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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

أشممرير  رهيألم شمميسمم   الضممي، و وبيح   وافذهدت دضمممن مب ت ريري ع يريت ر 

 إسف ري .. اللوزو وأصوات ر لو من ب يد لصبي  يل بون بكرة

الدوارق ومن حوله يشممرات  يررهد فع الرحضممير لمحيلي وبيحث م كب فع م ربره 

 الزريري .والم يبير 

 

 

 



3                     منطق الطير                                                    د.زهير المزيدي                             
 

 

 

 يحرير!!ف والم ربر رقيت بيبو غير أ هي لم ركن من  يحي  بيبع طيسم

مر الفيررعو وبكمذا اسمممممرمر م مه ا يرمد أحمداو الأ مه  الحيم  البميب ليفرحمه إفيمذبمب  مي 

 ..ي أسيبيعيم ب  ربميلت مدى أي

وقره     ي،ضمع فيه ر   أدرك أ يرا أن مصمدر رلك الطرقيت لم يكن بيب الم ربر الذ  

 لرسيل  الدكروراه..  ي يت يسر دمهيل رضيرح الوبو م كب فع 

الم ربر  ذلمك إن  وافمذ وبرر ميفمذة من  وافمذ الم  ل،مد كمين مصمممممدر رلمك الطرقميت  

مرآة ييكسمممم و وبع صممممف   تو كي ي لكم  اال  كيس لر م   رمرع بصممممف ر  يزرير ال

مي الشمس  للمحيفظ  يلت م،ر ييت الم ربر من رسمل  أش   غير مرغوب  من م،صمودة

ضمغط يلت رصم ع بية  من الحرارة والرطوب  وال ت ال ي يت الرعمن مواصمفي قد يغير

  لواللي مدار اليوم
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 عف  الطيور الرع طيلمي ريءت لرسرظ ربمي بسبب    رلك مصدر رلك الطرقيت أدرك أن

الم كوسمم   صمموررهي ررى سمموى الهع ي دمي رطيلع الزريج فالم ربرو    وافذشممرف  

 ..أ هي أميم طيةر من ذات ر سهي ظ ي م هي ييلت الزريج فرأ ذ فع  ،ر صورره

 كع ي هع صمممموت رلك الطرقيت الرع  يفذةفور فرح اللت ال،رر يمي ر   صمممميحب ي ي

  ..كي ت فع ك  مرة رش ره بشعء من ال،لت

مضممتو  ميفي  أ  طرق  ممي كين يسممم هصمميحب ي و و ولم يسمممع  الوع ابسمم المضممت ا

كين  ..يرغبون مشيركره الريرة  ي ردداحظ ريرا البدأ يفو  ث  أسيبيع أ رىالومضت ث

طيةر البلب  غير أ هو ب د   لبث أن غيدرو ثم رب ه ولت طيةر الحميمو ثم ميالفع المرة ا

ل،د وره فع ك  مرةو بمي كين يز يكررث كثيرا   رو لمآلأن  صممب يشممهو غيدر بو ا

 رلك الطرقيت.. يسمع أصوات  المهم لديه أ ه مي ييدكين 

الطيور الرع ررد ل يفذة الم ربرو لحين حظ الي  ن ب دو وكين يوالشمممهرانمر الشمممهر 

 !طيةر الهدبدرئ بأن فو

ثر رلك ال ظرات يرح   له يلت الو فالمركررةلم يشممأ أن يزيط طيةر الهدبد ب ظراره  

للطير أن  كيفو ولكن و ال ررحم حيميك ربع أن ي،و  للهمدبمدرغمب  هاآل رو ولك م بو 

  البيحث!يل  صيحب ي سريدرك 

غه برسميلره يبر سملوك يب ث فع قلب الهدبد االطمة ينو فمي كين م ه اال بل  أن ي   ررف،

 ألسمبوعذلك  بع قواه يسمررمو أن قرر أ ذ إريزة ليومين يسمرريح فيهي من ي يء البحث

 قيدم.

ف،رر أن   ربر لمدى طي  ين يومينوالهدبد أمر يدم روارد صممميحب الم   شمممد ا ربيه 

و وبذا بيلف    الم ز شمممرف  ال يفذةيش الطيور فع أيشممم من   فه أصمممدقي هير ذ ممي  ل  

  ..رم الذ 
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يفدون إليه من   حظ زوارا رددا بدأواالشممم ر الهدبد أ ه فع مملك  بو سممميدبيو كمي 

غير أن  ملم  كمي مت ررردد  رة أ رىورمي  مم الرة و  كبوت رميالمثم   ولم ربرغرفم  ا

 قيةال لهي:هي أن يسرفسر م ف،رر الهدبد  بشك  مسرمر يلت غير سمت بيقع ال م و

  ..يبدو أ ك رديدة ب يالهدبد: 

يكن يسمممح ل ي بيلب،يء   مورودة م ذ زمنو غير أن صمميحب الم ربر لمب  ك ت  ال مل : 

ون رمك  ي من ب يء مسمممميكن ل يو   درحو  ر ظيف اليومي فع م ربرهو فكي ت يملييت ال

 يزاويأحد يد م ز  ال مر بورد ي أن الفرصم  سمي ح  لرشمي يومينن وب د مضمع الأمي ا

الم ربرو لكن ق    يلتأ رى دي،  ومن ره  هي من ره  يلت الح  ط  فيالرع الشممرف  

 الهدبد؟ يليك ب  أ ت من يسمو ك  هلللع بي

 بدبد سليمين سالل أ ي من فالهدبد:   م  

 م قي  ل ي إ  ييل ظا  ي أيضمي أذكر أن رد ال مل : م ،و !! يي لهي من صمدف  راة  و وأ 

َم  ك مد   ﴿  يلال مل  الرع قيلت   سمالل   رمع إلت  ط  ك  َك مد اَل يَحد ل وَا َمسَمممممممُّ أَيٱَهي ۡل  مد   ۡدد   يَممممممُّه

ونَ  ن  َور   ود هۥ  َوب مد اَل يَشد  ر  َممُّ  ﴾س لَيد

 ي يشون ويشيبدون؟  مي كي واالهدبد: وب  وصلك مي وصل ع من أ بير السلف في 

يلت رييرمهو وممي  حيمميومحميربميو قميةمدا فمذاو رمغوارا ه كمين درع أ م ال ملم : ر ،م  لع والم  

ل وَا )بصمموره الرهور  صمميةحي ان   الصممر   الرع اطل،هي فدوت فع سممميء الشمميم ۡدد  
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ك  َك مد  المسملمون  مي ر   وال زيز فع كريبه أثبرهي هللا حيثر بيرا صميدقيو   اال (  َمسَمممممممُّ

 بذا فع صلوارهم الت يوم يهي يرلو 

  ..مسررسل  فأ ذتلبرب  سكرت ال مل  

  ..بمي من  فر،دبمي فع يوم ي بذا اإلدارةوحسن   الصإلاإن قيم  

 ..ذاحسين إالالهدبد: بو ا

وروره رييييبي   لملوكو فلم يكن لل مل  ان ررشممدن الصمميلحين من اال مل : بكذا شممأ 

 ..أمربيبيلرزم  بيقع ال م ا هي كي ت صيحب  امر مي ر    اللو

مو يال ظوبو مي قيم به رد     مسمم ولي المواط   والشمم ور بيل ن ه حسمم الهدبد: كمي ا 

ي سمليمين و فأ بر  بي هللايسمردون للشممس من دون    فلم يشمأ ان يصمبر اميم يبيدة قوم

 ..يصدر حكمه يليه بيل ،يب ليحد من أنصدق ال بأ الذ  ريء بهو  فكي ت قيم 

 م؟ يل ظب ردك اولم ي يقال مل :  

سممليمين افراد مملكره   قع الر دو ف،د رف،د  بي ييرزمي بيلحضممور مع بالهدبد: لم يكن مل 

 !دكيف  ولم ي ثر يلت الهدب

 ؟ ال مل : وميذا كين رد الهدبد 

طد بم ه   َور  الهمدبمد:   يمدف فَ،َميَ  أََحطمت  ب مَمي لَمد ر ح  َر بَ   َف يَ، ين  ﴿فََمكَمَث َغيد بَمَ َ ب  َبَم ن سمممممَ رم َك م   ﴾ةد

رمد  الملمك  فع ال ميلم ان يوارمه رةيسمممممه بمثم  ممي وارمه فردوبم  يرر  اليوم أ  

 سليمين؟ 

 ؟ حيطه الرع أحيط بهيالال مل : ومي  وع ا

مرثمي  بممي الفع ا قيميم الهمدبمد بمدوره  الهمدبمد: إحميطم  م لومميريم  لم ررمأت لسمممممليممين لولا 

 وحدهال هللوبو ال بيدة بهو  هللاامر 

 ..ال مل : مواره  رميل 

حررامو غير مرهورة الا م همي حكيمم  يميقلم و ملرزمم  ب،ييلم و لكارهم  رمالهمدبمد:   م مو 

الملمكو ولم يشمممممع بين افراد المملكم  أ مه لو  بمهمر ميليم  بحكم أ مه أحميط بممي لم يحط وال

 كان يحيط بمي يرر  ب ي وب ي سرطيعالكين ملكي بحت 
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لرايع  ةع بين ارا ال مل : بذا الرزام مرزن من قب  الهدبدو وإدارة حكيم  ضمن ر يط 

 ..ملريي  ي در ان  طيل ه اليووا

 !ال مل : ي،ي  إن ردك كين سببي فع زواج الملك  بل،يس 

يكن يرسي ر،ليديي   لو حكيت لك الذ  سم ره ين والدرع لمي صدقتو فلم  هللاد: والهدب 

 ..بهيرالب  كين مليةي بيلرحد  وا

ر ع ألم  يليك شمممموقر ع هللبهير! ق  لع بيالللرحد  ان يررمع مع ا يف يمكنكال مل :   

 ..إثيرة

 بي ي يبر مركبيرهمو ف  ييم يزفون ال روس من البيوتالإن كين ال،وم فع بذه ابد:  الهد 

اليمن يبر من كين ي ده يلم بيلكريبو  يروسممه بل،يس من يرشممهي فع سممليمين زف

  بع ويرشهي م ي فريءت فع اق  من الثي ي 

 ال مل : ومي الحكم  فع رلب يرشهي؟ 

ر ميمل مي مع   ال  الح،ي،م  منالر ميمم  مع ي زز في مي  االسمممممالملم رمدركع أن : أالهمدبمد 

ممي يبصمممممرو مه  يبرالم رزاتو ويرم ذلمك  م ميي م  يبري م ون الواقع؟! فميلكميفرون 

