
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبب الخإلُِ

َهم الىاض ًجهلىا ؤٖثر مٓدزة نلى الخىاضل 

مههم وهبر الهىِ َُما بُيىا ولهرا ًجب ؤن 

د مً  هدزض ٗل ما ًخظ  البشس  ألحل ؤن هٍص

ًُٓيىا  وبًماهىا بٓىله حهالى ) لٓد خلٓىا 

 ؤلاوظان في اخظً جٓىٍم ( آلاًت ..

 

 

 ابساهُم الشمالن



 في ىذا  الكتاب :
 سأتحدث عن ألوان العيون وصفاتيا . 
 تحدث عن الحساسية العاطفية وكيف أس

 .بإذن اهللنتخمص منيا 
 . سأتحدث عن الغيرة 
 . كيف تفيم المرأة زوجيا 
 الثقة بالنفس 

 

 



 

 

 لألىمية
ال أتحدث ىنا عن األبراج أو التخيالت أو الحظ 
أو أي شيء يخص الغيبيات إنما نتكمم في 
أمور درسيا العمماء قديما وىو ما يعرف 
بالطبائع واألمزجة وىذا ما يستخدمو أصحاب 
الطب الشعبي وأنا اخذت من ىذه الطبائع ما 
يعنينا مضيفا إليو بعض التجارب الخاصة 



ا الكتاب أن يفيم أن لكل وأرجوا لكل من يقرأ ىذ
شيء في الحياة غاية وسببا وما خمق اهلل ىذه 

 األلوان عن عبث كما سأذكر ىذا الحقًا .. 

 

 

 العيون العسمية
 



 

 ؤلىاها مخخلُت مً الهُىن همخلٚ 

البهؼ ًمخلٚ نُىها نظلُت والبهؼ ًمخلٚ 

 نُىها خػساء ؤو طىداء ؤو بيُت ؤو شزْاء .. 

 ؤجرٖس  دزاطدىا
ُ

للطُاث  الىزازُت  في ا  ال شلذ

د زحهذ بلى بهؼ ال٘خب التي  إلادازض  ْو

جخددر نً الطُاث الىزازُت للهُىن َىحدث 

 في ؤخدها الخالي :



 مً الخلُُت الؿبٓت في الطبًت وحدث بذا

  الهُىحن لىن  ً٘ىن  َٓـ الٓصخُت
 
 . ؤشزْا

 الؿبٓخحن مً ٗل في الطبًت وحدث بذاو 

 لىن  ً٘ىن  مهخدلت ب٘مُاث وألامامُت الخلُُت

  الهُىحن
 
 ؤ  ؤو زمادًا

 
 . خػسا

 ٗل في ٖبحرة ب٘مُاث الطبًت جىَسث بذاو  

  الهحن لىن  ً٘ىن  الؿبٓخحن
 
.طىدؤ ؤو نظلُا

 
 ا

 ً٘ىن  الىالدة نىد ألاؾُاٛ حمُو هسي  لرلٚ  

 ؤ
 
هىد شزْا  ج٘ىن  ندم بلى ذلٚ في الظبب َو

 بال ألامامُت الؿبٓت خالًا في الهحنُاإلا ضبًت



 لىن  هخبرَو  الصمً مً بُتره الىالدة بهد

 .مخىدُه ضُت الصزْاء الهُىن 

 

بل ؤن ؤبدؤ في ذٖس الهُىن ؤخب ؤن ؤْٛى :  ْو

 
 
وؤن ألالىان  ؤن هللا حهالى لم ًخلٔ شِئا نبثا

 
 
وؤن هره ألاشجاز والصهىز  لها دالالث داثما

ىت بل لها دوز ألحل اللِظذ َٓـ  وؤطباب  ٍص

 , وزمسة خلٓذ ألحلها

ٖم مسة اخخاج ؤخدهم بلى ملىهاث للجلد بهد  

البهاّ َىصخىه باألؾهمت التي جدخىي به خؤضاب



نلى بهؼ اإلاىاد التي جدُص اإلاظاوٛ نً اللىن  

 ٗالجصز ويحره ..

ٙان ٗل ما في  ولى لم ًً٘ لأللىان َاثدة ل

 
 
ُى ..  الخُاة لىها واخدا  ٖو

ختى  في الخاالث الىُظُت والجظدًت لٙل  لىن 

ٓخ ٗالظىاد للخصن وألاخمس للخب ؾٍس ه 

را ..  وألاضُس ل٘را ٖو

لهرا ًيبغي نلى ٗل مً ًٓسؤ هره الٙلماث ؤن 

ًُهم ؤن لٙل لىن مدلٛى وؤن هره ألالىان 

 لِظذ نبثا في الخُاة ..

 



 

 

 

لها ضُاث مخخلُت الهُىن الهظلُت 

نً باقي الهُىن , جمخلٚ ال٘ثحر مً اإلاصاًا , 

د اهدشس في  مجها الظلبي ومجها ؤلاًجابي .. ْو

الاهترهذ وال٘خب ال٘ثحر مً الخُظحراث لهره 

الهُىن ل٘جهم يالبا ًخددزىن بشٙل نام يحر 

مٓىو وزبما اطخدلىا بالخجازب نلى ذلٚ ولهرا 

د  ؤخببذ ؤن ؤغو زؤَي في هرا وبٙل دْت وال ؤٍز



ؤن ؤغُِ الٙلماث وؤزاٖمها َٓـ ألحل ؤن 

 ًطبذ ٖخِبا ؤو ٖخابا ...

 

ًمخل٘ها ضاخب الهُىن الهظلُت في ؤٛو ضُت 

ؤهه ضاخب زٓت , ؤي ؤهىا في الًالب هثٔ بهم 

بن اللىن الهظلي ٌشبه لىن الشمع ْبُل 

الهما  الًسوب ؤو ٗلىن الهظل الخُٓٓي ٖو

حدًس بالثٓت الىُظُت َالشمع داَئت والهظل 

ؤي  ؤن جىاٛو الهظل    خاز للجظد مً الداخل

لُا ٖما ٖخىاٛو الخمس  يهب خسازة للجظم داخ

 ..ذٖسه ؤهال لؿب في الؿباجو 



لهرا ًمخاش ؤصخاب هره الهُىن بمٓدزجىا نلى 

الثٓت بهم , وال ٌهجي  ؤن  ذلٚ بشٙل مؿلٔ 

 َُي ألامثاٛ ألاحىبُت ًٓىلىن :

الخمامت البُػاء  ْد جمصخي مو الًساب "   

 " ألاطىد َخبٓى بُػاء لً٘ ْلبها ًمخلئ بالظىاد 

د ًخؿبو ضاخب الهحن  الهظلُت بمً ْو

ُخٓد لهره الثٓت  ..  ًسآَهم  ٍو

لً٘ الظبب في ْىلي ؤنهم حدًسون بالثٓت ألن 

الهُىن الهظلُت جىحي بالخىان والخىىن ال 

ًمً٘ ؤن ًسج٘ب خماْاث جاذي ولى ازج٘ب 

 ب
 
 .ضالح هرا الخؿإ َةهه طُداٛو ٖثحرا



وهرا  ٌهجي ؤهىا هخددر آلان نً ضُت  ؤخسي 

الهظلُت وهي الخىان  ًمخل٘ها ؤصخاب الهُىن 

, وال داعي لشسح الخىان ؤٖثر مً ذلٚ َهي 

باإلاخخطس حهجي الدٍء , وهره الطُت ججهلىا 

ٙا بإصخاب الهُىن الهظلُت مو ؤنهم  ؤٖثر جمظ

ًمخل٘ىن ال٘ثحر مً الطُاث الظلبُت ل٘جها 

 جخخُي بىحىد الخىان الري ًمخل٘ىهه ..

ْاٛ بهؼ اإلاخدبهحن لطُاث الهُىن نبر 

ٙاث ويحرها ؤن ؤصخابا لهُىن الهظلُت  الشب

ًمخل٘ىن زوخا هادثت ومخإهُت , وؤها ال ؤشٚ 

بهدوئهم ل٘جي ال ؤوأَ  في ٗلمت الخإوي , ألن 

ال وهرا ًدىافى مو  الخإوي ٌهجي ؤن لهم ضبرا ؾٍى



الهطبُت والدظسم الري ًمخل٘ىهه والري 

 
 
, وزبما ٌظإٛ ؤخدٖم  طإجددر نىه الخٓا

ٓٛى : الهدوء ًدىافى ؤًػا مو الًػب , ْلذ  ٍو

: ًمخل٘ىن الهدوء في ؤزواخهم ؤي ؤنهم ؤصخاب 

هجي ؤنهم ًُػلىن الخُ٘حر نٓلُا ْبل  َ٘سة َو

ؤن ً٘ىن ْلبُا , ل٘جهم ًىُجسون  بذا وحدوا ما 

ُخٓدون هرا الخُ٘حر وجطبذ  ًٌػبهم حدا , ٍو

الخالت الؿبُهُت  الامىز ؤطىء لديهم , ؤما في

 
 
ال  َهم ًمخل٘ىن هرا الٓدزة نلى الخُ٘حر َمثال

ًدبىن ؤن ًُٓمىا نالْت زابخت وهم ٌهلمىن 

ؤنها نالْت مىتهُت بالُشل إلاا ًسوهه مً قسوٍ 

و مجهم  ضهبت لهره الهالْت , ونمىما مً ْو



في الخب وطٓـ في نالْت ًساها باجظت َةن 

ىنه هى خىاهه وزٓخه َهى ن ىدما الظبب في ْو

و ؤن ًجسح مشانس ًٓٛى ؤها ؤخبٚ ال ٌظخؿُ

٘سه ؤن ًخبره برلٚ وال ٌظخؿُو  الؿٍس آلاخس ٍو

بخهد  زوٍدا  ؤن ًتراحو في هرا ل٘ىه ْد يهمله ٍو

زوٍدا َةذا وحد مدبىبه مىه ؤلاهماٛ ولم 

ٌظ٘ذ نىه جرزم بإي حجت لحرمي بالخؿإ نلُه 

د الانتراٍ بالرهب وهرا طإجددر  ؤي ؤهه ال ًٍس

 . نجها
 
 .. الخٓا

لهرا  ًخمظٚ به لخىاهه وخىَه مً حسح 

 مشانس مدبىبه ..



د ؤن ًدبه بل ألن نٓله  وال ٌهجي ؤهه ال ًٍس

ًٌلب ناؾُخه َةهه ًىكس بلى الهىاْب ؤٖثر مً 

هكسه بلى الهىاؾِ , وهىا ه٘دشِ ؤن 

ؤصخاب الهُىن الهظلُت ًٓدمىن الهٓل نلى 

والثاهُت ألاولى الًػب : الهاؾُت بال في خالخحن 

 الخىان .. َةن الهاؾُت هىا حًلب ..

لهرا ٌظخؿُو اإلادب ؤن ٌظُؿس نلى ضاخب 

خًلب نلُه بالخىان , بذا ؤجاه  الهحن الهظلُت ٍو

ؼ  ذلٚ  ,   مً باب الخىان َةهه لً ًَس

لىُسع ؤن الصوحت ججد شوحها ضاخب الهحن 

الهظلُت ًبخهد نجها ؤو يهملها , َةنها لى 

ٙاء َةهه لً اخخػيخه وب٘ذ ؤو جكا هسث بالب



ؼ ؤن ًبٓى بجاهبها ويهدت مً زونها ,  ًَس

دظب لها هرا الخظاب ؤي ما ؤطمُه ابتزاش  ٍو

 نىاؾِ َةهه ًٓو بظهىلت في هرا الابتزاش ..

ٙاء ؤو الخصن نلى   َهى ال ًدب ؤن ًسي مىكس الب

 نُىن مدبىبه  ...

