أقلم استفزتها املشاعر

الجزء الثاني
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أقلام أستفزتها ألم شاعز
أشزأف:
عل القناهرة
شيماء ي
االء هاشم العجوري

ن
ت
ش
ي
ق:
رؤى أبومر

3

اإلهداء :
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إلى اإلنسان الذي لم يعرف
مشاعري في ذلك الحين  ،ها
أنا و صديقاتي سنجعلك تعرف
عن المشاعر ،ومتى تكون
بجانب اإلنسان الذي تحبه؛
لتشعره بالحب ،المل ،الفرح،
والحنان لتخرجه من حالة الحزن
والفشل الذي يسوده.
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إنقالب إلى صالحي
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بدأت حاكييت عندما كنت مبرحةل الثانوية العامة اليت اكن فهيا
كثريا واخلوف قيد أضلعي ومل
حتديد مصريي ادلرايس ،توترت ً
أمتكن من الرتكزي ابدلراسة أبدً ا ،حاولت قدر املس تطاع أن ألغي
ذكل التوتر .
كنت أفشل مث أهنض أقوى ،أقع وأهنكل مث أعود لالس مترار بقوة،
خريا جاء يوم احلصاد اكن يوم صعب ،الزمت جحريت
بعد هجد أ ً
والتصقت ابلرسير ومل أس تطع احلراك من شدة خويف ،حىت
دلفت أيم اىل الغرفة واكنت عالمات عىل وهجها مل تعجبين
فسألهتا :أيم ،أجيبيين هل جنحت؟ أجيبيين .
قالت يل بصوت هادئ حزين :ابنيت ،مل حيالفك احلظ ..لتنجحي.
مث خرجت دون أن تضيف أي الكم أخر ،اغرورقت عيناي
ابدلموع وشعرت ابالستسالم ،لقد خيبت ظن أيم يب وأملها!
لقد حرمهتا من فرحة جنايح! انين فشلت فشل كبري ،خيدش
القلب ٍ
كثريا عىل أميل أايم ورمبا س نني ،لكن
لوقت طويل ويؤثر ً
قررت أن أُاكحف يك يبقى داخيل مش تع ًال ابلمل والنجاح لرمبا
أصل بفرصة أخرى ...
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يتبع يف حمطة النجاح.
شيماء القناهرة
األردن

ليست النهاية
تهنيده معيقه؛ يه اليت خرجت مين عندما تلقيت اخلرب ،انتظرت
كثري ًا ،تعبت كثري ًا ،ويف لك يوم كربت كلف س ن ٍة مما تعدون،
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اتداركت نفيس بصمت قاتل ابلغ معيق ،تظاهرت ابلقوة،
ابلصالبه ،بعدم االكرتاث ،ولكن ههيات ،كيف يل بأن أكون بلك
تكل القوة وأان احرتق من أعامق الروح ،ههيات ههيات .
عندما تتقدم بلك ما متكل من اراده وقوه وارصار وعزميه تكون
قد وضعت لك الطاقه اليت متلكها منتظر ًا اخلرب اليقني السعيد،
تنتظر بفارغ الصرب مث يأيت اخلرب خميب ًا للمال ،خترج منك
ادلمعات كهنا محم براكنيه فاضت من براكن فؤادك ،ذاك لهيهبا
حيرق لك جمرى هل من أعامق روحك حىت خروجه اىل العلن
وليس ابليد حيهل فلك ما حصل اكن فشل مل يكن يف حسايب
عندما بدأت ،اكن ارصاري قوي دلرجه ال حترص ،جفاء اخلرب
اكلصاعقه قصفت لك أحاليم واان ال امكل من أمري بعد ذكل
التعب اي قوه لدلفاع عن نفيس لتربير موقفي اكنت الصدمه
أقوى بكثري من احامتل اي تربير لها لنفيس فكيف سأمكل طاقه
لبرر لغريي ،لكن شعور الفشل حيطم املعنوايت ويغلق ابب
الطموح ويتجاهل لك الحالم ويعقد الواقع ،مع لك ذكل؛ الفشل
هو ليس هناية حياه ،ليس أخر املطاف ،لرمبا هو بداية لغ ٍد
أفضل أقوى وأكرث جناح ،حنن حنزن وال نعمل يف أي المور خري ًا
لنا ،فان تكن خري ًا ظاهر ًا رش ًا ابطن ًا فامحد هللا عىل ذاههبا ولرب
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خري ًا مل تنهل اكن رش ًا لو أاتك ،فالفشل ليس هناية املطاف بل هو
بدايه جديده والفشل احلقيقي هو أن تهنيي لك أماكل واحالمك
بسبب فشكل يف موقف معني أنت اقوى من ذكل فال تيأس .
دعاء خالد هياجنه
األردن

ِمن الفَشَل يُنسج النَ َجاح
قَ ْد ت َ ْس َت ِطي ُع َأ ْن تَ ْن َج َح ِم ْن َالْ َم َّر ِة َا ْ ُل َ
وىل َوت َ ْش ُع َر ِبن َ ْش َو ِة َا ِالنْ ِت َص ِار
ُون َأ ْي َأخ َْط ًاء!
َالْ ُم ْس َت َح ِق َذ ِ َكل َأن ََّك ُك ْن ُت انَ ِجح د َ
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لَ ِكن َّ َك ل َ ْن تَ َت َمكَّ َن ِم ْن َالْ ُو ُصولِ ا َىل َما ُت ِريدُ ب َِال ِت ْ َ
كل َالْهَ َف َو ِات َال َّ ِيت
ِ
َ
تُضَ َّع َ
لك ْ
َش ِص ِمنَّا َك ْب َو ًة َول َ ْو
فك َوتْأَخْدَ كْ عَا َد ًة ِل َزاوية الْ َف َش ِلِ ،ل ُ ِ
َوا ِحدَ ًة ِيف َح َيا ِت ِه.
و ُهنَا أتي ُتك انَ ِِصًا َح َّىت َالتُ ْم ِسك ب َِك ِش باكُ َالْ ُقنُ ِ
وط ،بأَ ْن تَ َت َع َّ َمل
َك ْي َف تَ ْكت َ ِس ُب ِم ْن َأخ َْط َاءكَ قُ َّو ًة تَضَ ُعهَا ِيف َالْ ِخ ْ َرب ِة َو َأ ْن تَ ْز َر َع ِم ْن
وح َالتَّ َح ِدي َالْ َج ِم َ ِ
يةل ِلتُ ْس َتأْن َف قَ ْبل َأ ْن يَلْقَ َ
ِن َتا ِج ِت ْ َ
فك
كل َا َّلز َّال ِت ُر َ
َالْ َع ْج ُز ب َ ْ َني َأنْ َيا ِب ِهَ ،وا َذا َح َص َل َوتَ َع َّ َرث ْت ِيف َأ َح ِد ُأ ُم ِور َالْ َح َيا ِة قَ ْب َل
ِ
ْ
ْ
ِ
َشء م ْنِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َأ ْن ت ُِص ْب َك َر َص َاص ُة ال َيأس القاض َية تَ َمسك اكلص ْنديد ِب َ ْ
َا ْ َل َم ِل َو ْاهنَ ْض ِم ْن ُح ْف َر ِة َالْخ ََس َار ِةَ ،و َو َاص َل ِيف د َْرب َِك ا َىل َأ ْن
ِ
تَ ْن َج َح َ َمَك َر ِغ َب ْت َوعَ َىل خ َُطى َأ ْح َال ِم َكَ ،الْ َف َش ُل ُم ْؤ ِس ٌف َو ُم ْر ِع ٌب
يل َح َيا ِت ِه ،لَ ِك َّن َالْ َح ِقيقَ َة َا ْ َل َحق
َال ي َ َت َم ََّّن ُو ُجو ُد ُه َأ َحد ِيف تَ َف ِاص ِ
ِع ْندَ َأ ْ َ
لك فَ َشل َ َجنا ٍح ُم ْ ِهبر ...
ِص ِاب َالْهِ َم ِم َأ َّن َو َر َاء ُ ِ
عتاب عياش
الجزائر
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ما زلتُ أقاوم الفشل" !..
ما زلت أجتاوز أش ياء عالقة يف رأيس مل أخرب أحدً ا هبا ،ما ز ُلت
اقاوم فش ًال خلف فشل ،هزمية خلف هزمية ،ما زلت أقاوم
رغبيت يف الرحيل عن لك يشء ،ما زلت أهون عىل نفيس من
مأساة ال أحد يعمل يشء عهنا ،ما زلت أحتفظ بصوريت مع
أصدقايئ اذلين رحلوا عين وأقاوم اشتيايق لم بيامن أتظاهر أمام
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الناس ابنين مل أعد أتذكرمه ،ما زلت أتعاىف من أاثر فقداهنم ومل
أخرب أحد ،ما زلت عند حلظة فرايق ابلشخص اذلي أحببته،
مرت أايم وشهور وأعوام وما زلت أان يف ماكين يف تكل اللحظة
اليت انهتت هبا عالقتنا للبد ،ما زلت أتعاىف من أاثر رحيهل عين،
ما زلت أتعاىف من اخلذالن الكبري اذلي أصاب قليب ،ما زلت
لك لكمة سامة أصابتين فأفقدتين ثقيت بنفيس ،مازلت
أتعاىف من ِ
حراب ال
أقاوم رغبيت يف عدم مغادرة فرايش ،مازلت أخوض ً
تنهتيي ،أهنزم وأسقط وأهنار مث أهنض وأعود أقوى مث أهنزم
وأنسحب وهكذا حتدث الش ياء يف الكواليس بيامن ال أحد يعرف
عهنا يشء !...لكين ما ز ُلت أشعر ابالنتصار ،ما زلت ،وسأبقى!
لن المل عنواين ،والقوة ساليح.
ما زلت..ما زلت أقاوم الفشل " ..
لينا أحمد قصراوي
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هاوية الجحيم
ها أان ذا عىل حافة الهناية أقف بلكتا يداي ممسكة الراية البيضاء
و ألوح للعامل معلنة لم استساليم للفشل اثنية املنظر من هنا
رائع مل يعد خميفا فليست بأول مرة أقع فهيا لقد اعتاد جسمي عىل
مالمسة القعر ومل يعد السقوط يسبب يل المل ماتت ادلهشة
وصار لك يشء عاداي اجمتع احلشد وبدؤوا يف الرصاخ أتسمع
عزيزي القارئ حبالم الصوتية اليت تاكد تمتزق أسأصدمك ان
قلت أهنم مل يتجمهروا للمساعدة بل ليشهدوا عىل سقوطي بعيدا
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عىل اليسار يف الزاوية ان دققمت جيدا سرتون شيئا أبرق الك اي
أِصاب السمو ليست السامء يه الفاعةل بل هاتف أحدمه من
أومض وهو يوثق حلظة اهنياري ال أحد اهمت عندما جنحت مل
يصور أحد من اخللق ما أجنزت مروا عىل فصل جنايح اكلعميان
وعند وصولم لفصل فشيل جفأة ظهرت لم عيون حادة اكليت
دلى الصقر جعبا أرمامك يوسف بقميصه لك صفات اخلبث
والنجاسة اجمتعت فهيم يرتبصون هبفوايت كرتبص السد بفريس ته
يصادقونين و يف قلوهبم مكر تقف الثعالب عاجزة احليةل عن
امتالك ولو جزء منه اي رفعة القوم وكام قلت لمك سابقا فقدماي
عىل احلافة وقد حان وقت السقوط ذلا سأمغض عيين وأقفز
وابيق العمل س تقوم به اجلاذبية ففرجة ممتعة .
دعاء موالي الحسن حسيب
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ال يوجد مستحيل
حنو النجا ِح دون فشل ،احلياة تزهو ابللوان
ال نس تطي ُع امليض َ
َ
مشألك يف حياهتم،
،مك يه مجي ٌةل حياتنا ،ولكن امجلي َع يعانون من
مما جتعلهم يفقدون الكثري من الش يا ِء .نستس ُمل للم ِر الواقع ِ لنجدَ
الفشل )مجيعنا نريدُ
أنفس نا يف دائر ٍة حميط ٍة بنا ،تسمى(دائر ُة
ِ
ٍ
لكن ال جندُ أ ُّي أح ٍد
حتقيق ما نريد من أحال ٍم
وجناحات ،و ْ
يساعدان أو يقف اىل جانبنا أو حىت يدمعنا للوصولِ  ،لكام أردان
أن نفع َل شيئًا جديدً ا جندُ أنفس نا ُ
نفشل يف لك يشء .
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ننجز أ ُّي يش ٍء من َ
تكل االجناز ِات اليت نريدها .هنا نستس ُمل
ال ُ
نتقادات ال ُ
للم ِر الواقع ِ وال حنب فعل أ ُّي يش ٍء ،الا ُ
سيئة من
امجليعِ ،ال أحدَ يسمعك أو حىت ِ
وغري ذكل دامئًا
يقدر وجودكُ ،
ننظر اىل تكل احلواج ِز املوجود ِة يف طريقنا ،و ُ
نقول ْلن نص َل اىل
ُ
أحالمنا ،انظر أمامك أال ترا أن الكثري أمامه ُ
مثل تكل احلواج ِز
والعقب ِ
ات ،ولقد حتدُّ وا لك يش ٍء للوصول ،انظر اىل وجومه ْ
لقد
الكثري من الالك ِم اليس ِء واجلار ِح ومل يستسلموا أبدً اْ ،بل
مسعوا َ
جعلهم لك هذا يتحدون امجليع ،ويقولون لم فعلنا ما ْمل تس تطيعوا
ابلتفكري
تعب ،ذلكل دعنا نبد ُأ
تنجح دون ٍ
ِ
ِف ْع َهلُ ،ذلكل دامئًا ْلن َ
تنتظر مساعد ًة من أح ٍد ،تس تطي ُع ُ
فعل َّ
لك يش ٍء
من جدي ٍد ،وال ُ
وحدكَ ودون مساعد ٍة من أح ٍد .
فاطمة إبراهيم المصري
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خيبتي االولى
لقد هنضت يف لك مر ِة تعرثت فهيا ،لكن تعرثي هذه املرة
رس شيئ ًا ما داخيل فأعاود
خمتلف ،لكام حاولت الوقوف ُك ِ َ
السقوط جمدد ًا ،مل ت ُكرس سايق وال حىت يدي؛ بل مشاعري
اليت اكنت تُفتَ ُت مر ًة تلوى الخرى ،ها أان ذا أ ُقف مت ِكئ ًا عىل
خيبيت ،أعرج بلكم ٍة واسقطُ بأخرى ،ومظهري اثبت مل يكن
السقوط مؤمل ًا بقدر اللكامت ،ليتمك صفعتوين بد ًال من كرس
يكرس جزء ًا مين فأعيده يوم ًا كام اكن ،لكن كيف
خاطري ،قد ُ
يل أن أرمم مشاعري واعيدها؟
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أعمل أين السبب يف لك ما حيصل يل  ،لكن أريد يد ًا تسقي
جريح فينبت فيه المل من جديد  ،لعاود الهنوض بقو ٍة أكرب،
لس تطيع الوقوف عىل قدماي من جديد ،مل يس بق وأن تعرضت
ملثل هذا الفشل لقد اكن قاضي ًا حىت ُ
بت أفكر ،هل سأعاود
الوقوف؟ هل سأميض جمدد ًا؟ هل سأر َم ُم من جديد واس تعيدُ
نفيس؟
فأجدُ اجابيت ترطمين ابلرض ،لقطع تفكريي وأخدل للنوم وأان
رب املس تحيل ،وال قوة يل اال بك ،و وحدكُ
أردد اي هللا أنت ُ
من تس تطيع ترمميي من جديد .
ردينه أحمد الزعبي
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فاشلةٌ باإلجبار
الفشل ُ
ابت ُ
يهنش رويح و أحاليم بعدما ُ
تنظر للعامل
َ
كنت فتا ًة ُ
ابللون الوردي فتا ًة ُ
متكل أما ًال ورديةُ ،
كنت مجي ًةل بقدر أحاليم،
اىل أن جاء ذاك اليوم اذلي حولين من فتا ٍة ِ
ذات أحالم اىل فتا ٍة
ِ
ذات آالم بعد الن؛ عاملي الوردي أصبح رمادي اللون . ....
ُ
ُ
جلست يف أحضان أيم أتأمل مالحمها ادلافئة حىت جاء
كنت قد
صيب أيب ِ
حبادث س ٍري أفقده
ذاك اخلرب املفجع يل ولوادليت ،قد ُأ َ
احلركة ،أيب ذاكَ الرجل اذلي اكن س ندً ا ال مييل أصبح الن
يتكئ عىل حاف ِة الرسير منتظر ًا تكل العملي ِة اخلطرية ابهظ ِة المثن
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اليت ال ُ
ميكل من تاكليفها شيئ ًا ،أما حنن فقد اضطرران لبيع لك
ما منكل من أجل تكل العملية؛ و الن وقعت املسؤولية عىل
عاتقي فـ ُمعيين الوحيد مل يعد قادر عىل احلركة حىت ،فقد ُ
مقت
ِ
برتك مجيع أمايل خلفي تعلميي ،وحلمي ،و مجيع الفرص املنتظرة
ذهبت لـ ُ
،و ُ
معل يأويين أان ووادلي ،و ها أان أٓالن
احبث عن ٍ
امعل خادم ًة يف ِ
بيت رج ٌل ثري أ ُ
ُ
حتمل االهان َة و القسوة من مجيع ِ
ِ
فئات اجملمتع فقط لين أ ُ
صبحت خادم ًة و ماذا تعين خادمة يف
جممتع كهذا!!
يوم ًا ما اكنت دلي حيا ٌة عىل الر ِمغ من بساطهتا اال أهنا مجي ًةل،
أما الن أان بال حياة أ ُ
حبث عن رو ٍح أخرى لعلها ُحتييين ،كنت
اطمح بأن أصبح طبيب ًة تعا ُجل املرىض والن اان حباجة ملن
ُ
يعاجلين ،نياب ًة عن قليب أان ال أرجو من هللا ِسوى س ند حني
أميل ال ٰ
مييل
سلسبيل عبدهللا الزعبي
األردن
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َ
َ
َّ
جاح
ن
ال
ق
ري
ط
ل
ش
َ
الف
ُ
ُ
ِ
قيق َأهدا ِف ِك،
عور َص ٌ
عب يُ َؤ ِث ُر عَىل َسعا َد ِت ِك َوحت ِ
الْ َف َش ُل هُو ُش ٌ
قلني هبِ ا ِل ُلوصولِ
اال َأن َ ُه يُم ِكنُيك ْاس ِت ُ ُ
يكون الْ َمر َح َ َةل اليت تَنتَ َ
غالهل ِل َ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
دء ِمن َجدي ٍد
اىل النَّجا ِح ،فَهُو ال ُف َرص ُة ال َوحيدَ ُة اليت ت ُ
ُتيح ليك ال َب َ
ِ
َ
عىل َحن ٍو أك َ َرث َذاكءَ ،و َذ َكل ِ َلنَيك َط َوريت ِمن ن َِفسيك واكت َ َسبيت
الْ َمع ِرفَ َة ِب ِن ِ
قاط ضُ ع ِفيك و َجدَ ديت ِمن َمهارا ِت ِك َ .عز َيزيت؛ الْ َف َش ُل
حاو ِةل وهُو ل َ ْي َس َيش ًء َيس ًء
ل َ ْي َس هنِ اي َ َة الْحيا ِة وال هنِ اي َة الْ ُم َ
ِلتَخْ َجيل ِمن ا ْع ِرتافَيك ب ُِوقو ِع ِه ،فَ ُس ُ
ليس فَ َش ًال ولَ ِكن
قوط ِك َ
يب ل َ َيس
الْ َف َش َل أ ْن تَ ْبقي َح ْي ُث َسقَ ْطيت ،وأ ْعلَمي َصديقَيت أ َن الْ َع َ
وض بَعدَ فَ َش ِ ِ
يف الْ َف َش ِل ولَ ِكنَ ُه يف عَدَ ِم ْاس ِتطاعَتك الهنُّ َ
كل ،وأيضً ا
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امثر يف فَ َش ِ ِ
كلَ ،صديقَيت أان ال ُأ َ ِش ُعيك
عدم اس تطاعتك ْ ِاالس ِت َ
عىل الْ َف َشل و ٰل ِكين َ ِ
اش ُعيك عىل ْاالس ِتامثر يف الْ َف َشل ان َوقَ ْعيت
ِ
َ
ياء كثري ًة تساعدُ ِك عىل
ِب ِه ْ .ال َف َش ُل يش ٌء رائِ ٌع تَ َت َعلَمني ِمن ُه أ ْش ً
حتقيق النَّجا ِح ..........
نسان عىل هَذ ِه الْ َحيا ِة لَم ي َ ْفشل اال اذا لَم ُحيا ِول
وأيضً ا ال يُو َجدُ ا ٌ
ْ ِ ِ
ِ
ساسا وا َن العديدَ ِمن ِ
حاالت الْ َف َش ِل يف الحياة يه من النَّاس
أ ً
حني استَسلَ ُموا َ َ
وختلوا
َّ ِاذل َين لَم يُ ِ
دركوا َمدى قُرهبِ ِ م ِمن النَّجاح َ
قيق أحال ِمهِم ،وأيضً ا َّ
كب َأية أخطا ٍء
الشخص اذلي ال يَرتَ ُ
َعن َحت ِ
جاح هو
يف َحيا ِت ِه لَم ُ َُي ِرب أي يش ٍء َجدي ٍد ،وأعلَمي أ َن النَّ َ
االن ِت ُ
قال ِمن فَ َش ٍل اىل فَ َشل مع عَد ِم فُقدا ِنك ا َل َم َل .ال تَتَشائَمي
الظ ِ
ب َِسبَ ُب ُّ
روف ،بَل ِاج َعلهيا ُ َحت ِفز ِك ،وال ُ ْحت َبطي ب َِسبَ ِب الْ َف َش ِل
عمل ِم ُن ِ
دروس الْحيا ِة ،بَل
بَل اج َعلي ِه يُقَوييك ،وال َخت َجيل ِمن التَّ ِ
اج َعلهيا ت َُط ِورك ...........
روعه عبدالكريم الهزايمة
األردن
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عش ََر َخيبَة
ثَ َمانِيَةَ َ
ِيف َذاكَ الْ َي ْو ِم ل َ ْم ُأ ْج ِر ْؤ عَ َىل الْ ُب َاك ِء قَطُِّ ،حيهنَ َا ا ْكتَ َف ْي ُت ِبت َ ْ ِهني ِد ِه
يال ت َْصه َُر ُع ُر َوق قَلْ ِيب َو َ ْحت ِرقُهَُ ،أتَ ْف ِقدُ أ َاث َر َّ
َط ِو ً ً
الط ِر ِيق َأت َْص َف ُح
الْ ُج ْد َر َان ِبأَ ْط َر ِاف َأ َصا ِب ِعي الْ ُمدَ َّم ِت ِهَ َ ،مَك ل َ ْو َأن َّ ُه غَ ْ ُري َمأْلُ ٍ
وف َذ ِ َكل
َّ
الط ِر ِيق َّ ِاذلي َأ ْمضَ ْي ُت َما َم ََض ِم ْن ُ ْمع ِري ِفي ِه ،فَا ْت ُركْ أ َاث َرهَا
َحائِ َر ًة فَ ْو َق الْ ُغ َب ِار َاب ِك َي ًة َال ت َْد ِري َأ َجت ُِف َأ ْم تَأْبَهَُ ،أ ِسريٌ كَ ْ َال ْ َمعى
َو ن َ َس َم ُ
ات الْه ََوا ِء ت َْص َف ُع ِين ل َ َعل َّ ِين ْاست َ ْيقَظَ ِم ْن ه َْولِ ا ْل َاكبُ ِوس،
فَأَ ْْكَ َل َّ
الط ِر َيق ُمتَغ َِاض ًي ًا َما قَ ْد َ ِحي ُّل ِيب ِح َني الْ ُو ُصولِ َ ،أتَدَ َاركُ
خ ُُط َو ِايت َوا ِحدَ ًة ِتلْ َو ْ ُالخ َْرى ِبأَ ْقدَ ا ٍم ُملْهتَ ِ َب ٍة َوضَ ه َْرأ َمنَ ْح ٍن ،ت َ ْس ِب ُق ِين
ن َ َبضَ ِايت ِ ُِب ُط َو ٍات عَ ِديدَ ٍة ِل ُتخ ِ َْرب ِين َع ْن ْال َ ِمك الْهَائِ ِل ِم ْن الْ َم َسافَ ِ
ات
لك َّ
الط ِر ِيق،
ايئ الْ َم ْنث ُِور َخلْ َف ْي ُ ِ
الْ َم ْق ُطوعَ ِةَ ،و َ ْمك فَقَ ْد ُت ِم ْن ِد َم َ ْ
ُور ال َّ ِيت ت َ ِش ُّع ِب َت َع ٍب َوالضَّ َال ُم
الصخ ِ
ِحيهنَ َا ِم ْن ب َ ْ ِني َ ِمجيع ِ الْ ُج ْد َر ِان َو ُّ
َاك َن ي َ َتدَ ف َّ ُق الْ َيأْ َس ا َىل َأ ْ َمع ِاق ُر ِ
ُون َر ِ ِمح ِه يُ َم ِز ُق َأ ْط َر ِايف،
ويح د َ
ِ
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ب ُ ُِربو ِد ِه ا ْل َاك ِس ِد انَ ِزعَأ ِم ِين َأفْ َو َاج التَّ َع ِب ،أن ََذاكَ َو َ َك َّن َشيْئَأ َما قَ ْد
عَل َّ َق ِيف َح ْن َج َر ِيت ِل ْ َلب َ ِدَ ،اك َن َ ْ
َض ٌم ِللْغَاي َ ِة ِللْ َح ِد َّ ِاذلي َج َعلَ ِين
َأتَنَ َاَس ِف ْك َر َة الْ ُب َاك ِء َو ُرب َّ َما الْ ِتقَ ُاط انْ َف ِايسَ ،ح َّىت َ ِلك َم ِايت َأ َاك ُد َأ ْ ِجع ُز
اِضي ِل َوه ِ ِْهل اهنَّ َا ب َ ْع ُض الْ ُغ َب ِار
َع ْن ن ُْط ُقهَا ِم ْن ِشدَّ ِة ْ َالل َ ِم ،بَدَ ى ِلنَ ِ ِ
يق،
الْقَ ِدمي َ ِة قَ ْد َسقَ َط ْت ِم ْن ُص َو ٍر عُ ِلقَ ْت عَ َىل ِجدَ ِار َذا ِك َر َ ْيت الْ َع ِت ِ
َو لَ ِك ْن ي َ ْبدُ و ْاهنَا ا ْحدَ ى َخ ْي َب ِايت ال َّ ِيت ابْ َتلَ َعهَا ُمنْ ُذ َأع َْوا ٍمأ ب َ ِعي ٍد بَيْنَ َما
ِِ
ْ
ْ
ُ
ٍ
ِ
ِ
َاكن َْت ُر ِ
َِشف َل ُجن َو ِ َِب َسدي
ويح عَالقَ ًة ِابلغ ََر ِق ك ْن ُت ُأ َح ِار ُب ب َ َ
َأانَ ِت ْ َ
كل ال َّ ِيت َال َش ْئ ُ ْحي ِط ُم ِين ِبقَ ْد ِر الْخ َْو ِف هَا َأانَ َأ ِق ُف َو ْق َف َة
رص اخ ًْذ ًا ِبثَأْ ِري ِم ْن خ َْو ِيف الْقَ ِد ِي .
الْ ُم ْنتَ ِ ِ
وعـد سلـيم الـحايـك
األردن
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ن
محطة جاح

