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الحر جريدة الفكر  
 

 رئيس مجلس االدارة
 

 نهاد كراره
 رئيس التحرير 

 أحمد سعيد
 مدير النشر 

 محمد رضا كافي 
 
 

*************** 
 
 

هدفنا اثراء العالم بكتاباتنا 
 وكتابات المبدعين 

 
ومنحه النور الذي على أثره 
ينطلق شعاع الشمس للعالم 

 كله
فالكلمة و القلم سالح فى  
وجه التخلف والجهل و  

 القمع
 رئيس التحرير 

 شخصية العدد

 الشاعر نزار قباني



 

 

 أحمد سعيد

 

 صغير يحصي الخيبات

 

 

 
 

 

 

صغيًرا كنت أحصي الخيبات 
بآلِة زمٍن صنعتها من  

أعواد الذرة الجافة، ومن 
عشٍب لم يكن له اسًما، 

أغمض عينّي، وأدير  
 المحرك.

خيبٌة تقف على الحافة، 
تدعوني ألضاجعها، وأنا 

 الراغب المسحور، ألجأ
لذراعيها؛ فتضمني بقوة، 

 وتعتصرني.
أصوات مستقبٌل مزدحم، 

 نشاز، ضوضاء وفوضى، 
وأنا الصغير الذي شب 
 فجأة، أبتاع نظارًة تجسد

لمعنى، وتخلق الصورة 
 حقيقة.. فأرى 

 
فتاًة بعيوٍن عسلية، 
تغازلني، وتدعوني  

لتقبيلها، وحينما أشرع في  
 الُقبلة.. تختفي. 

أدير المؤشر للوراء، فيعاد 
تكويني في زمٍن مضى، 

فأرى أشجاًرا عالية، ونخياًل  
يحمل بلًحا ناضًجا.. وأنا 
الصاعد، كلما اشتهيت 
ثمرة، نظرت لألسفل؛  

فأمتليء رعًبا، وينقطع حبل 
الوصل.. وأسقط على 

جذور رقبتي، فأنبت من  
جديٍد، ويمتليء جسدي 

 بالورد.
صغيًرا كنت ال أفرق بين 

الصواب والخطأ، أركض في 
الشوارع عارًيا، ألطخ 

 وجهي بالطين واألوحال،
لكون من جديٍد أعيد خلق ا

 في ستة لحظاٍت، وأتكيء
على جذع شجرٍة عتيقة،  

 وأستريح.

وضعت أسس النسبية..  
فكنت أحب بنسبٍة، وأعشق  

بحساٍب، لكنني كل مرة، 
تضيع مني المعادلة، فأنثر  
شعري يميًنا ويساًرا، وأعود  
للوراء أكثر، فأجدها طافية 

في مسبحي، تدعوني  
لمرافقتها في الغوص،  

ا من رغبٍة  وتحرير جسده
مقيدة.. فأستنزف طاقتي  
للوصول إليها، وتضيع  
معالم الطريق، ويتحطم 

القش، فأعود لبيتنا وشجرة  
الجوافة أمامه، وأمي تصرخ 

 علّي: فلتنه اللعب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جريدة الفكر الحر 
 

 4 جريدة الفكر الحر 

 
 

 

 محمود حامد

 

 ”رحل الحبيب
 

 

 

 

 
 

 

 

 كم من حبيٍب قد غاب مرتحال
 تسبقُه السعادة والراح واألمل  

 اُد مالئكُة هللِا تعرفهُ هذا الفؤ 
 باليل كان يقيم الثلث مختتم  
 هو الحبيُب بالحق ُمتِصفا

 بالخير والجوِد والكرِم والرشد  
 فى برزخ الدارين تسكن روحه 
 وبالباقيات الصالحات قد نعم  
 فيا أيها اإلنس الكرام تكرموا

 بفاتحة ودعوة لمن رحل  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 ر هناءمط 
 فخ الحب

 

 

حينما تستيقظ.. في كل صباح 
تنظر للضوء النافذ إلى غرفتها، 

وتشعر بنسمة تتسلل إليها 
لتداعب وجهها الناعم الدافئ، 

وتشعرها ينعومة روحها 
ربما -وأنوثتها؛ فتخبر نفسها :

حان اآلن موعدي مع الحياة 
ويجب أن أحيا وأعيش بال 

 خوف من الحب
ربما حان الوقت حقا كي أعود 

 شتقتإليه وأخبره أنني حقا ا
ربما حان الوقت لتحرير قلبي 
من قيود الخوف من الحب 

 والحياة والفقد
 

لقد تعبت من الركض وحدي 
وحان وقت الهدنة مع الحياة 

 والحب
ثم تنتفض فجأة من فراشها 
 وتلملم خصيالت شعرها للخلف
وترتدي كعادتها رداء القسوة 

وتنظر في المرآة لتخبر نفسها 
لست مثلهن وال  -وتحذرها :

جيدي أساليبهن، لن أجعلك ت
تعشقين أبدا وأياك والوقوع 

 مجددا في فخ الحب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 حكمة العدد
 اإلمام الشافعي

اذا شئت ان تحيا سليما من  
وحظك موفور وعرضك   ىاالذ

صين لسانك ال تذكر به عورة  
فكلك عورات وللناس ..امرئ 
ان ابدت اليك   وعينك.. السن

ياعين  .فصنها,وقل.مساوئا
اعين وعاشر بمعروف,  للناس

وفارق , ولكن   ىوسامح من اعتد
 " بالتي هي احسن
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 الدين و الدنيا 

 كيفية عمل القدر 

القَدَر يتكلم على لسان  

الخضر عليه السالم في  

 سورة الكهف.

 كيف نفهم القدر؟!.. 

لماذا خلق هللا الشر والفقر 

والمعاناة والحروب  

  واألمراض؟ لماذا يموت 

 األطفال جوعا في افريقيا؟ 

أليس هللا هو الرحمن  

الرحيم؟ فكيف يمتلئ الكون  

بكل هذه المآسي؟ لنفهم  

القدر فنراجع قصة الخضر 

 مع النبي موسى عليه السالم 

قبل ثالثة وثالثين قرنا من 

االن،كان نبي هللا موسى  

لديه كما لدينا الكثير من  

األسئلة الفلسفية.. ليس أقلها 

 رؤية 

 

)رب أرني أنظر إليك.. هللا 

 ( لكن األهم على ما يبدو 

وموضوعنا اليوم هو عندما  

سأل موسى ربه عن القدر.. 

وكيف يعمل.. وهي بالذات 

عين أسئلتنا اليوم.. فطلب 

منه هللا عز وجل أن يالقي  

الخضر عليه السالم..  

والحقيقة التي يجب أن تذكر  

هنا.. أن األدبيات الدينيه  

تسطح مفهوم الخضر  

تختزله في صفة ولي من و

 أولياء هللا...........

في حين أنه الحقيقة أن  

الخضر عليه السالم يمثل  

القدر نفسه.. يمثل يد هللا  

التي تغير أقدار الناس.. 

والجميل أن هذا القدر 

يتكلم.. لذلك نحن اآلن  

سنقرأ حوارا بين نبي)بََشر( 

مثلنا تماما.. لديه نفس 

أسئلتنا.. وبين قدر هللا  

المتكلم.. ولنقرأ هذا الحوار 

 من زاوية جديدة..

أول جزء في الحوار كان  

وصف هذا القدر المتكلم .. 

آتيناه رحمة من عندنا  

وعلمناه من لدنا علما.. أي  

أنه قدر رحيم وعليم.. وهذا  

أصل مهم جدا.. ثم يقول  

سيدنا موسى عليه  

السالم)بشر(...... "هل  

 مما   أَتَّبِعَُك على أن تُعَل َِمنِي

 

 

ُعل ِْمَت ُرْشدَا".. يرد 

 القدر......

"إنََّك لن تَْستَِطيَع َمِعَي  

 َصْبَرا وكيف تَْصبُر على ما 

 لم تُِحْط به ُخْبَرا.. 

 جواب جوهري جدا........

فهم أقدار هللا فوق إمكانيات  

عقلك البشري...... ولن  

تصبر على التناقضات التي  

 تراها..............

ه السالم  فيرد موسى علي

 بكل فضول البشر.......

"ستجدني إِْن َشاَء هللاُ  

َصِابراً وال أَْعِصي لََك 

 أمرا".. ويرد القدر

"فإن اتبعتني فال تسألني عن 

شيء حتى أحدث لك منه 

ذكرا".. ويمضي الرجالن..  

ويركبا في قارب لمساكين 

يعملون في البحر.. ويقوم  

الخضر بخرق القارب.. 

حاب  وواضح تماما أن أص

المركب عانوا كثيرا من  

فعلة الخضر.. ألن موسى  

تساءل بقوة عن هذا الشر 

كما نتساءل نحن.. "أََخَرْقتَها  

ِلتُْغِرَق أَْهلََها.. لقد ِجئَْت َشْيئَا 

إمرا".. عتاب للقدر تماما  

كما نفعل .. أخلقتني بال  

 ذرية كي تشمت بي الناس؟ 
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أفصلتني من عملي كي   

 سئلة.. أصبح فقيرا؟ نفس األ

يسكت الخضر ويمضي.. 

 طبعا الشاهد األساسي هنا 

أن أصحاب المركب عانوا 

أشد المعاناة.. وكادوا أن  

 يغرقوا.. وتعطلت مصلحتهم 

وباب رزقهم.. لكن ما لبثوا 

أن عرفوا بعد ذهاب 

الخضر ومجىء الملك 

الظالم أن خرق القارب كان  

 شرا مفيدا لهم.....

