
الشاعرالشاعر
ــني لنقيم  الضيعة التي اختارها جدي ياس
ــكان منذ نزوحنا  ــد أن حلت اللعنة بامل معه بع
ــة  ــبه بالجن ــت أش ــني كان ــر ياس ــدة دي ــن بل م
ــن طابقني..  ــودة.. منزل حجري مكون م املوع
ــروم والزيتون  ــاتني الك ــة تطل عىل بس به رشف
ــال من كل  ــا الجب ــي تحيط به ــة الت يف املنطق
ــة رام الله بطريق ترابي،  جانب وترتبط بمدين
ــدي الجلوس  ــي اعتاد ج ــن الرشفة الت ــراه م ت
ــهد رشوق  فيها كل صباح يجرت الذكريات ويش
ــمس بني الجبال.. الطريق يمتد أمام نظر  الش
ــال كحية  ــف الجب ــوارى خل ــى يت ــدي حت ج
ــذا الطريق  ــة، كان جدي يتأمل ه ــرباء طويل غ
ــر وبقلب متوجس  املرتب بعينني كعيني الصق
ــة.. بعد أن تدفعه أمي فاطمة  من رشفته العالي
بكرسيه ذو العجالت فقد تقدم به العمر كثرياً..
ــق  ــرف يف الطاب ــع غ ــن أرب ــا م ــف بيتن يتأل
ــقيقي الصغري  األريض، غرفة نقيم فيها أنا وش
ــده، غرفة  ــم فيها جدي وح ــام.. غرفة يقي بس
ــاً وتقيم  ــود وحده أيض ــايل محم ــم فيها خ يقي
ــي.. لعلكم  ــد مع أم ــرة وطفله محم ــه زه زوجت
ــود وأرسته  ــم خايل محم ــاذا يقي ــاءلون. مل تتس

الصغرية معناَ هكذاً؟!
                                                          * * * * *

ــد  عي ويف  ــني  عام ــل  قب
ــت أمي كاملعتاد  الفطر.. قام
ــزه  وتجهي ــك  الكع ــع  بصن
ــذه  لنأخ ــدي  وج ــا  أن ــا.  لن
ــايل  ــادة لخ ــا املعت يف زيارتن
ــه لتهنئته  محمود يف رام الل
ــت الجديد، يف  ــد والبي بالعي
ــهود عندما  ــك اليوم املش ذل
ــة واتجهنا  ــا من الحافل نزلن
ــايل يف الضاحية  ــت خ إىل بي
ــود  ــا بجن ــدة فوجئن الجدي
ــارصون املنزل  االحتالل يح
ــات تقف عن كثب..  والجراف
ــزل وجدت  ــن املن ــا م اقرتبن

ــود  الجن ــرج  ــول.. خ تول ــرة  زه ــايل  ــة خ زوج
يسحبون خايل محمود النحيف البنية بقسوة 
ــارع  ــون به وطفله الذي بني يديه يف الش ويقذف
ــزل الجديد، ظل  ــت الجرافات لهدم املن وتحرك
ــدة والجنود يدفعونه ويسقط  خايل يقاوم بش
ــدي  ــاط ج ــرة، استش ــو امل ــرة تل يف األرض امل
ــي بعيداً  ــك ودفعن ــلة الكع ــاً وناولني س غضب
ــزع خايل من براثنهم  وانقض عىل الجنود وانت
ــدة  ــايل ينتفض بش ــد خ ــه، ظل جس واحتضن
ــرة واحدة  ــت نظ ــة. كان ــوي يف حرق ــذ يع وأخ
لعينيه الطيبتني كافية ألعرف أن خايل قد فقد 

عقله تماماً، حدق فيه جدي يف أىس متمتماً.
ــود .. أنت ال  ــدي محم ــه يا ول ــك الل - يرحم
ــيئاً سوى الشعر وال تستطيع مقارعة  تتقن ش

اللعنة التي حلت باملكان !!
ــزئ ويلعن حتى  ــرصخ ويه ــود ي ظل محم
ــد تركنا املدينة.. وقفلنا عائدين إىل البيت ..  بع
ــتقبلتنا أمي املتشحة دائماً بالسواد  هناك اس
ــوم وضع  ــذ لك الي ــا ومن ــر عينيه ــع يغم والهل
جدي القيد عىل كاحل خايل املجنون وحبسه 
ــر يف عيون  ــداً.. كنت دائماً أنظ ــه وحي يف غرفت
ــق بإرصار وأحس  ــايل املذهولتني وفمه املطب خ
بالهوان.. ويقوم جدي بنظافته وحالقة شعره 
ــادة أو  ــاد أي أداة ح ــاً عىل إبع ــرص دائم ويح

