
العدد احلادي عشر

1439حمرم 

لماذا تركت الحصان وحيًدا؟
عن سيرة مجموعة من القصائد تتحدث 

الروح،  ونصوص رقيقة، مجموعة أشعار /املكان
قوية، بمعناها وتشبيهاتها واستعاراتها، تأخذنا 
ألماكن جديدة؛ لنعيش أحرف القصيد ونحيا 

5ص...البيتبكلمات 

آمال عسيري -

برنامج جاهز
(  جاهز)برنامج ه 1436أطلقت وزارة التعليم عام 

ضمن مشاريعها الذي يعد عامال مهما وفعاال في 
من خالله رصد مدخالت التعليم، حيث يتم عملية 

4ص... ومخرجات العام التالي قبل حلوله

الكربينايفه-

Sign easyتطبيق 
املسلتوقيعطريقةوأسرعأبسطهو"إيزي ساين"

.أواأليباداأليفون جهازكمنتندات
4ص...يثق به ويحبه أكثر من أربعة مليون مستخدم

هديل الطريفي-

  Thdhaw@gmail.comمجلة ثمة ضوء االلكترونية 



أعلنت إفالس ي-
قلٌب مض يء-
العينان-
نصائح في عالم الكتابة-
يوًما عن حبة الخال؟تسائلتهل -
Easy signتطبيق -
برنامج جاهز-
ملاذا تركت الحصان وحيًدا؟-
ألم تصل-

- The art of living
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املرآةامامأقفمرةألول 
جديةبكلوجهيالىأنظرو
التعيسةعيناياسألثم
..الحيرةفيالضائعانحاجبايو
؟التعاسةهذهكلِلم  حدث،الذيما
اآلن؟ُيرى طريقأيو

لعنفاهذابكلعنهأبعدنيكيفواملاض يأين
 
 
 أف

 
!.التساؤالت؟هذهكل  ِلم  أف
مض ىفاملاض ي

!ماتيقالكماو
الاستقاملستقبلويحتضرالحاضرحتى
..ياتهطفيأمثاليالتعساءيستقبلالكونه

مهزومةمكسورة،مرأةاكونيمنتجردت
 متبلدة

 
تماما

إنسانبكونيالتمسكحاولت
كجنسنوعيعنالنظربغض

 كنتلوتخيلت
 
 أخيكمارجل

 
..تماما

 لكنت
 
تعيسرجلأيضا

 يستيقظ
 
 مبكرا

 
يشغلهقدعماباحثا

املساءآخرحتىثري يجعلهو
ديمالقإفلسهعلىيكون واآلخراليومليلد
..حاله

نفس يعلىبشدةضحكت
 كنتإن

 
منمضحكوضعيلكان،مفلسرجل

املصيبةهول 
بلءنعبلئييقارن المرأةاكحاليأنتيقنتو

..مفلسرجل
يفيكمنالالحقيقيافلس يأنعرفتثم

الجيب
ةالجميلالرائحةذاتاملاليةاألوراقتلكأو
ِعلميوذاتيفيانهبلال

 هاقد
 
.فقري و انا اعلنت إفلس يُعرف

إيناس النجار-

املظلمةكدت أهوي في حفرة اليأس 
ي !كاد املوت الحي أن يتمكن من 

!!واقفةأسقط لقد كدت 
!أنطفئكدت أن 

االنطفاءداخلي أشع و أبى " ثمة ضوء"لكن 
صرخ في وجه التشاؤم
صاح ليصارع الحزن 

اليأسوبدد ظلمة أضاء 
ه 

 
"التفاؤل "ومصطلح اخر له " األمل"إن

ها نعمة ال تقدر بثمن..اعطانا هللا نعمة األمل  إن 
لسيطر الحزن علينا! فلوال األمل
لكان الفشل حليفنا.. لوال األمل

"عز  النهار"لوال األمل، لعشنا في ظلم حتى في 

على ان أشع  األمل في قلبيفالحمدهلل
.حتى أصبحت ذات قلٍب مضيئ 

أرزاق العجي-

1صفحة 

.تؤرقني تلَك العيَنان
عذبني

ُ
!ت

ماال،
َ
 أو ش

 
أذهُب يمينا

..في أي اتجاٍه، بنظراتها 
ثبتني

ُ
!ت

عاد ينفُع الفرار،ما 
رمتني.. بين الثقَبيِن 

حُتجزُت،
ُ
بينهما ا

!تحت مسمى الحصار
، حبستني في القفص،كعصفورٍ 

ُيراقُب حريتُه من خلف القضبان
مثُل أميرٍة باتت ضحية لعنٍة،
!كما جاء في قديِم القصص

