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 جريدة الفكر الحر
 

ئيس مجمس االدارةر   
 

 نياد كراره
 رئيس التحرير
 أحمد سعيد
 مدير النشر
 دمحم رضا كافي

 
 

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

ىدفنا اثراء العالـ بكتاباتنا 
 ككتابات المبدعيف

 
كمنحو النكر الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالـ 

 كمو
فالكممة ك القمـ سالح فى 
كجو التخمف كالجيل ك 

 القمع
حريررئيس الت  

 شخصيح العذد
 إدساى عثذ القذوش



 

 

 

 ًٍهاد كرار
 

إلى الذي سيرقب انتياء 
 العالـ معي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ..أييا الغريب
اليـك حيف أتيَت إليَّ لـ 
أستِطع أف أتذكر أسباب 

غضبي منؾ، ابتسمت أماـ 
ابتسامتؾ، فمَنحتني عناًقا 
أنَبَت المزيد مف الزىيرات 

الصغيرات بقمبي، كَمحا كل 
الدمكع المتبقية مف ليمة 

 .أمس الغاضبة
زي، بعد أف أتعمـ عزي

 تركتني أمس، لـ أَنـ إال 

 
ُقَبيل الفجر، حينيا رأيتؾ 
ـٍ ما، جمسنا عمى  في حم
الشاطئ نرقب الغركب، 

فرأيت المدَّ عاٍؿ جًدا 
كالشمس كالقمر مجتمعاف 

 !مًعا
تعجبُت جًدا، أَشرَت لي 

عمى مرمى البصر، فرأيُت 
مركًبا شراعيِّا صغيًرا 

تتالعب بو األمكاج عمى 
ال تركتو يرحل الشاطئ، ف

مع الريح كال جعمتو يرسك 
بيدكء، مدّّ كجزٌر في كقٍت 

 !كاحد
 .صمتنا بترقب كحذر
تساءلت: أحاَف كقت 

الرحيل؟ ىل اليـك ىك اليـك 
 المكعكد األخير؟

 :أخبرَتني بصكٍت مطمئف
ال، ال، ما زاؿ لدينا  -

 .كقت، ال تقمقي
نظرت إليَؾ ألتأكد، أخبَرتني 

حف عيناؾ أالَّ أخاَؼ كن
 .مًعا

أسَمعَتني مقطكعًة مكسيقيًة 
 ىادئًة كدندنَّا مًعا أغنيًة 

 
بسيطة، ابتسامة عينيؾ 
تغمرني سكينة، دكًما ما 
ُتنِسيني عيناؾ كل شيء، 
كرأسي حينما يستند عمى 
كتفَؾ أممؾ العالـ، كحيف 

يغفك كفي داخل كفَؾ 
يمنحني السالـ، مجرد 
كجكدؾ ُيطيِّب كل اآلالـ 

كد حتى بيدكء كدكف مجي
 !كلك كنَت حمًما ما

استيقظُت كأنا عمى يقيٍف 
أنَؾ الفرح، كأف رغـ كل 

شيء، ال شيَء أجمل مف 
أف نرقب انتياء العالـ مًعا 
كننتيي مًعا، فيـك كحيد 

رائع معَؾ ُيغنيني عف عمٍر 
 .كامٍل طكيٍل بعيٍد عنؾ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

أمنيتى لمعاـ الجديد أف تختفي األفالـ 
كالمسمسالت التى تحض عمى 

 حساـ باظة البمطجة.ً 
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إصدارات دار الفكر الحر 
 لمنشراأللكتركني

 

راب ض٘اح فٚ دّٞا م1

هللا ىيناذة دمحم 

 اىثطّٜٞ٘

 

مراب أٗراق اىذة 2

األخٞرج ىيناذثح ّٖاد 

 مرارٓ 

 

مراب عيشاُ ذعٞش 3

ٍرذاح رتاعٞاخ 

ىيناذة ضٞذ عثذ اىْثٜ 

 دمحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 فاطمة الزىراء
 األحالـ

لماذا تزكرني في األحالـ 
كل ليمة..؟ لماذا تحتل 
نا جزءا كبيرا مف تفكيري.. أ

لست لؾ ك أنت لست لي.. 
 فمماذا تصعب األمكر..؟

أعترؼ أف الخطأ خطئي.. 
ىناؾ سندريال كاحدة ك 

أمير كاحد.. ك ال كجكد في 
القصة لسندريال بديمة.. 
حتى أنا زارتني الجنية في 
تمؾ الميمة.. ألبستني 
فستانا ك حذاء ال مثيل 
ليما.. لكنؾ لـ تمحظني.. 
كنت منشغال بيا.. أخذتؾ 

عالـ اخر.. ك تركتؾ  إلى
ىناؾ بمفردؾ.. لقد عدُت 
عند منتصف الميل.. ك 
عندما انخمع حذائي لـ 

أتركو.. عدُت ك أخذتو.. لـ 

يكف يتبعني أحد ك لـ يكف 
ليمحع أحدىـ ىذا الحذاء 

 لك تركتو..
لقد أعطيتؾ قمبي عف 
طريق الخطأ.. ك أنت لـ 

تمحع كجكده بيف 
أغراضؾ.. ك ىا أنا أحاكؿ 

.. لكف دكف أف استرداده
 يالحع أحد..

لقد أعياني ىذا الحب الذي 
ال أستطيع البكح بو ك 
أخشى أنو ال يمكنني 

اخفاءه.. فصرت أسيرة بدؿ 
أف أككف أميرة.. صدقني 
لقد ُفقدت ك لـ يمحع أحد 

 غيابي..
لماذا حدث كل ىذا.. ال 
أممؾ ليذا السؤاؿ اجابة.. 
لكنني كاثقة أف ما حدث لـ 

 جنبو..يكف مف الممكف ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

منيتي لمعاـ الجديد شفاء أمي أ
مف كل سقـ كأف يعينني هللا 
في تحصيل العمـ كأف أزداد 

 قربا منو عز كجلً 
 أحمد دمحم قشكة
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 مجدي محروس 

 أحالم فى مهب الريح 

بكلِّ حيكية الشباِب كنضارتو، 
راح يقفُز درجاِت السمـ المتآكل 
في ذلؾ البيت القديـ، كانت كلُّ 

خمجٍة مف خمجاتو تنطُق 
بالفرحة كالسعادة، كىك يحمل 
بيف يديو الشيادة التي طالما 

ـَ بالحصكؿ عميي  ا ..َحِم

أماـ عينيو تراقصت صكرُة أمو 
العجكز، كقد انحنى ظيُرىا، 
كضاع عمُرىا خمف ماكينِة 

الحياكة، عمى أمل أف يتخرََّج 
 كيحصَل عمى الشيادة الكبيرة..

ىتف بأعماقو، كىك يقفز آخر 
درجتيف نحك السطكح حيث 

الحجرة الكحيدة التي يقطف بيا 
 مع أمو:

لقد انتيى كلُّ شيء يا أمي،  –
نتيى عصُر الحزف كالشقاء، ا

نعـ .. نعـ انتيى يا أمي، 
سنقذؼ بماكينة الحياكة مف 

 ، النافذة، كلف تعممي بعد اليـك
أنا َمْف سيعمل، نعـ يا أمي؛ ىا 
ىك األمُل قد تحقق، كحصمت 

 عمى الشيادة يا أمي .

دفع باب الحجرة، فكجد 
بمكاجيتو جسدًا ضعيفًا، حفَر 

تِ   عميو الزمُف أعكاما تعدَّ
 الستيف ..

بأعمى الجسد عيناف غائرتاف، 
 يمكح فييما ألف تساؤؿ كتساؤؿ 

لكَّح بالشيادة ىاتفا بفرحة، كىك 
يحتكي ذلؾ الجسد الضعيف 

 بيف ذراعيو :

 نجحت يا أمي .. نجحت . –

 انطمقت الزغاريد .

 انتعش األمُل في القمكب ..

 لمع بريُق السعادة في العيكف.

 بعد أياـ ..

 .. كاف بالشارع

 كبيده مسكغات التعييف .

 أخذ يسير ..كيسير ..