يشء يجعله يؤذي نفسه.
                                             * * * * *

ــع عىل الطعام  ــو الكبري حيث نجتم يف البه
تطالعك صورة عائلية ألرستي.. أمي وأبي 

ــرب  ح يف  ــهد  استش ــذي  ال ــارص  عبدالن
ــتينيات بعد أن نفذ  ــتنزاف يف أواخر الس االس
ــن حينها وأمي  ــة ضد قوات االحتالل وم عملي
ــردد دائماً أنها يف  ــواد والنواح وت ــة يف الس غارق
ــت أن الضيف  ــا كربت عرف ــار الضيف ومل انتظ

الذي تنتظره أمي الصابرة هو ملك املوت.
ــعاد،  ــقيقتي س ــورة ش ــاً ص ــك أيض تطالع
ــق الثاني مع زوجها  ــت تقيم معنا يف الطاب كان
ــة  بداي يف  ــان  لبن إىل  ــروا  هاج ــم  ث ــا  وأوالده
ــا وأوالدها يف  ــع زوجه ــات، ذبحت م الثمانيني
ــاتيال ويف تلك األيام بكت أمي  مجزرة صربا وش
ــدي وأصبح يجلس عىل  ــراً وانهار ج بكاء مري

الكريس ذي العجالت.
* * * * *

ــراس، قوي  ــب امل ــل صل ــني رج ــدي ياس ج
ــول العضالت،  ــد فارع ومفت ــكيمة، له جس الش
ــة البد أنه  ــن صداق ــي به أكرث م ــت تجمعن كان
ــف كانوا  ــخيص، أخربني كي ــه يف ش ــرى نفس ي
ــون االحتالل  يف املايض يقاوم
ــت باملكان  ــي حل ــة الت واللعن
ــه  صديق ــن  ع ــي  أخربن  …
ــعيد الذي يطلق عليه أبو  س
ــزور  ي ــدي  ج كان   .. ــرص  الن
ــر  دي يف  ــرص  الن ــو  أب ــة  عائل
ــا تبقى من  ــني .. أو قل م ياس
ــنة  ــة الرجل.. امرأة مس عائل
ــت كان  ــس وحيدة يف بي تجل
حافل بالذكريات، ويدور هذا 

الحوار بيني وبني جدي.
- أين زوجها يا جدي؟ 
- يف السجن منذ 1948.

- اين ابناؤها؟ 
ــم يحملون  - يف امريكا وه
ــم أرسة  ــا.. إنه ــهادات علي ش

عبقرية.
كنت اتجول يف ردهات املنزل الخايل .. رأيت 
ــل طفًال وتحيط بها  ــورة المرأة جميلة تحم ص

املالئكة.
- ملن هذه الصورة يا جدي ؟ 

- إنها مريم العذراء. 
- هل هم مسيحيون يا جدي ؟ 

- نعم.
- هل هم فلسطينيون ؟ 

ــآخذك لتزور  ــم .. وعندما تكرب قليًال س - نع
أبو النرص.

ــه  ــذي يلف ــايل ال ــت الخ ــل أدور يف البي وأظ
ــاي  الش ــف  يرش ــس  جال ــدي  وج ــت  الصم
ــار ولديها  ــن أخب ــنة تحدثه ع ــرأة املس ــع امل م
ــه لزوجها عندما  ــا يف أمريكا وتوصي وأحفاده

يذهب إىل زيارته يف السجن.. 
* * * * *

يف  ــرص  الن ــو  أب ــارة  زي إىل  ــا  ذهبن ــا  عندم
ــف، كان جدي  ــارة ال توص ــجن، وجدت إث الس
ــفر لزيارة صديقه  يف اليوم الذي يقرر فيه الس
يكتنفه نشاط غري عادي يرتدي أجمل الثياب 
ويحلق ويتطيب ويحمل معه حقيبة تعج بكل 
ــوار، نمر خلف  ــف األس ــال خل ــا يفرح الرج م
ــائكة واألبواب العديدة والجدران  األسالك الش
ــي ونجلس يف القاعة  العالية والتفتيش املضن
ــعيد، تصيبني القشعريرة  الكربى ونلتقي بس