اال و ومن أر  ذلك شمريت الم رزات للرسم  كيف  بيهللي م وا   بأيي هم فع الواقع كع

من   الال،لبع بد  دراكالث رم ر،ديم احي؛   الصمممالة والسمممالم  يليه محمد  ي رسمممولمع  

زز بمي سممليمينو وب د أن ي هللا بع    الحواسو لذا كين من ال دراك الذ  يرم من   الا

ب رش بل،يس من سبأو وقي  لهي اد لع الصرحو فأدركت   ءأورع من م رزاتو أن ري

ر أم وبو يمكن رلبمهو اللمذ  وبو يرشمممممهمي ا البم ميي رهمي ممي لم ركن رر يلمهو ا الح،ي،م 

 كممي لو كمي مت لرم  من مميء فموم متو وركونلع اللمب محمي  بم  إن ر زيزه كمين بممي ي  

  ورود إلت داةرة الح،ي، و ح،ي، و واقع المحسمممموسمممميتبذلك ا ر،لت من داةرة الواقع

 .لهذا الكون واحد أحد  يلت

 الح،ي، ؟  ه يررهد فع بحثه ين سين م كبي فع م ربرارالال مل : ومي بي  بذا ا 

  ..ي بو فع داةرة الواقعيد أن ي زز إيمي ه بيلمزيد ممد: يرالهدب 

 بر يحه سردركين ب د حينلم رفهم ال مل  مي ي يه الهدبد فأشير إليهي 
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الطيةر فع  من البط دبد الذ  ا ربه الت مشمهد حشمدكثيرا بمي قيله الهال مل  لم ركررث 

 ..السميء رر،دمه بط 

 ة و أقصممديرون بذات الهييي م شممر الهدابد رط  مشممهد رمي .. ب  أ رم :ف ل،ت ال مل  

  البيقون من ال لف؟ ير،دمكم طيةر و

ه  ر يلت   هللاالهدبد: ألم رسم ع قو   ير  ب َر َيَحيد ࣲررف يَط  ض  َواَل َطمممُّه َرد ب  ف ف ی ۡألد ن َداه ﴿َوَمي م 

ۚ ث   ءف ن َشید ب  م  رَممُّ ك  طد َي ف ی ۡلد ي فَر  ثَيل ك ۚم م  ه أ َمٌم أَمد ونَ إ ال  َشر  مد ي حد  حرت ا رم م شر  ﴾م  إ لَتُّ َرب  ه 

فريت يم  أو أن  دون ان ركون يضمموا ضمممن  مل  م كم ان ر م ال م و ب  ررر   

ب مي ه بمَحكميم صممممميرمو وال ظميم المذ   إن بمذا الكون رم ر رج  ميرج طمييم  ملكركم؟ 

ت  لَ )  ظيمكممممممم   هللا اررضمميه َملد َم أَكد يَود َممد ۡلد ي َك مد َوأَرد َمر ی  ك مد د  ك مد    د يت  لَك م  ت  َيلَيد َوَرضمم 

يۚ 
 
ي  َم د  لَممممممُّ سمد لك  اسمرار بذا الكونو ومفسمر لك  مي   و فهو بمثيب  البر يمط الرشمغيلع(ۡإلد 

  .أحداث أو مشيبدات يبده من حول ي سواء ش

 ..صوت بيب قد ا فرحل مع احردام الحوار  ينثاليسمع ا

الم ربر ييد  صمممميحب  بر مردداو يبدو أنال مل : بشممممعء من الفزعو إ ه بيب الم ر 

ف حن م شمر ال م    مرددا! األرض يمحي ي من يلت  الو أرريربهو يي إلهع أرر ليزاو  

بم ميزن للحبوبو ودشممممم مي أكثر من ممأوى  قمد يمر مي ب ض أرزاء من بمذا الم ربر

ات الرع  زاو  فيهي أيميل ي وشمم و  ي اليومي  بهدوء المسممر مر  ين الللطوارئو فضمم 

 .دون ص ب ومن

الم ربرو فيرهيمأ  َذا ب ميمم  ال ظميفم  يمد م الم ربرو فم   ميفمذةمن يلت مم  يرمأوبو د الهمدبم  

و ثم يسمكب يلت الميء شمعء بيلميء فع وضمع المميسمح فيغرس ب ضمهي فع سمط  ملعء

 ..من الميدة المطهرة

يأرع  وبع ررر د من مصممير حرمعووفزع  بأسممي سممر راض  الرطيلع ال مل  ك  بذا ا 

ال ظيف  يحطم كم  ييم  اال  هي م يشممممر ال م     ر به بأن ردو  بصمممميح  فع  لدبي

مسمر رضم  صميح  قيةد ال م  حي ذاكو غير أن المشمهد   رضوالمن يلت ا  فيمسمحكم

من  :له قيةالل ظيف  الريم ع يد  و ويصمممرل يلت ييم  ا  سمممريذألبيفَذا  يرغير فرأة

ذا ف،مي : بكم    ال ظميفم وهم ورمه يميمم رر   أذن لمك بميلمد و  من غير إذن مسمممممبت م ع؟ 

 .كي ت أوامر آمر ال ظيف 
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غير الميدة المطهرة   ربرات يرب أن رغسم  ارضمييرهي مني،  لك إن المسمريذ: ألم الا 

 بذه؟ 

 صيةصهي؟  رى فرغير من   الالم ربر ا ألم ي،  لك إ هي قد ررفيي  مع مواد 

 ال يم : حيضر سيد و ب  رريد ع أن أ رج؟ 

 واد مضيف من غير ممن اللطف وو ب  بشعء السريذ: الا 

 ع طير الهدبدالت الشبيك فَذا به يطيل .. ثم  ظر

 كزميلع ذاك الذ  بو فع الشبي يشت أن ر يف: ورح ل يم  ال ظيف  ف،ي  

  أمرك سيد  : ظر ال يم   حو الشبيك ف يين طير الهدبد ف،ي  

و ء المملك  ب   وليسمت بحي هسم   هللاب يو إ هي مملك    هللا الهدبد لل مل : أرأيت كيف لطف

بشمممعء قد كربه   البشمممعء لم ي ف وك إ م  لو اررم ت يلت أن ي ف وكالاوايلمع  أن 

يليك   هللابشمعء قد كربه   اليضمروك إ نيضمروك بشمعء ل  لك ولو اررم وا يلت أن هللا

  "ورفت الصحف قالمألا رف ت

 !ضحت مملك  آم   لب ع ال م ال مل : أفهم من بذا أن مكين كهذا أ

 بد: ربمي الت حينهدال

 !أفهمال مل : لم  

 الريم عو يرف هسريذ اليرن بيرف ا 

فيلمرة السميب،   ر ود الت سم يف  رديدة بذه المرةو الحيرمو أررو أ    م يي اب ع :ي،و  

أن ربي ي ةك وأ ت ر لم  المع زم  أد لر ي إلت مركز الشممممرط  بيلربين الذ  د لت به

فر.. رريد بطيق  السن ر،و  لع إ ك  الن الدول و واا يب،و  والفع الدين    ال  يصح  الكهذا  

 ؟ هللاشيء  الت أين ان

يسممرويبوا  السمميسممرم    ب يء أشمم،ييء اذا لمالمل  في،و : بكذا يصممبح ايطيلع الهدبد ال  

 .فع كو ه هللاالذ  أوديه 

ت  لَ )سيسرم ال مل : ر،صد   َملد َم أَكد يَود ي َك مد ۡلد  (ك مد د 
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ي ضط في ه سو الطف حرت وإن كين  م ذ  يسمرويب بذا  السيسرالهدبد: بيلضمبطو إن ال

 ي،ليي بشك  سريع

 ؟ فع ذلك وابدكال مل : ومي بع ش 

موت الرسممممو    الهدبد: أسممممألكو ب  ر رفين من قيد الريش المرره  حو الروم ب د 

 يليه وسلم؟  هللاصلت 

 زيد ال مل : وفت م لوميرع أسيم  بن 

  ه حي ةذ؟ الهدبد: وب  ر رفين كم كين يمر 

  يشرة ر،ريبي وز السيدسو فلم يرري ذا الزمين طفال مل : كين وفت م ييير ب

بن الوليمد  حميبم  من السممممميب،ينو مثم   ميلمدالهمدبمد: وكمين فع ذاك الريش كبمير الصممممم 

المسمملو  الذ  فرح  هللاسمميف   ي رف  الويمرو بن ال يص وغيربم الكثيرو ومن م ي 

 رري وبيقع ال ال  وضمحت رر ا  السميسمرم  فأسمرويب أسميم  بذل،د ا! ال راق وفيرس

الذين بم دون بذا  طفي الولن أسممر رض م ك كيف اذا د   بذا  السمميسممرم  قلوب ا

 !ن مي ي شأ ي هالس

 دين؟ ال مل : من ر،ص 

د  َّۡلل    الهدبد: أقصمممد  بي ي ييسمممت يليه السممميلم الذ  قي  وبو فع مهده ﴿قَيَ  إ    ی َيبد

بَ  رَممممممممممُّ ك   َءارَرُّ  َی ۡلد
 
يليمه يحيت  بي مي  فع مثم مثلم  رطو و البمذا مثمي  وا (ي َوَر َلَ  ی  َب يم 

 .اسرويبو ذات  السيسرم  وبم أطفي  وغيرهو رمي همالسالم 

فع الرحضممير  الم شممغ دبدو فهع فع ك  مرة رراهكع مي ي،وم به الهبدا لل مل  أن رحي 

 الحيوي يشمممهو مسمممركم  بهوب يك ي  لمشمممروعو مي بين أيواد وقش يرم هي من ب ي

م بذلك بدافع ي،و أدركت أ هليسمممرويب قطرات المطرو   رشمممكي  رصمممميمهي الداةر 

 اليح قلي يصم  رلك الرع رأرع من مسميفيت ب يدة ور،رر أن رسمرر رو دم  بيقع الطيو

ممي يرم رم ه   لرهي وبع مهيررة فع مي بين ال،يراتو فررشممفرسممرأ ف مرددا رح  كع

الصمغيرة أن رر يو  قشمر لوزة كع   و حيولت ال مل وز اللمن قطرات المطر من أوان 

رهي الييلط بهي الهدبدو غير أ هي ويلت الرغم من محيو  لذىسممملوب االر يلرهي بذات ا

 ..ير   فسيي ومحبط ر لهي م زرفلحو مي  الد وب و لم
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 ييء ميء للطيور المهيررة أون لرمع قطرات الميء كس،

 

