
 

 

 

  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

1 

 

 

 
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 كون

 كتاب جامع

 

اف  :إشر

  ديرم أشواق



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

2 

 

ي قويةالكتاب:  
 
 .كون

 .نصوص وخواطرالنوع: 

 .مجموعة مؤلفي   تأليف: 

اف:   .ديرم أشواق إشر

 
 
: مكتبة ك . تصميم الغالف والتنسيق الداخلي ي

 
 توبان

 : ي
 
ون . النشر اإللكت  ي

 
 مكتبة كتوبان

 

www.kotobati.com 

kotobati@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 .2021إصدار 

  جميع الحقوق محفوظة. 

http://www.kotobati.com/
http://www.kotobati.com/
mailto:kotobati@gmail.com
mailto:kotobati@gmail.com


 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

3 

 

 الفهرس: 
 8 ........................................................................ اإلهداء: 
 9 ........................................................................ مقدمة: 

ة ي األست 
 10 ............................................................. مريضت 

 11 ....................................................... خت  صفاء
 12 ............................................................... أنت انتى قوية

 12 .................................................... شاللي فريال
ي قوية

 
 13 ................................................................... كون

 15 ................................................... خولة قريوش
ي قوية يا حواء

 
 16 .......................................................... كون

 17 ...................................................... منار رومان
 18 ......................................................انت انتى سالح الحياة

 18 ............................................... صحراوي شمس
ي قوية

 
 19 ................................................................... كون

 19 ................................................. بن طالب ندى
 20 .......................................... من جب المآسي إل قافلة األمل

 22 .................................................... احالم عويلي 
 23 .................................................... أقصوصة ليلة ديسمت  
 26 .................................................... هديل بكاكرة

 27 ................................................................ امرأة حديدية
 28 ...............................................اية الرحمان جرو

 29 ........................................................ عنارص القوة الثالثة
 31 .......................................... عبد الرحيم ادلحسن

 32 ............................................................... غصن االحالم
ية  33 ................................... غفران نور اليقي   عواشر

 34 ................................................................... ال تستسلم
 34 .................................................. بوغرارة اميمة

 35 ......................................................... خمس دقائق فقط
 35 .................................................. بقدي خالدية

 36 ....................................... البأس...فقد كنت غريب وستعود



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

4 

 

 37 ....................................................... رؤى غنام
 38 ............................................................... الفتاة المتألقة

 39 ................................................... مهدي شيماء
 40 ............................................................... فضول فراشة

ي 
 
 41 ...................................................... وداد بركان

 42 ........................................................... آخر انفاس روحي 
 43 ..................................................... آمنة وليمار
 44 ....................................................... ال تستسلم بل حاول

 47 ................................................... سهام بوغرارة
ي انت

 
 48 .................................................................... كون

 48 .................................................... إكرام بشاطة
 49 ............................................................... أعلم من أكون

 49 ................................................. مها أشواق طت  
ية  50 .............................................................. جرعة تحفت  

 50 ................................................... لقديم شيماء
ي انت

 
 51 .................................................................... كون

 51 ........................................ فاطمة الزهراء بولحية
ي 
 
 52 ........................................................... وراء أجمل أشيان

ي 
 
 56 ............................................ شهد عادل الكيالن

ي قوية
 
 57 ................................................................... كون

 59 ................................................... مرام البجاوي
 60 ................................................................... ألنك قوية

 60 ..................................................... أمينة عزري
 61 ............................................................. سيف ذو حدين

 61 ......................................... فاطمة الزهراء بنباري
ي قوية

 
 62 ................................................................... كون

 64 ................................................... فريال قاسمي 
 65 ............................................................. سيدة المجتمع

 66 ............................................... أمينة محي الدين
ق الشمس ي الظالم حت  تشر  67 ....................................... حارن 

 68 ........................................................ خت  مروة
 69 ............................................................... أنت رمز القوة



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

5 

 

 69 ..................................................... عقاب روان
ي قوية

 
 70 ................................................................... كون

 72 .............................................. بن بعلية هبة هللا
ي ليست حاجز

 73 ....................................................... إعاقت 
 74 ...........................................................أمال.خ

ي قوية
 
 75 ................................................................... كون

 76 ...................................................... معمر فايزة
 77 ..................................................................... هن القوة

 77 ...................................................... هبة ضيان
 78 ....................................................................... كينونة

 78 ........................................ عبد العالي ماريا شيماء
ي قوية

 
 79 ................................................................... كون

ين  79 ................................................... لكحل ست 
 80 ........................................................ أنت األقوى واألمثل

 81 ..................................................... نهلة العلمي 
ي قوية وناجحة

 
 82 ........................................................ كون

 82 .........................................................تاجر مها
ياء أنتى   83 ................................................................... كت 

 84 .................................................... برانسي ماريا
ي األنتى 

 
 85 ................................................................ عزيزن

ي سلسبيل
 86 ................................................ خالف 
ي األيام

 87 ................................................................ وتمض 
 87 ....................................................... لطرش اية

 88 ....................................................................... أنا قوية
 88 ....................................................هناء دفالوي

 89 ................................................................. أنت عظيمة
 89 ....................................... بن عوالي دعاء السجود

 90 ....................................................................... تجاهلي 
 90 ....................................... بن عوالي دعاء السجود

ي قوية
 
 91 ................................................................... كون

 91 .................................................. بطيب هنادي
 92 ............................................................ أنتى بنكهة األمل



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

6 

 

 93 .................................................... دنيا حمراوي
 94 ............................................................ ولدت من جديد

 95 .................................................. حنان بوعيشة
 96 .......................................................... كيف تكوني   قوية

 97 ...................................................... مريم كركار
 98 .................................................................... رسالة لك

ي 
 
 98 ..................................................... نورا الحران

ي أنت
 
 99 .................................................................... كون

 99 .................................................. كيحول خولة
 100.................................................................... ال للفشل

ي 
 
ى قرنان  100................................................... بشر

 101.............................................................. أنتى استثنائية
 102..................................................... زرفة مالك
 103..................................................... قوتك مفتاح نجاحك
 103.................................................... لسبط براءة

ي قوية
 
 104.................................................................. كون

 104............................................... بن صغت  وصال
 105................................................................. دعمك يا انا

ي 
 106................................................ سلسبيل دوح 

ي قوية
 
 107.................................................................. كون

 107................................................. سمية بن دادة
 108................................................................... أنت القوة

 108................................................ زهراء عبد جت  
 109................................................................. رسالة حواء

ية بثينة  110................................................ لعواشر
ي 
 111................................................ قاومي من اجل الحياة الت 
 111................................................. بالطيب مالك

 112..............................................................مطبات الحياة
 112................................................ جهينه الحسام
 113............................................... أحالم وجب لها ان تتحقق
 117.................................................. صارة بوشامة

ي قوية
 
 118.................................................................. كون



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

7 

 

 118.................................................... سالفة منار
ي النسخة األفضل من نفسك .. 

 
 119.................................... كون

 119................................................. هديل حمادي
ي غت  القوة

 
 120....................................................... ال أراك ف

 121................................................. أري    ج الحمدي
ي 
 122........................................................... نصيحة إل أخت 

 123........................................ خديجة الحسي   برادا
ي 
 124...................................................................... جميلت 

ة برادا  124.................................................... سمت 
 125................................................................... كفاح انتى 

ة طعوش  126................................................ سمت 
 127................................................................ شظايا روحي 

 127................................................ أنفال بومشوان
 128.................................................................. جرعة أمل

 129.................................................. بودماغ أمينة
  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

8 

 

 

 

 

 

 

 :اإلهداء

 .
ً
راِء عامة

ُ
، والق

ً
تاِب خاصة

 
 إل الك

  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

9 

 

 

 :مقدمة

بسم هللا الفتاح العليم، بسم هللا بديع السموات واالرض 

ا مباركا فيه مل   ذو الجالل واالكرام، الحمد هلل حمدا كثت 

ء بعد، نحمد هللا السموات واالرض  ي
ومل  ما بينهما من سر

ونشكره ونؤمن انه هو الواحد االحد، وان سيدنا محمد 

 عبده ورسوله. 

 اما بعد: 

ي 
 عزيزي القارئ .....خذ هذا العدد مت 

ي تجاوز العراقيل والتجارب 
 
ي البدن، وانما ف

 
القوة ال تكمن ف

 .  الفاشلة للوصول ال المبتغ 

ن عن ما يجول وكثت  من الكاتبات المتألقات  أبدعن وعت 

ي هذا الموضوع. 
 
 بخاطرهن ف
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 مريضتي األسيرة

يبدو أنه لن يكون فحصا سهال فحسب، شعة تنفسك 

كيف أنقذك و     راتيك مصابتان يحتاجان لألكسجي   .أه

كالمك ينقطع فإن زودتك بالعالج لحظة فقط. ما هذه 

ي 
 
ق، حقيقة ما من مهرب   اآلثار ف  كتفك األيش وكانه  يحت 

فكرايتك الدموية أو باألحرى جنودك   من األلم، آسف

ضحت بكل قوتها و لم يستطيعوا المقاومة فإنها نار العدو 

قد أحرقتهم حت  أنها وجدت خاليا من داخلك تعينهم عل 

اسقاطك، حت  وإن نجحت فإخماد نار كتفك ألن شت  

ي ال 
الخاليا األخرى تعد بالمساعدة. ماذا عن نار قلبك الت 

ء لها فالخائن ابنها وحبيب قلبها يرمي بها للمصائب أه ما دوا 

هذا، ما الذي حدث ألمعائك هل هو الجوع والعطش من 

ي 
ي أتفقد ما تبف 

. انها من ست   ألسوء دعت  ي
 
أهلكها يا سيدن

هكذا ال خلية فيها   لعلي أجد شيئا سليما. ما بها رجلك

نا تعمل، إنها كصحراء قاحلة ال فرصة للعيش فيها حقا أ

مندهشة حت  حدود اصابعك وكأن أصابها العفن وكأن الدود 

ي حقا مرتعب من 
قد لح   إليك. أريد أن أفحص أعينك لكت 

ي أحد 
 
النتيجة ال بأس سأتقوى، لما هذه الدموع وكأنك فقدن

ي كي أكتب لك 
ي واتبعيت 

 
أبنائك أو كل عائلتك قومي سيدن

جزائر،  وصفة لعلها تفيدك، ما اسمك الجزائر إذا اسمغي يا 

ي حال جيد عل العكس تماما فقط عليك 
 
لن أقول أنك ف

 خاليا كي وما عليك اال أن 
بمداومة الدعاء، لعلكي تسعفي  

ي قوية. فاألمراض القادمة قد تكون أسوء، كن عازمة 
 
تكون
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نقية تعتمدين عل نفسك ألن رئتيك ال تتحمل الكثت  من 

ء يعي    ي
ي جميلة فغت  ابتسامتك ال سر

 
 أهلك التلوث، كون

فهم بحاجة لك االن ال تستسلمي ألنك األب واألم واألخت 

ي قوية. 
 
 والحياة والوطن كون
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 أنت انثى قوية

 إل كل أم ، أخت ، زوجة ، و ابنة

ي 
 
ي مجتمٍع ذكورِي ولدن

 
 ف

 قيل آيتها البطن لما هذه لنا انجبت

ي المهد دفنت
 
 ف
َ
 رضيعتا

 سيسألهم الرب بأي ذنب قتلت

تتوالت   السني   و لتفكت  المجتمع غت 

 بصماتك عليه وضعت

ي و ال ألمانيا حكمت
 أنجيال كنت 

ي و بالقلم خطيت
 احالم كنت 

ي و للجروح عالجت
 طبيبتا كنت 

ي و لألجيال علمت
 أستاذة كنت 

 انت كافحت و كافحت و كافحت

 انت لست عار

 انت لست كما قيل و يقال

 بل انت حاملة ِل تاج الوقار

 أنت أمان ... 

 انت وطن ... 
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 كوني قوية

ي قوية..! إياك أن تجعلي اليأس يخالج هشاشة قلبك 
 
كون

ي عن الحلم و 
ي قوية...! إياك أن تتوقف 

 
ديك فاشلة...! كون فت 

ي عالمك الجميل الوردي يوما،
 
فإنك   الخيال و العيش ف

ي قوية...! ال تسمحي 
 
ي الحياة...! كون

 
بذلك تفقدين الرغبة ف

ي ذكي  للكالم الساخر بتحطيم طموحاتك... 
 
ة و و كون

ي قوية...! فليكن    اجعليه حافزا بدل من أن يكون عائقا.. 
 
كون

و االبتسامة مصدر قوتك.. و الطيبة   السغي و العمل دأبك.. 

نهجك.. و الصت  قربانا صادقا لك تقدمينه ِفداء لبلوغ 

ي قوية...! تعلمي ثقافة التجاوز بل وأتقنيها، 
 
ُمرادك..! كون

سبب و ال   ليس كل عاِبٍر يستحق دموعك.. 
ُ
ل  موقف ي

 
 ك

ي قوية...!   انكسارك.. 
 
ي من همتك...! كون

َرة تثت 
َ
ْرث
َ
و ال كّل ث

نتقِمي 
َ
ي عل نفسك و عواطفك الُمبالغ فيها وال ت تغلت 

ِت..   ُردي السيئة بالحسنات...   لها.. 
َ
ال و   و الجفاء بالصِّ

ي قوية..! 
 
... كون ي  

ّ
األذية بالعفو و التجاوزات. و القسوة بالل

ي ف
ا.. أتقت 

ً
ناِسي .. اجعلي وقتك غاليا و باهض

َّ
ن التجاهل و الت

ي 
 
ثورا و أنت عالقة ف

ْ
وقتك أغل من أن يذهب هباًء من

تتنفسي   بقايا   تعيشي   الحزن واالنكسار،  محطة االنتظار،

لتيك شالالٍت و أنهار..   الذكريات.. 
ْ
ف ُمق ي و   تت  

ي حبيبت 
أفيف 

.. فما ألنصاف األشياء خلق وقتك و   ت.. واصلي المست 

.. و منتصف الطريق للمتسولي   العطف و  عمرك ثمي  

 ... ي لك   للفاشلي  
ي منهم فتخشين ما بف 

 
و احذري أن تكون

...!! ليس كل  راحل مات فيك بعدما جعل قلبك  من سني  
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بكيه و تنعيه..   حطاما يستحق أن ترثيه.. 
َ
ي له   و أن ت

ادفت 

ي أقض زوايا ذاكرتك.. 
 
ا يليق به ف ِفيه و و ب  قت 

 
ن النسيان ل

َ
ف
َ
ك

ي احمليه.. 
ي تابوت الماض 

 
و براحة   بكافور الالشت   رشيه ثم ف

هد فيه.. 
 
اجعلي منه موءودا و   و شور أِهيِلي عليه تراب الز

ي عليه... 
 و  ال تشفف 

 

نوانه 
ُ
ي ال »اقري عليه ختاًما فاتحة كتاٍب ع

الطعنات الت 

قويك
ُ
 «...!!تقتلك ت

ي قوية..! فلتكن 
 
ي غسق كون

 
ع ف الة سالحك و التض  الصَّ

ح  رماحك.. 
 
و التوبة و األْوبة ِحْصنك.. و ال تجعلي غت    الد

 هللا سندك... 

ك.. 
ُ
كات

ْ
 منارتك...   قيام الليل يا حبيبة ِمش

ُ
ْرآنه

ُ
و   و الفجر و ق

كر الكثت  من ِسماِتك.. 
ِّ
ي عل كلِّ   الذ

 
ي قوية..! ال تحزن

 
!! كون

ا فلعله ذروة ا  أمر ظننته شر
ً
دا واضح

َ
الخت  لك و لكن ما ب

ارك كل حي   فكلما رأيت الموضوع من   لك.. 
َ
ظ
ْ
ي زوايا من غت 

حت رؤيتك.. 
َ
ض
َّ
و اتسعت و اكتملت دائرة   زوايا مختلفة ات

راِكك.. 
ْ
ي بعض العطاء منع..   إد

 
ي المنع من هللا عطاء و ف

فف 

كٌر.. 
ُ
ٌ و تارة أخرى ش اَرة صت 

َ
ي قوية..! اصنغي   لذا فت

 
 !! كون

و من السغي و   و من األمل رفيقا،  من المستحيل حقيقة،

ي غيمة بيضاء 
 
ي أن تكون

 صديقا.. و تذكري غاليت 
ِّ
الِجد

ي يباس األرواح عطاًء و أمال..   نقية..  ل القلوب   تحت 
ِّ
ظ
ُ
و ت

ِغيثيِهم من مطر   من شعاع يأس يحرق القلوب.. 
ُ
و لت

ا   الشور.. 
ً
ي عبئ

 
كي أثرا جميال و ال تكون

ثقيال عل أحد و تت 

ي كل الحاالت.. 
 
 !!  شامخة ف
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ي الكون
 
ي أسعد من ف

 تعيسر

  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

16 

 

 كوني قوية يا حواء

ي ال 
م إال المرأة القوية الت  ي قوية يا حواء، فالحياة ال تحت 

 
كون

ي أنِت حت  لو لم 
 
تكشها التجارب الفاشلة وإنما تبنيها، كون

ي احد فأنت اجمل حي   تملكي   الثقة بنفسك، ي   تعجت 
 
كون

 قوية اختاري حلما وحققيه. 

ي قوية و ابتسمي كما لو أن الفرح دخل قلبك بقوة، و ال 
 
كون

تجعلي سعادتك تتعلق بشخص ما وال تتخلي عن مبادئك، 

ي قدوة لنفسك،
 
وإن غلبك   أجعلي لنفسك حياة وكون

الضعف والحزن يوما أخفيه بأعماق قلبك وال تظهريه، 

ي رفوف الم
 
ي جيدا و اغلقيه جيدا وضعيه ف

. اسمعيت  ي
اض 

إياك ثم إياك أن تهزمي ..! ضغي أحمر الشفاه و ابتسمي و 

ي بنفسك وتدللي لست بحاجة 
ي اعتت 

الكحل، و انهض 

ك بجمالك، فأنت جميلة  لمن ي طفلة   يخت 
 
أصنغي   كون

ي نفسك، أقتدي 
 
ي لتبدعي ولتصون

ة. خلفت  أحالمك الكبت 

عليك   بحجابك فأنت جوهرة، أنت ثمينة فاحذري األعي   

ي حرة وال تهتمي لما يقوله مجتمعك البائس. 
 
ة، كون  كثت 

ي للعالم من 
اجمغي قواك العقلية والقلبية وحاولي ان تثبت 

ء ان يتغلب عليك، قاومي  ي
ي انت ال تسمحي ألي سر

 
تكون

ء، ومن كل  ي
ء ألنك اقوى من اي سر ي

وتحدي وواجهي كل سر

ي 
 
ء كون ي

ي استثنائية مختلفة عن كونك امرأة عادية و    سر
 
كون

ي 
، جادلي ناقسر

امرأة قوية الشخصية وصاحبة تفكت  متمت  

ي بقوة و ضغي انوثتك جانبا وابرزي عضلة اللسان، 
ى
وتحدن

تناسي الدالل قليال واجهي من يؤذيك ولو بالكالم وضغي له 
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ي ضعيفة طيبة 
 
 اك ان تكون

ّ
ي قوية قاسية و إي

 
حدا، كون

ء   رائعة ي
ي انت فانت كل سر

 
ولكنك ومتجدد بشكل يومي كون

ء.  ي
 أهم من كل سر

 

ي قوية و دوسي 
 
ي صعبة الكش رائعة و مختلفة، كون

 
كون

 ِنف ِس ك 
ْ
ن ـِ  ِس مة َواِث ق ة م

ُ
 دم ك َو امِش ي مبت

َ
َوج َع ك ت حت ق

 وطك،
ُ
 ر ِس ق

 
 ظ
ْ
 يِنت

ْ
ي أنت أَم ام كل م ن

 
 قلبك   كون

َ
ل
َ
ي ع

حافظ 

، فأنِت الدنيا و فيك  و تفهمي ذاتك أدركي حواسك استمتغي

ق منه شمس السعادة  الحياة و ما انت اال األفق الذي تشر

يد الذي يحمل عل يده  عل هذا الكون فتنت  ظلمته، والت 

دد الذي يهب  نعمة الخالق إل المخلوق، والهواء المت 

اإلنسان حياته وقّوته، والمعراج الذي تعرج عليه النفوس 

 إل المأل
 
 من المأل األدن

 ال خلقت. فأنت جميلة وبصفات الجم
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 انت انثى سالح الحياة

انت أيا كنت يا ثمرة االشجار .سواء امرأة او زوجة أو أخت 

أو بنت انت الحياة بأكملها بدايتها معك ونهايتها معك 

.بدونك لم يستطع أدم بداية الحياة وحده وبمجيئك 

ي تنورين االرجاء .انت 
صنعت العالم ..انت ثريا اينما ذهبت 

كة والنماء أينما حللتشعلة م ي  ن العطاء فيك الت 
 
عطرن

 األرجاء ... 

ي أحد من قارعة الطريق يعلقك به ويحببك 
 
لماذا ؟لماذا يأن

فيه وبعدها يخونك فتذبلي يا وردة الدنيا ألجل ..شخص ال 

ي 
ي وتضعف 

 رجولة له تنحت 

 ولن تواصلي حياتك ماذا بك ؟؟

 رأة .. ليس هكذا فالحياة تستمر عل لمر أيضا انت ام

ي قلبه بعينيك المشتعلتي   بالغضب 
 
أقذفيه بسالحك وأحرف

.دمري قلبه بضحكتك واستمرار حياتك .انت قوية مهما 

عصفت بك رياح الحياة واختلطت عليك خيوط النجاة 

ي قوية ألجلك
 
الن قوتك   .انت مفتاح الي كل القلوب ..كون

 .تنت  العالم بك تبت  األشة والمجتمع. 
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 كوني قوية

ي عل ثقة باهلل 
 
ي أنت حت  وإن لن يعجب بك أحد ، كون

 
كون

ي عبثا، حاولي إثبات نفسك 
ي بأنك لن تخلف 

 
وتذكرن

ي من قاموسك كلمة استسالم،  
 
بمجتمعك ، ال تفشلي وحذف

ي أنت وفقط... 
 