ما ًمحز ؤصخاب الهُىن الهظلُت خبهم  

 ؟للشهسة والكهىز إلااذا 

الدٍء الداخلي الري جددزذ نىه في ؤٛو 

ال٘خاب  ًجهل مً ؤلاوظان ضاخب َ٘سة 

دب ؤن ًخسج مً ْىْهخه وال ًسضخى بالُشل  ٍو

 َةهه ٌظعى بلى الىجاح 
 
ختى لى َشل ٖثحرا



داثما , ويالبا مً ٌظعى بلى الىجاح ًسيب 

 ؤن ً٘ىن ذا شإن  ٖبحر , وهىا ً٘مً خب 
 
خٓا

 
 
 لهرا ْد  الكهىز , ًدب ؤن ً٘ىن ممحزا

 
داثما

جطِبه ال٘أبت ل٘ىه طسنان ما ًبدث نً 

ٓت للخسوج مً هره الداثسة ) داثسة الُشل  ؾٍس

( مما ًدَهه لخب الكهىز للشهسة والازجُام 

والازجٓاء .. َهره الطُت يالبا ما ًمخل٘ها 

 ضاخب الهُىن الهظلُت ..

ٙازهم ؟ؤلً٘ ُِٖ ًدٓٓىن ؾمىخاتهم و  َ 

هجد ضُت ؤخسي مً ًدٓٓىنها بال٘خمان وهىا 

ضُاتهم وهي ال٘خمان وهرا ال٘خمان ًجهلهم 



 
 
مً  يحر واضخحن لهرا ججزعج ألاهثى ٖثحرا

ضاخب الهُىن الهظلُت َهى يامؼ حدا ألهه 

ٖخىم وال ًخددر ٖثحرا نً هُظه ؤو نً 

هه بال البهؼ مجها , ًداٛو ؤن ًبٓي  مشاَز

لبه   لهرا ال ججزنجي لهرا  ٙازه بحن نٓله ْو ؤَ

َهرا ال ًدٛ نلى ندم زٓخه بٚ ل٘جها ألامس 

ضُت  مسجبؿت بإصخاب هره الهُىن ألنهم 

سيبىن داثما  ًمخل٘ىن ال٘ثحر مً الؿمىخاث ٍو

ٗان ذلٚ نلى خظاب اهمالهم  في جدُٓٓها ولى 

  لٙل شخيء ختى ؤحظادهم ..

ناؾُت الخب لديهم مػبىؾت نلى اله٘ع مً 

بُٓت الهىاؾِ  َهره الهاؾُت الىخُدة التي 



ًمخل٘ىن الٓدزة نلى غبؿها في داخلهم لهرا 

ججد اإلاسؤة مً السحل ضاخب الهُىن الهظلُت 

البرود الهاؾُي ٖثحرا مو ؤنهم ًمخل٘ىن الخىان 

والخب وحدًسون بالثٓت لً٘ ذلٚ الظبب 

ُِ ٌهىد بلى خالت اإلالل  التي ٌشهسون بها ٖو

 ًددر هرا ؟

جدون ؤنها  ٙاز ٍو نىدما ًمخل٘ىن ال٘ثحر مً ألاَ

لم جخدٓٔ لهم َةن ٖثرة الخُ٘حر جُٓدهم 

اإلاخهت في الخُاة مما ٌظبب اإلالل لهرا ٌظعى 

ضاخب الهحن الهظلُت داثما بلى مً ًجد 

نىده هرا الدٍء والدَو اإلاهىىي َةذا َٓدث 



و اجه َةهه   اإلاسؤة بلى ْدزتها نلى َز مهىٍى

د ًٓٛى في هُظه  .طسنان ما ًمل خدًثها ْو

 )  ؤًً ؤها وؤًً ؤهِذ (

في واد  جه ًٓطد بٙلماجه هره ؤهه ٌهِش خُا

آخس يحر واديها َهي جؿلب مىه الخب والاهخمام 

وهى َاْد لهرا ولم يهخم  بىُظه َُِ٘ يهخم 

د ُْل ) َاْد الصخيء ال ٌهؿُه ( بًحره , َهى  ْو

وزبما  مه وشسابه واإلاػٌ بهدوءال يهخم بؿها

اطخعجل في مػٌ ؾهامه ألهه ًجد اوشًاال 

اغت البدهُت  داخلُا في هُظه وختى ْد الٍس

ٙاز همىم إلاا ٌشًل جُ٘حره مً يهملها   .. وؤَ



إلاا ًمخل٘ه الىدل مً  ًمخل٘ىن الهصم داثما 

لً٘ طسنان وشاؽ ونصم خحن ًخسج الهظل 

لخُاة ما ًطُبهم ؤلاخباؽ نىدما ًسون ؤن ا

غدهم ؤخُاها ومو هرا الاخباؽ َهم ًمخل٘ىن 

ْدزة نلى ججدًد زوح الهصم في داخلهم  وذلٚ 

ٗاء الري ًمخل٘ىهه  ٗاء لديهم , والر لخىْد الر

إحي بظبب ٖثرة الخإمل  ًدخاج َٓـ لطٓل ٍو

والخُ٘حر , وحعجب اإلاسؤة بهم لظبب آخس يحر 

ٗاء ..  الخىان ؤنهم ؤصخاب مىهبت وذ

ْاٛ بهؼ مً وضِ ؤصخاب الهُىن 

 الهظلُت ؤنهم : 



ت واإلادبت والجماٛ"  "ًخطُىن بالهٍُى

وهرا خُٓٓي َهم ؤًػا ًمخل٘ىن مو هره 

الطُاث ضُت السوميظُت لهرا جخُلىا ذلٚ : 

خىىن مدب وناشٔ وحماٛ زوحي نىدما 

ججخمو هره الطُاث في شخظ َظُ٘ىن مً 

 ؤٖثر الاشخاص زوماوظُت ..

ْت َهم ًدبىن ألاهاْت ل٘جهم ال باليظبت لألها

ًجُدونها بال الُٓل مجهم ممً َهم هُظه و 

بهػهم ال ًمخلٚ مٓدزة مالُت لهرا ال جكهس 

ؤغُُىا بلى ذلٚ اهمالهم  نلُه ألاهاْت

ل بما هى ؤهم  ألحظادهم هدُجت الخُ٘حر الؿٍى



نىدما  بال  اهمالهم وال ً٘دشُىن باليظبت لهم 

اخخُاالث ًمسغىن ؤو نىدما ًجخمهىن في 

سون اهخمام الىاض بإهُظهم َُىكسون بلى  ٍو

لً٘   ؤهُظهم باشدزاء لهرا الاهماٛ الخاضل 

 بهػهم  ًخهدي هره اإلاسخلت نىدما ًجد بهؼ

 الاهخمام مً شوحخه ؤو خحن ًىهب الثراء ..

 َهرا 
 
نىدما ْلذ ؤنهم ؤصخاب ملل ٖثحر ؤخُاها

 َٓد زؤًذ ال٘ثحر مً 
 
ال ٌهجي ؤنهم ؤْل وشاؾا

خاب الهُىن الهظلُت ممً ًمخل٘ىن مٓدزة ؤص

هم ثرة جدٖس   . ٖبحرة في جدُحز الىاض ليشاؾهم ٖو

 



 

 

مالخكاحي الخاضت نً ؤصخاب الهُىن 

 الهظلُت :

ًمخل٘ىن ؾُبت في ْلىبهم وذلٚ لخدُحز الخىان 

 لديهم .

ال ًمخل٘ىن الطساخت مو ؤهُظهم لهرا  

ؤخؿاء ْد جادي بهم بلى مً   ٘ثحر سج٘بىن الً

 الشهىز بالُشل ..



لديهم ْىة  زٓت لً٘ الثٓت جخػاءٛ وجىهدم  

اإلاىدشسة َهره بذا مازطىا الهاداث الظِئت 

الهادة جُٓدهم الثٓت بإهُظهم وهي طبب 

ل٘ثحر مً مشاٗلهم الىُظُت والصخُت وطبب 

ؤنهم ٖما  لالطدثازةحهلٓهم بهره الهادة وخبهم 

  ل٘م ؤصخاب ؤحظاد خازة مً الداخل 
ُ

ْلذ

هىة حظً٘ شألن الخىان والسوميظُت وال

ألابدان الخازة وألشسح ل٘م مهجى ) ألابدان 

الخازة ( وحب نلُىا ؤن هخٙلم نً الؿباجو 

 ألازبهت التي ذٖسها نلماء الؿب ْدًما ..

ل٘جي طإٖخُي في هرا ال٘خِب برٖس ما ًمثلهم 

 مً الخلُـ :



:  الخلـ صخاب ألابدان الخازة ًمثلهم  َإ

الطُساوي والدمىي ومً ؤهم نالمخه اضُساز 

 الجلد او اخمسازه واضُساز الهُىحن ؤًػا ..

وهره الخسازة جسيبهم بالجيع ٖثحرا ل٘جها جصداد 

د مً  نىدما ًمازطىن الهاداث الظِئت َهي جٍص

 شهىتهم الداخلُت ..

مً  وبذا طُؿسث نلحهم هره الهادة وجم٘ىذ

ؤحظادهم َةنهم ًبدثىن نً الهالْاث إلشبام 

هصواتهم الداخلُت ل٘جهم مو ذلٚ ال ٌظخًىىن 

 نً الخب ..



الُّس بحن ضاخب الهُىن الهظلُت الري ال 

 وبحن الري ًمازطها : الهاداث الظِئت ًمازض 

ؤن الرًً ال ًمازطىن الهادة لديهم زٓت ٖبحرة 

بإهُظهم وؤنهم ٌهخمدون نلى ؤهُظهم مىر 

 الطًس وال ًيخكسون مظاندة مً ؤخد

لهرا اث الظِئت بِىما ًُخٓد مً ًمازض الهاد

َهي ؤٛو مطدز مً اإلاطادز التي ججهلهم 

 ندًمي الثٓت بإهُظهم ..

د ًُخٓد ؤخدهم لهره الثٓت زيم ؤهه ال  ْو

ًمازض الهادة َإْٛى في خالخه هره ؤهه لم 

ًجد مً ٌظانده نلى َهم هُظه وجددًد 



طًس لهرا ًُخٓد للثٓت َةذا ٖبر ؾمىخاجه في ال

واشخد نىده اهتهذ به بلى نطبُت داثمت 

 وشخاث داثم ..

ًمخل٘ىن ْدزة نلى الابدام خطىضا بذا 

 وحدوا اإلادًذ والخُاٍ الىاض خىلهم .

صخاب الهُىن الهظلُت الانتراٍ ؤال ًدب 

لهرا ًلٓىن باللىم داثما نلى ؤشواحهم  بخؿإهم

لبظىنهم زُاب الخؿإ داثما خطىضا اذا  ٍو

اث اَخٓدوا للثٓت هدُجت ممازطتهم للهاد

 ؤو طىء التربُت ..الظِئت 



ٗاهذ اإلاسؤة جدب شوحها ل٘جها ج٘سه َُه َ ةذا 

هره الطُت َهلحها ؤن ال جخرمس مً هره 

الطُت َهي بن لم جسع نىه في هاخُت البد ؤن 

ىكس بلى ؤلاًجابُاث في الىاخُت ألاخسي َلً ج

ًجب ؤن حهلم و ًػسها بن ْبلذ بلبع الخؿإ 

 برهبهؤن شوحها الري ًلبظها الخؿإ وال ٌهتٍر 

هى في الخُٓٓت ٌهلم ؤهه هى اإلاخؿئ وزبما 

 حًلب نلى هرا ًىما ما وانتٍر برهبه ....

ًداٛو ؤصخاب الهُىن الهظلُت ؤن ًجدوا 

ٔ ؾمىخاتهم لهرا ًيبغي ْىة حهُجهم نلى جدُٓ

نلى ٗل مً جصوحذ بطاخب نحن نظلُت ؤن 

حظخمس في دنمه هُظُا وال جسهٓه بالخرمس َهى 



ذ الىجاح طُػهها مىغها نالُا ولً  في ْو

ٖما ًيسخى َػلها وذلٚ ألنهم حدًسون بالثٓت 

  ل٘م مً ْبل 
ُ

ِخدا ؤولً ًخرلىا ْلذ  ْو

 مههم في بؾاز ألاشمت الىُظُت ..