  ر ملي ه : راةع بذا الذ قيةاليدربي يي يهي فبحبيط يلت الرأ  الهدبد بذا ا 

 لوزةشمكلت يليه ال    ك ت أ ت  ال مل : غير أ ع فشملت فع رشمكيل  بذات الرصمميم الذ 

لوزات فع الممر روزات و يومين أن رضممممع أربع ال اسممممرط ت    و فأ تةزووالر 

طع ال،ييم وبذا بو يومع الرابع ولم أسر مي زلت محيول وال يم للطيور المهيررةو وأ ي  

 ..بذلكو ل،د فشلت

  دادب  " الهدبد:  ملرع ال زيزةو ب  سبت أن حدثرك ين قص  الهدبد 

 ذا؟ يسيه أن يكون  بداد   بو ومي الال مل : بشغفو 
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فيهميو وكمين مررهمدا  : كمين بمداد ي مم  فع ح،م  ب يمد ين ممدي ر مي بمذه الرع  حندبمدالهم  

وأر، هو كين فع فررة مضتو وبذا   الإ  يريد أن ي رزه  اليررك يم  اليمله محس يو    فع

ي  بذا الم ربرو ي،وم فع أوقيت الفراغ ب ،ر ب ض ب،مييم   يفذة قبم  أن ي و  بع الم،ميم فع

ر لمره  من رشممممكي  للوزةفع الح، و ومي قمت به  كي ت مر يثرة ب ي وب يك أ شمممميب

 دوكين ي يش فيه الهداب حظ فرا ي ضمن ح، ال ييمالم هو وأذكر أ ه فع يوم من ا

 

 

و وكي ت درر  حرارة الرو الط يم ين رأ ري ألم  ضمممورةوكي ت الفرال رصممميح مر 

مي  ربر  غيرا فل   ذلك يسميبم فعأن يب ع لهي كو ي صم ر أن لو اسمرطيع  ف،د   مررف  و

يع بشممك  مر يثرة واسممرط م فيه من ظرف قيسو ف مد مسممريي الت ب ض أ شمميبب

ة الشمممس السمميط   الرع كيدت حرارأثر  الفرال ظي  ي،ل  منمحررف أن يم ح رلك 

م ز  بمذا فع اليوم الرميلعو وب مد أن ر م  الفرال ر  م ب "ر،رلهمو يمذكر لع  الهمداد

 رديد..
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أ هي ارر بت  م رسمممرطع أن رهرد  اليهمو كميلرط م صمممغيربيو ل ريءتم الرع الا  نأ 

فرا هي  أنم الموق هو لم ردرك ا   أزا  يشممممهي وفرا هي مني دمي لم ر رف من الذ

المذ  دشمممممن لهميو وأن ال ش لم يرم إزالرمه بم  كمين بمدا م   الم ز  الرمديمدكمي مت دا م  

هي ا  صمر ح الفرال أن رسمرسملم لل وم وي،ف  ب د طو  صمييال شمبعو مي ر  الم ز 

مميم بمذا المشمممممهمد الم ز و وأ بميلطبعو فهع لم رسممممممع صمممممورمي ي ميديهمي من دا م  ذاك

ين الح،  محيول   سمميين مصمميبهيو ولم   ب يدم الت سممبي   المو مضممت االوارر يب ا

 ..كي ت قد ميرت رمي ي  هيأل داد إ ،يذ الصغيريسرطع ب  

وممي المذ  ف لمه  فرا همي؟ ال لع ال ظيمو كم كمين يمدد  بميهلل االقوة  الحو  وال ال ملم :  

 ب د ذلك؟ 

 ب ملرع ال زيزةو   الهدبد: كين يدد فرا هي أرب ي والسمم ا  الذ  أطرحه ب ي يليك 

م ال أ ه كين ي فف من آالذ  ظن من  داد  قد فشممم  فع مهمره وإ ريزهب  كون بذلك  ي

 الفرال؟ رلك 

  الفرال ال مل : بيلطبع فش  وأ فتو ب  زاد يلت ذلك أ ه كين سببي فع موت 
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الم ز  المذ  ب ميه  موقع ريمكألن أن رركبع يلت ر ميحع الالهمدبمد: ل لع أطلمب م مك ا

 دادب  

ليس من ذ به أن  دادو وإن كينأييين مي قيم به ب  ن  أل ي مرحمسمممم  أ : بك  رأكيد  ال مل 

 رموت الفرال

أن حط بهمي يلت  ركبمت ال ملم  يلت ر ميح الهمدبمدو وطمير بهمي طيران المحررفين الت 

بدادو فَذا بيل مل  ر بهر بمي رأت!  الم ز  الذ  ب يه رةو فَذا به ي شمر يلتغصمن شمر 

قيمت لطيور الهدبدو أ ذت فع شمممكلهي كو أ يوب  يت من ب يل،د رأت أيشممميشمممي بيلمة

  دادالذ   صبه  ب   شك  البيت ال شبع

 ال مل  وبع م بهرة: مي بذا الذ  أشيبده؟  

بداد لوضممع بيضممهي  صممد الم ز  الذ  ب يهطيور الهدبد بدأت ر،  اال رلكالهدبد: مي  

كع  موقعت الالهدبد ر،صممد ذامن طيور   و مي ر   ال ديدي ززهالذ    اليربير االمين

و مي  فأضمحت يشمك  مسمر مرة من طيور الهدبد كمي ررين ع بيضمهي بيل،رب م هورضم 

رسمممرظ  بهي من رحره ل المميثل  شمممبي  ال يشممميشلألالرصممم يع   داد مررهدا فعر   ب  

 ذلك ب  فعالراغ الطيور

 ؟ فأشيالد مشرويي ين مي دش ه بدان مي رأيك ب  كالوا :فبيدر الهدبد يسأ  ال مل  

مسمر مرة من يشمرات   د الم ز  ال شمبع أ موذري فع إحييء أم  أوطب ي.. يال مل :   

 .وفاللييت يشرات اأح  لكن رب   فرالووف من الطيورو   م ميرت أاللا

داد مرة بيلفشمم و ب    قيم به و كيف أ ك وصمممت ميحظت  ملرع ال زيزةالالهدبد: إذا  

  ثم غيرت رأيك فأصبح  ريحي مبهرا

  هي الهدبد؟ ال مل : ميذا ر،صد أي

رشمكيلهيو ايلمع  بأ ك فشملت فع يبربي فسمك   وصمفرعالهدبد: أقصمد أن اللوزة الرع  

الر يم  مع رلك اللوزةو فهع  ررك فعرسممممرفيد  من  ب لعو ب  يليك أنأ ك لم رفشمممم 

رب   أييمو ب  بع سممت ورسمم ون سمميي  من الا يمكن إغفيلهيو  برة  يبزت ال برة 

 سممملوب الذ الك بذه بأسممملوب غير ايدة من  بررإ ريزك مسمممرف  ال م و فلرسمممركملع

 .يهيمدت اليه أ يو فلربمي رصلين إلت مي بو أفض  ممي وصلت ال
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   !ممممممممممممممميا دبيش: ب ال مل  بك  

بميلمذبميب إلت  و وفور وصمممممو  ال ملم  بميدرتالم ربر ميفمذة  فطف،مي رار ين مرمددا  حو

أن  ذلمكالحسمممممبمين..  ن فعي لم يكحظمت شممممميةم المرمأملم  إيميبميو فالرع رركرهمي  روزةال

قد  مت يليهي شمعء من الطحيلب وال بيريت  ل يبوطراف الرع كي ت قد ييلررهي بيل  اال

 ةبهي ذرات الغبير ورزيةيت من ب ض الحبوب المرطييرصت  رلر رةو وأصبحتالصغي

رهمب الريميحو  الصمممممغيرة من ب مي وب ميكو ويزداد يمدد رلمك الحبيبميت  ميصممممم  ي مدممي

أضمممحت أشمممبه مي ركون بمحضمممن طبي ع  وزةر يلب مدى يومينو فَذا فرأملت ويلت

كي ت   فوبرهي بدا    فيف  الرع  برتوال بيريت ال شممممبي  ال   للحبوبو كمي أن الطحيلب

ي رج  ال وزةر ممي يمد م  دا م  رلمك ال كممي لو كمي مت بمثميبم  محميم  طبي يم ؛ فكم  ر مم 

 .يشيب الصغيرةالب  يص ب  روره بف   رلك ا

 

 شيبدرهو ف،ي  لهي وأ ذت مسري  مرره   حو الهدبد لر بره بمي فرحيل   مالطيرت  

صمممويحبيرك فع  رلك يلتررربرك   ! يممعالهدبد: وب د بذا كله ر،ولين إ ك فشممملت 

إ مك ب مد ذلمك ر،ولع أبمدا  الوب مد يوممك بمذاو    مم لل مملكم  ال مم و ل لهمي رر لمك وزيرة

يمية طيبم ؟ رمديمدة للبمدء بح ال برة الأسمممممرفيمد من  فشممممملمتو بم  قولع يلت المدوامو كيف

شممميةي اسممممه الفشممم  واسمممربدليه بكلمرع   برة رديدة  أو  حع من قيموسمممكوامسممم 

 رديد. " اسركشيف

 مورودة أصميال  ركون  الأ ال مل : لميذا يسمر دم الرميع إذن كلم   الفشم   والرع يرب 

  فع قواميس ي؟ 



16                     منطق الطير                                                    د.زهير المزيدي                             
 

 ؟ الشيفالهدبد: ب  ر رفين مرع يكون الش ص م ي 

  مرع؟ ل : ال م 

 من أرله هللاهدف الرةيسع الذ   ل، ي يح،ت ال الال يبيدرو والهدبد: ي دمي 

  ؟ ال مل : ر،صد ال بيدة 

الفوز “ وزلمذا يصمممممف رب ال ميلمين ال رميح الح،ي،ع بمأ مه  الف ال بميدةو الهمدبمد:   م 

يظن الب ض أن مي يح،،ه   برضمي رب ال يلمين وليس ال ريح بمي  ح،،ه من مكرسمبيتو

يربي أو م صممب وغ وأو شممهيدة وريرةر  مكرسممبيت سممواء ريءت فع شممك من يي ي أح 

ور ميمل مي  هللالممي فيمه مرضممممميت  ف،ط طوي ميه رميحمي اذا مد  ي و غير أ مهأ مه ال رميح ريكث

 قم الكون فوزا اذا ارربطمت بممي لمه يي وبمهو فه هللامر مي لرح،يت ممي أ اةأد يلت أ مه م مه

 .به هللابمي أمر 

 حرت وإن وقمد وصممممم و فهو يكون قمد ضممممم  الطريتلمذ  ي ر،مد بمأ مه ال ملم : ويليمه ا 

حصمم  يلت الرزق  وأ وهللايح،ت مرضممية بمي  يسممرثمربيلم   نإحصمم  يلت الشممهيدة 

 كذلك والمي  غير أ ه لم ي ت ح،ه

أر دة من ي من    فع  ظر  ليس له موق ي فعويظ  موضموع الفشم الهدبد م،يط ي:  