 كون

ي قوية،
 
ال تفشلي وال تيأسي مادام   ما دمت عل صواب فكون

سلمي للعقبات فال طعم لك حقوق وعليك واجبات، ال تست

ي بذاتك قوية وألجلك 
 
للنجاح بال خطوات من الضاع، كون

ي الدرب غت  أبهة بما يحاول سد دربك فاإلرصار 
 
ي ف ست 

 عنوانك والثقة سالحك، فما أجمل الثقة بالنفس. 

ي أشواك الفشل 
ي عن قوتك، لتشهد لك الصعاب وتلف 

أعلنت 

ك أن تجملي لك تحية، بعد هزمها بشموخ الجبال ولكن إيا

ك، فالتصنع يجعلك هشة وباهته،  نفسك من أجل غت 

ي 
 
اجعلي من يراك يحبك كما أنت ال كما يحب هو، كون

ي قوية 
 
لنفسك وفية وإن عاكستك ظروف الحياة، كون

 ألجلك فقط. 
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 من جب المآسي إلى قافلة األمل

؟ لماذا كل هذا الحزن محيط بك؟ لماذا غرقت  ي
ما بك غاليت 

ي جب المآسي والهموم؟. 
 
 ف

أعلم أنك خائفة من قدوم المستقبل عاصفا برياح الحزن، 

ي أنك 
أنت تهابي   كل ما هو آت ومجهول، تودين أن تثبت 

األفضل لكن ال أحد يرى مجهودك، أعلم أنك تحاربي   رغم 

قساوة الزمن وتأملي   أن يكون القادم حافال باألمنيات 

اسة كل بؤة تنقض عل النمر المحققة، أنت تقاومي   بشر

لتحمي اشبالها، إن التعب أرهقك وأنهك جسمك الضعيف، 

إن مظهرك يوحي بذلك، فتلك الحدائق السوداء المحيطة 

ي أكلهما التوتر،  
، شفتاك الت  ي

 
بعينيك، ولون وجهك الليمون

ي مررت بها، 
ي بصعوبة المطبات الت 

 
ن كل تلك الصفات تخت 

ي ذكري نفسك: لماذا تحملت  
كل هذا الوقت لكن حبيبت 

ت عل كل هذا  وأنت تحملي   كل هذا العبء؟ لماذا صت 

الشقاء؟ لماذا بنيت كل هذه الطموحات؟ لماذا أخطت هذا 

؟ هل تريدين التوقف؟ ي
 
أنت ال «. الثوب الطويل من األمان

تدركي   أن كت  عينيك، وغزارة رموشك لها أثر التوت عل 

ي 
 
عينيك يخدر قميص أبيض، أنت ال تعرفي   أن لون الي   ف

من يراك وأنه بمجرد مرور أشعة الشمس الذهبية من خالل 

بة  ي الت 
 
عينيك لتصبح لحظتها تشبه النعنع المغروس ف
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تك كهيئة السالم، هذا  يفي   كل من يراك، تدرج ألوان بشر

ق منك أما عن الجانب المظلم فالحديث  هو الجانب المشر

. هناك من يعشق جانبك األسود ويت ي ظالم فيه ال ينتهي
 
يه ف

ي عواصفك الليلية قوة كامنة ال يدركها إال العاشق، 
 
ليلك، ف

تأكدي أن أحدا يعشق ندوبك وجراحك، من يتغزل بهاالتك 

ي فوضوية حاجبيك وتآكل شفتاك. 
 
 ويغرق ف

 

أنت لؤلؤة مكنونة، و نجمة المعة، تذكري أنك فرحة 

والديك األول، وفخر أبيك وعكاز أمك، ال تنسي )اخالقك، 

تك، قوتك، هشاشتك، حساسيتك المفرطة، عف

فوضويتك. طيبتك، حسنك، جمالك، اعتصامك بحبل 

 كزهرة التوليب   هللا(أنت

 إنها زهرة لم تخلع عنها عباءة الحياء. 

كلك حسن وجمال أنت جليلة كدموع شيخ اختلطت مع 

ي الليلة الظلماء. 
 
ة كالبدر ف  ماء وضوؤه، منت 

ي وقري عينا، تذكري خالقك
 
، إن هللا ينت  ما بي   ال تحزن

ق والمغرب أيعجز أن ينت  جانبك األيش، إن هللا   المشر

، وماهوا   مض 
 
ي فما أن

كرمك بكل هاته الصفات، ال تقلف 

ي نورك، حطمي 
ي لوح محفوظ. ال تطفت 

 
آت مكتوب ف

ي كغيمة خفيفة الظل تروي 
 
ي عنان السماء، كون

اعدائك، ابلغ 

ي األرض من لطفها، أنت أمنية أحدهم ودع
 
وة آخر ف

ي  منتصف الليل، أنت كالعمر ال تمرين إال مرة واحدة، أنت 

ي كالغيث 
 
ي عنك غبار اليأس والحزن، كون

عالمك وأنفض 

ي قوية، إيجابية، الفتة النظر، 
 
النافع أينما وقعت نفعت، كون
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ي أنت واسعدي بكل 
 
صعبة المنال، مؤمنة باهلل، واألهم كون

  قافلة األمل. ما تملكينه. انتقلي من جب المآسي إل
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 أقصوصة ليلة ديسمبر

ت ليالي ديسمت  بشدة برودتها و كذا قض أيامها، 
لطالما تمت  

لكن رغم هذا كانت " هيفاء "بالرغم من هذه األجواء تنهض 

ي الصباح الباكر فقط لتذهب للمقه الخاص بها؛ 
 
كل يوم ف

ها كثت  تقوم بفتح المحل كل يوم عل الخامسة صباحا فيأتي

من الزوار أغلبهم عابروا سبيل قد انته بهم المطاف 

متعبي   من السفر، و ال مكان يلجئون إليه سوى مقه 

اآلنسة " هيفاء ".لقد تحول من مقه إل مكان لطيف يلم 

ي 
 
شمل كثت  من األصدقاء، و يلجأ إليه كل عابر السبيل ف

قد تتغاض   األيام الباردة؛ فتقيم لهم العشاء بأجر إضافية، و 

عن أجرة كل محتاج ال يملك ثمن الدفع. إنها تعمل بمفردها 

ي السنتي   
 
ي تلك المقه منذ سنوات صغرها، أما ف

 
ف

تي   فقد التحق بها شاب يصغرها بست سنوات ليقوم  األخت 

بدور النادل و يأخذ أجرة بمقدار عمل كل يوم." هيفاء " هي 

ين سنة؛ يتي مة األبوين و ال فتاة تبلغ من العمر ستة و عشر

ي المقه الخاص بها منذ أن كانت بعمر 
 
إخوة لها، تعيش ف

ي حروب أهلية 
 
الخامسة، و قد فقدت كل أقارب  ها تقريبا ف

مست منطقتهم بشدة، و هنا اضطرت للتنقل بمفردها إل 

ي تقيم فيها حاليا. 
 المدينة الت 

 متأخرا مرة أخرى، أين كنت كل -
 
ي قد أن  ها هو ذا نادلنا الغت 

لكم قريبا من هنا ؟  هذه المدة أليس مت  

هذا ما كانت تقوله " هيفاء " للنادل " مصعب " كل صباح؛ 

فقد كان شديد التأخر عن العمل و هذا كان يزعجها للغاية.. 
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لكن شخصا ما كان هناك يتناول فنجان قهوة صباحي قد 

 قال: 

ه؟ - ين غت   إذا كان يتأخر كل يوم فلم ال تطردينه و تحض 

 

لكن بعدما سمعت كالم الرجل ابتسمت و هي ناظرة إليه و و 

 قالت: 

ي  -
ي لكنت 

 أخاه؟ ربما فقدت عائلت 
َ
و كيف للمرء أن يطرد

، فبالرغم من شقائه أعده أخا لي و سندا  ي
حظيت بهذا الشف 

ي وقت الشدة !لقد ابتسم " مصعب " إثر 
 
أتك  عليه ف

أردف  سماعه هذا الكالم بالرغم من التوبيخ الذي ناله، و 

أمام " هيفاء " يعدها أنه سيحاول ابتداًء من هذا اليوم عدم 

 التأخر مرة أخرى. 

ودة، لكن المقه دائما  ة شديدة الت  كانت أيام ديسمت  األخت 

بوا فناجي   قهوة عل  ون ليشر ما كان دافئا فيلجأ إليه الكثت 

أنغام عزف " هيفاء " لهم .. حقا إنه لمن الجميل ارتشاف 

تقليدية ذات المذاق الحلو أثناء االستماع ألنغام القهوة ال

ي ليلة نهاية السنة الميالدية، قررت " هيفاء 
 
الموسيف  !و ف

" القيام بحفلة بسيطة لتهت   فيها الزوار الدائمي   لديها و 

بعض المجاورين لها ببداية السنة الجديدة، كانت قد أعدت 

ا من القهوة كعادتها، و أ ضافت حلويات متنوعة و كثت 

اه لها " مصعب " من إحدى  الشاي األخض  الذي اشت 

 محالت المدينة. 

هيا يا أيها الزبائن الكرام اجتمعوا هنا عرض خاص، و كل  -

ء بالمجان اليوم !  ي
 سر
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 هذا ما كانت " هيفاء " تقوله لكن النادل أردف قائال: 

ي  -
 
ء مجانيا؟ كيف سأنال أجرن ي

مهال لماذا جعلِت كل سر

 لهذا اليوم؟

 فردت مبتسمة: 

فقط ألنك لن تعمل اليوم فهو يوم إجازتك، و يمكنك   -

ي !  ت رأني  كذلك تناول ما تريد بالمجان؛ هيا ابتسم و إال غت 

 

 االبتسام و الخروج الستدعاء 
ّ
فما كان عل " مصعب " إّل

الزوار الذين ملئوا باحة المدينة، ها هو ذا مقه اآلنسة " 

لقد كانت جد سعيدة لرؤية  هيفاء " يعج بالزوار السعداء،

االبتسامة عل وجوههم؛ خصوصا الفقراء منهم ألنها تعلم 

ا. و بينما هي توزع الحلويات سأل  جيدا شعور أن تكون فقت 

ي 
 
أحدهم عن كيفية إعداد هذه الحلويات، فأجابت أنها ستأن

ة.   لتحكي لهم بعض القصص القصت 

ة هذه تبا.. أنا لم أطلب منها قصصا؛ فقط طلبت وصف -

 الحلوى ! 

 هذا ما قاله ذلك الزائر، لكن النادل أجابه: 

 ال تقلق فهي ستقدم لك الوصفة وسط هذه الحكايات.  -

و ها هي ذي " هيفاء " تعلن مجيئها و تطلب من جميع 

هات معدودات قائلة:   الزوار السكوت لت 

ي سأروي لكم كيف كنت أعمل بهذا  -
أنا لن أكتى الكالم، لكنت 

صار اسمي بسببه عل كل لسان.. إنما هذا  المقه الذي

ع به لي عندما كنت  بسبب رجل عجوز رحمه هللا؛ قد تت 

صاحبة خمس سنوات، و لم أكن سوى طفلة أستعمله  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

26 

 

ي لم أكن أجد ما آكل فأنا يتيمة 
كملجأ للنوم فحسب.. لكنت 

ي 
 
.. توف األبوين و كذا لست من سكان هذه المدينة األصليي  

 لية و لم يكن أمامي سوى الهروب ! أبواي بالحرب األه

 صمتت قليال ثم أردفت مجددا: 

ي ذلك العمر أعد هذه  -
 
ي كنت ف

هل لكم أن تتخيلوا أنت 

ي بعد أرب  ع سنوات جعلت من هذا المكان 
الحلوى و أنت 

ي طريقة صنعها؛ و أنا كنت 
ي علمتت 

 
مقه بمفردي؟ جدن

ي تحتوي  ها.. و من
تلك  أبيعها بأثمان معقولة لشدة اللذة الت 

ي ألجعل من
 األموال جمعت ماال يكفيت 

 

تاح و  ي إليه كل زائل مار من هنا؛ فت 
 
هذا المكان مقه يأن

 يرتشف فنجان قهوة و يخرج و االبتسامة عل وجهه. 

ي كل مرة تردف بقولها أنها هي نفسها ال تزال ال 
 
كانت ف

تصدق أنها من جعل من هذا المكان مقه، فكيف لفتاة 

 لتقدم بعمل مثل هذا بمهارة؟ذات خمس سنوات ا

إنما كل الفضل لجدتها المتوفاة و ذلك العجوز، فقد علماها 

قيمة الحياة رغم صغر سنها، و ها هي ذي فتاة قوية جعلت 

ة لكل فتيات المجتمع، ليعلمن أن النساء  من قصتها عت 

قادرات عل فعل ما ال يتوقعه الرجال منهن؛ فهن فعال 

 نصف المجتمع و أساسه. 
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 امرأة حديدية

ي قوية و ال تلتفِت للوراء
 
 كون

ِلقت لالرتقاء
ُ
 أنت امرأة حديدية خ

 …فال داعي لألخذ و ال للعطاء 

ي تنخر جسمي و لكن ال  ق قلت 
كانت كلماتهم الجارحة تخت 

ء يهون من رب السماء  ي
 …سر

 …أبكي كل ليلة أناجيه بالدعاء 

ْ ولكن  ي ِ
 
ي قالوا ما ليس ف

 
 …سيكون لنا لقاء شتمون

ي قوية و ال تلتفِت للوراء 
 
 …فكون

 …أنت امرأة حديدية خلقت لالرتقاء 

 لن أنس كل كلمة أدت إل جرحي 

 لن أنس كل كلمة أدت إل بأسي 

ي لكم
 رأسي !   توقفوا ! هه من قال سأحت 

 ال فأنا قوية بنفسي 

ي التجارب الفاشلة 
 
ي ، تزيد من عزمي …أنا ال تكشن

إنما تبنيت 

ي تق
 …ويت 

ء فعلتم ؟ يا ترى كم من أنتى  ي
هل اآلن ارتحتم ؟ بعد كل سر

 جرحتم ؟ كم من قصة لفقتم ؟

بحسن النوايا ادعيتم ، دور الشخص الطيب تقمصتم 

 أ نسيتم؟  لكن رب العباد  ،

 

١٥ 
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ي قوية بذاتك 
 
ي كون

 
ي لِك عزيزن

ي أنِت …ألجلك …رسالت 
 
كون

ي أحد  لو لم تعجت 
ي   حت  ي وال تتعتى

ي نفسك انهض  أحت 

ي لهم أن الذبول   دلليها
ي قوية و أثبت 

 
أزهري من جديد كون

ي قوية وال تلتفِت للوراء 
 
 …خرافة الضعفاء فكون

ِلقت لالرتقاء 
ُ
 …أنِت امرأة حديدية خ
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 عناصر القوة الثالثة

ء نوعا ما  ي
ي ثناياها سر

 
مالحظة: هاهنا توجيهات تطبيق ما ف

عليه النفوس الواهية ، ، لطالما كنت هي جهاد ال تقدر 

برضاه عن نفسه ، ان   مؤمنا ان كل قوي بإيمانه ، باكتفائه ،

تكون قويا دائما ... ال تقلبات الدنيا ولنوائبها تزعزع تباثك ، 

العنض االول   يجب ان تكون مؤمنا ، مكتفيا ، راضيا ،

زين كلنا نعلم وعل يقي   بأننا سنكون عاج   ) هللا (  للقوة

من   فضل هللا وتوفيقه ،  يوم واحد بال  عن تخظي 

الغنية عن التأويل اننا نتغلب عل اللحظات   المسلمات

ه ، ولوال نض هللا   المرة والقاسية باهلل ال أحد غت 

ي حضيض االيام نهذي بالتقدم والتدرج ،   أللفيتنا
 
ال بثي   ف

ي اوج االنفساخ والتقهقر
 
، حسبك من   نتقلب  ونحن ف

ي صدورنا   ضعفنا. ان
 
انفاس اشيائنا ال حد كبت  تبث ف

ي    العجز
والتيه ، لمجرد اكتشافنا انها من ضمن االشياء الت 

نا من اشد الناس بأسا وقوة حاولوا لطخ   كشتنا ، غت 

وت الحياة بالضعف وفشلو، بلغنا ان الحياة ارصعتهم  جت 

بت بقواهم عرض الحائط ، ي هم فقط حاربوا   ورص 
ال لسر

ادراج الرياح اذا   بقواهم ال باهلل ، تذهب مجهوداتك جميعا

ي وجه   بدل الوقوف   ما كنت تقاتل الحياة بغت  هللا ،
 
ف

ح ركوب موجها ولجم  الحياة كفارس ال يشق له الغبار ، اقت 

 ، المقاتل باهلل ال يسقط.   جماحها باهلل

) االكتفاء بالنفس واالختالف ي
 
 (  العنض الثان
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بقتلك لعدد اكت  من جنود    فيها  حروب تنتضليست كل ال

العدو . بعض المعارك عدم خوضها بحد ذاته هو االنتصار 

ي نقاش يحكمه الجهل 
 
ي ، عدم اقدامك وتدخلك ف

الحقيف 

بحذ ذاته انتصار لعقلك ، تجاهلك لمن يرى وجودك 

 وعدمه امر سيان ، هو انتصار لهيمنتك

 

ي تغتصب جزءا ولو   ،
ضئيال من حريتك  ان العالقة الت 

ي 
ي هشيمها خت  من االستمرار فيها . اكتف 

 
ام النار ف عالقة ارص 

كن مادة    بذاتك عزيزي ، ال كزهرة وال كشوك ، وانما كماء ،

ال تفتقر ال اخرى . رقع بنفسك ثقوبك ، اعتت  الغت  ضبابا 

اكمل بنفسك نقصانك ، التكن كائنا يفتقر ال   وهميا ،

ء ، ي
 
امأل بمكنوناتك فراغك . اضمر لذاتك    العاطفة و الدف

ي التقدم بنفسك لذروة 
 
 ف

 
كل الحب واالخالص . تفان

ية ( ال تنتظر حبا ، وال عذرا ،   الكمال ) الكمال بالعي   البشر

ء لنفسك  ي
وال لحظة ، اصنع عل مائدة الحياة كل سر

ال تجرع نفسك مرارة الهون لمجرد ان قلبك    وبنفسك ،

ي االمر ،متعلق بمن تحب ، وال 
 
ي عزة النفس    بد لك ف

 
تأن

قبل رغبة القلب ، واذا ما سبقت الثانية االول فأحسن هللا 

ي  
 
ك ، ف ي سطور غت 

 
ي كونك حرفا خالبا ف

 
عزائك عمي .القوة ف

ي خضم مروج مليئة باألشواك   كونك وردة نرجسية
 
ف

ي 
 
ي كونك دائرة ذا بداية ونهاية ، ف

 
المسننة ، تكمن القوة ف

 اختالفك
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 العنض الثالث ) معرفة نفسك (

ء عظيم . التقف عند ظاهرها ، ي
توشح اسئلتك   نفسك سر

افتح لها بابا   وسل سيف المعرفة وارتحل ال اغوار اغوارها ،

ي   ثانيا
 
وثالثا ورابعا وعزز نقاشك معها بحبك لها ، غص ف

اعماقها ، سامحها عل زالتها ، من العيب ان يكون المرء 

 جاهال نفسه . 
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 غصن االحالم

ي النوم أبدا، مرت 
،  4ال ينتابت  ي

ي فراسر
 
ساعات وأنا أتقلب ف

ي كاصطدام  إنها ساعتي   بعد منتصف الليل، أفكار تصطدم ن 

ي ثانية إال وتذكرت الموت 
ة بدراجة، ال تمض  شاحنة كبت 

ي لحظة، أفتح عيناي فال أرى إال جدران 
 
ي ف

الذي قد يخطفت 

ي كل يوم رصاعا بي   ضعف المستشف  المح
 
، أعيش ف ي يطة ن 

ي أقاوم 
ي الخارجية، لكت 

 
ي المنهكة، وحيان

جسدي ونفسيت 

ي 
 
ي تيقنت بعظمته، وتعمقت ف

 
مرارا باللجوء إل هللا، ألن

، مع علمي بأن المعنويات  ي أثرت علي
أسمائه وصفاته الت 

تساعد أكتى من الدواء للشفاء، أغمضت عيناي وبدأت برسم 

، وجعلت ي عالمي شبكة هيدروغرافية، تتضمن  أحالمي
 
ف

. مرت  ي
 
ي حائط سلبيان

 
مجاري أمل وأنهار تفاؤل ألثبتها ف

األشهر...جسمي استجاب للدواء، بدأ شعري ينبت مرة 

ي 
ي طريف 

 
أخرى، ال يوجد ألم، لقد شفيت... انطلقت ف

ي ظل هللا بإرصار وتفاؤل، بإيجابية وقوة، 
 
لتحقيق أحالمي ف

ي نفس المستشف  أعمل كطبيبة  سنة أنا  12واليوم بعد 
 
ف

ة )الشطان(، أسغ إليجاد دواء  ي األمراض الخطت 
 
مختصة ف

ي 
 
ي المحب، كما تفقهت ف   رفقة زوح 

 
ي الداف

له، أسست عسر

الدين أكتى وأنا هي الملقبة ب "السلفية"، حققت معظم 

ي يحسن  ، كما تعلمت بأن بناء غصن أحالٍم خاص ن  ي
 
أهداف

ي 
 
ي إرادن

 
ي ويزيد ف

 
لتحقيقها، والتفاؤل هو اإليمان  معنويان

ي حذفت كلمة مستحيل من 
 
الذي يربط الهدف، كما أن
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، وتيقنت بأن الصمد العظيم هو الذي ييش   قاموسي

ء.  ي
ي القادر عل كل سر

 
 األمور، وهو الشاف
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 ال تستسلم

ي حياته ؟ من منا لم يتعرض 
 
من منا لم يتعرض للخيبات ف

ي الحياة .كلنا مررنا لمواقف ج
 
علته يفقد الرغبة و الشغف ف

بأوقات صعبة ، لكن القليل منا من استطاع تجاوزها ، لقد  

ي أمواج الحزن 
 
كانت مواقف بمثابة صفعات ، تركتنا نبحر ف

 ، لم نقوى عل الوقوف من بعدها ، لكن .. إل مت  ؟

الكثت  منا جعل من الضعف عالمه ، و الوحدة خليلة له ، 

م عل االنطواء و عدم التقدم . لكن القليل من استطاع عز 

ي مشوار حياته ، تسلح 
 
أن يقوم من جديد ليكمل ما تبف  ف

ي هذا الكون 
 
بالصت  و العزيمة ، أدرك أنه ال مجال للضعفاء ف

، وأن العالم يحتاج لشخص قوي ليتخظ كل المصاعب 

ي ستواجهه . 
 الت 

ريده ، واجعل من فكن شجاعا وتقدم ، ارسم عالمك الذي ت

أخطائك دروسا لك ، آمن بنفسك ، كن صلبا يصعب كشك 

ا لتدمت  ما  ك لهم حت  
ي أوجه األوزاغ وال تت 

 
، ُصد األبواب ف

بنيته ألن عدم قدرتهم عل تحسي   حياتهم سيفعلون كل ما 

هم .   بوسعهم لتدمت  حياة غت 

كن قوي   ا ، كن شجاعا ، كن مختل    فا ، كن ممي   زا ، كن فري   دا ،  

 . 
َ
 واألهم : كن أن  ت
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 خمس دقائق فقط

ي معك يا نفسي فقط لخمس دقائق. 
 حديتى

كابري للزمان الصعب، وال تشغلي نفسك باألحقان 

واالضغان، فالضغينة تشعل الذات وتحدثها باللهب، تقدمي 

بخطوات لألمام... وادفغي بميولك الشاهق ليهادي 

 األوهام... ويعصف بحب 

ي أنتظرك و كلي حياة مفعمة، تجردي من 
فلتعلمي بأنت 

الخوف والفز. تقدمي خفية وعالنية عل أنامل قدميك ، 

دد المزعوم،   ي القوة وانزعي غطاء الت  ي النجاح، وداعت 
عانف 

ي كذلك... 
 