ــن  ــبعني م ــل يف الس ــعيد.. رج ــا أرى س عندم
ــعان  ــيض وعينان زرقاوان تش ــعر ف عمره له ش
ــة  ــم الجث ــاً ضخ ــة، كان أيض ــالماً وطمأنين س
ــوة ويحاول كل منهما أن  كجدي، يتعانقان بق
ــة اليد، وذلك بعد أن  ــر اآلخر يف لعبة قبض يقه
ــجون عن اللعنة التي  يتحدثا أحاديث ذات ش
ــا.. قبل انتهاء  ــكان، وبرموز ال أفهمه حلت بامل
ــتياء  ــان بفعلتهما التي تثري اس ــارة يقوم الزي
ــتغالن  ــجن مس ــة الس ــزل قاع ــراس وتزل الح
التفاف السجناء حولهما وهما يمارسان لعبة 
ــدأ الرضب عىل  ــة لديهما.. يب ــذراع املفضل يل ال
ــرضب إىل كل  ــة رتيبة ويمتد ال ــة بطريق الطاول

الطاوالت ويرتفع الزئري كدوي النحل.
مهما هم تأخروا

فإنهم يأتون 
من درب رام الله 

أو من جبل الزيتون
من دمى األطفال
من أساور النساء

باقة أنبياء 
ليست لهم هوية 

ليست لهم أسماء 
يأتون مثل املن والسلوى

من السماء .
ويعم الهرج.. ويعلن الجرس انتهاء الزيارة 
ــاخطون للخروج  ــم س ــراس وه ــا الح ويدفعن
ــائكة  ــالك الش ونتخطى األبواب الكثرية واألس
والجنود املدججني باألسلحة يف رحلة العودة، 
ــزن النبيل ويظل صامتاً  يغمر وجه جدي الح

حتى نعود إىل البيت.
* * * * *

كان الصباح مهيباً والضباب يغمر الوادي، 
ــىل رشفته يتأمل  ــاً ع أمام البيت وجدي جالس
الطريق املرتب البعيد.. أمي تعد طعام اإلفطار 
ــخ وقاعة الطعام،  ــرك كالنحلة بني املطب وتتح
زوجة خايل زهرة تجلس عن كثب تغسل ابنها 
ــع من لذع املاء  ــت وهو يرصخ يف هل عىل الطس
ــة املغلقة ينبعث أنني  الدافئ ومن داخل الغرف
خايل محمود .. ينادي بسام أخي الصغري، أنا 
ــر يف دروس الكيمياء اللعينة التي  جالس أذاك
ــس .. خرج  ــة نابل ــنا جامع ــو بها رؤوس تحش
بسام ليجمع الزهور الربية ذات الرائحة الزكية 
ــاعر .. يرشق  واملبللة بندى الصباح لخايل الش
ــون عندما يجلب  ــزول كل آثار الجن ــه وت وجه
ــا يف أصيص جوار  ــام الزهور ويضعه أخي بس
ــكينته ويجلسان يتحدثان  فراشه، تعود له س
ــام بصورة  ــني ودودين، خايل يحب بس كصديق

ــة،  الغض ــه  أحالم إىل  ــتمع  ويس ــتثنائية  اس
ــل الالعب  ــدم ممتاز مث ــب كرة ق ــون الع أن يك
ــدم العراقي.. ظل  ــد رايض.. العب كرة الق أحم
ــتقبلني بحفاوة عند عودتي  ــام دائماً يس بس
ــي ويأخذ من  ــة، ويخطف حقيبت ــن الجامع م
ــور الالعب  ــا ص ــي به ــة الت ــالت الرياضي املج
ــم يزين بها  ــد رايض ويقصها ويجمعها ث أحم

غرفتنا.
* * * * *

ــري بنظراته  ــع حفيده الصغ ــل الجد يتاب ظ
ــامة عريضة،  ــىل الرشفة وعىل فمه ابتس من ع
ــة من مكان إىل آخر  ــام يتنقل كالفراش كان بس

