوّغ اجلرمية و لكن أ�ب 

�يف � Nٔن يقدم Xىل النيل من اب`)ه من ªNٔل زواج Êن و زوªة  –وفقه هللا ال –

 ! ªديدة

WNٔن شعور إال}سانية Nٔوال وشعور أ�بوة Êنية ومضري املرء Êلثا ورابعا .. ٕان الرªل 

ٕاذا رزق وليدا يبعُث هللا يف قلبه الرNٔفة والرمحة واملودة لَيحفÀ ابنه �لعاطفة 

�راُه يعّد أ��م واليايل ٕاىل Nٔن يدرك ذç اليوم اÞي èسمُع ف�ه و واحلنان الاكف�ني .. 

تô اللكمة "��" .. ّمث يطوي أ��م والس^نني لريى ابنه ;امال Xىل Xاتق�ه احملفظة 

م)جها ٕاىل املدرسة، مث متيض الس^نون لرياُه قد تفوق Xىل Nٔقرانه و §ل الشهادات .. 

 ه زوªا ّمث Nٔ� ّمث .. مث ي`)ظر بفارغ الصرب Nٔن يدركه لريا

لكن هذا أ�ب العني مل يق)ل اب`)ه فقط بل ق)ل الرباءة بيديه النجس^تني، و�Nٔ اكنت 

;اD الف)اة معاقة Nٔو جمنون ، فشعور أ�ب فوق لك هذه أ�Xذار، فوق لك هذه 

 الرتهات فوق لك ´عتبارات .. 

 رمح هللا لك طفل وطفÒ وNٔسك£هتم فس^يح ج£ّاته.. 
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 أنا خلف ستار األنا

َهثا لنّاس، ولو  لمك هو ثق�ٌل Xىل النفس Nٔن تتلكم عن ذاهتا، وNٔن تَصف خواجلها وتَ�ُ

اكنت ِتNٔ ôش^ياء �ُرى و يَفحُصها Tري§ بدون واسطتنا çََ◌فَ)نا هذا اِحلْمل الثق�ل 

 !اÞي 0ُاكبده.. ولكن ههيات مفا ال Wكون الواجب ٕاال به فهو واجب

 ٔNبدNٔ ول ماNَٔرش الُرسوِر: هو  وÆِ �ىل ما يُثلج صدري و يَبعُث يفX مñبه هو ال

، وهذا يف زمعي يشٌء � قمية وقَْدر؛ فأ�ح�اب  Xىل كرثة -سؤال Nٔح�ايب Xَيل�

معادن مكعادن اÞهب والفضة، وال èَس^توون بل َخيتلفون Xىل قَْدِر احلّب  -Xددمه

ñَسمُح ل�َْسطِ الè مهناوإال�الص ول5س املَقاُم X خوة ومعاين� .م يف الصداقة وأ

ولقد الحظت Nّٔين Nٔسعد �خلري ينال من N~حب Éٔنّه ينالين خشصيا، فBٔفرح ٔ�ح�ايب 

هم الوافر Éّٔين َحظيُت وَكف�ُت، وما غَِبطت Nٔ;دا Xىل مال Wكس^به Nٔو  Xىل حّظِ

هذا  مادة يُعطاها بقدر ِغبَطيت Nٔهل العمل والفهم واحلمكة Xىل هذه الهِبة وXىل

 !املُكnسب
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لقد عرفُت نفيس Nٔول ما َعرفهتا َطُمو;ة من Tِري اقدام، وم)Bٔهبة لخوض من Tري 

عزم، ولقد َشnّهتا بني ف£ون كثرية، فال الفن الوا;دة �Nٔذت وال الف£ون ا�~َخَر 

تات قوهتا يف Øات  �َر�ْت، فعبهتا Xىل Nّٔهنا Xُدمت ´خ)صاْص و بَعرثُت ش^َ

 ٔN 0كرNٔ ّيل ثقافات خمتلفات ؛لكن، موسوعية مع م)فرقاْت، ولنX ضفىNٔ ّن هذا

 .اخ)صاص Nٔحسن بل هو أ�م8لْ 

ولقد اكnشفت نقطة ضعفي ووهين، هو Nٔنّين ال Nٔث�ت Xىل ;ال! وٕاّين �~ميض اليوم 

 Dد�واليومان ومرات أ�س^بوع وأ�س^بوXان يف َحشِن قليب �لعق�دة الساطعة وأ

قليب وWُزهر �ٕالميان لكن ههيات ههيات فال متيض والرباهني القاطعة Xىل Nٔن èَس^تقمي 

 !الساXات حىت تَتف)ق �Nٔاديد الِعصيان ف)َبتلع َمعني ما َمجعت يف لك تô املّدة

 

