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 ذج من كتاابت امن
 

 الشعر (أ
(1 )  

       بدر   

                      يرتل يف السماء  مجاله  

                              والرب د  ينشر  يف هدوء  شال ه  

                           والليل  مرجتف  يف عينه وجل  

                            البدر  أرهبه  وأضاع  أمساله 

 وأان أسامرهم 

 والقلب جيذبن 

                              والشوق  جر جر  يف جنبيه أذايله 

 اي غائبني لكم يف القلب جممرة

 إن قلت ختمد

 زاد الشوق إشعاله  

 الصمت ميسك أايما ويطلقها  

 والليل حيمل رغم الصبح أثقاله 

 لو ترجعون، فما عادت تساعدان  
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 لغة نقول هبا: األشواق قتالة
 

(2 )  

                                عند املغيب  رأيت  طيفك  ي رس م  

                              حين و علي  مع الغروب  ويبس م  

 

                            اي أمجل  املار ين  حني  أتملــي

                                أهًل  حللت  بك  اخلواطر  تسل م   

 

                              قليب مجيل  م ذ حللت  بعمق ــه  

                               ومشاع ري ابحلب  فيك  ت ك لـ ـم  

 

(3 )  

                  كربان دون أن نشعر  

                  وسران دون أن حنذر  

 

 فكم كنتم لنا أمًل

 حجر   ـ  وكم كنتم لنا امل
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                    أم ن ا حينما خفتم  

 ننام وعينكم تسهر 

 

 وضعتم حلمكم فينا 

                وحنن بغريكم نغت  

 

 ولكن حسبنا أان 

 برغم النقص نستغفر 

 

                وحنمل حبكم ق وات

 ر ومن دعواتكم نظف

 

 ورغم العمر ال زلنا 

 على أعتابكم نسمر

 

 ونشتاق العناق وال 

                  عن الق بًلت مل نكرب 
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 ونرقبكم إذا غبتم

 ونلقاكم فنستبشر 

 

 ونركض حنوكم ملا 

 نقاسي املر أو نضجر

 

 فًل وهللا، مل نكرب 

 نكرب فًل وهللا، مل 

 

(4 )  

 شوق ختبأ يف عيون االنتظار

                         وهوى تنفس بني أحًلم كثار  

 

 وترجلت كل األماين لؤلؤا 

                             وتنظمت كالسحر يف وضح النهار  

 

 مل يبق شيء كي نعانق حلمنا

                              ومنيط عن عين  حكايتنا الستار  
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(5 )  

 حدث فؤادي.. عن األشواق.. ابخلطب

 أطنب، وطارد فصول احلب ابألدب 

 

 يرقى إىل سحب قليب شريد هبا، 

 من اخليال، ويهوي ساعة التعب 

 

 هل ميلك القلب غري الشوق؟ اي لغة 

 كماء الغيم منسكب            تسري علي  
 

(6 )  

 وال ؤ                             أدار ي الش وق  والقل ب الس  

                                وعينـ ـا ترقــب الدرب  الطويـًل

 

                              أراقب  من جييء  وم ن تولـ ــى

                         لعل  الطي ف  يسكتن قليًل

 

                       ومينعن عن اإلقدام  قلب  

                      جبوفه شيئ ا ثقيـــًل      محلت  
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                             أجي ء  وكل  أشواق ي ورائــي 

                               وح بـ ــي جــاو ز  األفًلك  طوال

 

 

 النثر  (ب 
 

(1 )  

                                                                                وأنت إن أسلمت نفسك إىل جناح توقعاتك، سارت بك، مث أسقطتك، ألهنا ال تقوى على محلك، فق ف 
 . عند هللا؛ تغتنتصغر يف عينك األشياء، وال ترنو إىل غري ما                              على قمم الر  ضا، تكن غني ا،

 

(2 )  

 عرفون رغبة احلديث اليت تدفعك هلا مشاعرك حني تفرح؟ ت

                                     تلك اليت جتعلك تبحث عن أي شيء  لتقوله 

تشعر أن الكون مجيل مبا يكفي لتتحدث عن مشسه ومسائه، تشعر أن أقل شيء خيطر على ابلك يستحق أن  
              دفع ا لتتكلم ك داخلك يدفع يقال، تشعر أن

 أن تثرثر!                   شيء  ما حيتم عليك 

 .اللهم هذه الفرحة وهذا الشعور
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(3 )  

                                                                                         كأن  يل شعور ا سقط يف ممرات  األايم، وتركت البحث عنه لألبد، وبقيت كل يوم أكرر املشاعر اليت بقيت 

                        كأهنا جيب أال تضيع أبد ا!  ،-وهي تؤذين  -

 

(4 )  

ا من                       ، مل أعد أجد هلا مزيد                                                                       اللحظة اجلميلة اليت اعتنيت  هبا لتظل عالقة يف جوارحي، ر زقت  بلحظات أخرى
 املساحة! 