28

إنقالب إلى صالحي

29

س مئت وتأملت أو رمبا ازدادت قويت ال أعمل! أ ُ
يعقل لك هذا
التعب ذهب هباء؟
ُ
كثريا واس تنتجت أن الوقت اذلي من ُه خفت
تلكمت مع نفيس ً
وفشلت؛ هو وحد ُه سوف يعلمنا كيف نقف من جديد بلك قوة
وثبات والايم الصعبة لن تبقى ،بذلت ما بِوسعي لحقق النجاح
س نة اكمةل بِأايهما وأسابيعها اكنت مليئة ابدلراسة واالجناز ،و ها
أان أقف بنفس املاكن من جديد أنتظر النتاجئ لكن االختالف
هذه املرة ثقيت كبرية لنين أعمل أنين بذلت هجدا كبري ،دقت ُأيم
الباب والهبجة عىل وهجها وكن مالمح وهجها جاءت لتطمنئ قليب
مث قالت :صعب الوصول لكن ليس مس تحي ًالُ ،أه ِ
نئك لقد
جنحيت صغرييت مغرتين حبضهنا ادلائف احلنون واكنت الفرحة اليت
شعر هبا ال يسعها الكون .
أ ُ
ذهبت اىل صالون التجميل لهجز نفيس ،وارتديت فس تان
وردي أنيق يلمع مقاشه كعيناي املمتلئة ابلهبجة ،واكنت أمجل
حفةل يف التارخي حفل جنايح ،أوه هل أان أحمل أم هذه حقيقة !...

30

لك يشء اكن مجي ًال حىت حيايت تغريت لك ًيا أصبحت سعيدة
وفتاة انحجة ،ومضيت يف درب احملامية اليت تدافع عن احلق.
شيماء القناهرة
األردن

بين تفاصيل السعاده
أان هناك؛ بني السحب ،وهذه أرساب الطيور خطفتين اىل جوهل
بشلك ال يوصف تناثرت ألوان
فاقت اخليال ،رأيت هبا الرض ٍ
الطيف عىل جوانب الطرق جعلت احلياه مع أصوات العصافري
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نوته موس يقى ،يتغَّن هبا جامل الكون بعد ذاكل الشعور اذلي
احسس ته ،سعادة ال توصف ،جعلتين أشعر بلك ذاكل ،كنين
أرى احلياه بشلك أخر ولون أخر ،أرى الصدق بني الناس
واملوده بني الهل ،أرى لك يشء قد تغري ،سعاديت ال توصف
وكن أنغام املوس يقى يف لك ماكن من حويل ،نسمة الهواء يف
الصباح الباكر مع فنجان قهوة براحئة الهيل ،شعوري قد انطلق
يف الحناء يروي تكل التفاصيل الصغرية وتكل الحداث الكبرية،
أراه يتغَّن اللكامت وينرث عبريها عىل لك مسمع ،كنت اضن أن
السعاده تأيت ابمتالك الشخص للك يشء يف احلياة كنت اضن
اهنا س تصبح يف ذكل الوقت مقة السعادة ،هجلت اهنا أبسط من
ذكل بكثري؛ تأيت من التفاصيل اليت ال يأبه هبا أحد بشلك تلقايئ،
مع الرىض يصبح يف لك ماكن كل طقوس للسعاده ،ونغامت
للفرح ،السعاده يف النجاح ،جناحك يف احلياة ،يف ادلراسة ،يف
العمل ،سعاده ال توصف وال تنهتيي شفاء أحدمه من مرض
ميؤس منه ،شفاء َشص عزيز عليك من مرضه ،أو فرصة معل
لفقري ،أو مسح ٍة عىل شعر يتمي ،أو صدق ٍة بيد حمتاج ،مك من
املفرح كل عندما تعمل انك كنت سبب يف جناة أحد من املوت،
أو من اكرثه ،أو مصيبه مل يكن يدركها ،مك س تصبح سعيد عندما
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ترى انك قدوة لشخص من معرك أو أكرب منك أو أصغر ،مك
من املفرح أن تأتيك السعادة من َشص ضننت انه قد نس يك
ونىس انك من مددت هل يد العون ،السعاده يف التفاصيل؛
الرىض مبا قسمه هللا كل هو السعاده حبد ذاهتا ،يف لك دقيقه
متر عليك يف هذه احلياة اجعل لنفسك أبواب ترى مهنا السعاده
يف التفاصيل يف اللكمه الطيبه يف النصيحه يف الصدقه ال تدع
تكل التفاصيل امجليةل تذهب من حياتك .
دعاء خالد هياجنه
األردن

سعادتي
دقيقة واحدة تفصلين دامئًا بني احلمل والواقع ،لك تكل الهنيارات
اكنت يف اللحظة الخرية ،اكن دامئًا حلمي امجليل اذلي ال يكمتل،
اكن طمويح وسعاديت  ،اكن نوبة هدوء بني لك ذكل الضجيج،
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ٍ
اسكن
اكن دقيقيت امجليةل بني
ساعات ِشداد ،وايليهتم  60عا ٍم ُ
هبم حلظة سعاديت ..ولكن جنايح هذا مل يكمتل !!
جسني نفيس ،لك تكل القضاب احلديدية
أعرتف هذ ِه املرة بأن َّين ُ
حتاوطين ،هل ميكن للمرء مواهجة الطبيعة االنسانية؟ هل هناك
مس تحيل؟ هل ميكن أن أجنح؟ هل هناك معجز ٌ
ات اي هللا!
سري يف طر ٍيق أهج ُهل ال
يش ٌء خيفف علينا عئب هذه احلياة! أ ُ
يسلك ُه غريي مظ ٌمل ويسء احلال أتعرث يف لك خطو ٍة أخطوها،
نور يف هناية الطريق؟ هل س تكون هناية سعيد ًة اي
فهل هناك ٌ
هللا!
أ ُ
محل يف عاتقي أحالم ًا خيالية لكنك اي هللا من يقل كن فيكن،
أجرب يف خاطر عبدك اي هللا ،فقد َّمرت س نني عىل هذا احلال
والنفس تضيق وادلعاء مس ٌمتر اي خالقي ...
اللهم النجاح ..
لينا أحمد قصراوي
األردن
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إفرد جناحيك وحلق
أعظم جناح هو انتصارك عىل ذاتك ورغباتك أعظم تفوق هو
تركك لش ياء كنت متامي هبا والترى غريها أعظم فالح هو أن
متيض قدما دون االلتفات ملا يؤملك دون أن تلتفت لتأمل املايض
سوى يف حاةل واحدة ويه أخذ العربة و ادلرس ليست لك هزمية
خسارة ففشكل ابالحتفاظ مبن اليقدرون قميتك أروع جناح لن
يقف العامل عىل سقوطك لن ينتشكل أحد من القاع ان مل تفعل
أنت ذكل بنفسك لن تتعطل ساعات اليوم عىل حزنك وبؤسك
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ولن يقفوا حدادا عىل رحيكل ذلا أسعد نفسك بنفسك احرص
عىل االعتناء هبا فهيي اليت ستبقى معك بعد أن خيذكل اللك
وتذكر أن جل الناس حيقدون عليك بسبب مسوك وعلو شأنك
لن يشجعوك ولن يفرحوا لنجاحك بل ماس يجذهبم هو صوت
سقوطك اذلي يديم القلوب س يبهتجون لتأملك س يحاولون
احباطك و تدنيسك س يحاولون ارداءك أرضا و السخرية منك
و املطلوب منك هو أن التلتفت لم أن حتلق بعيدا دون
االكرثات همام قالوا أو فعلوا أما أان ايسادة فلحتالن عىل القدر
ولرسقن منه القالم والوراق و أخط قصة جنايح عىل هواي .
دعاء موالي الحسن حسيب
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النجاح .
ب
جما ُل تع ِ
ِ
العون  ،أو
تنتظر من أح ٍد أن يساعدكَ  ،أو يقد ُم َكل يدَ ِ
هل ُ
احلصولِ عىل ما تريدُ ببساطة ،تريدُ َّ
لك يش ٍء بسهوةل ،ال تريدُ
التعب .ملاذا لك هذا ؟ أال تريدُ
النجاح
تشعر بذل ِة ِ
َ
أن َ
والاس متتا َع ابلوصولِ اىل ما تريدُ .
التعب ،منيض لنص َل اىل ما نريد ،ال
النجاح يف ضو ِء ِ
ما أمج َل َ
تعب ،طريقٌ ميل ٌء ابلشو ِاك ْ ،
هل تريدُ
النجاح
يوجدُ ح ٌمل دون ٍ
َ
لتظن أن َك سوف ُ
لك يش ٍء
تصل اىل ِ
دون تعب ،من أنت َّ
َ
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بسهو ٍةل وراح ٍة َ .
سوف ُّمتر مبو َاقف َ
جتعكل تكره حلُ َم َك ،سوف
تسقط وتؤذي َ
نفسك ،ماذا أقول أيض ًا؟
ٌ
تعب  ......ومل ٌل
....سقوط .......
أشواكٌ  .....كر ٌه
انكسار ٌ ....
ٌ
تظن أنين أريدُ أن أجعكل تتخىل عن حلمك .ال بل
أيض ًا .ال ُّ
أريد أن تع َمل أنه ال يوجد مس تحيل يف تكل الظروف الصعبة .
سهل ،ال
تريدُ أن تقو َد مركب ًة  ،هل تظن قيادة املركبة ابلَشء ال ِ
بل تريد أن تتعمل أجزاء املركبة وبعدها تتعمل القيادة ،وبعدها
امتحان واىل أخرهَ ،
كنت تظن المر سه ًال أليس كذكل؟ !من
التعب ليك
املمكن للبعض أن يراه سه ًال ،ولكن يوجدُ القلي َل من ِ
حتص َل عىل ما تريده ذلكل اصنع دامئ ًا لنفسك طريق همام اكن ،
وال جتعل أحالمك َم ْحظَ خيالٍ بل حقق ما تريد ،واسعى
صعب ملن أراد الوصو َل  ،بل هو سه ٌل
للوصول اىل النجاح ليس ٌ
ملن أراد أن حيقق ما يريد .
فاطمة إبراهيم المصري.
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معركة
لقد ُ
فقدت جزء ًا مين ،كيف يل أن اكون اكم ًال دون يد ،لطاملا
ُ
عشقت الرايضة ،لكن بعد اليوم أظن أنين سأدفهنا داخيل،
ُ
حلمت دوم ًا أن هيتفو ابمسي؛ حلصويل عىل لقب أفضل العب
يف كرة السةلُ ،أقد ُم أحر التعازي كل أهيا احلمل .
اكنت تكل احدى منشورايت اليت كتبهتا عىل صفحيت الشخصية،
حنن من ندفن ُه حي ًا ،لقد
لتلقى تعليق ًا اكن حمتواه (احلمل ال ميوت ُ
فقدت يدك ال احلياة ) لول مر ٍة بعد س تة أشهر ،أشعر أن ما
أان عليه الن اان من صنعته لنفيس ،لتسقط دمعيت مؤيدة ملا
أفكر به ،مل أمن تكل الليةل ،لقد بقي الالكم عالق ًا يف ذهين،
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استيقظت صباح ًا وذهبت للطبيب أخربته أنين أريد استبدال
ينصح بذكل ،لكنين
يدي بطرف اصطناعي ،أخربين أن ُه ال ُ
أرص ُ
يت عىل قراري ،سأبذل ما بوسعي ِ ُلحيي ُحلمي اذلي دفنت ُه
حي ًا ،ابلفعل لقد مت استبدال يدي بطرف اصطناعي ،لقد اكن
المر صعب ًا يف البدايه لكن اراديت اكنت أقوى من لك يشء،
جسلت يف احدى النوادي لكرة السةل متر ُنت كثري ًا اال أن
أ ُ
صبحت اتقهنا جيد ًا ،اليوم اكنت مبارايت الثالثة ،وها مه هيتفوا
ابمس فريقي ِلفوزان .
مل هيتفوا ابمسي كفضل العب ،لكنين حصلت عىل الكثري من
اللقاب بيين وبني نفيس ِلام حقق ُت ُه جعلتين افرح أكرث من حصويل
عىل ذاك اللقب "  .ال تتوقف حارب مبعركتك حىت تنترص " .
ردينه أحمد الزعبي
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رفةُ
تدب السعاد َة
عني ِالنجاح ،الفوز ،الانتصار ُ ،مجيعها مفاه ٌمي ُ
بقلب فاعلُها؟ يف َ
تكل الايم ُ
كنت فتا ًة
بقلب سام ُعها فـ كيف ِ
ِ
طمح أن أصبح
بس يط ًة ابلسابع ِة عَش من معري أكر ُه ُالظمل و أ ُ
حمامي ًة .
ُ
درست ِب ٍد و عزم لصل لُحلمي ،و لكن رسعان ما تالىش هذا
ولك من حويل ُ
احلُمل و كين مل أحمل قط كيف أ ِصل؟ ُ
حياول
ََسقي ِ
بلكامت اليأس و االحباط ،ها أان أالن تفصلين خطو ًة
واحد ًة فقط عن ُحلمي  ،لكن يأٓال أسفي عىل نفيس مل أس تطع
ُ
خرست
حتقيق أحال ِم قليب الضعيف ،أحاطين اليأ ُس و كنين قد
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ادلاير املهجور ِة اخلالي ِة من
عاملي اخلاص يب .اكنت مالحمي تش به َ
ُساكهنا تو ُ
مل و اخل ُ
تسكن قليب  ،فـقد
الت الايم وأان بال أ ٍ
يبات ُ
خُط قدري و ُ
ذهبت لدرس ختصيص اجلديد بدأ ُت حيا ًة ال
ننت أهنا ُ
هناية طريقي ،و لكين ُ
رغب هبا ظ ُ
كنت مغف ًةل لدلرج ِة
أ ُ
اليت جعلتين ال أرى جناحايت الكثرية .
أان انحج ًة ابلفعل بـ عائليت و ابتسامهتم ،انحج ًة بأصدقايئ
احلقيقيني ،انحج ًة بعالقيت مع خالقي ،أ ُ
صبحت أالن واعظ ًة دينية
حفظت كتاب هللا ،و أ ُ
ُ
تلكم
صبحت أجيدُ الرمس ،و الكتابة ،و أ ُ
اللغات ،أان انحج ٌة ُ
جروح معرك ٍة واحد ٍة فاشةل
منذ البداية و لكن ُ
خرب امجليع
برص انتصارايت ،و ها أان أالن و بلك خف ٍر أ ُ
َجعلتين ال أ ُ
مك اين خفور ٌة بنفيس وابنتصارايت ،أان حق ًا انحجة وجد ًا
سلسبيل عبدهللا الزعبي
األردن
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َ
طريقُك نحو النجاح
َنتظر َين َحتقيقَها يف َح ِ
مجل الش يا ِء اليت ت ِ
ياتك
جاح من أ ِ
ُ
يعترب الن ُ
كون ن َتيج َة ت ِ
َعبك َوس ِ
ذات يو ٍمُ ،
دين يف الهناي ِة
هرك َ
حيث َحت ُص َ
وتَ ُ
ُقاس مبِكيالٍ  ،وأيضً ا
ُقدر ِب ٍ
ما َزرعت ِه وتَ ُ
مثن وال ت ُ
كون فَرح ُت ِك ال ت ُ
َصديقيت ال يُوجدُ قمية لالنسان اال اذا اك َن َطمو ًحا وي َسعى
تحقيق النجاح .يف طر ِ
لتصل اىل النجا ِح
حتقيق ُحلمك ِ
يقك حنو ِ
ِل ِ
تأك ِد من أ ِنك َ
الكثري من أعدا ِء النجا ِح ،ولكن!!
سوف تُواهجيي َ
ذاكء وحمك ًة من أن ُحتبطك لكمة ،او
ُكوين عىل ي َ ٍ
قني بِأنك أ َ
كرث ً
ارك وعز ِ
َشص ما ،او يقتل ارص ِ
َ
قيق ُحلمك
يوقفك ٌ
ميتك عن َحت ِ
ووصوكل اىل النجاحِ ،ثقي ب ِ
ِ
نفسك دامئًا وتَسلحي
اذلي تُريدينَه
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بذاتك وقدر ِ
من ِ
اتك َ
وسوف
بِقو ِة االراد ِة وال ِ
مل بداخكل  ،أ ِ
ذن اّلل .....
تصلني ملا ُتريدي ِاب ِ
َ
أ ِْكيل َطر ِ
مل ،ودامئ ًا فلي ُكن قَر ِ
ارك الو َل
يقك ابالرص ِار وال ِ
خري هو عد ُم الاستسال ِم والاس متر ِار َمهام اك ِ
نت العقبات
وال َ
اليت تُو ِ
اهجك! واعلَمي أ َن ُلك ما تُفكرين ب ِه ابلطريق ِة االُيابي ِة
لني علي ِهِ ،ذلا فك ِري فقط بِام ُحتيب ومبا
وبنظر ِة التفاؤلِ َس ُ
تحص َ
كرب لَيك ،وتَعا َميل مع ِ
حياتك َوكهنا قد
ُتريدي ،واجعلي ُه ادلاف َع ال َ
حدث فهيا ما تُريدي أن َحيدث ،أي أ ِنك َوصليت ِل ِ
َ
حلمك وحققيت
ُ
فالتفاؤل َ
جاح
جاح ِابلفعل !عزيزي القارئ ،تفاءل
مينحك الن َ
الن َ
الفشل قب َل حدوث ِه !!
قب َل اكامت ِهل ،والتشاؤ ُم يُ ِذي ُقك حرس َة ِ
ليس املُهم ما َحدث َكل من َم َ
شألك يف حيا ِتك أو مك مرة فَشلت،
املُهم ما يه ادلروس اليت اس َتفدهتَ ا ،وما يه الفوائدُ اليت تعلمهتَ ا،
ُيب َ
كرس
وما يه الخطاء اليت ُ
عليك تصحي ُحها ،حا ِول دامئ ًا َ
اجلُمو ِد اذلي يف دا ِخكل و ُكن منط ِلقًا ُمتفائ ًال واجعل أ َ
حالمك
ُ
السامء!!
تصل َ
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ميان
وأعمل عزيزي القارئ ،أن أو َل ٍ
رس من أرسار النجاح هو اال ُ
بِنفسك ،و ُ
فنحن هُنا ليك نضَ ع بصم َتنا يف هذا
الثقة ِب ُقدُ راتكُ ،
ُيب عَلينا أن نبتك ِر ونف ِكر
ليس ِلنبقى مكتويف اليدي بل ُ
العامل و َ
جاح
يف ِ
لك هو ُمفيد ِلهذا الكون واال ما فائد ُة جميئنا اليه ؟ !الن ُ
جاح ال يوجدُ ُهل هناية وأيضً ا
هو عد ُم ِتكر ِار الخطا ُء "واعمل أن الن َ
ردت أن
حتقيق النجاح اال اذا أ َ
الفشل ليس هنايئ" وال يُمكن ُ
لني دامئ ًا ِليبحثوا عن ُه
تقو َم ب ِه ،فالنجاح عادة تأيت ِلهؤالء املشغو َ
دركوا مدى قُرهبِ ِ م من النجاح
الكثري ِمهنم فَ ِشلوا لهنم مل يُ ِ
ولكن َ
ِعندما قَرروا الاستسال َم !!
وتذكر دامئ ًا أن النجاح ليس الهناية ،والفشل ليس قات ًال ! هل
ا َ
َشص انحجٌ ؟؟ وان ُكنت كذكل ما الَشء اذلي أثبت
نت ٌ
لك ليةل ٍ
وراض
شاعرا بأ َنك انحج يف ِ
َكل هذا !! اذهب اىل النو ِم ً
للك جنا ٍح أعداء ..
متا ًما  ،ويف الهناي ِة ِ
اس تَعذ ِ
ستنجح يف زر ِع ِفكر ِة النجاح يف َع َ
قكل
ابهلل دو ًما ل َنك
ُ
تنجح  ،وس ُ
تحدث العجائِب ُلكام
البا ِطن  ،اعتقد أ َنك ُو َ
دلت ِل َ
دعوت هللا ُكن ُم ِ
نتظ ًما و ُمس تقميًا يف حيا ِتك َ ،وس تكون فائِق
َ
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جاح ِلنفس ِه ،النجاح ِم ٌ
كل
النجاح فلَ َيس هُناك من أحد َحيت ِكر الن َ
ِلمن يَدف ُع الثمن ؛ ِق ْفِ ،ل ْ
حني
تصل .ل ِعمكل أشدُ أنوا ِع الفشل َ
يقرتب املر ُء من النَجاح فيجِ د من س بق ُه ِِبطو ٍة ِ
حضي ُته وهو يسأ ُل
ُ
هللا ِ
تكون أ َ
نت الشخص
جاح
َ
يتطلب أن َ
ُ
النجاح " ،الن ُ
الس َرت و َ
الصحيح ال أعتقدُ أن هُناك انحجًا حقيق ًيا يعتقدُ أن ُه من اخلطأ
رجل واح ٍد
تبار النجا ِح أو الفشل ِحكر ًا عىل وجو ِد أو ِغ ِ
ياب ٍ
اع ُ
صغر من
النجاح هو نتيج ٌة للرأي الص ِ
ائبُ ،
ُ
النجاح هو اجلز ُء ال ُ
التجرب ِة .
لون َ
حاز النجاح اذلي ُيريد ُه
ِ
عنك " أن ُه قد َ
اجعل الناس يقو َ
ساس النجاح الصائب
عندما اكنت َدلي ِه القدر ُة عىل َالرت ِك " ..أ ُ
صدار
هو نتيجة للخربة واخلرية ،اليت يه نتيجة للفشل يف ا ِ
كون أ َ
خيار اال
رس النَجا ِح ابختصار لن ُه ال يَ ُ
الحاكمُ ،
مامك ٌ
النجاح فامي ُ
تفعهل فان املعجِ زات تتساقَطُ َ
عليك من السامء .
جل ما تُريد ".
وأخري ًا "قاتل ل ِ
روعه عبدالكريم الهزايمة
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األردن