 أياـ كشيكر كسنيف مضت ..

 كىك ما زاؿ يسير كيسير ..

 مات األمُل ..

 اختفي البريُق ..

 ازدادت العيناف الغائرتاف جحكظا 

ازداد الظيُر انحناًء كالجسد 
 نحكال ..

صكُت ماكينة الحياكة ُبحَّ مف 
الصراخ ..كىك ما زاؿ يسير 

 ..كيسير 

 كبيده مسكغات التعييف ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

أتمنى أف نحظي بحياة آدمية كأف تنبت 
ي قمكبنا...المشاعر كاإلنسانية ف  

 عصاـ اميف
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 ...دالؿ امرأةحكائيات 

 عفاؼ سعيد

 

رمقتو زكجتو بنظرة تحمل 
في ظاىرىا الغضب كفي 

ىل ستناـ  –باطنيا الدالؿ 
 –اآلف ىز رأسو باستسالـ 

نعـ؛ كعادتي كل يـك رفعت 
حاجبيا كزمت شفتييا 

انتظرني نصف  –كقالت 
ساعة فقط ألنيي كاجبات 

عندي عمل  –ابننا 
صباًحا؛ سأناـ في نفس 
كقتي اليكمي؛ ما الجديد 
؟ زادت حدتيا كبدا  اليـك
 –امتعاضيا عمى شفتييا 

ال  –أال تدري ما الجديد؟ 
نكست رأسيا ثـ قالت 

جاء الشتاء؛  –بطفكلة 
كأنت تعرؼ أف أصابع 
قدمي تتجمد؛ فيمف 

سأدفاىا إذا ذىبت لمنـك 
قبمي االرىاؽ يمتيمو؛ 

ذىبت لمنعاس قبل  عينيو
؛ لف  –جسده  ليس اليـك

انتظر تركيا لمغيع 
يفترسيا؛ جاؿ في راسيا 
الصغير كل خاطرة كشؾ؛ 
بدًءا مف ىل يمكف أف 
يككف قد كرىيا كأحب 
غيرىا؛ نيايًة إلى لزـك 

طمب الطالؽ؛ مركًرا بمعنة 
جفافو العاطفي كتجمده 

الركمانسي كتحجره 
اإلنساني؛ فرت مف عينييا 

رة عمى حظيا؛ دمعتي حس
أنيت كاجبات ابنيا كأدخمتو 
سريره؛ دخمت غرفتيا بحذر 

كتمددت في بقعتيا مف 
الفراش؛ تنيدت تنييدة 

ثقيمة بحجـ الضيق القابع 
عمى صدرىا؛ رمقتو بطرؼ 
عينييا كىي تستمع لصكت 

غطيطو؛ إال أنيا لمحت 
اسنانو البيضاء تبتسـ في 

الظالـ؛ كشعرت بقدميو 
قدمييا  الدافئتيف تمتد نحك

 –المثمجتيف كىك ييمس 
سبقتؾ ألدفأ لِؾ قدمي أدفأ 

قمبيا فادفأت لو عمره 
 بأكممو

 

 الخيانة 
ىي انتياؾ أك خرؽ لعيد 
مفترض أك األمانة أك الثقة 

التي تنتج عف الصراع النفسي 
في العالقات التي بيف األفراد أك 
بيف المنظمات أك بيف األفراد 
كالمنظمات. في كثير مف 

اف، تحدث الخيانة عند األحي
دعـ أحد المنافسيف أك نقض ما 

تـ االتفاؽ عميو مسبقا أك 
القكاعد المفترضة بيف الطرفيف. 
كيشتير الشخص الذي يخكف 
اآلخريف بالغادر أك الخائف. 
يشتير استخداـ الخيانة أيضا 
في المجاؿ األدبي كفي كثير مف 
األحياف يقترف بالتغير المفاجئ 

ك يككف في أحداث القصة أ
 السبب فييا.
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 عُٞ٘ اىقية

 زيزيت سالـ
 

 تمكثيف بالساعات
تتطمعيف الى صندكؽ 

 الرسائل
 تعيديف قراءة ما كتب
تدققيف النظر في 
 التكاءات الحركؼ

تحسدينيا أف لمست 
 أناممو

تخاطبيف صكرتو 
 كتشتكيو الييا

تبحثيف في قامكس 
 المعاني

عف مرادفات مماثمة 
 لمكممات

تجديف معاف أخرى  لعمؾ
 ليا

 فأنت ال تدريف
لماذا تقرأيف الكممات 

 كميا )أحبؾ(
 يفكتؾ مكعد القراءة

 كمكعد الكتابة
كالدرس كالطعاـ 

 كالخركج
 تفكتؾ المكاعيد جميعيا
كمازلت تحممقيف في 

 صندكؽ الرسائل
 

 تشفق عميؾ الساعات
 فتبحث لؾ عقاربيا
عف مخرج مف ىذا 

 األسر
 ترتديف مالبسؾ

الى طبيب  كتذىبيف
 العيكف 

فال يمكف أف يصيبؾ 
 العشق

 كىك ال يشعر بؾ

تمبسيف العدسات 
 الجديدة

 كتعيديف قراءة الرسائل
 كال تدريف

لماذا تقرأيف الكممات 
 ذاتيا )ال أحبؾ( .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذَْٚ اُ ٝصثخ اىعاىٌ مئ ٗطِ تٔ 

..اٍاُ ىيجَٞع  

  .ٍعار خٞرٛ

 

أتمني في السنة الجديدة اني اعرؼ اقدر 
 نفسي صح كاقرب منيا اكتر كافرحيا كاسعدىا
كيبقي عندي الشجاعة الكافية لمتخمي عف كل 

  شيء ممكف يتسبب في اي حزف 
ح نفسي كانيا تككف نقطة تحكؿ جديدة تفت
ضَاح   عمي الدنيا كتككف نقطة االنطالؽ

 .دطِ
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 ٗالء اىذِٝ فارٗق

 

 اىَ٘خ َخطاف

 

 

 اىَ٘خ َخطاف

 التص ُخطاف

ُٗ قرصاُ ٗتذ

 ٍرمة ٝجٚ

ٗٝخيٞل ذَشٚ 

 ..ذطٞة اىنو

 اٗعاك ذرغر

اٗ درٚ ذق٘ه اّا زٙ 

 اىفو

ٗتطرعح ذالقٚ اى٘قد 

َُر ٝ 

 ٗذرٗح ٌٍْٖ

ٗٝذٗق٘ ضاعاخ 

ر َُ  اىذسُ اى

اىذٍع فٚ مو عُٞ٘ 

 د٘اىٞل

ٗىنْل اّد ٗال 

 شاٝفٌٖ

ٍا خالص غَض٘ ع 

 اىذّٞا عْٞل

ٗال درٚ تقٞد ف 

 اىثٞد ضٞفٌٖ

ٗٝعٞش٘ شرإٌ ٗ 

 خرٝفٌٖ

ِٞ ٕٞعذٗا ذنُ٘ ٍٗٝ٘

 رمرٙ

ٗٝف٘خ اىثُنرٓ ٗرا 

 اىثُنرٓ

ذرذ٘ه ٍِ رمرٙ 

 ىِعثرج

ص٘رك ٍذط٘طٔ ف 

 ترٗازٕا

ٍِٞ عازٕا ف ًٝ٘ اٗ 

 ماُ عازٕا

 ٍرطْذٓ تص تعنازٕا

اداٍٖا تٞجٚ داجاخ 

 ذاّٞٔ

 ذرذارٙ

 اٗ درٚ ٝثاُ ٍْٖا

 جسء صغٞر

ٍِٞ قاه اّٖا راح 

 ذرغٞر

 ٍإٚ دٙ اىذّٞا

فاىص٘رج فٚ ّاش 

 طثعا دث٘ك

 درٚ إُ ّطٞ٘ك

 

 اٗ فامرْٝل

ٍِ ّفعل ٗضظ 

 ٍذثْٞل

قذرك ٍنر٘ب ٗ عيٚ 

 جثْٞل

 ٗاىعَو اىصاىخ تٞنَو

 ٍٗعاك عيط٘ه

 ٗإٚ دٙ ٝا اخّ٘ا

 خالصح اىق٘ه

 

