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 وبه�نستع&ن�- بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

الذين�كان�لهم�فإني�أه<=�جميع�الطلبة�. "7ح6م"للمجلة��خامسالعدد�الأمامكم�

،�و�Pيمكن�Oي�أن�أنكر�جهدهم�وجدهم�بإصدار�هذا�العمل�لتحقيق�أح6مكمدور�عظيم�

�فإني� �قو�Pوعم6، �وكل�من�شجعنا �Vي�تقديمها �وكل�من�ساعدنا �ا�باركة، ع\ى�مس&XYZا

محمد�فريد��ساعداته�ا�الية�وا�عنوية�ع\ى�تحقيق�هذه�\كليتنا�دأجدني�أن�أذكر�عميد�

�بالشكر�العميق �أتوجه �أن �Oي �واسمحوا � 7ح6م، �قسمنا �Vي �كل�من�7ساتذة قسم�إOى

تتفلق�بمشاركXeم�ومساعدXYم�7بدية،�فلهم�م<�dكل��اكله�مخطواXYفإن��،اللغة�العربية

زاء�بأنكم�آمال�أرضنا�وأح6م�آPف�أهلها�فj�6حZiام�والتقدير،�وأخ&Zا�أذكر�ط6بي�7ع

بد�أن�تجمعوا�Vي�حقيبتكم�حXtم�بالعلم�والعقل�بد�Pعن�الس6ح�والقنابيل�لغرس�حبات�

 ...الXxضة�والفكر�Vي�عالم�يكاد�أن�يسود�كله�بالعتمة�والظ6م

  بي .نجم�الدين/ الدكتور 

رئيس�قسم�اللغة�

  العربية
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  بسم�هللا�الرحمان�الرحيم

�القلب�نبشرك �أعماق �من �نابعة �تحيات�خالصة �ال�هنا�بعد �الخامسبأن �عدد

�كلية�دار�7يتام" 7ح6م" �جلة�ا�طبوعة� . بويناد�الصادرة�من�قسم�اللغة�العربية�Vي

نقدم�هذه�ا�أدبة�اللذيذة�إOى�مائدة�. مودة�من�الطلبة�Vي�قسمنا�العربيةهذه�مبادرة�مح

وليس�هذا�عمل�شامل�وكامل�بل��ي�محاولة�بسيطة�أن�نجمع�قدرات�ا�بع~Zة�Vي�. راءالق

�الطلبة �و�قZiاحات�. جوف �الصحية ��رشادات �الصفحات �هذه �يقلب �ممن ونرجو

  .الطيبة�والتعليقات�القيمة

  

  شيلة�كى�أج�                    

  يةقسم�اللغة�العرب ،ةأستاذ
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  …كلمة�التحرير

 

 

  

  رحيمبسم�هللا�الرحمن�ال
  

  �Pوآخرا،أحمد�هللا�تعاOى�أوّ 

  ..يراها�النائم�عادة

  أحيانا�تكون�حلوة،�تمنح�البهجات�وال�Zدات

  ..وأحيانا�تكون�مريرة،�تقلق�الفكرات�والخياPت

  ..لذا،�يحXtا�الكث&�Zويكرهها�العديد

  ولكن�اليوم،�لقد�تغّ&�Zمعناها�من�عقب�ع\ى�الرأس

  لرئيس�الهندي�الراحلأعّرفكم�7ح6م�كما�عّرفها�الك6م�ل

  حيث�بدت�كلمة�هذه�من�شفتيه ..وداعا�موّرثا وّدعها

  ...وانتقلت�إOى�قلوب��Pف

ا
ً
  ..طلعت�Vي�وسعنا�وأشرقت�Vي�خيالنا��ًعا�ورونق

  عش،بألحان�ترقص�وآمال�تن�إOى�القّراء�"7ح6م"أقّدم�

  ..راجيا�وداعيا�نصره�ورضاه

Z&ى�ونعم�النصOهو�نعم�ا�و 

  

  حّرر ا�      

 شك&�Zوانميل /السيد
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  اللغة�العربية
   كي�.إي�.تى�.نبيلمحمد�

   ا�اجست&Zطالب،�

 

وSي�لغة�رسمية�لست�وعشرين�دولة�ولغة� .اللغة�العربية�من�أهم�اللغات�Kي�العالم�وأقدمها

يع0Yف�VWا�لدى�هيئة�]مم�ا3تحدة�كما�اع0Yف�VWا�معظم�ا3نظمات�الدولية�لغة�رسمية�مثل�

�إف �إسjمي�)African union(ريقي_تحاد �ا3ؤتمر  organisation of Islamic(ومنظمة

cooperation(شهدت�تطورا�كب01ا. وغ01ها��vwللقرآن�. اللغة�العربية�من�اللغات�السامية�ال