يُ َرا ِو ُد ِني ُحلم
َأ َو ِايس ضَ ْع ٌف يَدَ َاي ِب َز ْ َمح ِة َّ
الط ِر ِيق ،اتَّ ِك ْئ عَ َىل ُع َاك ٍزَ ،ألْ ِل َ
يت َو
ِجدَ ِار ُّالرب َّ َما ،اانَ ِد ِيين ب َ ْ َني ُظلُ َم ِ
ات َّ
الط ِر ِيق َأ ْي َن َأانَ َو َما َّ ِاذلي َح َّل
ِيب ُهنَا؟
يجَ ،و ب ُِص َور ٍة ضَ ِئ َ ِ
امس ْع اال َص ْو َت َأنْ َف ِايس َ ِ
يةل
اانَ ِد ِيين َو َال ْ َ
َض ٍ
ِ
َ
َ
ِ
الْ ُوضُ و ِحَ ،أ َر ِاين َأتَ َع َاركُ َم َع ن َ ْف ِيس َو َسطَ َّالظال ِمَ ،أ ِس ُري َو ُلكي لهْ َف َة
الص َو ِاب
الْ ُو ُصولِ ؛ ِم ْن َ َّمث َأ ْسقَطَ َع َبثً ًاْ ،اهنَظُ َو ْال َم ُال َ ُجت ُّر ِين َ ْحن َو َّ
تَدُ ل ُّ ِينَ ،أ َر ِاين ب َ ْ َني ُّ
الط ُر ِق َأ ِسريٌ ْ ،ارت َ ِس َم خ ًُطى تَ ْرفَ ُع ِينِ ،حينَ ِئ ٍذ
َسقَ ْط ُت ِم ْن ُح ْ ٍمل ُي َرا ِود َِين ،فَا َذا ِيب ب َ ْ َني َط َّي ِ
ات ْال ُك ُت ِب َأ ْغ ُفو
َِ
َ
ِ
ِ
يه اال لك َم ٌ
ات تَدُ ُور ِيف ُمخيل ِيت تُنَ ِاج ِيين
ُي َرا ِود ُِين ُحلْ ًم ًاَ ،و ا ْذ َما ِ َِ
ل َ َعل َّ ِين َال ْاصنَ ْع الْ َف َش َل ِب َع ْي ِن ِه ،ت َ َََتا َح ُم ْ َال ْس ِئ َ ُةل ُمت َ َسائِ َ ًةل َع ْن
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ْاال َج َااب ِت عَ َىل َحاف َّ ِة ْ َال َم ِل خ َْش َي ًة ِم ْن َأ ْن ت َ ْس ُقطَ ِيف ب ْ ِِْئ الْ َع ْج ِز
ِ
ْ
ِ
الص ُعو ِد ،الْٰه َِيي َك ْي َف َأخ ُْطو ال َ ْي ِه َسا ِع ْد ِين َو م ْنِ
ِ
َو الخ َْوف م ْن ُّ
ِ
ِ
ب َ ْ ِني ِالز َحا ِم َك ْي َف َأ ِجدُ ِين؟
الْٰه َِيي َأانَ الضَّ ائِ ُع ِم ِين فَ َرد َِين ِلنَ ْف ِيس َر ًّد ًا َ ِمج ً ً
يال ْاج َعلْ ِين ِم َّم ْن يُ َال ِيق
ِ
َ
َ
رسعَ َان َما تَ َمال َك ْت ِين ِاذل ْك َر َاي ُتَ ،ذاكَ الْ َخ ِر ُيف
ُحلْ َم ُه َوا ِق ًع ًاَ ،ول ِك ْن! ُ ْ
َخ ِري ِفي ل َ ْم ت َ ْس ُقطْ ِفي ِه َأ ْو َر ُاق َّ
لك
الش َج ِر قَطَُّ ،أانَ َم ْن َسقَطَ ِيف ُ ِ
َخ ِر ٍيفَ ،و هتَ َالَ َك ْت َأ ْغ َص ِاينَ ،و خ َُان الْ َو ِر ُق الْ َعهْدُ َ ،ح ْيثُ َما َر َدد ُْت
لك ِح ٍني َأانَ ُهنَا َأانَ ُهنَا ل َ َع َّل الْ ُف ُصو َل تَأْ ِت ِيين ب ِِك َأيَّهتُ َا َّالرا ِح َ ُةل
ِيف ُ ِ
الص ْ َرب َص َف َع ِين َال ِق ٌف َو َأه ُْر ُ
ول َخلْ َف
ب َ ِعيدً ًاَ ،أت ََذكَّ ُر َك ْي َف ا َّن َّ
ِ
ِحلْ ِميَ ،و الْ َي ْو َم َأ َرى َط ْي َف َأ ْح َال ِمي عَ َىل ِض َف ِاف ْ َال َم ِل يَلْقَ ِاين
يق َج ْو ِيف ِب َع ْ ِني ال ِرضَ ا َو َ َّذل ِة الْ ُو ُصولِ َال ت َ َس ُع ِين .
َأن ُْظ ُر ِل ِض ِ
وعـد سلـيم الـحايـك
األردن
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ارة
ِعب َرة ِفي ِع َب َ
عَ َىل َأ َح ِد ُج ْد َر ِان َأ ِزقَّ ِة ُرو َما َالْ َع ِتيقَ ِة َكتَ َب َ ْ
َش ُص َما " َخت َّطى
َالْ َم ِايض َ ْيك تَ ْن َج َح" ُرو َما َال َّ ِيت ُ ُّ
لك َا ُّلط ُر ِق تُ َؤ ِدي ال َ ْهيَا قَ ْد ضَ ا َع
ِ
َأ َحدُ ُ ْمه ِيف َم ِاضهيَا يو ًما.
َظل ِس َوى َ ِ
ون ل َ َيا ِلهيَا يَ ْر ِوي لَنَا َما َحدَ َث
َضيجِ ه َالْخَا ِف ِت ِيف ُس ُك ِ
َم َع ُه ِم ْن نَ ْك َسة تَقدُ م ،ل َ ْس ُت َأانَ ِم ْن َس ُي ْخ ِ ُربُ ْمك ِب ِق َّص ِت ِه لَ ِك َّن َأانَ َم ْن
َسأُقَ ِدم ن َِصي َحتَ ُه لَ ُ ْمك يف أ ْس ُطري :
حريف َالنَّ َج ُاح َال ي َ َت َطل َّ ُب ُ ْهجد ِيف َا ِال ْجهتِ َا ِد َو َح َسب،
اي قَ ِارئ أ ُ
َو َال ْاس تغ َال ُل َو ْق ْت َون َْص ُب َهدَ ف فَقَطْ؛ ب َ ْل ِع ْندَ ه َُؤ َال ِء َا َّ َلذل ْي ِن
لك َالْ َع َ َرث ِات
ون َم ِايض َس ِ ٌّي ي َ َت َطل َّ ُب ِم ْ ُهن ْم ِا ْج ِت َياز َع َت َبا ِت ِه َو ُ ِ
ي َ ْم َت ِل ُك َ
لك َع َت َب ٍة َو ُأخ َْرىَ ،ذ ِ َكل َا َّلش ِ
َرس ول َ ْم
َال َّ ِيت تُ ِعي ُق ْهم ب َ ْ َني ُ ِ
خْص خ ِ َ
يُ ْد ِركْ غَايَتَ ُه َا ْل ُك ْ َربى ِ َلن َّ ُه َال يَع ِرف َك ْي َف َ ْخي ُر ُج ِم ْن َمتَا َه ِة َم ِاضي ِه،
تَ ْركَ لَ ُ ْمك ُهنَا ِح ْمكَ ٌة قَ ِي َم ٌة ِيف ِجدَ ِاري َّ ٍة ،ا ْذن َع ِزي ِزي ا َذا َأ َرد ُْت
ِ
ُ ُ ِ ْ ْ َ ِ َّ ُ ِ
َ
َالنَّ َج ُاح َوبُلوغ ت َ
كل َال َم ْر َحةل َال ِيت ك ْن ُت َشغُوفًا هبِ َا د َْو ًما عَل ْي َك
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ِابلْ ُم ُر ِور عَ َىل َالْ َعتَ َب ِ
يض ا َىل
ات د َ
ُون َالتَّ َوقُّ ِف ِح َني َالْ َع َ َرث ْاثَ ،والْ ُم ِ ُّ
ِ
ُون َا ِاللْ ِت َف ِ
ات ِللْ َم ِايض َمهام يَ ُكن ،عَلَ ْي َك َأ ْن "تَ َتخ ََّطى
َهدَ ِف َك د َ
ايض َ ْيك تَ ْن َج َح ".
َالْ َم ِ َ
عتاب عياش
الجزائر
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ل
محطة أ جيانة