ألن الملك لم يأخذ القارب  

 ا..غصب 

نكمل.. موسى ال زال في  

حيرته.. لكنه يسير مع  

الرجل )القدر( الذي يؤكد 

لموسى.. "ألم أقل لك أنك 

لن تستطيع معي صبرا؟"  

ألم أقل لك يا إنسان أنك أقل 

من أن تفهم األقدار.. يمضي  

الرجالن.. ويقوم الخضر 

الذي وصفناه بالرحمة 

والعلم بقتل الغالم.. 

ويمضي.. فيغضب موسى  

السالم .. ويعاتب  عليه

 بلهجة أشد......

"أَقَتَْلَت نفسا زكية بغير نفس  

 لقد جئت شيئا نكرا" 

تحول من إمراً إلى 

 نكراً......

 

والكالم صادر عن نبي  

أوحي إليه.. لكنه بشر  

 مثلنا.. ويعيش نفس حيرتنا.. 

يؤكد له الخضر مرة أخرى  

 "ألم أقل لك إنك لن تستطيع 

معي صبرا".. طبعا هنا 

ل مهم.. أننا قرأنا القرآن أص

ننظر إلى الصورة من  

 فوق.. فنحن نعرف أن 

الخضر فعل ذلك ألن هذا 

الغالم كان سيكون سيئا مع  

أمه وأبيه.. "وكان أبواه  

مؤمنين فخشينا أن يرهقهما  

 طغيانا وكفرا".. والسؤال..

 هل عرفت أم الفتى بذلك؟

 هل أخبرها الخضر؟.........

قلبها الجواب ال.. بالتأكيد 

انفطر وأمضت الليالي  

الطويلة حزنا على هذا الفتى 

الذي ربته سنينا في حجرها  

ليأتي رجل غريب يقتله  

ويمضي.. وبالتأكيد.. هي لم  

تستطع أبدا أن تعرف أن  

الطفل الثاني كان تعويضا  

عن األول.. وأن األول كان  

سيكون سيئا.. فهنا نحن أمام  

شر مستطير حدث لألم.. 

 سيره أبدا..ولم تستطع تف

ثم يصل موسى والخضر  

إلى القرية.. فيبني الجدار 

 ليحمي كنز اليتامى.. هل  

 

اليتامى أبناء الرجل الصالح  

عرفوا أن الجدار كان  

سيهدم؟ ال.. هل عرفوا أن  

هللا أرسل لهم من يبنيه؟ ال.. 

هل شاهدوا لطف هللا  

 الخفي.. الجواب قطعا ال.

. هل فهم موسى السر من  

 ار؟ ال.......بناء الجد 

ثم مضى الخضر.. القدر 

المتكلم.. بعد أن شرح  

 لموسى ولنا جميعا كيف 

يعمل القدر والذي يمكن  

 تلخيصه ببساطة كاآلتي..

الشر شيء نسبي.. ومفهوم  

الشر عندنا كبشر مفهوم  

قاصرألننا ال نرى الصورة  

كاملة، فما بدا شرا 

ألصحاب المركب اتضح  

 أنه خير لهم.. 

 من القدر..وهذا أول نوع 

شر تراه فتحسبه شرا..  

فيكشف هللا لك أنه كان  

خيرا.. وهذا نراه  

 كثيرا.............

النوع الثاني مثل قتل  

الغالم...... شر تراه فتحسبه 

شرا.. لكنه في الحقيقة  

 خير.. وال يكشف هللا لك 

 

 

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 7 جريدة الفكر الحر 

 

ذلك فتعيش عمرك وأنت  

تعتقد أنه شر.. مثل قتل  

ا لم الغالم.. لم تعرف أمه أبد 

 قتل......

النوع الثالث وهو األهم.. 

هو الشر الذي يصرفه هللا  

 عنك دون أن تدري.. لطف 

هللا الخفي.. الخير الذي 

 يسوقه إليك.. مثل بناء 

الجدار أليتام الرجل 

 الصالح..

فالخالصة إذن.. أننا يجب 

أن نقتنع بكلمة الخضر  

 األولى "إنك لن تستطيع 

معي صبرا" لن تستطيع يا  

 آدم أن تفهم أقدار هللا..ابن 

الصورة أكبر من عقلك.. قد 

تعيش وتموت وأنت تعتقد  

أنك تعرضت لظلم في  

جزئية معينة.. لكن الحقيقة  

هي غير ذلك تماما.. هللا قد 

حماك منها.. مثال بسيط..  

أنت ذو بنية ضعيفة.. وتقول 

أن هللا حرمني من الجسد 

القوي.. أليس من الممكن أن  

. ولو شخصيتك متسلطة.

كنت منحت القوة لكنت  

افتريت على الناس؟ حرمك  

 هللا المال.. أليس من الممكن 

 

 

أن تكون من الذين يفتنون   

بالمال وكان نهايتك ستكون  

 وخيمة؟ حرمك هللا الجمال.. 

أليس من الممكن انك ذو   

شخصية استعراضية.. ولو  

كان منحك هللا هذا الجمال 

لكان أكبر فتنة لك؟ لماذا 

ننظر للجانب اإليجابي  دائما 

 لألشياء؟ ونقول حرمنا هللا 

استعن بلطف هللا الخفي  

لتصبر على أقداره التي ال 

تفهمهما... فله في كل حكم  

 حكمة.
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 نهاد كراره

إلى الذي ضمن الوجود 
 فتبخرُت من بين أصابعه 

 

1 

 عزيزي.. 

ال تنخِدع بي، فأنا  

امرأة القرارات، 

عقلي يفكر في ألف 

أحجيٍة دفعةً واحدة، 

ثم يتوقف عن العمل  

تماًما للحظاٍت تكون 

كافيةً التخاذ ألفَي 

 قرار.

حينما أقرر أن أرحل 

عنك، سأتخذ قراًرا 

 وأنفذه فوًرا، حينها لن  

 

تفيق من غيبوبة  

 صلِفك وغرورك إال

 

على صوت حقيبتي  

جري على الطريق  ت

الحجري الذي صنعته 

 بَصمتِك. 

كم من المرات  

راهنَت على عدم  

 قدرتي على الرحيل؟!

كم من المرات  

تشدَّقَت بالكلمات 

الرنانة عن التمسك  

واالنحناء للعاصفة 

 ومشاعري؟!

فأنَت دوًما ما تُراِهن  

على قلبي وتفوز،  

وكأن كل شيء عليَّ  

فعلُه وحدي، أتنازل 

  وأنحني للعواصف

وحدي، أحزن، أفكر  

 وأبكي،وأحبك وحدي. 

كم من المرات رَحلُت  

وعدت، وحدي؟!رغم  

استهزائك الدائم بلين  

 قلبي تجاهك وتفسيرك

له بتفاسير معقدة ال   

 صحة لها، فقد كنت  

 

أغفر دوًما دون أن  

 أشعر بأنني أغفر، 

 

لكنك لم تنتبه إلى أنَّ  

 كل غفرانٍ 

جديٍد وكل عودةٍ  

جديدةٍ هي فرصةٌ 

عةٌ من بين يديَك  ضائ

تُقل ِص من مقدار حبي  

ر في   لك، وكل تأخُّ

الرحيل إلى األبد مني  

يسِرق من العمر  

الكثير، وأنني حين  

 أرَحل ال أعود. 

 عزيزي.. 

أنا امرأة القيود،  

أصنَع لنفسي ِعقدًا  

ذهبيًّا أُكب ِل به عنقي 

بإرادتي، ثم يتحول  

الِعقد فجأةً إلى ثعبان 

ويلتصق على عنقي  

من نار، أحاول  كحبل 

فكَّ ُعقَده المتشابكة  

فيتعقَّد أكثر ويلدغني،  

وحين أتخلص منه  

وألقي به بعيدًا يترك  

 آثاره على عنقي تُخل ِد  

ألمه إلى األبد، لكنني  

 أتخلص منه وأمضي 

من جديد، فأنا قوية   

 بما يكفي لُصنع عالَم 
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جديد لي بعد كل  

 انكسار.

 عزيزي.. 

أنا امرأة الفشل، أجَمع 

ل أصنافه وأرتبها  ك

وأنتظر المزيد، كلما 

رأيت زهرةً أحبها 

أشيح بوجهي كي ال  

أقتُلها حبًّا، فأنا أعلم  

أن كل األشياء التي  

أحبها حينما أقتنيها  

تموت، عصفوري  

األزرق، قطتي 

الصغيرة، حتى هاتفي 

المفضل، ربما عطب  

ما يؤثر على كل  

األشياء المقتربة مني، 

أو ربما انعكاس  

لى صفحة صورتي ع

 األحالم تخيفها.