يقطف األزهار..
ــأة من خلف الضباب ملح الرتاب والغبار  فج
ــد كانت هناك  ــماء، فق ــدان إىل عنان الس يصع
ــىل طريق  ــرتب ع ــالل تق ــود االحت ــة لجن دوري
ــام  املرتب.. نظر إليها الجد يف توجس.. رفع بس
ــج بالجنود  ــه وأخذ يحدق يف األفق املدج رأس
ــع الخطى  ــور جانباً وأوس ــب، ألقى الزه بغض
ــنج  ــرتب رويداً رويداً.. تش ــا.. أخذت تق نحوه
ــيه املتحرك وأخذ ينادي بصوت  الجد يف كرس

متحرشج كالفحيح.
- أحمد .. أحـ … مـ…د.

ــر درويس وبكاء الطفل  ــاً أذاك ال زلت جالس
وصوت الراديو ونداء خايل يف الداخل يشكلون 
ــام  ــي الطع ــت أم ــاح.. وضع ــيموفينة الصب س

وأخذت تتلفت يف توجس.
- أين بسام ؟!

- ذهب لقطف الزهور.
- هيا ناده يا أحمد .. حتى ال يربد الطعام.

ــة  الحقيب يف  ــا  ووضعته ــي  كتب ــت  جمع
ــن الباب..  ــب وخرجت م ــا تحت املكت ودفعته
ــرة.. كان يرصخ  ــدي ألول م ــوت ج ــمعت ص س
ــدا نقطة  ــذي غ ــام ال ــه إىل بس ــري باصبع ويش

بعيدة تتحرك يف األفق نحو الدورية.
ــدم  واملق ــق  املطب ــر  الخط ــدي  كج ــت  عرف
ــدو بكل  ــوادي أع ــت إىل ال ــي، اندفع ــه أخ علي
ــن هيهات..  ــوة، وأنا أصيح ولك ــا أوتيت من ق م
انحنى بسام والتقط حجر واستعد ليقذف به 
ــديد.. لعلع  الدورية.. أصاب الجنود الفزع الش
ــكون وقذف  الرصاص بأصداء مؤملة ممزقاً الس
ــة الطريق وابتعدت  ــي كالخرقة عىل قارع بأخ
إىل  ــرون  ينظ ــن  املذعوري ــود  والجن ــة  الدوري

الجسد املمدد بال حراك يف رعب شديد.
ــه، كان قد  ــي وحملت ــد أخ اقرتبت من جس
ــارق عيناي نظرة الغضب  فارق الحياة ، لم تف
ــه  أصابع ــني  ب ــري  الصغ ــر  والحج ــه  عيني يف 

املتقلصة.
* * * * *

ــاد  ــوالن كاملعت ــي تول ــي وأخت أم ــت  جلس
ــه قد  واندفعت نحو الرشفة إىل جدي، كان رأس
ــحنته تماماً  ــقط عىل صدره وقد انقلبت س س
ــن فمه،  ــاقط م ــا زبد تتس ــه وبقاي وازرق وجه
ــة وال زال عىل وجهه آثار  ــكتة القلبي مات بالس

السخط عىل اللعنة التي حلت باملكان..
ــم صوت  ــدة الذين أفزعه ــل البل ــع أه تجم
ــربة..  املق إىل  ــني  الجثمان ــا  وحملن ــاص  الرص
ــى الحقيقي  ــت املعن ــك اللحظة عرف ــذ تل ومن
ــطني. بعد  ــه أهلنا يف فلس ــذي يعيش ــر ال للقه
ــىل  ــراً ع ــتيقظت مبك ــداد اس ــن الح ــني م يوم
ــذي يصم  ــكاء طفلها ال ــايل وب ــة خ رصاخ زوج
ــع  ــه أبش ــي ألواج ــن غرفت ــت م اآلذان.. خرج
ــيل  ــع عليه عيناي، كانت الدماء تس منظر تق
ــر الردهة  ــة املوصد وتغم ــاب الغرف من تحت ب
ــاء خايل  ــل يل أن دم ــاء.. خي ــرسب إىل الفن وتت
ــت الباب  ــطني كلها.. دفع ــتغطي أرض فلس س
ــم ويده متدلية إىل  ــتلقيا كالنائ بقوة.. كان مس
ــه املقطوعة  ــاء تندفع من رشايين األرض والدم
ــام  ــاه الصنبور.. "لقد عرف خايل موت بس كمي
ــدو أن زهرة  ــه" ويب ــذي أخفيناه عن ــدي ال وج
نسيت موس الحالقة أمس وهي تحلق له بدًال 
ــي ال زالت يف غيبوبتها  ــن جدي الراحل.. أم ع
ــوت والدها  ــيئاً منذ م ــها ال تعي ش ــىل فراش ع