51

ُه ِلك قَلمي والمي ُم باء
ال تسألين عن ترمجة اخليانة؛ فأان ال أعتقد أن هناك لكامت قادرة
عىل وصفها ،لكن سأحاول قدر املس تطاع أن أجعكل تشعر
بشعور بس يط وغريب عند قرأتك لهذا النص .
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أصعب شعور مير به االنسان هو الشعور اخليانة ،خيانة من
حوكل كل خاصة من أقرهبم ،وقد تكون اخليانة يف احلب ومن
املؤسف حقًا أن جتد الصدق يف عرص اخليانة واخلداع ،وأن
يطعنك وميزقك أحدً ا يف ظهرك هذا أمر طبيعي جدً ا ،ولكن أن
تلتفت وجتده من أقرب الناس اليك فهذه يه اخليانة العظمى
اذلي ال تغتفر ،واالهامل قد يكون بداية اخليانة لكن بصمت
مزع.
أرسارك ونقاط ضعفك ليست للمشاركة مع امجليع ،حىت ال حيق
لحد أحببته الاطالع علهيا ،تذكر دامئ ًا أن اخليانة ال تأيت اال من
هؤالء اذلين دلفوا أفئدتنا ابمس احلب.
شيماء القناهرة
األردن
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خيانة عهد
وثقت بك ،اس تأمنتك وسلمت كل خنجر خويف من احلياة
شكوت مهي واان لكي ثقة بك ادرت ظهري استند به عىل
جدارك المن وثقت بك أكرث من نفيس كنت انت لك ما يف
احلياة واكنت لك تفاصيل يويم ال ختلو منك لك خطوة اكنت
بعد استشاريت كل ،اكن بعد دمع كبري منك مل أكن أابيل بأي
يشء اىل أي حد وصل يب الغباء !مل أكن اضن يوم ًا أنين ساذجة
اىل هذا احلد؛ السمل عقيل وتفكريي لش يطان يمتثل يف جسم
انسان تظن أنه من املالئكة وال تعمل أنه هو الش يطان الرجمي
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طعنت بنفس اخلنجر واكن ذكل سبب تعاس يت وقويت معا مل
أكن أعمل بأين أمكل تكل القوة بعد ذكل الغدر بعد تكل اخليانة
اكنت صدمة مل تقتلين لكهنا سبب بأن أكون أقوى من ذي قبل
أقوى بكثري هو اهنزايم لقليب اذلي جعلين ال احلظ الترصفات،
اللكامت النظرات ،لك ذكل مل يكن ابحلس بان انتظرت طويال
لخربك أن ذكل اخلنجر مل يقتلين بل جعلين اتأىن جيدا قبل لك
صداقه لك حب لك لكمه لي َشص يف هذه احلياة هو درس
كام هو عاملنا لكه دروس لنا يف هذه احلياة وتذكر دامئا أن هللا
هو الرمحن الرحمي وأن العبد ال ينىس الَس وان هناك حس يب
هللا ونعم الوكيل نرفع هبا قضااي الرض اىل رب السامء .
دعاء خالد هياجنة
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اَل َّ
طعنَة
تَ ِعبت َاي ُأ ِمي َأ ْص َب َحت َكدَ ْم َع ٍة َترح َم ْرفُوعَ ٍة عَ َىل َا ِلر ْم ِش َال تَ ْع ِر ُف
َأتْ َس ُقطْ َأ ْم ُت َاك ِب ُر ،تَ ِع َب ْت ا َىل َذ ِ َكل َالْ َح ِد ِم ْن ِا ْ ِهن َيار َذ ِ ٍايت اىل َأ ْش َال ٌء
ِ
ُم َم َّزقَ ٌة َع َبثًا َم ْر ِميَّ ًة ِيف قَ ْع ِر َا َّلال َح َيا ِة َابلْ َح َياة!
ُأ َص ِار ُع َولَ ِك ْن َال َج ْد َوى فَهُنَا َأانَ ُم َج َّر ُد فَتَا ٍة ُم ْهنَ َك ٍة ُلكَّ َما َح َاول َ ْت
َأ ْن تَضْ َح َك بَ َك ْتَ ،و ُلكَّ َما َأ َراد َْت َأ ْن تَ ْق ُس َو هيَ ْ ِز ُمها اللُ ْطفُ ،لكَّ َما
يل َو َأتَأَ َّذى هبِ َا،
قُلت َأ ِين َال ُأ َاب ِيل َأ ِجدُ ِين َأ ْغ ِر ُق ِيف َأ ْ َمع ِاق َالتَّ َف ِاص ِ
أانَ فَتَا ٌة َال تَ ْم ِ ُ
كل ِس َوى قَلْهبِ َا َالْ َج ِر ِحي دَا ِخ ِلهَا يُ َع ِاين َو َ ُْي َعلُهَا تَتَ َع َّذ ُب،
ي َ ُتو َه هبِ َا َوي َ ْ ُرت ُكهَا تَ ْب َح ُث َع ْن َمخْ َر ٍج ِل َتتَنَفَّ َس َوت َ ْس َت ِم َّر ،فَتَا ٌة
َأ ْص َب َح ْت َرث َّ ًة ِم ْن َك ْ َرث ِة َا َّلط َعنَ ِ
ات.
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َاي ُأ ِمي ا َّن َالْ َج ِمي َع خ ََون َة ا َّال َأن َْت َوفَا ٌءَ ،ا ْل ُ َّ
لك َر َم ِاين ب ِِسهَا ِم َالْغ َْد ِر
ِ
ِ
َ
ْ
ِيف ِره ٍَان عَ َىل َم ْن َس ُي ْؤ ِل ُم ِين أ ْك َ َرثَ ،ال ُ َّ
لك فَ ْرط ب ِِطيبَ ِيت َو َه ْتك
ُون َذن ٌْب ُم ِ َينَ ،وهَا َأانَ
ُحدُ و ِد قُ َّو َ ْيتُ ،ذ ْق ُت ِر َماح َالْ ِخ َيان َ ِة ِم َر ًارا د ُ
َا ْل َن ُم َج َّر َد ُح َطا ٍم ُ َحيا ِو ُل تَ ْر ِم َمي ن َ ْف ِس ِه ِبنَ ْف ِس ِه لَ ِكن َّ ُه ي َ ْبقَى َم َع ن َدَ َاب ِت
ِج َرا ِح ِه ي َ َتأَ َّو ُه .
عتاب عياش
الجزائر
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أحبك يا خائنة !!
لقد ُ
مقت للتو ابغالق تكل الغنية ،مل أعد أرغب ابالس امتع لي
يشء ،مل أعد كام أان ..
كتب هبا ِ
عنك أمسع تكل املقطوعة املوس يقية اليت
يف ُلك مر ٍة أ ُ
كثريا َمل ال أ ِ
نساك
حتمل عنوان "النس يان" ،لك ذكل ُيعلين أفكر ً
رمغ مجيع اخلياانت؟
ت ًّبا ،كيف قد ينىس االنسان نفسه؟ ان َّ ُه ل ٌمر ُمعقد ،والتفكري به
واس ٌع جدً ا اكلغرق يف وسط البحر!!
ما يزجعين حقًا بأن َّين ماز ُلت أس متر ابلكتاب ِة ِ
عنك يف حني أ ِنك
ِعندما مسحت كل الفرصة مقت ِبيانيت! ابلرمغ من أنين ُكنت
ومازلت املظلوم يف هذه احلاكية اليت جتمعنا مع السف يف حيا ٍة
واحدة ،وخياانت واحدة ..
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وابلرمغ من قساوة ترص ِ
فاتك هذه ال أرغب يف نساينك مرة
أخرى لينهتيي عاملي ِبك كام ابتدأ ،طفح الكيل من حماواليت
الفاشةل ابستبداكل مبن هب ودب !
تعب للحد اذلي ُيعل الرق
لك ما أعلم ُه هو أن َّين ُمتعبُ ،م ٌ
مس
يطاردين لك مساء ،يغفو يف أحضاين ومينعين من املنام ،ير ُ
هبك ،يتجسد يف لك مر ٍة بشخص ِ
يل طي ًفا يش ِ
ِ
وجسدك،
يتك
كثرياُ ،يعلين ال أرغب يف النوم ليك ال أستيقظ وال أجد
يقلقين ً
تعب للحد اذلي ُيعل امجليع حويل يرى أثر ِ
شيئًا ِ
غيابك
منكُ ،م ٌ
ِ
جلست أشهر ترمسيهنا
حتت أع ُيين تكل الهاالت السوداء اليت
ِ
بغيابك ،يرون تعيب من لون وهجيي! ذكل اللون الصفر
الشاحب اذلي يدعو امجليع لسؤايل :هل أنت مريض؟ هل أنت
عاتب نفيس
َشصا سيئًاُ ،أ ُ
ِبري؟ وابلرمغ من لك ذكل ال أر ِاك ً
كثريا ويف لك مسا ٍء عىل خيا ِ
نتك اليت مل ولن أجتاوزها يو ًما ابلرمغ
ً
من مئات احملاوالت الفاشةل ِلتجاوزها اال أن َّين بعد لك حماو ٍةل
كنت أ ِ
ُ
حبك أكرث اي خائنة !

59

لينا احمد قصراوي
األردن

صفعة الزمان
كتاابيت هذه املرة س تكون خمتلفة للغاية فأان لن أكتب عن نفيس
بل سأكتب عن َشص أخر خانته لكامته ،ومل يس تطع وصف
مشاعره للعامل اخلاريج و أان الشخص الوحيد يف هذا الكون
اذلي فهم الكمه املتبعرث املتقطع ،تتساءلون كيف هل أان قارءة
أفاكر؟
الك ايسادة دعوين أحيك لمك تفاصيل القصة كنا جالسني يف
مجمع نتحدث اان ويه وبعض الشخاص الخرين قامت صديقيت
لتحرض كواب ماء من املطبخ ويه حامةل اايه وقع امجليع الحظ
انكسار الكوب ومل يالحظ أحد عداي طبعا رجفة يدهيا مقت
من ماكين اعتذرت نيابة عهنا للجميع أخذهتا وانرصفنا وحنن يف
الطريق حملت اهنا تترصف عىل خري عادهتا التس تطيع املَش جيدا
وترتحن كام يفعل السهم مل أس تطع سؤالها فهيي ليست يف حال
يسمح لها ابالفراغ عام بداخلها أوصلهتا للبيت وقلت لها مس تعدة
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لسامعك يف اي وقت ورحلت الثالثة جفرا هاتفي يرن ايترى من
املتصل همةل للتفكري ايسادة واحد اثنان وثالثة ملن مخن اجلواب
أحسنت عزيزي القارئ اهنا يه صديقيت رفعت السامعة أرادت
ان حتيك لكن الوجع خينقها ابلاكد فهمت بعض حروفها املتقطعة
لقد رحل وعد وخان العهد واحيت امجليةل مل تكن سوى رساب
حكت شكت تهندت مث بكت ويه تقول أحس بثقل شديد
عىل كتفاي أرى العامل فارغا من الناس ليس يل أحد غريك ليفهمين
حاوت ان اهدئ من روعها وأخربهتا أن لك يشء س يكون عىل
مايرام لكمهتا اىل أن غفت معانقة صويت بدل صورته هذه املرة
كطفل مر اليوم الكثري من الوقت عىل فراقه مل تعد تتلصص عليه
مل يعد المسه رنة خاصة يف مسامعها مل تعد تريده الان وماابت
اجلرح يؤملها حىت وان ملس ته لكها نذوب تفكرها مبدى سذاجهتا
وصارت تضحك عىل نفسها لهنا بكت كثريا أما هو حفامت سيندم
هناك أشخاص ال يعوضون وال يستبدلون أشخاص فريدون
واحدون ووحيدون ان ضاعوا منا فلن يكفينا معران لكه حرسة
علهيم فمكن من حداد س نقميه علهيم ومك من مرة سرنثهيم سنبحث
عن تفاصيلهم يف اشخاص اخرين وحيامن نهنيي مجع الجزاء لن
جندمه أبدا
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دعاء موالي الحسن حسيب

خيانة الدنيا
لنا طعنة تلوى الاخرى ،عندما كنا صغار ونرى أن ادلنيا
تضحك لنا ابللوان الطبيعية اخلالبة ،كنا نظن بأن احلياة عندما
نكرب سوف تصبح أمجل ،ولكن مك هذا مضحك ،لن عندما
كربان علمنا أن احلياة أصبحت قاس ية ،ال توجد أي رمحة او أي
شفقة.ال يشء يس تحق أن تتعلق به  ،لكام تعلقنا مبن حنهبم
وجدانمه يرحلون ويبتعدون  ،عن ماذا احتدث؟
عن خيانة ادلنيا لنا ،اليت جعلتنا نتعلق وحنب ولكن الكثري من
الش ياء امجليةل خاب ظين هبا جد ًا لن هذا لكه جمرد رساب ،ال
يوجد أي طعم للحياة دون أحباب .
تبحث عن أشخاص وأصدقاء لتجد أن اللك يريد قربك لهنم
يريدون معرف ما تفكر به  .خيانة ادلنيا بس يطه جدا لننا نعمل
ما يه الهناية  .ولكن ماذا اقول عن أقرب الاشخاص اىل قلبك
يريد معرفه لك يشء وعند اول موقف يسء يبدأ بقول عيوبك
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وأحاسيسك .هذا أكرب خيانة تأمن صديقك وتقول هل لك يشء
،حىت يأيت ويغدر بك يف أبسط املواقف .مك هذا مضحك  ،نتعمل
أن ال نتعلق ابي أحد ،وأن ادلنيا فانية ،وال يشء يس تحق أن
حنزن لجهل ،وأن ال حندث الخرين مبا نشعر  ،لن ال أحد يريد
اخلري كل  ،كن عىل يقني بأن هللا خيتار كل الفضل يف لك
يشء .
فاطمة إبراهيم المصري

رماد
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أذبلت رويح رمغ زهورها  ،وأحرقت شيئ ًا ما داخيل لن يعود
يوم ًا  ،قبل أن تكرس نفسك بعيين  ،كرست ألف وع ٍد وألف
يوم  ،أىت هذا اليوم اذلي مل أكن أخشاه  ،أىت بأقدا ٍم هالكة
وأعني تأىب النظر ايل ؛ ال يس تطيع املواساة وال حىت التوبيخ ،
لصديق أقر ُنت فرحيت به
كيف هل أن يوخب ثقيت اليت منحهتا
ٍ
وحزين ليس أقل من سعاديت  ،انت مل هتدم مزنل صداقتنا بل
أنت خرجت واحرقته دون رمحة و دون أن تنظر للخلف مع
أنين كنت فيه  ،كيف ليداك اليت اكنت حتتويين أن تصبح انر ًا
تلفين من لك جانب ؟
لكام حاولت نطق ما فعلته يب أمام أحدمه لبرر رفيض  ،وقفت
الاايم بعيين تردين بقوة  ،فأكتفي بقول أنين ال أرغب ابلصداقات
صديق يريد قريب وأان أرده بلك تكل القسوة ؟
نب
ٍ
.ما ذ ُ
العالقات كتجارب احلياة قد ختيب واحدة وتنجح أخرى  ،واكرب
الخطاء أن نقف عند خيباتنا  ،نتذكرها عىل حافة الطريق وننىس
أن النجاح ما زال ينادينا  ،لقد تر ُ
كت احلافة وقررت املسري حنو
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البداية  ،وامليض من جديد لن أقف عند عرثتك  ،ولن أمسح
بأن أكون الضحية ،اليوم اان من وضعتك بذاك املزنل واحرقتك
حىت أصبحت رماد ًا  ،ال الايم وال الس نني تس تطيع اعادتك
داخيل كام كنت .
اي اكذ ًاب ابلوعد أنت خذلتين  ،وغريك دون الوعد وىف  ،أعطيتك
ثقت ًا وكرستين  ،وغريك دون الثقة اكن مرممي .
ردينه أحمد الزعبي

لعنةُ الخيانة
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غُرف ِة ابردةُ ،
يعم املاكن ال
صوت املطر ،الهدوء ،والظالم اذلي ُ
ابملاكن أم بقلب ْـي؟
أدري الن هل الظالم ْ
ها أان مس تلقي ٌة عىل رسيري ودموعي تتساقطُ ٍ
دق
بصمت وأان ا ُح ُ
املوقف املرير اذلي ح َل يب ُ ...
ابلفرا ِغ مس تذكر ًة ذاك ُ
كنت
سعيد ًة جد ًا ف اليوم مودلُ ُحيب الول .
حام ًةل هديت ُه بيدي وقليب ابليد الخرى ُ ..
توقفت عند ابئع ِ
ِ
الكعك متسائ ًةل عن ماكن ر ُجيل ،تفاجأَ البائ ُع وأ َ
ينظر يل
خذ ُ
خطب ما أ ُ
بصدم ٍة ُ
ْكلت خُطوايت وأان أفُكر
شعرت بأن هناكَ
ٌ
بنظرات ِه الغر ُيبة يل .ولكين مل أهمت ف اليوم هو أ ُ
مجل يوم ًا حبيايت
شعرت وكن َ
أو ُ
فور وصويل لهناك ُ
الارض قد
كنت أ ُ
ظن ذكل ! َ
انسحبت من حتيت واجلح ُمي أ َ
خذ مي ُل قليب كيف وال !
ومعشويق ُ
ميسك بي ِد فتا ًة أخرى غريي يُ ُ
قبل عيهنا اتر ًة ويدها
اتر ًة أخرى هل هذا هو ر ُجيل؟ هه عن أي رجو ًةل الز ُلت
أحتدث !
وقلب حمرتق حىت ُ
ُ
توقفت أمام ُه
توهجت َحنوه ِبطو ٍات مرتددة ٌ
نكر أن ت ُفاجيئ اكن بقدر تفاجئه لرؤييت .أ َ
خذ يبيك و ْ
يتوسل
ال أ ُ
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بأن أغفر هل والندم يتساقطُ من عيني ِه ،ما ُ
شعرت اال ويدي
تطب ُع عىل وجنت ُه ممك ًةل طريقي الوعر أ ُ
سقطت لك يش كنت
أمح ُهل بيدي ولكن فؤادي أين ذهب؟ هل سقطَ هو الاخر؟
ويف هناي ِة هذه اذلكرى اعتلت ثُغري ابتسامة اخليبة مث ُ
هنضت
وشغلت فيلمي املفضل متجاوز ًة ما قد َ
ُ
حدث معي سابق ًا .ولنَا
التجاوز حياة !.
يف
ِ
سلسـبيل عبداللـه الزعبـي
االردن

ت الحياة من
"تحط َم قلبي وانتزع ِ
أحشاء روحي "
ِ
الس نني ؟ بعد ما جر َحتين الْحياة
ملاذا ْ
جرحتين َ
جرح الاي ِم و َّ
مان ِ ،لامذا ِ ،لامذا ؟؟
جرح الز ِ
َ
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كت عقيلُ ،ك ِ
ُك ِ
نت صديق َة ُمعري ،وما ِل َ
نت عيين اليت أرى هبِ ا،
فكر فيه  ..ما يُؤ ِلمين حقًا هو أنين تأ ُ
ملت عىل ي ِد ِك
وعقيل اذلي أ ُ
وأان قد مت ُ
نيت أن ال أر ِاك تَ َتأملني  ،مق ٌة اخليان ِة يه أن ت َُرتكيين
ظهرك وأان يف أ ِمس احلاج ِة ا ِ
وتُعطيين ِ
دون َسبب .
ليك من ِ
بدون ُمقدمات ترك ِتين وحيدة  .....أ ُقف اتئِه  .....أم أبيك
وجفأ ًة و ِ
 .....أ ُقف حزينة أم حائِرة هممومة ؟؟؟
نت في ِه ِحباج ٍة ا ِ
كرا ل ِنك ترك ِتين يف ِ
الوقت اذلي ُك ُ
ليك ...
ُش ً
كرا ل ِنك عندما
كرا ل ِنك ترك ِتين أتع ُمل كيف أ ِ
حتمل الوجع ُ ...ش ً
ُش ً
هللا هو الْمل َجأ وهو المان  ،هو اذلي ال
خذل ِتين علم ِتين أن َ
ُ
كنوز احليا ِة ،لكن عندَ
خيذلُنا أبدً ا  ...الصدقا ُء نعم ٌة وكزنٌ من ِ
ديق يه ِم ُ
كني
ثل ِس ٍ
ِ
ِحون لَعنه ال أكرث ِ ،خيان ٌة الص ِ
غدرمه يُصب َ
بقاؤها جارح واخر ُاهجا ُمميت .
القلب فا ُ
ت ُ
ُصيب َ
ِ
صعب الش يا ِء اليت ت ُ
نسان
ِمن أ ِ
َعرضت لها ِحبيايت يه ِخيا ُنة ا ٍ
اكن ِابلنس ب ِة يل ُلك يشء ،صديق ًة عزيز ًة عىل قليب ُ .....أخت
َ
ْمل ِتدلها ُأيم اكنت خم َبيئ اذلي ال يع ِرفُه أحد  .....أسو ُأ نومه ِنمهتُ ا
يف حيايت يه أ ُ
ُ
خرست أ َعز صديقايت ،
ول نومه منهتُ ا بعدما
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مغضت عيين بعد ُباك ٍء طو ٍيل َ ،
أ ُ
نفذت ُلك طاقيت  ،وعندَ ما
استيقظت مل أكن أعرف كيف ِنمت و ُك ُ
ُ
نت أف ِكر أن ُلك هذا
ُمجر َد ُح ٍمل ٍ
خميف  ،وأسوأ لَحظة عندما تأ ُ
كدت أن ُه مل يكن ُحمل
وأن ُه ِفعال هذا مل تعد موجودة يف حيايت .....
يكون اعرتافًا حزينًا جدً ا  ،ولكن يف احلقيقة " ل َيست ُلك
قد ُ
الانتصار ِات العظمي ِة اليت حققهتُ ا ُمفرحة  ،هُناك انتصار ٌ
ات ُلكها
زن َوجع ٌز اك ِم ٌل ....
ُح ٌ
يان مث ًال أحدُ أ ِمه هذ ِه الانتصارات ولكن ِنس ياين ِلصديق ِة
ا ِلنس ُ
معري اليت َ
للك الحال ِم اليت رمسناها م ًعا ،
خذلتين َ ،وجت ُاوزي ِ
والسعي يف طر ٍيق جديد ُ ،لكها انتصار ٌ
ات حقيقي ٌة وعظمي ٌة ،
ولكهنا ُمح نز ٌة للغاية ".
تضمن
وأ ً
اكن الوحيدُ اذلي ُ
خريا  ،ال تيأس ِمن وحدَ ِتك  ،فهيي امل َ ُ
في ِه عد َم خيان َتك .....
ُحطا ُم قليب
روعه عبد الكريم الهزايمة
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االردن