 كون

ي 
 
ي نياط عشقك، وخوف

 
نفسي أنت فلتعلمي كم أتوغل ف

ي عليك من قساوة الوهن، ولكن أحدثك ب
 
أن تصمدي وتتفوف

عل تلك العقبات... و بسهامك تصنغي من النكبات دروع 

 لك تحتاجينها للكفاح... 

 فلتكافحي ما تبف  من هاته الحياة. 

 ...  قاربت الخمس دقائق أن تنتهي

 ... ي هواك ترتمي
 
 ولتعلمي أن لي أحضان ف

ي 
 
ي اللحظات ألن احاكيك عن دروب المحن.. فكون

تستوقفت 

 .  قوية يا روحي

ي شجاعة ال شجاعا 
 
ي الوجدان، كون

ي السالم ، و عانف  قارن 

 فقط... 
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البأس...فقد كنت غريب 

 وستعود

 الشنيعة تلك 
َ
 و فعلت فعلتك

ُ
 ما تريده

َ
 قد أتممت

َ
 لك

ً
هنيئا

.. 

ي رعشة يديَّ ، و -
ها أنا أمر  بجانبك بكلِّ هدوٍء و ثبات ، أخف 

 
 
ي المتتالية ، أحاول الظ باِت قلت 

ة رص 
ّ
هور أمامك بمالمح حاد

ي 
ي تسبقت 

أس و كرامت  ي مرفوعة الرَّ
و نظراٍت ثاقبة ، أمسر

 
َ
ل ماذا كنت

ّ
 ؛ تمه

ً
 تماما

ُ
 و أظهر عكسه

ُ
ي ما أبطن

بأمتار ، أخف 

جاء ، و  ات الرَّ  عت 
َ
ي أن أنسج لك

 يا هذا ..؟ ال تنتظر مت ّ
 
تظن

ي عقلك 
 
ن ف ات ، و ال تخمِّ دع موضوع االعتذاِر من المنسيَّ

 ال
ُ
ف باالشتياق ، ال تتعبه ي إليك ألعت 

 
صغت  ذاك مت  سآن

 لدرجِة أن 
ٌ
ي البحِث عن الجواب فهو سهٌل و بسيط

 
 ف
ً
أيضا

 و 
ً
ي إليك بتاتا

 
 اآلن ، لن آن

َ
 عندي بعد

َ
أقول لك ال مشاعر لك

 اآلن ال 
َ
ء من روعك

ِّ
ي هاتي   العينان ، هد

 
ظر ف

ّ
لن أعاود الن

خّبطات .. 
ّ
 داعي لكلِّ تلك الت

ة  #يامن
ّ
 اآلن : سأتجاوزك ال محالة ، مد

َ
 بعد

ً
ي لي شيئا

ال تعت 

 
ً
ي عليك سيكون انتصارا

 ، ال أخف 
ً
 تماما

َ
 و سأشف  منك

ٌ
ة وجت  

 
ٌ
 ، وعد

ً
 و سُينس نهاية

ً
ّ بداية منهكا بالهزيمة ، سيصعب علي

 
ً
ي يومي و لو سهوا

 
 لن أذكرك بعد اآلن ، و لن تسقط ف

َ
ي لك

مت ّ

َّ النسيان ،  طي
ُ
 ، ستكون

  حت ّ
َ
سأست  عل نهِج أساليبك

 
ُ
اع صاعي   و سأفعل ما فعلته

 الصَّ
 
 سأرد

ً
ا نفسها ، ال تهتّم كثت 

ي بعد اآلن .. 
 أن تخاف مت ّ

َ
 لك

ٌ
 ، حق

ً
 تماما
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 إل مواجهٍة قريبة ، مع كلِّ الالمباالة .. 
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 الفتاة المتألقة

بي   أربعة جدران ...جدران سئمت الصمت كرهت الهدوء 

ي ليلة لم يكن سوى صوت الرعد أنيسها مللت السك
 
ون ف

ي وسط 
 
وقطرات المطر تروي حكاياتها ....كانت كقطرة ف

غيمة مليئة باألحزان لحد االختناق وحد الموت والزوال.. 

ليس هناك سبب ألن تعيش أو تظل بي   كل ذلك الوجود 

ي نفس كل زائر ...فجأة 
 
ك أثر ف ..ليست كنسمة عابرة بل تت 

متفتحة يفوح عطرها. مختلفة عن كل سقطت عل زهرة 

الزهور سقطت عليها بارتياح نفس وطمأنينة فعلمت أن 

ي أنت  
 
، كون ي

ي الفرج ...حبيبت 
 
الدنيا تقسوا ثم تقسوا ثم يأن

ي قلبك 
كما خلقك الخالق البارئ جملي روحك بالحياة واسف 

ي لنفسك فخرا ولذاتك عزا   بذكر هللا
 
ي قوية ألجلك    كون

 
كون

، وال تستسلمي أ ي قوية جاهدي، اسغي ، ادرسي
 
بدا كون

ي 
 
ء يستحق أن تحزن ي

انجحي ، وافعلي كل ما تريدين .ال سر

ألجله ال عالقات وهمية وال صداقات مزيفة عودي لربك يا 

يه بآالمك  ي أحضان سجادتك وابكي له .أخت 
 
جميلة ،ارتمي ف

ي يا 
يه بجروحك وتيقت  يه بمعاناتك ، أخت  وأحزانك أخت 

 ضحك، ألنه هللا ال خوف وال قلق ، ألنه غالية من بك هلل

ك سيكرمك  هللا روحك سيمألها تألق، ألنه هللا سيجت 

ي قوية وجميلة 
 
سيلملم شتات نفسك. أنت أقوى يا حلون

ي باهلل يا 
أنت بإيمانك ، بحجابك، بقرآنك، بعفتك، فثف 

ء مستحيل ، تذكري دائما  ي
ي فمع هللا ال سر

 
غالية وال تحزن

ك :" هللا يحبك وهو  ك فقط ثم سيكرمك جزاء صت  يختت 
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ورضاك" .إنه حبيبنا رب الكون اللطيف الرحيم وهو الذي 

ي ألن هللا معك. 
 
" . ال تحزن ي

 
ي وال تحزن

 
 قال لك :" ال تخاف
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 فضول فراشة

 عالم غريب اكتشفته

ي كنت وأصبحت
 
 وجدت ذلك العالم كأن

 كان مفقود تحت خطابات التعالي 

 والسماءواقع بي   األرض 

وبي   الموت والحياة وبي   الخت  والشر وبي   الظالم والنور 

 وبي   محسوس ومعقول

ي المنتصف
 
ي ف

 
وال واقع   ألنه ال يصنف من واقع مالئكي   باف

ي  بشر

ه يفوق عالمنا  وغموضه  جعل من تفست 

يتا ،وطموحا يصعب التحكم فيه تحول  وبفضول بشر

 الطموح لفراشة

 وتهافراشة كنسبة ق  لالن طموح

 وقوة فراشة كطموحها

 المفاجأة هنا عالم ظاهرة

 وباطنه عالمي   

ما تكتسبه من   وان تقتنع أنه ليس المهم من تكون بقدر

 ذلك العالم

 الذي جعلك تواجه الصعوبات بحلوها ومرها

ي عالمنا
 
 من الموجودات الموجودة ف
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ي الطرح وانبهار بمكاسب ،اخذت فضول   أخذت
 
التواضع ف

ي خط رفيع بينه وبي     ينتهي والثقة بالنفسطفال ال 
 
توقعنا ف

 الغرور

وال يهم من تكون وال من اين؟؟بقدر العطاء وإثبات 

 وان يكون الهدوء والتأمل عنوان درسك.   النفس

وال تحكم حكما مسبقا عل جلست كرسي قد يخدعك 

اهم   الوقت الذي تكون فيه  المظهر ويظهر االبداع وال يهم

 موجود بلغتك.  أنا   أن تقول

وان تكون اندفاعيا بقدر   وان تتعلم الصت  عند استفزازك

 تخطيطك ، وان تكون ذا قوة ال تتنازل عن ذاتك

 بطوله  لكن هذا التأثت  ال ينتهي 

ي نفس الوقت
 
 بقدر قض الوقت وطوله ف

ي االخت  
 
 مجرد ضيوف   ألننا ف

 من البداية وقتهم قصت  

ي 
 
...... وال أنكر بصمتهم عليا ألن ي نفسي

 
 أراها ف
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 آخر انفاس روحي

ي ،دخل جسدي ونهش 
 
ي ذاك الكيان غت  المرن

 
بغدر زارن

ي 
 
وأطفأ ضياء روحي ، شطان   لحمي وعظمي ، أباد كيان

، جعل  ي
 

استول عل رأسي و شيد غرفه بي   فصوص دماع

ي ، حلق  اليمي   صالة ألوجاعي واليسار غرفة ألحزان أحبان 

ي شعري ،فتس
 
اقط كوريقات الشجر الذابلة ، نقص وزن

ي ويبست أزهاري
فدوى   وبرزت العظام ، جفت حديقت 

ي حاربت وكافحت النتشال ما تبف   صوت الحرب ينخر قلت 

، لكن هيهات فرائحة الردى جاءت من بعيد تلوح  ي
 
من حيان

 
ْ
ت

َّ
مض

ْ
بشارة النض، وهن الجسد و انتض الشطان و ِاغ

ات ، انتقلت  الجفون وسالت آخر عت 
 
اليأس مودعة الدن

لحفرة وبعدها دار الخلود األبدية ......استيقظ الجسد 

ه حقيقة ، دمعت العي   ونفضت 
َ
فجأة من كابوس خال

يا غت  ملموس، عقدت  اليأس والحزن ألكافح بعزم عدوا أثت 

ي  العزم ان اكون الغالب ال المغلوب ، مسكت كتاب رن 

، ناجي ي
 
ت الرحمان بفؤاٍد وخيوط المصل تتدل من عروف

آمل برحمته وعطفه تعال، فتحت المقلتان عل يوم الفرح 

والسعادة، عادت الحبيبة، انتضت الغالية ورفعت كأس 

الصحة والعافية .......بيقينها، بإيمانها، بأملها وتفاؤلها  

 كسبت حرب  ها وبددت شطانها. 
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..........لكل مريض، لكل عاجز، لكل شخص يأس من الحياة  

أمال لروحك، كن حياة لنفسك كن قصة تتحاىك بها كن 

 لصمودك،......كن قويا ....النهاية أمل. 
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 ال تستسلم بل حاول

ليس هناك تحدي اكت  من تحسي   ذاتك وتطويرها ،تضف  

كما لو انه من المستحيل ان تفشل ،اذا كنت تستطيع تخيل 

ي انه يمكنك ان تجعلها واقع
ا ،واذا كنت صورة ما فذلك يعت 

ي انك تستطيع تحقيق حلمك . 
 تستطيع ان تحلم فهذا يعت 

اصحاب النفوس العظيمة دائما يواجهون مقاومة عنيفة من 

اصحاب العقول البسيطة ،عليك اتباع اربعة خطوات 

 لتحقيق انجاز عظيم ،

 :اخت  مهنة تحبها١

 :امنحها افضل ما لديك٢

ي تلوح لك٣
 :اغتنم الفرص الت 

 راق الفريق:وكن احد اف٤

المنافسة الحقيقية دائما ما تكون بي   ما تقوم بعمله وما 

ي ذلك انك تقيس نفسك مع 
 
انت قادر عل عمله ،فالش ف

نفسك وليس مع شخص اخر .النجاح يجذب النجاح ،ليس 

ي 
 
ي العظيم ،فان رغبت ف

 
هناك مفر من هذا القانون الكون

جذب النجاح فاحرص عل تحقيق جزء منه ،سواء كنت 

ء  ي
ا .النضال من اجل التمت   هو ما يحفزك ،ال سر عامال او امت 

ي مساعدة 
 
يطلق العظمة الكامنة بداخلك مثل الرغبة ف

االخرين وخدمتهم .تذكر دوما ما انت بارع فيه وتمسك به 

،ال احد يحتكر النجاح لنفسه ،فالنجاح ملك لمن يدفع 

 الثمن اننا نصنع مصائرنا ،اننا اصبحنا ما نفعله. 

 دريب هو افضل المعلمي   . الت
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ي احاول 
ي ال احاول االداء افضل من اي شخص اخر ،انت 

انت 

 االداء االفضل من نفسي . 

ابتعد عن األشخاص الذين يحاولون التقليل من شأن 

طموحاتك ،فصغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك ،ولكن 

العظماء حقا يجعلونك تشعر انك انت ايضا يمكن ان تصبح 

 عظيما . 

 نادرا ما يكون مزدحما .لكي يجب عليك الطر 
يق ال التمت  

تطور ثقتك بنفسك ،يجب عليك ان تطور قدراتك ثم   ان

ي استخدام هذه القدرات. 
 
 تطور طريقتك ف

ي التدريب ليس هو المهم 
 
مقدار الوقت الذي تقضيه ف

ي التدريب ،
 
ورة ،فالمهم هو ما نبذله من جهد ف  بالض 

ي 
 ان اكونه . اريد ان اكون كل ما يمكنت 

 ال تخسر التنازل عما هو جيد للحصول عل ما هو رائع . 

 افكار االنسان هي ما تصنع مستقبله . 

 النجاح ليس انجازا بقدر ما هو قدرة مستمرة عل االنجاز. 

ات ألفكارهم .   افعال البشر هي افضل تفست 

ليس هناك شخص عظيم يشكو من نقص الفرص ،ربما لم 

ي كنت اعلق اماال يعلق االخرون اماال عر 
يضة علي ،ولكنت 

 عريضة عل نفسي . 

ء  ي
الشخص الذي يمكنه ان يكون اي شخص ،ويصنع اي سر

سوف يتعرض للنقد والذم واساءة الفهم ،فهذا جزء من ثمن 

 العظمة . 

 من يعتقد ان باستطاعته االنتصار فبإمكانه ذلك . 
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العالم باشه يتنح جانبا ليفسح الطريق لإلنسان الذي 

 ف تماما ال اين يتوجه . يعر 

ء ،ولن تعجز عل ابهار الناس .  ي
ي كل مكان وافعل كل سر

 
 كن ف

ي يعتى عليها 
الشخص الحكيم يصنع فرصا اكتى من تلك الت 

 ،الشخص . 

الشخص الذكي هو شخص حقق العديد من االنجازات 

 ومازال مستعدا ليتعلم المزيد . 

  
 
،ولكن  تكون السفن امنة عندما تكون راسية عل الموان

 السفن لم تصنع لهذا . 

ي الوقت الصحيح بالطريقة 
 
ء الصحيح ف ي

افعل السر

ي 
 
الصحيحة لتتمت   .الشخص المتفوق شخص متواضع ف

ي افعاله .حاول ان تصل ال ابعد مما 
 
حديثه ولكنه متفوق ف

ي القمة .العمل 
 
تستطيع الوصول اليه .هناك دائما مكان ف

 و افضل . الجيد ال يكون جيدا عندما تتوقع ما ه

الكيف وليس الكم هو المهم .امنح الناس دائما اكتى مما 

يتوقعون الحصول عليه .اتقان العمل افضل من تنميق 

 القول . 

ي هذا 
 
ء االساسي ف ي

الخطوة االول هي االكتى صعوبة ،السر

ي اي اتجاه 
 
العالم ليس ال مكان قد وصلت االن ولكن ف

طوروا من   تتقدم .االشخاص العظماء هم اشخاص عاديون

قدراتهم ومجهوداتهم .عليك ان تتعلم قواعد اللعبة ،ثم 

عليك ان تلعب افضل من اي شخص اخر .ان العظمة 

ة ايضا .كلما  ي االمور الصغت 
 
ي ان تكون عظيما ف

الحقيقية تعت 
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زاد االرتفاع الذي تحلق عليه ،ازداد المنظر جماال .الحياة اما 

ء.  ي
 ان تكون مغامرة جريئة ،او ال سر

 

ء ابعد مما قد اتقنته ،فانك لن  ي
اذا لم تحاول ان تفعل سر

تتقدم ابدا .يستطيع االنسان ان يغت  حياته ،واذا ما استطاع 

ان يغت  اتجاها آخر العقلية . ان المرء هو اصل كل ما يفعل 

ي نفسك ،فاذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي 
 
.يجب ان تثق ف

مل بجد ،ما سيثق بك؟ ان ما تحصل عليه من فشل ،فلن تع

الفشل اال هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح .الهروب 

هو اكت  اسباب الفشل ،لذا فانك لن تفشل طالما لم تتوقف 

عن المحاولة .ان االجابة الوحيدة عل الهزيمة هي االنتصار 

.لعله من عجائب الحياة انك اذا رفضت كل ما هو دون 

 ما يس
ّ
غ اليه االنسان القمة ،فانك دائما تثل اليها . ان

ء فيسغ لما لدى االخرين  ي
 
ي ذاته هو ،اما الدن

 
السامي يكمن ف

ون النصح ،لكن الحكماء فقط هم الذين  . قد يتقبل الكثت 

وري لتحقيق نجاح  ء رص  ي
يستفيدون منه .ليس هناك سر

ء .  ي
 اكتى من المثابرة، ألنه  يتحطم كل سر

ي تعتقد انه ليس باستطاع
تك ان عليك ان تفعل االشياء الت 

 تفعلها . 

ي خوف لن يكون حرا ابدا. 
 
 من يعيش ف
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 كوني انت

ي كرواية عجز مؤلفها عن اكمالها...كليلة من ليالي 
 
كون

ك يحرق كل من  ديسمت  حي   يسلبك احدهم حقك ونت  

ض طريقك انت اقوى من معضلة تزعزع ثباتك، انت  اعت 

ي تغرقك وسط مجرة كتب 
ة الت  ي اقوى من البحت 

 
اسمك ف

ي 
 
ي والزلت اهم ما ف

صحف القرآن عظمك خالقك كنت 

الوجود وسبب الوجود هل يجدي نعتك ناقصة عق ل وانت 

ي العالم ضغي كالمهم 
 
ي ألطف تفصيل ف

 
من جهزك هللا لتكون

ي هدوء بعد 
 
ي احالمك كون

ي حقف 
تحت اقدامك وانهض 

 عاصفة او كوكبا زهريا لم تطأ أقدام الس       افلي   عليه. 
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 أعلم من أكون

ي وذهب 
 
ي وشأن

ي لذا دعت  ليس مكتوب عل ظهري ما رأيك ن 

 برأيك للشارع فأنا اعرف نفسي من اكون ؟!!!! 

ي عرفت بها المراكب كلها وخذلتها وحي   لم يبف  
انا المرأة الت 

عة غت  جناحيها تعلمت كيف تتحول من امرأة  لها من االشر

ة إل نورس ...استطعت أن ألملم شذ رات روحي المبعتى

ف القوة  امية عند عتبة ايامي واتقن الشجاعة ألحت 
المت 

ي عل 
 
ن ي من عيش احالمي أو يجت 

ياء ال أحد سيمنعت  والكت 

ي ولم أخلق امرأة  تطليقها فلم أخلق ألكون ألة منتجة لغت 

ي رجل خلقت امرأة ألنجبه وأربيه وأجعله 
 
ليكشن

ي قدما ...لن أرض  المذلة واإلهانة لشخ  رجل
ي سأمض 

صيت 

ي وال سماء بإمكانها احتضان 
نحو مستقبلي فال أرض تسعت 

ي وال مخلوق بإمكانه أن يكش ذلك الحاجز المنيع 
 
طموحان

..... أعشق من  ي
 
الذي وضعته حولي فأنا امرأة زمان

ي 
 
ياء عنوان ..؟ الكرامة والكت  ي

 
ال أتوقع من العالم أن   يتحدان

ي فوق   لعالميتغت  البتسم؟!بل ابتسمت. ألغت  ا
أضع كرامت 

ي وال اهتم بنيل اعجاب اآلخر فمن لم تعجبه 
 
سعادن

ي أمره فأنا قوية ولم أعد أهتم. 
ي ال يهمت 

 شخصيت 
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 جرعة تحفيزية

ي حرب مع الزمن 
 
اصبحت الحياة ال تطاق، وكأننا ف

واالشخاص، فالحياة هي السعادة التعاون المحبة، المودة، 

ي ا
 
لوقت الراهن اصبحت كره، حسد، تعاون الرحمة، لكن ف

ي الوقوع
 
 عن طريق المساندة ف

ارضا، ال عليك رغم كل هذا او باألحرى بسبب كل هذا يجب 

ي عل كل العراقيل دون  ي قوية، وتتغلت 
 
عليك ان تكون

المساعدة، مقابلة السيئة بالحسنة، هذه الثورة تحتاج قلب 

 قويا وايمان جازما بقدرة البارئ. 
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 كوني انت

ي ... 
 