 برج إيفل

تتطمب إنشاء برج إيفل عمل 
عامل مدة عاميف،  033

كشيريف، كخمسة أياـ، كذلؾ 
ـ 7881في الفترة الممتدة مف 

أكثر ـ، باستخداـ 7881إلى 
قطعة معدنية،  780333مف 
 03مميكف مسمار، ك 5.2ك

 .طنًا مف الطالء

بمغ طكلو عند اكتماؿ في شير 
ـ نحك 7881آذار مف عاـ 

عامًا  07ـ، كبقي لمدة 033
بعد ذلؾ أطكؿ مبنى في العالـ 
حتى بناء مبنى كرايسمير في 
نيكيكرؾ، كىك يتككف مف ثالثة 
طكابق يكفر األخير منيا إطاللة 

رامية عمى مدينة باريس بانك 
ـ512مف ارتفاع   
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نشأ إحساف عبد القدكس 
في بيت جده لكالده الشيخ 

 رضكاف،
كالذي تعكد جذكره إلى  

قرية السيدة ميمكنة زفتا 
الغربية. ككاف مف خريجي 
الجامع األزىر كيعمل 
رئيس كتاب بالمحاكـ 

الشرعية. كىك بحكـ ثقافتو 
ًا ككاف كتعميمو متديف جد

يفرض عمى جميع العائمة 
االلتزاـ كالتمسؾ بأكامر 
الديف كأداء فركضو 

كالمحافظة عمى التقاليد، 
بحيث كاف ُيحّرـ عمى 

جميع النساء في عائمتو 
الخركج إلى الشرفة بدكف 

 حجاب
كفي الكقت نفسو كانت 
كالدتو الفنانة كالصحفية 
السيدة ركز، سيدة متحررة 
تفتح بيتيا لعقد ندكات 
ثقافية كسياسية يشترؾ 
فييا كبار الشعراء كاألدباء 
 كالسياسييف كرجاؿ الفف.
ككاف ينتقل كىك طفل مف 
ندكة جده حيث يمتقي 

بزمالئو مف عمماء األزىر 
كيأخذ الدركس الدينية التي 
ارتضاىا لو جده. كقبل أف 
ييضميا يجد نفسو في 
أحضاف ندكة أخرى عمى 
النقيض تمامًا لما كاف 

يا ندكة ركز عميو.. إن
 اليكسف.

كيتحدث إحساف عف تأثير 
ىذيف الجانبيف المتناقضيف 
عميو فيقكؿ: "كاف االنتقاؿ 

بيف ىذيف المكانيف 
المتناقضيف يصيبني في 
البداية بما يشبو الدكار 
الذىني حتى اعتدت عميو 

بالتدريج كاستطعت أف أعد 
نفسي لتقبمو كأمر كاقع في 

 حياتي ال مفر منو.
"ركز  كالدة إحساف

اليكسف" اسميا الحقيقي 
فاطمة اليكسف كىي 
لبنانية األصل، نشأت 

يتيمة إذ فقدت كالدييا منذ 
بداية حياتيا كاحتضنتيا 
أسرة )نصرانية( صديقة 

لكالدىا كالتي قررت اليجرة 
إلى أمريكا. كعند رسك 

الباخرة باإلسكندرية، طمب 
إسكندر فرح صاحب فرقة 
مسرحية مف األسرة 

تنازؿ عف البنت المياجرة ال
اليتيمة فاطمة ليتكالىا 
كيربييا فكافقت األسرة. 
 كبدأت حياتيا في الفف.
كتعرفت فاطمة اليكسف 
عمى الميندس دمحم عبد 

القدكس، الميندس بالطرؽ 
كالكباري، في حفل أقامو 
النادي األىمي ككاف عبد 
القدكس عضكًا بالنادي 

كمف ىكاة الفف فصعد عمى 
مف المسرح كقدـ فاصاًل 
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المكنكلكجات المرحة، 
فأعجبت بو فاطمة 

كتزكجتو، فثار كالده كتبرأ 
منو كطرده مف بيتو لزكاجو 
مف ممثمة، فترؾ االبف 
كظيفتو الحككمية كتفرغ 
 لمفف ممثاًل كمؤلفًا مسرحيًا 
درس إحساف في مدرسة 

خميل آغا بالقاىرة 
ـ، ثـ في 7151-7107

مدرسة فؤاد األكؿ بالقاىرة 
ثـ ـ، 7101-ـ7105

التحق بكمية الحقكؽ 
 بجامعة القاىرة.

كتخرج إحساف مف كمية 
ـ، 7105الحقكؽ عاـ 

كفشل في أف يككف 
محاميًا. كيتحدث عف فشمو 
ىذا فيقكؿ: "كنت محاميًا 
فاشاًل ال أجيد المناقشة 

كالحكار ككنت أداري فشمي 
في المحكمة إما بالصراخ 
ما  كالمشاجرة مع القضاة، كا 

أمر بالمزاح كالنكت كىك 
أفقدني تعاطف القضاة، 
بحيث كدعت أحالمي في 
 أف أككف محاميًا المعًا)

 تكلى إحساف رئاسة تحرير
 مجمة ركز اليكسف 
 52ككاف عمره كقتيا  

 عامًا، 
 كىي المجمة التي أسستيا

كالدتو. كقد استمـ رئاسة  
تحريرىا بعد ما نضج في 
حياتو، كلكف لـ يمكث 
طكياًل في مجمة ركز 

دـ استقالتو بعد اليكسف ليق
ذلؾ، كيترؾ رئاسة المجمة 
ألحمد بياء الديف، كيتكلى 
بعدىا رئاسة تحرير جريدة 

أخبار اليـك مف عاـ 
، 7128إلى عاـ 7122

كمف ثـ عيف في منصب 
رئيس مجمس اإلدارة إلى 
جانب رئيس التحرير في 

إلى  7117الفترة بيف 
[ ككانت 1. ]7110

إلحساف مقاالت سياسية 
كاالعتقاالت تعرض لمسجف 

بسببيا. كمف أىـ القضايا 
التي طرحيا قضية األسمحة 
الفاسدة التي نبيت الرأي 
العاـ إلى خطكرة الكضع. 

كقد تعرض إحساف 

لمحاكالت إغتياؿ عدة 
مرات، كما سجف بعد الثكرة 
مرتيف في السجف الحربي 
كأصدرت مراكز القكى قرارًا 

  بإعدامو
  احسافتكفي 

  1990يناير 11
 

 ٍَا قاهتعض 
 

لقد تعكدنا التمتع باألكىاـ 
كمدمني الحشيش ! فتمتع 

 بأكىامؾ.
 

إف حبؾ االكؿ ليس حبؾ 
ؾ االخير االخير بل اف حب

 ىك حبؾ االكؿ
 
 

    العالن يصثح أى أتوٌى
 كلواتها ساحرج، قصيدج

 األطفال هٌه يأكل خثز
 وسطىرها الجىعى،

 هي الفاريي تحوي تيىت
 وجهك وجوالها.. الحروب

 فأشعر حثيثتي؛ يا
  الحة ويوألًي تالسالم،

 أدَذ ضعٞذ

 

https://arz.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/1990
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 أنػا كشػيػر زاد
 منى عبادة 

 
ػمػيػفْ آِه يػا زاُد لػك تػعػم  

كػـ كلػعػػى بػِؾ كأنػِت 
 تػقػرأيػفْ 

 ألػكُذ بػجػكارِؾ كػالػػطػفػلِ 
 أفػيػُض شػغػفػًا كحػنػيػفْ 

 لػسػمػاعػِؾ كأنػِت تػتػحػدثػيػف
 ككػـ َأِتػيْػُو فػيػمػا تػكػتػبػيػفْ 

 ككػـ أعػشػُق لػيػالػيػؾِ 
 كُآدِمػُف حػكػاكيػؾِ 

 كأتػمػنػى لػك أكػكفْ 
تػَُقػصػيػفْ  كػل ُسػمػَارِؾ كأنػتِ   
 أحػُب مػا تػحػبػيػفْ 
 كأزىػُد مػا َتػْزىػديػفْ 