ون لَ َعنَهُ
ثَ َالث ُ َ
الس ْق ُف فَ ْو َق
ِل َت ْهنَ ِد َم َ ِمجي ُع الْ ُج ْد َر ِان ِم ْن َح ْو ِ َكل ،فَلْيَ ْس ُقطْ َذاكَ َّ
الَشفَ ِة انْ َت َظ ْركَ
َر ْأ ِس َك الْ َم ْح ُش ِو ِابلْقَا ُذ َور ِاتَ ،ال ِزلْ ُت ُهنَا ِ َِبا ِن ِب ُّ ْ
يس ُكوبَأ ِم َن ِاذل ْك َر َاي ِت
ُمنْ ُذ ثَ َال ِث ِمئَ ِة َخ ْي َب ٍة َو ِس تُّ َ
ون ا ْن ِك َس ٍار ا ْحت َ ِ َ
ِ َل ْس َ ِرت َّد ِبضْ َع الْ ُو ُعو ِد ا ْل َاك ِذب َ ِةَ ،أانَ ُهنَا َ ْحت ِملُ ِين ه ََش ُاش ُه َأ ْقدَ ا ِمي
الْ ُم ْت ِع َب َة َ ْحن َوكَ ؛ فَأَ ْس ِقطَ ِ َلنْ ِب ِذ قَلْ ِيب ِ َحب ْج ِم الْ ُخدُ ِوشَ ،أانَ َم ْن ضَ ا َع
ثَ َالثَ ُة َأ ْر َاب ِع ُ ْمع ِري غَ ِارقً ًا ِابلْ َخ ْي َب ِة ِم ْن َأ ْي َن ِيل َص ْ ًرب ًا ُ َخي ِف ُف َع ْن
ويح َأ ْطنَاانً ً ِم ْن الْ َخ ْي َب ِ
ُر ِ
ون ل َ ْعنَ ُه َح َط ْم ُت َما ِبدَ ا ِخ ِيل َ َمَك
ات ،ثَ َالثُ َ
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ل َ ْو ان َّ ُه ُ ُ
ُص ًور ًا لَ ِكن َّ ُه ل َ ُني قَلْ ِيب َّ ِاذلي َأ َواكَ  ،غَاد ََرت ِْين ب َِط ِري ِق ِه ب َ ِش َع ًة
ِجدًّ ًا َج َعلْ ْت ِين ا ْق َط ْع َم َسافَ ِ
ات َشا ِه ِق ِه ِم ْن ُ ْمع ِري؛ ِ َل ْج ِل َس ِ َِبا ِن ِب
النَّا ِف َذ ِة ْاس َ َرت َّق ب َ ْع ُض ادلُّ ُمو ِع َ َك ِي َ ُجع ِوز َس ْب ِعين َ ْي ِه َال تَ َرى ِس َوا
الْ َم ْو ِت َّ ،اي ِط ْف ٍل قَ ْد ُح ِرقَ ْت ِبدَ ا ِخ ِيل ِ َلبْدُ َو َاب ِر َد ُه عَ ِاج َز ُه ب َِال
ِح َي ِ ِهل ِله ََذا الْ َح ِد َ ،أانَ َال ُا ْذ ُك ْر ِم ْن ُم ِ
يض ُ ْمع ِري اال َجسَائِ َر َاب ِلي ْه قَ ْد
ِ
ٍ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُون َر ْ َمحة  ،ك ْي َف ل َ َرباعَة مث َ
ْكل َأتْقَ ُان د َْو َر
ُأ ْط ِفئ ُْت ِيف َأ ْر َجا ِء قَلْ ِيب د َ
الْقَا ِت ِل َو الضَّ ِح َّي ِة..؟
َأتَ ْق ُت ُل َما َأ ْح َي ْي ُت ِمن َّ ِين َو ت َ ِس ُري ِب َك َف ِين ُمخْ ِفيًّ ًا َما َظه ََر ِم ْن َو ْ ِهج َك
َاب ِك ًي ًا َاي َاك ِذبِأ ِابلْ َو ِد َأن َْت َح َّر ْقتَ ِينَْ ،كَ ْن يَ ْز ِح ُف ِبقَلْ ِب ِه عَ َىل َك ْو َم ِة
ُز َجا ٍج َأانَ قَلَقٌ َو ُم ْت ِع ٌبَ ،أتَ ْع َّر ُف ِ َل ِي َح ٍد ُم َح َاو َال ِيت ِت ْ َ
كل ُم ْؤ ِل ُمهُ،
َ ِمجي َع َأ ْج َزا ِء ُّالز َجا ِج الْ َعا ِلقَ ِة ِيف َص ْد ِري ل َ ْم ت ُ َس ِب ْب ِس ًّوا خُدُ ًوش ًا ان َّ َما
ِ ِ ِ ِ ُْ ِ
َأن َْت َم ْن قَتَلْ َت ِينَ ،ج َعلْ ْت ِين ا ْق َط ْع َم َسافَ ِ
ات َشاهقه م ْن مع ِري؛
ِ َل ْج ِل َس ِ َِبا ِن ِب النَّا ِف َذ ِة ْاس َ َرت َّق ب َ ْع ُض ادلُّ ُمو ِع َ َك ِي َ ُجع ِوز َس ْب ِعين َ ْي ِه
َال تَ َرى ِس َوا الْ َم ْو ِت َّ ،اي ِط ْف ٍل قَ ْد ُح ِرقَ ْت ِبدَ ا ِخ ِيل ِ َلبْدُ َو َاب ِر َد ُه
عَ ِاج َز ُه ب َِال ِح َي ِ ِهل ِله ََذا الْ َح ِد َ ،أانَ َال ُا ْذ ُك ْر ِم ْن ُم ِِ
يض ُ ْمع ِري اال
ُون َر ْ َمح ٍة َ ،ك ْي َف ِل َ َربا ِعَةِ
َجسَائِ َر َاب ِلي ْه قَ ْد ُأ ْط ِفئ ُْت ِيف َأ ْر َجا ِء قَلْ ِيب د َ
ِمث ِ َ
ْكل َأتْقَ ُان د َْو َر الْقَا ِت ِل َو الضَّ ِح َّي ِة..؟
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َأتَ ْق ُت ُل َما َأ ْح َي ْي ُت ِمن َّ ِين َو ت َ ِس ُري ِب َك َف ِين ُمخْ ِفيًّ ًا َما َظه ََر ِم ْن َو ْ ِهج َك
َاب ِك ًي ًا َاي َاك ِذبِأ ِابلْ َو ِد َأن َْت َح َّر ْقتَ ِين َْ،كَ ْن يَ ْز ِح ُف ِبقَلْ ِب ِه عَ َىل َك ْو َم ِة
ُز َجا ٍج َأانَ قَلَ ُق ُه َو ُم ْت َع ُبهَُ ،أتَ ْع َّر ُف ِ َل ِي َح ٍد ُم َح َاو َال ِيت ِت ْ َ
كل ُم ْؤ ِل ُمهُ،
َ ِمجي َع َأ ْج َزا ِء ُّالز َجا ِج الْ َعا ِلقَ ِة ِيف َص ْد ِري ل َ ْم ت ُ َس ِب ْب ِس ًّوا خُدُ ًوش ًا ان َّ َما
ِ
لك ل َ ْي ِ ِهل ْاحتَ ِض َن َو َساد َِيت
َأن َْت َم ْن قَتَلْتَ ِينَ ،ج َعلْتَ ِين َأ ُعو ُد ِيف ُ ِ
لك الْجِ ه ِ
لك ُّ
الط ُر ِق ال َّ ِيت
َات ال َّ ِيت ُ ِحت ُيط ِينَ ،و ِيف ُ ِ
َمه ُْزو َم ًة ِم ْن ُ ِ
الس ُط ِور ال َّ ِيت قَ َر َأ ْهتَا ،دَائِ ًم ًا َاكن َْت ِت ْ َ
كل الْهَ ِزمي َ ُة
َم َّر ْرهتُ َاَ ،و ب َ ْ َني َ ِمجيع ِ ُّ
عَا ِلقَ ًة عَ َىل َأ ْكتَ ِايف تُثْ ِق ُل َو تُ ِع ُيق خ ُُط َو ِايت ِللْ َح َيا ِه .
وعـد سلـيم الـحايـك
األردن
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محطة عتف
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سيال
س يال تبلغ من العمر س تة عَش عام ويه الابنة الوىل لمري
القرص ..قبل س تة عَش عام ومخسة أشهر ذهبت ليىل اىل
الطبيبة لتحديد جنس الطفل قالت الطبيبةُ :أه ِ
نئك ،سرتزقني
ِ
كجامكل .
ابذن هللا طفةل مجيةل
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غادرت ليىل املشفى وذهبت اىل القرص ،اكن المري ينتظرها
بفارغ الصرب ،عندما رأها اقرتب مهنا وأمسك بيدهيا وقال :
أخربيين ،س يأيت طفيل اذلي احمل أن ُيلس عىل العرش من
بعدي؟
قلقت ليىل وخافت أن يقتل المري الطفةل ذلا قالت  :س يأيت..
س يأيت .ذهبت اىل جحرهتا ودموعها مل تفارقها ،وعندما حان موعد
والدهتا ذهبت ليىل اىل الطبيبة دون عمل المري وقالت للطبيبة:
ِ
ارجوك انقضيين ،اذا عمل المري حقيقة أمري س يقتلين أان
والطفةل ،اهمتي بأمر والديت مث خذي الطفةل وأ ِ
عطها دلار اليتام .
ساعدت الطبيبة ليىل وقامت بوالدهتا واهمتت هبا ،جاءت
احلاضنة ومعها الطفةل ،اعطهتا ُلهما يك تودعها لكن حن قلهبا
عندما رأت مالحمها الربيئة وقررت أن ال ترتكها همام حدث،
وأطلقت علهيا امس س يال ...
أخربت ليىل المري احلقيقة وغضب كثري ًا مث قرر أن يسجن ليىل
يف القرص والطفةل بعيدة عن انظرها ،تلقت ليىل مجيع أنواع
العنف .
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عندما كربت س يال مل يرمحها المري ومل يعرفها عىل وادلهتا ،وعاملها
كهنا خادمة يف القرص واحلقيقة املؤملة أهنا خادمة يف قرص أبهيا .
يتبع يف حمطة احلنان
شيماء القناهرة
األردن

كن قويا
مرهق ٌة أان؛ احس بلمل ياكد خيرج من عيوين وال أنىس ذكر
صداع رأيس ،بَشيت شاحبه وشعري حتول اىل اللون البيض،
بدأت أشعر بأمل املفاصل والضهر ،بدأت اقدايم تتورم ،وبدأت
اشيك الضغط والسكر ،انهيك عن بعض الٓالم اليوميه اليت
أاكد ال أحصهيا .يف لك ليهل قبل أن أانم اشكوا اىل هللا ضعف
قويت وقةل حيليت ،اانم واان أمتَّن أن استيقظ يف اليوم التايل من
الصباح الباكر ،سلمية ال أشكو المل واملرض والتعب واالرهاق
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ولكن كيف وأاثر الرضب يف لك جسدي يف لك ماكن ختتلط
اللوان بقدر ذكل المل ومع مرور الوقت ال اعمل هل اعتاد
جسدي عىل تكل الرالكت ام أنين من فرط المل قد غبت عن
الوعي اتسائل دوما وعيوين متتلئ ابدلموع هل اان يف اكبوس
مرعب أيعقل أن يكون الواقع بلك ذكل المل واكن الرضب يشء
اعتيادي واكن الرالكت نغامت الواقع يف أرس احلياه وكنين يف
حجر ذئب وكننا حنيا يف غابة اجلحمي بني خملوقات مل تنقرض بعد
رمغ لك أذاها اهنا البَش جممتع اهكل ادلين مبعتقادته الصامء بعاداته
الزائفه ِبيوط النفاق وحبال الكذب ارتدى قناع العفه وتسرت
ابلطهاره وهو أدىن ادلون تسلط عىل الضعيف حبجج ليس لها
ابب للحقيقه جمرد أوهام عانقت عقولم البائسه فرتكزت عىل
معتقداهتم املأثوره عن أجدادمه يف عاداهتم الزائفه اليت اسطنعوها
من رذاذ أحالهمم املعلق يف أنفسهم املريضه ويف الهنايه استيقظ
لك يوم واان اتلكم وارصخ يف داخيل وال أس تطيع
البوح..............
الك بل اس تطيع القوة تمكن يف داخلنا ال تيأس ما دمت عىل
حق وال هتن مفن هين يسهل الهوان عليه ال تكن أنت الضحيه
التكن ضامل وال أن تكن املظلوم أن لك جرح يف هذه احلياة هل
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طريقة للشفاء لك ما حنن به حباجه اىل فرصه حنن نس تحق ذكل
فال بد أن نقوى عىل املواهجة واالرصار عىل التغلب والبدء من
جديد نمكل دون يأس أو ضعف فهذه احلياه ال حتتاج اىل
الضعفاء
دعاء خالد هياجنه
األردن

لَذغةُ ِلسان
نَتَّ ِف ُق َ ِمجي ًعا َأ َّن ُهنَاكَ ُع ْن ٌف ُم ْؤ ِل ٌم ُم ْؤ ِذي لَ ِكن َّ ُه قَ ْد يَ ُز ُ
ول َم َع َا َّلز َم ِن
ون عَا ِب ًرا لَ ِكن َّ ُه يُ ْؤ ِذي
َويَن ْ َىسَ ،و ُهنَاكَ ُع ْن ٌف أخ َُر يُ ْظنه َا ْل َك ِث ُري َ
ب َِط ِريقَ ِة َما ا َىل َح ٍد َك ِب ٍري َو َألَمه ُ َخي ِز ُن ِيف َا َّذلا ِك َر ِة ِل َي ْج َع َ َ
كل تَتَأَ َّوه ُلكَّ َما
ِ
ْ
َّ
َ
َ
ٍ
ِ
َشء ي ُْش هبِ ُهُ ،ت َ ْس َ ْرت ِج َع َذ ِ َكل َالالك ِم َا َّلس ِام َا ِذلي
خُضْ ُت َذاك َرت َُك ِب َ ْ
َط َع َن فُ َؤادُكَ َم َّر ٍات ،ن َعم َالْ ُع ْن ُف َالل َّ ْف ِظ ُّي َال ي َ ْ ُرتكُ ِف َ
يك ن َدَ بَة َظا ِه َرة
يق ِم ْن َالْ َفضَ اعَة َوالْ َم َر َار ُة َوالْقَ ْس َو ُة
لَ ِكن َّ ُه َ ْحي ِف ُر ِ َِب ْو ِف قَلْب َِك ق ْعر َ ِمع ٍ
وب ب َ ْعضُ ُ ْمك
َال يَ َراهَا َأ َح ٌد ِس َواكَ ت َ ْش ُع ُر هبِ َا تَ ْف ِت ُك ب َِك ،فَ ِرفقًا ِب ُقلُ ٍ
َالْ َب ْع ُض ا َّن َا ْل َ َالك َم َا ْ َال َذ ْع ي َ ْصدع دَا ِخ ِ َ
كل أٓل َ َم ِوي ْت َع ْف ب َِك ا َىل َما
ِ
ِ
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َال هنِ َاي َ ًة َوقَ ْد يُ َو ِص ُ َ
كل ا َىل َالْ َم ْو ِت َالْ ُم َك َّر ِر! ِح َني تَ َت َلكَّ ُم َح َاو َل َأ ْن
ِ ِ ِ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ضَ
غ
َ
َّ
تَ َت َجنَّ َب َر ْم َي سهَا ِم ل َسانك َحىت َوأنْت يف أشد بِك ،ال حتزن
غَ ْ َريكَ َ ٌّيك َال ُ ْحي ِنز َُك َأ َحدُ ُ ْمه .
عتاب عياش
الجزائر

قلوبكم مليئةٌ بالعنف
ينظر ايل بشفق ٍة
يس ٌء للغاية اي نفيس  ،أعتقد بأ َّن امجليع هُنا ُ
خطب ما يف
ظاهرا جدً ا يف أع ُيهنم ،هل هناك
ٌ
يبدو المر ً
مظهري؟ أم أ َّن ما برويح من جرو ٍح عُكست عىل مالحمي؟،
ال أبيك اقسم كل بذكل ،اهنَّ ا بعض التربة دخلت يف قليب ،ال
ثقوب يف
بأس سأكون ِب ٍري ال تقلق ،ليس اجل ُُرح الول فهناك ٌ
العمق ،مجيعهم يعاملونين بعنف ،ال أس تطيع المتيزي بني قساوة
قلوهبم واحلجارة!!
لقد س مئت ..لقد س مئنا ..لقد س مئنا حىت الالكم!
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لك تكل المور اصبحت مشاهبة لبعضها البعض ،لك تكل
الوجاع تزداد ال تنقص ،يسء من أخربين بأ َّن لك يشء س يكون
عىل ما ُيرام ا َّن المور يف احندار ،لقد قُمت برتك معيل ابلرمغ
من علمي بأن َّين حباجة الموال يف هذه الفرتة ،مقت حببس نفيس
ٍ
يف غرفيت وأ ُ
لساعات وأاي ٍم ومل هتمت عائليت
غلقت الباب عىل نفيس
لهذا ،لقد ُ
مقت أيضً ا بأفراغ حزين ِبرح يدي اكلطفال واملراهقني
وشعرت بغبا ٍء ال يوصف ،مل يالحظ أحد تكل اجلروح فمل ينظر
اساساُ ،
مقت يف الهناية مبراجعة طبيب نفيس أخربين
ايل أحدمه ً
بأن َّين يف بداية مرحةل االكتئاب وعيل بدء العالج من الن لعدم
حدوث ما هو اسوأ من هذا ،وصف يل بعض الدوية اليت
مورا غري حقيقية فاكنت لك تكل المور أ ِ
نت ،مما
جتعلين أرى أ ً
جعل العالج مس ً
تحيال ُ
فقررت الرحيل لكنين خائف ،فرويح
ِ
كثريا أعمل هذا ...
عند صعودها
سَتورك ً
لينا قصراوي
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صفعة الزمان
كتاابيت هذه املرة س تكون خمتلفة للغاية فأان لن أكتب عن نفيس
بل سأكتب عن َشص أخر خانته لكامته ومل يس تطع وصف
مشاعره للعامل اخلاريج و أان الشخص الوحيد يف هذا الكون
اذلي فهم الكمه املتبعرث املتقطع تتساءلون كيف هل أان قارءة
أفاكر الك ايسادة دعوين أحيك لمك تفاصيل القصة كنا جالسني
يف مجمع نتحدث اان ويه وبعض الشخاص الخرين قامت
صديقيت لتحرض كواب ماء من املطبخ ويه حامةل اايه وقع امجليع
الحظ انكسار الكوب ومل يالحظ أحد عداي طبعا رجفة يدهيا
مقت من ماكين اعتذرت نيابة عهنا للجميع أخذهتا وانرصفنا وحنن
يف الطريق حملت اهنا تترصف عىل خري عادهتا التس تطيع املَش
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جيدا وترتحن كام يفعل السهم مل أس تطع سؤالها فهيي ليست يف
حال يسمح لها ابالفراغ عام بداخلها أوصلهتا للبيت وقلت لها
مس تعدة لسامعك يف اي وقت ورحلت الثالثة جفرا هاتفي يرن
ايترى من املتصل همةل للتفكري ايسادة واحد اثنان وثالثة ملن
مخن اجلواب أحسنت عزيزي القارئ اهنا يه صديقيت رفعت
السامعة أرادت ان حتيك لكن الوجع خينقها ابلاكد فهمت بعض
حروفها املتقطعة لقد رحل وعد وخان العهد واحيت امجليةل مل تكن
سوى رساب حكت شكت تهندت مث بكت ويه تقول أحس
بثقل شديد عىل كتفاي أرى العامل فارغا من الناس ليس يل أحد
غريك ليفهمين حاوت ان اهدئ من روعها وأخربهتا أن لك يشء
س يكون عىل مايرام لكمهتا اىل أن غفت معانقة صويت بدل
صورته هذه املرة كطفل مر اليوم الكثري من الوقت عىل فراقه
مل تعد تتلصص عليه مل يعد المسه رنة خاصة يف مسامعها مل تعد
تريده الان وماابت اجلرح يؤملها حىت وان ملس ته لكها نذوب
تفكرها مبدى سذاجهتا وصارت تضحك عىل نفسها لهنا بكت
كثريا أما هو حفامت سيندم هناك أشخاص ال يعوضون وال
يستبدلون أشخاص فريدون واحدون ووحيدون ان ضاعوا منا
فلن يكفينا معران لكه حرسة علهيم فمكن من حداد س نقميه علهيم
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ومك من مرة سرنثهيم سنبحث عن تفاصيلهم يف اشخاص اخرين
وحيامن نهنيي مجع الجزاء لن جندمه أبدا
دعاء موالي الحسن حسيب

صفعة الزمان
كتاابيت هذه املرة س تكون خمتلفة للغاية فأان لن أكتب عن نفيس
بل سأكتب عن َشص أخر خانته لكامته ومل يس تطع وصف
مشاعره للعامل اخلاريج و أان الشخص الوحيد يف هذا الكون
اذلي فهم الكمه املتبعرث املتقطع تتساءلون كيف هل أان قارءة
أفاكر الك ايسادة دعوين أحيك لمك تفاصيل القصة كنا جالسني
يف مجمع نتحدث اان ويه وبعض الشخاص الخرين قامت
صديقيت لتحرض كواب ماء من املطبخ ويه حامةل اايه وقع امجليع
الحظ انكسار الكوب ومل يالحظ أحد عداي طبعا رجفة يدهيا
مقت من ماكين اعتذرت نيابة عهنا للجميع أخذهتا وانرصفنا وحنن
يف الطريق حملت اهنا تترصف عىل خري عادهتا التس تطيع املَش
جيدا وترتحن كام يفعل السهم مل أس تطع سؤالها فهيي ليست يف
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حال يسمح لها ابالفراغ عام بداخلها أوصلهتا للبيت وقلت لها
مس تعدة لسامعك يف اي وقت ورحلت الثالثة جفرا هاتفي يرن
ايترى من املتصل همةل للتفكري ايسادة واحد اثنان وثالثة ملن
مخن اجلواب أحسنت عزيزي القارئ اهنا يه صديقيت رفعت
السامعة أرادت ان حتيك لكن الوجع خينقها ابلاكد فهمت بعض
حروفها املتقطعة لقد رحل وعد وخان العهد واحيت امجليةل مل تكن
سوى رساب حكت شكت تهندت مث بكت ويه تقول أحس
بثقل شديد عىل كتفاي أرى العامل فارغا من الناس ليس يل أحد
غريك ليفهمين حاوت ان اهدئ من روعها وأخربهتا أن لك يشء
س يكون عىل مايرام لكمهتا اىل أن غفت معانقة صويت بدل
صورته هذه املرة كطفل مر اليوم الكثري من الوقت عىل فراقه
مل تعد تتلصص عليه مل يعد المسه رنة خاصة يف مسامعها مل تعد
تريده الان وماابت اجلرح يؤملها حىت وان ملس ته لكها نذوب
تفكرها مبدى سذاجهتا وصارت تضحك عىل نفسها لهنا بكت
كثريا أما هو حفامت سيندم هناك أشخاص ال يعوضون وال
يستبدلون أشخاص فريدون واحدون ووحيدون ان ضاعوا منا
فلن يكفينا معران لكه حرسة علهيم فمكن من حداد س نقميه علهيم
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ومك من مرة سرنثهيم سنبحث عن تفاصيلهم يف اشخاص اخرين
وحيامن نهنيي مجع الجزاء لن جندمه أبدا
دعاء موالي الحسن حسيب