وSي�إحدي�اللغات�]ك{�0تداو|�Kي�. Kي�محافظة�اللغة�العربية�ع}ي�أصالVzا  الكريم�دور�بالغ

من�ديسم�١٨��0  تحتفل�هيئة�]مم�ا3تحدة�يوم. ة�والسياحة�أيضامجال�التجارة�والصناع

�العربية �للغة vالعالم� �ح�vw. كاليوم �إبتدائى �ا3رحلة �من �و|يتنا �Kي �العربية �اللغة تدرس

  ىالجام��ى ا3ستو 
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 ا�ال
 فرسانة

   ا�اجست&Zطالبة،�
 

�أ �ع��بغاب �Kى ى �]ع}ى �الرفيق � إ�ى �ا3اضية، �مر الليلة �يكن �ا3وتضيلم �إ�ى �يؤدى غ�01. ا

�wالزواج�قبل�ست�سنواتبعد�بيت�ال�ى�إ" زينب"ة�صغ01 ال شاهدا��3يء�أخ . 

�ل زواجنا،�من�باذخاجها�اكان�زو  الكب�01يتضمن�سيارت1ن�البيت�،�إ�ى�عامل�الحكومةتزوجها

   .وضخمة�من�]موال�

تقول�مهما�تتصل�با3كا3ة��.خاصالKي�اليوم�يكن�هناك�إتصال�بنا�إ|�با3كا3ة�التلفونية��لم

��wطويل،�وقت�لم�يكن�عندى�. جدا�سأتصل�بعد�ول غمشأنا�يا�اخwةستذهب�ا�ى�ا3در ��بن�،

   .ومكل�يهكذا�تقول�،�Kي�ا3كتب�ىزو¡

�wيا�اخ��wحزنا�و|�عجبازينب�هذا�من��عجبت�3ا�سمع�؟م�jنصف�ساعة�ت�بعد�ءجا! .،�ب

�عالKي�صوت�من�بيننا�ثم�تبكى�! .وجهها�عي§Vا�و|�شاحب�ع}ى�دموع�Kي |،�اليةغمjبسها�

ثم�سأل�, انسرتأعضاء�أانتظرت�ح��wنام�و  Kي�الليلبعد�تجه1©�الجنازة�جاءت�إ�ي��.0ى�الناس1ل

 ."سمvإKي��ما| �ىبأخ��wهل�كتب�أ"صوت�خافت�ب
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  ملك�القلب
  زينة�¬»��إي

  ا�اجست&Z،�طالبة

  

من�Kي�ق��0يا�بنت؟� .غريب�عن�هذه�العادة�ا3متازة لأس�يوما،�.ةا3ق�0ة�بالزهر �إ�ى ةدائمزور�ت

v®قالت�ذلك�ملك�قل!!!.    

زوجة،ابناء�وكل� زوج، م،أب�،أ. عد�عميقة�الصحبة�ع}ى�تعريفات�العjقة�ب1ن�_نسانتلم�

  .م§Vما�تتعلق�ع}ى�الدم

�و  �Kى �الصحبة �نفسو قلالتصور �أو�غ�01نفسياب � .يا �أن �نستطيع ولكن� .ختار�الوالدينيلم

 .ختيارتحمل�الصحبة�Kى�طريق�_ 

ع}ى�� ولذا�ترفع�صحبة�القلبية. العميقة شف�الصحبةوتككيف�تجري�وتتبع؟�و  ؟بدأتكيف�

 .صحبة�النفسية

 .مع�الغيوب�ما�تعلق�عليهو تولد�صحبة�القلبية�مع�العدالة�والص��0

��يأ يقولون  �لكأ و�نت �] �،نا � بد،طول �فجأةسيولكن �الصحبة أيام��نسواي�.كسر�حبل

 ملك�القلوب�إذا�هو�ف . بي§Vم قلبتبادل�ال�ا3سرورة�ا3اضية�و 

،الذى�يس�ى�اV¶كر �اوس0Yو� الحب�الصناعية�اشاركو  Vµلك�هدوء�القلوب�الصحبة�السلبية،

 .الناس�ضحية�فيه�أك{0 ��.إ�ى�الصحبة�الجنادرية

�م �ا3ال �لحصل �الناس �_نسان،جهدوا �عjقات �ب1ن �ملك� ن �أحد �حياتكم �Kي �حصل من

 .تجربة�سحرية�جديدةة�هو�Kي�حيا القلب،
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  تحت�وطأة�7فكار
  رشادأمحمد�
  ا�اجست&Zطالب،�

  