سممممركشمممميف  الي يد  مفهوم  ا "شمممم ن مفهوم  الفدي يو حيث إ  مالسمممم إلوبيربي  هللبي

ي لم أين موقع غرفم  ال ومو  المرة وبو  ألو   بم ز ز   ول فررض أن شممممم صمممممي

أ همي فع  ب مد ذلمك ي ثر يليهمي ويرمد الأ همي مورودة فع الطميبت ال لو  فمَذا بمه  وي ر،مد

ر سميصم  إلت غرف  ال وم غي رضمعو وبو فع ك  مرة يروقع أ هالموقع فع الطيبت ا

فهم  يمك  مي أن  ،و  يم ورميرة مطب ميو وبكمذا.. ط م  ورميرة غرفم  أ مه يرمدبمي رميرة م ز مي

 و ذلك أ ه أصممبح يرمرعالبيلطبع   السمميب،  ر د ضمممن مفهوم  الفشمم  ؟  رهاليوإن مح 

و أمي بو فيرب الح،ي شم ص آ ر سمرطأ قدميه بذا الم ز بهي أ  يرمرع    البم لوميت 

اسممممركشمممميفو أو ربمي يسممممرطيع أن ي ده  زب و إن  أن ير يم  مع مي قيم به يلت أ ه

 . دم الحسرة و رغبو فليس من

 .هللاق  ريدة مع الال مل : إذن الفش  أن رفش  فع رأمين ي 
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سممريم  الال فسممي  وا    والراح ر ود ال مل  إلت رحربي رلك الليل  وبع مف م  بيلرفي 

ي  المصممممير وبع قل،  حيقليل  ر يم   ومع مي يحيطهيو كي ت فع ليي  غير مع  فسممممهي

 ال من قبم  يميمم   ظميفم  الم ربرو شممممم رت من    المذ  قمد رفميرمأ بمه فع اليوم الرميلع

 و كيف يبده   هللافيهي مع صدي،هي الهدبد بأن  ك  شعء ب،در  وأن   ،تحل  رولرهي الرع  

حصمر لهي من يشمرات   الضممن مملك   هي يف  لمررمأ هي شم رت بأ هي قيم  مضم  كمي

ونَ )وقيلت   و فر هدتف من ال مالالا لَم  ی يَ د م  َت قَود لَيد  (.يَمُّ

ث،ب    وفع بيت لل م  ومع إشممراق  صممبيح رديدو ير لله ضمموء الشمممس من م فذ ث،بع

 م  بيل شيطو وبع مف  اسري،ظت  كع رسربين سيي  بزوغ فرر رديدو   ملر ييمدت اليه 

  قد وفورةت بصممممدم  أن ال ور الذ  دمي  ررت من رحربي ا دبشممممتغير أ هي ي 

سمممممرميذ الرميم ع المذ  يميود الإيمذا مي بفرر رمديمد وإ ممي بو ذلمك ا  لم يكن ر لم  من م فمذه

 !ررميربمه ل مم و والغريمب أ مه رميء فع سمممممييم  مرمأ رة من الليم  كع يرر ل مرمددا

قيصمدة فع ذلك  لرحيورت م هدمع الالرحدث بلسمين بذا ارة يلت كي ت قيدرم ت لو ف

مميرسممميت غير سممموي  يميرسمممهي يموم  ين حيي إزال  مي ي يلرهي من ب،ييي ذير دف

أن يسمو   هللاحيل و فرر ت مهموم  إلت رحربي وديت    الالبشمر رريبهم.. غير أ ه  

وب د لحظيت ليسمت مت لل ومو  دمعو وأغمضمت يي يهي واسمرسملالبي هي وبين بذا ا ميفي

رسممممممع صممممموت  ،ر بميل،رب من رحربمي   دأتبم غطمت يي يهميو  لحظم ة ين ب يمدب

مرددا يسممممر،ب  يومه ب ،ر فع قشممممرة روزة بذه المرةو   ذا به الهدبدفَو  فيسممممري،ظت

إ هي غطت  فلم ر ربه لذلك حيث يت طوا  فع لحظ ؟ ف مرت سمييال مل  كي  اسمرغربت

ب مي بمدأت ال ملم  رفكر بمفهوم  الوقمت   .دقميةت تفع  وم يميت شممممم رت كممي لو كمي م 

يرحركو   الين الوقت أحيين يشمممم ر الواحد م ي كمي لو ك كيف يمضممممعو كيف أ ه فع

 ركيد رش ر به البأ ه يمر مرورا سري ي ف وأحيي ي يش ر

 سأ  الهدبد ذلك.. أ ذت ر

  : ليس مهميالهدبد قيةال فأريبهي 

 ال مل : مي فهمت! مي الذ  ر،صده بأ ه ليس مهمي؟ 

َع سم   ينَ )ي  لآلهدبد: رأملت فع ال،رآن الكريم  لا  ن  ب ضمد رد  شمت منفي دب  ﴾فَلَب َث ف ی ۡلسم  

مر لم يكن الو وأن اهللا بع من أ بييء   السممهول  الرع يسممر رضممهي رب ال يلمينو ومع

 !س ينللبض   أشهر ب  
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 ؟ ت أن ي  ع بذاومي يس ال مل : 

ويسممملبه ممن   وحدهو يم حه من يشممميء هللاالهدبد: أن موضممموع وي صمممر الزمن بيد  

 رز شميةيو وآ ر ميت أ ه لم ي فع يمرهو غير هللايشميءو فأحيي ي ررد شم صمي ميو أطي  

 .مي أ رزه ال  من  فع يمره هللافع ري ين شبيبهو فيمد 

 .غير آبهين بيلزمن مي يشك  إ ريزاون  ررهد فيال مل : بذا ر،رير مبدعو إذن يلي ي أ 

و الالزمبرميم  الا  يرب أن   ربه للزمن و م حهالهدبد: ليس بيلضمبط بهذا الشمك و ب    

م أن  ح،ت مي   ربره إ ريزاو المه  ذبب أ فسممم ي حسمممرات حي  لمر  اللكن يرب يلي ي أ

فهو من  سمم ت و ررهد من أر   هللاالروك  يلت   معوكسمم و   ال بيدر و ررهد و بدأ ف

 يترضمم م السممواهو فأ ت يلت الدوام يرب أن ررطل ع لمرضمميره   أحد الإرضمميةه و

 . فسك أو غيرك

أصممحيبع وبم   دمي أطيلع ب ضممي منال مل : لك  ع أشمم ر أحيي ي بشممعء من الغيرة ي  

  .  مي ي رزو همر يذل  أميم يظم فأش ر بأ  ع م ل  ب يررهدون فع ال م  الد وب 

مكلفم  بهمي ضممممممن  ع إن كمي مت ثمم  مهمم  أ متالهمدبمد: يزيزرع ال ملم  ممكن ر طري 

  ي؟ ب   لهالمملك  الرع أ ت ري

الفرص فع رمأمين  وأرحينأممي مي لهمذه المملكم   ال ملم :   مو مهمرع البحمث يممي يشمممممكم 

  مريرالمملكرع بمةيت ا ك  مي بو من شأ ه رزقي حرت وإن كين يب د ين

ر،ير ع  فسمك بيلبيقينو   رد من الصمواب أنال أالهدبد: أردك مررهدة فع ذلكو ويليه  

المذ  قمدرارهم وطميقميرهمو فهمذا يميمم  الم ربر  من يبميد رر وع ورربميين هللافمَن ممي  لت 

يومه سمميي  أن أي،ظك البيرح و فهو يرمرع ب،درة ي،لي  ورههي    قد بدأرردي ه مررهدا و

ال ،لي  فع حفظ    بركيرو ورردين من  فس ر سه مي وره طيقرهالالبحث والرحلي  وا  فع

ب ال ميلمين  آ رون زودبم ر فميو بي مميالم لومميت وآ ر رري مه حكيممي وربممي فيلسمممممو

و ييضممملي امرهود  الرع ررطلب  يميالفع ك  ا مررهدونبيلطيق  ال ضممملي  فرردي هم  

ب يد ومن وراء بذا الشممبيك ب ض الشممبين الييف ين وبم يررهدون   وربمي ر يي ين من

  .بيلف  .. هالحظل ب الكرةو ر،يطع ال مل  الحديثو فر،و :   م بذا مي  فع
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ميبرا فع حرف  الغز    بيلطيق  الحرفي  فرردي ه  هسبحي   هللاالهدبد: وب يك ممن زوده  

وبكذاو ثم ب يك من زود بيلطيق  ال يطفي   ريرة أو صم يي  السمييرات والمراكبأو ال 

من  كبر لم يصمممممبر يلت ممي رأىاالفهمي بو رمد  يممي يم و الا د بميلطميقم وب ميك من زو

 هسبأ فأ بر  بي ي سليمين من فوره فأ ،ذ ش بي بأكمل شرك قوم

يرمرع ب،مدرات   مه كمينكبر فع رحمذيره لل مم  ممي يشمممممير إلت أاالال ملم : كممي أن رمد   

 إداري  وحكم  فع الرصرف

بمه  هللازودك  بممي قم ال رميز لمه يالمن أن ا ن يمي  ملرع ال زيزةوالالهمدبمد: أدركمت ا 

ممي رر لع رلمك ال،مدرة والطميقم  في رهم و ومن رهم  ثمي يم  أن من قمدرات وطميقميت من

  "ب د ذلك  إ ريزا به كع يصلح أن يسمع هللاأمرك 

بيمده ييم   عء الذ  يحملمه: أرأيت مي الشممممم الالهمدبد قية يثحدالي   ي،طع اسمممممررسممممم 

  الم ربر؟ 

  رى فأرااليحم  فع يد أر بي وفع يده اال مل :   مو إ ه 

 الهدبد: وميذا رروق ين أ ه فيي  بهمي؟  

 بيهلل القوة ا الحو  و الال مل : ي ض همي لب ض رريربه الم بري و و 

ير يم  ال وف من أن   سممي فع ذلكو ال وف وك بأ أرد الي ذيهمي ف  الالهدبد: طيلمي  

 !حيسيسواال ي ت م زوي  المشييركمي لو كرميدات الم همي كمي لو كي ي مث  

  را ب والفةران؟ الال مل : ق  لع ب  ر رف لغ  ا

 . بارالو ولكن ر لمت م طت االالهدبد: 