 .الذاكرة تضيق ابتساع مجالك 

 

(5 )  

        متوجة                                                                                                    قب ل  شهرين وأاي م، قد ر  هللا عز  وجل  أن ترتقي روح جد يت وحبيبيت نقية القلب  وصفية الفؤاد إىل ابرئها،
 .ابلصيام، وطهورة كالعشر األخرية من رمضان

                                                                                                     غري   ذلك اليوم  وجه  أايم نا، وترك يف أعماقنا فراغ ا هائًل  وفقد ا موجع ا وشوقا دفينا، وغص ة  ال تزول!  

                                                                                            مر  شهران كامًلن بطيئان وثقيًلن، جير ان قدميهما جر ا اتركني آاثر خطواهتما على فؤادان وجع ا ال مي حى. 

                واحل زن  يفيض!   ،  اهليبة                                                  وال زالت لغة  البوح  يكسوها الص مت، والقلب  تغشاه  

 ؟  (    مي ه)                                        أي  لغة ، وأي حرف  ميلك أن يعزينا بك  اي  

، حمتاجة  لقلب ك، تواقة  لقربك؟                                                                                             أي  لغة  تشرح  ما تركت  وراء ك  من قلوب  منفطرة شوق ا إليك 

، وكل  ما  لنا يذكران بك!حو                                                                                     تركت نا خلفك  نتتب ع الذكرايت  كالعطشى ونلتقم  اآلاثر  ونبحث  عن أي شيء  لك 

 !                                                      متر  اخلواطر  علي  جذابة  وخميفة  حينما تسألن: يبدو حلما
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 أنتظرك.   -دون أن أقاوم هذا الشعور-                      فأأتمل ابب غرفتك  وكأنن 

 .                                                         كأن ك ستخرجني يف أي  حلظة، كأنك  ستمسحني بيدك  احلانية حزننا 

 أو أهني ذلك األمل.                                                         مل أستطع يف كل مرة  أزور منزلك  فيها أن أمنع  هذا االنتظار، 

                             مل يكن هذا اعتاض ا وال جزع ا.

، ال زالت كل تفاصيلنا حتتاج ملساتك، ال زالت كل خطواتنا                                                                                                  إمنا هي تلك احلاجة الشديدة يف داخلنا مجيع ا لك 
                                                          توجيهاتك، ال زالت قلوبنا متلهفة  لصوتك، ذاك الديفء اهلادئ.   تنتظر

                                                     ال زالت عيناي  حتفظ نظرتك، ال زال قليب يستشعر حنانك، ذاك                                      ال زلت  اي "مي ه" أحس  بيدي دفء  يد ك،
                   الذي تفر دت  به!  

                                                                                              ذاك االهتمام الس خي  الذي ال ينضب، الذي كنت  توزعينه على اجلميع بًل استثناء، حىت يظن  كل أحد  منا  
!                    أن ه األغلى لديك 

                             منحت نا كل ما حتمله األمومة من                                                                كانت لديك  قدرة رهيبة على اإلحساس بنا مجيع ا، سخي ة بكل مشاعرك،
 . معىن

                     كنت  يل جد ة  وأم ا  

                        فكيف  ابهلل  أرثيك  ...؟  

ط ط  لقادم األايم، نرسم  أحًلم ا واسعة، وخياالت  عذبة، كنت  فيها                                                                                                        ال زلنا حىت آخر يوم  اجتمعنا فيه  معك  ُن 
                وتفصيًل مهم ا!                 عنواان  رئيسيا 

                            مث  ويف وهلة .... رحلت  ...  

 اآلخرة        س ع ة  يف ،*أغلى وأنقى وأمثن* من خياالتنا احملدودة إبطار الدنيا -إبذن هللا ورمحته -            رحلت  لتجدي 
 . الفردوس ونعيم

ب يت  بعض ا من روحي، وجزء ا غالي ا عميق ا من ذاكريت، ال يزول حىت أزول!                                                                                 حفظت ك  اي ح 
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                                                                                                      فاللهم  غم د روح جديت الفردوس  األعلى، زدها نعيم ا وضياء  وسعادة كل  حلظة، اللهم أنزل عليها رمحاتك تتا اي  
 . رحيمرمحن اي 

   حفيدتك، وابنتك: أمل.