..أنها أنهت التحديق لو 
وأطلقْت سراحي من جديد،

ا  ا طليق  ..لُعدُت طير 
ناَل واقعي مني التصديق

َ
!ول

عسيري آمال -



.فل تفعلها...إذا لم تخرج منفجرة منك برغم كل ش يء"
.إذا لم تخرج دون سؤال من قلبك، ومن عقلك، ومن فمك، ومن أحشائك، فل تفعلها

 فوق آلة الكتاب
 
 في شاشات الحاسوب، أو منحنيا

 
 عن إذا كان عليك أن تجلس لساعات محدقا

 
ة باحثا

.كلمات، فل تفعلها
.إذا كنت تفعلها للمال، أو الشهرة، فل تفعلها

.وإعادة كتابتها مرة بعد أخرى، فل تفعلها.. إذا كان عليك الجلوس هناك 
 عليك مجرد التفكير في فعلها، فل تفعلها

ُ
.إذا كان ثقيل

.إذا كنت تحاول الكتابة مثل شخص آخر، فانس األمر
.إذا كان عليك انتظارها لتخرج مدوية منك، فانتظر، واصبر

 آخر
 
، فافعل شيئا

 
.وإذا لم تخرج مدوية منك أبدا

 لزوجتك، أو لصديقتك، أو لصديقك،
 
.إذا كان عليك أن تقرأها أوال

 
 
.أو لوالديك، أو ألي أحد على اإلطلق، فأنت لست جاهزا

التكن مثل كثير من الكتاب، التكن مثل آالف البشر الذين سموا
، التدع حب ذاتك يدمرك

 
، ومتبجحا

 
، وممل

 
، التكن بليدا

 
.أنفسهم كتابا

.ال تفعلها.. مكتبات العالم قد تثاءبت حتى النوم بسبب أمثالك، ال تضف إلى ذلك
إال إن كانت تخرج من روحك كالصاروخ، إال إن كان سكونك سيقودك

.إلى الجنون، أو االنتحار، أو القتل، ال تفعلها
.إال إذا كانت الشمس داخلك تحرق أحشائك، ال تفعلها

، ستحدث الكتابة من تلقاء نفسها
 
، إذا كنت مختارا

 
.عندما يكون الوقت مناسبا

.وستستمر بالحدوث مرة بعد أخرى، حتى تموت، أو تموت هي داخلك
.ال توجد طريقة أخرى، ولم توجد قط

بوكوفسكيتشارلز : الكاتب
محمد الضبع: الترجمة

2صفحة 



ة الخال من علمات الجمال التي تغنى بها العديد من الشعراء والكتاب، كما أن علم الفراسة تعتبر حب 
ن دم القدم قيل أنها عبارة ع، وفي "بأن من على كتفه شامة أو خيلن كان ذا حظ وسعة"قال عنها 

 على شكل شامة، ولك
 
ن  يختلف منبثق من العروق واحتبس في مكان معين من الجلد ليبدو واضحا

ة الخال .التفسير العلمي حول وجود حب 
شعة الحمل لدى النساء، أو التعرض أل : وقد يزداد ظهور حبة الخال لدى اإلنسان لعدة أسباب منها

ن، وقد الشمس، فقد تظهر مجرد بقعة داكنة اللون في البداية، وتبدأ بزيادة حجمها مع مرور الزم
 مع الوقت وقد يتعرض بعضها للسقوط إذا كا

 
 يكون فيها شعر وقد يصبح لونها فاتحا

 
ن بزوغها واضحا

.في الجلد
ة  ها عبارة عن مجموعة من الخليا الصبغي  ة الخال بأن  ةتعرف حب  ل على شكل التي تتشكالوحمي 

ليهما، وينتج أعشاش في طبقة خليا البشرة القاعدية أو صبغة األدمة، وفي بعض املرات تتواجد في ك
يضاوية عن تلك الخليا ظهور بقع جلدية ذات لون داكن ومتجانس، وفي الغالب تكون هذه البقع ب