 عزيزن

وت الحياة و غرورها لكنها لم تهزمك و لن تفعل،  رغم جت 

مهما حاولت أن تعصف بك بقسوة تقفي   شامخة أمامها ، 

بكل قوتها تحاول إسقاطك ، إال أنك ال ترضخي   لها ، 

 هيهات أن تسقط من تعرف الطريق إل رب  ها... 

ي دوما
 
يه عائدة أنت هلل و إل  ما خلقت له،  كون

الزاهدة ، الثابتة أمام الفي   ، أنت حور العي   عل   ...العابدة

ي حيائك ،
 
ي صدفتها بحجابك  أرض هللا ف

 
،أنت   لؤلؤة ف

لم تغريك ، أنت   الدنيا بزخرفها و فتنها  الفارسة الشجاعة ،

الدرة المكنونة ، قرة عي   أبيها و أمها ، سند أخيها وظهره 

ي ، سكن زوجها و أمانه ، المصون، روح أختها و نص
 
فها الثان

أنت العطف و الحب و الحنان ، أنت األم و الجنة فوق 

األرض، أنت أمل صديقتها و سعادتها، حاملة الرسالة للجيل 

ء  ي
القادم ،المربية ، الطبيبة ، الكاتبة ....أنت كل سر

فيك اجتمعت أشار الجمال و تجل   جميل،

ال حرف يصفِك و ال     ... من سواِك   سبحان  الخالق،  إبداع

نصفِك... 
ُ
ي أنِت و ال تبالي ...    كلمة ت

 
 كون
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 وراء أجمل أشيائي

ي ريعان شبابها متألقة بروح جميلة تنتى جمال روحها 
 
فتاة ف

ي كل مكان تذهب اليه .. 
 
 ف

بال شك انها تحب الحياة فالحياة بادلتها الحب وأعطتها 

 اجمل ما لديها .. 

ولكن مع عطاء الحياة األشياء الجميلة لهذه الفتاة تنتظر 

ء تفعله جزاء عل أخيارها من بي   الناس واندادها  ي
منها سر

ي 
 
ي السن وجعلها محميه من بٔوس الحياة وكدرها والعيش ف

 
ف

 سعادة تامة.. 

مرت األيام وسني   وكانت هذه الفتاة تتمتع بما أعطتها 

ء  الحياة من هداية ومشات ، وجعلها  ي
ترى الجانب المض 

ي حياتها انساها ما 
 
منها فقط ، وهذا الجمال الدائم ف

ض فعله مقابل عيشِتها !!   المفت 

ٕال حي   بلغت الرابعة عشر من عمرها ، الحياة يئست منها 

ض عليها ليدوم هذا  قدم عل فعل المفت 
َ
ويئست انا ت

ي حياتها
 
 الجمال ف

 فاتخذت الحياة القرار الحاسم ... 

ي حياتها الرائعة كانت قابلت 
 
ء  اجمل مما رات ف ي

الفتاة سر

ء  ي
سعيدة من حب الحياة لها لهذه الدرجة وهيا لم تفعل سر

!.. 

ء اصبحت اسعد مما كانت ، ولم  ي
عند مقابلتها لهذا السر

ي بالها قطا ان وراء اجمل أشيائها درس يعلمها ك ل ما  
 
ي ف

 
يأن

ي السنوات الماضية ،
 
ض ان تفعله ف ال تعلم  كانت من المفت 
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ي 
 
 هذا كان ختام لحياتها الهادئة والجميلة والغوص ف

ّ
ان

ي اندادها ..! 
 
 مغامرات الحياة المريرة كباف

ء  ي
ي قلب الفتاة حب غت  محدود لهذا السر

 
زرعت الحياة ف

 الجميل

 

 وجعلت قلب الفتاة وعقلها يتحدان لحبه وبعثت لها 
ً
جدا

ها بشكل جعل الفتاة تتعجب من ا
ُ
ء يشبه ي

 سر
ً
ألمر خصيصا

.. 

 الفتاة : لماذا انا متعلقة لهذه الدرجة !! 

 !! 
ً
ء قابلته حديثا ي

ي سر
 
 ف
ً
ا  لم       اذا افكر كثت 

 ال باس

وكان الحياة همست لها قائلة : انها لن ترى عطاياها بعد األن 

.. 

ي جميلة وكما 
 
الفتاة تحدث نفسها : لماذا انا خائفة فحيان

ي بعطاياها
ي   عودتت 

 
لي بأشياء اجمل ولو  المدهشة دائما ستأن

ء ..  ي
 ذهب ذلك السر

تحدث نفسها وهيا ألول مره لم تكن متأكدة من كالمها ومن 

 الحياة تركتها
ّ
 ..  استمرار الحياة بالعطاء ، شعرت ان

الفتاة )بخوف تغطيه ابتسامه( : ما هذا الشعور فهذه حياة 

ي .. 
نها صديقت 

ٔ
 لماذا أراها  كا

ءٍ  ي
 واحد فقط الفتاة بدء يدور فكرها حول سر

ي .. 
 
 وهو كيف سأحافظ عل اجمل أشيان
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ومع مرور االيام اصبحت تتالسر سعادتها به ويحتل مكانها 

 الخوف من فقدانه

 ما قابلته غت  دائم ولن ترى كرم الحياة اليها 
ّ
الفتاة شعرت ان

 بعد األن .. 

 الفتاة : ماذا افعل كيف اتمسك به !! 

ي اي 
 
ك ف  لحظه .. ال استطيع فاله الحرية لت 

الخوف اصبح يغمر الفتاة وهيا الزالت مع اجمل  ما قابلت 

ه تراودها ..   أفكارا كثت 

الفتاة : يا هلل ما هذا التشتت الذي انا عليه لم يحدث لي قط 

 من قبل

 !!!   ا شعوري بالحياة كان صحيح

ي الجميلة !! 
 
 لي حيان

 ا لن تبف 

ي الحقيقية بدأت األن ... 
 
 من الممكن حيان

ي هدوء الليل وصوت رصار الليل يرن اسماعها تنظر  الفتاة
 
ف

ٕال النجوم تحدثت بصوت مسموع : يمكن حان دوري 

ي بٔوس الحياة .. 
 
ي السن الذين يغوصون ف

 
 ألصبح كأندادي ف

ي 
اصبحت تعيش مع اجمل اشياءها وتراودها صورة التالسر

ٍت بعده .. 
ٓ
ء مبشر ا ي

ي االيام المقبلة وال ترى سر
 
 ف

 ماذا فعلت ؟الفتاة : انا 

ي  ي زهرة شبان 
 
ي وانا ف

 ٕال من ألح   الحياة تركتت 

يغمر عيونها الدموع وكانت تبكي لشعور انها وحيده ألول مره 

ء بالبشر واالصدقاء ..  ي محيط ملي
 
 ف

 

٣٧ 
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 عما كانت عليها .. 
ً
ي مرحله مختلفة جدا

 
 تيقنت انها االن ف

 الحياة تنظر اليها وتنتظر منها ان تفعل ما تريده .. 

الخوف جعل الفتاة حزينة ومشتتة ويزداد هذا الشعور كلما 

ي اجمل اشياءها.. 
 وضحت لها صورة تالسر

ي التالية ، خطة 
 
ي خططتها االول وبدأت ف

 
الحياة نجحت ف

 االشارات .. 

ي  
ء ينقذها ويعود بها ٕال حياتها الت  ي

الفتاة : وهيا تنتظر اي سر

ي كل اال 
 
ماكن و آيات كانت تعيشها بدأت تسمع نداءات هللا ف

 ..  تقصدها

شعرت بتعجب ولكن تحدث الصدفة الفتاة تحدث نفسها : 

ي مع هللا بخت  
 انا والحمد هلل عالقت 

 ذهب بها فكرها لما قامت به من اجل هللا ودينها .. 

 
ً
ء بتاتا ي

 ال سر
ً
ء! ، حقيقتا ي

 ... وال سر

ي الرائعة !! 
 
 الفتاة :انا ماذا قدمت ٕال هللا مقابل حيان

 ف عل نفسها وهيا الزالت تتذكر .. شعرت باألس

ء  ي
الفتاة : )ومن بي   أصوات أنفاسها المرتجفة( لم افعل سر

ي عطايا غت  محدودة حت  الشكر ! 
 
ء صغت  وانا كنت ف ي

 وال سر

ء فعلته من اجلك ي
.. انا   يا هلل من الالزم تذكر اي سر

 من نفسي ،  خجلة

 
ً
ي الزمن ولو قليل  كيف اقابل هللا!! أريد ان يرجع ن 

 روحي 
ّ
ن
ٔ
ي وكا

ي جوف تشتت 
 
لم اتذكر سوى قولي يا هلل ف

ي ! 
ي ذهت 

 
احمة ف ي اجابة افكاري المت  

 
ن  تخت 
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ي 
الفتاة : عل الرغم من شعوري باألسف عل نفسي غمرتت 

سعادة مختلفة لم اشعر بها من قبل بدأت التمس الحل 

ي مما انا عليه .. 
 الذي سيخرجت 

 الحياة همست لي قائلة : ا 
ّ
ن
ٔ
ي لماذا فعلت شعرت كا

تعلمت 

ي .. 
 
 ذلك يا عزيزن

 غسق الليل ذهبت الفتاة ٕال مكانها المفضل تنظر ٕال 
 
ان

قه صوت رصار ل يلها ، تحدثت  ي هدوء يخت  النجوم وفت 

ي نجمه 
بصوت مسموع : من المحتمل ما حدث لي سيجعلت 

ي جوف الظالم ... 
 
 كأندادي النجوم ف

 الحياه هيا هللا مالك 
ّ
 الكون كلهحينئذ ادركت ان

ء يحدث لها وحدث وسيحدث ..  ي
 بيده كل سر

وادركت ان سعادتها لم تقتض فيما قابلت بل حياتها 

 الحقيقية بدأت االن مع هللا

ي ذروة سعادتها ؛ وذلك ألنها تعلمت ما 
 
وادركت انها االن ف

ي اهداها لها هللا لتدوم 
ض ان تفعله مقابل حياتها الت  يفت 

 ..  العطايا والنعم

ه هللا لها ليهديها  ان اجمل اشياءها  وتيقنت  .كانت درس ست 

ي 
 
ي باف

 
 معه اثر جميل يتبعها ف

َ
رحل اجمل ما قابلت وترك

 حياتها .. 

الفتاة ) وهيا متألقة بروحها الجميلة ( : سبحانك .. يا هللا ! 

 تهدي من تشاء ٕال رصاطك المستقيم
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 كوني قوية

 

 المرأة : 

ي عمر الزهور بنوا أحالمهم و أمانيهم أتحدث عن  -
 
الفتيات ف

عل عاتق شبه الرجال ، عشن عل تخيالت ال نهاية لها ، 

منهم من حلمت ي فارس أحالمها يمتظي فرسا أبيض اللون 

ي ليأخذها إل ما تريد، منهم من حلمت أن تعيش دور 
 
ل يأن

ي فارس أحالمها بزوج حذائها اآلخر منهم من 
 
سندريال ليأن

ت برجل يشابه والدها وال يرفض لها طلبا وال يجعل حلم

دمعتها تسقط إال فرحا، ومنهم من حلمت أن تكون زوجة 

صالحة وأم حنونة و مربية لتقوم بشؤون بيتها و زوجته و 

 أنائها عل اكمل حال. 

ي أّمي األفكار و التعامل يتعاملون مع 
 
ف ي مجتمع شر

 
نحن ف

مشاعر لها، نحن اآلن بزمن المرأة و كأنها خادمة ال قيمة و ال 

ال يرض  وال يرضخ لرجل جاهل ضعيف النفس أن يستعمل 

ي آدم. 
 المرأة أداة و ليس كشخص و بت 

ارفق عل من خضعت و استسلمت ل حياة لم تحلم بها 

 يوم. 

ي قوية بذاتك ال تجعلي الرجل من أولوياتك 
 
... كون ي

 
سيدن

ي متعلمة، ناضجة،
 
ي ال تكمل حياتك إال به، كون

مبدعة،   الت 

ي أبنائك و اإلحسان 
 
ي زوجة لمن يستحق أن يشارك ف

 
كون

إليهم ال تأبهي ل سماح م يدور حولك ال تجعلي كلمة عانس 
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لها وقع عليك و آثر كبت  ب داخلك ، لن يتلفظ بها إال من 

 يجعل قيمة أنه و أخته و زوجته

ال تجعلي كلمة مطلقة من األشباح تنازلك عن كرامتك و 

 حقك

لمجتمع و ليس كما يراه البعض أنت من أوضي أنت نصف ا

 عليك

 

 من وضعت الجنة 
ً
الرسول صل هللا عليه وسلم وأنت أيضا

 تحت

ي شعور ب األسف و األس عل فتيات دخلن 
اقدامك، ينتابت 

قفص الزوجية حالمي   و لم تكتمل خطواتهم لتحبط أمالهم 

ي أسسي مستقبلك ب تعليمك و شهادتك 
 
و أحالمهم سيدن

ي أولويات و اجعلي وجود شبه رجل بحياتك  ، ضغي 
 
نفسك ف

خارج محيط حياتك، استودعي هللا مستقبلك و سيجلب 

، المرأة بإمكانك العيش دون رجل ،  ي لك ما فيه خت 
خالف 

 لكن هل الرجل يستطيع العيش دونك

أنت لست سعة وال بسيطة وال دونية ، ال تسعه امراه 

 و حب و أخلص مع ذ
 
ي إال من واحدة إال من أوف

لك ال يكف 

 خابت أمالهم

و أحالمهم...ال تسقطوا وال تفقدوا املكم وال تنكش 

ي لنفسك اجعلي  
ء و اكتف  ي

ي لنفسك كل سر
 
مجاديفكم ، كون

كل من يمر بك ليكشك يكون مصدر قوة لك و أساس 

 إنجازاتك. 
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ا و ليس آخر ضغي العزيمة و اإلرادة امام عينيك وال  و أخت 

ي انتهكت امام عينيك. تتنازلي عن حق من 
 حقوقك الت 
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 ألنك قوية

ات كادت أن تشوه مالمح  ي بعد عتى
انت قوية حي   وقفت 

ي كل لحظة 
 
ي بستان تحارب ف

 
وجهك الجميل انت زهرة ف

االشواك كي تعيش انت انتى ال تعرف االنكسار روحك من 

 فوالذ قلبك جوهرة تضت   سواد الحياة

اب لتظهر وتمأل الكون نورا قوية كشمس تراوغ السح

ك  ي عطائك حي   تمنحي   األمل لغت 
 
تشبهي   الشمعة ف

ول األلم وتزهر مكانه بذرة سعادة، وكأنك  بعباراتك لت  

ي قلبه جرعة 
 
تملكي   عصا سحرية فكل من يقابلك تبعثي   ف

 حب فيحب الحياة من جديد

حت  كلماتك الفريدة ينبوع يروي البؤساء فرحا وينسيهم 

ي وسط زحام القسوة قسوة الوجع لت  
 
سموا طريقا ناعما ف

أمام حروفك كأنها بلسم   واقع مرير فيندثر كل ما هو حزين

ق  طال البحث عنه وهو عندك فتمح ندبات التعاسة لتشر

 ...... ي  الوان الفرح تغرد لحن الشور الشح 

 انت مالك يبتسم كل من يراه تحية له

 انت ألنك قوية
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 ينسيف ذو حد

ي ... أتريد تحطيمي ... ؟! 
انا كالسيف أجرح كل من يود أذيت 

ال ال ... أنا كالصخرة قوية ال أتحطم ... أحارب كل ما 

ي بدون استسالم
... حت  اصعب االمور اتجاوزها ،   يواجهت 

ي 
 
ا وأقدرها ... كون ي نفسي كثت 

 
ي ما دمت اثق ف

ال يمكنك أذيت 

ء ..  ي
.، ال عليك فأنا متمردة واحب راحة بالي قبل كل سر

ي ... لذلك خد  سة عندما يتعلق األمر ن 
محاربة جد شر

ي 
 
انا ف ي كي ال أخوض حربا ضدك وأشعل نت 

حذرك مت 

ي ال أحب 
ي فتاة بريئة وجد طيبة لكنت 

جسدك ....، رغم انت 

ي ... فأنا غالية وثمينة ال 
 
ي أو يقلل من شأن

 
من يستحقرن

ي أحد ... حرة بأفكاري وأستهل دائما ا
 ألفضل . يشبهت 
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 كوني قوية

) ي
 )عن صديقت 

وجدتها جالسة والصمت أصبح صديقها وهي غت  سائلة 

 ،عيناها دامعة وروحها تي   ناكرة

 فسألتها :مالي أراىكي ذابلة؟؟

ثة ،نظرت إل عينيك نتضخ  ولحق نفسك عليك غت  مكت 

منكشة ، تحاول اإلجابة وتخونها شفتاها المرتجفة 

 ،شاحبة وكأنها بنت من الرماد بيتا لها

ي حالها وانتفضت روحي من منظرها وملئت عيناي 
 
كشن

دموعا لحالها ،للحظة كدت أن ال أعرفها ،عندها أدركت أن 

روحها تموت بخطوات متأنية وهي ال تحاول ،ال تقاوم 

 مستسلمة . 

رفعتها عن األرض فقالت لي بصوت متقطع :أ ت ر كي ن علي 

ي و تأو ي ن . ها فهي م 
 ن ست لمت 

ي بعد كالمها ، أليس كذلك ؟!!!. 
 وكأن هناك من صفعت 

رفعتها بقوة فنظرت لي مرتعبة مستغربة؟؟؟ ،لتقول لي 

 بصوت احتواه الوجع : ما بك؟؟. 

ي ما بك !! أم تتأكدين من وجودي ألرد عل 
اجبت : أتسألينت 

 تساؤلك . 

ي ، أنت ال تحتاجي   حماية أحد فأنت زهرة
وإن  استيقظ 

تأذيت كنت لبؤة وإن تألمت حد الضاخ أصبحت أسد ، ال 

ظروف وجب أن تقهرك ،تعلمي كيف ترفضي   ماال يرضيك 
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ي وتقاتلي ألمك ، الحرية 
، تعلمي كيف تقولي   :) ال( لتنهض 

ي أن تفعلي ما تريدن
 
 ليست ف

 

ي ماال ترغبي   به أيضا مدافعة عن 
وفقط ، بل أن ترفض 

نع سعادتها بنفسها ال أن حلمك ،رغبتك فأنت من ستص

ها  يرسمها لها غت 

ما تلبسينه اآلن ليس شخصيتك فأرفغي هذا عنكي ،فأنت 

من تتحدين ضغوط الحياة مهما كانت وتمر من أمامها 

صامدة كأن لم يكن ، تذكري هي مراحل انتقالية صعبة 

والعبور من مرحلة إل أخرى ليس سهال كما قد يبدو 

ين، إذ تحتاجي   للك ثت  من المساعدة والدعم للكثت 

ي تماما لكن وجب عليك 
والنصيحة قبل أن تعودي كما كنت 

ي 
ء سيمر بإيمانك بنفسك ، أيقض  ي

أن تصمدي فكل سر

ي قوية 
 
ي  ها : ليس بعد .فكون روحك النائمة المتخفية وأخت 

وال تتقبلي اإلهانة من أحد ، فأنت سيدة نفسك وتذكري 

 أنك ال تنتظرين التقييم من أحد . 

ي ذلك السقوط  سقطت
مرة ثانية عل األرض فأخافت 

ي 
 إليها  المفاح   وأنا ما زلت أكمل حديتى

لتقول لي بكل هدوء: ماذا تحبي   أن أحض  لك عل الغداء 

،وكأن شيئا لم يحدث قط قبل لحظات ، ألبتسم مجدد 

ي قوية أيتها األنتى 
 
وأردد : لقد عادت ،لقد عادت. فكون

ء يستح ي
ي للعالم أن ال سر

 ق. وأثبت 
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ي 
 
ي ، فإسمي الذي أكتبه ف

لتعود مرة أخرى وتقول لي : صدقت 

لم تكتمل حروفه بعد وعادت إل ما تفعله   هذه الحياة

 بشكل طبيغي . 