وبسام"..
ــن بيتنا  ــازة تخرج م ــث جن ــاً ثال ــذه أيض ه
ــي تندبان  ــام.. وأمي وأخت ــن ثالثة أي يف أقل م
ــا التي ال تنتهي يف انتظار  وتنوحان وأحزانهم

الضيف.. أما أنا فسأذهب إليه بنفيس!!
* * * * *

ــرتب  ــركاب تق ــة بال ــة املكتظ ــت الحافل كان
ــد يف الجنود  ــر أحم ــر األمني، نظ ــن الحاج م
ــاً، صيد ثمني.  ــم "ثمانية عرش جندي واحصاه
ــقيقي، تحسس الحزام  لعل من بينهم قاتل ش
ــه الرياضية التي ال تثري  الناسف تحت مالبس
ــام املهندس  ــم يف ظفر، لقد ق ــبهات، ابتس الش
ــى  ــه بمنته ــة بعمل ــه يف الجامع ــى زميل يحي
ــنة الجحيم  ــق ألس ــات وتنطل ــان.. لحظ االتق
ــيارة  ويحيل املكان قاعاً صفصفاً، توقفت الس
ــذر.. تمتم  ــرتب الجنود يف ح ــام الحاجز واق أم
ــن الحافلة واندفع  ــهادتني وقفز م أحمد بالش

كالنمر الكارس بني الجنود..
* كاتب من السودان مقيم يف اليمن
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ــاج هداية  ــم منه ــرآن الكري ــّكل الق يش
ــعادة الذي  ــة وتبيانا لطريق الس للبرشي
ــوب  للقل ــفاء  ش ــا  أيض ــه  وفي ــده،  تنش
ــن  ــه م ــا يتضمن ــب م ــدان، إىل جان واألب
ــف  معجزاٍت ما يزال العلم الحديث يكش

عنها يوًما بعد آخر.
ــد العلمي  ــون بالبع ــم الباحث ــد اهت وق
ــم، مفردين له  ــرآن الكري ــي يف الق والدوائ
ــة، ومن بني هؤالء  ــات مطول بحوثا ودراس
يربز اسم الراحل عبد الرازق نوفل، الذي 
ــة من كتابه  ــريا  الطبعة الثالث صدرت أخ
ــفاء/ عن  ــه وقاية وش ــرآن دواء.. في /الق
ــة، وذلك  ــوم املرصي ــار الي ــة أخب مؤسس

بمناسبة الذكرى املئوية مليالده.
ــرزاق نوفل  ــد ال ــارش إن عب ــول الن ويق
ــبح يف نهر االجتهاد دون  ــتطاع أن يس اس
ــُج منه الكثريون  ــع يف محظور لم ين أن يق
الذين خلطوا بني الثابت واملتغري، وربطوا 
ــط فيه.  ــتحيل الرب ــني ما يس ــف ب بتعُسّ
ــته العلمية  ويضيف أن نوفل وظف دراس
ــة، فاختط  ــات الديني ــره يف الدراس وتبح
ــا  باحًث ــريته  مس ــوال  ط ــزه  ”مّي ــا  منهًج

ومجتهًدا“ عرب مؤلفاته العديدة.
دواء“  ــرآن  ”الق ــاب  كت أن  إىل  ــري  ويش
ــل  ــام 1983، قب ــرة األوىل يف الع ــدر للم ص
ــام. ويؤكد أن نوفل  رحيل املؤلف بنحو ع
ــة أن الخالق  ــه من بديهي ــق يف رؤيت ينطل
العظيم أعلم بمخلوقه، وأن تنزيل القرآن 
الكريم إنما كان رسالة لإلنسان تخربه بما 
يرشد خطاه من خالل مبادئ عامة وقيم 
سامية، ومن ثم تتجسد الوقاية والشفاء 
يف القرآن وبالقرآن، حينما يبتعد اإلنسان 
آن  يف  ــباب  باألس ــذ  ويأخ ــالل  الض ــن  ع