̧ �ىبل�S،�و|�شعر�،ليست�هذه�قصة كل�طعاما�أطفل�يكان� ،يوما  .نحقيقة�Kي�عالم�

 وضع .كل�هذا�الطعامأت�جعلت اوSى�أيض�.إلV¹ا�بقرة�تجاء�تذلك�الوق .ةأالوط�منقبيحا�

ليس�لدي� :ما�دينك؟�قال�الطفل :وسألوابان�هالر فإذا�رأى�. البقرة جانبطعامه�الطفل�

�منإ�دين، �شخص vسؤالهم� ولكن .شخاص] ن�� �أ�:تكرر �إنت �أسjمي �نصراني و�أو

�مثله� ¶Vودي؟ �جوابه �دين، .ولكن �لدى �ليس �]إ�اي �من �شخص vبان�هالر . شخاصن�

�هإ: اقالو  �محمنان �العالم،إ�.ذا �Kي �واحدا �شخصا � نك �هذإولكن �محمنا�هن ا«Vم� .البقرة

انه�.ان�هذا�القصة�|�مكذوب�.ثم�القي�اللص�عليه�Kي�سلة�ا3همjة .يعتقدون�انه�مسلم

 حقيقة�Kي�العالم�
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  أهمية�العلم

  شح�01بى�بى
  ا�اجست&Zطالب،�

  

العلم�. العلم�نور�والجهل�ظjم. Sي�نعمة�هللا�تعا�ى. نسانأهم�عناصر�Kي�الحياة�_�،العلم 

�فروعه �بكل �النافع �العلم �طلب �ع}ى �_سjم �حث �وقد �الحضارات �وضياء �للعقل إّن�. نور

�ا3جتمعات �قيام �أسس �تشكل vwال� �]ساسية �]مور �هو�من �فقط�. التعليم �ليس فالتعليم

� �قادر�ع}ى �فالعلم �مجتمع �لقيام �ا3جهول إأساس �الشعب، ،كتشاف �قيمة و]فراد� ورفع

ا3تعلمون�قادرون�ع}ى�إدارة�بلدا«Vم�بكفاءة�أك{�0بكث�01جدا�من�كفاءة�واقتدار�الناس�غ�01

   .ا3تعلم1ن

v«Áالشخ� �ا3ستوى �ع}ى �مهما �أيضا �العلم �. ويعد �الشخص،إفهو�سلم �ارتقى� رتقاء فكلما

�مكانته، �Kي �ارتفع �علمه �Kي �العلم الشخص �إن �ذلك �إ�ى �¸فاق��وبا|ضافة �الكث�01من يفتح

فالعلم�له�الفضل�الكبK�01ي�تقويم�اعوجاج�_نسان�Æنه�سيدخل�التطور�Kي�. أمام�العقل

  .وزيادة�تأث01ه�Kي�الناس�بشكل�كب�01جدا. العقل�البشري�بكل�تأكيد

وVWذا�وقل�رب�زدني�" أطلب�علم�ولو�كان�Kي�الص1ن: "العلم�يؤتى�و|�يأتي�كما�قال�هللا�تعا�ى

�مسلم. علما �كل �ع}ى �فريضة �العلم �ح��w. وطلب �v«Çء �كل �يستغفر�له �العلم �طالب وإن

�استمرارية�]جر�_نسان�بعد�موته�وأعظم�. الحيتان�Kي�البحر �Kي يعت��0العلم�النافع�سببا
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�دي§Vم �أمور �ع}ى �يدلهم �الذي �ا3سلم1ن �النافع �الشرÈي �العلم �العلوم �اكتساب�. هذه العلم

̧خرةا3كانة�Éجتماعية�ب1ن�م    .جموعات�الناس�إ�ى�جانب�علة�الشأن�Kي�

من�سلك�طريقا�يلتمس�فيه�علما،سّهل�هللا�له�طريقا�"قال�رسول�هللا�ص}ى�هللا�عليه�وسلم

�الجنة �سبحانه�". ا�ى �هللا �إ�ى �العبد �VWا �يتقرب vwال� �]عمال �واجل �أفضل �من �العلم طلب

  .وتعا�ى
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  نور�هللا 

  ةرنشة�فاطم
  ا�اجست&Zطالبة،�

  

�الكريم �وسلم�و�ه  القرآن �عليه �هللا �ص}ى �محمد �ع}ى �وتعا�ى �سبحانه �هللا �أنزل �هللا كjم

̧ية. رمضان�� Kي�شهر بواسطة�ج�0يل�عليه�السjم بسم�� قرأإ( Sي ال�vwنزلت�Kى�القرآن� أول�

نرى�Kى�أحد�. ين�_سjميةدال Sي�أساس . إن�القرآن�Sي�هداية�للبشر ....)ربك�الذي�خلق�

� �الرسول �القرآن(حديث �تعلم �من �هللا) وعلمه�  خ01كم �عظيما�  يأتي �أجرا �وتعا�ى سبحانه

�جرا. لطالب�القرآن �الكتاب� يحفظ�هللا�سبحانه�وتعا�ى  .Kى�كل�حرف�أ � إ�ى� العظيم� هذا