ي األخت  أنصحك
 
 ألقول ف

ي حياتك بمدها وجزرها 
ي قوية وعيسر

 
أيتها الحسناء كون

ي وراء ما تريدينه وتذكري
 واركض 

 )*نحن نضعف لكن النهزم*(
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 سيدة المجتمع

ي دائرة الحياة أين تمتأل الدنيا طاقة و حيوية هذا يفعل و 
 
ف

ية او حسية فعل به .... ، تتواجد ذئاب بشر
ُ
تحاول   ذاك ي

اتهام فرستها اال وهي كائن لطيف ضعيف ....يحتوي  ها تفكت  

مستقبل غامض   حزن هموم عمل أطفال زوج اخ اب مع

ي 
 
ها م  ف ي تستحوذ حارص  ال ذوق له... و غت 

ن المشاعر الت 

ي هذه الفتاة لرأينا 
 
عل كيان يظهر بغت  ما فيه لو تغلغل ف

عظمة سبحان خالقها فهيهات هيهات عل من يستحقرها 

ي كل موضع تحل ،يا
 
انا و انت و هذه و تلك كلنا   ألنها قوية ف

ي بنية   اعمدة تحافظ عل مجتمع ثابت ال ينهار اه ريحي 
 
ف

همسة محبة و جرعة شجاعة نحتل أنيقة مع لمسة ثقة و 

العالم بأدب و اسلوب راق ، لننهض و نري  هم من نكون نحن 

من أوض بنا الرسول و من انزل هللا سورة تحث علينا نحن 

ي امم بتخلق و نعم 
ي و نذهب ... نبت 

 
من نأخذ و نمنح ...نأن

الصفات ان رصنا معلمات او أمهات... نعالج قوما بعطف ان 

ي  دخلنا مجال الطب ...و ال نهاية للحديث، تحملي و اصت 

يا شجاعة يا من ترتسم فيك أبه المشاعر   وصابري يا قوية

ء  ي
و االحاسيس ... ستنتضين والبد من ذلك ألنك َمن ال سر

ي 
 
بة افكارك شغفك   يقف ف

ُ
ين ق طريقك حيث من الحبة تنت 

صعدك ألعل الهرم 
ُ
 تمسكي بيها و ست

أحالمك كلها و أكتى

ة بكونك فتاة أنتى ذات لمسة خاصة طابع ال ألنك ممت   

ي جنسك يا حلوة .... لن 
مثيل له عند اثني   ولو من بت 

تصفك بضع كلمات و لن تنهض بك إذ ان حيويتك و ما 



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

66 

 

ي 
ي لتسكت 

ي انك   من يتجرأ  يحتويك يكف 
إليك اري  هم و برهت 

قهر لعظمة ما بداخله و قوته ......      حقا كائن لطيف
ُ
 ال ي
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حاربي الظالم حتى تشرق 

 الشمس

ي االستاذ 
ي المدرسة ...حي   سألت 

 
اتذكر جيدا ذلك اليوم ف

ي المستقبل ... دون تفكت  اريد أن اكون 
 
ماذا اريد أن اصت  ف

استاذة رياضيات ... بعد سنوات تبقت دقائق قليلة عل 

اعالن نتيجة البكالوريا ... حلمي قريب من أن يكون حقيقية 

ي الرواق تعزف انغام الرع
 
ي ف ب ... وتوتر امي ..... خطوات ان 

ي يلتفون 
الظاهر عل عيناها يزيد من توتري ... افراد عائلت 

... الثامنة تماما ... ظهرت النتيجة ... ناجحة .. علت  ي ن 

ي الوصول 
 
ي دموع الخيبة من فشلي ف

الزغاريد بيتنا .. وعانقتت 

إل حلمي قبل عناق امي .... امتال البيت بأهازي    ج الفرح و 

ود الذي بداخلي ... تهنآت العائلة .. ل بعد   م يشعر أحد بالت 

ي 
ي .. ونظر إل عيت  ذهاب الجميع .. بقيت وحدي تقدم ان 

وقال بكل ثقة الخت  فيما اختاره هللا .. كانت تلك الجملة هي 

ي ... 
ي أيقظتت 

ي اليوم الموالي وقفت من جديد   الصفعة الت 
 
ف

.. وقفت بصمود فالفشل، االحباط ،الخسارة ،اليأس كلمات 

ي قاموسي ولن تكون .... النجاح ،االمل 
 
لم تكن يوما ف

ي 
،التفاؤل االرصار، العزيمة ،االرادة هاته هي المفردات الت 

ي لالبد ... دعي ثقتك 
افقت  ي من صغري ... وست 

رافقتت 

ي 
ة ... وثقتك باهلل اكت  ... ابتسمي حبيبت  بنفسك كبت 

اعلمي أن فالقادم اجمل ... وتنتظرك ايام مليئة بالسعادة ... 

ك دائما عل المرور بالقاع ... اعلمي انك  الوصول للقمة يجت 
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نصف المجتمع واساسه الذي اذا اختل انهار المجتمع 

ي قوية    .. 
 
ي قوية ألنك انت الزوجة ،االم ،االبنة .. كون

 
كون

 .ألنك انت السند
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 أنت رمز القوة

ي 
ي لكنت 

أعرفك جيدا  مرحبا ايتها السيدة أكيد انك ال تعرفينت 

ي أعرفك تماما بقدر معرفتك لنفسك هل تتسألي    
صدقيت 

ك انت هيا تلك المرأة القوية الجميلة  كيف حسنا سأخت 

ء يهزمها وال أحد يحطمها أنت من اذا  ي
ي ال سر

والشجاعة الت 

ارادت فعلت وإذا رحلت ترك فراغ كبت  ورائها وإذا انحنت 

بكت بك العالم معها رفع رأسها وأنحنا لها العالم أنت من إذا 

وإذا ابتسمت ابتسموا لجاذبية ابتسامتها أنت داللة القوة 

والشجاعة فإذا أردت العمل وصلت به إل اعل الدرجات 

لك مررت فيه أجمل االوقات أنت برهان القوة  وإذا أردت مت  

ي بيضاء او سمراء 
ودافع الشجاعة وحديقة الجمال مهما كنت 

ة اء او زرقاء حتا ذات عي  او طويلة او قصت  ي بنية او خض 
 
نان

انت هي داللة القوة ورمز الجمال فجمالك هو جمال قلبك 

 .وقلبك هو رمز قوتك
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 كوني قوية

لم تتذوق طعم النوم والراحة منذ ليالي عدة متواصلة،،وكان 

ذلك واضحا جليا عل روحها فأخذت الهاالت الزرقاء تحفر 

ات وجهها الناصعة البياض بعمق وتتغلل بي   ثنايا صفح

سم بذلك ما يشبه الكدمات تحت عينيها اللتي   أختلط  فت 

سوادهما بحمرة جفنيهما فأعظ منظرا يسلب األنفاس 

لشدة رونقه وجماله،،كانت كمن ال روح فيه مشعثه باهتة 

جم إل  ها سوى لمعة غريبة تجول بي   حدقتيها فتت  ال ينت 

ان منظرها حقا مثت  لكل ابتسامة مرتجفة تزين شفتاها،،،ك

 أنواع وأشكال األلم .. 

ة والزينة الباهظة المعلقة أن  فلم تستطع تلك األفرشة الوثت 

تعكس رفاهية ورخاء صاحبتها فحت  ذلك األثاث الضخم 

ي لم يمنع بروز اضطرابات تنفسها وتشتت نظرات 
 
الراف

عينيها،،فكانت متناقضة كتناقض جمالها ورداءة حالتها 

تهتم سوى برزم األوراق والمطويات الموضوعة  لكنها لم

عل طاولة أمامها فلم يتبف  عل موعد مناقشة رسالة 

ساعة تفصلها  48الدكتوراه الخاصة بها سوى يومان، فقط 

ي لم 
عن حلمها فكيف لها أن تضعف اآلن وتضطرب وهي الت 

ي نفسها سابقا سوى الثقة والنجاح ،فكيف لها أن 
 
تعهد ف

ل عن حلمها الذي بات تحقيقه وشيكا لمجرد تتغاض  وتتناز 

ي لم 
آالم ونزيف سببه عملية والدتها البنتها األول و الت 

ي حق نفسها إن 
 
 منها بعد،،،فستكون أكت  خيانة ف

تشف 
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فعلت .فحتما سيكون عارا لو انحنت وتنازلت وهي من 

 آمنت أن الحياة وقفة عز وقوة

ي قدرتها عل التحمل والك
 
فاح .لم تفقد لم تشكك يوما ف

للحظة واحدة شغفها نحو التقدم والنجاح. لم تتخل قط 

ي قانون دستورها
 
 عن أحالمها والتنازل عنها كان جرم محرم ف

أهملت المنصب فأتاها راكعا محمال بالمال والجاه والرفاهية 

ي محاولة 
 
وكل أشكال النعيم وهذا ما زاد من طموحات الغت  ف

ا ما التقطت أ ذناها كلمات قاسية موجعة إلحباطها فكثت 

فظة ك" تزوجت وأنجبت وأنت تعملي   إال ما تسعي   بعد" 

 " فعال فما الطمع إال وليد الفقر والعوز" .... 

وكأنها بتعبها وكفاحها وسهرها وتضحياتها تريد المال ألم 

يدركوا إل اآلن أنها تريد شيئا أقوى وأسم تريد إثبات ذاتها 

 لكفاح والعظمةتريد تخليد اسمها كمثال ل

فليست هي من تضعفها كلمة. وتقوي  ها أخرى ليست هي من 

تربكها نظرة استهزاء وتأثر بها عبارات السخرية إنها أقوى من 

والجميع   ذلك بكثت  فهي تحملت الكثت  وكل ما هو عست  

 بعد هللا ثم نفسها شاهد عل ذلك،،،

حان موعد المناقشة فدخلت إل الصالة متأنقة متألقة 

ي حذائها   خطف األنظارت وتأش األنفاس كعادتها تقرع بكعت 

فوق األرض الملساء فتحدث رنات هفهافة تتماسر مع 

الموسيف  الخافتة المعدة الستقبالها كانت كلماتها األول 

جرعة أمل وتفاؤل لتثبت وجودها وكينونتها جسدا وروحا 

 ها،قلبا وقالبا فما كان إهداؤها األول سوى مفهوم بسيط عن
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ا فأنا أخاطبكم من هذا المنت  بفضل  " الحمد هلل حمدا كثت 

يك له وبعد إلقاء التحية. والسالم  توفيقه وحده ال شر

ي الغالي الذي فعل كل ما  سأدخل فورا صلب الكالم. : إل أن 

ي داوت 
ي الت  ، إل عزيزة قلت  ي سبيل تحقيق أحالمي

 
بوسعه ف

ا   لهامآالمي عل مدى األيام. فكنتما لي مصدر اإل أحبكم كثت 

 يا والدي وأقدم لكم أحر القبالت

 لتقديمكم لي هذه الحياة ... 

ي لتتحدي آالمك أنت 
، إل أنا : أنت قوية بما يكف  إل نفسي

...أنت  ي لمجرد تعب أو سهر ليالي
قوية لدرجة أال تضعف 

ي سألف  مثلك بعدك... 
 أقوى مما رأيت وال أظنت 

عا من تحقيق أهدافك. أنت لم يكن الفقر عائقا وال الجاه مان

جميلة بل رائعة أنت دائما تستحقي   األفضل واألروع ،،،  

ية ما حيت  كنت مثاال نادرا للقوة والعظمة لن تنساه البشر

وسيخلدك كفاحك ونجاحك رغم فشلك مرارا وتكرارا فأنت 

ما خشيت الفشل يوما فبإيمانك ما كان نجاحك سوى وليد 

ك ،،لم تسمع أذن  آهاتك وشهقاتك ولم ترى سقوطك وتعتى

اتك كنت وحدك السند والمسند لنفسك فحقا   عي   تعتى

ي لك
ام والتحية ...وهذه مت   أنت تستحقي   كل االحت 

" أنت زهرة فاقت كل الزهور أنت شمعة يشع منها النور 

ي 
 
أنت أزك من كل العطور أنت من الجميع بها فخور" فكون

ي مهما كانت الظروف 
واألسباب فالذل دائما قوية وال تنحت 

ر أو جواب....   ليس له أي مت 
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 إعاقتي ليست حاجز

"معاقة ، عاجزة ، تثت  الشفقة " ، ياما سمعت كهاته 

الكلمات ، وياما تألمت عند سماعها، كلمات كلما تذكرتها 

ي وانهارت روحي ، كثت  منهم من  
 
اهت   فؤادي ، ودمعت عيون

 أمي أصبحت تكره 
ي عبء عل حياتهم ، حت 

كانوا يرون أنت 

ي ، الجميع ينظر لي نظرة استحقار 
وجودي وسئمت رعايت 

ي أنا من فضلت أن أكون عل هذا الحال ، 
وشفقة كأنت 

ي بالمعاقة دون مراعاة لمشاعري ، ألم يفهموا بعد أن 
ينادونت 

ي من صنع الخالق !؟! ، فلما يستصغرون جمال ما 
إعاقت 

خلقه هللا عز وجل ، لست معاقة فأنا من ذوي االحتياجات 

ما  الخاصة ، أنا من ذوي الهمم واإلرصار والعزيمة ، لطال

ي ، 
 
ي وكارهة لها وعاجزة عن إدارة حيان

كنت أتذمر عل حالت 

ي وأعلن التحدي وأعقد العزم عل 
 
ها أنا اليوم أستجمع قون

ي ، لن تكون 
 
ي والوصول إل أهداف

إثبات وجودي ومكانت 

ي ، إن لم أصل إل 
 
ي حاجزا أمام أحالمي وطموحان

إعاقت 

ي الزمن  ولو طال ن 
ن أتخل ل  مبتغاي اليوم فبعد شهر حت 

ة وقدوة  عنها وسأجسدها عل الواقع بإذن هللا ، ألكون عت 

ي لن 
ي وأحالمي وقالوا أنت 

 
ألولئك الذين استخفوا بقدران

ي 
ي غفلة عن النعمة الت 

 
أستطيع الوصول ، بعد أن كنت ف

ي بها هللا وبعد أن كنت تحت تأثت  انتقاداتكم ها أنا 
أكرمت 

ي لي من إراد
ي وأنجو بما بف 

 
ة وقوة إل بر أستنهض ذان

ي التغيت  ، نظرات االستحقار تلك 
 
المقاومة واإلرصار رغبا ف

ي 
والكلمات المسيئة سأتجاوزها وأدفنها وأهمل شأنكم ، ألنت 
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ي أن 
أدرك جيدا أنه ال أحد يسلم من ألسنتكم ، لم يعد يهمت 

ي عي   نفسي كيف 
 
أكون مقبولة لدى الجميع ، المهم هو ف

ون  لو انها لم تعد  نظرتكم لي حت  أكون ، لكن حبذا لو تغت 

ي لي شيئا من
باب اإلنسانية فقط وكونوا مصدر للتفاؤل  تعت 

 ، مدام لي عقل أفكر به وقلب ينبض داخلي لست 
والتحفت  

ي ازددت ثقة بنفسي ورض  
ي معاقة ، ألنت 

 
بحاجة ألن تدعون

ي به هللا ، فاهلل 
عل حالي ولن أتذمر بعد اآلن عل ما أصابت 

 .و أبداالحمد دائما 
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 كوني قوية

ة لنفسك
ّ
ي قوي

 
 .. عالية العزيمة .   كون

 صلبة .. امرأة فوالذية إن لزم األمر . 

ي 
 
ي عي   نفسك، كون

 
 َو جميلة ف

ٌ
ة  كالورود كالقمر   كبت 

 وابتسمي ألنك تستحقي   الدالل

 .  وأضحكي وزيدي الحياة حياة

ي قاسية إذا لِزم األمر .. متحجرة القلب . 
 
 كون

ق للضعفاء.. انهض لو وقعت ألف مرة عليك الحيا
ّ
صف

ُ
ة ال ت

 ب النهوض ألفي   مرة . 

ياء أجل قلت   ي للبؤساء .. كل حواء نبض عروقها كت 
وال تنحت 

ياء ،وليس تكت  ألن التكت  هلل عز وجل وحده .   كت 

ي مثقفة ،واعية، طموحة
 
.... فأنت تملكي   سالح   كون

 المستقبل

هري...  ي ملكة عل عرشك لت  
 
 كون

فته ،رب العزة والجالل غفور  ي تائبة رغم كل ذنب اقت 
 
كون

 رحيم

 أصنغي ذاتك ب ذاتك...... 

ي 
 
ي األرض  كون

 
ي األخت  خليفتها ف

 
 حواء ،أنت ف

ي عند كل مح  طة ،مزال المشوار طويل . 
 ال تقف 

 ال تجعلي من كل موقف معركة ،ليس لكل فاصلة نهاية. 

ي تتحدى ضغوط الحياة
 وتمر من أمامها األنتى القوية هي الت 

 

٥٤ 
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ي حرب  ها....   مرفوعة الرأس كأنها قائدة
 
 فازت ف

ي امرأة
 
ي صفحات التاري    خ  كون

 
 قوية ليكتب اسمك ف

 من قبل ..   ل م ي عرفه ا

ي ال تلتفت
ائما تلك الت 

َ
ي د
 
انكسار   إل الحطام رغم  كون

 جروحها... 

ان مشتعلة، تأكل كل من حولها غضبا ي نت 
 
 كون

ي قوية ال تكون 
 
 دمية بي   أنياب الحثالة.. كون

 سالم عل كل امرأة قوية ناضلت لتصل إل ماهي عليه...... 

  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

77 

 

 هن القوة

ال   تعلمي النجاة بمفردك، فهذه الحياة محيط عميق بعيد،

ي و 
 
يمكن ألحد أن ينقذك منه أو يمد يده ليسحبك ، ال تغرف

ل الميت يطفو عل السطح وال ي  ال تسقظي ، أال ترين؟ ت  

ي عزيزة شامخة،
 
ي   إل القاع ،و أنت ال تقبلي إال أن تكون

تشبتى

بنفسك ، أنت نجمة والنجوم ال تسقط ، أضت   وسط 

 ال تهدأ وال تسكن ، حت  
ً
 ال تخمد و ريحا

ً
ي نارا

 
الظالم كون

دمعك الذي ال يرقد ليس إال   حطامك و ركامك قاس صلد،

 موقد جمر . 

 و 
ً
لن تعلن الشمس النهاية لن تكون النهاية إن حزنت يوما

بسبب حزنك و ألمك ، ستطفئي   من يحاول خدش قلبك ، 

ة  ي أنفاسك األخت 
ياء إن لم تلفظ  دون -لن تدركي معت  الكت 

ي أو تستنجدي
و إن لم تصارعي حياتك لوحدك   -أن تستغيتى

ي كل 
 
ف اجغي وال تستسلمي ، أشر ي معت  القوة ، ال تت 

 
لن تعرف

 ربيع يستحق السقاية .  يوم ، أزهري بكل آن ، فإنك

  



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

78 

 

 كينونة

 كيف لك أن تتكلم عن المرأة رغم إنجازاتها

كيف لك أن تتحداها رغم أنها تحدت صعوبات الحياة... 

 المرأة هي مغامرة ..حنون ..عطوفة.. شجاعة .. مثابرة.. 

ي 
كيف لك أن تنس أعمال و إنجازات المرأة ... فهي الت 

ي شتا 
 
ي تنجب قامت بتحدي الرجل ف

المجاالت ..فهي الت 

ي أجيال...   وترن 

ي انجبت كامل العقل.. 
 كيف تنعتها بناقصة العقل وهي الت 

ي تعتت  أمكا او اختك او 
كيف لك أن تنعتها بأقوال وهي الت 

ي يوم تكون االربعة . 
 
 زوجتك او ابنتك فهي احدا االربعة ويأن

كيف ان تنعت بغت  هذه العبارات :"المرأة قوه".. 

" .."المرأة أمل" ..المرأة حياة".."   ة"المرأ صت 

ي   المرأة
ي آخر المطاف هي الت 

 
حريه".. "المرأة عاطفه" وف

ي خطبة 
 
 وصايا رسول صلي هللا عليه و سلم ف

كانت من بي  

 الوداع.. 
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 كوني قوية

ي 
 
_كل فتاة تحلم أن تكون ذات شخصية قوية، صارمة ف

ي مواجهتها لبعض قراراتها، عفوية 
 
بأخالقها، ال تنهزم ف

ي وجه سعادتها... 
 
ي تصمد ف

 المشاكل الت 

 لماذا حلمها بسيط لهذا الحد؟

ي هكذا؛ ألنك وبكل بساطة تلك 
 
ال تفكري يوما عل ان تكون

ي ال 
ي بها "نعم انت تلك القوية الت 

ي ال طالما حلمت 
الفتاة الت 

ا يناديك با
ً
" ال تدعي أحد لمسكينة تخاف من تفاهة البشر

ي حلم رجل
 
ي قد خانها الجميع بل كون

 الت 

ك المفعم بكونك الغالية العظيمة  ي تبدئي   بتفكت 
انت الت 

تك  ي دائما قوية حت  وإن اجت 
ي ال تقارن نفسها بأحد، ابف 

الت 

ي نصف حياتك مشاكل، مصاعب، 
الدنيا عل أن تعيسر

ي ألن هللا سبحانه وتعال إذا 
 
مرض، فال تنكشي أبدا عزيزن

 ب عبده ابتاله. اح

ي 
ي الهواء.. عيسر

 
ي كالطت  ف

 
ال يليق بك الحزن يا حواء.. كون

ي بنفسك انت 
 
بعزتك كريمة وب  هناء.. رممي شخصيتك وكون

 البناء.. ال تنهزمي أمام الجبناء. 

ك أنت من  ماضيك انته ومستقبلك مجهول، أما حارص 

تقريره كيف سيكون... كل من خشك فحتما هم سيبكون... 

ي ألنهم بب
 
ساطة جوهرة انت كانوا يمتلكون... تمر األيام وتأن

 الليالي ولم ينامون، ألنهم كانوا يوما ما خائنون. 
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 أنت األقوى واألمثل

ي انتى بألف رجل واجهي كل مخاوفك بثبات 
 
ي قوية كون

 
كون

ي  
 
و مصاعبك بكل قوة دون انحناء تحلي بعفويتك و لطفك ف

 كل مرة . 

ي بصالبتك و  ي آن واحد تحلي بالرقة كالغزال و  تمت  
 
لطفك ف

ة واثقة من نفسك و  ي ممت  
 
ي ذات هيبة كاألسد ، كون

 
كون

 قدراتك لتواجهي كل ما هو مر و محققة ألحالمك . 

اجعلي أيامك تملؤها الهمة و العزيمة و الصت  و القوة ال 

 تفسدينها بالحزن و اآلالم . 

ي كل األرجاء كو
 
ي  ها ف ي ساحتك قوة و انتى

ي قوية ألجلك املت 
 
ن

ي ساحتك ، بل أنِت 
 
ا ف

ً
فال تنتظري من أحد أن يزرع لكي ورد

ي و ترممي كل ما هو بجوارك   من تزرعي 
و تحصدي و تبت 

ي . 
 