 ؤود ؤن ؤْٛى :في الجهاًت 

ؤهٚ بذا ٖىذ ضاخب نحن نظلُت ولم ججد 

بهػا مً هره الطُاث في هرا ال٘خاب ال ٌهجي 

ؤنها ال جىحد نىد يحٕر ل٘جها جخُاوث بحن 

بوظان وآخس  َالهظل ًمخلٚ ال٘ثحر مً دزحاث 

ل لىن ًدبو للىن الصهىز التي اهخٓل  اللىن ٗو

ىاثده .. ل لىن له ضُاجه َو  َحها الىدل , ٗو



ىا مً ؤصخاب الهُىن الهظلُت ؤن ؤزح

خبرووي بها  ٌسجلىا مالخكاتهم نلى ؤهُظهم ٍو

د ألنها ْد جىُو يحره ..  نبر البًر

ت لدي ؤصخاب  هره ؤهم الطُاث اإلاشتٖر

د ال جمخلٚ بهؼ هره  الهُىن الهظلُت ْو

الطُاث ولِع ألنها خاؾئت بهما ًخًلب 

البهؼ نلى بهؼ الؿباجو الظِئت مو مسوز 

نمس دوز ل٘جهم في الًالب لديهم  الصمً ولٙل

 هره الطُاث ..

 

 



 

 

 الهُىن البيُت

 

 

 

 



ب٘م ؤنصاءي الّٓساء ًٓاٛ ؤن اللىن مسخبا 

البجي هى اللىن ألاضلي للهُىن زبما ألهه لىن الؿحن 

الري خلٔ مىه ؤلاوظان وهدً آلان هخٙلم نً ألاضل 

 في الهُىن بهه اللىن البجي ..

 

ٗان الؿحن الري خلٔ  مىه البشس ًدمل حمُو بذا 

ت مً طِئت وخظىت َهرا ٌهجي ؤهىا  الطُاث البشٍس

 ؤمام نُىن جدمل ضُاث ٖثحرة ..

 

في دزاطاث ٖثحرة إلاجمىنت ٖبحرة مً الىاض نً ؤٖثر 

ٗاهذ  الهُىن جبهث في الىُع الساخت والؿمإهِىت 



الىدُجت هي الهُىن البيُت , اللىن الترابي ) الؿحن ( 

 خاضت نىدما
 
ًمتزج بٓؿساث اإلاؿس  ,   حمُل حدا

َهى لىن بًجابي ًسمص لألزع والؿبُهت والىاض جثٔ 

بالؿبُهت ألنها جبهث الدٍء ,  والساخت الىُظُت 

لهرا مً ًىكس بلى ؤصخاب الهُىن البيُت ًجد 

ؾمإهِىت في هم    والُّس بحن اللىن الاطىد والبجي ؤن 

ا  البجي ؤٖثر لؿُا  ألن اللىن الاطىد ؤٖثر حدًت , لهر

ٗاث ال٘بحرة اللىن البجي في الدناًت  حظخخدم الشس

 ألهه ًبهث الساخت والثٓت في الىُع .

      لهلي ؤذٖس ؤهم ضُت جمحز ؤصخاب الهُىن البيُت: 

 ) الخظاطُت (

 ل٘جي لً ؤجٙلم نً الخظاطُت بال في آخس ال٘خاب .



ؤصخاب الهُىن البيُت زخماء لؿُاء لديهم حاذبُت 

خاضت ومجتهدًً في ٗل شخيء , لهل ذلٚ ٌهىد للىن 

ألازع َاألزع ْىٍت وال جخىِْ نً الهمل في 

الاهباث واخساج الُىابُو وهي مسخسة لىا زخُمت بىا 

ت ويحرها مً  نؿىَت جمثل دوز ألام باليظبت للبشٍس

 اإلاخلىْاث  

ث وجدخػً َىْها حمُو ول٘ىنها حظخٓبل ألامىا

الطُاث وجىبذ ألاشجاز والىباث وجمأل بُىجىا 

بالخحراث َٓد وزر ؤصخاب الهُىن البيُت مجها هره 

الطُاث , وال ٌهجي ؤن ً٘ىن هرا بشٙل مؿلٔ 

ه ومجهم اللئُم  ؤي ؤن  َمجهم البخُل ومجهم الٍ٘س

ال٘الم ال ًدمل نلى حمُو ؤصخاب الهُىن البيُت 

لٓىاند  ولى شبهتها باألزع َهىإ شروذ نً ٗل ا



لُهمخم اإلآطىد َاألزع ؤًػا َحها ؤماًٖ ضالخت 

 لإلهخاج وؤخسي ال جطلح لصخيء ..

الدشابه ال٘بحر بحن ؤصخاب الهُىن البيُت وبحن 

 ألازع ًجهلىا ؤٖثر َهما لهاالء ..

بت مً الهُىن الهظلُت  الهُىن البيُت ْد ج٘ىن ٍْس

لهظلُت لهرا ْد  ًدمل بهػهم ضُاث الهُىن ا

ولهرا البد مً الاؾالم نلى ٖخاب الهُىن الهظلُت  

 الظابٔ ..

د ْالها  الخددي مً ؤهم ضُاث الهُىن البيُت ْو

ال٘ثحر مً الىاض وزؤًذ هره الطُت بىُسخي خحن 

هم , َهم ًدبىن  دت ٖبحرة ممً ؤنَس ؾبٓتها نلى شٍس

د ذٖسث طابٓا ؤنهم ًجتهدون في ٗل ؤمىز  اإلاىاحهت ْو



ىن ال٘ظل بال مً شر  نً الٓاندة خُاتهم َال ٌه َس

 ذلٚ مً ْبل لً٘ اإلاشٙلت ج٘مً في 
ُ

ٖما ْلذ

 الخظاطُت والخإزحر الخازجي ..

ؤصخاب الهُىن البيُت ًدبىن الخهاون وال ً٘خُىن  

بخهلم شخيء واخد َهم مً الثلت الرًً ًدبىن 

الُىىن بإهىانها وهرا ما ًجهلهم ؤٖثر ْدزة نلى 

دون َهله لً٘ ْد جخطادم هره  الخهبحر نما ًٍس

الخطُطت مو الخجل الري ٌهتريهم , َالخجل 

 .. ضُت ؤطاطُت َحهم

 الهىاؾِ واإلاشانس :

ضُاث مىحىدة في حمُو  ؤو البًؼ الخب وال٘سه

البشس َىدً ه٘سه وهدب لً٘ ؤصخاب الهُىن 



رلٚ بن ٖسهىا   ٗان ذلٚ بشدة ٖو البيُت بذا ؤخبىا 

ًمخل٘ىن غبؿا َهم ً٘سهىن بشدة , ؤي ؤنهم ال 

لهىاؾُهم , حظخؿُو ؤن حهتٍر برلٚ دون نىاد , 

َإصخاب الهُىن البيُت ال ًجُدون غبـ نىاؾُهم 

نلى اله٘ع مً ؤصخاب الهُىن الهظلُت َهم ؤٖثر 

 غبؿا .

ًخإزس  ؤصخاب الهُىن البيُت  بالىطـ اإلادُـ , 

وهره مً ؤٖثر مشاٗلهم الىُظُت خُث ؤنهم ًمخل٘ىن 

خظاطُت ناؾُُت  وجصداد هره الخظاطُت ٗلما 

اشداد قالم اللىن البجي ختى ًطل بلى اللىن الاطىد 

 وهى ألاٖثر خظاطُت نلى ؤلاؾالّ ..  

 



 الخظاطُت :

لهاؾُُت والظبب لؿاإلاا شٙى ال٘ثحر مً الخظاطُت ا

ندم اإلآدزة نلى اليظُان والدظسم في السد ألنهم  

و بالٙلماث ؤو ألاَهاٛ , ال ٌظخؿُو  ؤصخاب جإزس طَس

ؤصخاب الخظاطُت اإلاُسؾت مً الخد٘م بهىاؾُهم  

ومً بحن هاالء الًالبُت الهكمى هم ؤصخاب 

 الهُىن البيُت .

دظسنىا في  ال ًم٘جهم الطبر ْلُال  ْبل ؤن ًد٘مىا ٍو

 ُِ زدودهم َُِ٘ ًم٘جهم الخهامل مو يحرهم ٖو

 ًم٘ىىا الخهامل مههم ؟



ٓت خظً الكً ,  باليظبت لهم البد ؤن ًخهلمىا ؾٍس

الكً  ىانلى شخيء البد ؤن جدظى ىاْبل ؤن جد٘م

 .لهم ألانراز  ىاوجلخمظ

لم ججد ؤي نرز َٓل في هُظٚ بنهم ال لىُترع ؤهٚ 

اءة قاهسة ًٓطدون ؤلاطاءة بلي , ختى لى زؤًذ ؤلاط

صث مىحهت بْل في هُظٚ ال ؤقً ؤنها  لي , ألهٚ بن ٖز

ودْٓذ نلى ٗل شخيء َهرا  ٌهجي ؤهٚ طخهِش الهسم 

 في مسخلت الشباب , 

واخدم هُظٚ في هره اللخكت َٓـ نىدما ج٘ىن في 

مىِْ حازح ؤو حظمو ٗلمت جكً  ؤنها ْد ججسخٚ 

ل ) ألامس بظُـ ( زم ابدظم  َاخدم هُظٚ ْو

 ِْ ؤو الٙلمت ,وجىاسخى اإلاى 



ْل في هُظٚ لً جػسوي َهي مجسد ٗلمت , ْل في  

هُظٚ لظذ الىخُد الري ًٓو في هره اإلاىاِْ 

هىإ اإلاالًحن مً البشس ٌظمهىن الٙلماث الظِئت 

لُال ونهازا إلااذا ؤهخم .. زم ابدظم ؤو اضخٚ وؤبهد 

 ٗلمت الىطىطت نىٚ ..

وخاَل داثما نلى الاطخهاذة  مً ٗل  شخيء َهي 

اًت لٚ مً الىطىطت والشُاؾحن ) شُاؾحن خم

 ؤلاوع والجً ( .

لخهلم ًامً لدًه خظاطُت ناؾُُت مُسؾت ؤن 

الخُاة مظخمسة بدصهٚ ؤو بُسخٚ , مظخمسة طىاَء  

بىطىطخٚ ؤو بهدمها , َهل جُػل ؤن حهِش ٖئِبا 

والخُاة مظخمسة ؤم حهِش طهُدا وهي ٖرلٚ 

ألنها مظخمسة  , ولخهلم ؤهٚ لً جاخس ؤي مطِبت 



لِظذ بُدًٚ ولً جدَو ؤي بالء ولً حظخؿُو 

ىة شخطِخٚ . مداطبت البشس   بال بطمخٚ ْو

 نً  ؤصخاب الهُىن البيُت  :
 
 مهما

 
 طإْٛى لٚ طسا

ؤصخاب الهُىن البيُت لديهم ْىة ٖبحرة في جدُٓٔ 

ت الىجاخاث ألنهم مً نشاّ الًُ  ولديهم نبٍٓس

الخظاطُت ولً٘ اإلاشٙلت ج٘مً في الخًلب نلى 

اإلاُسؾت وهىإ  ال٘ثحر مجهم  ْد حًلبىا نلحها َمً 

ٗاهذ نُىهه بيُت وهى آلان ًٓسؤ ٗلماحي وشهس بإن 

ال٘الم ال ٌهىُه )  ؤنجي الخظاطُت الهاؾُُت ( َهرا 

 ٌهجي حًلبه نلى هره الخظاطُت ,

لً٘ ال هيسخى ؤن هىإ ال٘ثحر مجهم ْد وضل بلى  

خػىنه   مسخلت مً الىطىطت الىُظُت هدُجت



للػهِ وابخهاده نً هللا وحهلٓه بالدهُا  الُاهُت , 

د ًطل بهم ألامس هدُجت الىطىطت بلى خلٔ ؤهاهُت  ْو

لىبهم  وحشو وهرا ٗله ألنهم لم ً٘سمىا هُىطهم ْو

ا ؤهملىها ..
ّ
 َخيخٓم ؤزواخهم مجهم إلا

لِع هىإ ما ًدنىا بلى الخىٍ لً٘ ًجب ؤن 

هم نىامل جُهمىا ؤهُظ٘م ألن َهم الراث هى ؤ

 الىجاح الىُسخي ..