 كبػجػانػبػِؾ أشػعػُر بػالػدؼءْ 
 …………كاسػتػكػيػفْ 

 يػحػمػمػنػى تػغػريػُد حػرُفػؾِ 

 كرنػيػُف صػكتِػؾِ 
 كشػذى عِػطػِرؾِ 
 إلػى حػيػُث ُأحػبُ 
 كحػيػُث ُتػريػديػفْ 

 يػاسػاحػرتػى الػتػى احػَتػَكتْػنِػى
ػى كحػَمػمػَتْػِنػى إلػىكطػكتػن  

 عػالػمِػيػا الػمػثػيػْر 
 كَسػَجػَنػتْػنِػى بػو مػنػذ سػنػيػفْ 
 آهِ  يػا َمْف عػممػتػنػى الػحػبْ 

 كرتػبػْت دقػاتػى
 كضػبػطػْت إيػقػاعػاتػى
 كنػظػمػْت خػطػكاتػى

 كاحػتػمػمػْت تػمػُردى الػمػعػيػفْ 
كبػكػل حػٍب كنػعػكمػٍة 

 أسػرتػنػى
ػى الأرى سػكاىػاكجػعػمػتػن  

 مػف نػسػاِء الػعػالػمػيػفْ 
 يػاشػيػُر زاِد الػذكػيػِة الػبػيػيػةْ 

بػكػل بػسػاطػٍة كيػقػيػٍف 
 تػدخػُمػيػفْ 

بػعػقػمػى تػتػجػكلػيػف 
 كتػعػرفػيػفْ 

كػل مػاأفػكػُر بػو ك 
 تػفػيػمػيػفْ 

 أمػَّا قػمػبػى فػيػك لػديػؾِ 
 فػى حػصػٍف حػصػيػفْ 

ػا زادْ قػكلػى كقػكلػى ي  

 كاصػمػى حػديػثَػِؾ الػمػُعػتػادْ 
عػف الػحػِب كالػقػمػب 

 كالػِعػَبػادْ 
 أنػا ىػنػا بػاٍؽ لػألبػدْ 

 لػف يػنػتػيػى لػيػُل ُحػبػِنػا
كلػف يَػصػيػَح ديػكػُنػا 

 كػالػمػعػتادْ 
 
 
 
 
 
 
 

 عف الصداقة
أيتيا الصداقة لكالؾ لكاف 
المرء كحيدًا كبفضمؾ 
عف يستطيع المرء أف يضا

نفسو كأف يحيا في نفكس 
 .األخريف
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 عرفاخ سعيذ عادلي

 الٌقيضاى

 
لـ أكف أعمـ أف دركب 
العشق مميئة باألشكاؾ 
كالمشاعر فييا سمعة 
رخيصة، ليالييا حالكة 

كسماؤىا دكما ممبدة بغيـك 
اليجر كاأللـ كالحسرة، كـ 
ىي غريقة بحكرىا كثائرة 
أمكاجيا كبعيدة شكاطئيا 
كاإلبحار فييا البد كأف 
يككف بحذر كأال نمقي 

بالعثرات فييا دكما عمى 
 عاتق القدر.

رخيص اإلنساف حيف ُيغدر 
بو عمى حيف غرة؛ كاف كل 
ذنبو أنو أخمص حيف ركى 
زىرتو مف شريانو لتنبت 

ىي كتنضب الحياة في 
 أكردتو.

ما أحمق شخص أفرط فى 
العطاء دكف أف يحذر نفاد 

يا مف كل شيء لديو، يا ل
بالىة حيف زج بعمره داخل 
قفص ال يرحـ ألقي بو في 
خضـ بحر مف األكىاـ ال 

مرسى لو كال شطآف، اليـك 
ال أبالي كـ مر مف عمري 
أك بقى؛ فبعد الخذالف لـ 
يعد البحر نقيا كال ىادئا 

 كما كاف!!
 

 دنَح اىعذد

  اإلٍاً اىشافعٜ 

ـَ َتفَعُل ما  شاءُ تَ َدِع اأَلّيا  
ـَ الَقضاءُ  َكِطب َنفساً  ِإذا َحَك  

 َكال َتجَزع ِلحاِدَثِة الَميالي
 َفما ِلَحكاِدِث الُدنيا َبقاءُ 

 َكُكف َرُجاًل َعمى اأَلىكاِؿ َجمد
 ًاَكشيَمُتَؾ الَسماَحُة َكالَكفاءُ 
ف َكُثَرت ُعيكُبَؾ في الَبرايا  َكاِ 
َؾ َأف َيككَف َليا ِغطاءُ   َكَسرَّ
 َتَستَّر ِبالَسخاِء َفُكلُّ َعيبٍ 
 ُيَغّطيِو َكما قيَل الَسخاء
 َكال ُتِر ِلأَلعادي َقطُّ ُذالًّ 

 

 
 

 َفِإفَّ َشماَتَة اأَلعدا َبالءُ 
 َكال َترُج الَسماَحَة ِمف َبخيلٍ 
 َفما في الناِر ِلمَظمآِف ماءُ 
 َكِرزُقَؾ َليَس ُينِقُصُو الَتَأّني

َكَليَس َيزيُد في الِرزِؽ 
 الَعناء

َكال ُحزٌف َيدكـُ َكال سُ  ركرٌ ُُ  
 َكال ُبؤٌس َعَميَؾ َكال َرخاءُ 
 ِإذا ما ُكنَت ذا َقمٍب َقنكعٍ 
 َفَأنَت َكماِلُؾ الُدنيا َسكاءُ 

 َكَمف َنَزَلت ِبساَحِتِو الَمنايا
 َفال َأرٌض َتقيِو َكال َسماءُ 
َكَأرُض َللَاِ كاِسَعٌة َكَلِكنِإذا 

َنَزَؿ الَقضا ضاَؽ 
ـَ َتغِدُر ُكلَّ  الَفضاُءَدِع اأَلّيا

يٍنَفما ُيغني َعِف الَمكِت حِ 
الَدكاُء َفال َأرٌض َتقيِو َكال 

 َسماءُ 
 َكَأرُض َللَاِ كاِسَعٌة َكَلِكف
ِإذا َنَزَؿ الَقضا ضاَؽ 

 الَفضاءُ 
ـَ َتغِدُر ُكلَّ ِحيفٍ   َدِع اأَلّيا

 َفما ُيغني َعِف الَمكِت الَدكاءُ 
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 إيمان الوكيل
 مكىـك

 

 مشنقة الفكر تخنقني
 افيداي مرسمت

يتعانق كفاي خمف 
 ظيري 

 اقف ثابتا
 ال رغبة تحركني
 فقط انظر لمفراغ
 رأسي يسألني

 إلى متى؟
 بأي حجة سمحت؟

 صمة القربى؟
 بر األىل ؟

 أيف ىـ مف آالمؾ ؟
 يتنزىكف ، يسعدكف 

متألـ، … كانت ىاىنا 
 حزيف

 قيكدىـ التي ال أراىا !
غزلكا خيكطيا مف 

 الكتيف
شدكا الكثاؽ كانت 

 مستكيف !…
 لرضاىـ أنت متسكؿ

ال رفق لدييـ 
 لممتسكليف

 عمى سرائرىـ مستمقيف
 مرحيف

 مف يشعر بؾ يا مسكيف
 حل كىـ قيكدؾ
… انزع عف رقبتؾ
 خشف مشنقتؾ

كأذىب بعالمؾ بعيدا 
 لتستريح

 

 

 

 

 

 

 

 
 كبسوالت معرفية 

 
أطلق على مدينة الدوحة 1

هذا االسم؛ ألّنها بنيت على 
خليج من البحر على شكل 

ائرة.الد  
ينمو ظفر اإلصبع  2

األوسط أسرع من نمو 
 األظافر األخرى، كما أّن 

نمو أظفر اإلبهام هو  
 أبطؤها.

تنام الزرافة في اليوم 3 
الواحد تسع دقائق فقط، 

مقّسمة على ثالث مراحل، 
 وذلك بسبب طول رقبتها.