 .نا�له�لحافظون إاّنا�نحن�نزلنا�الذكر�و�: يقول � وهللا. اليوم�القيامة�
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  أمهات�ا�اضية�وأمهات�الحاضرة

  ¬»��إم�.شحانة
  اجست&Zا�طالبة،�

  

�ىم�ا�أحب��ىا��اعندما�ينظر�خلف .مهات�الحاضرةأمهات�ا3اضية�و ب1ن�أقارنة�ه�ا3حاولة�مهذ

 .مشيطان�امام�حب�] �خضع. حصلت�عليه�قصة�الشيطان .ولدها�الحقيقة

ا�ي��طىتع .وSي�تحفظها�ولدها�حس§Vا". ننكي}ي"قصة�،�دش01ي إنشودة�أعندما�نري�Kي�تاريخ�

� �و الولدها �و الرزق ��أشنو  .وز ا3ل�ن �مع �عمره .مهأالولد �سبع �وصله �ب .و3ا �ذهب �ا�ي�ه ننكي}ي

  .زهار] شجار�و]�ناظرا�إ�ى�ولد�Kي�طريقمر�ال�.الطريقى�ينقل�الولد�وحيدة�ا� .ا3درسة

�ىناد .اكث01 �اوقت�تهحثب�.وهناكهنا��ىا��هاننكي}ي�طفل�تبحث .ذهب�شيطان�بطفلها�،يوم ذات

� �طفلها �ننكي}ي �يصل �عال �كلبصوت �ا3كان�Kي �ر  .أنحاء �الوقت �طفلأهذا �ننكي}ي مع��هاي

لم�تخاف�هذه� .أن�يرجعه�شيطانأبى�ال�.هاولد يرجعأن�شيطان�لتقول�ننكي}ي��ل .الشيطان

��توقف .م]  � �الشيطانأشجاعة �]  .مام �ا�ي �شيطان �Vµبيزعم �الرياح �شديد �Kي وذهب� .م

�.م�بوليا�والنارياذهب�الشيطان�ا�ي�]  .تم�اخماد�الحريق�بدموعها .م�النار�ال�0يةشيطان�ا�ي�] 

�]  صاحت �شيطان"م �يا �ولدي � ".اعطي �لÍ اليقول �شيطان �اعطك ذهب�او �اكث01 �موÉ أم

 !!!.انا�اريد�هذا�الولد .يرجك�ا�ي�بيتك

� يرجع�Éم .عده�يا�شيطانوأ�.يم�ولديم�انه�عظوتقول�]  .عندما�مدد�عينV¹ا�ا�ي�الشيطان

 .ممام�] أشيطان��ضعوخ .مع�طفلها
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 7ن��
  فرسانة�كى�تى

 ا�اجست&Zطالبة،�

 لقد�ولدت�أن��Îلهذه�الف0Yة

 لقد�فات�]وان�ع}ى�Éع0Yاف

 هذه�ا3رة

 أجنÏي�|�يمكن�أن�تط�01واحدة

 ري بحلو�ذلك�الوقت�كنت�تمزق�من�قبل�اللصداقة�الحميمة�للجنس�البش

 كان�هناك�الكث�01من�الرغبات�Kي�هذه�الحسد�]نثوي 

 Òيقاظ�]حjم�Kي��ي

 لرفع�]صوات�Kي��ي�لم�أستطع

 اعتقدت�انه�كان�لعنة

 لكن�ليس�Kي�الوقت�ا3ناسب

 النسور�الخالدة

 يمكن�للمرء�أن�يقول 

 يمكن�للمرء�أن�يبكي�بصوت�عال

 كانت�أزهار�موتابي�تزهر�هنا
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 صدقاءأ
  جسينة

  ا�اجست&Z طالبة�،

 علمتحصل�الجئت�Kي�ا3درسة�ل

 كنت�وحيدة�م�ي�رفيقا

 لقد�التقى�لهم�تقف�وعدها�Kي�وقت�سابق

 موا�م�ي�Kي�حزي��vو�مسروري و ق

 إذا�أقام�Kي�حزني

 قالوا�قول�راحة��ي

 لم�والحسدÉعرفهم�Kي�

 نفسه

v؟الحب�اهو م�،عرف� 

 وهم�الذين�اصدقائي

 سافر�مختلفة��طرق�الحياةنكنا�

 ا�ى�سفين1�vwنو�نازل�1ناكبر �انواك

 جانب�حياتيكانوا�

 ما�مع���الصديق؟

  يعطى�النور�Kي�الظjم
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  ذكرياتي
  أرشدة�بى�كى

  ا�اجست&Zطالبة�،�

 