الحنان
يكون من الهل بدأ قلمي بتجديد اللكامت ،اريد ان اكتب ما
هو جديد ،سوف أكتب عن احلنان اذلي ميل قلب االنسان
ويريد أن يعطي احلب واحلنان ملن يس تحق ذكل ،ولكن ما
شعورمك عندما أحد يبحث عن احلنان والمان وال ُيده ،يبحث
يف لك ماكن ،من أقرب ِ
الناس اليه مه الهل اذ مل ُيد احلنان
من الهل يبحث يف ماكن أخر ،ملاذا هذا لكه ملاذا ال تقدمون
لوالدمك المان واحلنان واحلب ،ملاذا جتعلومه يبحث عهنا ابخلارج
مع الصدقاء والحبة  ،فكروا قلي ًال هل ما مه الصدقاء اذلين
مع أوالدمك جيدون هل مه رفاق خري ام رفاق سوء .
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ال تلوموا أوالدمك عندما يبحثون عن حنان ،لنمك مل تقدموه لم،
ال تلوموا أوالدمك عندما خيطئون يف اختيار أصدقاهئم ،لنمك انمت
اجربتوه عىل أن يبحث ابخلارج عن أشخاص هيمتون به .
احلياة قصرية اهمتوا ابطفالمك وابنائمك ،لهنم حباجة لمك وان تكونوا
اىل جانهبم يف لك ما خيتارون ويفعلون ،اس متعوا لم ،ال يوجد
أمجل من حنان الهل ع أوالدمه ،ال تعلمون مك حنان اخلارج
خميف  ،ال أحد يريد مصلحت الخرِ ،باصةاذا اكن الختيار
عىل رفيق السوء ،اذلي ال تعمل كيف سوف ينجوا أوالدمك من
بني ايدهيم  .كون عىل حرص عىل أوالدمك ،وكونوا لم امللجأ المن
 ،وال تغضبوا علهيم عىل ما يفعلون من أخطاء فقط تعاملوا معهم
هبدوء ِكل عندما خيطئوا مرة أخرى يعلموا مك انمت متفهمون
ويلجئون لمك .
أوالدمك أمانة بني أيديمك ،ال جتعلومه يلجئون اىل اي أحد سوامك
،وتعاملوا معهم بتأين وهدوء .
فاطمة إبراهيم المصري
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نَزيف ُمبارك
عزيزيت لقد مت اهناء فرتة ال ِعالج ،لقد مت ِعالج ُجرحك متام ًا،
واس تطعنا ايقاف الزنيف بشلك اكمل ،لن تتطري للعودة اىل
املشفى جمدد ًا .
ذكل ما قاهل يل الطبيب قبل مخسة أعوام ،اكن من املفرتض أن
بيب مر ًة أخرى ولن اتعرض للعلميات
أفرح ،لن أرى الط َ
باب اكن
اجلراحية ،ولن اسقط أرض ًا مغمى عيل ،مجيعها أس ٌ
يتوجب عيل الفرح لها .
لكن مخسة أعوام مل تسطيع أن متحي ذكل من ذاكريت ،ال ز ُ
لت
أنزف أهيا الطبيب لكنين مل أنزف دم ًا ،بل نز ٌ
فت دمع ًا ،نزفت
قهر ًا ،نزفت خيبات ،ونزفته أيض ًا ،نعم لقد نزفتك اي شقيق
رويحُ ،
لست قاس ية لكنين مل أس تطيع النس يان ،كيف
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اس تطاعت يداكَ أن تدفعين بلك تكل القوة ،أيُعقل لعقيل أن
يصدق أنه اكن غضب ًا فقط !
لقد اكن غُ ًال ،حقد ًا وكره ًا لكنه مل يكن غضب ًا ،لن أنىس حيامن
ُ
استيقظت من غيبوب ٍة ال أعمل مك مدهتا ،لكنك كنت أول من
رأيته ،اكنت الفرحة متلؤ وهجك ،كنك اس تعدت احلياة من
جديد ،ذه َبت ُمرسعة تنادي الطبيب ،ظ ُ
ننت ذكل حب ًا منك،
اال أن ُ
مسعتك تمتمت بينك وبني نفسك لن أجسن ،أان ُحر مل أمسع
غري ذكل ،وبتكل اللحظة اان بدأت ابلزنيف أهيا الطبيب ،ليتين
ُ
مت قبل أن أستيقظ ،كنت أفضل مفارقة احلياة عىل حبك ال
عىل كرهك .
مخسة أعوام وما زلت أفكر ملا حتمل لك ذاك ال ِغل واحلقد
بقلبك؟
ردينه أحمد الزعبي
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الوا ِق ُع
الرضب ،االساء ِة ابلقولِ والفعلُ ،الظمل ،و َ
التطرف،
املُعنف
ُ
مج ُيعها تقع َ
مسمى واح ٍد"ال ُعنف ".
حتت ً
ذكل فقط ...بل ُهل أ ٌ
يقترص عىل َ
ولكن بنظري ُ
صناف
العنف ال ُ
جتلس مبِ َ
تشعر ابلمان ،أن
كثري ًة جمهو ًةل ِمهنا :أن ُ
زنكل ادلائف وال ُ
جتلس وحيد ًا
تشعر ابلغربة ،أن َ
تتواجد مع عائلُتك وأ ِحبائك و ُ
ُمفكر ًا ابالنتحار وا َ
لعناق واح ٍد فقط ..أن
نت ابحلقيقة َحمتا ًجا ٍ
تتعرض للع ُنف من أ ٍ
نت حتس هبُ م َس ند ًاُ ،
شخاص ُك َ
العنف
احل َقيقي :أن تَرى أ ُمك تتَساقطُ أ َ
فعل
مامك وال تَقوى عىل ِ
َيشء َ ..حن ُن ن َت ُ
عرض ُ
دون أن ن َ ُشعر .كثري ًا ما
للعنف يومي ًا لكن َ
احلروب والزمات ِم ْن العا ِمل
جل فَ ِض
ِ
نَرى أانُ س ًا تَسعى ِمن أ ِ
كنت أ ُ
العريب والغريب ،دامئ ًا ما ُ
تسائل ِملا املر ُء يُضحي بنَفس ِه
مان غريه؟ لكن الن ُ
فهمت ِلامذا !ال أح ٌد منا
وأ َحالم ِه ِم ْن أ ِ
جل أ ِ
حي ُ
متل رؤي َة أطفالٍ يَتاىم ُمتَشد ْين ،أو نسا ٍء يتَسو َلن ابلطر ِيق
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عىل حاف ِة الشار ِع ُمتَحم ًال
أو عاج ٍز ال يَقوى عىل احلرك ِة ُ
ُيلس ْ
احلرارة والرب ُد الشديد فقط ل ُيطعم ِصغار ُه ابحلالل الن ُه يعمل لو جلأَ
الناس
صبح مث َل اذلي أ َ
ِلرسق ِة غَري ِه ل َ
شن هذه احلُروب َوَهر َ
ِمن بُدلاهنم وأ َمهنا َس يأيت يوم ًا ُوحت ُل ال ُ
صبح
زمات ِمن العامل وس ُي ُ
يقدر عىل ِحل الزمات اليت أ َصابت
عَامل ًا أمن ًا لكن حيهنُ ا َمن َس ُ
أحال ُمنا؟ َمن َس يقوى عىل ازا ُةل ِ
ليكون يف
العنف اذلي خ َُلق َ
قُلوب ِنا؟ رابه أ ِزل التعب ِ ،
فوهللا قد ه ِلكنا
سلـسبيل عبدهللا الزعبي
األردن
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ال للتَّنمر !!
يكون سبهبُ ا ر ُفض الش ِ
خص
السخرية اليت ُ
التَّ ُمنر هو أحد أنواع ُّ
ملمح يف الشخص املُتمنر عليه ويتب ُع
املتمن ِر لَش ٍء أو صف ٍة او ٍ
ِ
طالق ُ
اللكامت املُسيئ ِة والسخرية ِمنه .....
بعض
ذكل ا َ
شلك من أشاكلِ ِ
عترب الت ُمنر أيضً ا ٌ
َشص
يُ ُ
العنف اذلي يعمتدُ في ِه ٌ
من الشخاص أو مجموع ٌة قو ُهتم اليذا ِء فر ٍد أخر َ
اضعف مهنم.....
والت ُمنر أيضً ا مضن أشاكل ال ُعنرصية واليت ي ُمت من خاللها التَّميزي
بني الفراد عىل أ ِ
ساس شلكهِم أو ِطباعهم .
من ال ِ
وقد ُ
سبب لهُم ال َمر
يتعرض ُ
الكثري َ
شخاص يوم ًيا للتمن ِر وي ُ
لحق هبم الرض َر وهُناك ُ
البعض من
كبريا حلال ِهتم النفس ية ويُ ُ
ذى ً
أ ً
يتباهو َن ابلتمن ِر عىل الخرين اال أن هذا ْ
الفعل يتناىف
املتمنر َين من ْ
خالق العامة .
القمي االنساني ِة وال ِ
مع اكف ِة املبادئِ و ِ
روعه عبد الكريم الهزايمة

ليتني ال أملكُ قلبا
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بئس ال ُم ِ
ُ
الرغبات
نيات ،أان من انعدمت
فلتذهب اىل اجلحمي اي َ
بداخيل بأن تدو َم ِبواري  ،ارحل ُ
حيث شئت ،أو ُعد ِمن
حيث أتيت ،فَمل أ ْعد أ ُ
ُ
نساب دموعي ل َ
َ
جكل
كرتث
لرحيكل ،و ت ُ
عظم من أي هزمي ٍة أخُرى للحد
ك امحلقاء هذه املرة اكنت الهز ُمية أ ُ
قسم أنين ْلن أنىس ما ُ
شعرت به ِحيهنا ،ل ُقف
اذلي َجعلتين أ ُ
من جدي ٍد و أ ُ
حني اهنالت عىل
ْكل الطر َيق اذلي تركت ُه مبنتصف ِه َ
قليب املتاعب ،هَذه املرة ْلن أ ُقف ابملنتصف ْلن تُرضيين اال ذرو ُة
َ
الطر ِيق ،أما َ
عنك أ َ
لكن قب َل
ختار الرحيل فأر ْحلْ ،
نت َم ْن ا َ
ردت اخباركَ أن ُه َ
َر َ
حيكل أ ُ
حدث ما ْمل أعتا ٰد عليه ُمس بق ًا،
يب أنين ْمل أحنين لها،
ابلمس ْقد سقطت ُصورك َ أرض ًا و الغر ُ
تر ُكهتا ِبا ِنب خيبايت ُ
القدمية تكل ،و ُ
بعض ادلمو ِع اليت َسقطت
مين َسهو ًا ِحيامن غَادرتين ،ا ُ
عتدت أن أرد ُد داخيل دوم ًا ْ ...مل تَكن
للذي ِة أي تربي ٍر ،لكن أ ُ
النار يف عيين و ربُام عىل
حدمه َ
سكب َ
أطر ُاف قلَيب ِولكتا يَداي جعلين ابهت ًة متام ًا ،أان اليت لَطاملا أردت ُه
بلو ًان واحد ًا جعلين بال لون حىت ،و َبرت رويح و ْ
رحل ،ويف
خفي شيئ ًا بني أضُ لعي ،ردتُهتا ٍ
اليوم اذلي ُ
هبمس
قررت أن ال أ َ
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فسخر قليب مين اي ِكل من جبان ًة !أنذاك رددهتُ ا برصا ٍخ حىت
َ
َ
فضحك امجلي ْع و َصفقوا ِبدار ٍة و
اكدت أحبايل الصوتية تمتزق،
اكن من املُفرتض أن أسقطُ
ك َن طبو َل أيدهيم تقر ُع عىل قليبَ ،
ِحيهنا لكين َجن ُ
وت ابجعوب ًة هذه املرة ،و عىل الر ْمغ من أ َن الرايح
اس مترت بصفع ِ مالحمي حىت ب ُعرثهتاْ ،
جنوتُ ،
جنوت برويح اترك ًة
َجسدي يترض ُع أمل ًا بعدما ْ
جتردت مالحمي ِمين.
وعد الحايك
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ل
محطة أ جيان
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سيال
يف يوم ميالدها السابع عَش جلست س يال تتأمل النجوم وليىل
قد أصاهبا الربو بسبب رطوبة امللجأ اذلي وضعها المري فيه ..يف
تكل الليةل ازداد تعب ليىل وقرروا ان خيرجوها لتس تنشق الهواء
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يف احلديقة مبفردها ،مسعت ليىل صوت باكء شديد فقررت أن
تذهب اىل احلديقة لتس تنتج من وراء ذكل الصوت اكن املاكن
شديد الظالم لكن قلب س يال مل يطاوعها أن ترتك ذكل
الشخص حزين ،اقرتبت حىت وصلت اىل الصوت جلست
س يال ووضعت يدهيا عىل كتف ذكل الشخص وقالت  :عذر ًا
مل أمتَّن ازعاجك لكن هل ختربيين ملاذا تبكني؟ ومن أ ِ
نت؟ ردت
علهيا واخربهتا أهنا متعبة فقط ومتكنت س يال معرفة صوهتا مث
قالت  :لقد ربيتين لك تكل الس نني لكن مل أس تطع ومل اجترأ عىل
سؤاكل من عائليت فقط لنين اعتربك أ ِ
نت عائليت وبعد لك هذا
تبيك بعيدة عن انظري؟ ردت علهيا وأخربهتا احلقيقة وأن وادلها
هو المري ووادلهتا مسجونة يف القرص ،شعرت س يال بأن العامل
قد توقف واهنا انغدرت من أقرب الناس الهيا وهو وادلها اذلي
اعتربها خادمة وليست ابنة ،قال اخلادمة :أ ِ
مك ليىل الن يف
الواهجة الثانية من احلديقة هيا نذهب الهيا .ذهبت س يال اىل
ليىل وعندما رأوا بعضهم انغمروا ِابلحظان ،واكنت ليىل قد
صنعت سرتة مجيةل لس يال مبناس بة يوم ميالدها ،قرروا أن
يواهجوا المري و أدخلوه السجن بسبب جسن امرأة وتعنيفها مث
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ذهبوا بعيدا بأمن وسالم ورأت س يال معَّن احلنان وعايش ت ُه
وليىل رأت معَّن المومة والصرب ،فليحيا احلنان وليسقط
العنف .الهناية.
شيماء علي القناهرة
األردن

هي األنثى
ها أان الن أحرقت نفيس كشمع ٍة اذوب لك يوم حىت شارفت
عىل النفاذ يه النىث من تفعل ذكل توهب َ نفسها للتعب من
أجل من حتب ال تأبه حلالها الا بعد فوات الوان يه االنىث من
تصارع وال متتكل من القوة سوى احلنان تصارع المل اببتسامة
َسر
تصارع لك يوم لتجعل من ماكهنا الفضل وكن ملساهتا ٌ
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جعيب تضفي الهدوء يف طيات لكمهتا وكهنا نور الصباح بعد
ظالم اليل احلاكل.
يه من تسهر عيوهنا تدعو كل يف صالهتا وتنايج هللا أن
حيميك يه من تسهر عيوهنا وتدمع عيناها لتخفف عنك أٓالم
مرضك وانت يف مقة تعبك ووهنك يه من تتحمل المل خوفا
عىل جنيهنا أن يتأمل أثناء الوالده يه من تربيك طفال رضيعا وهتمت
بك ابنا واخا وزوجا وأ ًاب يه احلنان اذلي ال أس تطيع أن أغفل
عنه يف لكاميت( ما اكرهمن اال كري وما اهاهنن اال لئمي)
أن وضعهتا يف عينيك وضعتك فوق رأسها اايك أن يلمس قلهبا
مكروه فيصيك اجلفاف من عطفها
دعاء خالد هياجنه
األردن
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َمعنَى اَل َحنَان
ِح َني ت َْذ ُكر َ ِلك َم َة " َالْ َحنَ ِان" تُقَا ِبلُ ِين ِت ْ َ
كل َالْ ُج ْرعَ َة َالْ ُم ْمتَ ِلئَ ِة بِه ،تَقَابُ ِيل
ُون ُمقَابِلِ ،ت ْ َ
ِت ْ َ
كل َال َّ ِيت ت َ ْس ُك ُن َالْ ُف َؤا َد قَ ْب َل
كل َالْ َم ْر َأ ِة َال َّ ِيت هتَ ُّب د َ
كل َالْ َج ِم َ ِ
َالْ ِو َال َد ِةِ ،ت ْ َ
يةل َم ِل َكة َالْ َحنَ ِان " ُأ ِم ٍي َ"ال يُو َجدُ قَلْ ٌب َحنُون
ُون َأ ْن تُ ْغ ِم َض َع ْينَاهَا َالْ ُم ْر َهقَتَ ِان
َكقَلْهبِ َا فَه َِيي َالْ َو ِحيدَ ُة َال َّ ِيت ت َ ْسه َُر د َ
يه َال َّ ِيت تُ ْع ِط َ
لك َو َال
يك ن َِصيهبَ َا ِم ْن َا ْلَ ْ ِ
ِ َل َّن ِا ْبهنَ َا لَيْ َس ِ َِب ْ ٍريَ ِ ،
يه َال َّ ِيت ت َْد َو ْاي ِج َرا ُح َك ِب َعا ِف َيهتِ َاَ ،وتَ ْم ُحو
ِت َك ْ َرث ْت ِل ُجو ِعهَاَ ِ ،
يه َال َّ ِيت ت َ ْس ُقطُ ِل َت ْهنَ َضَ ،وتَ ْت َع َب ِل َ ْرتاتَ َح أن َْت،
َأ ْح َزان ََك ِب َف َر ِ َِحاَ ِ ،
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َوت َُص ِار َع ِلتَ ْح ِم َي َكُ ،أ ِمي َو ْحدَ هَا ِم ْن تُ َم ِار ُس ُط ُق َوس َالْ َحنَ ِان ُ ِلكهَا
ُون ِح َس ٍاب؛ َو َأقُ ُ
ول ُم َجدَّ دًا ُأ ِمي َالْ َو ِحيدَ َة َال َّ ِيت َ ْحت ِم ُل
عَ َىل َأبْنَاهئِ َا د َ
اين َالْ َحنَان َ َمَك َ َحت َّملْنَا َطاعهتُ ًا ا َىل َأ ْر ِض َالْ َجنَ ِان ...
َم َع ِ َ
ِ
عتاب عياش
الجزائر

حنان قلبي
لست حمرتفًا بكتابة الغزل اي مجيليت حفيايت من ُذ الصغر ال ُ
ُ
حتمل
قت يف طرف شف ِ
اال الحزان ،لكنَّين ابلمس غر ُ
تيك وما بني
وغفيت يف داخل ِ
قت متا ًما بني عظميت ع ِ
أع ُي ِ
ُنقك ُ
نك ،ع ِل ُ
قفصك
يس عىل ِ
قلبك امجليل ،محملق ًا بتكل الشامتان
الصدري واض ًعا رأ َ
لت ًانرا بداخيل ال خيمدها سوى ُكف ِ
حتت عيونك  ،أشع ِ
يدك
محلت بداخيل وعدً ا من ُذ اللقا ِء الول ،بأ َّن ِ
الرقيقُ ،
يفوق
حبك س ُ
الهيام ،مل أ ُكن ُمخطئًا فاين تعدي ُته ،والهيام اي مجيليت هو اجلنون
من فُرط احلب والعشق ،فاين ها ٌمئ ِبك ولو وجد ما هو أكرث
ُ
لوصفت حيب ِكل به .
من الهيام يف لغتنا
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لينا أحمد قصراوي