ل هذه البقع في مرحلة الطفولة أو بعدها
 
.الشكل أو دائرية، ولها حدود واضحة، وتتشك

ة الخال ولكن السبب بالرغم من وجود العديد من الدراسات واألبحاث العلمية التي أجريت على حب 
، ولكن بعض الدراسات الوراثية التي أجريت على الت

 
ها الرئيس ي  لظهورها ما يزال مجهوال وائم أكدت أن 

تيجة في فترات الحمل أو البلوغ، وربما كان ذلك نأو عددها نتيجة لعامل وراثي، وقد يزيد حجمها 
ة التي تصاحب هذه الفترات رات الهرموني  ، وفي معظم حاالت لتناول بعض أنواع األدوية أو بسبب التغي 

ة الخال  هل )اه لها هذه الحبوب ألي  نوع من العلج، ومن األمور التي يجب االنتبال تحتاج وجود حب 
(يوجد خطورة من حبات الخال ؟وهل من املمكن أن تتحول في وقت من األوقات لسرطان جلدي؟

 لحإذ يجب علينا التنبه ملواصفات حبة الخال والتغيرات التي قد تطرأ عليها
 
دوث أي تحول تجنبا

ى وإن كان نادر الحدوث، مثل :خبيث حت 
.ميليمتر6زيادة ارتفاع هذه الحبات أو زيادة مساحتها عن -
ة الخال أو عدم انتظام شكلها - (.عدم تطابق نصفها األول مع اآلخر)عدم وضوح حدود حب 
 بصفه -

 
 جدا

 
وء للفحوصات بد من اللجملحوظة، فل وجود لونين في نفس الحبة أو كان حجمها كبيرا

.املتخصصة للتأكد من سلمة حبة الخال وأنها طبيعية
.الشعور بالحكة أو األلم-
 أو-

 
ا من الصفات التي يجب ملحظتها فيما إذا كان نموها طبيعيا ، ومن حافة حبة الخال أيض 

 
متعرجا

.ما حكةاألعراض الخطيرة التي يجب اللجوء فيها للفحص الطبي هو وجود نزيف أو تقرح يرافقه
سرطان وعند إجراء هذه الفحوصات البد من اللجوء للتاريخ املرض ي للعائلة ومعرفة فيما إذا كان

لزم من كثير من األحيان وبعد إجراء كل ما ي، وفي الجلد قد وِجد في أفراد عائلة املريض من قبل
 
 
.فحوصات يتبين أنها ورم حميد وال يكون خطيرا

<<

3صفحة 



م من أن قد يلجأ الكثيرون إلزالة حبات الخال املوجودة لديهم ليس بسبب أنها خطيرة أو من خوفه
 بل لغايات تجميلية، وينصح أطباء الجلد بعدم اللجوء للجراحة ا

 
 سرطانيا

 
لتي تستخدم تكون ورما

 بعد الجراحة، وأن الطريقة األنسب هو عمل تخ
 
دير فيها الخيوط الجراحية التي قد تترك أثرا

.موضعي، وإزالتها بمستوى الجلد فقط وبعد ذلك يلتئم الجرح بشكل طبيعي
تي يتعرض األشخاص ذوي البشرة الفاتحة أكثر من غيرهم لخطورة التعرض ألشعة الشمس ال

شعة الشمس تتسبب الزيادة فيها لظهور حبات الخال، لذلك ينصح األطباء بعدم التعرض املباشر أل 
ة من الشمس ألن البشرة تبدأ بالتلون لحماية نفسها من هذه األشعة، واستخدام مستحضرات الوقاي
ل مراجعة الطبيب ب شكل دوري وتجنب التعرض للشمس في ساعات الذروة ولفترات طويلة، ويفض 

.عند وجود أي شكوك تدور حول حبة الخال

حسينأنور هند 
موضوع-املوقع العربي األكبر : املرجع

4صفحة 

.أواأليباداأليفون جهازكمناملستنداتلتوقيعطريقةوأسرعأبسطهو"إيزي ساين"
.مستخدميثق به ويحبه أكثر من أربعة مليون 