ولو ِش\ُت Nٔن Nٔخ)رب صربي وNٔ§يت، فل5س يل سوى الك)اب Nٔف)þه بني يدّي 

ّيل وNٔجعل ;دود برصي يف ;دود صفþاته، وNٔ©بع سطوره ولكامته؛ وما ٕان �رجع إ 

رو! حىت N~لق�ه ªانبا وNٔعود لسفاسف أ�مور من هذه ا·نيا وال Nٔتذ�ره حىت 
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ي`ساين وملا ªNٔدد العهد ªNٔد Nّٔن Nٓخر عهدي به قد عفى عن اÞا�رة ومل يبقى م£ه 

 يشء!!

*   *   * 
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 كل حزب مبا لديهم فرحون...

لكمة NٔوØها لصديق ودود، و ªار عزWز، مجعنا القدر حتت سقف احملبة=رمغ 

اخ)الف توØاتنا الفكرية اخ)الفا قد Wكون م)باينا ّلك التباWن=، ٕاذ جرْت بي`£ا 

نقاشات حول "العمل احلريك" �النnساب حلزب ما حبجيّة ممارسة الس^ياسة ودخول 

 الربملان.

وقد حصلْت ªلساٌت Nٔدر§ فهيا احلديث، بطريقة هادئة، وبBٔلفاظ حمرتمة �ون 

التعاèش مع ´خ)الف، ووجود الرNٔي ا�ٓخر. وقد الطرفني ُحيس^نان لغة احلوار و 

دXاين هذا الصديق ٕاىل طاوD النقاش =م)Bٔبطا جحجي= ٔ�ضعها Nٔمامه= ٕاذ اكن يف 

زمان ل5س �لبعيد= مّرص;ا Nٔنّه �حث عن بصيص حّقٍ هيتدي به، وXNٔرتف Nٔنّه اكن 

 خصام قوّ� يف النقاش ال èس^هتان مبث�.

ايس حتت ظل ما èسمى �حلزب، اكن ش5�ا Nٔرفضه واكن اXرتايض Xىل العمل الس^ي 

من الناح�ة ا·ي`�ة وأ��الق�ة والواقعية Nٔيضا، فلقد تتابعت ا�ٓ�ت يف ذم التفرقة = 
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اليت يُعدG احلزُب Nٔ;د Nٔراكهنا= وتتابعت أ�;اديث بني احلّثِ Xىل توح�د اللكمة ولَّم 

 الصفوف ، وبني نبذ الفرقة والnشnت.

" ويعنون هبا املرNٔة 1ٔ��اليق، فقد ق�ل قدميا "ٕاّ�مك وخرضاَء اِ·منNّٔما يف إالطار ا

 احلس^ناء النابتة يف م£بِت السوء. 

وحنن ال 0رى احلزب ٕاال Åهذه املرNٔة، اليت نبnَْت يف م£بٍت لكGُه سوء من مكر ٕاىل 

 نفاق، ٕاىل دس5سة ٕاىل مؤامرة... وهّمل جّرا.

 ٔ�حزاب، ªلبت Xىل أ�مة ّرشا مس^تطريا، وما بقي ف5شهد � الواقع، بBّٔن هذه ا

وõNٔرا �ق ٕاىل ;ّد الساXة: ففرقت اللكمة، وغرست أ�حقاد، و شnت الشمل، 

 يف النفوس معاين أ�خوة والتعاون Xىل الّربِ والتقوى. 2وهّدت

 وقد صدق من قال:

                                                             
 إياكم: «  قالأّنه   وسلم عليه هللا صلى النبي روي عن ، حديث مرفوع إلى النبي صلى هللاُ عليِه وسلم  1