ًا ضاخب الهُىن البيُت نلُٚ  ؤن جىًْ ؤن لدًٚ 

ال٘ثحر لخٓدمه َال جُإض , وؤما هره الهالْاث 

الظِئت التي ؤؾاخذ بٓلبٚ ًم٘ىٚ ؤن جخجاوشها 

 لها ..
 
ِٔ باال  ٖإي ؤشمت وال جل

 



 ألاهاْت :

ٗاألزع ٖما ْلذ ل٘م ,  ؤصخاب الهُىن البيُت هم 

ً وؾبُهت ألازع ؤن ىت جدب ؤن جتًز ها جدب الٍص

 بالىزود وألاشجاز واإلااء ويحر  ذلٚ ..

د اٖدظب اصخاب الهُىن البيُت هره الطُت مً  ْو

هشٓىن ألاهاْت  ؤمهم ألازع َهم ًدبىن الجماٛ َو

وفي ٗل خاالتهم ختى لى لم ًمخل٘ىا اإلااٛ َهم يهخمىن 

 بإهاْتهم , وهىا ًساودوي طااٛ :

لبيُت مو ؤصخاب هل ًخىأَ ؤصخاب الهُىن ا

 الهُىن الهظلُت ؟

زبما طُددر بهؼ الخىاَس بُجهما وندم الخىأَ 

ألشُاء ندًدة مجها ألاهاْت والاهخمام َإصخاب 



الهُىن البيُت ًدبىن ألاهاْت ويهخمىن بإهُظهم نلى 

اله٘ع مً ؤصخاب الهُىن الهظلُت , َالٓلُل مً 

ؤصخاب الهُىن الهظلُت مً يهخم ألهاْخه ؤو حظده 

صداد هرا في السحل ؤٖثر مً اليظاء َؿبُهت اإلاسؤة  ٍو

ٗاهذ ضاخبت نُىن  الاهخمام نلى ٗل خاٛ ختى لى 

نظلُت َهي تهخم لً٘ اإلآطىد هىا السحاٛ دون 

 طىاهم .

في ال٘خاب الظابٔ نىدما جددزذ نً ؤصخاب " 

ت  الهُىن الهظلُت ْلذ ل٘م ؤن ؾبُهتهم هاٍز

مخل٘ىن خسازة داخلُت لهرا ًمخاشون بالهطبُت  ٍو

 " وندم الانتراٍ بالخؿإ والشهىة الجيظُت .

صخاب الهُىن البيُت ٖما ْلذ ل٘م هم مً ؾبُهت ؤ

ؤزغُت والازع بازدة لهرا ال ًمخل٘ىن في  داخلهم 



ٗاَُت ولهرا ْد جخىأَ البرودة مو الخسازة  خسازة 

لخهؿي ؤحىاء مهخدلت , ؤي ؤن ؤصخاب الهُىن 

الخلـ  وهم مً مصاج البيُت ًمخل٘ىن ؤمصحت بازدة ,

ؤي ؤنهم ؤٖثر وطىطت  ) ًم٘ى٘م مساحهت الؿباجو (  الظىداوي 

وجصداد الىطىطت لديهم مو اشدًاد الخظاطُت 

الهاؾُُت , نىدما ًطابىن بمشٙلت هُظُت جسجبـ 

 بالخب ؤو الخرالن ..

جصداد اإلاشٙلت لديهم مو غهِ ؤلاًمان  , َبهػهم 

خحن ًتٕر الطالة ؤو ًبخهد نً هللا ًجد ال٘ثحر مً 

الىطىطت وال٘ثحر مً ألاخصان الداخلُت وجصداد 

اتهم طهادة مو  الخظاطُت نىد ذلٚ , وؤٖثر ؤْو

ٗاز والطلىاث , والظبب في ذلٚ  مداَكتهم نلى ألاذ

ٗالظُل وؤصخاب الهىاؾِ  الجُاشت ؤن نىاؾُهم 



ًدخاحىن لالؾمئىان الىُسخي ال٘بحر وال ًجدون هرا 

 الاؾمئىان بال في الٓسب مً هللا .

 المباقة :

ىذه  صفة رائعة جدا في أصحاب العيون البنية  
يمتازون بالمباقة في تعامميم وال يحبون إيذاء 
أحد ويتميزون باليدوء كاألرض قّمما تزعج من 

لبقة أنيقة في  فوقيا فإذا أردت أن تتزوج امرأة
طبيعتيا دون تصنع فعميك بصاحبة العيون 

 البنية فيي كذلك ..

 



 األحالم واألمنيات :

من أكثر الناس حمماً  فمدييم رغبات كثيرة 
وأحالم يتمنون أن تتحقق تمتاز ىذه األحالم 
حساس لطيف جدًا , ربما يتناسب  بعواطف وا 
أصحاب العيون العسمية مع البنية وذلك التوافق 
يكمن في األحالم فصاحب العيون العسمية كثير 

 التخيل وصاحب العيون البنية كثير األحالم ..

 

 

 



 االستقرار :

رغم ىذه الحساسية المفرطة وغيرىا من 
وسوسة أو ىيجان في العواطف إال أنيم 
يرغبون دائما باالستقرار اليادئ ,  يبحثون عن 
المكان المميء باليدوء ولو حالفيم الحظ 

وا ىذا المكان لتمسكوا بو لرغبتيم الشديدة ووجد
 بذلك ..

 

 

 



 نشاطيم :

 أكثر نشاطاتيم ليمية 

ألن األحاسيس تتدفق كثيرًا  في المساء ..وألن   
 قموبيم  رقيقة جدًا  ..

 

باليظبت لي ؤطخدب الهُىن البيُت في اليظاء وال ؤطخدبه 

دخاج بلى الهؿِ  في السحاٛ ألهه بسمص للػهِ ٍو

يبغي ؤن ٌظاندوا في ذلٚ ال  ؤن ٌظاندهم والسحاٛ ً

 ؤخد ..

 



 باخخطاز :

برنىن في الُىىن الجمُلت ,  ت ٍو ًمُلىن  بلى الهبٍٓس

ختى لى دزطىا ؤشُاء نلمُت ال ًخىُْىن نً مخابهت 

ظخجُبىن للهاؾُت ًخؿلهىن  الًُ ؤو الهمل الُجي َو

داثما بلى ما هى ؤَػل ه٘را هم ولديهم ضُت 

وهي مً ضُاث اإلاصاج الظىداوي  حمُلت زؤًتها ٖثحرا 

ظخؿُهىن ؾسخها بشٙل  ٙازهم َو ؤنهم ٌهُدون ؤَ

ؤَػل في اإلاظخٓبل إلآدزتهم نلى الخُ٘حر بشٙل ؤٖثر 

 طالمت خاضت نىدما ًجدون َسضت لرلٚ .

صون ٖثحرا نلى ذواتهم لدزحت ْد  اإلاشٙلت َحهم ًٖس

ٙاز  جزنىن نً ؤهُظهم ال٘ثحر مً ألاَ جػهُهم ٍو

خخلىن نجها    مما ٌهسغهم للىطىطت والىهم ..ٍو



 

ٖما ْلذ  في الظابٔ هدُجت خظاطُتهم ٌشهسون 

٘ثرون مً الشٚ والكً  ولىُسع   باإلهاهتداثما  ٍو

با مىه  بهمع مو  ؤهه ْد زؤي  ؤخدا ما ًخددر ٍْس

ؤخد ؤخس َةهه  إلاجسد السئٍت ًكً ؤنهما ًخددزان نىه  

 وهرا ما ٌظبب الاغؿهاد الىُسخي ..

د ًكهس نلحهم ال ًسغىن بإْ ل مما ًخىْهىن  ْو

الُسح وخالٛ لخكاث ْلُلت ًىٓلب اإلاصاج لديهم 

 هدُجت لرٖسي ؤو ؤي جإزحر خازجي ..

ال ٌظامذ وال ًيسخى ؤلاطاءة , َهره الاشُاء ٌهخبرها 

مخاشون بال٘بذ ا لداخلي  مً ؤلاهاهت ال٘بحرة  ٍو

 َُطبىن يػبهم َجإة  ..



 

 الهُىن الظىداء

 

 

 



نً الهُىن الظىداء , وهره الهُىن هدً هخٙلم آلان 

لها ال٘ثحر مً الطُاث  ل٘جها مٓازبت للهُىن البيُت 

ألن الهُىن البيُت والظىداء جدبو للمصاج الظىداوي  

لما اْترب لىن  د ْلذ طابٓا ؤنها جخإزس باإلادُـ ٗو ْو

 الهحن مً الظىاد اشداد هرا الخإزس .

 ؤن ؤْسن 
ُ

 ْبل ؤن ابدؤ برٖس ضُاث الهحن انخدث

اللىن بما ًمثله مً الؿبُهت , بن اللىن الاطىد 

داثما ما ً٘ىن مخخبئا في حىٍ ألازع مثل الىُـ 

والُدم واإلاهادن والصخىز اإلاىطهسة الظىداء 

مت وهرا ْبل الاٖدشاٍ هي مجسد  وألاحجاز الٍ٘س

حجازة يامػت ول٘جها زمُىت , وهرا ٌهجي ؤن 

ؤصخاب الهُىن الظىداء لديهم هره الطُت وهي 

ُت الًمىع والخمحز العجُب , لً٘ ال ٌهجي ؤنهم ض



ال ًمل٘ىن ضُاث طِئت وهرا ما ؤود جىغُده الان 

 في شسحي لطُاتهم ..

بما ؤنهم مً اإلاصاج الظىداوي َهرا ٌهجي ؤنهم شدًدو 

الخظاطُت والخإزس بل بن الخظاطُت لديهم ؤٖثر مً 

الخظاطُت لدي باقي الهُىن مما ًجهلىا ؤٖثر خرزا 

ٗلمت ْد ال هدظب لها خظابا ْد  مههم َٙل

 حًػبهم  وجبهدهم نىا ..

ًمخاش اصخاب الهُىن الظىداء بالهاؾُت الٓىٍت 

ٓدمىا ٗل ما  د جطل بهم بلى ؤن ًخهمٓىا بالخب ٍو ْو

لديهم للمدبىب َٓـ ألحل ؤن ًجدوا مىه ؤي 

ابدظامت ؤو زغا لً٘ ذلٚ ال ًمىو مً وحىد يحرة ْد 

صخاب يحرة شدًدة جادي بلى خالَاث ٖبحرة َهم ؤ

 . ؤٖثر مً باقي الهُىن 



ومً الطُاث التي ًدبهىن بها الهُىن البيُت 

والهظلُت الخىان ؤي ؤن لديهم دزحاث ٖبحرة مً 

 . الخىان

 الهىاؾِ :

ال ٌظخؿُهىن الخد٘م بهىاؾُهم ويالبا  ما ًخدخل 

بخهد الهٓل في هره الخالت  الٓلب في الهىاؾِ  , ٍو

اإلاُسؾت التي لديهم واإلاصاج , وذلٚ للخظاطُت 

 الظىداوي الري جٙلمذ نىه في الهُىن البيُت ..

ًدخاج ضاخب الهُىن الظىداء بلى غبـ نىاؾُه 

ثرة  وذلٚ ً ٖو بٓساءة الٓسآن وجُظحره و بالخمٍس

الاؾالم نلى ال٘خب ألنها ججهل مىه بوظاها ًخخلِ 



٘دظب في  ذلٚ  نً بُٓت ؤصخاب الهُىن الظىد ٍو

 ٘م بهىاؾُه ..ْدزة نلى الخد

ًمخلٚ ؤصخاب الهُىن الظىداء ْدزة نلى بهجاش 

 ؤنمالهم بدْت وبسجِب .

ٗاء وطسنت الخُل وألن الراٖسة لديهم  خمحزون بالر ٍو

خرٖسون ؤدّ   ٍو
 
ْىٍت ال ًيظىن الجساح مؿلٓا

الخُاضُل ألي مىِْ مس بهم وطبب لهم ؤإلاا ؤو 

 اهؿبانا خاضا ..