لم�عرفت�انت�من�Kي�..|«Vا�يصف�بحزن�شديد�لكن�انت� .الحب�Sي�حjوة�ومرارة�Kي�حياتي

او�هل�انت� هل�انت�صديقي؟ .انت�احjم�حلو�بقيت�Kي�نفو¬»�vدائما� اشعر. نفÉ�v«Óن�

 راحت�فتبتسم�انت�اعطي��vالحزن�، .بدأ�سرور�Kي�العالم�3ا�رأيت  ؟شخص�غريب�Kي�حياتي

 .اك{�0من�عرفت�حjوة�الحب�فيك .السرور�والندام

 .لكن�اتحدث�عنك�بعد�الفراق.اليوم�انت�|�قري®v.تقول�رغبK�vwي�سكوتي                  

 ..يا�صديق                 

انت�أعطاه�اللون�رغب�vwواحjمي،وقل®�vتنور�عرفت�حjوة�الحب�فيك�|�استطيع�                 

 .|«Vا�انت�فقط.تجمع�ذلك�السعيدة

اصاب�ع}ي�.انت�رغب�vwاك{�0م�3�vاذا�بعد�بعيدا�ع�v؟ذكرت��vغ�01كثK�01ي�كل�صباح                

يعيش�. وهذه�Éظن�|�تموت�و|�تن��Õ.م�Kvي�وقت�صمت�اظن�انت�قريب�. أن�ابتسم�أو�ت§Vد

 .مع�صديقي�الذي�منهج�حياتي
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 نا�البطلأ

  أجمل�كى�وي 
 طالب،�البكالورية

 أنا�بطل�حياتى

 ع}ى�الرغم�من�ا«Vا�قصة�قص01ة

 يجب�ان�اكون�مركزها

 ع}ى�الرغم�من�ا«Vا�قصيدة

 يجب�ان�اكون�صوVµا

 ع}ى�الرغم�من�ا«Vا�ملحمة

 Vااريد�ان�اكون�محاربا�ف¹

 ع}ى�الرغم�من�ا«Vا�دراما

 عندما�يرتفع�الستار�وينخفضه

 كان�ينبÙى�للجمهور�ان�يتوقع��

 |�¶Vم�كم�الشخصيات�الهامة,Æن

 بطل�حياتي�أنا�الوحيد�فقط

  

  

  



2020-2019مجلة ا�ح�م      

 
21 

 الوPدة�وا�وت

  فرسانة�تسنيم
Z&طالب،�ا�اجست  

 

� �طويل �نوم �بعد �عينV¹ا �بالضوء. فتحت �ا3}ئ �العالم � �هذا �Kى �الÍو�ى ..... ا3لون ..... .الخطوة

لقد�ولدت�أيامها�اليوم�وأمس�وغدا�كما�شهدت�ليا�ي�... لحظة�كان�بكاVÛا�فV¹ا�أسعد�الجميع

 وأياما�مليئة�بالتجارب�و_بتكارات

 

�الطفولة�وا3راهقة�كالليل�وال§Vار �انتقلت�. إبتعدت�ع§Vا لقد�كان�مثابرة�بالنسبة�لها�عندما

لحياة�كان�رأسها�ا3تشابك�ووجهها�ا3عوج�يدعوها�إ�ى�فيما�يتعلق�با. إ�ى�مسؤوليات�الشباب

غادرت�من�الدنيا�يجعل�جميعا�. النوم�أصبح�جسدها�مخزنا�لÍمراض�مع�وصول�إله�ا3وت

 .يبك1ن
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  رأي�الع&ن�وإبراد�النفس

  صفوان
 طالب،�البكالورية

 شيئا�بالبصر�أيتماذا�رأيت؟�ر 

 لكن�ما�أراد�النفس�غدر

 Kى�]زل �النفس�بالخلق�الضعيف

 إنسان�قد�خلق�ضعيفا�بالقدر

 يا�من�يريد�الطمع�بالشهواتيا

 وقد�نسيت�فضا�غليظا�من�ب}ى

 Æن�ما�ترى�بالع1ن�ما

 |�أنت�بالنفس�الثم1ن�طامعا

 .......الدنيا�فساد�و

 الشهوات�والطمعات�ا3سكرات

 ومن�الفساد�أنت�راء�ما�|�تريد

 وتخالف�الرأي�من�إيرادها
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 دأهمية�لغة�الضا

  قمر�النساء
 البكالوريةطالبة،�

لها�أهمية�كب01ة�عند�الجميع�. إن�اللغة�العربية�لغة�قديمة�ثابتة�وراسخة�تاريخية�ممارسة

ح��wيقال�أن�. Sى�لغة�مصادر�التشريع�_سjمى�القرآن�والحديث�الشريف. |سيما�ا3سلم1ن

دها�من�أهم�مقومات�الهوية�تع. العبادات�_سjمية�|�تكمل�بمعنىها�الحقيقية�إ|�بإتقا«Vا

 .العربية�وع}ى�نقل�التاريخ�والثقافة�والحضارة

. ودوام�التكلم�VWا�يؤثر�إيجابا�بالعقل�والخلق�والدين.  تتم1©�اللغة�العربية�بالبيان�والبjغة