 » السوء المنبت في الحسناء المرأة: «  قال ؟ الدمن خضراء وما ، هللا رسول يا:  فقيل ،»  الدمن وخضراء
 .ومعناه صحيح لمن تدبر وسلم عليه هللا صلى ولكن ال يصح عنه 860مسند الشهاب القضاعي 

 هّد بمعنى هدم  2
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 ٕاذا ما اجلرح ُرّم Xىل فساد = تبني ف�ه ٕاهامل الطب5بب

رتدْت Nٔثوا� عربية ٕاسالم�ة، فٕاّهنا N~وªدت لتع5ش فأ�حزاب صناXة غربية، وٕان ا

يف ظل ا·ميقراطية= هذا املصطلح امليك�افّيلِ الفاسد اÞي حيمل يف طيّاته مكر 

ودهاء وNٔغراض تُقىض حتت مسّمى احلرية والعداD واملساواة= كام تق)ات من الربملان 

ل هللا"، فا·ميقراطية اÞي دXام)ه الرئ5س^ية ، بل قل الوح�دة "احلمك بغري ما 0Nٔز 

والربملان و أ�حزاب يه Êلوث جعل الغرب Wرضون عنّا ٕاذ اتبعنا َس`هنم ;ذو 

 ! النعل �لنعل والقّذة �لقذة، و ملّا د�لوا حجر العوملة تبعنامه، وهللا املس^تعان

فاملوضوع =كام �رى= ل5س طلب ا·ليل Þاته وا�ادD واملراء ف�ه، بBٔي وس^يÒ تُتاح 

 ٕادارة الñم Xىل عواِهِنِه حىت نُوªد لñم وØا يصلح به Åح�ة Xىل ، وال

مرام�نا، بل احل�ة يف احلمك الرشعي، فلñم العلامء يف هذا الباب وزن وقمية ، 

Nٔفل5سوا مه من èس^ت`�طون هذه أ�حاكم، مفن يظن Nّٔن لك مسDٔB فهيا دليل رصحي 

الرصحية قطعية ا·الD وهناç ما فقد ظن املþُال، فهناç ما ªاءت به النصوص 

ªاءت به نصوص ظنّية ا·الD، وهناç ما تضاربت ف�ه أ�دD ف�قطع فهيا �لرتج�ح 

 و ما مل يصح فهيا دليل ف�حمك فهيا �رNٔي و�لق�اس ..
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وربّام قد يعرتُض معرتض = ال حماD= يف قسوة احلمك Xىل Nٔفراد بBٔعياهنم ورمِهيم 

ء الطوية، فBٔقول: ل5ست القضية يف أ�فراد بل يف املهنج �·س5سة و النفاق و سو 

املتّبع، ول5س العيب يف أ�هداف بل يف الطريق املسلوك، فـ"لن èس^توي الظّل 

 والعود Nٔعوُج" كام يقول املثل.

فأ�حزاب إالسالم�ة تّدعي Nّٔهنا ت`شئ م£ربا، مواز� ملنا�ر العلامنيني، واليبرياليني، 

اء التحرWر واحلرية والعدل وأ�مانة، ٕاذ تنفخ يف بوق كام واملار�س^يني، وNٔدعي

ينفخون، ومن يعلو صوتُُه èُسمع امجلاهري، و يديل بدلوه، Xىل حسب قدرِتِه Xىل 

إالق£اع؛ ومن خيفت صوتُُه، يصمُت مصت أ��مك. فهم هبذه الطريقة يضعون احلق 

 ُ)ُه Nٔو ال �رحج.اÞي ·هيم يف مزيان ، قد èش^يل Nٔو ال èش^يل ، وقد �رُحج كفّ 

وأ�مر Nٔبعد خطرا وNٔكُرب هوال مما قد تتخيّل، ف£عّرج Xىل تعريف ا·Wن Nٔوال، لرنى 

.  مدى ج£اية أ�حزاب إالسالم�ة Xىل إالسالم وNٔهِ�ِ
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مبعناه العام، واÞي هو  ا·Wن:"ورNٔس ّلكِ ثقافة هو 3قال العالمة محمود محمّد شا�ر