يرف مر دد الم  و فأ ت بحتال مل : بذا شممممعء رمي و وير ل ع مفر رة بصممممحبرك 

 والموابب

 حبيبرع هدبد: بذا من لطفكال 

 را ب؟ الا ن ر لم ع لغ ألوقرك و ب  يسمح ؟ ال مل : ب  لع أن أر لمهي 

 ميمالا الهدبد وبو مرردد وقد رغير  ظم الريش الذ  يلت رأسه فشده إلت 
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  قرك مع بيقع ال م  فع مملكرك؟ ال: قولع لعو كيف بع يالهدبد

 را ب؟ البلغ  ا  رهقالبذا السممم ا ؟ ومي ي اةو ولكن لميذقيرع حسممم   ووطيدالال مل : ي

  لكن حدثي ع كيف ررواصلين م هي؟ وق و الي الأبدا  الالهدبد: 

قم  الممي لمه ي قم  بميلراةحم  وم هميالال ملم :  رواصممممم  يبر أسممممميليمب يمدة م همي ممي لمه ي

 ..بيلضوء وم هي

 قركم بيلضوء؟ الو ومي يالهدبد م،يط ي: يكفع يكفع.. بذا راةع 

 ال ويمين من    رب م  من شمممممممي اليبميت اررم الال ملم : ل،مد ر لم مي أن  ر رف يلت ا

س فَ  ي   رمد يلت مصمدر لضموء الشمم شم   الشممسو وكذلك حي  لم يكن ثم مصمدر أ

لذا ررا ي دومي  مشمع فع  ط موحد  مسمير مشمي ي وارريبير يو  مصمدر الضموء كع  حدد

  .يسرة اليم   و يمي  ال

مي الرواصمممم  في إذن أ رم م شممممر ال م  لديكم م ط،كم ال يص فع  الهدبد: بذا يظيمو

الرع ي صممر من ي يصممر اللغ    ليهو وبذلك أصممبح بذا بمثيب بي كم والذ  ر يرفرم ي

 ررفيبمون بهي

 حال مل : بذا صحي 

أ ذ الهدبد  ..نالا وري مشمميبهي للصمموت الذ  سممأحدثه لكالهدبد: إذنو أسممم ي ع صمم  

اسممممرغربت ال مل  من ف   الهدبد   يفذةوث  ،رات يلت الاليحدث صمممموري ييليي إثر ث

 بذا! ف،يلت

ال ،ر ذات الصمموتو فأ ت لديك م ،ير طوي  ررمكن من  ع أن أحدثلن أسممرطي ال مل :

الصمممموت إثر   ث ذاتيمكن لع أن أحدث مي رحدثهو فأ ي وإن اسممممرط ت أن أحد  الو

أَيٱَهي  ﴿ال ظم  ه رد ي مي قيل  رذكر ال ،رات من يد  أو ررلع فَ ع حرمي سمأرحطمو أ يَممممممُّه

ونَ  ن  َور   ود هۥ  َوب مد اَل يَشد  ر  َمممُّ َم  ك مد س لَيد ط  ك  َك مد اَل يَحد ل وَا َمَسممُّ  ف حن  ل، ي من  ﴾ۡل  مد   ۡدد  

 .ون ررحطم بيلطرق يييزيز  الهدبدالسليكون وميدة السيليك

 ح،ي،  ف،ي : اذن ل  ض فع حديث آ ررأم  الهدبد بذه ال 

 !ال مل : ولكن لم ررب ع ..
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  لهدبد: ين ميذا؟ ا 

  !را بألال مل : لغ  ا

 .را بالرفهمع لغ  ا كع اللت أن رغير  ق يييرك أوبحير  إ  كألالهدبد: ليس ب دو 

فهع لم رروقع   و!فظو فأ  ق ميييت بحمير  لرغييربياسمممممرغربت ال ملم  من رد الهمدبد ال 

بيلضممبط   وأيرف م هيو ثم بع لم رفهم  يليهي بهذا الشممك  كع يبدو أ ه أيلمأن ير يلت  

ضممموةه يدم قدررهي  طبيع الذ  أ ذه الهدبد وقرر يلت الا  الذ  ررىو لم رفهم سمممر

 .ر باللغ  ا يلت ر لم

وفع  ال م  ال م  مسمممممرأ ف  رر مت ال ملم  مطأطأة الرأس فع مسممممميربي  حو مملك  

حيولت أن ر يد شممريط مي  المسمميءو ييدت وبع مث،ل  بيلمرهود ال ضمملع والهم م يو

مي قد يكون من  طأ بدر م هيو فيي  رسربين موض   دار بي هي وبين الهدبد من حوار كع

 محدد.. وظلت فع ذب هي يبيرة ررردد للهدبد  قولع لع ييإلت شمعء    أ هي لم رهرد غير

ق  رغبرع الفسمألت  فسمهيو مي ي "قرك مع بيقع ال م  فع مملكرك؟ اليف بع ي مل و ك

حميولمت أن ر ميم غير أن ذب همي  ةع من ال مم !البزم قرعالرا مب ب الفع ر لم لغم  ا

اليوم الريلع أن رذبب فع  لد ال مل  فع صبيح ري    والهيدئدون ال وم   لمشغو  حي ا

  رف يليه ويلت طبييه فل لهي رسممممرطيعرراقبه ين كثب محيول  الر كع  األر بإلت 

أن رذبب اليه قب  أن رسمممرأ ف  قررتو وأن ردرك اللغ  الرع يرواصممم  بهي مع غيره

ن زوايي يءو فَذا بهي أميم قفص فع زاوي  مب د مشم،  وي  يملهي الم ريدو وصملت اليه

يكررث   .. لماألر بحظهي  الل مل  ال،فص وبع رررقب  يةف  من أن يد لت ا  الم ربرو

 ب  ل له لم يربي األر ب

أرحمدث م مه بلغرع ل لمه يفهم عو فحيرمه برحيم   أحميو  أن الفرسممممميءلمت ال ملم : لم  

 حظ طو  أذ يهو ف،يلتالفَذا بهي رل له لم يسمممم  عو فرأملت  مو فلم يردو ف،يلتالالسممم 

 يفري.. حيولت  ع أن رلر،ط أذ يه أ  صموت حرت وإن كينشمك رسمرطي  الأذن.. ب  بكذا

فلم رهردو رذكرت   األر بالرواصمم  مع    يلت مي يمكن أن يشممك   ويي منأن رر رف  

ررميبميت الوبع ر،و  لمه:  حن ر لم مي أن  ر رف يلت ا م،ولرهمي للهمدبمد بمذه المرة

ثم    الشمممسو وكذلك حي  لم يكن مصممدر أشمم   ال شمممي  ويمين من     منرب   الا

،يلت أررى ف واالرريه   حددمصمدر لضموء الشممس فَ  ي   رمد يلت مصمدر الضموء كع 
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 ولكن مي يسمع ان ركون رلك ؟ مسمير مشمي ي وارريبير ي يرواصم  بأسميليب  األر ببذا  

  !سيليبالا

سممبي  مي ايريدت  لت حيثلوقت بدأ يدابمهيو فرر ت إت ال مل  وشمم رت من أن امل  

من  لفهميو سمممممم مت  ،رات  األر مب يليمه من يمم و وفع الطريت حيمث ر لمت قفص

ذا الهدبد؟ لميذا ي ،ر بهذا الشمممك ؟ أم رراه ي،صمممد ب  يلت الشمممبيكو ف،يلتو ميذا يريد

 ال  يبذا محي و فك  ميسمممر لمي  لت لهو وأ  الأحدث طرقيت مشممميبه ؟   رذكير  بأن

حظ الو فمَذا بهمي راألر مب كطرقميرمهو  ظرت إلت ال لف موديم أملمك م ،ميرا كع أطرق 

لكن حيل     وسممممر دادالأصممممبح فع كيم  ا  فع غير الهية  الرع كين يليهيو ل،د  األر ب

 .رفهم ال مل  اسر داد كهذه ر م ين ميذا؟ لم

إييبي فع صميفي  فع حفر قشمور الروز واللوزو  الظ  الهدبد فع ذات الصمبيح م شمغ 

أيرف  ال:  فرسممممميءلمتررقبمت ال ملم  ف م  الهمدبمد   .. رىالاحمدة ر لو ابيةم  واحمدةو الو

 .سيوصلهي اليه بذا الطيةر الغريب إلت أ  يلو

 

 

وبيدربي بيلسم ا :   موالدرهي يلت الهدبد مسملم  يليهو فرد يليهي السم يمرت ال مل  ك  

 !كيف أصبحت اليوم يي يزيزرع؟ 

 دئ البيرح ال مل : لم أ  م ب وم بي 

اسممرغربت ال مل  من إفيدة الهدبد ف،يلت فع  فسممهي: ومي أدراه؟!  أيرف ذلك  الهدبد: 

 الطيةر سير  ع بذا
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  ؟ بذا الصبيح األر بالهدبد: وكيف رأيت  

 ؟ األر برورهت إلت    فيقش ر ش ر رسد ال مل  بس ا  كهذاو كيف يرف الهدبد بأ  ع

ال ملم   صممممملرمك؟ و اليمك رحيم و فهم الهمدبمد: ل،مد رأيرمك من ب يمد فوددت أن أب مث  

  بيسرغراب: رحي ؟ 

 .بو من الر،ط رحيرع األر ببأسو ل    الالهدبد: 

شمأن بذا ال وع من  و وميال مل : لم رردو فبيدرت بيلسم ا  محيول  رغيير مسمير الحوار

  واللوز؟  صطفيف الذ  ر لت يليه قشور الروزالا

 رف يلت مي يدور للر  سمممرطيلع كمي ر رب ع روح البحثالالهدبد: ي رب ع فيك حب ا

كع أر رف يلت الشمممك    ل،د وضممم رهي فع بذا: ك قيةالفيسمممردرمن رسمممية و   كحول

  ةالمواييد الص

 !واللوز ة! من الروزالال مل : مسرغرب و مواييد الص

ولت الالروزة ا فأشمم رهي ررل،فهي وحظين الشمممس ي دمي رشممرقالالهدبد:   مو فكمي ر 

سمف و الفع ا يالروزة الرع رليه  روق رضمعءيلت ثم ب د ك  سميي  شم الالرع بع فع ا

 .ةالومواييد الص وبكذا أر رف يلت سيييت ال هير

ين حرم الروز إلت  حرمهي،م  الذ   ال ملم : بذا بيل سمممممبم  للروز فممي شمممممأن اللوز؟  

 ال صف ر،ريبي

يلت اللوزة فَن بذا  الهدبد: أحسم ت ل،د أدركت بيلفطرة أن أشم   الشممس اذا سم،طت 

 أ صيف السيييتي  ع 

من قيم محم   ك من بمدبمد ذكعو أ مت ممميرس لل،يم ورمييم  ممي ر من بمهلم ال ملم : يمي  