إيقاع الدمار
داخل لك واحد منا خيوط نسجهتا عنكبوت تعلق هبا ذكرايت
راحلني وأرواح غادرتنا ولكهنا تأىب الرحيل وجزء من املايض ان
مل يكن لكه بغيتارتك أهيا املغين عزفت عىل أواتر قليب ويف حلظة
سهو مين عزفت نوتة عنيفة فمتزقت الواتر معلنة هناية اغنيتنا
حقيقة بداية الغنية اكنت مثرية لالنتباه حقا جتيد اغواء السامعني
أما الوسط فاكنت هبا بعض املشألك الرضورية و الاعتيادية
للفت املنصتني متأملني احلل عند الهناية مع تكرار امجلةل الشهرية
كام احلال يف مجيع الغاين أما عن الهناية فهيي غري متوقعة البتة
لن عنوان الغنية و البداية ال تويح بهناية كصوت اطالق النار
عىل مسامع املنصتني تعلمون مع ذكل راقت يل الغنية وطريقة
ترتيبه لللكامت والمه كيف اكن ينتظر مين بلهفة ان أصدقه وكيف
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اكن حياول جعيل ان يوقعين لكنه فشل ايهل من مغفل فاللكامت
ال تغويين أبدأ واصل عزف املوس يقى يك حتطم املزيد من القلوب
ِصيح اان قليب مل يترضر مل خيدش حىت لكن هناك العديد من
الفتيات اليت ينفلت قلهبا من حتت سلطهتا وابلتأكيد ستس تطيع
حتطميه لكن احذر من شظااي القلوب جفراِحا مؤملة وتبقي الاثر
ان مل نقل مميتة و أان عىل يقني أهيا املغين أن يوما ما س تفتح
الشهرة كل أبواهبا عىل مرصاعهيا وصورك ستشاع يف لك ماكن
و س تحاط من لك هجة و جانب مبعجبني حيملون داخلهم خملفات
حرب تركهتا أغانيك و كنصيحة أخرية ال تأمتهنم عىل روحك
فاالنسان يصري َشصا أخر حيامن يتحطم قلبه أليس كذكل أهيا
القارئ
دعاء موالي الحسن حسيب

102

أال حنان
يكون من الهل بدأ قلمي بتجديد اللكامت ،اريد ان اكتب ما
هو جديد .
سوف أكتب عن احلنان اذلي ميل قلب االنسان ويريد أن يعطي
احلب واحلنان ملن يس تحق ذكل  ،ولكن ما شعورمك عندما أحد
يبحث عن احلنان والمان وال ُيده ،يبحث يف لك ماكن  ،من
أقرب ِ
الناس اليه مه الهل اذ مل ُيد احلنان من الهل يبحث
يف ماكن أخر ،ملاذا هذا لكه ملاذا ال تقدمون لوالدمك المان
واحلنان واحلب ،ملاذا جتعلومه يبحث عهنا ابخلارج مع الصدقاء
والحبة  ،فكروا قلي ًال هل ما مه الصدقاء اذلين مع أوالدمك
جيدون هل مه رفاق خري ام رفاق سوء .ال تلوموا أوالدمك عندما
يبحثون عن حنان ،لنمك مل تقدموه لم  .ال تلوموا أوالدمك عندما
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خيطئون يف اختيار أصدقاهئم ،لنمك انمت اجربتوه عىل أن يبحث
ابخلارج عن أشخاص هيمتون به .
احلياة قصرية اهمتوا ابطفالمك وابنائمك ،لهنم حباجة لمك وان تكونوا
اىل جانهبم يف لك ما خيتارون ويفعلون ،اس متعوا لم ،ال يوجد
أمجل من حنان الهل ع أوالدمه ،ال تعلمون مك حنان اخلارج
خميف  ،ال أحد يريد مصلحت الخرِ ،باصةاذا اكن الختيار
عىل رفيق السوء ،اذلي ال تعمل كيف سوف ينجوا أوالدمك من
بني ايدهيم  .كون عىل حرص عىل أوالدمك ،وكونوا لم امللجأ المن
 ،وال تغضبوا علهيم عىل ما يفعلون من أخطاء فقط تعاملوا معهم
هبدوء ِكل عندما خيطئوا مرة أخرى يعلموا مك انمت متفهمون
ويلجئون لمك  .أوالدمك أمانة بني أيديمك ،ال جتعلومه يلجئون اىل
اي أحد سوامك ،وتعاملوا معهم بتأين وهدوء .
فاطمة إبراهيم المصري
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غاردينيا
لطاملا أح ُ
ببت ُالزهور  ،مل ُأ ِحهبا ِلشلكها أو ر ِاحئهتا حفسب  ،بل
رموزها  ،وعندما
يه ُ
دوم ًا احبث عن ما تعنيه لك زهر ٍة وما َ
قرأ ُت عن الغاردينيا ال أعمل ِل َم ْمل ُأفكر سوى ِب ُمك !
لقد بدأ ُت أتأمل لك رم ٍز فهيا واحد ًا تلوى الخر  :النقاء :
يس تحيل لعيين وال لقليب أن يَرو أنقى منكام  ،أساس ًا مل ُأحاول
البحث مطلق ًا لن هذا يقين ًا قطعي ابلنس بة ايل .
خملوق
ضن أنين اس تطيع اخذ ُحبكام من ِاي ٍ
احل ُُب العميق  :ال أ ُ
وجد أو موجود أو س يوجد عىل هذا الكون أ ُ
حبث عن ادلفء
فأجده بِقلبمك  ،أ ُ
حبث عن المان فيتجه قليب ِل َ
تكل ال ُعيون ،
حبث عن الراحة فتحملين ُأذاني للكامتمك  .أ ُ
أ ُ
حبث عن احلنان
ُ
اللكامت حنومك  .الفرح  :مل يس تطع أحد أن يُف ِر َح قليب
تسري
ف ُ
بقدر ابتسامتكام امجلال اخلالب  :ال جام ًال ُ
قبلمك وال بعدمك رأيتمك
بقليب قبل عيين  ،ان اس تطاعت عيناي أن ترى الامجل ،فهل
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يس تطي ُع القلب أن يرى ! ْمل اضع هذا ال ُعنو َان عبث ًا ؛ فالغاردينيا
زهر ٌة غالية المثن واان ال أمكل أمثن منكام اي سبب وجودي بعد
طر رويح و َ
بياض
هللا وادلاي ؛ اي خُرض َة قليب ادلامئة  ،اي ُع َ
احلياة بعيين َ ،ح ِف َظ ُكام هللا بعين ِه اليت ال تنام وادام ُكام لقليب معر ًا.
ردينه أحمد الزعبي
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تأخرتُ كثيرا
ببت ابن َة معي بل وأغُ ُ
أح ُ
ذات
رمت هبا ،ويه اكنت تُبادلين َ
املشاعر ُ .
وجلس
كنت جالس ًا مع وادلها ِ
جاء ٌ
شاب َ
لطلب يدهاَ ،
طلب يد ابنتك !.أجاب ُه
ورسعان ما َ
معنا ُ
نطق مبويت قائ ًال؛ انين أ ُ
لشاب يتكئ عىل نفو ِذ أبيه ..
ازوج ابنيت ٍ
معي؛ اان ال ُ
ُ
نكر أنين ُ
وقليب
تلكم عهنم،
كنت من الش ِ
ال أ ُ
فهنضت َ
بان اذلي َ
خرست حمبوبيت الن ِ؟ أ ُ
ُ
فكر ِبميع
يتفتت هل
خذت أ ُ
يك فقط .
ُالطرق ِيك أحص َل علهيا
وتكون مل َ
َ
ُ
قدمت لوظيف ٍة بب ٍدل أخر ،وابلفعل ُقب َل طليب ...ولكن هل
سبب
تسمح يل حمبوبيت ابلرحيل؟ مل أس تطع أن أخُربها عن ِ
س ُ
يتناثر
ذهايب ذلا أكتفيت بـاخبارها بأين مل أ ْعد أ ُريدها اتراكً قَلهبا ُ
سبت مبلغ ًا ماد ًاي اس ُ
سافرت وك ُ
مع الهوا ِء ُ ..
تتح ب ِه
تطعت أن أف ُ
صبحت ُ
لت عىل نفيس حىت أ ُ
رشك ًة صغري ًة َ ،مع ُ
رجل أعاملٍ ذو
ثرو ًة كبري ًة ولكن مل يس تط ْع املال أن يُنس ين َحنيين ملَحبوبيت .
القدر ومجعين هبا مر ًة أخُرى وهايه ُتقف أمايم الن بكرباي ٍء
شاء ُ
َ
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وكهنا مل تعرفين يوم ًا ..ما ُ
شعرت بنفيس اال وأان اعُانقها بشد ٍة،
فعل ،أبعدتين عهنا هبدو ٍء
اكنت اك ِجل ُثة الهامدة ال تُبدي أي رد َة ٍ
مميت موهج ًة الك ُمها ِ
لزوهجا قائ ًةل :عزيزي دعنا ُ
نرحل فأان ال
أعرفه !نزل الكهما اكلصاعق ِة عىل قليب ،حيهنا ُ
ايقنت أين قد
خرسهتُ ا ُ
منذ ذاكَ اليوم ...عندما َهرهتُ ا بطريق ًة ال حيمتُلها انسان .
لقد لكفها الم ُر قلهبا  ،ماذا تبقى؟
سلسبيل عبدهللا الزعبي
األردن

حنان االم
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مل تكن أيم يوما ما امرأة عادية ،ففي لك املرات اليت قابلتين
ادلنيا مبواقفها املوحشة وهجا لوجه كنت أختئب يف ظهر أيم وأطل
علهيا بلك قويت " أان معي أيم " ،وحيامن دامهين اليأس حاربته
بأيم ،ويف لك املرات اليت حالفين هبا النجاح أحتاىش ادلنيا وأهلها
وأرى انعاكس فرحيت بعني أيم ،ولك حب يف حيايت أس تصغره
حيامن أقارنه حبب أيم ،وصداقيت الوىل والزلية اكنت مع أيم،
ويف لك مرة أقف عىل عتبة اخلوف أس تظل بظل أيم ،ويف لك
مرة أقف أمام اجناز صنعته ال أتذكر أن أحد يس تحق اذلكر سوى
أيم ،ويف لك املرات اليت ابتسمت يل ادلنيا اكن سبهبا دعاء أيم
روعه عبدالكريم الهزايمة

ُجثَما ُن َجميلتي
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ي َ ُق ُ
ول َأ َحدُ ُ ْمه :ب َ ْعدَ ِف َر ٍاق دَا َم ِل َس نَ َو ِات َرأيهتِ َا ،ل َ ْم َأ ْس َت ِط ْع التَّ َع ُّر ُف
عَلَ ْهيَا اال ب َ ْعدَ تَ َم ُّع ٍن ِ َدلقَائِ َق ب َِو ْ ِهجهَا ِل ُت ْم ِط َر َ ِمجي َع ِاذل ْك َر َاي ِت الْقَ ِدمي َ ِة
يه ِت ْ َ
كل ِالط ْف َ ُةل ل َ ْم تَ َتغ َّ َْري َأبَدً ا
عَ َىل قَلْ ِيب َدفَ َع ًة َوا ِحدُ ةَ ،اكن َْت ِ َ
َم َال ِم ُحهَا ادلَّ ا ِفئَ َة َو َع ْينَاهَا ال َّ ِيت ت ُ ِش ُّع ِابلْ ُح ِب ُلكَّ َما ابْت َ َس َم ْتَ ،أ ْق ِس ُم
كلَ ،و ِب ِر َداهئِ َا ْ َال ْس َو ْد َّ ِاذلي يَ ِزيدُ هَا َ َمج ً ً
يه ِت ْ َ
يه
اال ،ن َ َع ْم اهنَّ َا ِ َ
اهنَّ َا ِ َ
الص ِغ َريةُ ،أ ْذ ُك ْر تَ َف ِاصي َل َو ْ ِهجهَا ِحينَ َما َأخ َ َْربت ِْين َع ْن
ُم َحا ِم َي ِيت َّ
َأ ْح َال ِمهَا ْال َك ِث َرية َوالْ َح َيا ُة تَنْب ُِض ِم ْهنَا ،أ َما أ ٓ َال ْن َأانَ َال َأ َرى ِب َع ْينَاهَا
ِسوى الْ َم ْو ِت َاك َن الْ ُ ُربو ُد يَ ْك ُسوهَا ِل َدل َر ِجة ال َّ ِيت َج َعلْتَ ِين َأت َ َس َاء ُل
لك ُم ْؤ ِل ٍم
يه َحقًّ ًا َأ ْم َالَ ،اكن َْت َّالال ُم َب َاال ُة تَت َ َساقَطُ ِم ْهنَا ِبغ ََز َار ٍة ب َِش ْ ٍ
َأ ِ َ
عَ َىل قَلْ ِيب ،فَ ْاست َ ْيقَ ْظ ُت ِم ْن ُح ْ ٍمل ا َىل َاكبُ ٍوس ِحينَ َما ل َ َّو َح ْت ِب َيدَ ْهيَا
َِ ٍ ً ِ
ْ
ٍ
َ
ِ
ُ
ِ
َأ َما َم َع ْينَ َاي قَائ ًةل ِ ِحبدَّ ة" :اه ً
ْال َع ِزي ِزي َأ ُهنَاكَ َأيَّة ُم ْشلكة" ت َ
كل
الصا ِعقَ ِة عَ َىل قَلْ ِيبَ ،أ َحقًّا ل َ ْم ت َْذ ُك ْر ِين؟ َأ ْم ْاهنَا
ْال َ ِلك َم ُات َاكن َْت كَ َّ
تَدَّ ِعي َذ ِ َكل؟
ِاب َّلر ْ ِمغ ِم ْن َأن َِّين َد َخلْ ُت ِيف َح َ ِاةل عَدَ ِم اد َْر ٍاك ِل َما َ ْحيدُ ُث اال َأن َِّين
ِ ْ ِ
ِ
ايض " َأ ْْك َلَ
ْال َس يِدَ ِيت َأانَ ُهنَا ِل ُمقَاب َ َ ِةل َحضـ َرة القَ ِ
َأ َج ْبهتُ َا ب ُِذ ْع ٍر" :اه َ ً
َح ِديثُ ُه قَائِ ً ًال َ :أهنَّ َا تُ ِد ُير ضَ ه َْرهَا ِيل ِم ْن َج ِدي ٍد َ َمَك ِيف َأ َّخ ِر ِلقَا ٍء؛
رض ِة
ِلتَ ُعو َد َم َّر ًة ُأخ َْرى َو ُ ْخت ِ َرب ِين ا ْن ُك ْن ُت َال َأ َز ُال ُأ ِريدُ ُمقَاب َ َ َةل َح َ
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الْ َق ِايض َو َأن َّ ُه ِابنْ ِت َظ ِاري ُ َّمث غَاد َْر ُت ،بَيْنَ َما ُك ْن ُت َال ُأ ِريدُ ِس ًّوى
ُر ْؤيَهتُ َاِ ،للَ َح َظ ٍ
ات َش َع َر ْت َو َ َك َّن َّالز َم َن ت ََوقَّ َف َوا َذا ِب ِه قَلْ ِيب ِم ْن
ت ََوقَّ َفَ ،أ ُْكَ َل َاب ِك ًي ًا َو ي َ ُق ُ
َاب ال َ ْهيَا
ول :ب َ ْعدَ ِعدَّ ِة َأ َّاي ٍم َ َمه ْم ِ ُت ِاب َذله ِ
ِ َ ِ
ْ
لك َما َحدَ َث ل َ َعلَّهَا تَ ُعودَُ ،و َوضَ ْع ُت يَدي عَىل قَل ِيب
ُمتَغ َِاض ًيا َع ْن ُ ِ
َو َّ َاجته ُْت َ ْحن َو َم َاك ِن َس َكهنِ َاَ ،أ ْ ِمح ُل ِبدَ ا ِخ ِيل ْال َك ِث َري ِم ْن ْ َال َحا ِد ِ
يث،
َولَ ِك ِين َال َأ ْع َ ُمل َما َّ ِاذلي َحدَ َث َأانَ ل َ ْم َأعُ ْد َوي َ ِدي ِب َي ِدهَا َ َمَك َأ َرد ُْت،
هَا َأانَ ْال َن َأ ُعو ُد َو َذاكَ الْ َح ْم َل َس ِو ًّاي ن ُ ِش ي ُع ُجثْ َماهنَ َا ب َ ْ َني َأضْ لَ ِعي،
َ ْحت ِملُهَا َأ ْكتَ ِايف َو ُي َك ِفهنُ َا قَلْ ِيب
وعـد سلـيم الـحايـك
األردن
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محطة ألزساتل
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شخص عابر
رساةل اىل لك من فقد َشص اكن قري ًبا :أو ًال لنقل هل ِرس :رمبا
َشصا
تقرأ لكاميت وأحريف املبعرثة الن لكن تأكد أنك أصبحت ً
عابرا َكي َشص مَض ...
ً
صديقي لك َشص يرتك بصمة أو أثر يف حياة الشخاص اذلين
حوهل وحيامن حيني موعد ذهابه يشعر الخرون بِفراغ وكهنا حفرة
معيقة تأثر حبياهتم سل ًبا ،ومع الزمن يتحول المل والوجاع اىل
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حزن و مث يرمغنا احلزن الضارب عىل الصمت والصمت يتحول
اىل وحدة قامتة ومن مث س تعود اىل حياتك الطبيعية تدرُي ًيا،
لكن عندما تشعر أنك مرهق و مس تزنف نفس ًيا أدعي هذا
ادلعاء بلك خشوع ورجاء من ربك" :اللهم أخرجين من حويل
اىل حوكل ،ومن عزيم اىل عزمك ،ومن ضعفي اىل قوتك،
ومن انكساري اىل عزتك ،ومن ضيق اختياري اىل براح
ارادتك ".كن أنت اي عزيزي وليتقبكل من يتقبكل وال تغري من
نفسك يشء لرتيض أحدمه ،جفميعهم س يكونوا عابرين يو ًما ما!
كن طبيعي ًا غري متصنع من ال يعجبه َشصك فاجلدران كثرية.
شيماء القناهرة
األردن
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ال تحزن
يس هتويين منرض الغروب وجامل البحر وهدوء الليل مع ضوضاء
أفاكري ،واان اجلس عىل رمال الشاطئ وأرى الغروب مع هواء
البحر العليل وكهنا تروي تفاصيل السعادة ،وكنك تغرق بني
طيات الغروب يف عامل الحالم ،تس تذكر أمجل القصص،
وتدندن بأمجل صوت دليك وتس متتع ،عن جامل الغروب الغارق
يف هدوء البحر احتدث ،عن لونه وتفاصيل طياته اتغَّن عن تكل
الحالم والبسمة عن لك اذلكرايت ،هذه تفاصيل تروهيا تكل
اللكامت واصف ًة جامل البحر والغروب وكهنا حتاول أن توصل
كل رساةل السالم ختربك هبا أن الحتزن وتذكر دامئا أن هللا معنا
وهو أرمح الرامحني .مفن اس تطاع أن ُيعل ذكل الهدوء يف تكل
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املناِض املليئه ابلغموض قادر أن يتوىل قلبك احلزين من خوف
املس تقبل اجملهول فال حتزن .
دعاء خالد هياجنه
األردن

ِرسالَة إلى القَ ِارىء
ِجئ ُْت ِب ُ ْمك ا َىل ُهنَا ب َ ْعدَ َأ ْن قَ َر ْأ ُ ْمت خ ْ بَر َ َش ِايت َال َّ ِيت ُ َحتا ِك ُ ْ
يمك اتَ َرة َو ُأخ َْرى
َُ ِ َ ِ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
اين َرِقيقَ ًة م ْنِ
ِ
ٌ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
حتايك ا َّلز َم َن َوال َواق َعُ ،هنَا َسأعْطيمك ِر َساةل حتمل َم َع ِ َ
َا ِلص ْد ِق َون ََصائِ َح ثَ ِمينَ ٍة ِم ْن َالْ َح َيا ِةَ ،وب َ ْع َض ِم ْن ُحب َاك ِت ِب ِلقَ ِارئِ ِه،
ُهنَا َسأَقُ ُ
ول لَ ُ ْمك َأ َّن َالْ َم َشا ِع َر تَ َبقَّى خ ََّاص ًة ِبأَ َح ِد ِ ْمه َح َّىت ل َ ْو ِات َّ َف َق
لك ِمنَّا َما ي َْش ُع ُر ِب ِه َو َما َ ْحي ِوي ُه َوي َ َت َم َّ ُ
كل
مس َوا ِح ٍد لَهَا فَ ِل ُ ِ
َالْ َج ِمي َع عَ َىل ِا ْ ٍ
قَلْ ُب ُه وهذا ِ
دقَّ ُ ،مث َأخ َ َْربُ ْمك َأ َّن َالْ َح َيا َة ُم َج َّر ُد ُص َور ٍة قَ ْد تَ َت َال َىش
الص ُ
ب َ ْعدَ َأ ْن يَنْهتَ ِ َيي َو ْق ُت َك ،فَا ْس َتغَلَّهَا َجيِدً ا ِفميَا تَ ْرغَ ُب َوهتَ ْ َوى عَ َىل
خ َُطى َع َّبا ِد َا َّلر ِ َمح ِان وهذه ن َصي َحةَ ،و ِيف ِختَا ِم ِر َسال َ ِيت َأهيُّ َا َالْقَارى ْء
َالْ َو ِ َّيف َأن َْت ُأ َحب ِيل ِم ْن ِكتَ َااب ِيت ِ َلن ََّك ل َ ْو ل َ ْم تَ ُك ْن فَ ًما فَائِدَ َة َالْقَ َ ِمل
لك َم ْن قَا َل أ َّن َ َالك ِمي َ ِمجي ٌل َأ ْو َش َع َر
َوالْ َو َر ِق املَهدُ ور ! َس َال ِمي ِل ُ ِ
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ِب ِه َأ ْو َط َبق ن ََص ِ ِاحئي َال َّ ِيت َو َجدَ ْت دَا ِخ َل َالنُّ ُص ِ
وصَ ،أ ْو َح َّىت قَا َل
ون فَائِدَ ٍة؛ َس َال ْم .
ا ِين ُم َج َّر ُد َم ْو ُهوب َ ٍة تَلْ َع ُب ِاب ْل َ َالك ِم ُد َ
ِ
عتاب عياش
الجزائر