ال أعلم، لكن المؤكد  

أنني ال أصل إلى  

 أحالمي التي أرغبها،

ولكنني أحُصل على   

 أحالٍم أخرى، فال  

 

تعتمد على وجودي  

الدائم وال تعلُّقي  

الزائد، فأنا أجيد  

 حماية نفسي بالتخلي.
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  1342ار بن توفيق القباني )نز
  - 1923هـ /  1419 -

م( دبلوماسي وشاعر   1998
  21سوري معاصر، ولد في 

من أسرة عربية   1923مارس 
دمشقية عريقة. إذ يعتبر جده أبو 
خليل القباني من رائدي المسرح 

ق في  العربي. درس الحقو 
الجامعة السورية وفور تخرجه  

إنخرط في   1945منها عام 
السلك الدبلوماسي متنقًلا بين 

عواصم مختلفة حتى قّدم  
؛ أصدر  1966استقالته عام  

بعنوان   1944أولى دواوينه عام 
"قالت لي السمراء" وتابع عملية 
التأليف والنشر التي بلغت خًلل  

ديواناا أبرزها   35نصف قرن    

 
2 

د" و"الرسم بالكلمات"، طفولة نه
 وقد أسس دار نشر ألعماله في 
بيروت باسم "منشورات نزار 
قباني" وكان لدمشق وبيروت 
حيّ ٌز خاصٌّ في أشعاره لعلَّ  

أبرزهما "القصيدة الدمشقية" و"يا 
ست الدنيا يا بيروت". أحدثت 

والتي أسماها   1967حرب 
العرب "النكسة" مفترقاا حاسماا 

واألدبية، إذ   في تجربته الشعرية
أخرجته من نمطه التقليدي 

بوصفه "شاعر الحب والمرأة" 
لتدخله معترك السياسة، وقد  
أثارت قصيدته "هوامش على  

دفتر النكسة" عاصفة في الوطن  
العربي وصلت إلى حد منع  

—أشعاره في وسائل اإلعًلم.
قال عنه الشاعر الفلسطيني عز  

الدين المناصرة : )نزار كما 
روت هو أكثر عرفته في بي

 .(الشعراء تهذيباا ولطفاا
على الصعيد الشخصي، عرف  
قّباني مآسي عديدة في حياته،  

انتحار اخته لرفض العائلة   منها
مقتل  زواجها ممن تحب ثم 

زوجته بلقيس خًلل تفجيٍر 
إنتحاري استهدف السفارة العراقية 

في بيروت حيث كانت تعمل، 
وصوالا إلى وفاة ابنه توفيق الذي  

 اه في قصيدته "األمير الخرافي رث

 
3 

توفيق قباني". عاش السنوات 
 األخيرة من حياته مقيماا في لندن

حيث مال أكثر نحو الشعر 
السياسي ومن أشهر قصائده  

األخيرة "متى يعلنون وفاة 
العرب؟"، وقد وافته المنية في  

ودفن في   1998أبريل   30
 مسقط رأسه، دمشق

 قصيدة 

 أقدم اعتذاري 

 اعتذاري.. أقدم 

لوجهك الحزين مثل شمس  

 آخر النهار

 .. عن الكتابات التي كتبتها 

.. عن الحماقات التي  

 ارتكبتها 

 عن كل ما أحدثته 

 في جسمك النقي من دمار 

وكل ما أثرته حولك من  

 غبار 

 .. أقدم اعتذاري

عن كل ما كتبت من قصائد 

 شريرة 

 .. في لحظة انهياري 

فالشعر ، يا صديقتي ، 

 اري منفاي واحتض

 .. طهارتي وعاري 

وال أريد مطلقا أن توصمي  

 بعاري 

من أجل هذا .. جئت يا 

 صديقتي 

 .. أقدم اعتذاري

 .. أقدم اعتذاري
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 أسرتي و طفولتي 
 بقلم

 نزار قباني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في التشكيل العائلي, كنت  

الولد الثاني بين أربعة  

صبيان و بنت, هم المعتز و  

 رشيد و صباح و هيفاء.

 

ا من األسر الدمشقية  أسرتن

المتوسطة الحال. لم يكن  

أبي غنياً و لم يجمع ثروة,  

كل مدخول معمل الحلويات 

الذي كان يملكه, كان ينفق  

على إعاشتنا, و تعليمنا, و  

تمويل حركة المقاومة  

 الشعبية ضد الفرنسيين. 

 

و إذا أردت تصنيف أبي  

أصنفه دون تردد بين  

الكادحين, ألنه أنفقخمسين  

 ً من عمره, يستنشق  عاما

روائح الفحم الحجري, و  

يتوسد أكياس السكر, و  

 ألواح خشب السحاحير.. 

 

و كان يعود إلينا من معمله  

في زقاق )معاوية( كل 

مساء, تحت المزاريب 

 الشتائية كأنه سفينة مثقوبة.. 

 

و إني ألتذكر وجه أبي  

المطلي بهباب الفحم, و  

ثيابه الملطخة بالبقع و  

قرأت كالم الحروق, كلما 

من يتهمونني بالبرجوازية  

و األنتماء إلى الطبقة 

المرفهة, و السالالت ذات 

 الدم األزرق..

 

أي طبقة.. و أي دم أزرق.. 

 هذا الذي يتحدثون عنه؟ 

 

إن دمي ليس ملكياً, و ال  

شاهانياً, و إنما هو دم عادي  

كدم آالف األسر الدمشقة 

الطيبة التي كانت تكسب  

إلستقامة  رزقها بالشرف و ا

 و الخوف من هللا..

 

وراثياً, في حديقة األسرة 

شجرة كبيرة..كبيرة..إسمها  

أبو خليل القباني. إنه عم  

 والدتي و شقيق جد والدي.. 

 

قليلون منكم_ربما_ من  

 يعرفون هذا الرجل.

 

قليلون من يعرفون أنه هز  

مملكة, و هز باب )الباب  

العالي( و هز مفاصل الدولة 

أواخر القرن  العثمانية, في 

 التاسع عشر.

 

 

أعجوية كان هذا الرجل. 

تصورووا إنساناً أراد أن 

يحول خانات دمشق التي  

كانت تزرب فيها الدواب 

إلى مسارح..و يجعل من  

دمشق المحافظة, التقية,  

 الورعة..)برودواي( ثانية..

 

خطيرة كانت أفكار أبي  

خليل.و أخطر ما فيها أنه  

 نفذها.. و صلب من أجلها.. 

 

أبو خلبل القباني كان  

إنسكلوبيديا بمئة مجلد و  

مجلد.. يؤلف الروايات, و  

يخرجها, و يكتب السيناريو,  

و يضع الحوار الحوار, و  

يصمم األزياء, و يغني و  

يمثل, و يرقص, و يلحن  

كالم المسرحيات, و يكتب  

 الشعر بالعربية و الفارسية. 

 

و حين كانت دمشق ال  

تعرف من الفن المسرحي 

ر خيمة )قره كوز( و ال  غي

تعرف من األبطال, غير  

أبي زيد الهاللي, و عنترة,  

و الزير..كان أبو خليل  

يترجم لها راسين عن  

 الفرنسية.. 

 

و في غياب العنصر  

النسائي, اضطر الشيخ إلى  

إلباس الصبية مالبس  

النساء, و إسناد األدوار  

النسائية إليهم, تماماً مثلما 

فعل شكسبير في العصر 

 لفيكتوري. ا
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و طار صواب دمشق, و  

أصيب مشايخها, و رجال  

الدين فيها بإنهيار عصبي,  

فقاموا بكل ما يملكون من  

وسائل, و سلطوا الرعاع  

عليه ليشتموه في غدوه و  

رواحه, و هجوه بأقذر 

الشعر, و لكنه ظل صامداً, 

و ظلت مسرحياته تعرض  

في خانات دمشق, و يقبل  

ن  عليها الجمهور الباحث ع 

 الفن النظيف. 

 

و حين يئس رجال الدين  

الدمشقيون من تحطيم أبي  

خليل, ألفوا وفداً ذهب إلى 

األستانة و قابل الباب 

العالي, و أخبره أن أبا خليل  

القباني يشكل خطراً على 

مكارم األخالق, و الدين, و  

الدولة العلية, و أنه إذا لم 

يغلق مسرحه, فسوف تطير  

و  دمشق من يد آل عثمان..

 تسقط الخالفة. 

 

 

طبعاً خافت الخالفة على  

نفسها, و صدر فرمان 

سلطاني بإغالق أول مسرح  

طليعي عرفه الشرق و  

غادر أبو خليل منزله  

الدمشقي إلى مصر, و 

ودعته دمشق كما تودع كل 

المدن المتجرة موهوبيها,  

أي بالحجارة, و البندورة, و  

 البيض الفاسد..

 

و في مصر, التي كانت  

إنفتاحاً على الفن, و  أكثر 

 أكثر فهماً لطبيعة العمل 

 

الفني, أمضى أبو خليل بقية 

أيام حياته, و وضع الحجر  

األول في بناء المسرح  

 الغنائي المصري.

 

إن انقضاض الرجعية على 

أبي خليل, هو أول حادث 

استشهاد فني في تاريخ 

أسرتنا..و حين افكر في 

جراح أبي خليل, و في  

ه على الصليب الذي حمل

كتفيه, و في ألوف المسامير  

المغروزة في لحمه, تبدو  

جراحي تافهة..و صليبي  

 صغيراً صغيراً 

 

فأنا أيضاً ضربتني دمشق  

بالحجارة, و البندورة, و 

البيض الفاسد..حين نشرت 

قصيدتي )خبز   1954عام  

 و حشيش و قمر(..

 

العمائم نفسها التي طالبت  

بشتق أبي خليل طالبت 

قون المحشوة بشنقي..و الذ 

بغبار التاريخ التي طلبت  

 رأسه طلبت رأسي..

 

)خبز و حشيش و قمر(  

كانت أول مواجهة بالسالح  

األبيض بيني و بين  

 الخرافة..و بين التاريخين..