مم  فمأرمدك مع قي مشممممميريعوم ررميت ورطبيتو بم  أرمدك قمد حولمت ب ضمممممه فع بيةم  

ة الالروز لر لمك ين مواييد الصممم  احررام الوقت ر مد إلت رطبيت رمي  مع قشمممور

ض   وال طميء أرمدك ر ممد إلت مم ء بقيمم  الرموزر   ورحثمك ورمذكرك بممميرسمممممرهميو ومع

مميرسمميت  السممبي  من الطيور المهيررةو بذه  صممحيبألب،طرات الميء  قشممور اللوز

 أحيو  أن أر لمهي م ك
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ر،وم به من مشميريعو فمي فكررهي؟    : رمي  بذا الذفر،و  اإل ريزررأم  مرددا  ال مل  

  الهدف الذ  يدف ك لف   ذلك؟  ومي

كممي الحمي  مع  بصمممممورة  ظريم   القألواأر ميمم  مع ال،يم يروق لع أن  الالهمدبمد: 

كع  رر،ع بميل،يمم  من أن ركون  مميمال رينو أ مي ممن يحمب أن أر،مدم  طوة إلت االا

 بشك  يملع رشغي  ال،يم  محصورة فع إطيربي ال ظر  إلت

   ؟ شغ  و وب  ال،يم  ر  ل مل  بيسرغراب: رشغي ا

والمميرسمم و أن  رابي   ل  للر فيذأقصممد ب ي بيلرشممغي  أن  ر لهي ملموسمم و قيب  الهدبد:

 مررد أن  سمع ي هي الييي ي 

 .مرالأررو أن ربسط لع ا ،ت ذلك؟ ال مل : وكيف يرح  

مث  قيم الصمدق  حصمر لهيو الالهدبد: ر رفين أيرهي ال مل  ال زيزة أن م ظوم  ال،يم   

 و رمي  والمحب و وبع رمي هي قيم ذاري ن والروزرووال فو والرسميمح والر ييش والر ي

و رواصممله مع من حولهو وبع ر د درر  فع الرشممغي   ال    أن يميرسممهي ك  م ي من

 .يلت مسروى الفردو غير أن ب يك مسروى أيلت م هي هيلك 

 !ال مل : أيلت ممي ذكرت 

صمممورة ح ركون م أن رمرد فيةدة مميرسممم  ال،يم  من أن  ال الهدبد:   مو وذلك من   

  الغير الفيةدة فرص  إلتفع فيةدرهي يلت ذارك كع رر دى 

 !؟ رالغي ب الءال مل : وكيف رص  إلت الغير؟ ومن بم 

من مميرسم  كين  كلمي زاد يدد من رشمملهم رلك ال،يم  ضممن مي أقدمت اليه  الهدبد: 

 .مسروى الرشغي  أفض  وأشم  وأيم

 !!ال مل : مي فهمت 

ر مدين إلت رشمغي     دميثي و قيم  ك،يم  ال طيءو فأ ت يمالهدبد: ل أ ذ يلت سمبي  ال 

قسممطي من ال طيء فع أن رم حع  فسممك    بذه ال،يم  يلت مسممرواك الفرد و رميرسممين

ة أو ركيفةين  فسممك الي يءو أو رم حين  فسممك وقري للصمم   سممرر يء ب د يومالالراح  وا
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   إلته وك ت راضمممممي  ي هو وي دمي ير دى يطي ك ليصممممم ييم  أ رزر بهدي  يلت

يطيء ارسمع  م حهم ال ون والمي  والروريه والرربي  فهو  رفسميكون يبوالديك وأب يةك  

ن المي  المررمع المحيط بك فرم حي سمرة إلتالسمرةو ثم إذا  رج ين داةرة االليشمم  ا

حيررمهو فهو يطميء شممممممم  المررمع وربممي ر داه كع  للف،ير ور ي ين المحرميج أيي كي ت

أمي الدرر    وت ال يري ين  بررك دون م،يب  للم سسيالمررمع فرم ح   يشم  م سسيت

من حيوان و بيت يلت أرضممه  هللارميع مي  لت  وسممع فهع فع أن يشممم  يطي كالا

 االرواءالمحيفظ  يلت البية  ويبر  حرت كو هو

 !مل : م ،و ! وكيفال  

الملوثم   رر ميطع المواد أن الالهمدبمد: ببمذ  صمممممغير رمدا؛ كمأن رزريع شمممممررة أو  

ررهيد الدت اكوكب يو أمي إذا أرب وزون المحيط الفرحدين من روسممم   طب،  ا رواءألل

ير   مي رصمممملين اليه من ابركير يحد من  أن ربركر  ميمث  فع مشممممروع أكبر فع 

من  الروصممممم  إلت مصممممم  يحمد الهمذا المذ  يررهمد ليم   همير محميوو ف لت هللام مي مية 

يظيم ويطي ه المثي  أرره   والسمرطين يلت سمبي أض الكوليرا  لمر سمي ي   الر رض ا

مرض يحد من   يررهد فع م ربره ليطور مصمم   و بذا الذ و أشممرلبمس ك  ب ع ايال

الوقت    وحيوا ع فعالذ  يرسممبب فيه الفةران لهو يطيء مح  ر،دير بشممر الطييون

 .ذلك سين فع ال فسهو أو ي دمي ير يون ك  من الحيوان وا

 !ن سيالال مل : ير يون الحيوان وا 

من ب ض  ه الحيوان كمأر ب مي بمذاممي ير رض اليم ررين  الالهمدبمد:   م ير ميو مينو أ 

ركير أسمملوب إلت اب رريربهفر لص    سممينو بهدف إزال  ي،م ر رض اليهوالارريرب 

 يبذري  ب د أن كين محرومي م ه يمكن ك  م همي من أن ي  م

أرضم ي  وأضمحت رضال مر ي اال مل : بذا رشمغي  رمي و لو يرف ي وميرسم ي دروبه ل 

 م ضرة

 آ ر ب يك رشغي  من  وعالهدبد: و 

 !ال مل : رشغي  لل،يم غير الذ  ذكرت ومن  وع آ ر 

 الهدبد:   م 
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 ال مل : وكيف؟  

من رشمكي  ل،شمور  مد  إلت رحوي  ال،يم لر يبير ومشميريعو فمي شمهدرهالهدبد: أن ر  

يشمك  أداة لر ريفع بأوقيت الصملواتو  الروز واللوز كع رصمبح فع ال هيي  مكو   مي

ة أو الالوقتو أو قيم  مواييد الصم   ثميرشمةت قيم  اسمر  نل،يم يدة سممهي إبو رشمغي   

يلت   مر ي طبتاللت من مواببو وار ي  هللاأو قيم  الشممكر يلت مي م ح ي   بداعالقيم  ا

 السبي  من الطيور الممممهيررة ألب الميء  قدور

طيق  ضموةي  ر م  بيليي ال    سمين منالحيي  مي ابركره اال مل : ب   سمرطيع أن  ،و   

الضموةي  بذه رحد من اسمر دام  فيل اليي  ؟ مالالسم  الشممسمي  ي د  ويي ور بيرا ين قيم 

  ب ميثميتالد  م  رزيمد من األو واالمث د  م ألكميي همي ملوثميت رويم   الطميقميت الرع ي رط

البشممر ر رض   ورزيد من فرص  ووزون أيضمميالالحراري  ورزيد من روسمم   طب،  ا

من بذا كله يم ح  رسممبب سممرطين الرة و فيلحدإ هي  كمي  وي زميت الر فسمم الل  انوالحيو

 رضالبذه ا م لرميع الكية يت الرع رر ييش يلتالمين والسالا

حظ مي رطرحه ال  مي بين البشممرسمم تو ومع قيم  الرواصمم  والر يرف فيالهدبد: أح  

للرميع يمليميت الحوار و ،م   شمممممركميت الهوارف الروالم  من أرهزة ر ين وريسمممممر

 فهو رطبيت آ ر ت بيسر وسري ولبيي يالم لوميت وا

ن يكون اليملع قيب     ال مل : ميذا ين قيم  الصدقو كيف يمك  ي أن   بر ي هي بشك  

 ؟ المشيريع رريري  مث ضمن

لم ي رشمر فع   االسمالم ت المسملمينو وأ ت ر رفين أنالبذا فع ر يموردت ل،د الهدبد:  

و بي مي االسمالمولت ل شمر الال صمور ا  ر وب شمرق آسميي بيلفروحيت كيلرع رمت إبين

رهم اليبر مميرسمم  ررير المسمملمين للصممدق فع م يم ا رشممر فع إ دو يسمميي وميليزيي

لمون يطورون و وبو ممي ر م  المسممممم ممي م ألابم   لم يمميرس  مداع والغش الررميريم و فميل

الغذاةع الذ    ليسممرويب ك  الصمم يييتو فيلم رط  االسممالموالحرام فع  ال الح  مفهوم

 سممين أو مي يديو ه من الوان الا مييةي  الضمميرة لصممح ضممرات الكيي يلط بيلمسممرح 

الصممدقو   رفت مع قيم ر المن الحلوييت رمي هي   مسممموح اسممر دامهي فع رلوين أ واع

حصمر لهي ك رير  طبي ي  لذلكو   الإلت مهيلك صمحي  ض  ر ر  ي سمين  الا ر  وبو مي 

 م رريرهم الغذاةي    مكو يت مي رحوي  ر   الشمركيت الغربي  المصم    ر فع ب ض مي

رميرس قيم  الصمدق مع زبية هيو أمي  ال شمي  ان يكرشمف أمربي فرحيربو وبع بذلك  
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شمميةيو ر فع   الولت أ هي السمميدرك من اللحظ  ا  يم،ر ييه فَن ال م رريت صمم يي  الح 

 الرحضيرأسيليب  يبر رص ي هي من مواد غير مضرة أو سواء ممي رم

  دمي بيدرره بيلرحي ؟ ي األر بين رد الهدبد: وميذا ك 

 ال مل : مرل ثم و لم يبيدل عو ب  وكأ ع لم أكن مورودة أصيال 

سمر داد ل م  الا الهدبد: ولم شم رت بيلربب  وال وف ي دمي رأبب واقفي وبو بكيم  

  شعء مي؟ 

 حظره؟ ال حظ ميالل مل : ومي أدراك بهذه الرفيصي ؟ ب  ك ت م  ي كع را

يلت لغم   فع الر رف لكنو الم رسمممممألي ع ين رغبرمكن م كممي ولم أك الالهمدبمد:  

  را ب؟ الا

 ال مل  بشغف:   م

 مي ب دسأ برك في مر مي زا  بحير  إلت شعء من الررو والالهدبد: أرى أن ا 

م زل  فع ال لمو   ا ر يمل ع بهذا الشمك  وكأ ع أق  م كال مل  بشمعء من الغضمب: لميذ 

 ع بشمعء من ي  ع بأن رر يم  م  الكن بذا  لرسممو ل  م أ ت بم زل  أيظم فع بسمط  ا

 .ء والركبرالال ي

قيمع وم رب   يي  مل و كأ ك  سممميت مي قلره من قلي  بأ  ع كيةن هللاالهدبد: أسمممرغفر  

 ! من به من قيمبمي أقوم به من رطبي،يت ور يبير بمي أ

  ال مل : إذن لم بذا الر يقض؟  

 صبر ليس أكثر  المن ر يقضو ولكن مميرس  ل،يم الالهدبد: 

بأ هي ررغب   بيلحسمممرة إثر ردة ف لهي غير ال يضمممر و وشممم رتشممم رت ال مل  ب ي  

 بيل روج ممي بع فيه من موقف... 