 بنفسِك عزيزن

ي داخلها . 
 
 اجعلي روحك الرقيقة تروي نفسها بآمال ف

ي طريقك خذي من تلك 
 
ا ف

ً
ي أنتى قوية مهما غرزت أشواك

 
كون

ا و صالبة
ً
ي صعبة التقليد  األشواك نضج

 
ي شخصيتك، كون

 
ف

ك ، أخالقك و كل  ي كل تفاصيلك ، أسلوبك ، طريقة تفكت 
 
ف

 شخصيتك . 

أنِت أقوى مما يظن البعض ناضجة بما فيه الكفاية فال يحق 

ي كل خطوة 
 
ي الصعاب تتحلي بالشجاعة ف

 
لِك الكش فكلما تأن

 من حياتك . 

ي آٍن واحد  أنِت الفتاة المثالية تتألمي داخل قلبك و تزهرين
 
ف

 تخرجي   بكامل حدتك . 
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ي 
 
ي لنفسك المرهم المالئم لكل ألم و وجع يشي ف

 
كون

 للتحدي ال لالستسالم كل ما 
ً
روحِك ، اختاري لنفسك طرقا

هو معرقل تجدين له طريق فهذا هو دستورك أنِت األفضل 

ي . 
 
 و األمثل عزيزن

ي 
 
ي أنتى شامخة ال تليق بِك اإلهانة و ال التهميش كون

 
 كون

ي كما تريدين 
 
ي بجذورك العتيقة ، كون

أنِت قبل الكل تألف 

 رقيقة ، لطيفة ، ذات شغف و ثقة . 

ي التغيت  ألجل نفسك للفوز 
 
ازهري يا فتاة استمري ف

ي الحياة ، اصنغي القوة و 
 
ي كل خطواتك ف

 
باألعظم و األقوى ف

ي بكامل قوتك مواجهة كل 
تحلي بها ، رغم السقوط انهض 

ة الكون العقبات و أنِت فخ ورة بنفسك ، واصلي بجهد يا أمت 

ي  ي ، تمت  
 
فروحك تلمع قوة و صت  ، حرري شغفك عزيزن

 . 
ً
 و أبدا

ً
 دائما
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 كوني قوية وناجحة

ة وستظلي   كذلك  ي األنتى ، خلقك هللا مكرمة كاألمت 
 
عزيزن

ي مسلمة فال تستسلم.. 
 ما دمت 

ي مساواة مع 
 
ي ف

 
ي ليست أن تكون

الرجل تضفاتك  القوة غاليت 

ي أنتى عفيفة 
 
كتضفاته، أحاديثك كأحاديثه بل القوة أن تكون

مسلمة طائعة لرب  ها ، ال أحد يتجرأ عل تخظي الحدود معها 

 ...هذه هي االنتى القوية . 

ي 
 
ي امرأة ناجحة وربة بيت ناجحة فالنجاح ليس أن تكون

 
كون

ي 
 
عاملة وسط االختالط فخورة بذلك بل النجاح أن تكون

 ة ألخواتك المسلمات بعفة وست  .. نافع

ي نشر اإلسالم وأخالقه بي   الناس وأن ال 
 
أن يكون لك دور ف

 تشوهي صورته بأفعال منقولة من الغرب... 

ي متفائلة دائما برغم الصعاب وبرغم عراقيل 
 
القوة أن تكون

 البشر .. 

ي مطبقة لتعاليم اإلسالم بارة بوالديك وذات حسن 
 
أن تكون

 خلق وابتسامة... 

ي وقت الصعاب واألحزان واالبتالءات ألنك 
 
ي قوية عزيزن

 
كون

ي ... 
ي ولتضعف 

 
ة لتسعدي فقط ال لتحزن  خلقت أمت 

ي أن تتخظي حدود هللا 
ي قوية وناجحة ال يعت 

 
أن تكون

ومحرماته ، فالنجاح يكون فقط برض  هللا تعال عنك وبأمر 

 منه ... 
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 كبرياء أنثى

لشير ، وعيناي السوداوين  مستلقية أنا عل ظهري فوق ا

ي غاية سواده تستقران عل سقف الغرفة ، 
 
كليل مظلم ف

ي نفسي بي   يا ليت ولماذا وربما ولعل لوكان 
 
يحدث رصاع ف

ما كان ؟ رصاعات داخلية تطغ  عل أفكار السعادة والتفاؤل 

ي هواجسي المرعبة ، أستمع إل صوت 
 
، وبالي مشغول ف

ي   داخلي ينبع من أعماق قلت 

 ماذا تفعلي   يا أنا ؟ _

 _ مثل ما ترى ال حياة لي يا أنا . 

ي ماض مض  ؟! 
 
أتفكرين كيف تستعيدين ماض   _ أتفكرين ف

ي ماحل به ؟! وهل وجدت الحل يا عبقرية ؟  لتغت 

 _ ال لم أجد . 

ي ماال 
 
ي طاقتك ف

 
إذن ماذا دهاك يا فتاة ، ماذا دهاك لتشف

إن فكرت فإن يعنيك ، إن بكيت فإن الدنيا لن تتوقف ، 

ي لن يعود ، مانحن 
ي لن يتصلح ، إن حزنت فإن الماض 

الماض 

ي مستقبل ، 
 
فيه حارص  وما مض  قد مض  ، وما سيأن

استجمغي قوتك وبادري من جديد ، انسي كل ما مض  

وتعلمي من أخطائك ، تشجغي وأكملي مما توقفت ، 

أحالمك عديدة سارعي بتحقيقها ، أنت قوية تجاوزي ما 

ت من أجلك العت  وخاضت من أنت فيه 
ّ
، أنت أنتى خط

تك ، أنوثتك 
ّ
أجلك الحروب ، وسالت من أجلك الدماء ، رق

ة القصور وملكة البلدان ، قوتك وعزيمتك  جعلت منك أمت 

ي كتاب ، غلواتك وصفت بها من طرف 
 
ت بماء الذهب ف

ّ
خط
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ي السند و الهيام ، 
 
خت  األنام ، خلقت من ضلع أعوج لتكون

اتتخظي المشاك  ل والعتى

 

وال تسمحي ألحد أن يحطمك مهما كان ، ال تحلمي عل 

حساب شخص أو فالن ، فأنت قوية ، عظيمة بما تملكي   و 

يائك سيطغ  حتما عل طيبتك  ال تملكي   ماال تملكي   ، كت 

ي قوية واكشي قيود فشلك 
 
ليجعلك قوية دائما وأبدا ، كون

ي ما قيل عنه 
ي سماء أحالمك و حقف 

 
ي ف

ضعيف ، ، حلف 

 فحلمك أكت  من أن يضم إل ذكريات األرشيف ... 

ي قوية . 
 
 كون
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 عزيزتي األنثى

ي قوية ! 
 
........ كون ي االنتى

 
 عزيزن

ي زمن أصبح فيه اإلناث ذكورا 
 
ي قوية ألنك أنتى ف

 
كون

ي قوية ألنك من خلق الرحمان   ٫والذكور إناث 
 
الحي  ٫كون

 الذي ال يموت

ي قوية كي 
 
ي كون

 
يعرف من قلل شأنك يوما انه غلطان كون

قوية .... بجمالك ، بذكائك، بحيائك ،بحشمتك ، بحبك و 

ي قوية بساعدتك واجعلي منها سالحا لك ،  
 
حنيتك . كون

ي قوية بدموعك واجعليها شعلة انطالق تحد جديد. 
 
كون

ي الخيال ، احلمي ، ضغي هدفا  ي التحدي ، اخت 
اعشف 

ي قوية ألنك ال تخجلي   وحققيه.....مهما كلفك الثم
 
ن. كون

ي قوية كاإلعصار ، 
 
ي قوية كالجبال كون

 
ء تحبينه. كون ي

من سر

ي قوية 
 
ي قوية ... كون

 
ابعدي كل سيئة من االفكار. نعم كون

ي للدنيا أنك   بضعفك ، بقوتك ، باسمك
و بلقبك ، برهت 

 أقوى من أن تهزمك

ي األنتى ........... 
 
 ....... عزيزن

ي 
 
ة لتكون  قويةخطوات يست 

اقتدي اوال بخت  قدوة ،حددي الهدف و ضغي الخطة ، 

ي 
ي الشبكة وتلتحف 

 
ي هذا ، أحبيه لتضغي أخت  هدفك ف

اعشف 

 بصفوف العظماء لتقولي حينها : 
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ي هزمت الحياة
 
 أنا قوية ،أنا قوية ألن

ي الحي الذي ال يموت
ي خلقت 

 
 أنا قوية ألن

 .أنا قوية و سأبف  قوية حت  الممات
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 وتمضي األيام

ي أفكارِك عل فتح تلك العينان الجميلتان لرؤية قساوة  أجت ِ

ك بمشكالتها وأنك قادرة عل احتضانها لتمرَّ  األيام، لتخت 

احة من أياٍم أزهرت بالحب  ي  ها مجرد است  بسالم، اعتت 

ي اعوجت وأبت أن تقام، 
والحنان، قاومي لرجوع أيامك الت 

ي   أحزنت؟!   ب.. أنهي ذلك االستغرا  استغربت؟! 
اقض 

بإرصارِك عل تلك األحزان بعدم االستسالم، القصة سهلة 

ي العنان لقوِتك 
نان أطلف 

ّ
ي ذلك الوحش الز فقط أخرح 

ي أكلت 
ة الت  وسافري بتلك األحالم، امسح تلك الغت 

ي أشعتك األول  ي  و انتى مشاعرك وغوضي إل األمام، اخُرح 

ي كل مكان، وال تخاف من الزمان
 
شاٍف لآلالم، إياك فهو   ف

واإلحساس انك خذلت، قاوم بحدة وانتظري النسيان، 

مشكالتك اقتليها، وانخري  ها، وحوليها إل جيفة برائحة 

ي 
الزمان، وتذكري  ها بقولك كان يا مكان، حاولي أن تتشبتى

ي عل أنغام األوان أدخلي 
 
بعقارب الساعة ورقضي معها عزيزن

ي لحياتك األلوان، وأشق األشهر من األ 
عوام وال تبكي غاليت 

 عل فوات األوان. 
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 أنا قوية

ي هذه الحياة... 
 
 أكتب عن كل امرأة تعيش ف

 ... ي صغت  أو كبت 
 كالمي موجه إل كل الفئات، ال يهمت 

 المهم أن يفهم معت  الكلمات! 

ي وجه كل شخص يريد أن 
 
رفعت قلمي من أجل أن أقف ف

 يكش ثقة امرأة أو فتاة... 

ك... أيتها  ي قوية لنفسك وليس لغت 
 
 المؤنسات الغاليات كون

لي عن الحياة... 
...وال تعت    تغزلي بجمالك...ابتسمي

ي قوية ال تستسلمي لكالم الناس
 
 كون

 من يتنمر عل كالمك ،او جمالك، او حت  لباسك! 

ي عنه برقة إحساسك ،وأخالقك، ودينك  تمت  

ي وقولي أنا قوية .... 
 نعم ارصح 

ك، وشجاعتكأقتليه بصمتك،   وتمت  

كي له الفرص... 
 من يريد تحطيمك أو كش أحالمك ال تت 

ي ملكة ،معززة 
 
ي حواء خلقت من أجل أن تكون

فأنت يا ابنت 

 ،مكرمة.... 
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 أنت عظيمة

 يقولون أن للرجال قوة عظيمة

ي جسدهم
 
 نعم قوتهم تكمن ف

ي العقل واإليمان يمكنك أن 
 
لكن القوة الحقيقية تكمن ف

ي قوية كالحديد وصلبة كالجليد
 
 تكون

 أنت أم مستعدة لمحاربة العالم من أجل طفلها

ي مرضه
 
 أنت ابنة تحمل أباها ف

 أنت زوجة حامية وطائعة لزوجها

ف أخيها وأبيها  وكذلك أنت أخت محافظة عل شر

 فهل توجد قوة اعظم من هاته

 هكذا تكون القوة.... 
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 تجاهلي

ي 
 
 قويةكون

 ال يضعفك كالم الناس

 ال تبالي 

 أن تكون خطواتك ثابتة

ي االعالي 
 
 ورأسك شامخ ف

ي 
ي مثل إن سقطت يوما قف  ي إل إيجان  أن تحولي السلت 

 لوحدك ال تنتظري معروفا أو مساعدة من أحد

ي لعنة قاتلة لكل حاسد
 
 وأن تكون

ي كصخرة قاسية
 
 أن تكون

 هزة أرضيةإن سقطت من مكان مرتفع عل األرض احدثت 

ي تأخذين كل كلمة أو تضف أو شعور عل محمل 
 
فإن بدأن

 الجد وتخافي   من الغد والمستقبل

ستسقطي   من أول رفعة قدم تخطينها وسيكون عالمك 

ء ألنك إذا استمعت لقال وقال  ي
وحياتك عبارة عن ال سر

ي األخت  دائما
 
 ستكوني   ف

ليس فقط هللا الواحد هو خالق هذه الدنيا والخوف منه و 

 من عباده البغضاء

ك ي قوية لنفسك وليس ليعجب بك غت 
 
 كون
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 كوني قوية

ي قوية، فوراءك رب كريم
 
 كون

، ولكن ،، ي
ي، أخفف   تعتى

 جاهدي وخِذ القرار الحكيم

 ال تسمحي للحياة أن تنخر قلبك ال تسمحي .... 

 فكم من هيثم كشت جناحه ولكن .. 

 كت  وأصبح نش عظيم

 جدِد األمل كل يوم ، كل صباح بل كل حي   ..... 

 فالكون ال يبف  ثابت بل يتغت  كل حي   وحي   ..... 

ي لماذا؟ ... 
ي وال تسأليت 

 
ي قوية ، كون

 
 كون

 فقانون الحياة ال يقبل المستضعفي   

 حت  من يراك ،،
ً
ي قوية

 
 كون

 يضنك بال وجع وال دموع تّساقط من العيني   

ي صموده وارفِع راية الج
 
 هاد .. كون

 وأجزم بل وأقسم أنك ستنجحي   ... 
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 أنثى بنكهة األمل

والوم   كنت اعيش بال روح...    لألمل...   كنت يائسة فاقدة

ء..  ي السي
ي منحوسة....   حض 

تمنيت   اعتقدت انت 

ي ان اصف ما مررت به...   الموت... 
تلك كانت   حقا ال يمكنت 

 ... ي
 
ي حيان

 
ة ف ي فعل   كنت عاجزة...    اسوء فت 

 
لم يكن بإمكان

ء سوى الصمت..  ي
ي   سر

ي ينقض 
 
يط حيان واتفرج عل شر

 ... ي عالم يسوده اليأس...   وانا تائهة..   امامي
 
بعد   ضائعة ف

ي حادث المرور اصبحت 
 
ي ف

وفاة عائلت 

. اختفت   مشتتة...   وحيدة..  اصبحت غريبة عن نفسي

 .. .. احسست   البسمة من وجهي ي
 
فقدت حيان

.. بقيت   بالضياع...  ي
ل عائلت  ي مت  

 
ي   وحدي ف

اقصد عائلت 

لم يكن لدي   اشتدت علي المصائب...   المتوفية... 

ي   المال.. 
 
ي غريبة...   اما أقربان

 
ي   فجعلون

 
بل لم يزورون

..   حت    علي
ي ظلمات البئس والفقر... كان   ليطمي  

 
ي ف

 
تركون

 ..... مغي هللا وفقط ظننت ان الحياة انتهت بالنسبة لي

 نقطة من اليأس... وبعدما وصلت ألد
 
انقلب كل   ن

ء..  ي
ي رمشة   سر

 
سبحان هللا من يغت  من حال ال حال ف

 .... ي تقدمت    حدثت المفاجأة...   عي  
كنت قبل وفاة عائلت 

لكن االن   لم يردوا علي اذا قبلت ام ال..  للعمل كصحافية... 

ي وعرفت انه تم قبولي للعمل...  ف انه كان   اتصلوا ن  نعم اعت 

ي من جديد..  صعب للغاية
 
بجرعة   لكن فعلتها..  ان ابدأ حيان

بدأت   من الشجاعة واالمل نعم فعلتها بدأت بالعمل... 

احوالي تتحسن شيئا فشيئا.. شفيت نفسيا وماديا.. 
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ي وتخليت عن كل 
 
ت حيان ي فقدتها  غت 

جعت روحي الت  است 

ي 
ي راحت 

ء يسلب مت  ي
..  سر ي

 وضحكت 
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 ولدت من جديد

ين من شهر اكتوبر بفارغ بعدما انتظ رت يوم التاسع والعشر

ي حياة المرأة ليس 
 
ي ، اسعد يوم ف

 
الصت  ألنه كان موعد زفاف

ي . لم اعتقد 
 
ي االيام ، ولكن بالنسبة لي كان يوم جنازن

 
مثل باف

ان الحياة تؤلف قصصا يعجز ابرع اهل الفن ان يتوهم مثلها 

ي جحيما بمعت  
 
ما للكلمة . فلقد عشت اربعة اشهر من حيان

ي اكره 
 
، رجل ظالم مستبد . اود االختالء بذان من معت 

 صوتك ال اتحمل نفاقك الخادع لم انل منك سوى االوجاع. 

ي . 
ي ال تناسبت 

 رجل اتعب روحي بصفاته السيئة الت 

بعد معركة طويلة بقرار الطالق وبعد مد وجزر استجمعت 

ي واتخذت قراري
 
ي بادئ االمر   قون

 
احسست اريد الطالق . ف

ي سأقع فريسة للقب المطلقة 
 
ي وبان

 
ي عبء عل اشن

 
بان

وبنظرة المجتمع الظالم وثقافتنا العربية ثم شعان ما 

ي االسئلة
 تبادرت ال ذهت 

 لماذا صت  ايوب؟

 لماذا خرجت مريم ال الناس بطفلها؟

 لماذا لم ييأس يعقوب؟

 لماذا لم يخف ابراهيم من النار؟

 لماذا لم يستسلم يونس؟

ي الغار؟
 
 لماذا لم يحزن نبينا وصاحبه ف

ي ،بدأت برؤية نفسي جميلة ، مليئة 
 
بدأت استجمع قون

بالحيوية والتفاؤل، بدأت انسج خيوط حياة اخرى اعيشها 

 بنجاح بعد ذلك
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ق بعدما تخلصت  االخفاق، اصبحت احلم بمستقبل مشر

 من حياة لم

ي 
ي ومن رجل ظالم مستبد عنفت 

ولم يستطع فهمي   تناسبت 

 التعامل مغي . و 

فانا امرأة جذابة ، مفعمة باألمل والفرح ولن يمحي 

ي ولن يأخذ جمال
 .شخصيت 
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 كيف تكونين قوية

ي لم أعلم  
بالنسبة لي فدائما ما كنت أرغب أن أكون قوية لكت 

كيف .كيف تكون القوة عند النساء ما شكلها و ما مضمونها 

؟ ي
 و ماذا تعت 

ِحب نفسي و أنا 
ٌ
ء و ال لم أ ي

ي ال أبحث عن سر
 
ي مكان

 
جامدة ف

ي عالم فارغ و كل ما 
 
ء بصفة أخرى كنت ضائعة ف ي

أطمح لسر

ي عن قوة المرأة 
أعرفه هو أن علي أن أكون قوية. وخالل بحتى

أدركت أمورا و خبايا حول هذا الموضوع و مفاهيم أخرى 

ي أستبدل الكتاب و ليس فقط 
لهذا المصطلح جعلتت 

ن ما
ٌّ
ي قوة المرأة. غالبا ما نغرق الصفحة ألروي لك

ذا تعت 

وسط أن المرأة حنونة، بريئة رقيقة القلب هذا ما سميناه 

تناقضا أي أننا نرى عل أن هذه الصفات تمنع وجود قوة 

عند المرأة لكن لنتوقف لوهلة و لنفكر هل مفهوم القوة 

 يتغت  هنا ؟

ي أنوثتها ولباقتها و أخال
 
قها و اإلجابة نعم فقوة المرأة تكمن ف

ي عضالتها أو الكالم القاسي أو النظر 
 
صفاتها ليس ما ف

ي جدارا من حجر حول    الحادة. 
تكون امرأة قوية عندما تبت 

كرامتها و جدار حنان حول أبنائها و جدارا من حب حول 

ام حول والديها . هي كالنحلة إذا أعطيتها  زوجها و جدار احت 

اسة صد تك بلسعة منها. حبا فادتك بعسلها و إن قابلتها بشر

أما من الناحية النفسية لها فغالبا ما تكون واثقة بنفسها، 

ي عبادتها ، قدوتها 
 
راضية بقدرها ، مطيعة لرب  ها و مخلصة ف

ي 
 
صحابية ال مغرورة غنية أما بالنسبة آلراء الناس عنها فإن
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ي طريقها عاملة عل 
 
ي ف

أجزم لكم أنها ال تهتم لها بل تمض 

ي سبيل ذلك فإن وضعت حلما مستقبلها ،تجاهد و تس
 
غ ف

ي ذلكال تتوقف إال حت  
 
  تجعله حقيقيا و أجمل ما ف

ام و العناية و  أنها ال تنس نفسها فحت  لنفسها تقدم االحت 

 تحافظ عل كل ما هو جميل فيها نعم هذه هي المرأة القوية

أليس رائع أن تكسب المرأة القوة أليس أجمل قوٍة المرأة . 

قوتهن الخاصة نوع جديد من القوة الذي ال تتمت   النسوة ب

ز فائدة النساء و حكمة وجودهن و  يؤذي و إنما يحمي و يت 

 روعتهن

ي 
 
ي و كون

ي و اختلف  ي المرأة تمت  
 
كل هذه الكلمات لك يا عزيزن

 .قوية
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 رسالة لك

، هذه 
ً
ي الّسماء تذرف الدموع احيانا

ي حت 
 
ال بأس يا عزيزن

ي تمرين
 أيام ِعجاف، االيام الت 

ّ
هذه االيام يجدد   بها ماهي إال

ك وإيمانك و تحملك و صمودك التام   لِك فيها  هللا قوة صت 

 امامها. 