اكن يف معين ا·Wن=وبقدر مشول هذا ا·Wن مجليع فطرة إال}سان، Nّٔ� دWن اكن=Nٔو ما

 =Dن �زيغ عن الفطرة السوية العادNٔ ك�ُح مجوح النفس إال}سانية و حيجُزها عنW ما

وبقدر تغلغِ�ِ ٕاىل Nٔغوار النفس تغلغال جيعل صاحهبا قادرا Xىل ضبط أ�هواء 

�ان إال}سان، اجلا�رة، ومريدا لهذا الضبط= بقدر هذا الشمول وهذا التغلغل يف ب̀ 

 �كون قّوة العوامص اليت تعصُم صاحهبا من لك عيٍب قادحٍ .."

اليت فطر Xلهيا فهو "ل5س  4فعىل ضوء ما نقلنا يف تعريف ا·Wن بBٔنّه فطرة إال}سان

قواXد عقلية ينفرد العقل بتقرWرها ابتداًء من عند نفسه، �ّٔن القواXد العقلية ¦ام 

" واملانُع يف ذç هو Nّٔن 5تطيُع Nٔن تقوم هبذا العبءبلغت من القّوة والس^يطرة ال Úس̂ 

"لك ٕا}سان صندوق مغلق، ف�ه من الطبائع والغرا�ز وأ�هواء املتنازXة بني اخلري 

                                                             
 31رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص  3

َساِنهِ هللا صلى هللا عليه وسلم :"ما وتجد هذا المعنى في حديث رسول  4 َرانِهِ أَْو ُيَمجِّ َدانِهِ أَْو ُيَنصِّ رواه  "ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ ُيولَُد َعلَى اْلفِْطَرةِ فَأََبَواهُ ُيَهوِّ
 1270البخاري 

 32رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص  5
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والرش، وف�ه Nٔيضا من القّوة والضعف، مقادWر خمتلفة ال �اكُد تُضبطُ Nٔحوالها 

 "6 رية يف شBٔن صاحهبا.وÊٓNرها، وNٔيضا ال Wاكد يُضبطُ تقلّهبا تقلّبا يُفيض ٕاىل احل

فك�ف يصلح Nٔن تقوم طائفة =¦ام Xال Åعهبا يف العمل الرشعي= بBٔن متثل إالسالم 

متثيال حصيþا حتت مسّمى "حزب ٕاساليم" وجتلس ج£با ٕاىل ج£ب، من Wكفر مبا 

0Nٔزل هللا وWزدري إالسالم رسا وØارا، يتفاوضون Xىل املسلامت، ويn£اقشون يف 

´س^هتزاء ©رة و´س^هتتار ©رة Nٔخرى؛ ضاربني بـ"قال هللا" ، البدهيات، يف قوالب 

"عرَض احلائط، ل5س Wربطهم يشء سوى  -صىل ُهللا Xليه وسمل-قال "رسول هللا 

 املداهنة و املامذقة.

 قال املت`يب يف معرض هذا املعىن:

 ومن Wكن ذا مفّ مّرٍ مريض = جيد مّرا به املاء الُزالالال

رشيعة من احلر�يني واحلزبيني، TNٔلهبم ال يعرُف من رشع هللا فاملتصدرون �متثيل ال 

ٕاّال Åحسوة الطا�ر، وال تغُررَك خطا�هتم الرّ§نة و X¦م املعسول، مفن Øلهم Nّٔهنم 

                                                             
 32ص نفس المصدر السابق  6
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Nٔال  -Xىل زمعهم–اWÞن ي�)غون به ا·ار ا�ٓخرة  �Nٔ7لّوا Æرشط ق�ول العمل الصاحل

 وهو املتابعة.

ادل بعلمه ليحق �طال و يبطل حقّا، وجيادل يف ومن � Xمل =هدامه هللا= جي

رصحي العبارة، وèشكك يف ªالء ا·ليل، �ٕالتيان �لك شاردة و واردة، Wُرمم هبا 

ُحج�ا واهيًة و�َراهني ساقطة؛ فال جرم فلهم Nٔتباع من Nٔحصاب القلوب الضعيفة، و 

وم، �ارªني بعق�دة النفوس الوهنة، يُملون Xلهيم �رهاهتم ف�ق�لوهنا Éّٔهنا النص املعص

  تقّدس الشخوص ال النصوص، وهذا يف زمعي Nٔعظم الرزا� اليت قد تصيهبم.