واحد.
ــارات املرجعية تتعدد  ويوضح أن اإلش
عرب صفحات الكتاب إىل نصوص آيات من 
ــة التي اتخذها  ــور عدة، تؤكد الحقيق س
ــزل من القرآن  ــا لكتابه: ”ونن ــل عنواًن نوف

ــة للمؤمنني“، ”قل هو  ــفاء ورحم ما هو ش
ــفاء“، ”قد جاءتكم  للذين آمنوا هدى وش
ــفاء ملا يف الصدور“.  موعظة من ربكم وش
ــري تلك  ــدى نوفل مجتهًدا لتفس إذ يتص
ــه  ــل رؤيت ــا يفّص ــة بم ــارات القرآني اإلش
ــون ما يمأل  ــا، فيكون اليقني، ويك ويؤكده

الصدور راحة.
وينطلق عبدالرزاق نوفل يف أطروحته 
ــا علماء النفس وأطباؤه  من حقيقة أكده
تتمثل يف أن اإليمان القوي واالستمساك 
ــر  والتوت ــق  القل ــر  بقه ــالن  كفي ــن  بالدي
ــة رضرًا بليًغا،  ــوم التي ترض الصح والهم
إىل  ــية  النفس ــراض  األم ــك  ذل ــاوز  ويتج
يف  ــان  الرسط إن  ــل  ب ــا،  منه ــة  العضوي
ــل إىل درجٍة  ــراض التي تتص ــة األم مقدم
ــي والقلق  ــر العصب ــببات التوت ــا بمس م
ــك األخرية تكاد  ــوط الحياتية، وتل والضغ
ــا  ــو م ــوب، وه ــت القل ــالىش إذا اطمأن تت
ــاىل:  ــه تع ــم يف قول ــق العظي ــده الخال يؤك
ــنئ قلوبهم بذكر الله،  ”الذين آمنوا وتطم

أال بذكر الله تطمنئ القلوب“.
ــن أحد  ــه ع ــف يف كتاب ــدث املؤل ويتح
ــرآن  الق يف  ــي  الدوائ ــاز  اإلعج ــب  جوان
الكريم، واملتمثل يف ”الرطب“. والرطب هو 
ــل إذا تم نضجه ولم يجف بعد،  بلح النخ
فقد أثبتت الدراسات العلمية والفحوص 
ــة أن للبلح  ــة والتحاليل الكيماوي املعملي
ــل قيمة اللحوم، ولكنه  قيمة غذائية تماث
ــو أفضل  ــن أرضارها، وه ــس له يشء م لي
ــوي  ــة، إذ يحت ــذه الناحي ــن ه ــه م الفواك
ــارص الالزمة للغذاء وكذلك عىل  عىل العن
ــي, ولهذا  ــو غذاء صح ــات، فه الفيتامين
ــم أن تأكل  ــبحانه وتعاىل مري ــر الله س أم
ــْذِع الَنّْخَلِة  ــب: ”َوُهزِّي إَِلْيِك ِبِج من الرط
ِبي  ُتَساِقْط َعَلْيِك رَُطًبا َجِنًيّا * َفُكِيل َواْرشَ
ــَرشِ أََحًدا  ــَنّ ِمَن اْلَب ا َتَرِي ــا َفإَِمّ ــرِّي َعْيًن َوَق
َفُقوِيل إِِنّي َنَذرُْت ِللرَّْحَمِن َصْوًما َفَلْن أَُكِلَّم 

اْلَيْوَم إِْنِسًيّا“.
ــف املؤلف أن البلح يحتوي عىل  ويضي

نسبة عالية من الرطوبة، فريطب الجسم 
ــا يحتاجه من املاء. أما كيف مريم تقر  بم
ــس معها من  ــد ولي ــذراء تل ــا وهي ع عيًن
يساعدها أو يعاونها أو يهدئ من نفسها 
أو يزيل اضطرابها، فلقد قرر العلم أخريًا 
ــبق القرآن الكريم له، إذ ثبت أن الرطب  س
ــت  ــفاء. وأثبت ــه ش ــة وفي ــه وقاي دواء، في
ــي  يضف ــح  البل أن  ــة  العلمي ــات  الدراس
ــوس القلقة  ــدوء عىل النف ــكينة واله الس
ــة الحد من  ــا له من خاصي ــة بم املضطرب
نشاط الغدة الدرقية، وأنه يفيد يف حاالت 
ــة، ويدر البول،  ــراب املجاري البولي اضط
ــاء  ــة األمع ــيط حرك ــىل تنش ــاعد ع ويس
فيمنع اإلمساك، وكل ما يسببه قلة إفراز 