البومة ال ترى في الظالم  4
 القاحل

يوجد في الجسم البشري 5 
ةقطع عظمي 206  

 
 

 

 

أمنيتي لمعاـ الجديد أف أككف إلى هللا أقرب، الميـ 
 ردنا إليؾ ردا جميال.، 

 عرفات سعيد
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برنامج بناء العالقة مع 
 األبناء :

 .طالؿ الثبيتيأ
 

 بالساعو      
دقيقة يكميًا حكار  ٕٓ -ٔ

مع االبناء بإعتبارىـ 
اصدقاء ) بدكف نصح كال 
حديث عف المدرسة كال 

 تكجيو ( .
التعبير عف مشاعر  -ٕ

الكد كالحب مف اآلباء 
مرات  ٓٔ-٘لألبناء مف 

 يكمياً 
اء يكميًا مدح االبن -ٖ

خمس مرات عمى سمكؾ 
 ايجابي فعمكه .

مدح االبناء يكميًا  -ٗ
خمس مرات عمى الشكل 

 –الخارجي ) ابتسامتو 
اي شيء  –عينيو  -شعره

 فيو ( .

مرتاف اسبكعيا.  -٘
مشاركة االبف نشاط خارج 
البيت حتى لك استغرؽ 
 –خمس دقائق ) مشي 

لّفو  –تمشيو  –رياضة 
 بالسيارة ( .

قائق يكميًا ثالث د -ٙ
 لتثبيت القيـ قبل النـك :

كنت سعيدًا عندما رأيتؾ -
 اليـك تفعل كذا

مساعدتؾ الختؾ  –
 الصغيرة جميال

 كفاءؾ باالتفاؽ جميل –
مرتاف اسبكعيًا عشاء  -ٚ

مع العائمة في البيت اك 
خارجو يككف كقتو طكيل 

حتى يتـ الحديث كالتحاكر 
 مع العائمة بكقت اكثر .

كميًا ] عدة دقائق ي -ٛ
كمي آذاف صاغية [ كتتنفذ 

 عمى النحك التالي:
الجمكس مع االبف في -

 مكاف ىاديء
كاطمب منو اف يقكؿ كل 
مايريد بال قيكد كال نقاش 
كال ارد عميو كال اقاطعو 

 ٖكالتعقيد كحينما تنتيي 
 دقائق انتيت الجمسة .

عّبر عف حبؾ إلبنؾ  -ٜ
مف خالؿ السمككيات 

 اليكمية :
 يكميًا ( : ) خمس لمسات

الممس عمى نياية رأس  –
 االبف

 ”الرأفة كالرحمة ” كتعني 
” كضع اليد عمى الرأس  –

 ”الفخر
كضع اليد عمى الجبيف  –
 ”التيدئة“
كضع اليد عمى  –

 ”الشكؽ ” الكجنتيف
تقكية ” مسكة اليد  –

 ”العالقة كالحب
اذا كاف غضباف اك  –

كجكد مشاعر سمبية 
 ”امسح بيدؾ عمى صدره“

 قبالت يكميًا :اربع 
 ”االستقباؿ ” في الجبيف -
 ”فخر كاعتزاز” في الرأس-
 ”الشكؽ ” في الخد -
االستقباؿ “في اليد  –

 ”كالشكؽ 
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كاربع ضمات احتضاف 
 متفرقو خالؿ اليـك .

قدكتنا في  ملسو هيلع هللا ىلصكاف الرسكؿ 
بناء العالقة ككاف نمكذجًا 

 رائعًا لمتربية ؛
يقّبل فاطمة الزىراء  كاف

ينيا كمما رآىا كقبل جب
كيدىا كاحتضنيا في بيتو 
كفي مسجده كاماـ 

 الصحابة ؛
؛ ابني عالقة مع  اخيراً 

إبنؾ حتى يصبح بيف يديؾ 
محبًا مطيعًا كخمكقًا كبارًا 
فبيذا البرنامج تبني 
شخصيتو كتتعرؼ عمى 
ذاتو كتقكي محبتو كتصبح 
االب النمكذج االمثل في 

 نظره
كل المدمرات  كتتالشى

ارسيا لمعالقة التي كنت تم
مف قبل اك كانت سببًا في 
اضطراب شخصيتو اك 
عناده اك عنفو اك مراىقتو 
المزعجة اك انحرافو اك 
سببًا لالمراض الناتجة مف 
السمكؾ التي تـ شرحيا في 

 المدمرات سابقًا .

 ”المنفيكف “
 ؤؼفاتف عبد الر 

في يـك شديد الحرارة فى إحدى 
عشكائيات القاىرة ،التى ال 

البشر ك تفرؽ فييا بيف 
القمامة، أك بمعنى أصح ال 
يستطيع الناس ىناؾ أف يعيشكا 
بدكف القمامة ؛فأحيانا تككف 

 غذائيـ الكحيد.
فى ىذا المكاف ال يكجد أكثر 
مف األطفاؿ المشرديف، الذيف ال 
ممجأ ليـ أك أىل يحمييـ مف 
قسكة الحياة كعدكانيا ،أطفاؿ 
لفظتيـ الحياة كما لفظيـ 

 أىميـ.
ء األطفاؿ، ىذا كمف بيف ىؤال

الطفل الكسيـ ذك المالح البريئة 
كاالبتسامة الرقيقة ؛ككأف الفقر 
كالذؿ لـ يسرقا منو البراءه 
،يسير نصف عارى كيأكل مف 

 القمامة.
رغـ براءة ىذا الطفل إال إنو 
كاف غريب األطكار، ال يتحدث 
مطمقا مع أحدا، رغـ ذلؾ دائـ 
اإلبتساـ، يبتسـ حتى لإلطفاؿ 

ضربكنو، كانت ىذه الذيف ي
االبتسامة التى ترتسـ عمى 
كجيو ابتسامة بمياء خالية مف 
الفرح ؛ككأنو أدرؾ فى مرحمة 
مبكرة أنو ال فائدة مف ذلؾ 
الحزف، كأف لجميعنا أقدار البد 

 أف تنفذ.
لكف ألكؿ مرة يجد يدا تمتد 
إليو؛ ال لصفو ،بل لتربت عمى 
كتفو، تسحبو مف ذلؾ المكاف 

ف أكثر جماال القذر، إلى مكا
،كىدكء ،يد ألبستو أجمل 
المالبس كأطعمتو أشيى 

 االطعمة .
لـ يكف يتكقع أنو سيستيقع مف 
ىذا الحمـ الجميل، ليجد نفسو 
ممقى مرة أخرى كسط القمامة 
،نصف عارى،لكف ىذه المرة 

 فاقدا لكميتو
فتمؾ اليد الحنكنو لـ تكف سكى 
يد جزار، كانت تثمنو لبعض 

 ذبحو.الكقت إستعدادا ل
 

تمنى أف يعـ العدؿ كأف يعكد 
كل ُميجر لكطنو كأف تعكد 

كالتعامل  األخالؽ
 كاإلبتسامة المفقكدةبإيجابية

 لعمكـ المصرييف 
 مكسىأيمف 
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 قمب ميت
 

 دمحم رضا كافي
 

 
 
 
 
 
 
 

حشد … ضجيج…. ضجيج
… كبير حضر مف أجميا
… يصفقكف ك يضحككف 

يرقصكف ك يغنكف .. مف 
كىي في زييا …أجميا

األبيض المالئكي تجمس 
عمى عرشيا الذىبي تمقي 

تارة … ليـ بابتساماتيا 
تارة تضحؾ …تمكح ليـ 

أك تيمس لو … أك … 
س تيم…تارة أخرى 

… ألميرىا الجديد 
مررت مف … لعريسيا

بينيـ كلـ يمحظني أحد.. 
لـ يعد أحد يعرفني اآلف 

..ذاؾ الفتى الذي طالما 
كعدني أنو سيرقص في 
ليمة زفافي عمى أختو 

اآلف يرقص لشخص …
ك تمؾ األـ ..لطالما …آخر 

أحتضنتني ك دعتني بكلدىا 
لـ أعد كذلؾ اآلف …الثاني 

.. كىي .. أىـ ما عشت 
ف أجمو ..انسبت إلييا م

كما تنساب أنساـ الريح 
بيف شقكؽ األبكاب .. 