 

1970 
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 أساطير الزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل وكتابة /محمد عمر  

 محمد 

1 
غريقية تحمل األساطير اال

العديد من الكائنات الغريبة 
 واالسطورية 

تعّد مالحم هوميروس من 
أقدم ما وجد من الشعر 
اليوناني، المتمثلة في 
اإللياذة واألوديسة، والتي 
تركز على حصار طروادة. 
تضم القصيدتين التيين 
ألفهما هسيود، ثيوجوني 
واألعمال واأليام تفاصيل 
خلق العالم، وتعاقب حكام 

لعالم من اآللهة، وتعاقب ا
العصور البشرية، ونشأة 

 ممارسات األضحية. كما 
تضم ترانيم هوميروس 

 بعض االساطير، وكتب 

 
 

بعض الفنانون التراجيديون 
في العصر الخامس قبل 
الميالد قصص آلهتهم 
المعبودة. كما يوجد آثار 
من الميثولوجيا في كتابات 
بعض العلماء والشعراء من 

 نستيةلهلالحضارة ا
 

لرومانية.وهذا االمر مادفع 
العديد من شركات االنتاج 
لتجسيد تلك الشخصيات 
ولنطلق الى ربة الحكمة 
والثعابين االمازيغية 

 ميدوسا” 
. ميدوسا كانت في البدء 
بنتا جميلة، غير انها 
رتكبت الخطيئة مع 
بوزيدون » بوسيدون « 
)أله البحر(في معبد آثينا 
 وهذا ما جعل آثينا تغضب 

عنها، فحولتها إلى امرأة 
بشعة المظهر كما حولت 

 الى ثعابينشعرها 
وبما أن ميدوسا كانت قابلة 

 للموت فقد تمكن  

 
برسيوس، حسب 

 الميثولوجيا ألغريقية، 
رع دمن القضاء عليها فب
 آثينا تمكن برسيوس من 

قطع رأسها، واهدى رأسها 
آلثينا التي كانت قد 
ساعدته وكذلك ساعده 

 هرمس. 
اسم بيرسوس خالدًا اصبح 

عندما تغلب علي ميدوسا 
و قطع رأسها ، والدم الذي 
نزل من قطع رأسها انتج 
عدد ال يحصى من الثعابين 
التي تتفشي في افريقيا. 
وضع الفاتح رأس ميدوسا 
علي درع منيرفا الذي 
استخدمه في البعثة. و ما 
زال الرأس يحتفظ بنفس 
القدرة علي التحويل الي 

ان يمتلكها حجارة التي ك
من قبل، كما كان 
معروفاً في محكمة 

 قيفاوس. 
افترض البعض أن 
الغورغونيين كانوا أمة من 
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النساء تمكن بيرسوس من 
 هزيمتها بعد أن تم قطع  

 
رأس ميدوسا وتم أهداؤه 

 ألى آثينا قامت بوضعه 
على ذرعها المسمى 

 باأليغيس 
انجبت ميدوزا من 

 بوصيدون طفلين
يقية تقول األسطورة اإلغر 

إن ) بروسيوس ( البطل 
المغوار كان واحدًا من 
هؤالء األبطال الذين تزخر 
بهم األساطير اإلغريقية ، 
شديد الوسامة ، شديد 
البأس .. وهو كالعادة ابن 
زيوس من امرأة بشرية 
وعلى حين كان أخوته من 
األب يمارسون أعمالهم ) 
هرقل ( مشغول بقتل 
الهيدرا و)أطلس( منهمك 

لكرة األرضية و في رفع ا
برومثيوس ( معلق بين 
الجبال يتلقى عقابه األبدي 
 .. و)جاسون ( يبحث عن

الفروة الذهبية كانت هناك 
 مهمة أكثر 

تعقيدًاتنتظر) سيوس.كانت 
 )كاسيوبيا( 

 
الحسناءالمغرورة قد بالغت 
في غرورها ووقاحتها إلى 

 درجة أثارت حنق سادة 
)األوليمب (. لهذا سلطوا 

ا الفيضانات على جزيرته
والزالزل .. ثم جاءت 

 الطامة الكبرى حين
 

أرسلوا للجزيرة تنينًا مرعبًا 
 اسمه ) الكراكون (، وكان

كالعادة  –هذا التنين يطلب 
أن يقدموا له قرابين  –

بشريه وإال أغرق الجزيرة 
 بما عليها.

وهكذا وجدت ) كاسيوبيا ( 
نفسها مرغمة على تقديم 

يدا ابنتها الجميلة ) أندروم
( إلشباع شهية التنين 
الشره .. وهكذا كانت 
أندروميدا الضحية القادمة 

 مالم يحدث شيء ما.
وفي هذه اللحظة يصل ) 
 بروسيوس ( إلى الجزيرة ..

يقع في حب الفتاة المختارة 
 كقربان .. ويصمم على قتل 

 
 

الوحش إلنقاذ فتاته .. 
 ولكن كيف؟!هناك طريقة 

واحدة فقط .. أفظع من 
نفسه .. إنه رأس  التنين

 ميدوسا!
إن ) ميدوسا ( وأختيها هن 
أشنع من ذكر في 
األساطير اليونانية من 
مخلوقات ، ويسمونهم ) 

 الجرجونات
الثالث ( لقد كانت ميدوسا 

 وأختاها فتيات طبيعيات 
جدًا .. حتى غضب عليهن 
) زيوس ( فأحالهن إلى 

 وحوش
ميدوسا كانت هي وأخواتها 
 برؤوس أفاعي بديل عن 

الشعر وأجنحة صفراء من 
النحاس ، أيًضا كانت 
أجسادهم منيعة من 
االحتراق ، كما أنها لها 
القدرة على قتل الناظر 
إليهم .وتحوله بنظرة واحدة 
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أيًضا تم تصوير  الى حجر
ميدوسا كمخلوق أنثوي ذو 

 رأس األفاعي ومخلوق  
 

طائر، وخالًفا لشكل القبيح 
الذي تظهر به الجورجونات 

 رها على أنها أنثىتم تصوي
جميلة شديدة الجمال ، 
ولكن تمكنت بيرسيوس من 

 قلتها ألن هي الوحيدة
المعرضة للقتل من ضمن 
أخواتها ولما قلتها قام 
بقطع رأسها وبذلك خلد 

 اسم األسطورة .
وحينها قامت اآللهة أثينا 
بإعطائه سيًفا ودرع 
ونصحته باستخدام الدرع 
ليستطيع قلتها دون النظر 

ا ومن الدم المنبعث إليه
منها ولد بوسايدون 

(Poseidon كريسور )
(Chrysaor و )

( ، Pegasusبيغاسوس )
ويقال أن دمها هذا هو 
مصدر األفاعي العديدة 

 التي تسكن إفريقيا ؟ 

ثم قام بوضع الرأس على 
 درع أثينا ، ومازال الرأس

، في هذا يملك قواه المرعبة
 أحد الروايات تقول أنه قام 

 
الرأس داخل مملكته بدفن  

 ( Argosآرغوس )
الروايات الشعبية عن 

 األسطورة، تركز على ما
سيحدث بعد ذلك، إذ لعب 
“بيرسيوس ” دور 

 البطولة، حيث تم إرساله 
من خالل الملك بوليدكتس، 
ملك سيريفوس ، من أجل 
قطع رأس ميدوسا، 

 باستخدام درع
عاكس من البرونز لحماية 
عينيه، حيث يقطع رأس 

ا، ثم يطلق الحصان ميدوس
المجنح، بيجاسوس، من 
نقها المقطوع، بعد استخدام 
النظرة المليئة بالتحدي 
إللحاق الهزيمة بأعدائه 
في المعركة، بعد ذلك يمنح 
بيرسوس رأس جورجون 
“ميدوسا” إلى أثينا، التي 

رضها على درعها، ومن تع
 السرد، نجد أن خالل هذ

البطولة في هذه األسطورة 
الذكورية،  تمركزت حول

 بينما أصبحت
 
 

ميدوسا رمزًا للوحشية 
 والبشاعة.

 محمد عمر محمد 
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 نهلة الهبيان
 وإذ البوح بين بينين..

الحيرة وأنا ربة القلم،  تدكني
وولية البوح وتدهسني غير  

آبهة تحت وطأة التردد ما 
 بين بين وبين! 

أتساءل وأنا أمام نظرات 
التائقة ذات جوع األوراق 

 :  وظمأ إليَّ
أأبقى في وهمي أتندى -

بمعسول قطره وأتطيب من  
أريج أقحوانه وأبتسم من  

ابتهاج محياه المالئكي 
الذي يفيض نورا سماويا 

 رائقا؟!

أم أنزلق إلى واقع تزكمني  
 فيه روائح البغض والبغي 

التي غممت سماءه، ويثقل  
روحي خضاب أراضيه 
الفياضة بدماء الطهر  

نازف فوقها إثر كلمة  ال
حق؛ فيالحقني الخوف،  

ويستأصل شأفتي الصمت، 
وتهجرني األبجدية إلى ال 

 رجعة؟!
أنحي الحيرة جانبا 

وأستجيب لألوراق في  
خدر، وأثمل معها في  
سكر، تخمرنا جالالت  

الوحي واإللهام، وتحفنا  
سكينة الحالة الفكرية 
والكتابية، يمر الوقت  

وتنقضي الحالة ويتوقف  
حي، يتشبع كالنا من  الو 

اآلخر حد االمتالء، نفترق  
على رغبات وليدة بالعود 

 وآنيات متعاظمة بالترك. 
في لحظة إفاقة أقرر عقد  
المقارنة وبدأ التجريب لما  

أكتب على واقعي وما  
أعايش، أترجل خيالي 

 وأمضي به في دروبه 

الشعواء؛ يعاجلني الزمن 
 بنتاجات التجربة القاسية، 

ليها الواحدة أسترق النظر إ
تلو األخرى، فال تمام وال  

بلوغ، تأرجح دائم بين كل 
قيمة وشعور، الشيء  

الوحيد الثابت دون تأرجح 
هو التضاد الواضح الذي 

يجتذ من روحي معاني  
كانت ذات حلم راسخة 

داخلها رسوخ الجبال دون 
 اكتراث بقال أوقيل، ثم … 

 ثم تأتيني الخالصة، فأدرك: 
وراق ما أن ما أنثره فوق األ

هو إال الوهم الخالص الذي 
سلطه الخيال علي يقيُنا  

مني بأن “ولنا في الخيال  
 حياة”

حياة ليست كالحياة 
شخوصها ليسوا  

كالشخوص، قلوبهم ليست 
كالقلوب وعقولهم ليست  

كالعقول، أفكارهم ضربا من 
مثالية خالصة، ويأسهم  
 وبؤسهم وسعادتهم لهي  

تمام الشأو ويكأنه ما بعدها 
 شأو.
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أتحسس روحي بعد التجربة 
ببقاياها التي ال زالت على 

 قيد الوجود داخلي تارة
 
 

واألوراق تارة أخرى؛ فال 
وجود لنسخ كربونية  

 متطابقة بيننا!
 أهاوش نفسي معاتبة: 

يا ليتني كنت في حروفي  
جذعة إذ أخضعتها لسأم 

 المقارنات المميت. 
متروكة في  وها أنا أجدني 

دربي تكبلني العوائق،  
تصفدني أغالل  

االحتماالت، متروكة لبراثن 
الحيرة هائمة دون هدى  
لطريق يسبله من يقوي  
وهن قلمي، ويقيم جدار  
روحه الذي أوشك على 
االنقضاض دون كلمة  

 تطبب جرح حلمه.
 يسائلني القلم:

 أو تجرحنا األحالم؟ –
أجيبه وأناملي تجاهد  

 نه: ارتعاشتها الحتضا

إن انفلتَّ من بين يدي  –
دون عود، وتركتني دون 
 وعد، واعتزلتني دون مد.