ي هللا بذلك اليوم الذي يغيثك الرحيم من 
 
ومن بعدها سيأن

رحمته ، امسحي علي قلبك الجميل بماء اليقي   بأن هذه 

استغرق من االيام القاسية ماهي إال اختبار من هللا مهما 

ه المرور، ال تجلسي هكذا ويديك علي   طول مدة مصت 

وجهك محبطة ويائسة امام ظروٍف قد مررِت باألسوء منها 

 واستطعت التغلب عليها ،

ء.  ي
 عليك بالنهوض والمحاولة و الصت  انِت اقوى من اي سر
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 كوني أنت

ي قوية بعفتك بصدقك بحبك بحقيقتك ال بضعفك 
 
كون

ي وجهت كالم وخسا
 
ي قوية ألن

 
رة قيمتك..... ال تقولي   أن

بالعكس   قاس لوالديك أو ألخوتك أو لصحبتك أو لمعلميك

ي صالبة الكالم بل تكمن 
 
هكذا ستحقرين... القوة ال تكمن ف

ي مساعدة 
 
ي صدق الفعل ولو كان شيئا بسيط القوة تكمن ف

 
ف

ي تحقيق حلم كان من المستحيل تحقيقه او كان من 
 
فقت  ف

ي عدم السماح ألحد 
 
الصعب تجاوزه هنا تكمن قوتك ف

بتجاوزك أو كش طريقك أو بالتشاؤم والكأبة اللتان تمثالن 

ء لإلنسان الحالم...... ستكوني   قوية حي    الموت البظي

ي كل القمم ووالديك من فخرك رأسهم 
 
تجدين اسمك يعلو ف

 دائما مرتفع...... 
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 ال للفشل

كي   نعم يا فتاة ، 
ي ضعيفة ،لما تت 

 
ي الفشل ، ال تكون حارن 

نفسك لتصلي ال مرحلة اليأس حت  يقال عنك فتاة ضعيفة 

 و مهملة ال جدوى و ال فائدة منها . 

ي 
 
ي هذه   لما؟ هل ولدن

 
ي شخصا يستغل االكسجي   ف

 
تكون

 .اليس لديك مستقبل لتبنيه  مامك ؟الحياة اما من اهداف ا

ي عن البحث عن اسباب
ي بقوة   فقط توقف 

ي ! انهض 
وانهض 

ي قوية ال تيأسي ، حت  ولو كان الدرب صعبا فقط 
 
ي كون

 
عزيزن

ي فتاة شجاعة ال يغرها شيئا ، 
 
تحلي باإلرصار و العزيمة ، كون

ي 
ياء حبيبت  ي قدوة لكل من يراك  تحليا بالكت 

 
 .   و كون

 تحلي بالصت  الن هللا مع الصابرين . 

ي عونك و 
 
ي هللا عز و جل ليكون ف

يزيدك اجرا ، هكذا  و اتف 

ي ضعيفة 
 
ي لتكون

ي ال تتخلي عن فرصة الحياة لم تخلف 
حبيبت 

ي نفس الوقت شجاعة و 
 
بل انت انتى جميلة و لطيفة لكن ف

قوية و تحلي باألخالق الفاضلة الن الوردة تحميها اشواكها 

ي حياتك و استمتغي   اما الفتاة فتحميها اخالقها
و عيسر

ث لما يقولونه و بلحظاتك فكالم الناس ال ينتهي   وال تكت 

 واصلي جدك و مثابرتك . 

ي عظيمة فعي   نفسك اما اعي   الحاسدين ال تهتمي بها 
 
كون

 . ي
 
 عزيزن
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 أنثى استثنائية

ي كونك انتى عليك ان تعلمي ان قلبك اغل ما تملكي   
 
عزيزن

عليك تقديسه لن تسمحي ألي شخص ان يسكنه ولن 

ي لحظات ضعفك انت  تعذبيه شوقا وال حنينا ،لن
 
ينكش ف

اقوى بكثت  من ان تنكشي ال بأس ببعض الدموع واألرق 

ي من 
ي الكالسيكية الحزينة ... احرضي عل ان انهض 

 
واالغان

ي بما 
جديد االمر يحتاج االرادة والكثت  من الالمباالة ،ال ترض 

فك  ي شر
هو اقل مما تستحقي   انت جوهرة ، لقد صنت 

لزمن ،هذا مصدر فخر لك وقلبك وكرامتك عل مر ا

ي عل ان تحلمي وتحلمي وال 
 
ولوالديك ،احرضي عزيزن

ي اليوم الذي تتحقق كل طموحاتك 
 
ي عن الحلم سيأن

تتوقف 

ي اصبحت جزء من واقغي 
 
وتقولي   حينها ،يا ال الروعة امنيان

ي دائما لمن  ،ال تيأسي دعي االمل يستوطن روحك انض 

ي حياتهم، ال حاجة لكي 
 
 لصحبة اناس سلبي   حققوا النجاح ف

اقض انجازاتهم النهوض من الفراش وإعداد فطور الصباح، 

ي حالمة واسعة الخيال والفكر ،متعلمة 
 
ي ان تكون

 
ال عيب ف

،مثقفة، قارئة، العيب حي   ترضي   بما انت عليه وال تحاولي 

ي بشهادة 
ي من نفسك وال ان تنمي فكرك ،ال تكتف  ان تغت 

حدة ،ثم تحسبي   انك بلغت من جامعية وال بقراءة رواية وا

العلم ما لم يبلغه احد ، ال انكر ان تحقيقك ألمر بسيط كان 

ي خاطرك يشعرك بشور يحق لك ان تفتخري بنفسك 
 
ف

ي عن كونك فتاة حالمة مكافحة 
،لكن ال يحق لكي ان تتوقف 

ي مهما 
ي عليك ان تتيقت 

 
ناضجة ذات روح صلبة ، ثم عزيزن
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الت تحت عينيك لن اشتد الحبل سيخف ،ضهور الها

ء، االرهاق والصداع نتيجة السهر  ي
ينقص من جمالك سر

ول اثرهما، ان ت  ،كافحي وراء حلمك حقا االمر يستحقست  

ي مجرد انتى  لذة الوصول
 
ستنسيك تعبك، بذلك لن تكون

ي انتى اقض احالمها رجل واطفال ، 
 
ي ال تكون

 
عادية ،عزيزن

بكالم الناس  العمر طويل والفرص قادمة اليك ،ال تتأثري

القيل والقال انه كالم فارغ ،ال تحسدي جارتك لزواجها من 

ابن عمها ، وال صديقتك لكونها تعيش قصة الحب ،الزواج 

ي برجل محدود الفكر 
والحب اعمق بكثت  مما نضن، ال ترض 

،رجل ال يقرأ، رجل ال يهتم لخواطرك ،ال يفهم قصيدة 

ك ،رجل يحطم شعرية تغزلت فيها به، ال يدعمك وال يقوي

ي تعبت من اجلها، 
احالمك، رجل ال يدرك قيمة الشهادة الت 

ال يفهم حوار العيون وال ايماءة اليدين ،ال يهاديك ،ال يتغزل 

بك ،ال يخاف هللا فيك ، فعال كلما اتسع فكرك واطالعك 

وثقافتك ،صعب عليك االختيار، حي   تؤمني   ان قيمة 

ي فكره 
 
ي قلبه ومدى حنيته وف

 
ومدى اطالعه الشخص ف

ي الدرب الصحيح وستختارين من يكون لك 
 
،حينها انت ف

 السند واالمل واالكتفاء. 
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 قوتك مفتاح نجاحك

ية،  ي قوية، انجحي و اهزمي كل الوحوش البشر
 
أختاه كون

 الذين أرادوا النيل منك باالستهزاء و السخرية... 

يد من عزيمتك  وتقربك اعلمي أن العمر يقض، وقوتك ست  

ي يقينك بأن كل 
، تجاوزي كل العقبات وابف  من النجاح أكتى

 مر سيمر... 

ي بداية الطريق تحلي 
 
ي ف

النجاح مشواره طويل، فإن كنت 

 ألن لذة الوصول ليس لها مثيل...   بالصت  الجميل،

اجعلي النجاح حرب، جيشها األمل و العمل، شعارها ال 

...وسالحها لالستسالم والفشل ،وحتما الغد سيكون أفضل

 العزيمة واإلرصار... 

ي قوية وتعلمي الوقوف بعد التعتى و 
 
أختاه كون

ي العالم ي   السقوط...حارن 
بابتسامة، و نجاحك سيقض 

 عليهم مثل الدوامة.... 

ي أحدا كيف دخلت هذه الحرب وكيف انتضت،  ال تخت 

ي 
 
ألنك كنت وحدك عندما انقهرت و بكيت ،إال أنك صمدن

ي 
ي األخت    وعزمت 

 
...  وف ي

 و صلت 

ي قوية ألجلك ألجل حلمك..... 
 
 القوة مفتاح النجاح، كون
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 كوني قوية

ها وردود  ي تفكت 
 
من منا ال تحب ان تكون فتاة مثالية ف

ي 
 
افعالها ومعاملتها من منا ال تحب ان تكون فتاة ناجحة ف

ت العديد من الفتيات  حياتها ،لكن وحوش الخارج اجت 

امالها واستسلمت للمسلط عليها وانا التخلي عن احالمها 

اليوم اخط عبارات الذهب عبارات الصالدة لتصنع منك 

فتاة قوية فتاة طموحة حالمة ،فلما ال الست انت الزهرة 

ي تعتمد 
ي تتغذى منها النحلة ومنها الست انت النحلة الت 

الت 

عليها الخلية فالمجتمع يعتمد عليك انت ،ولما ال انت من 

ي ،لما ال وانت من كنت ام ولدت من دون ز  وج وولدك نت 

االجيال فانت االقوى انت من يستحق عنوان القوية يامن 

تتحملي   ألم الحيض والوالدة والمسؤولية اال يجدر بك ان 

ي قوية بدينك بتعلقك باهلل يا اختنا 
 
ي قوية ،كون

 
تكون

ي بناء اشة ناجحة انت العنض 
 
ي دراستك ف

 
بنجاحك ف

ي المجتمع ن
 
عم انت فالنجاح معتمد عليك نعم االقوى ف

 .انت
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 دعمك يا انا

خشع القلوب 
ُ
تستيقظ صباحا تؤدي فرضها، ترتل آيات ت

دمع العيون، من روع طيبتها و معاملتها أحبها الجميع ... 
ُ
وت

ب المثل بها، ذات حياء طاهر و متطهر واثقة بنفسها  ض 
ُ
ي

ي الوصف والمثل ع
ها، يختف  ي تفكت 

 
ند حضورها ال نقية ف

تنس ِوردها، قائمة بعدلها تتنافس مع أقرانها وإن ُسئلت 

عن شها قالت هو إيمان برب  ها، جف القلم من كتى مدحها 

فُسئل...؟أجاب عجيب أمرها!...، وما العجيب فيها إن  

ي 
 
كانت تت  والديها وال تعضي خالقه؟!، فقيل أن العجب يأن

ن حت  من لم ممن بارك فيها...، تصون إخوتها وتحتض

ي لن 
ي مثلها فما أيقنت أنت 

 
 من كون

ُ
مت

 
يستنجد بها، حل

ي مثل طريقها، شكرا لك يا أنا قد 
 
أصبح إال إذا مشيت ف

ي من سار معك 
ي غيورة عليك ، كدت أن أنس أنت 

جعلت مت 

 
َ
ي فقد كنت جوهرة

ودعمك...، أرفع رأسي بدال من قبعت 

ي طريقها... سالما عليك وحف
 
ظ هللا يا قدوٍة لكل واحدة ف

ي ال أستطيع 
منبع قدوتها ، أقبل أن أقول نعم أنا أنت لكت 

تك جرعة   القول بأنك أنا ي الكثت  فاعتت 
 
ي ف

ألنك اختلفت عت 

...، لم تقبلي بالهزيمة فلم أقبلها أنا  ي
إيجابية لكل داء أصابت 

ي مرآتها واثقة عازمة يِقظة 
 
...كانت ذات انعكاِس ناجحٍة ف

ا ب
ً
شت  ثقافاتها ، لك ألف تحية أيتها قد جعلت عقلي زمرد

ة إنعاش للذات...هذا  األنا...صديقة رفيقاتها بلسم المعاشر

ك أحد بهذيانه...  رَّ
ُ
صفاء  ما وصفوك به يا أنا فتابغي وال يغ
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ي 
ي نادتك حبيبت 

 
روح ونقاٌء ممزوج أحبتك أمك وبسكرن

 أنت... 

ياءك وعائلتك فتاج الوقار ألبسك  شكرا لك حفظت كت 

،واصلي فأمك لباب الكرامة واالفتخار أعطتك، والدك... 

دعما لهم فتحوه بحب فاستندي عليهم ولن  وإخوتك

هم...   تجدي الحب من غت 

 ...  ال تيأسي فاليأس يحبطك ومن باب النضال قاومي

 شكرا لك أيتها األنا... 
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 كوني قوية

ي الشير قد نحتاج إل اخذ يوم 
 
طويل قد نحتاج يوما كامال ف

تنا لكننا  ي البكاء قد نحتاج ألكل ما يزيد وزننا ويخرب بشر
 
ف

بالتأكيد نعود دائما أقوى من االول. أيعقل ان ابنة حواء قد 

ي حياتها الطويلة أيعقل ان 
 
ء ف تضعف يوما او يهزمها يوم سي

ي 
 
بعض مشاكل الحياة تقدم عل تحطيمك بسهولة الم تكون

ي تهد الجبال 
بقوتها وتسكت الجميع يوما تلك المرأة الت 

بشجاعتها وجرأتها اولم تتحدي العالم ليكن لك فيه مكان 

ي ولو 
مك الجميع ويثمن مجهوداتك ال تظت  خاص يحت 

ي قوية 
 
ي من حولك بقوتك كون

لوهلة انك ضعيفة بل اضعف 

ي من جديد كزهرة ابت الذبول
 وارفغي راية التحدي وانهض 

ي قوية
 
 .كون
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 أنت القوة

 
 
ي ،لك

َ 
ون

 
 تك

ْ
القا أن

ْ
ي ِإط

 ، هذآ ال يعت 
َ نتى
 
ِك أ

َ
 ون

 . 
َ
عيفة

َ
 ؛ أو ض

ً
ومة

ُ
ز
ْ
 خاِئرة ؛ أو َمه

ْسب `
َ
لِة أدم فح

َ
اك
َ
أ لش

َ
ش
ْ
ْم تن

َ
ّ ، ول ِسي

ْ
 ِإن
ُ
ة ِست 

َ
 أ
ْ
يست

َ
 ل
ُ
ة وَّ
ُ
 فالق

وتِك ` ُ َ ت 
َ
يِ ج

ِطت 
َ
ليِك أن تف

َ
 فانت أمرأه ، ع

 
َ
ت
ْ
َسم ُمج

َ
مي  َ ق

َ
ت
َ
ت
ْ
 وتخ

ً
َمة
 
ي  َ أ

َ
َرع
َ
 ت
ْ
أنت

َ
 ِمع `ف

س `
 
َوج

َ
 ألت

ْ
وت ؛ فانت  ع ثوب  الجت 

َ
ناَسبِك أال

ُ
 ي
َ
ال
َ
 ف

 ! 
ْ
َسي بِه ، فقط

َ
ت
 
 تك

ْ
ْرِغَمِك أن

ُ
ِع ذلك الثوب أٍلذِي ي

َ َ ت 
ْ
 ان

ة "
َ
اِهت

َ
 أو ب

ً
مِه ؛ بأنِك "خاِئرة

َّ
َوه
َ
تى ، ولت

ْ
ن
 
ونِك أ

َ
 لك

 أو َرِقيقه "
ً
مِه بأنِك " َرِهيفة

َّ
َوه
َ
 أو لت

ِذِن وال تسمِح أل
َ
غِك فال تأ

َ
 يْبل

ْ
ن
َ
 بأ
َ
د
َ
 يِّ أح

 وأنه أقوَى ِمنِك "
ٌ
عيفة

َ
 " بأنِك ض

الِت أو ما تبعه'
َ
ق بالعض

 
َعل
َ
اَس ألقوه ال يت  فأن ْمقيَّ

` 
ُ
ة وَّ
ُ
ْصُل الق

َ
ِك{" فهَو أ

 
ًر هو "}عقل

َ
ْوه

َ
 وج

ت  ٌ
َ
 فلديِك ك

ِلِة حواَء '
َ
اك
َ
ونِك أمرأه وألنك من ش

َ
 ' لذا ولك

ِك " ُمبَ 
 
َعل
ْ
فيٌل بأن يج

َ
"فهذا ك

َ
مة رَّ

َ
 ، ُمك

ً
لة
َّ
 ج

اتا "
َ
ت
َ
اِتِك ب

َ
بِك أو ذ

 
ل
َ
تِك أو ق

َ
ج
ْ
ِغ ِمن " ُمه َسوَّ

ُ
 لذلك ال ت

ِك أنِت 
َ
ِق بأن

َّ
َوث
َ
م استيقن وت

ُ
 ".   َوِمن ث

ُ
ة وَّ
ُ
وِجد " الق

َ
 َمن ي
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 رسالة حواء

ي ال كل انتى 
ي قوية هي رسالة مت 

 
 كون

 حت  تواجه كل ما يعيق طريقها من صعاب

ي مجتمع يمأله الحكم الذكوري
 
 ألننا ف

 اليوم وقد فرض عليها القوة

ي ظلم ،اعتدى
 
 البعض استهان و الباف

 ونحن نرى كل يوم عمليات االعتداء

 كافة الظلم الذي لحق بها

 انها ولدت فتاة  هل ذنبها

 ام هذه مشيئة هللا و قدره

 يعجز االنسان عن الوصف عن الكالم

ي 
ي عيت 

 
 تجمد دموعي ف

ي و كال 
ي حلف 

 
 مي ف

 اليس من حقها العيش امنة مطمئنة

ي قوية
 
 اجل نقف تحت شعار كون

 ونهتف و نضخ به لألنتى اجمع

 ال يهم من اي إيواء مدينة ريف او حت  قرية

لتها و دورها لدي بعض البلدان  هذا الوقت و قد بلغت مت  

هاته المجتمعات تفرض المساواة بي   و  ايما دور و ايما مبلغ

 والرجلالمرأة 

 يحق لها ما له

ه  ال ينظر لهم عل اساس الجنس او غت 

 بل بمقدار البذل و العطاء
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 كل ما تقدمه و يستفاد منه

المعرفة و االبداع و االجتهاد ليس حكرا عل احد او فئة او 

 جنس

ي قوية واجهي الصعاب برحمتك
 
 اجل كون

 كل مقومات الصفات الفاضلة بك

ي 
ي جملي اضيف   بيدك بقلبك غت 

 انت كائن وسط بي   المالك و الرجلف

 تجسدين دورهما

ي قوية ليس معناها اظهري شيطانك او حقدك و ظلمك 
 
كون

 المدفون

ي امل لكل اخرى مثلك
 
 بل كون

امل لكل عاجزة لم تجد او تبحث عن طريقها وسط كل هذه 

 .المصاعب
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 قاومي من اجل الحياة التي

 صنعتيها بمخيلتك

الهزائم تحيط بك من كل جانب. أعلم أن الحزن أدري أن 

خيم عل روحك ومن كل جانب وأن الدنيا بوسعها قد 

 ضاقت بي   عينيك. 

ي إليك مقدم عل طبق من 
 
ي تنتظرين الفرج أن يأن

أستبف 

 فضة. 

 كال لن يحدث هذا مهما انتظرت! 

 . ي ولتبتئسي
ي لتشف 

 
 ما ولدن

 لما؟

 ألنك صلدة شامخة ال تهزمي   وال تكشين

ي ال تدعي تفاهات األمور تهزمك وتكش  
أنت قوية بما يكف 

يائك وشموخك.   كت 

 ستنجلي األيام الراكدة وسيحل ربيعك وتزهرين. 

ق قريبا بإذنه عز وجل.  ي وشمسك ستشر
 
 الخت  سيأن

كك تصارعي كل هذا اليأس لوحدك لما. 
ي تماما بأنه لن يت 

 ثف 

 "ألنه عليم بذات الصدور"

 إليه ولن يرد يدا رفعت إليه. هللا لن يكش قلبا لجأ 

ي قويه كما عهدتك. 
 
 كون

ء.  ي
ي كل سر

 
ة ف ي الفرصة األخت 

 
 كون
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 مطبات الحياة

 .. ي كانت بداخلي
 لم اكن عل علم بان كل تلك االلم الت 

ي فتاه موهوبة.. 
ي يوم وتجعل مت 

 
 سيان

 نعم جعلت من احالمي تزهر يوم يتلو يوم.. 

.. ها هي احالمي باتت تكت  وتع ي
 
ي سمان

 
 لو ف

 جعلت من اسمي اسما.. 

 .. ي
 
 ها هي طموحي واهداف

 ستجعل من مستقبلي مستقبل يزهر.. 

ي فتاه.. 
 سيكون مستقبلي زاهر وسيجعل مت 

ي افتخارا..   سأجعل الجميع يفتخر ن 

 ..  نعم فخورة جدا بنفسي

ي جعلت ل  اسمي مكانا بوسط هذا المجتمع.. 
 
 فخورة ألن

ي هكذا 
 
..  سأجعل كل من قال لن تكون ي لي

 ينحت 
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 أحالم وجب لها ان تتحقق

كان شابا مجتهدا جدا ، بشوش الوجه ،كريم األخالق ، 

ي بر والديه ، قصته 
 
ي دراسته ، ومجتهد أيضا ف

 
مجتهد ف

بدأت عندما مرت أمه بأزمة صحية ، جعلتها طريحة 

الفراش ، نبيل ال يملك إخوة هو وحيد أبويه ، كانا يداوال 

ي ذلك اليوم العناي
 
ة باألم هو وأباه ، إال أن حدث ما حدث ف

 المشؤوم... 