كقفت أماميا كلـ تمتفت 
شغميا عني …تجاىي 
بممساتو .. … بيمساتو

بمشاعره …بأشكاقو الباردة 
 ……الضحمة 

أيا قمبا غاب عف عيكف 
أحبتو .. أنظر ليا 

..ترتضي زكجا بال عشق 
لقد فاز بيا دكف أف … 

ـ ل… يحارب مف أجميا 
ُيسير ليمِو في عشقيا .. 
لـ ُيذرؼ دمعو مف أجميا 

.. لـ تتأجج أشكاقو 
لـ يرتقب ىذا … لمقاءىا 

اليـك كما يرتقب المؤمف 

دخكؿ الجنة .. كىا ىك 
 …يصبح زكجيا

جثكت عمى ركبتي بجانبيا 
..أقتربت بكجيي مف 

كجييا ..داعبت خصالت 
شعرىا بأناممي قبل أف 

أحبؾ ..” أىمس في أذنيا 
ارتعدت كىي تمتفت ” ..

ك تكقف كل …تجاىي 
 شيء عف الحركة..

” 0 عمينا أف نعكد اآلف ” 
قاليا الرفيق الكحيد الذي 
تبقى لي مف ىذا العالـ 

كىك يقف عند أحد أطراؼ 
الحفل 0 فاعتدلت كاقفا ك 

أنا أدكر ببصري في 
التماثيل البشرية 

لقد تكقفكا عف …الكاىنة
لقد تكقف الزمف …الحركة 

عيناي عند  ك تكقفت…
 حبيبتي..

أعادىا ” عمينا أف نعكد ” 
مرة أخرى عمى مسامعي 0 

فقمت لو دكف أف أرفع 
أالعيب ” بصري عنيا  

شخص تكشؾ كل … القدر 
أحالمو أف تتحقق .. 
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استقر في كظيفة جيدة 
أنيى كل …بدخل كبير 

ترتيبات زكاجو مف 
معشكقتو .. يرافقيا ذات 

ليمة إلى منزليا كىما 
مكعد تحقيق  يتحدثاف عف

الحمـ العظيـ ..زفافيما 
..يتركيا ك ىك يشعر 
ككأنما حيزت لو الدنيا 

يجد شجارا … بحذافيرىا 
يدكر عمى بعد ثالثيف مترا 

يتكقف كال يتحرؾ …منو 
..لف يمر اآلف ..لف يقترب 

حتى مف ىذا الشجار 
سينتظر حتى … العنيف 
أالعيب القدر …ينتيي 

ألـ …صكت مدكي …
نزؼ مف ك دماء ت…رىيب 
ك السبب … قمبو 

إف … ..رصاصة طائشة 
سيأتي …لـ تذىب لقدرؾ

 ال محالة..… إليؾ
 

ليفارؽ األمل جسدؾ عمى 
… مذبح القدر األليـ

كلتتحكؿ إلى ذكرى لجسد 
 ”في التراب دفيف 

تمؾ األياـ ” فقاؿ الرفيق 
” 0 نداكليا بيف الناس 

” فنظرت إليو متسائال فقاؿ 
سيأتي اليـك الذي يتعيف 

 “مييا أف تختار ع
لى أف ” فقمت في يأس  كا 
ىل …يأتي ذاؾ اليـك 

تعتقد أنو سيبقى لي رصيد 
 ”في قمبيا؟

فارتسمت عمى شفتيو 
ابتسامة خافتة كىك يقكؿ 

فقد يختفي …ال تتعجل ” 
… طيفيا مف قمبؾ أنت 

ك لف يطكؿ …لنذىب اآلف 
األمر حتى ندرؾ نياية 

األمر ..ك عندىا .. لف يعد 
مف الخطط  لمقدر المزيد

 ..”لينسجيا حكلنا 
قاليا كقد بدأ يتالشى 
كأشعة الشمس قبيل 

المغيب ..فالتفت إلييا ك 
ترى ” أنا أقكؿ في نفسي  

!! ىل مقدر لنا المقاء ؟ أـ 
 “مقدر لنا النسياف ؟ 

عادت الحركة في األجساد 
..عاد الضجيج ..ك القمق 
مرتسـ عمى عينييا..فماؿ 

” زكجيا إلييا..ك تساءؿ 
 ذا بؾ ؟ ىل أنت بخير ؟ ما

ك قبل أف يتالشى طيفي 
مف دنياىـ سمعتيا تقكؿ 
ال ” كىي تحاكؿ أف تبتسـ 

 “شيء ..ال شيء 
ال شيء غير أنيا شعرت 

نبض قمب …بنبض مألكؼ 
عشقت سماع ىمسو في 

الماضي.. قمب امتأل عشقا 
… ليا ..بالنسبة ليا اآلف 

 ىك قمب ميت..
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فال يبيت الدي ر بفق اتمني اف ينتيي
ف تعكد القيـ ك أفييا فقير جائع ك 

يكتب  ف أ ىتمنأ خالقيات المفقكدةألا
تتحكؿ حراـ ك أف هللا لى زيارة بيتو ال

أعمالي ألفالـ سينمائية كقصصي 
اتمني  لمسمسالت بحمقات منفصمة

 رأيتسعد مما أ ةحيا لشمسي كقمري 
  أفضل كحظا

أقتل أف ىتمنأ  
الكحدة كأف   
نياد كراره   سعيدة  أصبح   
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الديف كالسياسةلعبة   
 أشرؼ تكفيق

في مثل ىذه األياـ .. منذ 
سنة.. فيـ نابميكف  533

المعبة مبكرًا لعبة الديف 
كالسياسة.. فيـ اف الطريق 
الى قمكب المصرييف يبدأ 

بالمسجد كينتيي 
بالضريح..فأعمف انو مف 

أكلياء هللا ..كأصفياء 
هللا... كالناطق باسـ هللا . 
لكف .. بينو كبيف نفسو 

اف يؤمف بانو )دجاؿ( .. ك
كفي منفاه في )سانت   

ىيالنة( اعترؼ في مذكرات 
باف ما فعمو في مصر ىك 
)دجل مف أعمى طراز( ثـ 
استطرد )اف عمى االنساف 
اف يصطنع الدجل في ىذه 
الدنيا النو السبيل الكحيد 
لمنجاح( !. كانت االحالـ 

تمأل رأسو.. أحالـ 

االمبراطكرية..مثل 
بر كقد نقل االسكندر االك

عف نابميكف..انو في مصر 
شعر بانو )يؤسس ديانة 
جديدة كيزحف عمى آسيا 
كىك يمتطي فياًل كعمى 

رأسو عمامة كفي يده كتابو 
المقدس الجديدة( ىكذا فيـ 

اف ال سيطرة عمى مصر 
دكف اف يرتدي عباءة 

الديف كىذا أخطر ما في 
الحممة الفرنسية عمى 

مصر.. انيا لعبة استخدمكا 
ا الديف قبل الديناميت فيي

كالمكالد قبل البكارج. لقد 
انفق نابميكف ػػ خالؿ 

الرحمة الى مصر ػػ معظـ 
كقتو في دراسة الكتب 

المقدسة التي كاف يعتبرىا 
كتبًا سياسية!؟. كقد سجل 
في مذكراتو فقرة تكشف 
طبيعة المؤامرة في رأسو 
ىي:)اف االفكار الدينية 

كانت عمى الدكاـ مسيطرة 
لشعب المصري في عمى ا

شتى العصكر.. كقد اثار 
انتباىي انو عندما جاء 

االسكندر االكبر كاف يفيـ 
ىذه العقمية فزحف عبر 
الصحراء مف االسكندرية 

الى معبد آمكف في مدة ال 
تزيد عف اسبكعيف دكف 
مقاكمة النو اعمف ايمانو 
باآللية المصرية .. كقد 
حقق بيذا االدعاء اكثر 

بنى  مما كاف يحققو لك
عشريف حصنا كعزز جيشو 
  (بمائة الف مقاتل مقدكني

لكف نابميكف رغـ ذلؾ جاء  
الف  02الى مصر بحكالي 

جندي كبحار كألف مدفع 
 133عربة ك 221ك

ألف  733حصاف ك
سفينة  003رصاصة ك

كفرقاطة0 في اسطكؿ كاف 
يشغل مساحة في البحر 
تقترب مف أربعة امياؿ 

يكليك  58مربعة. كفي 
ما بدت عند 7118

االسكندرية عمى مرمى 
البصر فاجأ نابميكف جنكده 

بالمنشكر الشيير الذي 
صاغو بنفسو قبل ستة اياـ 

كاثبت فيو قدرتو الفائقة 
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عمى مزج الديف 
بالسياسة.. كااليماف 
بالرصاص.. كالفكرة 

بالقنبمة.. لقد طالب جنكده 
بتكقير المشايخ.. 