ما أنا بمفلت حتى -
 تفلتيني من بين يديك. 

 
لن أفلتك، وسأجهض كل  –

واقع معاٍد لك  ما استطعت  
إلى ذلك سبيال، واعلم أن 

منزلتك من روحي روحها، 
ومن نفسي عمادها، ومن  

حلمي ليله الذي يتجلى 
ائي سبب  فيه، ومن بق

رئيس لوجودي حية  
أتنفس، وإن تخليت عنك  

يوما فلن تكون فعلتي  
لشيء سوى أني امرأة ما  

لها حيلة أمام سلطان 
 دستوره البْين.

 نهلة الهبيان 
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 فيبي فرج 
 حلو وكداب

 كان سايب روحه ف وسط كتاب
 حلو و كداب

 ن أسبابكان قادر يصنع م
 تستدعي حضوره

 فيمضي غياب 
 والحجة غريبة اني كئيبة 

 وعيوني سحاب /غيمة ف غيبة 
 أول ما تحّل عواصف “أوووووووف” 

 بتمطر عيني وتمال الكف 
 يخطف من عيني ويرسم حرف 

 مكتوب من كحل عيون مش شايفة النوم 
يطلع ف األخر حدوتة وبطلها مالوش صورة 

 ف ألبوم 
 م على وش القهوة كمان مرسو 

 كل الحكايات بتؤدي إليك

 وانا تايهه بعيد مش القية عينيك 
 يمكن نظراتك مش بتشوف غير روحك بس

 الوش، الشعر، الدقن،اللبس
 هندمت الشكل ولسه النفْس 

تعرف تتمرد ع المفروض وتبطل تكدب على  
 روحك

 تقدر بصراحة تقول بوحك من غير تجميل ! 
 وتبطل ترمي الروح ف كتاب كعروسة نيل 

 حبة تكون كداب  وتبطل
وتبطل تبقى ف عز ما تغضب برضه جميل  

!.. 
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 إبراهيم طاُحون 
 

 أْمِري ع ِجيبٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْمِري ع ِجيبٌ 
ق ا اِلي ُيْشِبُه الغ ر   و  ح 

طَّط    ِفي حير ٍة و  أن ا م ْن خ 
 الطُُّرق ا

 ب ين  الُحُروفِ 
دُت النور  أسِبل ةً   م د 

 ف م ا ِليِلْلع اِشِقين  
ا ؟! ق   ِسرُت و  الغ س 

 ق لِبي 
ِكيم  الهو ى  – ِخصٌم   –ح 

تي  ِلع اِطف 
ْي أحُصد   اِن و  ْاجت م ع ا ك  ِضدَّ

ا ل ق   الق 

 ُكلُّ الَّذي
طَُّه ع ْن ألِف ت جِرب ةٍ   خ 

ى الع ين  و   ال  ف غ شَّ ِحبٌر و  س 
ا !  األُُفق 

ُبوني   ال ت حس 
 أُطوُف اآلن  ُمنت ِشًيا

ْوِلي أ   رِبي ب ات  ح  ُدوُر ف د 
ق ا   ُمفت ر 

 ِلي ِفي الغ راِم ف ت اةٌ 
ِدي  ش   أذه ب ْت ر 

اق  م ا  ا الع شَّ ك أنَّ ِمْن ق بِله 
ا  ع ِشق 

ُة الُحسنِ   ف ِريد 
 ت سِبي الناس  ، ف اِتن ةٌ 

رُتُه   و  السرُّ ِفي ُنوِره ا أبص 
ق ا  ر   س 

 م ْن ه ام  ي نُشدُ 
 ب عض  الدفِء ِمْن و ه جٍ 

 ث اِنيًة ِمثل  الَّذي م ا ع اد  
ا ب ق   س 

ْمع ةٍ   ك ش 
ا راُش ْاخت ار  ُصحب ت ه   و  الف 
ا  غ ًفا إالَّ ِبه  نا ش  م ا إْن د 

ق ا !  ْاحت ر 

هُمك    ي ا ُحبُّ س 
اِفي ِتي   ل ْم ي مُرْق ِبق 

ق ا  ا و  هللِا م ا م ر   ق ِد ْاست قرَّ ِبه 
 ل ك ْم ُأقاِسي

 ه وًى ال ت نث ِني ي ُدهُ 
ى و  ال ع ِن الفُ  ؤاِد ف ال أ رد 
ا !  ف ق   ر 
 أ ُموتُ 

باب ِة ؛ ال ْطِريِّ الصَّ  م ا ب ين  ش 
اب ِني م ْن ِسحُره ا   ت ُردُّ م ا ص 

ا  ف ل ق 
 ي ا ز هر  ق بِر الف تى

ًفا  ال ت ْبِكِني أ س 
اك  ف إنِّي ِمتُّ   ك فِكْف ن د 

ا  ُمؤت ِلق 
 ِفي الُحبِّ 

 أ فن ى ف أحي ا خاِلًدا أ ب دا
ْخت رت ُه   ل ْو لمْ  م ِقي ال  ي ُكْن ر 

ا !  م ق   ر 
 إبراهيم طاُحون 
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 قسم األسرة و المجتمع 
 ثمن الحرية 

 قصة لألطفال 
 بقلم وريشة 

 حازم إسماعيل السيد
 
 
 
 
 
 
1 

انطلق العصفوُر الشاُب في 
سرِب العصافير في فرٍح  
محلًقا في السماء الرحبة  

.. يجتاز الحدائق ، 
ار .. يمرُّ والجداول ، واألنه

أعلى المنازل ، والبيوت ،  
 واألشجار ..

ُل بحريٍة من مكاٍن إلى  يتنقَّ
مكاٍن بين أصحابه وأبناء  
عشيرته ، وفي آخر كلِّ  

نهاٍر يرجُع هو وجميُع أفراد 
 سربه إلى أعشاشهم بين

 
األشجار راضين مطمئنين  

 حامدين شاكرين
وهكذا لهم موعٌد دائٌم مع  

مطلِع شمس كلِّ يوٍم  
سعون ألرزاقهم ،  ي

ويستمتعون بالحريَِّة في  
السماء الواسعة واألرض  

 المفتوحة .
وفي يوٍم خرج  العصفوُر 

الشاُب مع رفقته كما اعتاد 
يتعرَّف على العالم من 

حوله .. ينظُر هنا وهناك 
.. يشاهُد ، ويالحُظ ، 

ويتعلَُّم .. نظر العصفوُر 
ليرى على البعـِد حـديقـًة 

، ذات خضراء  زاهيًة 
مساحٍة كبيرٍة .. بهُرُه  

جماُلها ؛ فقد كانت باسقة   
األشجار ، وافرة  الخضرة .. 
تمتلُئ بالزهور ، والرياحين 

.. 

دعا العصفوُر الشاُب أقرب  
أصدقاِئِه إليه ليقتربا من  

الحديقِة فيستمتعها 
بخيراتها ، ويتمتعان 

 بطبيعتها البديعة 
استجاب  له صديُقُه ،  

 ..وانطلقا إليها 
عرف العصفوران أنَّها 

حديقُة للحيواِن بما تزدان 
به من صور الحياة 

المختلفة ، والحيوانات  
المتنوعة األشكال واألحجام 

.. ثدييات ، وزواحف ، 
وطيور .. والجميع يعيُش  
خلف أسواٍر حديديٍة تتيُح 
مشاهدتها ، لكنها تمنُعها  

 من الخروِج ..
 
 
 
 
 
 
 
 

قه قال العصفوُر الشاُب لرفي
: 
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انظر يا صاحبي إلى تلك  –
العصافير الملونِة .. ألوانها 

 بديعة .. حمراء ، وخضراء 
، وصفراء ، وزرقاء .. في  
تنوٍُّع عجيب سبحان الخالق 

.. ! 
وانظـْر إلى غـذائهـا مـن 

الحبـوب يمألُ أقفـاصها ! .. 
وانظر إلى المياه النظيفة  
التي تتوافر عنـدهم ! .. 