�Kى�العالم�من�حيث�عدد�السكان� وكث�01من�]شخاص�. مليون �٤٢٢وSى�أغ}ى�لغة�إنتشارا

V»ى�العالم�يسختخدموKم�]مVzا�كأداة�التواصل�والتخاطب�. ا�كلغVµا�وقوVÛيحافظ1ن�ع}ى�بقا

وتعليمها�يسهل�به�تعليم�اللغات�]خري�خاصة�كالفاسرية�. ب1ن�مjي1ن�البشر�ا3تحدث1ن�VWا

 وال0Yكية�ال��wتش0Yك�Kى�جزورها�اللغوية�مع�العربية

لعربية�يعرف�بلغة�الضاد�ان�ا. أن�اللغة�العربية�لها�خصائص�من�ناحية�اللفظية�وا3عنوية

لكو«Vا�اللغة�الوحيدة�ال��wتحتوى�ع}ى�حرف�الضاد�باÒضافة�ا�ى�أن�العرب�هم�أفصح�من�

�يعجزون�عن�إيجاد�صوت�بديل�له�Kى� �أن�بعض�الناطق1ن�بغ01ها �الحرف�كما �هذا نطقوا

 لغاVµم

عالم�وتجمل�به�لغة�الضاد�ف��Õالوحيدة�ب1ن�لغات�ال. سبحان�من�جعل�الجمال�Kى�اللغات

 أجمع�لها�ا3كانة�ولفصاحة�البليغ
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  العربية�ملكة

  أمل�فاطمة                    
  طالب،�البكالورية                    

                      

  ب1ن�اللغات�السامية وتفتخر      لعربية�ملكة�تزSى�بقمة�ا3جدا

كلمها�يعرب�بن�قحطان�        تنسب�إ�ى�¸دم�وسليمان�أو|

  الثانية

  ةمي�äي�ب1ن�اللغات�العاليوS        لفاظ�البحرأبتجدد�حياVµا�

  توارت�الباطل�بسحرها�الزاهرةو         نورت�كjم�هللا�وشريعته

�ةالجنة�بسماVµا�الجذاب          ختارها�هللا��لغة�Æهلإ

  ا3تباينة
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  النسوية�ودين��س6م

  عاصفة                    
  ،�البكالوريةطالبة                    

�التش �أسباب �تحددت �لقد �حركة �Sي �النسوية �للمرأة �ا3تدنية �ا3كانة �Kي �ف0Yة�كيك كانت

�العشرين، �القرن �عشر�وأوائل �التاسع �أواخر�القرن �Kي �]و�ى �النسوية �أيضا� ا3وجة وSي

ماÈي،�وتصنف�النسوية�والنسوية�،�وSي�عبارة�عن�وÈي�جأيديولجية�تعمل�ع}ى�تمك1ن�ا3رأة

لكن�Kي�الوقت�الحاضر�تلد�العديد�من�النسويات�_سjميات�Kي�. ش0Yاكية�الراديكية_ �ىإ�

�حقوقها� �كث�01من �من �ا3رأة �يضطهد �_سjم �أن �يزعمن �النمو�حيث � �سريع �العالم هذا

��ولك _سjم�هو�الدين�و. ن�هنا�يجب�أن�نعيد�دراسة�_سjمويدعن�_سjم�دين�يظلمها
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 الحقيقة�ليست�هناك�حاجة�لنسوية�وKي. Kي�العالم�ديانجميع�] ك{�0حماية�ومفهوما�ب1ن�]

�و  �التاريخ �ندرس �_س�jعندما �ان �نفهم �أن �يمكننا �له، �عjقة åæش� �وكل �رسول �من الحياة

ن�_سjم�دين�مقدس�يح0Yم�طبعا�أ. مرأة�ع}ى�الرجل�Kي��جميع�الجوانبفضلية�لل]  يعطي

  .Kي�جميع�جوانب�الحياةيكرم�النساء�

  

  

 

 

  

  حت�الحبت

  أرشدة                      
  طالبة،�البكالورية                    

  Sي�روح��Kي�حياتي ...ةأمي�العزيز 

  مرحبا�بك�بسjمنا

  قلبك�كبستان�جميلة

  |،�أنت�بستان�جميلة

  فV¹ا�زهرة�كث01ة
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  بريك�بلون�]حمر�و]حضر

  تستقبل�الزوار�مع�بشر�الح}ي

  ق}ي�كم�أنت�واسحت�؟

  حق�لكن�قبل�تعريف�هذا عملية

  كل�لحاط�تنطق�بإسمك�يا�أمي�أن

  أحبك�الجميع�يا�أمي

  الجنة�تحت�أقدام�]مهات

  بيت�بدونك�يسل

  أنت�أرض�وسماء

  أنت�أجمل�من�النساء

  هللا�كث01ا�بما�Kي�حياتنا شكرأ

  أدعو�لك�بالخ01والصحة�مع�العافية

�èمي رفغإيا�أÆ  

  قل®�vلذةف�أنت

  قلب�الذي�يبقي��vحيا

  كدري�كيف�نخدمأ|�

  Sي�روح�Kي�حياتي .......زيزأمي�الع
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  البا�ي�جريدة