البول.
ويتابع بقوله إن وجود نسبة كبرية من 
ــة بالبلح يجعله  ــالح املعدنية القلوي األم
ــة حموضة الدم، دون أن  من أدوية معادل

ــل وإنه يقوي  ــر عىل أي جهاز آخر، ب يؤث
ــر، الحتوائه  ــع معدالت الفك العظام ويرف

عىل نسبة عالية من الفسفور..
أن يف  ــريًا  ــرر أخ ق ــم  العل أن  ــح  ويوض
ــمه ”البيتوسني“ يقوي  الرطب هرموًنا اس
الرحمية، وينظم االنضباطات  العضالت 
ــن العجب أنه يقوم بالعمل  العضلية.. وم
ــة  ــا لحاج ــد طبًق ــت واح ــه يف وق وعكس
الجسم، فهو يزيد من الطلق يف الحوامل 
ــارًدا، ويقلل  ــوالدة إذا كان الطلق ب عند ال
ــا يجب.. فهو  ــه إن كان حامًيا أكرث مم من
ــم الطلق ويجعله متوازًنا مع درجات  ينظ
ــاعات الوالدة، أي أنه  اكتمال الحمل وس
أكرب مساعد دوائي للوضع.. ويتداول هذا 
ــتخالصه من  ــون طبًيا اآلن بعد اس الهرم
ــذا الهرمون  ــًال. كما ُوجد أن له الرطب فع
ــد الوالدة، وعىل  ــة منع النزيف بع خاصي

رأسها حمى النفاس.
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ظهرا ـــــورُُه  ن ـــذا  ه  .. الـــبـــدُر  هــو  ـــذا  ه
ـــــاواُه قـــد قــهــرا ـــن ن ــــوَق َم ــــــداؤُه ف أع

ــْت ِلــَمــطــَلــِعــِه  ــعَّ هـــذا الــيــمــانــيُّ َمـــن َش
الــنــمــروُد وانــدحــرا  ــِه  ب ـــرَّ  .. وَخ الــدنــيــا 

ــُه  ــريُت .. ِس ــِه  ــل ال ـــُن رســــوِل  اب ــو  هـــذا ه
ـــَورا  ـــرَْت ُس ـــّط ــــوًال وِفــعــًال َس مــعــنــاُه َق

َمن  َمِعيََّة   ..( نجٍد   ) يف   ( القرِن   ) الكاِرسُ 
ـــَربا  ـــِه ِع ـــاِت ـــُه الـــريـــَح ِمــــْن آي أجــــرى ل

ـــِرش أجــَمــَعــُه  ــَف ال ــل هــذا الـــذي َصـــدَّ ِح
ـــَحـــَذرا  ـــْوٍد أرهــــَق ال ـــَط ــاُه ك ــق ــت ـــا ال ملّ

ــِه  ــورِت ــث ــا ب ــي ــدن ـــــَج ال ــــذي أزَع ـــذا ال ه
ــَخــَطــرا  ال يــقــهــُر  عــظــيــٍم  بــشــعــٍب  واَىف 

يف  ــنــهــايــِة  ال ــاَر  ــم ــس م َدقَّ  الـــذي  هـــذا 
ــَرشا  ـــْن َح ِ فــاســتــودى وَم ــكــربُّ ــّت عـــرِش ال

ــُه  ــَع ــَم ـــذي َحــَشــَد اإليـــمـــاَن أْج هـــذا ال
انـــَتـــَرصا  بـــِه  يــمــاِنــيٍّ  ــٍب  ــل ق ــــلِّ  ُك يف 

ــٍة  ــَدُر الـــَكـــرّاُر، يف ِصــَف ــي ــَح ــو ال هـــذا ه
فاعتَرصا  .. ــرآَن  ــق ال أُْرشَِب   .. ــٍة  يَّ ــْرصِ َع

ــَرصَ األحــــداَث يف َســَنــٍة  ــت ــذا الـــذي اخ ه
ــرا  ــَف ــظ وال املـَــجـــَد  ــاَد  ــش ف ــنِي،  ــت ــن اث أِو 