حظوظون إنَّهم بالتأكيد م
فحياتهم سهلة مريحة ! .. 
إنهم بال شٍك يعيشون في  
جنِة هللِا على األرِض ! .. 
لو كنُت مكانهم لما احتجُت  
 إلى شيٍء آخر من الدنيا  

إنَّنا نخرُج من الصباح  
الباكر وال نعود إال مع  
الغروب .. وطوال هذه  
الفترة نبذُل جهًدا كبيًرا  

لنحصل  على قوِت يومنا .. 
لحبَّ ، ونطارُد  نلتقُط ا

الفراشات ، نصطاُد اليرقات 
ُض  ، والحشرات .. نتعرَّ

لمخاطٍر كثيرٍة : القطط ، 
والصقور ، الصيد ببنادق  

الصيادين ، أو الوقوع في  
 شباكهم وشراكهم ، وقد 
يموُت بعُضنا مسموًما  

بالمبيدات ، أو مصعوًقا  
 بأسالك الكهرباء ..

وبعد المجهوِد الرهيِب الذي 
ال النهار نعود إلى نبذله طو 

أعشاِشنا مجهدين وقد  
استهلكنا ما أكلنا خالل 

جهد يوٍم من الشقاِء 
 والتعِب ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهذه الطيور حظها أوفر  
وإن كانت محبوسة ،  
فيمكنك أن تعتبر هذا 

وسيلة لحمايتها ، والحفاظ 
عليها من أعدائها .. 
 فلماذا ال نكوُن مثلها ؟!
 : أجابه رفيُقُه العصفوُر 

 
لكنَّني سمعُت رآباءنا   –

وأجدادنا العصافير يقولون  
أن هذه العصافير الملونة  

المحبوسة فرَّخت في األسر  
جيال بعد جيل ، وقد  

اعتادت على هذه الحياة 
فال تستطيع أن تعيش  

خارج أقفـاصهـا ، بل وكثير  
منهم جـاءوا مـن بيئـات  

مختلفـة عن بيئتنا .. هكذا  
 ـا ! ..ُخِلقْت وهكذا ُخِلقن

اقترب العصفور من أحد  
هذه األقفاص .. حاول أن 

يدخلها لينال قسًطا من  
الغذاء بغير جهد .. كانت 
فتحات األسالك ضيقة ، 
 لكنه حاول أن ينفذ داخلها

نجح العصفور بعد 
محاوالت شاقة أن يدخل  
قفص العصافير ، وأكبَّ  
على الطعام يأكل ويأكل 

حتى أصابته تخمة شديدة  
ع الوقوف .. وما استطا

فرح العصفور بالطعام 
الوفير والماء النظيف ،  
 وظل على هذه الحال عدة
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أيام فزاد حجمه كثيرا ،  
وثقل وزنه ، ولم يستطع  

حتى الطيران داخل القفص 
 الضيق ..

مرَّ عليه رفيقه فرآه  
محبوًسا في القفص فرثي  
لحاله .. حول العصفور 
الحبيس أن ينفذ من بين  

ع ، كان األسالك فلم يستط
 حجمه كبيًرا ..

 قال العصفور وهو متألًما :
اآلن عرفُت أن الحرية ال   –

ر بثمن ..  دَّ  ُتق 
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 إنجي مطاوع 
في بالدي العربية تربيت  

على أن:العشق ُفجور ُتدفن 
 فاعلته..

 ح..الحب ذنب يستوجب لذب
الهوى خطيئة تستدعي  

 طلب الغفران.
ال تتعجب، هذا هو واقعنا  

 الجدب!!
 لذا..

فإني أهواك سرًّا؛ وعن 
الجميع أخفي حبك، داخل  

رحم حبي زرعت هواك 
لينمو بأمان، تغذيه مشيمة  

هواي رضا، تباركه  
همساتي لياًل لتزيد أواصر  
 محبتنا ويمتد جذر وجودك  
في حنايا روحي، استكنت  

وجودك في حياتي  ُمظللة 
 بالكتمان، تدربت على تبادل 

الحديث معك وحًيا ألحميك  
ت أي  شر العلن وتنصُّ

 إنسان.
تعلمت كيف أكون معك   

جارية وملكة يتقلب حالي  
، أتقنت كيفية   بتقلب أهوائك 
التحول لقارورة وجد تمنحك 

خلود الفردوس؛ وأمام  
اآلخرين مجرد تمثال  

رخامي، أو قتيل ضيَّعه 
 النسيان.

فأنا مولودة قلبك، فهال  
تلقيتني بقبول حسن! أبِق  

قلبي وأعلن العصيان 
صارًخا؛ أحتاجه اآلن أكثر 

من أي وقت مضى، 
أحتاجه أكثر مما يعني  
االحتياج؛ فأنت ليلي، 

عشقك سمائي، في حضن  
 غرامك ترقص أحالمي. 

 ال تنظر هكذا وتصمت.. 
نظرتك  تقتل هدوئي؛ فُكن  
 ك وني وعوالم فرحي، ُكن  

عشقي وسحابات جنوني،  
ُكن رقصي وسكوني، ُكن 

.. ألكون أنا، قل: يوًما   نت 
ضني  سنكمل بعضنا.  روِّ

بقبلة، أطِلقني بين سنابل  
حبات القمح شمًسا تدفئ  

ليلك، صاعقة تثقب أجولة  
حزنك ألعجنها  

ة يغلفها   حلوى..مودَّ
 الحب..

ليدوِّي دفك بتناغم، يرعش  
خلخالي رقًصا للقمر؛ 

ويمتزج  ليفيض النهر 
 البحر، ويلدا الحب..

اتركني أ ِهم على وجهي،  
راهبة تحبل من كلمة ورد،  
من لمسة حرف في عشق  

 الرب.
يا م ن ِمْن ناسوت بشريته  

خطوات أسير عليها في  
دربي، وفضيلته الهوت  

أصلِّي وأصوم في محرابه،  
يقربني إلى ربي القدوس،  

 أحبك شالاًل يغطيني.. 
أهواك  بال حد يحجمني،  

 عشقك بال رادع عنك وأ
يحجبني، يا سيرتي وكل  
ترجماتي، ومن ملك كل  

هفوات جنوني وعالم 
مغامراتي في دنيا أحالم 

 العشق.
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 حكايات رحالة
 محمد خالد

 
اشتم رائحة الفقر هنا، ضاربة 

في الزوايا، متفشية في  
االرجاء، تتساقط مع القطرات، 

وتتنتشر مع النسائم. هنا حيث 
حة العظمى؛ أن يضع  تكون الرا

رجل قدمية كالهما الى االرض  
دون صراع، ودون اصطدام.  

حينها ارى هذا الرجل الذي 
يفترش الحديد ملكا؛ والشاب 
الذي أسعفته قواه ان يجلس 

الى الباب صاحب جاه، 
والمحظوظ الذي يجلس إلى 

 الكرسي مالكا او ربما اله. 
هنا تجتمع رائحة الفقر، الى 

المزج  البساطة لتصنع من
االسطورى بينهما طينة هذا  

 الفرعون المصري.
 
 

 
وهنا أجد الفلسفة ضاربة في 

 االعماق؛ ان تتأمل هذا الكائن
االسطورى، وصبره، وحكاياته 

التي ال تنضب ابدا، وشجاراته،  
وابتسامته التي تتولد من 

 معاناته
 العظيمة.

هنا ترى قدرة هللا جلية في كل 
ركن. ان ترى كيف يتكيف  

شد ويتشكل تثق في قدرة هللا الح
على الرسم والخلق؛ ان ترى 

الصراع يجعل االبتسامة تنقذ 
الموقف فتجد طريقها عنوة الى 
الوجه والقلب؛ تعرف قدرة الفن 

على خلق الجمال وابتداعه. هنا 
اجد انني انتمى الى كل ما هو  

 بسيط وفقير.
استمع جيدا الى مريد االولياء؛  

ليصل.  الذي يسرف عمره سفرا؛ 
واستمع جيدا الى العجوز الذي 

يخاف الوصول. والى الشاب 
الذي يقف متذبذبا مابين الرغبة 

 في الوصول والى مخافته منه.
هنا اجدني انا؛ كما وصفتني 
امي. رحالة ال يصل وال يمل.  

وعاشق ال يكتفي بعشقه وال 
 يستنكف عنه.

بداية كنت قد قررت السفر 
وحيدا عساني استكشف ما يمر  

ي؛ ان اجد دائي؛ ان اصل الى  ب
 عمق ذاتي فارويه ليزهر من  

 
جديد. غير انني اعتذر االن 

الى كل هذه االقصوصات التى 
 روت روحى؛ فاطمأننت. ورغم

الصخب والضجيج انتشيت 
 بهدوء ال مثيل له.

حقيقة ال ادرى انسمات الهدوء 
هذه نسائم البحر الذي اذهب 

له؛ ام نسائم البحر الذي اذهب 
 به.

هؤالء البشر يستحقون ان 
يوصفوا بالبحر، بجماله، وقوته. 

هدوءه، وعنفوانه. رزانته،  
وطيشه. عقله، وجنونه. هذا  

السواد األعظم من البشر عظيم 
 لتجلى روح هللا فيه. 

هذا الفقر الضارب بجذوره يرهب 
حقا، غير انه ال ينتصر برهبته. 
تشعر فيه بالعجز نعم، غير ان 

تجد فيه  جمال بساطته اعظم.
الظلم الريب؛ غير انك ال 

تستطيع ان تحبس أنفاس النور 
 فيه.

لن تنتهي الحكايات أبدا، رغم 
اننا ننتهي. لذا فرحلتي ستتم 

حتى ولو انتهت احرفي 
 .وانتهيت
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 شجاًعاكان 
 عبير مصطفى 

 
وبين شقي الرحى كان يحيا.. 