 سرر يءالواالر،يك غداو يبدو أ  ع بحير  إلت شعء من الراح   :ف،يلت للهدبد

 م  يزيزرعالالهدبد: راف،رك الس 
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يفرح إضممميءة  فَذا ب يم  الم ربروصممملت ال مل  إلت رحربيو واسمممرسممملمت لل ومو  

إلت رحربيو كمي مرددا ضممميءة الا من رلكالم ربر فرشممم ر بي زييج إثر ر ل  ب ض  

 فسمممهي: بذه ليل  لن  طير الهدبدو فر،و  فع أصمممبحت رسممممع فع ذات الوقت  ،رات

 وابركميراتو ويميمم  م ربرمن طرف ي ممد إلت ررميرب  بمدبمد ر ،ضمممممع يلت  يرو

أ طأت فع ا ريير   ومي شمممأ ع أ ي بهذا كلهو أررا ع من طرف آ رو رهايرر  ا ربير

 !.للرحر الموقع الم يسب

رك  سممر الح  فع  فسممهيو لم أفهم مي ف،يلتال مل  مبكراو  تسممري،ضمم افع اليوم الريلعو 

أرراه كين يرغب فع الرواصم   ي دمي طف،ت رار  و  األر بالفريةي  الرع امرث  اليهي 

 م ع وأ ي بررره؟ 

 ثي ي  اليوم أيضمي ل لع أصم  إلت مي يشمك  أداة للرواصم  بي ع وبي ه أزوره مرة  اللم   

 يكون بيلضرورة لغ  الغير مي ك ت أظ هو ف،د 

حظت ال ..أدرارهي صم  في زيرتو رر تمردداو فلم ررده فع قف  باألرذببت إلت  

م رفهم يكيد يكون ر و ييو ل  ل مل  فع اليوم الريلع أن صممموت الطرقيت قد زاد بشمممك ا

وبو  حمد يليهيوي الالهدبد فرأره فع حي    الذ  ررىو ذببت مفزوي   حو صممدي،هي

 ةو فيذاالالروز وحبيت اللوز الرع صمفهي لربلغه بمواييد الصم  ي ،ر بشمك  ي يف حبيت

حميلمت ال ملم  بين   رىوالالواحمدة رلو ا بميلحبميت ررسممممميقط من يلت ب ضمممممهمي الب ض

يظيم   ريزإلواضممم   رسمممدبي دريي    ير الهدبدرسممميقط المزيد من الحبيت وبين م ،

رض واضممم ي اللهدبد صممميحبره ا هير يلت اوي دمي رأى ا يفر ر به ك  من يطيل هو

الهدبدو     مي يحدث بصمممممدي،هييلت ورهمه مسمممممرسممممملمي للبكيءو لم رفهم ال مل ر ميحيمه

 !ومرسمي بيل،يم؟  صيلحي الليه صيةح : وب  ر د ف لرك بذه يمفأسريت ا

يوم ف،دان طيةر  رلومي ع يزيزرع ال مل و اليوم أو  أييم الربيع ويصمميدف الالهدبد:   

  ربعالفرا ه االهدبد ل

الفرال ذببت إلت   ال مل : حسمم ي ومي شممأ ك أ ت؟! رلك قصمم  مضممت يليهي ييمو وأم

  ي لمه هللاشأن آ ر 
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ر رلط فع صممدربي  رميمي الحسممرة الرعمو وأيرف الالهدبد: ولك  ع أيلم أين ذببت ا

 بذه حبيت الروز مع ك  صبيح رديدو ومع ك  سيي  رمر يلت

 !!ةي ممي ر،و مي يدت أفهم شي هللاال مل : و 

وحبميت الروز  م الرع ف،مدت فلمذات قلبهميوالالهمدبمد: أيرهمي ال ملم  ال زيزةو أ مي رلمك ا 

أو  شم يع للشممسو   م بع ظهور   رب   معالرب   بذه ر لرهي لرذكر ع بفرا ع االا

أ هي رذكر ع فع ك  سممميي  كيف أ  ع ف،دت مع ك    ة غيرالالصممم   وقيتألررشمممد ع  

 يدت أطيت حيل   فسمممي  كهذهو لذا رردي  ع يلت الدوامفرا عو مي   سممميي  فر ي من

ي سمي ع بذا بمع   يسمت رين آللمشمغول  فع مشميريع أقدم فيهي المسمييدات وال ون 

ك  صبيحو ورأف    ربع وبع رشرق معالا  شيبدة روزارعرم  مومصيبعو مي يدت أح 

 ءمع ك  مسي

ب ميء المحبم  ا كمي متال ملم : أ مت أيهمي الطميةر المميز ر ل،مت كثيرا بفرا مكو وإن  

رشمربهي ال،لب فع غير محب   مشمروي و ومحب  الزوج مشمروي و غير أن المحب  إن

 ه حب غير محمودو حب لكموري للذاتو إ ه   وحده حيدت وسمميرت إلت مي يشممك  هللا

 الو هللاو وإذا أحببمت أن رحمب هللايكون فع قلبمك غير  الال زيز ا ةريرمب أيهمي الطمي

قميت الالغير ب  ار ممي  ،وم بمه من أيممي  أو ممي يرم  مي معلشممممم ميصو ف حن ممدلمذات ا

﴿إ   َميه ر يلت  هللاالم رسممم ع قو     ب يءوالو حرت مع اهللايرب أن يكون وفت مي شممريه  

َو ُّ د ك مد   ل ك مد أَمد لَممُّ    َوأَود
ۚ 
يم  ي  دَ  َوَّۡلل     ف رد َ  ٌر َيظ  ه أَرد سيس فحيفظع يليهيو ومن الفذارك بع ا (هۥ 

قميت يرمب أن يكون ال رينو ومسمممممير رلمك ال القم  مع االال   عيوحممييرهمي رب  اللهمي

  .وحده هللاأشير به  وفت مي

بر يحيهو و ظر مرددا  ر فس الهدبد الصمم داء ومسممح الدموع الرع بلت ريش صممدره

 صحيبالصدقيء واالا ريير ا و بكذا يكوننالال مل  بف ر لي،و :   م اإلت 

  ميذا؟  النال مل : ا 

ذةو ف،مد كي ت رلمك ال ميفم  مي مضمممممت مع زريجالهمدبد: أمي الطرقيت الرع ك مت أحدثهمي في

 ..األر باللغ  الرع أرواص  بهي مع صيحبع 

  را ب؟ الر رفين لغ  ا الال مل  بك  ا دبيش: ميذا؟! إذن أ ت  
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ين ب مد؛ فمع  األر مب را مبو ف،مد دربمتالولكن يرفمت م طت اأيرفهمي  الو الالهمدبمد:  

أ مه يلت  األر مبطرقمه واحمدةو فمأبرمط ي،م   كم  فرح لبميب غرفم  الم ربر ك مت أحمدث

 مي بين فرح  البيبق  فيالصموت طرق  واحدة في لم أن ثم  ي  مع ك  فرح  بيب يسممع

سممواء من م يطر  يمي يدور من حوله  األر بوطرق  زريج ال يفذةو ف،ررت أن أبلغ  

قد أدرك   األر بوشمم رت مع الزمن أن   م يبر اي،يع من  ظم  ،رات م ،ير ولأو سمم 

وبكذا ك ت أرواصممم  م هو لذلك أ ت أيرهي ليهو  اب ث بهي ا م،صمممد ك  رسممميل  ك ت

م لالسممم  ي دمي ك ت ي ده فع أو  مرةو ومع سمممميع  ،رات بَي،يع يبث رسممميل  ال مل 

وضمع ي م ين احررامك  يبيدلك الرحي و وبو فعقد  هض كع  األر بوردت   ر بألل

 كبزييرره ه لكور،دير

بمه ورشممممم ر بمه  ممي ر،ومد فيال ملم : يميااهو كم أ مت يظيم يمي بمدبمدو بم  أ مت بمألف بمدبم  

ل،د ر لمت م ك ال طيء والحلم  ر رف لغرهو  الوررواصمممم  به مع الغيرو حرت مع من 

 ..م هم والرحم  ن والر ييش ريالوالشهيم  و دم  ا

والصمبر يلت مي يصميب   يةالالهدبد: أمي أ ي ف،د ر لمت م كو حب الر لم والمثيبرة وا 

وحمده سمممممبحمي مه بو من يرمب أن يكون فع  ر ميلت هللاوأحزانو وأن  المالم لوق من آ

 ..اليومع.. دمت لع صدي،  أيرهي ال مل  ال،لب وبو مدار س ي ي

 

 

 ا رهت
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   ،انورزقهم هللا فرخ ،ُهدادصالحة كبعد حين رفقة مّن هللا على الهدهد 

 كلها هناء في ظل نافذة صاحب المختبر وحياة 
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    المؤلف في سطور    
 

 

 زهير منصور المز يديد. 