عزيزي القارئ ..
هذا كتابنا نض ُع ُه بني َ
يديك  ،ك َت ْبناه َ
انمل الصغري ِة اخملاط ِة
بتكل ال ِ
ابحلب واملشاع ِر والهبجة  ،كتاب أقالم اس تفزهتا املشاعر .ها
ليك ٍ
خنرج من احليا ِة لنعو َد ا َ
بلكامت مليئة مبشاع ٍر مل تنكرس
أنذا ُ
تنحن أمام العاصري ! فقد اجتَم ْعنا سواي حتت
أمام الرايح  ،ومل ِ
ٍ
بدلان خمتلف ٍة ُ ،وصغنا كل بعضً ا من
ظروف صعب ٍة خمتلف ٍة و ٍ
الكتاب ،ابداع مجيل من عد ِة ٍ
اكتبات ل َع َ
ينيك
ابداعنا داخ َل هذا ِ
جعابك  ،ونمتَّن كل ٍ
حبب ..نمتَّن أن ينا َل ا َ
حلظات
امجليلتني  ،أقرأ ُه ٍ
ٍ
حبب ..وسرتى
وذكرايت مجيةل مع كتابنا  .سوف تقرأ صفحات ِه ٍ
ذكل !!
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لينا أحمد قصراوي

إلى غائب
لن يعود منذ رحيكل هتاوى سقف توقعايت بعودتك أعمل أنك
نس يتين منذ وقت طويل هذا ان كنت اصال يوما يف ذاكرتك
لكن طيفك يأىب الرحيل الزال يالحقين وذلكرايتك َضيج ال
ميكنين حتمهل عند عبوري مباكن اعتدت ان أحملك به أو ماكن
مجعنا مع الاصدقاء أرى خياكل يلوح يل من بعيد يعاد أمايم
لك ما وقع بذكل املاكن وكنين علقت بيوم رحيكل توقف الزمن
يب اان ومضت أنت بك احلياة فقدتك يف ليةل مشس ية الك بل
فقدتك عىل ضفة هنر لون مياهه قرمزية أهيا الصوت اللعني داخل
رأيس كف عن التفوه ابلتفاهات س تخيف الناس عذرا أهيا القارئ
يترصف ِبنون أحياان الك الك انت اجملنون ايهذا واان العاقل ملا
تكذبني وحتاولني لعب دور الضحية لك ماقلته خاطئ فأنت من
تتخىل عن الناس بسهوةل أنت من مل يرغب به يوما ومل يعرب
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تفكريك ولو خطأ مل حتيب حديثه وال ترصفاته كنت تعيبينه دوما
وقد خسرت منه يف وهجه وحتديدا قبل أربع س نوات جعلت منه
همرجا وسط الناس واللك ذرف دموعا من الضحك عليه ذلا
س يصغون يل هذه املرة حتدثت كثريا اساسا وقد حان دوري
اعطين القمل لخط حروف القصة والان ايسادة سأحيك لمك
كيف فقدته اان يه احدى َشصياهتا هناك العديد عقلها
ْكستشفى اجملانني به عدة طوابق ولكام نزلت لدلرك الاسفل
سرتى اش ياء لن تعجبك للك منا دوره يف حياهتا ختال اننا نريد
تديرها لكن حناول حاميهتا اكذبة لعينة حتاول مقع أصواتنا حتاول
أن تصوران اكلش ياطني لكننا حقيقة مساملني أين توقفت تكل
البالء اجل ِصيح وعىل ما أذكر كنت شاهدة عىل تكل الواقعة
ذاك اليوم اكنت اجابهتا ابردة بشلك مس تفز طغت علهيا
الالمباالة حىت السامء اكنت حزينة ذكل اليوم عىل حالهتم تلبك
املشهد وبدأ السواد حيل يه مل تكن تريده فقط اكنت تريد أن
تثبت لنفسها اهنا ليست وحيدة أما هو اكن اخرقا ارعن مل تكن
لتحبه اي فتاة عىل لك حال فكر يف ان يقول وداعا ويه اكنت
قد وظبت حقائهبا نطق سعدت ابلتعرف عليك ويه قالت
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سأكون أسعد برحيكل قال ملا انت من س تخرسينين ابتسمت
بثقة ونطقت اان ال اخرس شيئا لك ما اتركه يكون هو اخلارس
وبعض اخلسائر مثكل تسمى رحبا وأان عىل يقني انك س تعود
جمددا للبحث عين كام فعلهتا سابقا وسابقا وسابقا ويف لك مرة
كنت تلحق يب كلكب يلحق بس يده لكن احلقيقة يه انين ال
أريدك ومل أكن يوما لريدك حاولت أن ال اجرحك بالكيم خفلت
نفسك فرعون زمانك فأىت كرباييئ عىل شلك البحر اذلي عرب
منه موَس فأغرقتك انت واتباعك منحتك قمية أكرث من جحمك
فأردت ان تلوي اذلراع اليت مدت ابخلري اليك وبدأت تقارن
نفسك بأس يادك ونسيت انه ال جمال للقارنة مع وجود الفارق أعمل
أن الكيم سيبكيك فأنت كنت الرضيع البايك بيننا ولطاملا خسران
منك أمامك ومن خلفك لن دموعك اكنت تس بقك عىل اتفه
الش ياء وهاته ليست من صفات الرجال أهيا اجلبان
دعاء موالي الحسن حسيب
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رسالتي
اان فاطمة السعادة أصنعها بنفسك ،وأجعل حياتك مليئة بألوان،
وال تدع اي أحد حيبط من عزميتك ،فاحلياة عبارة عن مغامرة
،ام أن تس متتع ام أن تغرق يف اجلهل والظالم اذلي انت بنيته .
ال ترمس أماكل عىل أحد فلحد يريد كل اخلري ،البعض يضحك
عليك ومهنم من يكرسوا بك وكل كن انت هنا اجلبل اذلي ال
يس تطيع أحد أن يسقطه بسهوةل ،بل معهم يصنعوا منك َشص
ذا قوة وارادته وعزمية .
كن شاعًا وقدم لنفسك ما هو قمي  .كن َشص يساعد لخرين
همام اكنت هذه الطلبات صعبة قدم لو يشء بس يط كن من
أِصاب املروئة ودع امجليع حيبونك .تعمل أن تغامر يف حياتك،
واس تكشف ما هو جديد ،ال تقل ال أعمل بل تعمل لتحصل ع
خربة وعمل جديد لتنتفع به انت وتنفع الخرين به
فاطمة ابراهيم المصري
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إليك أنت أوال
أو ُد َ
منك أ ْن تبتسم والن سأخربك عن اول مر ٍة ُ
مقت ب ُِصنع احلىل
وفرحت دلرجة أنين اغرت ُ
ُ
يت بنفيس وعندما
لقد اتقنت ُه جيد ًا
ردت صنعها مرة أخرى مل تنجح أبد ًا  .ويف مر ٍة أخرى أ ُ
أ ُ
ردت
شعرت ابلفشل لكن ُ
أن أصنع احلىل مل ُأتقهنا أبد ًا ُ
قررت أن
ُأعيدها مر ًة أخرى  ،وابلفعل لقد اكنت خمتلفة اس ُ
تطعت أن
مبذاق ذليذ .
أصنعها ٍ
ننجح به من املر ِة
يه ُ
جتارب احلياة بعضها نس تطي ُع أن َ
كذكل َ
الوىل وبعضها قد ُ
نفشل هبا  ،ليس ابلرضوري أن ُنركز عىل
فشلنا بل علينا الاس مترار ابحملاوةل  ،قد حيتاج المر أن ُنك ِر َر ما
ُنريدُ ِفعهل أكرث من مر ٍة  ،لكن ال هيم عدد التكرار بقدر أمهية أن
تبقى املكوانت  ،طاملا يوجد دلينا املكوانت نس تطيع االس مترار
 ،واعادة التجربة حىت تنجح  ،اكحللوايت متام ًا لكن احللوى حتتاج
حنتاج
اىل السكر وادلقيق والزيت وغريها ِل ُصن ِعها  ،لكن ُ
حنن ُ
حنتاج اليه
للمل  ،الصرب  ،العزمية  ،القوة  ،وال ِثقة َفهيي أ ُمه ما ُ
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 ،أن ن َ ِث َق ِب ُق ِدرا ِتنا وأننا نس تطي ُع وس نفعلها همام واهجتنا العقبات ،
قد ُترتك ندو ًاب أحيا ًان عىل ارواحنا من السري يف الطريق  ،لكن
حا َل وصولنا َس ُرنمم  ،قد تبقى أثر الندوب لكن ابلتأكيد سزيول
المل  .اهنض حىت وان مزقَكك الطريق  ،اهنض و واصل السري
حىت وان اكن ما زال الطريق طويل  ،اهنض حىت تصل ِلمزنكل
اذلي لن تشعر ابلراحه اال به  ،اهنض حىت لو أنك ال متكل
الطريق  ،اصنع طريق ًا خاص ًا بك  ،فقط اهنض واايك أن تفقد
أحد مكوانت جناحك .وأخر ًا اعاود الرجوع لو ًال لقول كل ،
ابتسامتك مجيةل ال تعاود العبوس.
ردينه أحمد الزعبي
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الخيباتُ المدُفونة
َكيف ُ َ
حاكل اي ُمهج َة فُؤادي؟ هل ماز َ
صغريتك
لت تَذ ُكرين؟ أان ُ
اليت تَ ُكربك ُمعر ًا ،أان َمن َحسبُهتا أ ُم ًا كل ..أان ْمن جعل ُتك أمين
رس
وأماين وعاملي ُلكه ُ .كنا
اكن أ َمثن ٍ
ِ
سعيدان جد ًا ِحببنا اذلي َ
منكل العا َمل ِ
ن َملك ُه وكننا ُ
ذهب ُ
لك هذا الُحب؟
بكف يَدينا أ َين َ
لك يش ٍء ُ
تغري ُ
منذ ذاكَ اليو ِم اذلي ُ
مسعت فيه حديثَك مع
َ
تهتامسون بعريض هل أ َ
نت برفقيت فقط ل َنك تَظ ُنين
َصديقك
َ
ُ
القاضية يل ولحاليم معك ...
فتا ٌة بال أخالق؟ .اكنت الرض ُبة
ُ
ُرش َ
املصائب تتواىل،
وغفرت كل ،بعدها أخذت
حت يل أ ُعذاركَ
ُ
َك ُرثت أخطائُك اليت ال حت ُتمل وأان أقُابلها ابملُساحم ِة والغُفران،
جل العشق؟ .
ولكن اىل مىت؟ هل يُضحي املر ُء بنفس ِه ْمن أ ِ
أ َ
نت َمضنت وجودي ِِبانبك بلك الظروف ،ذلا أخذت تس هتَ ُني
يب حىت عزت عيل نفيس .اكنت ُحياتنا عبار ًة عن فُر ٍاق واجامت ٍع،
ليس لنا اال ب َعض ُنا .وها َحن ُن
ُكنا ُمت َ
يقنني بأن همام طا َل ال ُفراق َ
يشء أسوأ من أن يطغى اخلوف
الن لولِ مرة ُ
نفرتق وال نعو ْد ال َ
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عىل احلُب  ..أن يظل يراودكَ شعور ًا ما أن َك س ُترتك وحيد ًا يف
م ِ
نتصف الطريق  ..شعور أن َك َ
ليس هذا أسوأ
لست يف أمان  ..أ َ
يشء ممكن أن تشعر ب ِه عىل االطالق؟ ابلرمغ من َ
ذكل ُلكه ..
بك طوا َل ُمعري فـأان أ ُحب َ
سأبقى ابن ِتظار اليو ِم اذلي َُي ُمعين َ
بتك
بقليب ال بكراميت
سلسـبيل عـبدهللا الزعـبي
االردن

ستزهر أمال !
ُ
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رس اىل الما ِم وال تَتوقَف  .....رس وال ْختىش ِ
عاب
الص َ
وال َعراقيل  .....رس اىل الما ِم وال تَتوقَف عن ُحل ِم َك  .....ال
تَقلق اذا ت ََعرث َت َوس ْقطت ْ ......اهنَض فالنَّجاح أما ُمك  .....ال
قيق أحال ِم َك وأ َ
تَيأَس فأَ َ
هدافك  .....اىل الما ِم
نت تَس تَطي ُع َحت َ
َحنو ُطموحا ِت َك وال تَلت ِفت اىل الوراء ْ .....
التفت اىل ما َح َوكل
وا ُنظر ُهل بِنظر ٍة ُمَشق ٍة و ُمتفائ ٍةل  ،حمتًا س تجدُ اجلام َل  ،و ِالرضا ،
اهنض و ْ
السعادة ِ .....ق ْف و ْ
َيب
اهنض واجهتَ ْد واجهتَ ْد و ْ
اجنح وخ ْ
و َّ
اهن عىل ِ
فشكل !
َّ
ظن ُلك من ر َ
اب ِتس ْم فأ َ
ؤمن أن هُناك شيئًا رائ ًعا عىل
نت تَس ت ِح ُق احليا َة ل ُت َ
ِ
َذهب ألو ُان احلياة فال يشء
وشك أ ْن حيدُ ث  ،اب ِتس ْم ْيك ال ت َ
تحق ُظلم َة ع َ
ينيك  ،ا ُنظر اىل احليا ِة بألو ٍان زاهي ٍة وعش
يس ُ
العمر مر ًة واحدةً ،اب ِتس ْم حليا ِتك  ،اب ِتس ْم ِل ُلك ما هو ُ
حوكل
َ
وف ِكر يف ُلك ما يُسعدُ ك وال تُف ِكر يف أم ٍر يُقل ُقك فال ُ
مل دوا ٌء
القلق عناء  ،اب ِتس ْم ودَع ُلك من َ
سم ل ِ
جكل  ،اب ِتس ْم
و ُ
حوكل يبت َ ْ
َشق بِألواهنِ ا
فان يف الابتسام ِة راح ٌة وِص ٌة  ،اب ِتسم ودَع احليا َة ت ُ ُ
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تفاءل ُفر َمغ ُوجو ِد
الزاهية  ،اب ِتس ْم ودَع َ
الفرح يُن ِع ُش رو َح َك َ ،
تفاءل ُفر َمغ ُوجو ِد الفشل هُناك النجاح
ِِ
املشألك ُهناكَ َحل َ .....
تفاءل ُفر َمغ ُوجو ِد
تفاءل ُر َمغ ُوجو ِد املصا ِع ِب يف احليا ِة َ ،
َ .....
نت تس ت ِح ُق أن َ
تفاءل فأ َ
تعيش بِسال ٍم
اليأ ِس هُناك ال َمل َ .....
تفاءل  ،و ُكن بعيدً ا عن اليأ ِس ا ِملرتات  ،وأه ِد من
تفاءل و َ
َ .
ََ
مل  ،كٌن ُمتفائل دامئًا حىت
فاؤل وال ِ
كب من الت ُ
حوكل ادل َمع املُر َ
مل
اذا َ
وحارب الفش َل ابل ِ
حفارب اليأ َس ابلتفاؤل ِ
شعرت ابليأ ِس ِ
وحب اىل
جاح يبد ُأ ِاببتسا َمه وأمل ُ
 ،و ُكن دامئًا ُمب ِتسم لن الن َ
ما ت ُ
مل
َفعهل ُ ،كن ُمطمئنًاْ ،لن تضي َع ُهجودكَ ُسدً ا ،و ُكن عىل أ ٍ
سَتهر
تحص ُل عىل ما ُتريد ! ُكن عىل ٍ
كب ٍري بأ َنك س ُ
يقني بِأهنا ُ
أم ًال !!
روعه عبدالكريم الهزايمة
األردن
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كرث ُرعب ًا ،يف احدى
املاكن ُمرعب ًا للغاي ِة و الصو ُات أ ُ
اىل فقيدي ُ
ليايل يناير الباردة أ ُ
سري بذاكَ
محل قليب املتجمدُ بني أضل ُعي و أ ُ
حتسس جدران ُه الباردة ،أ ُ
املُم ِر ال ِ
حبث عن الغرف ِة اليت
بيض أ ُ
يك ُولكي رجا ٌء أن أستيقظُ من هذا ِ
تأو َ
الاكبوس املُرعب ،ل ُقف
َ
بتفاصيكل اليت مل أعتا ُد عىل رؤيهتُ ا منطفئ ًة
حدق
خر مر ًة أ ُ
ول َ
متام ًاُ ،حيهنا حىت ر ُكبتاي َختلت عين هيا الخُرى؛ لسقطُ أما َم
وت امجليع أن يرت ُ
الهائل من العبء و َحدي ،ر َج ُ
كوين
هذا ال ِمك ِ
ل ُح َ
خر مر ٍة لكن صويت مل ُيكن مسموع ًاُ ،
حبثت مرار ًا
تضنك ل َ
عن الطريق ِة اليت مت ُكنين من أن أمسك َ
يديك طوا َل العم ِر،
َ
لك ما أ ُ
بذلت َ
يديك اليت لطاملا تَش بثت يب طوا َل حيايتُ ،
مكل
اكن ُلك ما أ ُ
ُ
وضعت قليب كرهين ًة فأخذوه،
غري اكفي ًا،
مكل ُ
حىت َ
َمل أالن ُتطفئ النوار َحويل وترحل؟
أان اليت لطاملا أ ُخرب َ
عن َخماويف من الوحد ِة و الظال ِم ،أتُرتكين
تك ْ
نظر للفرا ِغ اذلي َتركت ُه خلفك أتتب ُع أاثر
وحيد ًة يف ُظلميت؟ أ ُ
أ َ
قدامك يك ال أ ُ
الن ترحل؟ و دون ودا ٍع حىت
ضل الطريق ،ملا أ ُ
بطريق ًة مميت ًة لقليب؛ جتعلين أ ُ
ستنفذ لك ما أ ُ
محل من طاق ًة و
دموع و أريم هبا أرض ًا أان اليت لطاملا ان ُتظر َ
تك لك الطريق أترتكين
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عند م ُفرتق ُالطرق؟ أتريم يب أرض ًا؟ بعدما محلَتك أكتايف عهنا،
توسل ا َ
أ ُ
ليك هذه املرة و بلك ما أمكل من حيا ًة أن ت َعود ،أ ُعدك
لن أ ُج َ
ميكن سدادُها،
تغضب مين أعمل أن َ
بعض ِ
ادليون ال ُ
عكل ُ
لك الم ِ
هذه املرة سأ ُ
بذل رويح و أسددهُا ،فَل ُتعد اي َ
نيات
املدفونة ،ماز ُلت أنتظرك اايكَ أن تنىس .
وعد الحايك
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ل
ت
أ جا مة
البد أنها خاتمة الكتاب ولكنها
ليست خاتمة المشاعر إنما
خاتمة عالم البداية ،بداية فهم
لحداث الواقع وكيف تتسربل في
الشريان لتعانق الروح والوجدان
وتطير بنا إلى عالم الحب والحنان
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ممتدة بخيوط المل التي
ستسحبك إلى عوالم من
النبضات لنكتب حروف تجسد ما
بداخل قلوبنا ،وكلمات تنسج
أنسجة الروح وتشفي الجورح
ببلسم الصفحات الشافية ونقاط
وافية.
ر وفي كل صفحة
في كل سط ٍ
تسحرك بداخلك ثورة مشاعر
لتشعل صراع الذكريات ستغرق
ر ال نهائي ستفهم
في تفكي ٍ
خريطة الحياة ولن تتفاقم على
ٌ
غالف
مشاعر الحزان؛ لن المل
وعنوان.
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