  ركسانة                    
  طالب،�البكالورية

  نتفاخ�الحلق�م§Vا��إ      يجف�الربيع

  ذكريات�غ�01مقيدة�    الخطاب�صامت

  تزهر�واكامارم      Kي�الخريف

  براعم�حلوة�    ضحكت�العصابات

  بجانب�الزنابق�    السعادة�ترقص
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  هلوسة�    نحةتنقلص�Éج

  بتjت�ال0Yبية�تنضم�      خلية�النحل

  س01ا�ع}ى�]قدام�        مطيات

  صفحات�الكتاب�      الدم�يتدفق

  ينتشر�ريش�الطاؤوس�

��«Çjيت  

  

  

  

 

  

  حياة�الشوارع

  فرسانة�كى�تى                    
  البكالورية�                    

�صراخ� �صوت �سمعت �عندما �ببطء vعي�� �وجيب�فتحت �ن حافلة �عندما �wمت�|�أتذكر�ح

 .|�أحد�ينظر�|�ليل�و|�«Vار.....باÆمس�او�أين�كنت�أنام�أوحيت�يرقد�جامع�الشوارع�امثاله�

ونظرت�حوله�أولئك�الذين�هم�مع�|يرون�ح��wلو�شعر� كل�ش�åæمجرد�تدفق�تنVëت�ببطء

�وحيداب �كونه �ذكرى �قلي�jفإن �مائى� الخوف �مجرى �من �بالقرب �نام �الخوف �ع}ى ستتغلب

�الكر  �الرائحة �لملكن �التأثV¶�01ة �أو�كيفية �نومه �نكون�..... تؤثر�ع}ى �لن �ا3جارى �بقايا �wح
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�لكنه�لم�يكن�لديه� �أبعد�قلي�jمن�هناك�أنه�جائع�جدا قديمة�مثل�]وساخ�ع}ى�جسده�

ا3ال�لشراء�أي�ش�åæمن�هنا�بدأ�يحمل�كيسه�ع}ى�كتفه�بحثا�عن�الطعام�لهذااليوم�شعر�

� �لم �لكنه �جسده �أنحاء �جميع �Kي �]مام�بألم �إ�ى v«ìيم� �كان �وبينما �جوعه �قبل �ذلك يعرف

� �فندق �وجود �كانت�. Éحظ �]طعمةا3ختلفة �من �متنوعة �مجموعة �لوأن �]مر�كما كان

وقف�هناك�لف0Yة�. ترقص�أمامه�لقد�وأى�أن�الكث�01من�الطعام�كان�عديم�الفائدة�بjداع�

�صا �إنتباء �لفت �هذا �م§Vا �أي �ع}ى �حصل �قد �كان �إذا �الفندقمتسائ�jعما �إرسال�. حب تم

عندما�رأى�العبد�قادما�هرب��لذالك�قطع�شوطا�طوي�j. ا3وظف�Òزالته�من�أمام�الفندق�

�يعد� �لم �ن �الجاف �الخلق ،� �ترتعش �الساق1ن �بدأت �اليوم �ياكله �ما �عل �يحصل �لم لكن

�ا3نظور�القائم� بأمكاته�إتخاذ�خطوة�إ�ى�]مام،ح��wالرؤية�كانت�غ�01واضحة�لكن�Kي�هذا

�]نبوب�لف �من �اق0Yب �لذا � �بعيد �إنبوب �من �تسقط �ماء �قطرة �كل �ما åæش� �إنتباهة ت

  شربتا3اء�ح��wروي�ثم�أخذ�الكيس�مرة�أخرى�وواصل�س01ه�ح��wيجوع�كل�يوم���

  

  الضيف

  أرشدة�¬»��بى                    
  طالب،�البكالورية                    

  Kي�«Vاية�العام

  جاء�ضيف�إلينا

  بدون�دعوة

  بشكل�غ�01متوقع
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  ة�واحدةبعد�سن

  دون�قبول�الدعوة

  مكث�هنا

åæل�تثبيت�كل�شjمن�خ  

  بالكرب�تبعنا

  ح��wعندماالجميع�يموتون 

  ضيف�أغمض�عينيه

  استمر�Kي�ا3تابعة�بسرعة

  من�خjل�إرتداء�قناع

  بالحفاظ�ع}ى�ا3سافة

  حاولنا�ابعاده�إ�ى�أبد

  ........|كن

  ......تبعنا�

  من�هوهذا�الضيف�؟

  من�هذا�؟

  تباه�_نساندون�أن�تلفت�إن

  .......تبعنا�

  تبعنا�بسرعة
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  تمك&ن�ا�رأة�Vي��مارات�العربية�ا�تحدة