 في الخب :

داء بخالضا في الخب لدي ؤصخابا لهُىن الظى 

ظخدٓىن ؤن هٓسؤ ْططهم في الخب َهم نلى  َو

 
ُ

بخالص وجمظٚ ٖبحر بمً جدبه نُىنهم ولهرا ْلذ



ل٘م ؤهه البد مً غبـ نىاؾُهم َلسبما ًدبىن 

ٙاززت وهى  في ؤلاهار ؤٖثر  الصخظ الخؿإ َخددر ال

هذ ضاخبت الهُىن الظىداء  مىه في الرٖىز وبذا ْو

ؤو ال ً٘ترر بدبها َةنها  في الخب لصخظ ال ًدبها 

 لُهل هرا وزبما ؤضابتها الىطىطت ؤو 
 
طدىدم ٕ زحرا

ٙاز الظلبُت َدراِز ؤًتها ألاهثى ..  ألاَ

 َٓدان الظُؿسة :

هرا  ما جددزذ نىه وهى َٓدان الظُؿسة نلى 

نىاؾُهم وال٘أبت التي جطُبهم ًطهب بخساحها بال 

ٗان لدًه بًمان  وج  .ٓىي مً امخلٚ ْىة وحهلٔ بسبه و

 

 



 الًمىع :

ْلذ ل٘م في اإلآدمت ؤنهم ًمُلىن بلى ألاحجاز 

مت الظىداء والىُـ والُدم الدجسي ويحره مً  الٍ٘س

ٗاإلاهادن  ال٘ىىش اإلاخبىءة في ألازع وهرا ما ًجهلهم 

الًامػت الثمُىت وؤن ً٘ىن لدًٚ ضدًٔ ذا نُىن 

ل ما  طىداء هرا ٌهجي ؤهٚ ال حهٍس نىه ال٘ثحر ٗو

ه هى شخيء  ال ًرٖس َهىإ ال٘ثحر  مما خُي حهَس

 خلِ جلٚ الهُىن ..

 الًحرة :

ؾبُعي ؤن ج٘ىن لديهم يحرة نكُمت ألوي ٖما ْلذ 

ل٘م بنهم ًدبىن بهمٔ وال ٌظخجُبىن لىداءاث 



الهٓل َلؿاإلاا جبدا ْلىبهم بالهمل ْبل نٓىلهم 

 م ْدزتهم نلى الخُ٘حر بهٓالهُت .ولهرا جُّى نىاؾُه

 اإلاشانس  اإلا٘بىجت 

بذا ٖىا هخددر نً شخظ يامؼ َؿبُعي ؤن 

ً٘ىن ذا مشانس م٘بىجت ألهه ال ًبىح ألخد بإي طس 

وال ًخددر نً مشانسه الداخلُت َُددر ال٘بذ 

خحن ذلٚ وهى ال ًثٔ في ؤخد لُُصخي بلُه ؤطسازه 

 طىي مً ًدب ..

 الاحخمانُت :

ٗاهذ اإلاشانس م٘بىجت والًحرة قاهسة والخصن  بذا 

والخظاطُت َٙل هرا ًدٛ نلى ؤنهم احخمانُىن مو 

مً ًدبىن  ل٘جهم ًُخٓسون بلى اإلاسح وال ٌظخؿُهىن 



كهسون جإزسهم بقهاز اإلادازاة َهم ًجزعج ها ٍو ىن طَس

د ًجزعجىن مً هرا ال٘الم اًػا َُخإزسون  بظسنت ْو

ا وحهلُٓاث نلى وزبما طإحد بهؼ السطاثل ؤًػ

هرا , ل٘جي ؤخب ؤن ؤوضح لٙل مً لدًه نُىن 

طىداء وحب نلُٚ ؤن جُهم هُظٚ ختى ال جٓو في 

 الخؿإ ..

 

 

 

 

 



 

 

 الهُىن الصزْاء
 

 

 

 

 



ًدبو هرا الطىِ بلى  الخلـ البلًمي البازد  وهم 

 حصء مً ؾبُهت اإلااء الهاشٔ للظماء 

في البداًت البد ؤن ؤبحن ل٘م ؤن البهؼ ٌهشٔ 

ضاخب الهُىن الصزْاء وذلٚ لجمالُت اللىن لً٘ 

ْبل ؤن هىكس بلى الجمالُت نلُىا ؤن ه٘دشِ ؤطساز 

 الهُىن الصزْاء , الؿبُهت اإلااثُت ..

جمخلٚ بذا ٖىا هخٙلم نً الهُىن الصزْاء َهي نُىن 

ل٘جها في اإلآابل جدب ذاتها  ؤًػا خظاطُت ناؾُُت 

بال مً ٖثحرا وزبما حظُؿس بهؼ ألاهاهُت نلحهم 

اطخؿام ؤن ً٘ظس هره الُٓىد  مً خالٛ خظً 

 جسبُت ؤو مثابسة شخطُت .



ٗاإلااء َاإلااء يامؼ ؤًػا وهى ٖما ُْل )  وبما ؤنها 

َظس اإلااء بهد الجهد باإلااء ( وما ذلٚ بال لًمىع 

اإلااء نً َهم البشس  والؿبُهت السؾبت البازدة جازس 

 ٖثحرا في الجظد َالبرود بشٙل نام لدي دخىلها

الجظد حظبب ال٘ثحر مً ألاشماث ٖما ْلذ ل٘م وؤٛو 

د  هره ألاشماث ) اليظُان ( والبالدة وال٘ظل ْو

حظبب الترهل وؤما نً الشهىة َهي غهُُت حدا في 

 ؤصخاب الهُىن الصزْاء ..

َةذا جصوحذ امسؤة نظلُت الهحن  مً زحل شزْاء 

الهحن َال ؤقً ؤنها طدخىأَ مهه َهي مً اإلاصاج  

 لجاٍ وهى مً اإلاصاج البازد السؾب ..الخاز  ا

 



وهدُجت لخلٚ السؾىبت البازدة ْد ًطاب هرا 

الصخظ بالبرص  والطدام واليظُان ويحرها مً 

ألامساع التي جإحي مو بسودة الجظد ٖما ذٖس ذلٚ 

 الؿب الٓدًم ..

وخدًثي هىا لِع نلى ألامساع بهما ؤجددر نً 

 الؿبُهت التي ًمخل٘ىنها ..

الهُىن الصزْاء ؤن ًمع ؤخد ما  ال ًدب ؤصخاب

ؤيساغهم الصخطُت َٓد ْلذ ل٘م ًدبىن ذواتهم 

 حدا وال ًدبىن ؤن ًمع ؤخد ؤيساغهم ..

ت  ًٌامسون ٖثحرا في خُاتهم َلديهم اإلاًامسة غسوٍز

 وهرا  ما ًجهلهم ؤٖثر حسؤة  ..



طبب خبهم لراتهم الخمُحز الري ًالْىهه مىر 

الهالم وهي لم  ضًسهم  َالهُىن الصزْاء هادزة في

 جخىاحد في َترة ٖما ذٖس بهؼ الهلماء ..

 س الهُىن الخػساء والصزْاء في ؤوزبا يالبا ..جىدش

لِع هىإ ال٘ثحر نً هره الهُىن َهي ضُه هجُىت 

 وهادزة ..

 

 

 

 

 



 

 الهُىن الخػساء 

 

 

 

 

 



الهُىن الخػساء هي نُىن مشابهت للؿبُهت ألازغُت 

واللىن الاخػس  مىدشس  في الازع لً٘ ؤصخاب هره 

الهُىن مشابهىن جماما ألصخاب الهُىن الصزْاء 

ٗاهذ نُىهه خػساء َلُٓسؤ الهُىن الصزْاء َال  َمً 

َّس في الطُاث لً٘ هىإ ضُت مىحىدة في 

ؤصخاب الهُىن الخػساء وهي خب اإلاظانده 

ٍٓدمىن ال٘ثحر  خاضت نىدما ًمخل٘ىن بًماها و 

 نمُٓا في ْلىبهم ..



ْاٛ  بهػهم  ؤنهم ًمخل٘ىن ؤهاهُت في خحن ذٖس  بإنهم 

ؤهاهُىن وهرا جىاْؼ َُِ٘ ً٘ىن ألاهاهُت مدبا 

 للخحر و اإلاظاندة ؟

ٗاهذ اإلاظانده لطالخه   ل٘جي  ًددر هرا َٓـ بذا 

م وهرا ؤهُي ذلٚ  زبما ًمخل٘ىن بهػا الخب ألهُظه

ال ٌهجي ألاهاهُت اإلاؿلٓت , َٙل بوظان لدًه ْدز مهحن 

 مً ألاهاهُت بال مً جؿهس مجها ..

ونمىما  هرا الىىم مً الهُىن لِع له ال٘ثحر مً 

الطُاث البهُدة نً باقي الهُىن َإخُاها جٓترب 

 الهُىن الخػساء مً الهظلُت ؤو الصزْاء وه٘را ..



 

 

 الهُىن السمادًت 
 

 

 

 



 

ؤي شخيء ًدىله للسماد , ْظىة في الخُاة بخساّ 

ومُل بلى خب الهطبُت والثإز هرا ما ًمحز الهُىن 

السمادًت وهي طاللت ؤًػا ْلُلت ولِظذ مىدشسة 

 حدا ..

وزبما ًُظس ذلٚ بالجهاًت الظِئت الًحر  هاَهت 

ه الىاز ًخدٛى بلى زماد وألازع  َالخشب نىدما جدْس

ؤَىاه البراٖحن نىدما جدّس حىَها جىُر السماد مً 

وهدُجت لرلٚ َةن ؤصخاب الهُىن السمادًت  ًمُلىن 



بلى الهطبُت والهىِ والٓظىة وهى لىن ًدٛ نلى 

 ْلت ألاضباى في الهحن ..

ال ؤدزي ؤًً ًخىاحد  ؤصخاب الهُىن السمادًت ل٘جهم 

 في الؿبُهت ؤْل الهُىن اهدشازا ..

 والخدًث نجهم لِع نمُٓا ألهه هادزا ما ٌهىِىا ..

 

 

 

 



 الًحرة وؤهىانها 

 

ٓت مخخلُت  م نً الًحرة , وبؿٍس
ّ
ؤخببذ ؤن ؤجٙل

بةذن هللا , في ٗل ًىم آالٍ البشس ًبدثىن في 

ٗاث البدث نً ٗلمت يحرة َبهػهم  مدّس

ًبدث نً الًحرة بحن اإلادبحن وبهػهم ًبدث 

ل واخد ًبدث نً شخيء  نً يحرة الخظد  ٗو

 في هرا اإلآاٛ ؟يهمه , َماذا طيخددر  

م نً 
ّ
د ؤن ؤجٙل ْبل ؤن ؤدخل في ؤهىانها ؤٍز

 شحئ مهم , 



 :َاهدبه 

الخصن , الًحرة , الُسح , الًػب , الخٓد , 

الخب , ال٘سه .... ٗل هره الهىاؾِ نىدما 

جخدّسٕ في ضدوزها هخًّحر , َةما ؤن حظبب لىا 

د في  ظال واٖخئابا وبما ؤن جٍص وشاؾىا خمىال ٖو

ٗاجىا , وهره الهىاؾِ هي ؤشبه بالبخاز  وخس

َهىد هُجان الهىاؾِ ًصداد البخاز في 

ضدوزها َِظبب لىا الػُٔ او اليشاؽ ؤو يحره 

... وزّبما ًخطاند هرا البخاز بلى زئوطىا  َمً 

ٗان  د الىىم ذهب نىه الىهاض ومً  ٗان ًٍس

طلُما زبما ؤضابه الطدام وبهؼ الهىاؾِ 

هصوٛ  في  سة اإلاخطانده جدظببمً ٖثرة ألابخ



وهرا ال٘الم ْلخه ل٘م نلى طبُل دمىم الهحن ,

ل لىُهم هره الهىاؾِ , َٓسهتها بصخيء  ُّ الخخ

خُٓٓي لخطبذ خُٓٓت , َطازث الهىاؾِ في 

تي الخاضت ] بخاز [ .   هكٍس

وزّبما جٓىلىن إلااذا ؤجٙلم بإشُاء زّبما حدًدة 

 نلُ٘م , ْلذ مجُبا :

ُت ؤن الًػب هاز لٓد وزد في الظىت  الشٍس

جىؿُئ بالىغىء واإلااء , والاطترخاء وحًُحر 

خالت الجظم مً ُْام بلى ْهىد ومً ْهىد بلى 

ىا نلى ؤن الهىاؾِ  التي 
ّ
اغؿجام , وهرا ًدل

إنها وهمُت  مٓسوهت بالخُٓٓت  ال هساها ٖو



َهاؾُت الًػب مٓسوهت بالىاز ٖما ؤن ناؾُت 

د َهمخم الظهادة مٓسوهت بالبرد , وؤقى٘م ْ

اإلآطىد مً خالٛ هره الٙلماث , ومً غمً 

 هره الهىاؾِ ] الًحرة [ .