الطريفيهديل -

ضمن مشاريعها الذي يعد عامل مهما وفعاال في ( جاهز)ه برنامج ١٤٣٦أطلقت وزارة التعليم عام 
من خلله رصد مدخلت ومخرجات العام التالي قبل حلوله، وبيان مدى يتم عملية التعليم، حيث 

جاهزية الكيان التعليمي قبل عودة الطلب والطالبات للمدارس،
التخطيط والتطوير من ناحية املباني والشؤون : من عدة محاور أساسية منها( جاهز)ويتكون 

ية باإلضافة للشؤون املدرسية، واإلدارية، وتطوير النقل، وتقنالتعليمية سواء للبنين أو البنات،
.املعلومات، واألمن والسلمة

 في تحقيق رسالته للعام الثالث على التوالي وهي( جاهز)والزال 
 
يات متابعة سير ورصد فعال: مستمرا

.االستعداد املدرس ي للعام القادم في جميع إدارات التعليم
الدكتور أحمد بن عبدهللا الغامدي أن وزارة التعليم استحدثت ( جاهز)وأكد مدير عام برنامج 

البرنامج الذي يعد أحد الحلول التقنية الذكية التي رأت الوزارة أهميتها في تحسين جاهزية امليدان
.التعليمي للستعداد للعام الدراس ي اللحق

زارة، يأتي بمثابة نظام إلكتروني يربط اإلدارات الفرعية بإدارات التعليم بالقطاع املعني بالو ( جاهز)
 على إدارة عمليات ( جاهز)وإن 

 
.-بإذن هللا-املدرس ي طوال العام القادم اإلستعدادسيكون قادرا

الكربينايفه-



 
 
ملاذا تركت الحصان وحيدا

محمود درويش: املؤلف
ميلدي1999: سنة النشر

(  ملاذا تركت الحصان وحيدا؟)لم يكن سؤال 
!عنوانا عابثا لـ قصيدة

، وهو  ِ
ٍ شجي 

ر أكثكان سؤاال مدسوسا في نص 
ا حين  تسمعه بصوت محمود درويش شجن 

نفسه، سؤال ابٍن ألبيه وهما يرحلن، وهما 
 شائكا، يسأل االبن

 
:يقطعان دربا

كم مرة ينتهي أمُرنا يا أبي؟-

زعت على قصائد تتحدث عن سيرة  املجموعة تو 
ونصوص رقيقة، مجموعة الروح،  /املكان

ا، أشعار قوية، بمعناها وتشبيهاتها واستعاراته
تأخذنا ألماكن جديدة؛ لنعيش أحرف القصيد 

.ونحيا بكلمات البيت

عسيري آمال -

؟..ألم تصل إلى هذه النقطة بعد
...نفُسكحين تضيع من نفسك 

في حين ترمم ذاتك لسنين وسنين، لتكتشف
اآلخر

.!أنك وهم
!.أنت وأحلمك على متن غيمة صيف بالسماء

!ألم تِع األمور من حولك ؟
حين تكتشف أنك نقطة سكون بين عالم 

.!الفوض ى
.!اءوأنك راية بيضاء على سفوح الجبال السود

.!ولك اسٌم مميٌز لكن بدون معنى
!ألم تصل لتلك املرحلة بعد؟

.!حين تتجزأ من ذاتك أجزاء متفرقة
.!وتحارب إحداها األخرى 

.!مرة أخرى وتنجو منها القليل، لُتقتل من ِقَبلك
.!حين تتساءل عن نفسك

ما أنا؟ ما هيتي؟ وأين سأكون؟
!.فقط حين تمسك بخيوط املاض ي من عمرك
للالتدرك حينها فقط أنك أضعت ما مض ى في 

.!ش يء
.!تامعندها فقط تصل ملرحلة النضج ال… عندها 

شيماء العنقري 

5صفحة 

I walk through life.. with open hands and wide eyes
To explore I wished.. eerie places and mighty lands
Spend it with those.. whom I love and adore
No matter the numbers.. no matter the hoar
Farther I'll go.. places and names
Memorized disasters.. renewed aims
Preserving heady scents.. aroma and musk
Reconciling with old.. deserving or brusque
Admired.. I hoped to be
To Have it all.. to learn and see

Hadeel Altaraifi.-