كالتسامح نحك الشعائر 
كاالمتناع عف السمب 

كالنيب.. كتجنب العار في 
ىتؾ أعراض النساء. 

كبينما كانت سفنو الحربية 
ترسك بالقرب مف شاطىء 
)العجمي( طبع نابميكف 

أكؿ منشكر سياسي كديني 
لممصرييف لـ يتردد في اف 

يشير اسالمو كأف يقرأ 
الشيادة كيسجل عمى 

نفسو عدـ الشرؾ باهلل.. 
لكف المنشكر لـ يخل مف 

الب االحتياؿ.. فيك يط
المشايخ كاألئمة كالقضاة 

بأف يقكلكا لمناس )اف 
الفرنسييف ىـ ايضًا 
مسممكف مخمصكف( 

.كحاكؿ نابميكف اف يكسب 
المشايخ في البداية.. فعيف 

ديكانا مف كبار المشايخ 
عند دخكلو القاىرة ..كفي 

أكؿ لقاء معيـ حاكؿ 
نابميكف اف يضع كشاح 

فرنسا بألكانو 
الثالثة..االبيض كاالحمر 
كالكحمي عمى كتف رئيس 

الديكاف الشيخ عبدهللا 
الشرقاكي لكنو فكجىء 

بكجو الشيخ يحمر غيظًا 
كيرمي بالكشاح عمى 

األرض..كبغضب قاؿ لو 
بكنابرت "ابق فى 

بيتؾ"،كعيف بدال منو 
الشيخ البكرى، كتكصل 

البكرى إلى كل الحمكؿ التى 
ترضى بكنابرت ،تكصل الى 
حل كسط ىك اف المشايخ 

عمى صدكرىـ شارة يضعكا  
)الجككار( المثمثة 

االلكاف... فتعكدكا اف 
يشبككا الشارة قبل اف 
يدخمكا حجرة نابميكف 

كيخمعكىا عند مغادرتيا. 
عمى اف اشد االزمات بيف 

نابميكف كالمشايخ كاف 
سببيا الشيخ دمحم كريـ 

الذي اختاره نابميكف حاكمًا 
لالسكندرية لكنو لـ يتعاكف 

يخ معو فاستبدلو بالش
المسيري كارسمو مخفكرا 
الى حامية نابميكف الذي 
حكـ باعدامو.. ثـ خيره 

 753بافتداء نفسو بمبمغ 
الف فرنؾ ذىبي.. لكف دمحم 

كريـ رفض.. فقتل رميًا 
بالرصاص في القمعة كحمل 
رأسو ليعرض عمى المأل في 
الشكارع. كلـ يستطع الديف 
أف يككف مع السياسة فى 

 زجاجة كاحدة أما الدليل
الساطع الحارؽ كالشمس  

عمى التنافر بيف الديف 
كالسياسة فيك دخكؿ 

نابميكف االزىر ىك كجنكده 
بالخيكؿ التي ربطكىا 

بقبمتو.. ككسركا القناديل.. 
كىشمكا خزائف الطمبة .. 
كنيبكا متاعيـ.. كدشنكا 
الكتب كالمصاحف.. اف 
نابميكف المسمـ الكرع 
التقي حكؿ االزىر الى 

يو.. كحماـ اسطبل.. ككبار 
شعبي لقضاء الحاجة. 

كنسي رسالتو الحضارية 
.التي جاء يبشر المصرييف  
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 دمحم البسيكني
 المجنكنة

مجرى مائي ضيق، يمر بيف 
الحقكؿ، كثالثة شباب في سف 
متقارب، يقيمكف السدكد، في 
كل بقعة، تقل فييا منسكب 
المياه، ثـ ينزحكف ما بيف 

 .السدكد مف ماء
ككمما قل الماء،  السمؾ يمعب،

اختنق، كتقافز، كشعر بأف 
المكت أك الصيد قريب منو ال 

محاؿ، الشباب يضحككف 
كيمرحكف، كيصطادكف السمؾ، 

 .بجد كنشاط
امرأة في سف الثالثيف، تمر 
عمييـ، تصرخ ككأف أفعى 

عضتيا: تكقفكا تكقفكا، اترككا 
كلدي يعيش بيف أصحابو، ىكذا 

كانت تقكؿ، كىي ترمييـ 
كالحجارة بالطكب . 

تكقف الشباب عف عمميـ، كقاؿ 
 :أحدىـ

 !لعميا مجنكنة
 :خرجكا مف الماء كسألكىا

 ماذا فيِؾ؟
 :نظرت ليـ بكل غضب، كقالت

لقد كنُت ُحبمى مف زنى، 
كعشيقي بعد ما تأكد مف 

حممي، ظل يضربني في بطني، 
حتى مات طفمي، كسقط مني، 
ثـ أخذه، كرماه ىا ىنا، في 

، كمف نفس المكاف كتركني
يكميا، كأنا آتي كل يكـ إلى 

ىذه القناة الضيقة، لكي أطمئف 
 .عميو، ثـ أذىب مف حيُث أتيت

سكت الشباب، كبدا عمييـ 
التأثر بكالـ المرأة، ثـ حؾَّ 

أحدىـ رأسو، كفكَّر لحظة، كنزؿ 
إلى الماء، مسؾ قرمكط سمؾ، 

 :كبمكر ظاىر، قاؿ
 !خذي ىذا، إنو ابنؾ

 ككيف عرفت أنو ابني؟
ظري لو جيًدا، إنو ُيشبيؾ ان

 !كثيًرا
أخذت المرأة قرمكط السمؾ إلى 

حضنيا، كشكرت الشباب، 
 .كمشت

كقف الشباب صامتيف، ينظركف 
ليا، حتى اختفت عف أعينيـ 

 .كسط الحقكؿ
ا المجانيف في نعيـ.. ىكذا  حقِّ
ا  قاؿ أحدىـ كىك يضرُب كفِّ

 بكف،
ابتسـ مف اعطاىا قرمكط 

 :السمؾ كقاؿ

ٍه مف تالعب النساء، آٍه كألف آ
أرادت أف نعطييا سمكة، 

فابتدعت حكايتيا، كأكىمتنا أنيا 
 .مجنكنة

 :كقاؿ الثالث
أغمب الظف أنيا صادقة فيما 

حكت، كربما مسيا جنكف 
بالفعل، لقد رأيتيا أكثر مف مرة، 
تجمس بمفردىا عمى حافة القناة 

لساعات كساعات، ككنُت 
أستغرب فعميا، كلكني لـ أىتـ 

رباألم . 
عادت المرأة إلى بيتيا، كمسكت 
القرمكط، غسمتو جيًدا، ثـ أكمتو 
نيًئا بشككو، كشربت عميو ماًء 

كثيًرا، كظمت تدعؾ بطنيا بيدييا 
 :كىي تقكؿ

استقر يا صغيري في بطني، 
 .فقد آف األكاف أف تكتمل فييا

 
 
 
 
 

اتمنى اف يصبح العالـ اقل 
 ! ..عنفا كاكثر عدال

 كاثق البحر
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 كا باكثيراه
 أحمد دمحم مغاكري قشكة

كثير مف الركايات التاريخية 
التي قرأتيا ، فقد قرأت 

لتكفيق الحكيـ كعبدالحميد 
جكدة السحار كنجيب 

محفكظ ركاياتيـ التاريخية 
الجميمة . كلكف لـ أجد في 
ىذا النكع مف األدب مف 

ىك أجدر أف يككف رائدا لو 
مميذ سكى األستاذ الكبير ت

العقاد الكاتب عمي أحمد 
باكثير .. كمف أعمالو التي 

أضافت لألدب التاريخي 
أجمل الممسات اإلبداعية 
كالقصصية ىي ركاية كا 
إسالماه .. معشكقتي 
 التاريخية األكلى ..