 الًحرة يما ؤن ج٘ىن مً شخيء  ؤو نلى شخيء :

َالًحرة نلى الصخيء ] الًحرة نلى اإلادبىب [  -

ولِع بالػسوزي ؤن ً٘ىن هىإ هٓظ في 

والخب , َالصوج ًٌاز نلى شوحخه اإلاىدة 

و ندم َُؿالبها بازجداء الثُاب الىاطهه ؤ

خسوحها بدون وحىده مهها ويحرة السحل نلى 

ؤهل بِخه مً ؤم وؤخىاث وبىاث .. وهره الًحرة 



بما ؤن ج٘ىن ؾبُهُت ٖما ذٖسث آهُا وبما ؤن 

ج٘ىن بظبب الشٚ واإلاسع َِشٚ السحل في 

ؤهل بِخه ألن زٓخه مهدومت وطبب َٓدان 

الثٓت مهسوٍ بما ؤن ً٘ىن لشحئ زآه في اهل 

ه ؤو مً ٖالم طمهه نجهم وبما  بِخه ؤزاز شٖ٘ى

ل السحل ؤن ً٘ىن الشٚ بظبب طىء نم

ومثاٛ هرا ؤن ًٓىم السحل بُهل ما ًثحر 

الشبهاث مً مدادزت اليظاء او الصها ؤو َهل 

اإلاى٘ساث َخٓىم هره ألاَهاٛ اإلاشِىت بصزم 

الشٚ في ْلبه َُكً في ؤهل بِخه الظىء , 

وهرا الشٚ واإلاسع له نالج بن شاء هللا 

 سه في مٓاالث ؤخسي .طإذٖ



والًحرة مً الصخيء ] يحرة اإلاسؤة مً اإلاسؤة  -

والسحل مً السحل [ وطبب هره الًحرة هى 

د ؤن ً٘ىن  خب الخُّى والخمّحز َالسحل ًٍس

د ؤن ج٘ىن ؤَػل  ؤَػل مً شمُله واإلاسؤة جٍس

مً ضدًٓتها  ؤو حازتها , ؤو ختى ؤخىاتها , 

وزبما وزبما جثحر هره الًحرة الخظد في الٓلىب 

جثحر الًبؿت بدون الخظد وذلٚ ًدبو لخظب 

جسبُت الصخظ الىُظُت والاًماهُت , وهره 

ٓت بًبؿت دون خظد ؤو  ٗاهذ مَس الًحرة بذا 

بًراء َال غحر َحها َهي جدنىا بلى الخمّحز 

والىجاح  ولً٘ في يالب ألاخُان وألن ال٘ثحر 

مً الىُىض مٍسػت جطبذ ] يحرة ًدبهها ؤذي [ 



ها مىه ؤلاطالم وفي آلاًاث وهرا ْد خرز 

م .  وألاخادر ما ًٌىُٚ ايها الٓازت الٍ٘س

وهىإ هىم مً الًحرة وهى حصء مً الىىم ألاٛو 

: وهي يحرة الُخاث نلى ضدًٓتها اإلادببت بلى 

ويحرة الشاب نلى شمُله وضدًٔ ؾُىلخه ْلبها 

, وهرا شبه ؾبُعي وهى ٌهخمد نلى خب 

إحي بهد انخُاد و  ؤنجي به الصخظ لطدًٓه ٍو

لت  ؤن الُخاة حهخاد مالشمت ضدًٓتها لُترة ؾٍى

َةذا زؤث مجها خمىال في الظااٛ ؤو اللٓاء يازث 

نلحها , ٖرلٚ بن زؤث مجها بهؼ الٙلماث 

الجدًدة التي جثحر الخظاطُت , وهدُجت لهرا 

ٖما ؤطلُذ زبما تهخاج الهىاؾِ َخخطاند 



ٙاء وبما ضدام  ألابخسة بلى السؤض َةما ب

, وجدظاثل هره الُخاة ] إلااذا حًحرث  واٖخئاب

ضدًٓتي َجإة ؟ إلااذا ْالذ هره الٙلمت ....[ 

َخىاحهها بهد ؤًام وجٓٛى ] لٓد حًحرحي ٖثحرا ًا 

ضدًٓتي , هل هىإ طبب , ماذا َهلذ مهٚ 

ٗاهذ هره  را .. وزبما  لخُهلي ٖرا ٖو

اث مً ضدًٓتها نادًت وؾبُهُت ولً٘  الخطَس

طىطت الشُؿان ألابخسة اإلاخطاندة مو و 

حظببذ في دخٛى الشٕ٘ى واشخهاٛ الًحرة , 

ودواء هره الاَهاٛ ] اإلاطازخت والاجصان [ 

َهىدما ًددر هرا ألامس بحن ضدًٓحن خمُمحن 

ٙام  ث في ألاخ البد مً وحىد اإلاطازخت والتًر



باجصان وزَٔ , ونلى طبُل الظسنت البد مً 

اللٓاء وؾسح اإلاىغىم واشالت الشٕ٘ى , 

ٖثر الىشاة , ولٓد زؤًذ ال٘ثحر مً  وخاضت بذا

اّ و  ٗاهىا نلى َو مدبت وهدُجت للطمذ الىاض 

وندم الىغىح واإلاطازخت ودخٛى الىشاة 

بُجهم اشدادث اإلاشاٗل وجدىلذ الًحرة بلى خٓد 

 .. والهُاذ باهلل .

ٗان هىإ وشواٛ الًحرة ًسجبـ باالهخمام  َمتى 

اهخمام بحن اإلادبحن شالذ الًحرة اإلاسغُت 

  نجها لإلوظانرة ؾبُهُت ال يجى ُذ َٓـ يحوبٓ



مً خالٛ ما ٖخبخه آهُا َهمىا ؤن الشٚ هى 

خالت مسع ؤضابذ ] الًحرة نلى [ وال ًمً٘ ؤن 

هٓٛى إلوظان ً٘ثر مً اتهام شوحخه ؤو ؤخىاجه 

ؤو بىاجه وال ًثٔ بهً ؤهه شدًد الًحرة بل هرا 

مً الشٚ  َالًحرة ال جإحي بىٓظ الثٓت بل مً 

 نلى اإلادبىب والخُاف نلُه .. الخىٍ

ٗان للسحل امسؤة شدًدة الًحرة , ؤو امسؤة  وبذا 

لديها شوج شدًد الًحرة لدزحت الازهاّ , َدواء 

هره الًحرة الصاثدة ] الاهخمام [ اهخم بصوحخٚ 

, اطإٛ نجها , اجطل بها بحن َترة وؤخسي , 

ؤخبرها ؤهٚ ال حظخًجي نً طمام ضىتها , بهد 

رلٚ اإلاسؤة ؤًام طخهىد ال ًحرة بلى اجصانها , ٖو



اهخمي بصوحٚ , اَهلي ٗل شخيء ًدّبه شوحٚ , 

جي بال له , وؤٖثري مً  ال جخسجي بال بةذهه وال جتًز

الخُاء وال جصزعي الشٕ٘ى في ْلبه , وانلمىا 

د ْسن هللا مهه الشُاء  حمُها ؤهه ال داء بال ْو

, َإهصلهما مها , وال مشٙلت بال ولها خل , وؤٖثر 

إلاشاٗل جدخاج بلى جىاٛش ؾٍس بخىاغو وال ا

ٌهجي اهجي بذا جىاشلذ ْد ْطسث في شخطُتي 

ىا بهؼ ألامىز هلل نّىغىا هللا ..  بل بذا جٖس

 

 

 



 نالج الخظاطُت الهاؾُُت 

ًجب ؤن وهخاد نلى اإلاىاِْ اإلادسحت والٙلماث 

ٗالدجس لً٘  الجازخت ,  وال ٌهجي ؤن هجهل ْلىبىا 

بذا وغهذ  ٗاإلطُىجؤًػا ال ًجب ؤن هجهل ْلىبىا 

 في ماء ن٘س شسبخه ولم جمحز بحن اله٘س والطافي ..

ُُت جدخاج بلى الخهلٔ برٖس هللا والخظاطُت الهاؾ

والاطخهاذة داثما  مً شس هره الخظاطُت اإلاُسؾت , 

هره الخظاطُت غو ًدًٚ نلى َهىدما جطاب ب

ل ؤنىذ باهلل مً  بت مً الٓلب ْو ضدٕز ٍْس

 الشُؿان السحُم , ٖسزها ختى ًصوٛ نىٚ هرا

الىطىاض , زم ْل في هُظٚ ) ال داعي للٓلٔ َٙل 

شخيء طُ٘ىن بخحر ( ْلها بلهجخٚ البظُؿت ختى جٓو 

في َاادٕ وحشهس باالؾمئىان , ونّىد هُظٚ داثما 

نلى ْٛى ) ال ٌهىُجي ( ؤي ؤهٚ خحن حظخمو بلى ؤي 



ٗلمت حازخت ؤو ٗلمت حشهل الىاز في ْلبٚ َٓل زبما 

ٖىذ حهلم ؤهه  لم ًخهمد زبما لم ًٓطد ختى لى 

ًٓطدٕ ْل في هُظٚ لهل له نرزا ؤو لدًه هٓظ  

ؤو ٌشخهي ؤن ًجادٛ , اخلٔ له ؤي نرز وال جكهس 

ىا ؤهٚ ذا خظاطُت َةنهم  غهُٚ للىاض َمتى نَس

ٌظخًلىن ذلٚ إلاطالخهم الخاضت , َٓد ٌهمد 

البهؼ نلى شزم الُخىت بِىٚ وبحن الىاض خاضت 

 نىدما ًسي هجاخاجٚ ال٘ثحرة ..

 ًىم باالطخهاذة مً الىطاوض .. ابدؤ

ٚ داثما َالدواء بظُـ )  وؤما الٓلٔ الري ٌهتًر

الهمل وبحهاد الجظد ( خاٛو ؤن حهمل ؤي شخيء 

ًجهد حظدٕ ختى ًصوٛ نىٚ الىطىاض والٓلٔ , 

د ذٖسث ذلٚ في ٖخاب  َهرا ؤبظـ نالج واَػله ْو

 مهازاث الخُاة إلاً ؤزاد السحىم يلُه ..



ال جدمس بال ضاخبها َاهكس  زم لخهلم ؤن الخظاطُت

بلى هُظٚ َالخُاة حظحر ٖما ْلذ لٚ طابٓا وال جدم 

د اطمٚ ؤما بن 
ّ
هره الخُاة جمس دون َهل بهجاش ًخل

ٖىذ طخخػو لهره الخظاطُت اإلاُسؾت َظخدمس 

 خُاجٚ دون شٚ ..

 

 

 

 

 

 

  



 ُِٖ جُهم اإلاسؤة شوحها

 

كد حظإلين إلااذا ؤكسؤ ـً ؤلىان الفُىن وصفاتها وبهما 

ذلً  وي جخفسفي اهثر ـلى السجل الري جلىلين ؤهه 

 غامض ..