  أيوب                       
  طالب،�البكالورية                    

خjل�ف0Yة�ماقبل�التاريخ�. ا3رأة�ستظل�دائما�شخصا�مهما�جدا�Kي�حياة�العائjت�النامية�

بة�للخ��0ومنذ�ذلك�الح1ن�شكلت�ا3رأة�دورا�ثقافيا�محددا�أظهرت�لعبت�ا3رأة�دورها�كصاح

أدلة�من�ا3ا�v«îأنه�بينما�يذهب�الرجال�للصيد،�فإن�النساء�يغادرن�اí3©ل�لجمع�الطعام��

�الحديث �التاريخ �Kي �إ| �ا3رأة �دور �تغي�01كبK�01ي �يحدث �حدثت�. لم �العصر�الحديث Kي
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طالبت�النساء�بتكافؤ�الفرص�وKي�كث�01من�أنحاء�. يةالتغي01ات�Kي�_قتصاد�والحركات�النسائ

العالم�استطاعت�ا3رأة�لدخول�ا3هنة�ال�vwتختارها�كانت�هذه�Sي�الخطوة�]و�ى�نحو�تمك1ن�

  . ا3رأة�

Kي�وقت�الحاضر�بدأت�ا3رأة�مرة�أخرى�Kي�إكتساب�قوة�مساوية�للرجل�وهومالم�يكن�كذلك�

�v«îي�ا3اK  

ل�vwاكتسVëا�ا3راة�Kي�العالم�الحديث��Éأن�دولة�_مارات�العربية�ع}ى�الرغم�من�التغي01ات�ا

ا3تحدة�|�تزال�متأخرة�عندما�يتم�تطبيق�تمك1ن�ا3رأة�وKي�_مارات�|تعامل�ا3رأة�ع}ى�قدم�

  ا3ساواة�مع�الرجل��

�خjل� �من �التحديث �عملية �Kي �للغاية �مهما �دورا �ا3رأة �لعبت �ا3تحدة �العربية �_مارات Kي

�لتدريب�ا �حجارة �الجمعيات � �هذه �شكلت �وقد �الدولة �داخل �ا3راة �جمعية �Kي 3شاركة

تتواجد�النساء�Kي�_مارات�. النساءKي�جميع�انواع�الدورات�ا3هنية�وبرامج�الرعاية�]خرى�

بأعداد�كب01ة�ويشكلن�جزءا�مهما�من�انقطاع�Éقتصادي�Kي�الدولة�تشكل�النساء�أك{�0من�

�إ �Kي �با3ائة �Kي�عشرين �بما �الخاص �إنقطاع �Kي �با3أة �وثjث1ن �خمسة �واك{�0من �العام نقطاع

  ذلك�ا3دارس�والجامعات�

�Kي�ا3ا�v«îزعمت� حاولت�الحكومة�_ماراتالعربية�ا3تحدة�تحس1ن�الدورالذي�لعبته�ا3رأة�

كتابة��ا3قا|ت�وكتاب�آخرون�أن�قادة�_مارات�العربية�ا3تحدة�حاولوابشكل�صحيح�تعزيز�

�أستخدام�ا3 �أهداف �مع �«Çيتما� �بما ،� �_جتماعية �]نشطة �Kي �للمرأة �الكاملة شاركة
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�_مارات� �ا3راةKي � �حالة �لتحس1ن �ا3اضية �الخطوات �الحكومية �تتخذ �لم ا3واردالبشرية

  فحسب��بل�شكلت�Kي�الوقت�نفسه�جمعيات�عملت�ع}ى�تحس1ن�حياة�ا3رأة��
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  �س6مأهمية�العلم�Vي�

  محمد�مد|ج                    
  طالب،�البكالورية                    

  

العلم�معرفة�الش�åæع}ى�حقيقته�و|�يكون�العلم�إ|�بعد�جهر�ندرك�به�هذه�ا3عرفة�ويطلق�

�الطبيعة� �وعلوم �و]نساب �وال0Yاجم �اللغات �وع}ي �بالعقائد �كالعلم �كث01ة �معان �ع}ى العلم

�أوالعل �والف1©ياء �والكيمياء �أخر�والرياضات �علم �وأي �¸�ي �كالحاسوب �الحديثة وم

  يجVzد3عرفته�_نسان�

إقرأ�باسم�" وقد�إهتم�ديننا�الحنيف�بالعلم�أعظم�إهتمام�بقول�هللا�عزوجل�Kي�اول�ما�نزل�

  "   ربك�الذي�خلق��ا�ى�قوله�إقرا�وربك�]كرم�الذي�علم�بالقلم��علم�_نسان�مالم�يعلم
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AALL--AAHHLLAAMM  
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