 م  2017ذو القعدة 

 

(6 )  

                                                            )مقدمة ك تبت بطلب من مؤسسة إثراء املعرفة لصاحل حفلها اخلتامي( 

 إثراء املعرفة

                                                                                               حكاية  غشيتها ألطاف هللا ، اكتست بنور الني ة  الصاحلة بغرس مثار اخلري يف اجملتمع، ليثمر  خري ا وارتقاء؛  

 حىت غدت بستاان أخضرا.  

 كانت من أهم خطوات "إثراء املعرفة"  

                                                                                   انتقاهلا من ضيق  العمل الفردي، إىل سعة الوقف ورحابته، لت ؤذ ن بثروة  ثقافي ة عظيمة  

 الدنيا  تستقبلها 

                                       وال زالت حىت هذه اللحظة، تستمد  من مهم   

                                                                                               ايفعة، وقلوب معطاءة، وصدق  اثبت، استمرار  بذهلا، وثبات  قواعدها، وارتقاءها حىت يصري اجملتمع كفا قوي ة 
 عميقة األثر.  راسية اإلميان، 

وال تنسى   ،                  إليه فًل متل  حسن ه                                                                 الر وح غبطة  ابملط ر، بعبريه، بصوت ه الفات! مبنظره اآلسر!، جيذب األرواح  ؤمتل 
 رائحته. 

 ! الغيث مع هتطل  فكأهنا ،                                 ويف هذا اجلمال  يتذكر القلب حمبوبته
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                                                                                متأل رئيت  بنسيمها، فًل أشبع  منها، تغسل القلب بذكراها، وتدفع اللسان فًل يهدأ دعاء    ،                   وكأهنا تنداح  مطرا  
 .          ورجاء  هلل

 

(7 )  

                                                        اللغة العربية إلرساهلا دعوة  للحفل اخلتامي ملنسوابت الكلية()رسالة مقدمة بطلب من رئيسة كلية 

                      بسم هللا الرمحن الر حيم  

                                            فرحا  مب ن  أسدلت ستائر إجنازها بذال  وعطاء . ،                                        أسرعت  األايم  خطواهتا، ورفعت أومسة  اخلتام  

                                                 وألنكن صاحبات هذه األكف  البيضاء، وغارسات  الثمر  

                                                                 حتفاء إبجنازات عضواهتا، يف صباح  سيزهر  بروعتهن  ويشرق جبماهلن، يف احلفل                              تتطلع كليتنا احلبيبة شوقا  لًل
 .هـ  1438- 4-20هـ، يوم األربعاء:  1438 - 1347للفصل األول:  اخلتامي

 يف متام الساعة: 

 يف قاعة:

 .                                 حضورك مسك  اخلتام  فأنعشينا بعطرك

 

(8 )  

                                                        ذاكريت على الصمود كلما أمر جبانبك، تعود يب بسرعة  األنفاس                                              مل أكن أتصور أن حتمل  قوة  جاذبي ة تفوق قدرة 
لتمي يب بني أحضانك! اببك، حجرك، شجرك، حىت تفاصيلك الداخلية   ،ابلشوق، اهلاربة من احلقائق  املوبوءة

 بك حىت حني! جتعلن مريضة

    ؟هي عليه حىت تغدو السنني اللي مرت أقصر مما كيف يستطيع املاضي أن ميلك هذه القوة للجذب 
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                                                   قريب جدا، ق رب املشاعر اليت تنتقل عرب الزمن بًل تغري.   وكأن األمس البعيد

 #بيت_جدي

 

(9) 

🎈🎊 
 ملا جيي العيد؟ اللي متر يف ابلكم دالعي رايت ذكوش 

 إبيش يرتبط العيد عندكم؟أو من زاوية اثنية: 

 ��بسرد سرد بسيط عن بعض ذكرايتنا يف العيد 

 ✨��أول منشور يل يف حسايب، وأتطلع إنه يكون ممتع ومفيد 

1 🎈 

 للعيد نكهة خاصة يف ذاكرة طفوليت، داميا ملا أفكر أحس إهنا هي نفسها عند مجيع الصغار!