 ؟WٔN8ن احلل

نظر� Nٔقول : احلل يف اتباع الك)اب والس^نّة؛ بيد Nّٔهنا لكمة خترج من Nٔفواه املؤم£ني 

واملنافقني Xىل ;د سواء. Nّٔما معليا ف£قول قوD الراخسني يف العمل :"و�ري الهدي 

 ".-صىل هللا Xليه وسمل-محمّد  هديُ 

                                                             
 النية و متابعة الرسول عليه الصالة والسالمشروط قبول العمل الصالح إخالص   7

 هذا الكالم والذي بعده بقلم أستاذنا الفاضل مراد  8
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هو اتباع ُمحمك الك)اب وحصيح الس^نّة وفقا ملُراد رسول هللا؛  -كام �رى–فاحلل 

 وهديُه دلنا Xىل NٔمرWن ¦ّمني :

التلكيف بتحق�ق لكمة "ال ٕا� ٕاال هللا" ٕاميا§ ومعال، ّلك Xىل قدر اس^تطاعته و -

�، وربG العمل يف نفسه اÚساع Nٔو ضيق مسا;ة سلطانه: أ�ُب يف نفسه وNٔه

ممتثÒّ يف إالمارة -وموظف�ه، وإالمام يف نفسه ومBٔموم�ه ... وNّٔما ا�متكني يف أ�رض

،فٕاّهنا هبة هللا وم£þة م£ه من Nٔىت �لرشط اÞي ذ�ر§ُه  -اليت èسعى ٕا�هيا املتحّزبون

الصاحلات  Nٓنفا، وجنُد تصديق ذç يف قو� تعاىل: "وXد هللا اWÞن Nٓم£وا م£مك ومعلوا

ل5س^تþلفهنم يف أ�رض كام اس^ت¨لف اWÞن من ق�لهم ولُيمكّنن هلم دWهنم اÞي ارتىض 

 هلم وليبد�هنم من بعد خوفهم Nٔم£ا: يعبدونين ال èرش�ون يب ش5�ا"

*   *   * 
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 اإلنسان ترمجان: القلم

 :بعد Nّٔما هللا، رسول Xىل والسالم الصالة و z امحلد

 ;ربا درهبا يف �ريق الورقات، Nٔسطح Xىل لزمانا قدمي من أ�قالم جرت فقد 

 اكن ذç ومن وٕارهاصاهتا، ال�رشية النفس خواجل عن الساحر �لبيان لتعرب Nٔسودا،

 .النرثي والنظم الشعري ظمنال  Nٔيضا واكن والشعراء، واخلطباء أ�د�ء

 وس^يÒ اكن بل أ�فواه، يف Nٔصوات Nٔو ورق؛ Xىل لكامت جمرد أ�دب Wكن مل

 واق)رص احلياة م)طلبات وتغّريت فهيا، الشعب عن الرمسي الناطق و DوD مإالXال

 م£اس^بة مع تقاطعت ٕاذا حمك من حيمل ما برتديد و بقراءته الرتوحي Xىل Øده

 .معا0هيا Úس^تحرض

 أ�لفاظ قالب يف �رمس بBٔنّ  كف�Ò ويه نعمة، تعدلها ال لنعمة التعبري Xىل القدرة ٕانّ 

 يف اخلارقة القدرة لها كام ذç؛ وراء ما و وملموس سوسحم  للك حرف�ة، لو;ات
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 وصفي قالب يف ووضعها اخلبا�، Nٔعامق عن يفnش غوصا أ�مور جواهر يف صالغو 

�لباب يBٔ�ذٔ�. 