 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللرراس : 

 :APPSتطبيقات 

   APP)زبير المزيد (     
 

 الشهادات العلمية:

   1978البكيلوريوس الوالييت المرحدة االمريكي  

  2007 الدكروراه  و1980الميرسرير الوالييت المرحدة االمريكي  

 الخبرة:سنوات 

لهي يلت  طيق والرسويت الرويوي   ال،يمي االيال ي  الرريري  و ييم فع مري  ر طيط ورصميم ور فيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولع. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019ال ربي  لل،يم المررم ي   مبرة الم سس مرلس إدارة  رةيس .1
 2019المشرف يلت )دبلوم ال،يم( لدى ريم   دار الحكم و المملك  ال ربي  الس ودي   .2
 T.C (1985 .)م سس ورةيس مرلس إدارة شرك   .3
 . 1986م سس إدارة اإليالم فع بيت الرموي  الكويرع  .4
 1991.اإل ريج ال،يمع لألفالم الرلفزيو ي م سس لشرك  الر ي  والكلم  المر صص  فع   .5
 2000 لالسرشيراتال رب    “اإليالميونم سس  ييم م سس ومدير  .6

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 . 2001 بير إيالمع م رمد لدى غرف  رريرة وص يي  الكويت .9

 بريطي يي وأميركي والكويت.. محكم دولع لرواةز اإليالن ال،يمع لرواةز دولي  فع 10

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشمممروع  غراس  للوقيي  من آف  الم دراتو يبر رشمممكي  مرلس ب ضممموي  وزارات الدول  ورم ييت المررمع  -1
المشمروع ضممن و أشميدت ملك  السمويد ب ريةط 2005-1999المد ع وم سمسميت ال،طيع ال يص فع دول  الكويتو

 رولرهي فع م رض دولع بمي ح،،ه المشروع من  ريةطو ولم رح،،ه مشيريع مميثل  يلت  طيق أوروبي.
مشممروع   وقف األرشمميف اإليال ع  للريم   االفري،ي  ال يلمي  فع السممودانو ل ،   برار ي فع ردشممين وإدارة  -2

 2017رواةز اإليالن الدولي  يبر طلب  كلي  اإلدارة والرسويت.
مشممممروع  سمممممي  سمممموق م رريت االيريمو لر زيز مفهوم اإل ريج فع مراكز االيريم ور لهي مراكز لموارد ميليه  -3

 2016يوضي أن ركون مراكز لإل فيق ف،ط.
مشمممروع  سممممر  سممموق م رريت ال،رآنو مع مرموي  من ال،رى اليم ي و يبر حل،يت رحفيظ ال،رآنو لالرر،يء   -4

ن ومفميبيممهو ال حميفظمي ف،طو يبر بر ميمط أدر ميه دوليمي ب  وان  رحويم  ال،يم بميلحميفظ كع يكون مشمممممغال ل،يم ال،رآ
 2017لم رريت  مي رم ض ين  واة لسوق للم رريتو ويواةد ميليه يسرفيد م هي سكين ال،رى.

رزءو لر زيز مفيبيم ال،يم اإل سمممي ي  يبر وسمممية  الرواصممم  االررمييع بشمممك     100مشمممروع )رأملت(و يبر   -5
 رم ضت ين أرب   كرب الكررو ي . أسبويعو والرع

م سممسمم  الكويت للر،دم ال لمعو ك موذج فع مري  مشمميريع رمكين    1986مشممروع الريم   ال ليري  المفروح و  -6
 ال،وى ال يمل  لال  راط فع الر ليم الريم ع ين ب د.

 ع وم سمسميت  روقيع يشمرات مذكرات الرفيبم فع مري  الر يون المشمررك مع ريم يت وم سمسميت المررمع المد -7
ر ليمي  يلت  طيق دولعو بهدف رف ي  يملييت الرشممممبيك لر زيز ال،يم وايرميد برامط الم سممممسمممم  ال ربي  لل،يم 

 المررم ي .
 
 :القيمية االستشاراتفي مجال 

 الكويت  1999لمشروع  غراس و لمكيفح  الم درات مسرشير  .1
 2003مسرشير مشروع   فيةس  لر زيز ال بيدات  .2

 2004مشروع  ركيز  الديو  مسرشير  .3
 2009مسرشير مبرة طريت االيمين  .4
 2016مسرشير الشبك  الدولي  لرييي  االيريم  .5
 2018حمل  رويوي  لصيلح االيريم فع رركيي   ة مسرشير اكيديمي  الردريب وال،ييدةو إسري بو  لإلدار .6

 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996ييم    I.A.Aاالمريكي  الدولي  اإليالن  ريةزةيضو لر   الرحكيم  .1
 ل دن.   – 1999يضو لر   الرحكيم لريةزة ل دن الدولي  لإليالن ييم  .2
 .ريم   الكويت اإليال عويضو لر   الرحكيم لريةزة االبداع  .3
 اللب ي ي   Arab ADلمرل  أراب آد  االيال ي   يضو لر   رحكيم ريةزة )كريي( .4
 2010البريطي ي  يضو لر   رحكيم ريةز )سوبر برا د(  .5
رم ي   -رم ي  الرسوق ال ليري   -اإليالن الدولي    الدولي : رم ي يرمرع بيل ضوي  فع يدد من الرم ييت اإليالمي   .6

 الرسوق األمريكي .
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:
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ال يلمي  لإليالن ين الشرق  أبرزبي الريةزة ال،يمع( اإليالن )من الرواةز الدولي  فع مري   يلت يددحيةز  .1
 . 1992برشلو    -األوسط وأوروبي 

  إيال يم ظم   ألكبرالريب    الدولي و الرم ي رشح لم صب  يةب رةيس مرلس إدارة فرع الكويت لرم ي  اإليالن  .2
   1996-امريكي 

 1999 و ورةيس لر   االيالم المررم عم سس لالرحيد الكويرع لإليالنيضو   .3
 2013االيالم ال ربعو للريم   ال ربي و كم سس للص يي  االيال ي  فع الكويت  قلد ريةزة م ردى .4

 

 المؤلفات:

   2007الرسويت بيلمس ولي  االررمييي   .1
 م رمد فع )ال ديد من الريم يت والم سسيت الر ليمي  دوليي(. 2010رف ي  ال،يم ومميرسرهي  .2
 2010اسركشيف ال،يم صيي رهي وم يلررهي  .3
 )بيللغ  الرركي ( 2010ال،صص ال،رآ ع  حرك  الكيمرة فع .4
 2012م،دم  فع رف ي  الحواس  .5
 2013رحوي  ال،يم إلت م رريت  .6
 2013وال،يم  اإلدراكم شر  .7
 2013الرسويت المررم ع  .8
 2014رحوي  المشيير إلت م رريت  .9
 2014فع اسر سيل فكر ال ظميء  .10
 2018رف ي  ال،يم لرييض األطفي   .11
 2018الر ليم برمر  ال،يم يبر م يبط  .12
 2018مفهوم المس ولي  المررم ي  ومميرسرهي  .13
 2018الرفكير االسرراريرع فع اسرهداف شراةح المررمع .14
 2018وإن ك  شعء اال يسبح بحمدهو  .15
ايرميد الكريب كم هط ردريسع فع الهية    رمدار ذات السالس  لل شرو  و1984الكويت  -م،دم  فع م هط اإلبداع  .16

 اآلسيوي .و وايرمد كم،رر ردريسع فع إحدى الريم يت 1985،ع والردريب ال يم  للر ليم الرطبي
م سس  الكويت   -ال ليرع ا شيء ريم   مفروح  لدو  مرلس الر يون   وأضواء يلتال يلم  فعالريم يت المفروح   .17

   1985ال لمعو  للر،دم 
 . 1994 -ب ك ال صوص  .18
 . 1995-المكرب اإليالمع للر مي   .19
 . 1994االحررازي  فع مريالت اإليالم واإليالن فع ال يلم ال،وا ين  .20
 2006الرسويت بيل يطف   .21
 2006 االطفي (الرسويت بيلشريح  المسرهدف  )شريح   .22
 2006رسويت أ ميط الحيية  .23
   2006الرسويت بيلحواس ال مس  .24
 و دار إ ريز لل شرو ومكرب  ررير2010قوة ال الميت الرريري   .25
 2013رأثير يلت ال،يم ال الميت الرريري  فع ال .26
 2017رسويت الحال   .27
 2017طب،يت البرمر  لل،يم فع ال،رآن   .28
 2018رحوي  الكريب الم،روء لم رريت  .29
 2018رف ي  ال،يم لرييض األطفي   .30
 2018برمر  ال،يم يبر م يبط الر ليم  .31
 2018المشغوالت اليدوي  وغرس ال،يم  .32
 2018 ميذج من أ ميط ب يء ال،يم فع الحيية  .33
 2018 رومي  الرييض  وال،يم  .34
 2019فع ب يء صورة وسم   المدن إيالميي  .35
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 2019وان من شعء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم فع ال الميت المسرل   .37
 و الم سس  ال ربي  لل،يم المررم ي و الكويت2019ص يي  الركيم   .38
 و الم سس  ال ربي  لل،يم المررم ي و الكويت2019الررسير ص يي . للر ييش  .39
 و الم سس  ال ربي  لل،يم المررم ي و الكويت2019ص يي  المس ولي   .40
 2019االبداع فع الرسيل  االيال ي    .41
 2019ايالن واحد اسروفت االسرراريري  االيال ي   .42
 2019ايالن واحد اسروفت م ييير اإليالن  .43
 2019رحل  زمرد   .44
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 االستشارات:في مجال 

 الكويت. -مكرب الشهيد مسرشير إيالمع لب ض مكيرب   الديوان األمير     .1
 2000مسرشير الشرك  الكويري  للحيسبيت   .2
 2000مصر  –مسرشير شرك   حرف  إحدى شركيت  ص ر  الكويت  .3
 2003-1986 الكويرع.بيت الرموي   فعم سس االيالم والرسويت  .4
 1987و الرركع الكويرعلبيت الرموي   إيالمعمسرشير  .5
 طرو وق ية الرسيل  فع الس ودي . فع ق  1997قدم االسرشيرات ل، وات رلفزيو ي  دولي  ك، ية الرزيرة  .6
 2004-2002ال،يبض    ةالمواسيمسرشير شرك  مسرشفت  .7
 و إحدى شركيت م سس  الكويت للر،دم ال لمع. 2003   ال لمعمسرشير  المركز  .8
 2005لشرك  الشرقي  لالسرثمير   الررير الرواج  اسممسرشير  .9
 2005)يربي  وأر بي  وث يةي  اللغ (   IPEمسرشير مرموي  مدارس  .10
 2006لشرك  االمرييز لالسرثمير   الررير الرواج  اسممسرشير  .11
 2009و 2007ال لمي   لألبحيثالكويت  لدى م هدمسرشير الرسويت  .12
   2007 الكويتورريرة وص يي    الررير و غرف  الكويت للرحكيم رشير مركزمس .13
 2009مسرشير وزارة الصح و المملك  ال ربي  الس ودي و مركز الطب الطبي ع  .14
 2012إميرة يرمينو االميرات ال ربي  المرحدة بلدي  مسرشير  .15
 لرمهوري  الرركي  ا (World forum)لم رمر  2012مسرشير  .16
 وال ليط.الكويت  فعمسرشيرا لل ديد من الشركيت االيالمي  والوكيالت االيال ي   .17
 2011مسرشير بر يمط رحوي  ال،يم لم رريت لمركز صبيح االحمد للموبب  واالبداع  .18
 2015مسرشير ال القيت الدولي  لمركز صبيح االحمد للموبب  واالبداع   .19
 2019مسرشير الشرك  الكويري  لالسرثمير  .20

 