ي بأمه كعادته بعد أن أنه أعماله الدراسية ، 
كان نبيل يعتت 

حظر الشاب وجبة الغذاء ألمه وقدمها لها ، تناولتها األم 

 وخلدت لقيلولتها... 

ي الغداء ثم توجه ليصلي 
 
ي استعملت ف

ي الت 
 
غسل نبيل األوان

انتهاءه من الصالة بدأ يدعو ويسبح إذ بهاتفه الظهر، بعد 

يرن ، تجاهله ليكمل تسبيحاته المريحة ، عند فراغه من 

ي نظرة علي هاتفه ، وإذا برقم 
مهامه الدينية ، ذهب ليلف 

أبيه من كان يتصل به، أعاد االتصال بأبيه ليجيبه صوت ال 

 يعرفه صوت ليس بصوت أبيه قال له : 

يم بونمنان أجابه الفت  باإليجاب أأنت من عائلة السيد كر 

فرد المتكلم أن البقية بحياتكم فالسيد قد عمل حادث مرور 

 أودى بحياته... 
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كانت صدمة نبيل قاسية جدا ، لكنه تمالك نفسه وألن هللا 

ي اإليمان بقضاء هللا 
 
ه بصت  وقوة ف

ّ
ال ينسي أحدا فقد مد

 وقدره

ي بح
ي شهر عل الحادثة ،قرر نبيل المض 

ياته ، قرر بعد مض 

أال يدع حزنه عل فراق أبيه يعيق مجرى ست  حياته ،فقد  

ل إال البتياع  كانت ي عدم خروجه من المت  
 
صدمته سببا ف

ب وملبس له وألمه ، وقد صار  حاجيات من مأكل ومشر

 منطويا جدا... 

قرر نبيل أن ينفذ قراره ، فعاد لكليته ليتم دراسته بها ، 

ألنه بالفعل قد ظفر به  وليندمج اجتماعيا مع الناس ،

 االنطواء لمدة شهر جراء الصدمة

نبيل يدرس بكلية الطب ،وقد قطع وعدا أنه سيكتشف دواء 

ليساعد به أمه الغالية ، كان هذا الوعد قبل أن تلتهم الموت 

أباه ، أما اليوم فقد صار الوعد تحديا البد من الخوض به ، 

ارة أحد أبويه البد من النجاح به أيضا، فقد آلمه جدا خس

 ... ي
 
 وال يريد البتة أن يخش الثان

ي بأمه مقابل مبلغ مالي ال 
توسل نبيل لجارته سعاد أن تعتت 

بأس به، مبلغ مالي مما تركه أباه ، فوافقت الجارة لكونها 

محتاجة ماديا ، وهنا تحرر نبيل من أحد أعظم مسؤولياته  

اد قاسية كما وأنه اطمأن أن أمه بأيدي أمينة ، فقد كانت سع

ي وأهم 
القلب فعال لكنها صدوقة ومخلصة وحي   تعد تف 

عتمد عليها.. 
ُ
ء أنها كانت مسؤولة جدا وي ي

 سر

أصبح نبيل أست  مخت  الكلية محتكرا جّل وقته الثمي   

ياق الذي يبحث عنه ، حت  إنه طلب اإلذن  الكتشاف الت 
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من مدير الجامعة منحه حق العمل ليال فوافق بعد جهد  

 ...  كبت 

ء يذكر لم ت ي
جارب بعد تجارب وتركيبات بعد تركيبات ، ألسر

 يصل للقاح المنشود

بعد ليلة طويلة توجه نبيل لبيته. قّبل أمه واطمان عليها ثم 

ي نوم عميق جراء 
 
توجه لغرفته ، انكب عل شيره وغط ف

العناية اإلالهية تحيط به ، فقد كان سعيد  تعبه ، كانت

ميق معلنة تركيبا كيميائيا غريبا الحظ إذ برؤيا تزور نومه الع

جدا فتح عيناه عل إثر تلك الرؤيا ، أشع لدرج مكتبه وأخد 

كيبة ، خرج مهروال قاصدا المختت  
ورقة وقلم وكتب الت 

ي جهاز 
 
كيبة وضعها ف بالكلية ، دخل المختت  وشكل الت 

ة دقائق وتطابق اللقاح مع اإلنزيم  التحليل والدمج عشر

مه ، أخد فأر تجارب حقنه بمصل المسؤول عن مرض أ

ة دقائق ، ظهرت عل  الخلية المسببة للمرض انتظر عشر

الفأر عالمات المرض ،ثم أخد اللقاح وحقنه به مجددا 

انتظر دقائق معدودة وإذا بالفأر يستعيد صحته تدريجيا ، 

صاح نبيل صيحة مدوية من شدة الفرح ، وهّم بكتابة تقرير  

 ه بآخر التقرير. كامل عن اللقاح ووقع اسم

ة وحقنها باللقاح ، كانت الساعة الثامنة  توجه ألمه مباشر

والنصف صباحا ، انتظر عشر دقائق ولم يلحظ التحسن 

الذي أراده ، تهكم وجهه وخاب أمله ، عاد للمختت  ليتأكد 

كيبة مجددا. ، فإذا به يجد المدير واألساتذة  من الت 

ر أن يبعث بالتقرير بالمختت  أطلعهم عن األمر فقرر المدي

واللقاح لوزارة الصحة كي يصادقوا عليه ليتم إنتاجه ، لكن 
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هم بأنه لم ينجح مع أمه كما اعتقد  نبيل لم يشأ أن يخت 

 وآمل... 

طة للكلية تبحث عن نبيل ،  بعد نصف ساعة جاءت الشر

وجدته بالمختت  ، وألقت القبض عليه بتهمة تعريض حياة 

صد ،فقد قدمت سعادة إنسان للخطر مع سبق اإلرص  ار والت 

ي من 
 
طة حي   وجدت أم نبيل تعان شكوى لدى الشر

تشنجات وآالم عظيمة وعلمت أن نبيل وراء األمر حي   

ي كانت تحوي اللقاح ... 
 وجدت مخلفات الحقنة الت 

ي السجن االحتياطي لحي   جلسة محاكمته ، كان 
 
أودع نبيل ف

ي صدمة شديدة جراء ما سمع أنه قد حصل ألمه
 
فقد كان  ف

ه يؤنبه ألنه السبب.   ضمت 

طي يتوجه إل 
مض  يومان عل وجوده بالسجن فإذا بشر

زنزانته ويفتح بابها وهو يقول أنت حر اآلن جاء إعفاء عنك 

، خرج نبيل وهو يجر رجليه جرا فإذا بأمه أمام باب المركز 

تنتظره وبرفقتها سعاد ،لقد عمل اللقاح فعال وكان يريد 

الوقت فقط ليظهر مفعوله... بك نبيل عل صدر مزيدا من 

 أمه وبكت أمه بدورها وحت  سعاد.. 

ي أي خطب ، وقد عولجت من 
 
أصبحت أم نبيل ال تعان

مرضها المزمن ،كما أن وزارة الصحة بعد اطالعها عل اللقاح 

والتقرير قررت إنتاج المصل ، وعظم شأن نبيل ، اتجه لقت  

يه ، وقص عليه القصة أحس والده والدموع تنهمر عل خد

 أن والده يسمعه بالفعل وأحس بفرحه لنجاح ولده الوحيد
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عل المرء أن يؤمن بحلمه ، وأن يتبناه ويرعاه ويقدم له كل 

ما يجعله يتحقق ويصبح ضمن الواقع ...اجتهدوا لتحقيق 

 أحالمكم
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 كوني قوية

 فحياة تميت الضعيف قهرا

ي الطيبة الجميلة
 
الحنونة المحبوبة ذات قلب طيب   كون

ء   ي
ي لنفسك كل سر

 
ي جميلة راقية ال تظلمي أحد كون

 
كون

ي أشد 
 
ك من يستحق كون ي منبع الحنان لنفسك ولي غت 

 
كون

صالبة كي ال تسقظي إذا هبت عاصفة خداع وغدر تحملي 

ي ال تستسلمي للحياة مهما حدث دعي 
أكتى وأكتى نصيحت 

ء   الفشل واالستسالم لمن يتمناه لكي  ي
ي كل سر

 
ي األفضل ف

 
كون

ي طريق النجاح 
ي معامالتك مع الغت  شف 

 
ي تضفاتك وف

 
ف

ي حياة عل أحد كي إذا فارقوك ال 
 
بنفسك وال تعتمدي ف

ي أم لنفسك 
 
تسقظي وال تجدي أحد هاته أصعب قاومي كون

ي 
ى
 واألب لنفسك واألخ لنفسك تحدن

ي  قوية ....ودعك من كالم 
 
بلطف هكذا انت جميلة كون

 كالم ناس ال يجدي مصلحة وال نفع. الغت  ف
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كوني النسخة األفضل من 

 نفسك ..

اجغي عند التعب ؛ بل  ي ما تشتهيِه نفسك ، ال تت  ِ
 
كون

كملي مشوارك الطويل بهّمة عالية .. أنِت 
ُ
 لت

ً
يحي قليل ِاست 

قب ؛ أنِت نجمة 
ّ
ِك تستحقي   هذا الل

َّ
ي أن

قيت 
ّ
نجمة ، و صد

. أنِت رمز للوفاء و الحنان و العطف و صعب الوصول إليك . 

ة .. أنِت مزي    ج من أعظم الكلمات و أنف  العبارات .. 
ّ
الرق

ي عل 
 
ِك وهللِا لعظيمة ؛ فلتكون

َّ
أنِت مالك بهيئة إنسان ، إن

ي عظيمة و رائعة 
 
األقّل قدر هذه الصفة مع نفسِك ، فلتكون

 ؛ فمن يحبِك 
ّ
 ذلك هو األصل األصح

ً
ي عي   نفسِك ، أصل

 
 ف

اِك جميلة بكل حاالتِك و تضفاتِك .. لذا ال   ست 
ٍّ
دون شك

ي ؛ دعي الحزن جانبا و واصلي ، اسغي وراء أحالمِك ، و  ِ
 
تحزن

ي عي   
 
ة ف ا ، ستكوني   كبت 

ً
ي لن تندمي عليها الحق

قيت 
ّ
صد

م بطريقٍة مختلفة ، ستأتيك السعادة 
َ
ي العال َ نفسِك ، ست 

ا و س ً ات من هللا من حيث ال تدري .. تتفاءلي خت  ي خت 
تلف 

 و جّل _إن هللا عفّو كريم_ 
ّ
 عز
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 ال أراك في غير القوة

ي ، كيف السبيل ، و كيف المطاف ، و ما 
ي ، آنست 

 
سيدن

المآل !؟ كيف يليق بك الهزل ؟ كيف يليق بقلبك اللي   

ة  االستسالم ! و كيف يمكن لعلمك أن يضمحل بمجرد عتى

ات ، كيف لقدرا ي حضور كلمات أو ربما عتى
 
ي ف

تك أن تختف 

حمقاء محبطة ؟ كيف لك أن تحددي واقعك بناء عل رأي 

ي الهوان ، و أن 
ك بك ، كيف يمكنك أن ترض  و ظنون غت 

ي نبضات 
ة مبتورة الجنحان ؟ كيف لك أن توقف  تغدي أست 

قلب مفعم بالحياة و األمل بمجرد فشل ؟! ال يليق بأهل 

فناء ، و ال بأهل الميت الهجاء العلم العزاء و ال بأهل القوة ال

.. لست أول من وقع و لست أول و آخر من تذوق مر و قراح 

الفشل ، لكنك أنت أول من تحملت األلم و العناء ، أنت 

صانعة المجد و العال ، أنت من وقفت صامدة شامخة 

تجابهي   حر و لفح العناء ، أنت من جاهدت و اقتبست 

. أنت األم نبع الحنان ، أنت النور لتنت  دربك و ما جاوره . 

السند نبع األمان ، أنت المشجع بال خذالن نبع القرار . أنت 

ي 
 
األخت جوهرة األشة ، أنت قرة األعي   ، وأنت المؤنسة ف

ي ، وأنت الحياة 
وحش صمت القبور ، أنت البسمة فما تخف 

ي ، أنت مدرسة 
 
فما حالك الفناء ، أنت زهرة كانون الثان

د ، أنت نصف المجتمع و أنت قوامه و البارحة  و الغ

صالحه .. إن لم تأبهي لذاتك و تقدري أهميتك فرجاء ال 

ة لعلك نبض أحدهم ، ال تيأسي كل  تقتلي تلك األحالم المنت 

ي ال جدوى من 
 غت  تلك الذكريات الت 

ء يمر وما تبف  ي
سر
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جاع ذكراها ، ال تفقدي أمال كان يدفعك فيم مض  ، ال  است 

ي مسجونة
 
ي العنان لطموحك ، ألمالك ،  تكون

ة .. اطلف  أست 

ألحالمك ، ألمانيك ، ألفكارك .. اتركي تلك األفكار تحلق 

ي قدوة
 
 بعيدا ستعود يوما ما مثمرة ، كون

ي ال تهاب و ال تخسر 
ي تلك المرأة الحديدية الت 

 
الجميع ، كون

ي قوية 
 
ي ال ترض  الهوان ، كون

ي تلك المرأة الت 
 
شيئا ، كون

 ق بك !.. فهذا ما يلي
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 نصيحة إلى أختي

ي لكي 
ي ينحت 

، قلمي يا غاليت  كم أنت عظيمة وقوية يا أمي

ي حق وصفك يا 
 
ه ف اما وتعظيما، وخائف من تقصت  احت 

ي .....   نبض قلت 

، وكل ما أراه  ي عمر الزهور ال أعرف ما يحدث حولي
 
كنت ف

ي تمسك ظهرها بألم، وأنا ايضا أتألم معها، 
، جميلت  هو أمي

ء  ي
بدأت أحلل لماذا أمي متعبة هكذا، أيعقل ذلك السر

ي بطنها يسبب لها هذا األلم والتعب الشديد،  
 
الغريب ف

كرهت ما تحمله أمي بشدة، وشأت األقدار حت  وضعت أمي 

تها، فأجزمت أن ال احد يحملها غت  ابنها البكر سندها، صغ ت 

، وضعوا  ي
 
ي و قدون

 
وقوتها، وال تعلم أنها هي مصدر قون

ي حبها 
 
ي عينيها، ووقعت ف

 
ة بي   يدي ونظرت ف الصغت 

، وقفت  ي
ي قبل أن تكون أخت 

وعشقها، ورصخت بأنها ابنت 

أمي أمامي مسلط أنظارها علينا وأخدت تقول: "اسمع يا 

، اهتم بها، علمها أمور ولدي أ هديك قطعة ثانية من روحي

دينها وعلمها كيف تكون قوية، علمها كيف تواجه قساوة 

الحياة، علمها أن الناس ليست محال لثقة، علمها كيف 

تحافظ عل نفسها، علمها أن تعيش الحياة وال تلتفت إل 

ي جميع حاالتها، قول لها ال 
 
الوراء، اجعلها تفهم أنها جميلة ف

ء، فال  ي
تهتم بمن ال يستحقها، وأن تضع كرامتها فوق كل سر

ء يستحق تهديرها من أجله". لهذا عهدت نفسي أن  ي
سر

ي أو نقول 
تحقيق رغبة أمي أصبحت دين عليا. اليوم ابنت 

طة، واذ هي تتقدم نحوي  ي الغالية، تتخرج من كلية الشر
أخت 
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ياء  وصل بلباسها األنيق الذي يدل عل القوة والسيطرة، وكت 

ي 
 
ي اذن

 
ي بفرحة عارمة، وهمست ف

السماء، تحضنت 

:"استطعت الوفاء بعهدك أحبك يا أجمل قطعة أهدتها أمي 

،،، كم اشتقنا  دد عل مسامغي " ، أمي ما زلت كلماتك تت  لي

ي البيضاء . 
 
 لك يا وردن
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 جميلتي

 هنيئا لك ..... 

ي   يا جميلة الجميالت، يا
 
السماء ،و يا وردة نجمة تلمع ف

تفتحت بعطرها األحاد، الحياة خلقت لك يا ابنة حواء 

ي قلبك
 
 ،انت ال أحد بعدك فالحنان تجمع ف

تكوني   بريئة عند أباك تتدللي   انك قطعة من روحه ،بعدها 

 تصبحي   أما والجنة تحت أقدامك . 

ء ،  ي
ي قوية فانت سند الجميع، وركن يرتكز عليه كل سر

 
كون

،و يا عفة حواء فهي اجتمعت فيكي انت ،  يا منبع الحنان

ي بلباسك الفضفاض وحجابك ، إنك اجملهم . 
 تزيت 

كي 
ي قوية يامن تستمد منها القوة ، أينما  تواجدت ال تت 

 
كون

ي مقام أعل وأغل من أن 
 
المجال للحزن أن يهزمك فانت ف

ي خطوة لألمام . 
، أمامك الكثت  فلتمض  ي

 تنكشي وتضعف 

الفرحة والسعادة كلهم مقدرين لنا لكن ال الحزن ،االكتئاب، 

نعلم مت  سنحزن أو نفرح ، فاهلل يعلم الغيب ونحن ننتظر 

 علينا فقط.   عفوه
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 كفاح انثى

 تساؤالت جل طرحت... 

ت...   لحقوق أنتى نتى

 لتهميشها وقفت... 

 ولتدنيسها أجرمت... 

 أين العدل هنا... 

 أين المساواة هنا... 

 أين... 

 ننتظر عدلكم... لن 

 بأيدينا سوف نحطم سبلكم... 

 ولتعظيمنا سوف نحرق أملكم... 

 أمل فيكم زرع الحقد فيكم... 

 ولمحوه سنوفيكم... 

 ولتجديده سنوافيكم... 

ياؤنا عظيم...   كت 

 واستعبادنا مستحيل... 

 ولهدم شعارنا هيهات الوصول... 

 شتان بي   عز امرأة وغرور األصول... 

 موصول... سنكافح حت  نصل لهدف 

 وخطوة لألمام ستكون الغد المرغوب... 

 والمغزى من هذا أن النجاح هو الموهوب... 

 والعدو بات مقلوب... 

 فنحن أمهات المستقبل.... 
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 ومن غت  هذا لن نكون... 

ي يوم تاريخه تحدده منظمة حقوق 
 
ي ف

رفعت الجلسة ونلتف 

 المرأة... 

 ولهذا اليوم اشهدوا... 

 وبنجاحنا اهتفوا... 

 وبكفاحنا مثلوا... 

 وسابق عهدكم انحروا... 
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 شظايا روحي

ي لم اكن 
 
ة يبدو ان ي المرآة بمالمح حزينة كست 

 
أرى نفسي ف

ي تخيلتها بل لست قوية من االساس، 
قوية لتلك الدرجة الت 

ي فصل 
 
ي كأوراق االشجار ف

 
ي تطايرت قون

ي اول مشكلة قالبتت 
 
ف

ها  الدعس بي   االقدام... الخريف وتساقطت فكان مصت 

لكن! ال مت  االستمرار باالعتذار الكاذبة والسمح لنفسي 

ي 
ة الذكريات ورهينة الماض   است 

بالضعف ال مت  سأبف 

يجب علي الوقوف من جديد فبعد كل ليلة مظلمة صباح 

ي وسوف اجرب كل الطرق 
ق لن ادع احد يستمتع بضعف  مشر

ي وارسم الممكنة لنجاحي سوف اكش القيود المحي طة ن 

ي لست 
 
مستقبلي بكل الخطوط الممكنة ليشهد العالم ان

ي قمت بعد السقوط من جديد ألحقق النجاح 
 
ضعيفة وان

 واكون ما حلمت. 
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 جرعة أمل

ال كل فتاة طيبة... كشتها الحياة وصدمتها مواقف الدنيا 

 بعدما إحتضنتها بكامل عفويتها

ي أخر لحظاتك 
ي وعيسر

، إضحكي إستيقض  األنية إفرحي

 وأكشي الحواجز

ي بطلة نفسك..  .. 
 
 كون

إهزمي إنكسار روحك وتحدي الصعاب بكل شجاعة وحب 

 وسعادة

ي بسيطة فإن البساطة بحد ذاتها جمال 
 
ي ذاتك وكون أحت 

ي الحياة 
 
 ♡أكون أو أكون♕وليكن شعارك ف

ي متفائلة ومبتسمة دائما فال يليق بك إرتداء وشاح 
 
كون

ي الحزن أبدا 
 
 ياوردن

ي إمرأة تحب الحياة.. إمرأة شغوفة... قوية.. 
 
 كون

 التسقطها األزمات بل ترفعها لألمام

ي إمرأة التهتم بما يسم الحب فهو كذبة محمودة    فال 
 
كون

 تصدقيها... و

ي العمل هو أعظم دواء لسعادة ولقد 
 
اعلمي ان اإلستغراق ف

ي السعادة حي   قال" إن 
 
ش لخص جورج برنارشو وصفته ف

اإلحساس بالتعاسة هو أن يتوفر لديك الوقت لتتساءل 

 أسعيد أنت أم ال.... ". 

فالتنتظري أن يصنعوا لك وسام السعادة بل إصنعيه 

ي ككتيل الحياة  
 
ي أنت السعادة بحد ذاتها كون

 
بنفسك وكون

ي شقت نور وجهك وبريق 
ي الت 

وإطوي صفحات الماض 



 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ة وي 

 
ي  ق

 
 ـــــــــــــــــــــــ كون

129 

 

والمستحيل  ترسلك ال كهف الحزن عينيك التدعي األيام

ي  ها  ي لها بحبك أمام المأل واخت 
 
ف فإن كانت الحياة ضدك فعت 

أنك ال ولن تنكشي فخيباتك رصت أعشقها كما تعايشت 

ي لتحقيق أحالمي لن أيأس مرة 
مع أحزانك فال شت   سيوقفت 

 أخرى ولتشهدي..... 
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