 يف تتد�ر Nٔن دون »البيان Xلّمه إال}سان؛ �لق القرNٓن؛ Xملّ  الرحامن؛« تقرNٔ  فال

  .ووسائ� ساليبه،Nٔ  ودوره، ماهية، عبده، هللا Xلّمه اÞي البيان

 èس^تعملها اليت السحرية العجينة تعترب البيان، لهذا اخلام املادة يه اليت فالغة

 الس^بك ج�دة سلسة فصيþة �كون Nٔن ٕاال به حيسن فال املتلقي، Wهبر ليك الساحر

 .الهرطقة و الnشدق وعن والغرابة، التلكف عن بعيدة الب`�ان، مZسكة

 Nٔملس ف�كون لñم حرWر� ثو� ف)كس^يه املعىن تفجر يتال الرشارة فه�ي الفكر Nّٔما

 معاين ٕاالّ  ل5ست فأ�فاكر حيتوهيا، اÞي وإالبداع وªدهتا ووجهها، اتقادها قدر Xىل

 اÞي البيان هو هنائيا م£توªا أ��ري يف لنا لتخرج عهنا تعرب لغة ٕاىل حتتاج �كامء

 ...عنه نتلكم

 �ب الواسعني، البابني هاذWن من فاوتونيت= مشارهبم اخ)الف Xىل= فالُك)ّاب

 Nٔمسك ٕاذا ٕاالّ  أ�ديب الوسط يف مرموقا اكتبا الاكتب Wكون وال أ�فاكر، و�ب الغة
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 والتنق�ب �لسهر ينال اÞي الغة �ب يف ا�X Dٓمل بني نفرق كنّا وٕان بناصيnهيام؛

 .�لتعمل يتBّٔىت  سدر  حصيÒ �ونه من Nٔكرث و! هو اÞي أ�فاكر �ب بني و وا�مترWن

 �اجلة يف يدور ّمعا بتعبري، إالتيان عن Xاجزا الاكتب يقف Nٔن من Nٔصعب ول5س

 م£ه ;لقه يف جيد قد بل نفسه، يف وحيزّ  صدره، يف حييك اÞي املعىن رساب من

 من و قدم�ه حتت من الفشل Wزلز� و العجز، ف�ك�þه املوت، كغرغرة Nٔو اكلغصة،

 لغة ٕاىل تتعدى مل خبصÒ ام)ازت العربية الغة ولعلّ . مصيبة هبا وكفى رNٔسه، فوق

 احلياة تفاصيل من تفصيل لك يف �ملعاين، الغين مفرداهتا قاموس Nٔنّ  Tريها

 من خصو¦ا و رضا�رها مجيع بني التتوجي دكة م£ازع بال تتصدر جعلها إال}سانية،

  .أ�خرى الغات

 هناç �كون Nٔن الزمف البرص، مد واسعة، فس^يþة الفظ سا;ة دامت مفا

�ٓلئ من مكون الؤلؤ، Åعقد Nٔساليب هو النظم ٕاذ Nٔفسح، و Nٔوسع لنظم سا;ات 

 .´0هبار ;د سطوXه ف)ضاعف الربيق ذç و;دت اجمتعت فٕاذا �ريقها، مهنا للك
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 �جلنون فرتم�ه لهجِرِه، حيزن Nٔو قلمه، Wلكّم شاعرا، Nٔو اكتبا رNٔيت ٕاذا تتعجب ال Þا

 واكتب ;اهلم ولسان إال}سان �رجامن والشعراء، الك)ّاب Wراها مقالفا�ٔ  ..لهذا

 .Wلك ال م£احفا وصديقا ميل، ال وªل5سا وحهيم،

*   *   * 
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 حدود؟؟ هلا هل: التعبري حرية

 ولقد م�ارك، زهرة الشابة لروائية »العمر ن��ع لن« لرواية مقطعا �Nٔم م£ذ قرNٔت

 لغة لها بBٔنّ  نّوهت كام أ�;داث، امزم يف حتمكها بطريقة و بقلمها ٕاجعايب Nٔبديت

 ...�بري Æشلك رواWهتا �دمت Nٔش^ياء وهذه امجليع، م)ناول يف Æس^يطة سلمية،

 قوانني لك هتك والسفاقة، اجلرNٔة يف Tاية نصا NٔقرNٔ  كنت Nٔنّين فاBªٔين اÞي لكن

 تفاصيل لوصف القمل ٕاجراء و الزوج�ة �در ٕاىل �·خول وذç واحلياء، احلشمة

 من Nٔبعد ٕاىل الاكتبة بْت هَ ذَ  مثّ . والك�رية الصغرية دقائقه �لك الفراش يف حيدث ما