يحيا مهمشا على شاطئ حياة 
ها.. لم لم يختر أي تفصيلة في

تشغفه أيامها حًبا، ولم تأته 
نسائم الرضا على أعتابه زائرة 
من قبل.. لم يثر، ولم يحتج، 

وكيف له أن يفعل؟ وقد ولد 
ليجد نفسه مسؤواًل عن خمس  

شقيقاٍت معلقات برقبته بعد 
رحيل والديه بذلك الحادث 

األليم.. خمس أرواٍح يؤول  
مصيرها إليه وحده، خمسة أفواه 

ر قوت يومها بلهفة، جائعة تنتظ
فقط… قوت يومها، لم تحلم 

أُين منهن بالتعليم في ذات يوم، 
فالعلم رفاهية مطلقة بالنسبة 
آلمثالهن… فغاية ما تطمح  

إليهم إحداهن هو الستر، 
والستر ال غير.. كان يدرك ذلك 
 ويسعى جاهًدا بكل ما أوتي من 

قوة ليحظى ببضع جنيهات زائدة 
 تخفف ولو قلياًل من شظف

العيش، وكانت شقيقاته 
تستقبلن تلك الجنيهات القليلة 

بفرحة تكاد أصداؤها تصل لعنان 
 السماء..

ولكن… ما الحل اآلن وقد قام 
رب العمل بفصله وألقاه على 

قارعة اليأس، ببن مطرقة الفاقة 
 وسندان العوز.. ؟ 

إنه لم يعرف عماًل آخر غير  
هذا منذ شب عن الطوق، ال 

اة.. لطالما خبرة لديه في الحي
عاش منزوًيا منعزاًل عن الرفاق، 

فإلى من يلجأ في محنته هذه؟ 
 وأين الخالص..

إن الغد يبدو أمامه في هذه 
 اللحظة حالًكا مظلًما..

ال سبيل النفراجة قد تبدو 
 تباشيرها في األفق..

يبدو أنه سيسلك ذاك الطريق 
المختصر لينجو بنفسه من هذه 

 الحياة البائسة..
ات نحو ذلك الكوبري اتجه بثب

الذي يعبره يومًيا وهو في 
طريقه للبيت، وقف لبرهة ينظر 

لمياه النهر، شرد قلياًل لينتبه 
علي صوت قطراتها وهي 

تناديه، تستحثه اإلسراع، تعده 
بحياة سرمدية ال حزن فيها.. 

حياة ذات طابٍع فيروزي، يا 
 هللا.. !! إن تلك القطرات تعلم

ه من أن  بعشقه لفيروز، ال بد ل
يلبي النداء ليلحق بهذا الخلود، 

ليتخذ القرار إًذا، فذاك العرض  
لن ينتظره طوياًل، وربما لن 

يتاح له لمرة ثانية، قليلون هم 
من يلمحون الفرصة وهي تلوح  

في األفق البعيد، فيحلقون 
القتناصها، ليكن شجاًعا اآلن 
أو ليقبع في قوقعة ُجبنه إلى 

 األبد.
ر… ثم في ها هو يعتلي السو 

لمح البصر كان يغوص في 
المياه الباردة.. حدثته دواماتها 

بأنه قد نجح في االختبار، 
 وأنه… كان شجاًعا حًقا.

أغمض عينيه في انتشاء،  
بينما تجتذبه األمواج نحو  

 األسفل.
 عبير مصطفى
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 فريدة شقير 
 
 

In your silence 
 
In your silence, I 
see you smile.. 

For which I reach 
out that extra 
mile.. 

 
In your smile, there 
lies a blaze.. 

That burns me 
softly behind a 
glaze .. 

 
In that blaze lies 
my place 

 
Towards which I 
head with a feisty 
pace ! 

 
In my pace, I feel 

your shield  .. 
Protecting me from 
dangerous fields .. 

 
In your shield I find 
my peace .. 

Where time stands 
still, and I am at 
ease . 

 
In your gaze, I 
stand still and 
whole.. 

My centre lies 
inside your soul. 

 
In that blaze lies 
my place.. 

Towards which I 
head with a feisty 
pace 

 
In your smile, there 
lies a blaze.. 

That burns me 
softly behind a 
glaze .. 

 
In your silence, I 
see you smile.. 

For which I reach 
out that extra 
mile.. 
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 الصحة النفسية 

 محمد رضا كافي 

متالزمة التعب المزمن  

 Chronic)باإلنجليزية:  

fatigue syndrome  أو

 ( CFSاختصاراً 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

يشير إلى حالة من التعب 

المتكرر والمعاود، وال 

تختفي اعراض التعب حتى 

بعد الراحة. ولقد تم التعرف  

على هذه المتالزمة في  

البلدان األنجلو سكسونية في  

 منتصف الثمانينات. 

وتعتبره منظمة الصحة  

العالمية مرض عصبي  

خطير وهو على القائمة  

األمريكية لألمراض المعدية 

 يدة، حيث ان أسباب الجد 

هذا المرض ليست واضحة 

 بعد.

 األسباب المحتملة 

توجد العديد من األسباب 

 ولكن إلى حد اآلن ال يمكن 

الجزم بواحدة منها على أنها  

 سبب المرض، لذلك يعتقد 

أنه مرض متعدد األسباب. 

 واألسباب هي اآلتية 

• سبب فيروسي كفيروس  

MLV   أو فيروس إتسن

 بار )إلتهاب الحلق( 

 • العدوى الفطرية 

• عدم إنتظام األسنان في  

 الفك

• التعرض إلرتجاج في 

المخ أو صدمة دماغية  

ناتجة عن إرتفاع درجة  

الحرارة الجسم أثناء  

األنفلونزا )خاصة عند 

 الطفولة( 

 • الصدمة النفسية 

 • االكتئاب الشديد 

 • اضطراب في النوم 

• سوء تصرف الدماغ تجاه  

 التوتر 

 • اضطراب الجهاز

 العصبي الذاتي 

 • اضطراب مناعي 

• نقص في الكورتيزون في  

 الجسم 

 • قصور الغدة الدرقية

• اضطراب في مادة 

 السيروتونين واألدرينالين 

• على الرغم من تعدد 

األسباب إال أن الكثير من 

 العلماء ال زالوا يعتقدون أن 

هذا المرض هو نوع من  

الهجاس" أوالعصاب  

الهستيري، فهو عبارة عن  

 الة من الوهن العصبي ح

 

. لذلك يدرج هذا المرض 

باإلضافة إلى أمراض 

تشبهه كالفيبروميالغيا ضمن  

 األمراض العصابية في 

المملكة المتحدة، وفرنسا 

 ودول جنوب أوروبا. 

• سابقا ربط بعض الباحثين  

 -"فيروس إكس إم آر في" 

والذي لم يكن معروفاً حتى  

بأورام  -ذلك الوقت 

زمة التعب البروستات ومتال

المزمن. مما أدى إلى اهتمام 

كبير لدى المجتمعات  

العلمية والمرضى قبل أن  

 يتم دحض ذلك فيما بعد.

 األعراض: 

• الشعور بالوهن العصبي  

 )تعب شديد(.

• عدم تحمل الكثير من  

 المجهود العقلي والعضلي 

• ألم عضلي غالباً ما يشبه  

 آالم اإلنفلونزا 

• ألم بالمفاصل دون  

 إلتهابية  عوارض 

 • صداع نصفي متحول 

 • آالم الرقبة 

• اضطرابات كربية وقلقية  

 )نوبات الهلع( 

• اضطرابات في النوم )نوم  

سطحي تولد حاالت من  

 فرط النوم وتعب نهاراً( 

 • تقلصات عضلية ورعاش 

• صعوبة في التوازن 

 والمشي )الشعور بالدوار

والغثيان،الشعور بفقدان  

 اإلتجاه( 

جهزة  • عدم تحمل األ

 اإللكترومغنطيسية 

 

• خفقان وضيق تنفس  

 ومشاكل في البلع 
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• الرهاب )وخاصة رهاب  

األمراض، وهو عادة ما  

 يكون نتيجة للمرض وليس 

عارضاً حقيقياً له؛ رهاب 

 الساحات(

• اضطرابات سمعية  

بصرية )طنين، تشوش  

 الرؤية( 

• اإلختالل العقلي )قلة  

تركيز، ضعف في الذاكرة 

في األفكار   الحينية، تبعثر

والكالم، الشعور بالضبابية  

 وحتى التوهان....(

• تعدد الحساسيات وخاصة  

تجاه المواد الكميائية  

وحساسيات غذائية خاصة 

 ضد القمح

• ضعف مناعي جزئي  

وبسيط مما يسبب حاالت  

 زكام متكررة 

 • آالم في الحلق 

• ألم أو حتى إنتفاخ العقد 

 اللمفوية برقبة واألبط 

جهاز • اضطراب ال

الحراري )برودة شديدة، 

 تعرق، الشعور بالحرارة( 

• اضطرابات هضمية  

كعسر الهضم وخاصة  

 متالزمة القولون العصبي 

 

 • خلل الوظائف المستقلة 

 التشخيص: 

ال يوجد طريقة تشخيص  

محددة للمرض وهو يعتمد  

 على المريض نفسه وعلى 

طريقة التشخيص  

 االشتباهي، حيث يتم اختبار 

 

لممكنة التي كل األمراض ا

 تسبب نفس األعراض،

األمر الذي يبدو صعباً من 

 الناحية المادية والنفسية 

للمريض. وبصفة عامة 

 يعاني مرضى متالزمة 

التعب المزمن من عدم تفهم 

المحيط العام لهم وحتى 

األطباء أنفسهم هناك منهم  

من ينفي وجود هذا المرض 

األمر الذي يعقد حالة  

المريض وعموماً يعاني  

غلب المرضى من مشاكل  أ

اجتماعية في العمل والمنزل 

ومنهم من يكون مجبراً على  

اإلنزواء والتقوقع والعيش  

بالتالي في قفص المرض 

ومحاولة التفسير الذاتي 

لألعراض. في النهاية  

فغالبية المرضى يعانون من  

االكتئاب أو اضطرابات  

 القلق العام.