في مجالع اليظاء جىثر الحياًا , وبفض اليظاء حشيىا 

شوجها ؤو ؤزالكه , وبفضهً ًفّضلً مً جصسفاث 

اإلادًذ , وبفضهً ًىخفين بالصمذ , مظخمفاث ال 

ماث .
ّ
 مخيل

 الاًمُلومً بين هره الشياوي امسؤة ؤزطلذ لي في 

 ؤًً  شوجي غامض ال ًديي لي شِئا , وبذا طإلخهجلٌى 



ان الجىاب ممصوجا وؤهذ ال ًجُب , وبذا ؤجاب 

ت .  بالسدٍس

وجها وصمخه الداثم  وؤما وؤزسي حفاوي مً بسود ش 

الثالثت فصوجها صاخب مصاج ـصبي , واإلاسؤة حفاوي 

 والسجل في الغالب ال يهمه ؤو ال يهخم بمشاـسها ..

ُِٖ ًم٘ىٚ ؤن حًّحري مً ؤطلىبه وؤن جخخلصخي مً 

اث ..  هره الخطَس

ؤن جفهمي جفىير شوجً ًسخلف ـً في البداًت البد 

ه ـلى وال جفىيرن فهى زجل وؤهتي ؤهثى  ًمىً ؤن ججبًر

ؤطلىبً ؤي السكت وألاهىزت فالسجاٌ غالبا ال ًؽهسون 

اهخمامهم بالفىاظف وغالبا ما جيىن لديهم الجدًت في 

الخفامل , ـلى ـىظً جماما ؤزُتي ألاهثى , فةذا فهمذ 



هرا ألامس طإهخلل مفً بلى الدعىة الخالُت .. وهي 

 هُف هفهم هرا السجل الغامض ؟

مس صفب , بل هى طهل جدا , لىىه ال جؽجي ؤن ألا 

ًِ وطإضسب لً بفض ألامثلت :  ًدخاج لترهيز بظُغ مى

في ؤٌو ؤًام شواجً لم جيىوي جإلفين ظبفه ,  -

 ولم جفهمي ما ًدبه شوجً وال ما ًىسه .

ده مىً , في  - بفدها صسث جفهمين ماذا ًٍس

الصباح هل ًفضل ؤلافعاز ؤم شسب اللهىة فلغ , 

ازاث , هل ًدب ؤن هل ًدب الاطخدمام هل ً ىسه الٍص

ًسي فًُ ألاهىزت , ول هره ألامىز اجطحذ لً بفد 

 فترة مً شواجىم .



اجلبي وزكت ودّووي ـلحها الاًجابُاث والظلبُاث  -

ابدؤي بفالج  طلبُت واخدة مً هره في شوجً , زم 

 الظلبُاث , ختى جيخهي مجها جمُق .

بن الدعإ الري جلق فُه هثير مً اليظاء ؤن  -

د  شوجها شوجا وامال ال ـُىب فُه وهرا ال ًمىً جٍس

خدوزه , واـلمي ؤزُت ؤهً بذا هسهذ زللا في شوجً 

 فهىان ؤزالكا ؤزسي جمُلت فُه ال جيظحها .

د الصوج مً شوجخه :  ماذا ًٍس

  الصوج ًدب الهدوء : ال ًدب ؤن ٌظمق صىث

امسؤجه ؤـلى مً صىجه , طىاءا واهذ جصسر ـلى 

 ًصسزً ختى ـلى ؤشواجهً .ؤوالدها  وبفض اليظاء 

  الصوج ًدب ظاـت شوجخه : ًلٌى لها ال جسسجي

ال جففلي هرا وهرا , فخفاهده وجسالفه فخصىق ما 



مصق  ًىسهه شوجها , وهرا ما ًفظد الىد بُجهما , ٍو

العمإهِىت , زم بذا هىذ جفهمين ؤن مسالفخً لصوجً 

لت الصحُدت للحفاػ ـلُه  فإهذ مسعئت  هي العٍس

ٌ ال ًدب ؤن ًيىن جابفا والاصل ؤن جيىن ألن السجا

 اللىامت له وهماٌ اإلاسؤة وؤهىزتها في ظاـتها لصوجها .

  الصوج ًدب اإلاساة الرهُت اليشُعت :مً ظبُفت

س ؤو في اي ميان  السجاٌ ؤن ًترن مالبظه ـلى الظٍس

ت هؽُفت ,  فةذا ـاد مً ـمله وجد مالبظه مسجبت ميٍى

ً طىء جصسفه في في ميانها اإلاسصص , لً ؤجيلم ـ

زمُه للمالبع فهرا طُيىن في مىضىؿ آزس لىً ألاهم 

ؤن جيىن اإلاسؤة هؽُفت مسجبت تهخم بىؽافت بُتها وجسجِبه 

, وبفض اليظاء جترن ول ش يء ـلى ما هى ـلُه , فال 

ًسي الصوج ؤي جسجِب ؤو جىؽُف وزاصت في هرا الصمان 

وج مق هثرة وطاثل الترفُه والخىاصل , صاز السجل ًتز



امسؤة مشغىلت بملراتها ال تهخم لصوجها وال لبُتها , 

فاإلاسؤة الرهُت هي مً تهخم بهره الخفاصُل , مً جسجِب 

وجىؽُف باالضافت بلى هؽافتها الداصت , فال حظخلبل 

 شوجها بساثدت معبسها , اإلالخصلت في مالبظها ..

  : الصوج ًدب ؤن ٌظمق اإلادًذ مً شوجخه

بً , ؤها لً ؤجد ؤفضل مىً , داثما كىلي له ؤها ؤفسس 

ً له ألاهىزت وجثبخين له السجىلت  ؤها ؤزم بً , وجؽهٍس

فةذا جيلم جىصتي وبذا ؤمسن ؤظفخُه , وخين ًسي 

السجل ؤن  له جلدًسا ـؽُما مً شوجخه لً ًسي غيرها 

, وطخلّس ـُىه بها , جّسبي هرا , ووىوي له ؤهثى خلُلُت 

 , بصمتها وظاـتها وخفؽها ألطسازه .

  الصوج ًدب ؤن ًدفؾ طّسه : بفض اليظاء ما

بن جصل بلى بِذ شوجها ختى جصبذ والظُل الجازف , 



از شوجها ألهلها , وهرا مً الدعإ , جىثر ول ؤطس 

 خافؽي ـلى ؤطسازه .

  : الصوج ًدب الففت وصىن الىفع في شوجخه

فهره جيلم السجاٌ وال ٌفلم شوجها وألازسي جخيلم مق 

, وزبما ؤـعذ زكم هاجفها  هرا وهرا في ألاطىاق

للسجاٌ في الاطىاق بحجت الشساء ؤو غيرها همً جضفه 

ـىد مدل ألجل بُق ش يء ؤو شساء ؤو جبلُغ إلاىخج خاٌ 

مىجها ؤن حفعُه زكم شوجها فلِع مً  وصىله , ٍو

الضسوزي ؤن حفعُه زكم هاجفها , فالبد ان جىدبه اإلاسؤة 

د ؤن جدافؾ ـل  ى طالمتلهرا ألامس بذا واهذ خلا جٍس

 الصوجُت . الحُاة 

  الصوج ًدب ؤهاكت شوجخه وججّملها : لِع

بالضسوزي ؤن حشتري ؤفضل اإلاالبع وافضل اإلاازواث , 

لخيىن جمُلت في هؽسه , ًىفحها ؤن جيىن هؽُفت , 



مادبت  , خجىلت , الحهب هؽس مسجبت , جبدظم بلُه ولما 

بددًثها مق , الٌفجي ؤهً بذا جصوجتي ؤن جفلدي 

 خُاءن مق شوجً , فالحُاء معلىب ختى بفد الصواج .

وهىان الىثير مً الاشُاء التي ًدبها السجل , وبرواءن 

ودكت مالخؽخً حظخعُعي ؤن جىدشفي هره الاشُاء , 

زم بفد اهدشافها وجىفُرها طخيىوي ألاولى وألازيرة في 

 خُاة شوجً .

 والٓاندة ألاخحرة لخُهمي شوحٚ :

الجحها بهدوء , ال كىمي ] ادزس ي اإلاشيلت زم  بخدلُلها ـو

ىان الىثير مً السجاٌ حغّيروا بظبب حظدظلمي فه

 وظاءهم وبإطلىبهً الروي [ 

 



 الثٓت بالىُع  

 ٌ  ختى,  بالىفع الثلت هي الحُاة هره في به هبدؤ ما وؤّو

 زؤًذ وبن,  بىفظً زم بً ًثلىن  ال الجمُق زؤًذ لى

 جؽً ؤال,  بىفظً زم الىاض ـىد لراجً كُمت ال ؤهه

ٌ  ؤن  ؤهثر بىفظه وزم كد طمفخه طىء ـلى اإلادظّى

ٌ  ختى وفم,  مىً  الىاض ؤمام الخمثُل ٌظخعُق اإلادظّى

ثم,  مدخاج ؤو مٍسض وهإهه  بفض لُججي بىفظه ٍو

م ؤهه اإلاهم بهما  ال ؤم بداجت وان وطىاء اإلااٌ
ّ
 آماله ـل

 لم بذا بهً زم  ذلً في مجهم الىثير وهجح,  زلخه ـلى

 . الظفداء خُاة حفِش ؤن حظخعُق لً بىفظً جثم

بدؤ م ٍو  ازجباط وهرا ؤّوال الىفع مً الخغُير ظٍس

م اللسان في هللا ذهسه ـؽُم  الىفع زالم وهى الىٍس



فلم ه   ِبن  :  فلاٌ بلُه جدخاج وما ماهُتها َو
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 هفظً واطإٌ,  هفظه في ما غّير بذا بال ؤخد ًخغير فال