ــِه  ــِت ــــداُء َرصَخ ـــذي أيــقــظــْت أص هـــذا ال
ــرا  ــَم ــَه ـــِه ان ــا ب ــٍب َحـــِمـــيٍّ م ــل ـــلِّ ق يف ك

كم   .. الــُعــروَبــِة  ــرِض  ِع عىل  الَحِميُّ  هــذا 
أَمـــرا  ــــذي  ال ـــِر  ـــْح َن يف  الـــتـــآُمـــَر  رَدَّ 

لنا إنَّ   ، ــِن  ــدي ــدرِال ب ابـــَن  ــا  ي ِبــنــا  فـــِرسْ 
انحرسا  مــا  ـــَن  زُْل الــــرواْيس  انَّ  لــو  بــأٌس 

عىل  الــحــيــاة  نحيا  أن  شـــاء  إيــمــاُنــنــا 
َوطـــرا آجـــاُلـــنـــا   ــــدْت  غ وإّال   ، ــــزٍّ  ِع

ــا ُصــــَوراً  ــن ــاِت ــزْم ــن َع ــوَف َتــشــهــُد م ــس ل
ــن آيــاتــهــا خــربا ــم تــشــهــِد الــشــمــُس م ل

عىل  السابحنَي  أيـــادْي  فــســاَد  فاقطْع 
رسى الصادقنَي  ُفــْلــُك   .. املساكنِي  ــِع  دم

لم   ، املصاِلَح  استقىص  بَك  ممن  واقتّص 
فاتََّجرا   .. والــديــَن   ، ــا  واإلخ  ، ــوَال  ال َيـــرَْع 

بنا  ــُح  وام  ، العِرص  هــذا  بحَر  بنا  وامــخــْر 
ائتمرا  ــا  م خـــاب  ـــٍل  ذي تضليِل  ــــاَر  آث

ــُه  ــُب ــرِع واقــهــر بــنــا آلــــَة الــــعــــدواِن، ُت
انشطرا مــا  شيطاَن  ــْت  ــرق )أح (وّالعــــٌة  

ــذي الـــروايس وتــلــك الــِبــيــُد تــعــرف ما  ه
الخطرا. أربكوا  ال_  الرجاِل  الرجاِل  شأُن 

سننقرض !!!
قسماً بأنا لن نكون ....

ولنفرتض
أنا تربعنا هنا

أنا تأبدنا عىل ....
أنا جمعنا للبقاء 

والحقرية  والصغرية  الكثرية  الحطامات  كل 
وال.....

ماذا تسمينا الحياة ؟
ولنفرتض فرضاً تكدس بالغباء

أنا تملكنا الزعامة والقداسة  والكياسة
واألمانة والخيانة والبذاخة

يف القذارة والنجاسة والدهاء .
أنا هتكنا كل أبواب الرثاء 

أنا ملكنا كل يشء 
ماذا نكون ؟

 إذا هوت منا السعادة !
فتجمدت أرواحنا 

وتدحرجت أجسادنا
ماذا نكون؟ 

نحن فقط أشباح 
أشباٌح يف غابٍة سوادء

 تقتاتها أشباح
ومقابٌر مهجورٌة مسلوبة األرواح

نحن فقدنا كل يشء... 
نبع املحبة واملودة والتلطف والعطاء

حرف التسامح والتواضع والبساطة والصفاء
أرواحنا أحساسنا ألواننا ....

وحروفنا مفطومٌة مخرومٌة جوفاء
إنساننا يحترض 

غابنا ينترص  
وتحتمي أسواره بقلوبنا العمياء 

نحن فقدنا كل يشء
كل أسماء الجمال 
نبض جنات الورود

عطر وجدان القلوب 
بوح ألوان املطر.

سننقرض 
فلنستعد ألواننا 

ولينادي حبنا عشق الوجود 
ولنصيل للقلوب ويف القلوب 

إنساننا لم يزل 
يرتجي منا البقاء 
فلنسافر بالعطاء 
تكترس كل القيود .

اليمايناليماين


א� א��א��

�א�� אא���*

א�א� א���א��

Friday: 20 Shawal 1438 - 14 July 2017  -  Issue No. 19230
19230 الــعــدد   - 2017م  يوليو   14  - 1438ه  ــوال  ش  20 الجمعة: 