 التنبؤ بمستقبل المرض 

المزمن  متالزمة اإلرهاق 

هو مرض حميد. في بعض  

الحاالت قد يشفي المريض 

منه تماماً. أال أن االكتئاب  

 الشديد يعتبر أكبر خطر 

يهدد مرضى متالزمة  

 التعب المزمن

 العالج

أثبتت دراسات أن التمارين  

 والعالج السلوكي المعرفي 

يمكن أن يكون لها تأثير 

 إيجابي، في حين أن وتيرة 

ت  مناسبة نادى بها مجموعا

 من المرضى لم تعمل. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أسامة سعد الدين 
 غريب ذاك النابض في صدورنا
كيف يمكن ان تزهر حياتنا ان 

وكيف اذا  , ارتوى بما يشتهي
حرمنا مما نريد..تنطفىء 

و يكاد الكون بمجراته   الشموس
 ان ينتهي..

نجم صامت بداخلك ان اشتعل 
انت   وان ُأنهك استهلكك أنارك

لمحبة ترفعك وعالمك. لبنات ا
من شتات الطريق ويكتمل 

البنيان االوردة الزرقاء تصبح 
موردة, مقلتيك كالبلور تلمع 
حتى في ظالم االزقة,اقدامك  
تشعر بانها اخف حتى حالك 
الفقير,اصبحت تغنيه الرقةو 

تتشكل من جديد بالحنان 
 كانسان

مرارة  ,عذاب الحرمان,اما الفقد
ليتهم ينتهون سريعًا ..االغتراب

لحريق كال كٍل منهم وحش كا
يذبح بأنصال باردة وقوة ماردة 
يحيل الفقد إلى فقدان وبداًل من  

أن تنسى تذهب أنت الى 
النسيان. ربما لن تشعر ما 

 اكتب لكني اعتدت على الهذيان
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 اسماء عادل
 سيدي.. سيدهم.. سيد القبيلة

 
 سيدي

 أنا مدمنة حبر 
دعني أخبرك كيف أصبح  

اناالحبر ادم   
أكتب خوفا من الوحدة.. 

أكتب عن نواقصي و  
خذالني.. عن ضعفي و  

قلة حيلتي عن رغباتي و  
 مخاوفي 

عن حريتي التي ال أجدها  
 على الورق 

سيدي أكرة هؤالء الذين 
يعتقدون أنهم يحبونا و  

 بحجة أنهم يحموننا  

يتحكمون في أنفاسنا.. 
سيدي من يحب يدعم  
ويسند يقوى.. يمد يد  

مساندةالعون و ال .. 
سيدي أكتب ألعيش في  

مع أناس  حياة أخرى 
أخرون.. أحب البطل و 
يحبني.. يصارع ألجلي  
يقول لي أنني أرضه و 

طينه و يستقر على 
صدري.. يركل العالم كله 

ليستقر بين أضلعي.. 
ليضمني.. ألشعر بالدفء  

و األمان بين السطور.. 
ليكتب لي قصائد الشعر..  

ليربت على كتفي ليشد  
.. ألمن في  ظهري 

حضرتة.. هو ال يتركني  
أبدا.. أسحب الورق و  
الحبر و أنادي سيدي 
يحضر السيد.. سيدي 

لست عنيدة.. وال متكبرة 
لست ضعيفة وال خاضعة..  
أنا امرأة عاشقة.. ال أنتظر 
من بطلي اال العشق.. أن 
يتحسس روحي أن يحترم  

 عقلي أن يظل دائما مبهور  

بي.. أن يستمع لي  
ينظر لي و  بشغف.. أن 

كأني أخر نساء الكون. أنا 
 ..يتعامل معي كطفلة مدللة
سيدي.. عمري مغتصب.. 

 ..أعيش كما يحلو لهم
لذالك أريد أن يكون لي 

عمر أخر على الورق.. 
بين الكلمات.. لعل يقرأني  

شخص أخر ذات يوم.. 
حتى لو بعد مماتي و حتى 

لو لم يكن يتحدث لغتي.  
فقط أريد أن يلمس كالمي  

أحدهم قلب .. 
أكتب ألني أريد أن 

يسمعني أحد. أن يفهمني  
أحد.. كل ما حولي يفقدني  
ثقتي بنفسي.. و الكلمات 

 ..أخر ما أتمسك به
أكتب ليعلم أحبتي .. عما 

كنت أعانية لو غدر بي  
الزمان. لو أخبرهم عني 
هم لالسجان أنني قاسية.. د

حينها على موضع كلماتي  
ليغفروا لي.. اكتب ألني  

الغفران استحق  
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أكتب ألني أعلم أنني  
سأموت.. و لو لم يحالفني  

الحظ ألعيش.. فأكون 
عشت هنا على السطر بين 

حبري ودمي المحترق  
 ..بصدري 

سيدي ال أكتب ألجدك.. 
لست مجنونة وال مصابة  

بالتهيئات.. أنا خلقتك من 
الحبر و من روحي لتكون  

 ..قريب و تؤنس وحدتي
سيدي أخبرت صديقتي  

. عن روحي أمس عنك.
المعلقة بك.. قالت لي في  

البداية انك وهم.. ثم  
أخبرتني أنك الجزء األخير  

المتبقي من نفسي أحبه و  
أتمسك به.. لذالك ال أريد 

 ..أن أفقدك فأفقد نفسي
سيدي أدعوا لي هللا أن ال 

 ..أفقد ما تبقى مني
سيدي لو توقفت عن  

مراسلتك أعلم أنني في  
غيابة الجب وروحي 

تلتهمني.. سيدي   السوداء
 الدوائر السوداء حولي  

تتسع.. أخاف أن أسقط 
 ..في أحداها

سيدي ادعو لي 
بالخالص.. ادع لي أن 

 ..تعود لي نفسي
سيدي كن في أمان و 

 حرية 
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 إيمان صالح 
 

هناك من يأتي إلى الحياة 
كعابر ؛يترك أثرًا خفيفًا  

 للريح
رائحة عطرة تصبح ماض  

نها تبقى بالقلوب التي ال  لك
 تنسى هذا العابر

 سيلقي التحية على العالم
 كل العالم حتى من يبغضه
سيعطي للجميع بسمة  

 دافئة ثم يرحل 
سيترك دمعة أخيرة كقبلة  
على وجه الحياة ليتهاوى 

 إلى قدره األخير.
 

 

 

 

 



 جريدة الفكر الحر 
 

 31 جريدة الفكر الحر 

 الموت 

 صفاء حسين العجماوي 

 

 

 

 

 

عندما كنت صغيرة لم أكن 
وفاة  أعرف ماذا يعني

 أحدهم؟

الموت ذاته ال أعلم ما هو، 
ولكني أعرف أني لن أراه، 

ويجب عليا أن أخوض 
حرًبا ضروًسا للمحافظة 

على صورته وذكرياته معي  
حتى ال يغرقها طوفان  

 النسيان.
أشعر بالفقد، وبالوحشة. 

أحس بالضياع والتيه. 
الدموع ال تتساقط من عيني 

فقط، ولكنها تمأل روحي.  
فؤادي، لتفقد  األلم يسكن

الحياة بريقها. بضع 
ساعات، وينتهي كل شيء، 

 وأعود كما كنت مع بعض  

األمل بعودة الفقيد محماًل  
بالحب لنكون ذكريات أخرى 

 معا.

اليوم كبرت، ولكني ال أزال  
على جهلي بحقيقة الموت،  

لم يتغير في شيء سوى  
تحول الساعات إلى شهور 

أو سنوات قبل أن يطمر  
ه، لم يعد ناك النسيان ذكرا

أمل في عودته، ولكن في  
  حلم كالحقيقة يجمعني به.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عصام أمين
 

 فاتح كتابي 
 صفحته 

 بتقول امين 
 شايف في نيلك 

 ضفته 
 بتحب كل الطيبين 

 مصري وفوق 
 ترابك رسمته 

 سارق مالمحه 
 من سنين العاشقين
 ساكن غرامك دنيته 

 حبك لقلبه
 اقوي دين 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 اسراء أحمد البكري 
 

وأشتاُق إليك  فيمنعني كبريائي من السؤال  
…  عنك 

وكلما هممُت في أن أحدثك فإذا بعقلي يسرد  
 عليا شريط أفعالك فأسأل عقلي

 أين كنت حين بدأت أحبه 
 فيناديك  قلبي ويقول لك :

 وكيف الهروب منك  وكل الطرق تؤدي إليك  !
 !وكيف الهروب منك وكل الذكريات أنت  

!  وكيف الهروب منك  وكل الحب أنت 
 !  وكيف الهروب منك وكل نبضي أنت 

… أليس  هناك سبيل للهروب   أخبرني بربك 
 منك  إال إليك  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 سيد عبد النبي محمد 
 
 

 أ ك ثُر ِمن  ِإِحتم الٍ 
ِريعٌة بيِن أن اِمل  ي دِة   –ت دوُر ِسب حتُه س 

ت اة بالت سِبيِح . ف   ُتت ّمِتُم ش 
وت ُة بأ شِد ِعبا راِت ال سب اّب  ف ّجأٌة ي عُلو ص 

 أل حِد الُعماِل أمامُة .
فت اة  –ي هدُأ  ش  ُتعا وُد ِمسب حِتِة ال دور اّن و 

أّن شًئ لم ي حُدّث   .ِبالت م تمِة وك 
 

 
 
 
 
 

 