 اكمرياهتا لنا صورت و= زمعت هكذا= »الواط« ظاهرةِ  عنْ  قابالنِ  �كشف هذا

 Åشف و التعبري حرية حتت مسّمى مقروءة مشاهد اكنت وٕان �ح�ةإ  مشاهدا

 ..و ..و ..و ،احلقائق

 جزا�رية رواية ٔ�حسن أ�وىل املرتبة Xىل ;ا�زة يةالروا زائد، تبجح يف قالت مث� 

  ..غرورها =يف مصت= قامسناها و لها فصفق£ا؛ 2011 لس^نة

122222222266666666666666666666666



 

127 

ôذار تX� كفة يف اللك ووضع ذاك، ´س^تحقاق وسام لها وNٔضيف مجعت لو أ

 راأ�Xذ تô لطاشت Nٔخرى كفة يف وخ�ث راحئته بذفره الرواية مضمون ووضع

 » !! أ�وىل املرتبة Xىل ;ا�زة« ذهيب نقشب  تحقاق´س̂  وسام لها èشفع ولن

َ  Nٔن هو الاكتب ف�ه يقع خطNٔ  ٔBكرب ٕانّ   غة،الG  يطانوش^َ  ٕالهامه، يطانش^َ  وراء نجر� ي

 �زل�µ وِبهَ جُ  ٕاذا يعاند Nٔنّه وأ�مر أ�دىه بل ،كتْب  ما Wراجع وال ك)ُب Wَ  ما يُنقّح فال

 الفكر، وٕاطالق الواقع، تصوWر ُحجيّة حتت! والعناد املاك�رة ٕاالّ  ميô مفا وTلطه،

 عرض رام�ا والسفاقة، اجلرNٔة ق£اع مرتد� اجلا�رة، القوانني Xىل وا�مترد ق�ود،ال  و�رس

 عرف ورNٔي شارٍع (Nٔي رشيعة) حبمك Nٓبه Tري والتقاليد، واملبادئ القمي لك احلائط

 !سلمية نظر ووØة

 من ف�ه اخلوض وال قه،ٕاطال Xىل حمظورا Xما ل5س »اجل`س« عن الñم ٕانّ 

 �كون اليت يه الñم طريقة ٕانّ  بل والرشع، القانون Xلهيا يعاقب اليت اجلرامئ

 من الهدف حسب وXىل فهيا اخلوض رضورة حسب Xىل مسمو;ة Nٔو ورةظحم

 جتنبا Wريد، ما عن التعبري يف يلمح Nٔن Nٔوال �ٕال}سان حفري عهنا، الñم اصطناع
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 الترصحي دون �لتلميح Wك)فون اكنوا ٕاذ الزمان قدمي نم العقالء ديدن وهذا لحرج

 :الشاعر قال فقد ،العادية ا·نيا Nٔمور يف حىت

 يفهــــــــم شارةاالٕ  من لب5ب ولك= عيوننا مغز احلب يف ٕاشارتناا

 يتلكم وىــــــــواله سكوت وحنن=  ا�بي`£ احلواجئ تقيض حواج�نا

 إالشارة من لب5ب ولك= كذç املس^توى اكن= ختنقين احللق يف وغّصة= سBٔقولها
 السان واكن ال�رش، بين Xىل سطوة لهيبة اكنت و ماكن vوق اكن يوم= يفهم

 احلوارض يف ،)التعبري Nٔي( إالعراب قوانني و) الغة Nٔي( إالعراب لقوانني خيضع
 !!وأ�عراب العرب عند والبوادي،

 Gرسي اكتب ولك صغريا، طفال هِ درِ صَ  يف نُ زِّ خيُ  شاعرٍ  لكè ط5ش دمه يف Dالطفو 
ه، Xىل �زوه عق� رªا;ة Xىل و0زقه ط5شه Tلّب فٕاذا املراهقة، و0زق  Wكن مل ªِّدِ

 ٕاال أ��ري يف ول5س الناس، يضþك رشلتا§ قل Nٔو الرNٔي، به يتقطع عب�oا، ٕاال
 !!يقدمه فx ال ذاته يف حضكة

*   *   * 
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