ص اللازت  ؤيها  طِثم الري مً بىفس ي ؤزم لم بذا:  الفٍص

 ؟؟ فحها

 ؾُىلخٚ ْطت

 الثلت حظخفُد لفلً,  ظفىلخً كصت ـلًُ طإكص

 الحُاة هىاء اطخيشلذ ؤن وبفد والدجً ـىد بىفظً

ما,  الفعام ووان
ّ
 بلُه ًدًً زففذ ؤخدهم ـلًُ مّس  ول

د ؤهً جؽً ؤال,   ؤن ؤزدث للد,  والسففه الظمى جٍس

 لً ًدظجى ختى,  كدمًُ ـلى وجلف وجمص ي ججهض

 ما ول وشماال ًمُىا حظخىشف صسث زم,  الحُاة زئٍت



 هىذ للد,  الظماء بلى هؽسن وجسفق,  خىلً مً  جساه

 والظااٌ,  الحسة بإـمالً جلىم ؤن وجخمجى بىفظً جثم

 زلخً ـدم في حظبب مً:  آلان بالً في طُسعس الري

 للد,  البشس بنهم ؟ بىفظً الثلت مىً هصؿ مً, 

ىها  ًياد ال البشس جثبُغ بن بل مخفمدًً غير مىً هـص

 جلظذ وبن ؟ واكفا ؤجؽل لً كالىا كمذ بن, ًيخهي

 لً طُلىلىن  مشِذ بن وختى,  جالظا ؤجؽل لً كالىا

 . ؟ ماشُا ؤجؽل

 هىذ الباهس الصباح فمىر, اإلاص ي مدبي مً هىذ للد

 ووان آزس بلى ميان مً وؤزسج هفس ي شمل ؤجمق

ىدها هثيرا ؤمص ي ألوي  مجي ٌسدس بفضهم  كلذ ـو

 فلما خاجت ؤو لصالة بال ؤزسج ولً بُتي في طإجلع

 هفظً جدبع وإلااذا لي كالىا فترة بفد ببفضهم الخلُذ



 الاخباط لىا ٌظببىن  الىاض ؤن خُجها ؤدزهذ,  جسسج وال

 مً ؤخدا هسض ي ولً,  ؤًضا هدً لغيرها وظببه هما

   بأزائهم تهخم وال بىفظً زم ولهرا, صىفىا مهما الفاإلاين

 وازجُهىا هجخىا ُِٖ

 ؤـسف ؤن وددث ؤوي لدزجت هثيرا الظااٌ هرا زاودوي

 ـىدما,  ألاطساز هره بفض ـسفذ وكد,  طّسهم

 بهم وؤـجي للمللدًً الُىجُىب ملاظق بفض شاهدث

داولىن  مشهىزة شدصُت ًسون الرًً دوها ؤن ٍو
ّ
,  ًلل

دة الصدصُت وبين بُجهم الفسق  فىجدث
 
 هي اإلالل

ت  ـىدما اإلاداضس ؤن وؤـجي,  الدوز  وجلمص الففٍى

 ؤخاطِظه ول ًؽهس فةهه الىجاح ـً مداضسة ًللي

 ًخددر وهإهه جساكبه التي للياميرا ًىترر وال ومشاـسه

د بِىما,  هفظه بلى
ّ
 ؤمامه واميرا ًىصب ؤن ؤزاد بذا اإلالل



س مشغىال باله ؼل  فخؽهس الياميرا وبفدطت بالخصٍى

 بلى بضافت وجهه في والازجبان والدىف الحيرة ـالماث

,,,  ؤ ؤ ؤ آآآآ آآآآ بـ خدًثه ًبدؤ ًخيلم ففىدما الشسود

,  مظخمق ول ًىسهه الري اليشاش مً ذلً آزس بلى

ىدما  هىذ اإلادًىت مظاجد ؤخد في زعُبا هىذ ـو

 ٌشفسوا ال ختى ؤخاهحها ؤـُجهم وبلى الىاض بلى ؤهؽس

 مظخمفا هىذ ـىدما كبل مً به شفسث كد بملل

د وما,  هدالهم م اللازت  ؤيها لً بًصاله ؤٍز  ؤهً الىٍس

ت جؽهس زم ؤوال بىفظً جثم ؤن البد  ؤففالً في الففٍى

ت ابدظم,  جخيلف ؤو جخصىق وال ت وجيلم بففٍى  بففٍى

 جخيلم ؤن ًجبرن ؤخد ال ـلحها اـخدث التي وبلهجخً

 في جدظىه وما جخلىه ما اففل,  ؤزسي  بلهجت ؤو بلغت

 ٌ  ؤن لً كلذ بن طدخفاجئ و بىفظً وزم والففل اللى

لت وختى بىفظً وزلذ بذا طدخغير ضحىخً  ظٍس



 الىثير ألن وفم,  زاخت ؤهثر ؤنها طدشفس لدًً الخىفع

 مً العفم هرا ًخروق  لم بىفظه الثلت ًجّسب لم مىا

 . الساخت

 الىغىح

,  ألاولى مساخلهم في ؤظفالىا مق واضحين هيىن  ال إلااذا

 هجُب ال وإلااذا,  بىا مّسث التي بالحلاثم هسبرهم ال إلااذا

ٌ  التي حظائالتهم ـلى  واهذ وبن زىاظسهم في ججى

 مً ظفال ؤزدف ؤهه شمالجي ؤخد لي كاٌ للد ؟ خسجت

 ألاطئلت مً ًىثر العفل ووان الظُازة في بجاهبه ؤكازبه

ان لىً,  اإلالل وؤصابه ذلً هسه شمُلي ؤن لدزجت  طـس

 ؤطئلت واهذ للد بالففل,  شمُلي اهدباه ذلً لفذ ما

 العفل هرا مً جفلذ ولىجها,  ومثيرة هثيرة العفل

خفسف خىله ًدوز  ما ول ٌفسف فهى ؤعجىبت  ول ـلى ٍو



 طُسسج ميان في ضاؿ لى العفل هرا بن,  جدًد ش يء

 مسىفا ألامس ًيىن  لً بِخه ـً غاب وبن,  آمىا طاإلاا

 بفض ؤصابهم وبذا ًخفلمىن  ألاظفاٌ فاجسوىا,  مفاجئا

مه دزض بمثابت فهى اإلاىسوه
ّ
,  صغسه في العفل ًخفل

مىهم بفد ـً وزاكبىهم دـىهم
ّ
ل  وؤلادازة اللُادة ـو

 صغسهم في الغىم ألاهبُاء ؤهثر زعى فللد,  الصغس مىر

 والبىادي الصحازي  في الىخدة آالم وذاكىا وشبابهم

ت السطاالث ًبلغىن  كادة صازوا ختى  اجسوىا,  الظماٍو

 وال معسوح طااٌ ول ـلى وؤجُبىا ًخفلمىن  ألاظفاٌ

 ًىم في مدالت ال فةنهم,  الجىاب ىدـ ـلحهم جخداًلىا

 . ال ؤم صدكخمىهم هل طُفلمىن 

 

 



 داثما بالُىش  شهىز 

 طخدؽى هإهً فُه جخيلم ؤمس ول في بهً ألخدهم كلذ

 بن لي كاٌ ؟. جسظس ؤو جفشل ؤن جساف ؤال,  وجفىش  به

 لي باليظبت ـؽُما هالما وان وفم,   الفىش  ًخىكق الفاثص

 الفىش  دزجت في ًفىس بل بالدظازة ًفىس ال الفاثص ألن

ٌ  طُيىن  فهل  زبما كصت لىم وطإخيي,  الثاوي ؤم ألاو

 بذا هىذ الدزاطت ؤًام في,  مىىم الىثير مق خصلذ

 دزجت هلص ـً خدًثهم جّل  وان اإلاخفىكين مق جلظذ

 ألازير الامخدان في طُفىضها وؤهه هرا مادة في واخدة

ٌ  بفضهم ووان,  اضُاث في جساجفذ للد ًلى  ال,  الٍس

 بلى ذلً بفد جدّىلذ زم,  دزجت هصف ذهبذ ؤًً ؤدزي 

ٌ  بفضهم فيان وجالظتهم الىظالى مً زلت  ؤها:  ًلى

د ال الفسبي بمادة ؤهجح لى فلغ  وكاٌ,  آزس شِئا ؤٍز



 ؤنها لى جماما الحد ـلى دزجتي واث للد الحمدهلل آلازس

 له فالفاثص,  الامخدان في لسطبذ دزجت هصف هلصذ

 هالم بن لىم كلذ ولهرا,  خدًثه له والفاشل خدًثه

 ال الري هى فالفاثص صحُذ هالم الفىش  ـً شمُلي

 . الفىش  بال ًخىكق

 الىاض ٖالم

 وان بذا زاصت,  آلازسون ًلىله إلاا هىدبه ؤن ًجب ال

 ؤهذ ؤخدهم لي كاٌ فةن,  ـلُىا وهربا افتراءا الىالم

 كاٌ وبن,  غبُا لظذ ؤوي ؤـلم ألوي ـلُه ؤزد لً,  غبي

 واذب ؤوي ؤجد لم فةن هفس ي زاجفذ,  واذب ؤهذ لي

 لظذ ؤوي وؤـلم بىفس ي ؤزم بالففل ألوي,  ـلُه ؤزد لً

 بسجل ففثر مسجد بلى الظلف ؤخد دزل وكد,  واذبا

 اطدُلؾ وكد الىاثم له فلاٌ هاثما وان وكد ؤخدهم



 بفضهم فإزاد,  بالىفي:  فإجابه ؟ خماز ؤؤهذ:  غاضبا

 خماز ؤؤهذ طإلجي بهما اجسوىه:  لهم فلاٌ به ًبعش ؤن

 ال بإشُاء نهخم إلااذا,   اإلاشيلت واهتهذ,  بالىفي فإجبخه

  اـلُى ًىعبم ال لىصف ووغضب حفىِىا وال تهمىا

م هبِىا وان وهرلً  وطلم ـلُه هللا صلى  مدمد الىٍس

سة ؤبي ـً البسازي  في وزد فلد هرا في لىا كدوة  هٍس

ٌ  كاٌ: كاٌ  حعجبىن  ؤال: »وطلم ـلُه هللا صلى هللا زطى

 ٌشخمىن  ولفجهم؟ كَسش شخم ـجي هللا ًصسف هُف

لفىىن  مرمما  بذا واهىا للد وفم.  «مدمد وؤها مرمما ٍو

ٌ  ٌظّبىا ؤن ؤزادوا :  كالىا وطلم ـلُه هللا صلى هللا زطى

 الحلُلي اطمه ًرهسوا ولم  مرمم وجاء مرمم ذهب

 في ألنهم يهخم لم وطلم ـلُه هللا صلى الىبي ولهرا

 إلاا تهخم فال,  الحلُلي باطمه ٌظبىه لم الحلُلت

 . ـىً آلازسون ًلىله



 غسز  ؤخؿس

,  بىفظه ؼىه طىء هى الاوظان ًصِب ضسز  ؤزعس بن

,  ؤكدز ال,  ؤطخعُق ال آه:  لىفظً وكلذ طبم هل

 هره بن,  طإفشل,  طإزعئ هرا ففلذ لى ختى

ٌ ,  جِش مدازبت مً ؤزعس هي الظلبُت اليلماث  خاو

 ال طابلا ـىه كلذ ش ي ول واهخب وكلم بىزكت جإحي ؤن

,  بىفظً زم,  طخففله ؤهً بجاهبه واهخب,  ؤطخعُفه

اء ؤهسه هىذ الظىىاث بخدي في:   ؤخدهم لي كاٌ  الفيًز

 مخدهُت واهذ فدزجاحي الامخدان مً البد ولىً بشدة

اء في  ؤن ـلى ـصمذ لىجي البخت ؤخبها ؤهً ولم,  الفيًز

ٌ  ؤدزض ًىما فجلظذ فحها ألهجح ؤدزض  الىخاب فصى

 زم مظإلت ول وخللذ بي جمس ولمت ول ـلى وزهصث

 ـام مً للعلبت طابلت دوزاث في ؤطئلت بلى ذهبذ



 في بال هرا مً فسغذ وما 1222 ـام بلى 1991

 الامخدان بلى ذهبذ زم ـُجي فإغللذ,  اللُل مىخصف

 ألاطئلت ـلى ؤجبذ بىفس ي زلتي ـدم ومق,  باهسا

ه  ؤـداد هىان واهذ طااٌ آزس وفي  ألزسج بظـس

 وهل هفس ي في فللذ وجمفها ضسبها مً البد ضدمت

 في وجخفب الجىاب جضق ختى صحُدت بجابخً ؤن جؽً

  الىاجج في الجهاثُت الاجابت فترهذ:  لي كاٌ ؟ هخابخه

 ؤوي:  وكاٌ بي ألاطخاذ اجصل ًىمين وبفد وزسجذ

 هصف وجىلصجي الفصل في دزجت ؤـلى ـلى خصلذ

 اللازت  ؤيها العجُب لىً,  واملت الدزجت ألهاٌ دزجت

م  الري الىاجج ذلً في واهذ الدزجت هصف ؤن الىٍس

 مفجى ؤدزهخم فهل,  هخابخه ـً وجياطل صاخبىا جسهه

 ؟ وفلدها بالىفع الثلت



 والاهجاش الثٓت

 جثم ًجفلً لً صفداث مً  طابلا كسؤجه ما بن

 بلى ؤوصلً ؤن ؤخببذ ولهرا,  معللت زلت بىفظً

م  ؤن بىفظً للثلت العسق  ؤكصس وبن,  الثلت ظٍس

ٌ ,  به جفسس بهجاشا جىجص  اهجاش ؤي في حظعى ؤن خاو

 مً ول فلدث لى ختى بىطفً ما ابرٌ,  حظخعُفه

 مً ول بلًُ طُجخمق اهجاشا صىفذ بذا ألهً,  خىلً

 بدُاة وطخدؽى, جسهً مً ول بلًُ وطُفىد,   هجسن

 . والظسوز الثلت مً لها مثُل ال

 الاهجاش بهه,  الثلت صىق في ألاولى الدعىة هي هره

 ما ؤكص ى,  هفظً اطإٌ ؟ جففل ؤن حظخعُق ماذا,

 . ففله في جتردد ال,  ففله ًمىىً



ؤطخٓبل حمُو زطاثل٘م نلى 

د  الخاص  البًر

Ibrahimalshamlan@gmail.com 

ٙاجب  ًم٘ى٘م الخىاضل مو ال

 نبر 

 ي الُِع بٕىضُدتي ف

https://www.facebook.com/ibrahimshamlan 

ٙاجب في اوظخًسام   خظاب ال

@ibrahim_shamlan 

https://www.facebook.com/ibrahimshamlan
https://www.facebook.com/ibrahimshamlan