 ��️☀والغريب إن أكثر شي مرتبط يف ذاكريت ابلعيد هو: رائحة العيد 

)الصباح، والشمس، والبخور، والقهوة، والفستان اجلديد( كل هذي مع بعض تشكل يف ذاكريت نوع خاص  
 ��وفريد من الذكرايت 

2 🎈 

 ،(للخمسات )  نتقى ممكن         وأحياان   ��أمر آخر مرتبط يف ذاكريت ابلعيد، هي )الرايالت(  

                                                                                         لكن الرايل فعًل  كان حيكي ويتكلم يف طفوليت، وطبعا أكيد كلكم جاء يف ابلكم إنه: رايل جدييييد كأنه  
 ��✨مكوي 

 ��سبحان هللا عطاه ذيك اهليبة والسعادة ملا نشوفه 
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3 🎈 

، ومعه ربطة الفلوس،  -رجال كبري ما نشوفه إال من عيد لعيد-م الوالد هللا حيفظه يوقف، كان أحد أعما
                                                                                         وينادينا م نادي: العيدايت، وجني نتاكض من العصافري، كل واحد حياول يوقف ابلصف  عشان يلحق الرايل، 

 ��✨ونبدا بعدها واحد واحد نستلم أكرب مكافأة وأثقل دخل ممكن حنصل عليه: رايل جديد! 

4 🎈 

أيضا، أحد أكثر الذكرايت ارتباطا ابلعيد هو طقس السًلم على كبار العائلة، )اي صغار تعالوا سلموا على  
                                                                                    عمانكم(، يف جتمع رهيب وسريع وفوضوي جنتمع يف جملس ما نشوف آخره، ونصف  مثل الطًلب، وأمامنا  

 ساسية إننا نشوفهم ابلعيد فقط.صف مهيب من األفاضل اللي هم )عماين( حسب الرواية، ميزهتم األ

5 🎈 

حلو    اي-خًلل السًلم كانت بعض اللقطات ال تنسى، مثل العم اللي ما يسلم إال معه عيديه عبارة عن فلوس 
 .-طفولتنا كانت أغلب العيدايت فلوس

  لث اللي ما                                                                                 والثاين العم اللي حيقق معك وختاف ملا يسأل: أنت  من بنته؟ فًلن ولد فًلن؟ فًلن عمك؟ والثا
 شوف وجهه ألنه ينزل راسه استعدادا حلبة الراس. ت

6 🎈 

تشوفينه إال ابلعيد   أكرب حتدي تعرضت له ملا كربت شوي، كان الشعور الغريب إنك حتبني راس رجال ما
عشان جدتك قالت لك روحي عايدي عمك، وطبعا هذا األمر متبوع مبا خيفف وطء احلياء: تراه عمك  

 جيي إال ابلعيد.  خالك ابلرضاع، تراه خالك خليص بس ماابلرضاع، تراه 

 ويف كل مره أطلع وأان أستغفر.
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7 🎈 

 طيب، نرجع ملوضوع ما يرتبط ابلعيد. 

من األمور اللي ارتبطت عندي ابلعيد هي وجيه بعض الناس وخاصة أصدقاء العيد، وأعن هبم أطفال من 
 كنا نشوفهم إال ابلعيد، حىت اآلن ملا كربت إذا شفتهم أتذكر عيدان وحنا صغار.   العائلة ما

                       كنا جني للعيد ندو رهم!

8 🎈 

                                                         لعيد ماندو ر أخوايان اللي نشوفهم دامي، ألننا متعودين عليهم،  من شدة ارتباطهم يف العقل ابلعيد كنا إذا دخلنا ل
 كنا ندور أصدقاء العيد، سارة، جنًلء… إلـخ. اللي نشوفهم من عيد لعيد. 

 العجيب! إننا نقابلهم كأننا شايفينهم أمس 

 بكل حب وشوق، واألغرب 

 إننا ماحناول نشوفهم بغري العيد!

9 🎈 

 .-                                   واللي للحني ماندري هو فطور وال  غداء-فقرة فطور العيد، اللي هو مفطح، من طقوس العيد احملبوبة: 

 املهم إنه كان ذا وقع عظييم على قلب طفل! 

 حىت اللنب والبيبسي اللي بسفرة العيد غري! 

 ��-الكبار ابجملالس-                                                                          الرائحة والسفر اللي تنمد ابحلوش واللي غالب ا نصيبنا حنا األطفال فيه، فريدة! 
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10 🎈 

 ✨ هذي أبرز طقوس العيد العالقة يف ذاكرة الطفولة

كان إال تذكري جبمال   وصلتن رحية الصباح والبخور وتكبريات العيد وأان أكتب هذا السرد البسيط، اللي ما
 .                     إايها مجيع ا وأحبابنا  نرجو من هللا أن يذيقنا ،أعيادان وما فيها من متعة ولذة

 

                      أمل بنت وليد العب اد 

 

 