إف أعددنا الحصر بيف 
األعماؿ األدبية التي تممس 
التاريخ ككجدانو ، كقمنا 

بترتيبيا ، فقد يككف لركاية 
ا إسالماه المركز األكؿ ك 

 دكف منازع ..
الركاية التي تدكر أحداثيا 
عف أمة اإلسالـ في ظل 

التغمغل المغكلي في البالد 
ينيشكنيا كاألفاعي في 
حبكة قكية ، كلغة راقية 

قكية لـ تخل مف السالسة 
، كترابط لألحداث قكي ، 
كأسمكب محكـ جميل ، 

كتأثر بالقرءاف الكريـ في 
. ككذلؾ مكاضع جميمة .

شعر عذب قكي غني عف 
التعريف لباكثير الذي 

 عرفناه شاعرا مسرحيا ..
مف المكاقف المؤثرة في 

الركاية التي كقفت عندىا 
مبيكرا كصف نياية 

السمطاف جالؿ الديف ، لقد 
كصل باكثير في ذلؾ 

المكقف أقصى ما يبمغو 
األديب مف القص المحكـ 

لمحدث ، ستجد نفسؾ 
الذي تقشعر لذلؾ المشيد 
يسكر فيو السمطاف 

كيتحدث لخياؿ أبيو الذي 
يبرأ مف أفعالو السيئة ضد 
المسمميف ثـ مكتو بجبل 
األكراد بطعنة رمح نفذت 
في صدره .. ككذلؾ تمر 

بكاقعة المنصكرة كفارسككر 
ضد الفرنج بقيادة لكيس 
التاسع ثـ تنتيي بممحمة 
عيف جالكت الخالدة التي 
أنقذت العالـ مف براثف 

التتار المتكحشيف  أىكاؿ
كتنتيي الركاية بمقتل قطز 

عمى يد صديقو بيبرس 
الذي ظف فيو السكء ثـ 
يعفك عنو كيمّمكو مصر 

مف بعده قبل أف يمفع آخر 
 أنفاسو .

ككاف أكؿ عيدي بتمؾ 
الركاية حيف كنت بالصف 
الثاني الثانكي حيث كانت 

تمنى زيارة بيت هللا الحراـ كالستر دنيا كأخرةا  
مطر اءالميـ آميف يارب  ىن  كحسف الختاـ   
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ُتدرس لنا ضمف مقرر 
المغة العربية ، كلقد 

حف الطالب استأنسنا بيا ن
طكاؿ العاـ في نشكة لـ 
نصل ليا في أي قصة 

قرأناىا مف قبل كمف بعد ، 
فيي ركح تسري فيؾ ما 

بدأت تقرأىا تبث فيؾ ركح 
االعتزاز بالمجد اإلسالمي 

 كالتراث التاريخي .
لألسف تـ تحكيل الركاية 
إلى فيمـ مف بطكلة الفناف 

المبدع أحمد مظير 
كالجميمة لبنى عبدالعزيز ، 

كف تـ تحريف القصة كل
ألغراض سياسية ، فمـ 

تكف ألحداث القصة خاصة 
نيايتيا نصيب مف الفيمـ ، 

كىكذا ىي آفة السينما 
كالتميفزيكف دائما ، فكثيرا 
ما نجد ركايات غاية في 
اإلبداع ، فييشميا مخرج 

سينمائي أك منتج أك 
سيناريست .. فنجد بدال 

مف استشياد جياد )جمنار( 
: )ال تقل  كىي تقكؿ لقطز

كا حبيبتاه بل قل كا 

إسالماه( سنجد الفنانة 
لبنى عبدالعزيز حية آلخر 
الفيمـ مع الشيخ سالمة 
الذي قد مات في صغر 
قطز أصال . كمع ذلؾ ، 

تظل ركاية كا إسالماه أبدع 
ما ُكتب في األدب الركائي 
التاريخي قاطبة كستخمد 
في األذىاف ما مر مف 

 الزماف ..
اكثير عمى كنحف ممتنكف لب

جزيل صنيعو في األدب 
 كنرفع لو القبعات .

 
 
 
 
 

 عرافة الكدع()
 مركج سمير

 لـ أقل أني عرافة كدع..
كلـ ازعـ أني أرى الطيف 

..  كالنجـك
كلـ أكف اىكى المعب بيف 
 الدمكع..غير أني كنت أرى 
 كنت أعمـ أنو الصكاب..

 لما اغمقت بيني      

 
 كبينؾ األبكاب..
 الصكاب.. كنت أعمـ أنو

 لما اطفئت نار األشكاؽ..
كتركُت الميفة كالجنكف 
 …يتخبطاف بعمك األصكات
فدقات القمب في صدري 

 كانت مقمقة..
ال يعمـ سرىا كنجكاىا إال 

 ربيا..
 يأسي بأفعالؾ ُجلَّ حديُثيا..
كشعكر مخيف بالُمِر ينمك 

 كيغزك دمي..
معركة شرسة خضتيا ، 

 كانت ركحي رمادىا..
 كانتيت..

أنا امرأه كبريائيا المرفأ ف
 كاألماف..

ف خيركني أف أمكت بَؾ  كا 
 أك منَؾ..

فإياؾ أف تسأؿ كالتنتظر 
 الجكاب..

 فقد حزمت الحقائب كتبت..
يا أقسى كجع كاسكء مف 

 بشاعة النسياف..
ك ابتعدت عنؾ بال شعكذة 

 أك قراءة فنجاف
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 منى سميماف
 الممرالتقينا ؼ 
 التقينا ؼ الممر

 خاؼ يمر ك خفت أمر
 كقفنا ساعة متسمريف
 كالعيكف دايبيف حنيف

 ُفقت عمى صكتو يناديني
 !معقكلة نتقابل ىنا؟*
 ميف؟ أنا!؟*
 أيكه إنتي. إيو يابنتي!!؟*

 قكاـ نسيتي؟؟؟
 السنيف مرت قكاـ
 بعد كاـ سنيف تمر

 !صدفة اقابمؾ ؼ الممر
 رجعتي مصر يالبنى إمتى؟

إمتى!! بتقكؿ  رجعت*
 يالبنى!!؟

 لألسف أنا إسمي ىالة
 !تشبيؾ!!؟ أل..إستحالة*

 أعذريني الشبو بينكـ كبير
ياريت تسامحي إني عطمتؾ 

 كتير
 باعتذر..ُفتؾ بخير

 بالتفت ناحية حبيبي*
 لقيتو راح

معقكؿ يضيع مف إيدي 
 تاني

 كالتفاؤؿ كاألماني
 كميـ كياه يركح؟

 صعب تضميد الجراح
 ركح المي ينزؼ مني

 جرحيا غاير ..عنيد
 كالنياردا ؼ الممر

 نزفت جركحي مف جديد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ظريف دمحم
 سيككلكجيا 

 سيككلكجيا المفيكمية
 ؼ العكار االجتماعي
 جيل كاضح بالقضية
 سـ بخاه االفاعي

 سكس بينخر بالشكية
 ىدفو تتغير طباعي
 ثكرة كانت تمثيميو

 شئ مزيف مالو داعي
 جيةفكر باؿ البمط

 ينكسر كيطير دراعي
 بسـ حق االنسانية

 اتسطل كيطكؿ خداعي
 امشي كاتغمض عنيا
 تنكتب لحظة ضياعي
 كاف ارسطك الميمو ديو
 راح يحشش ؼ المراعي
 سبمي ىـ تقيل عميا

 حطني ؼ مكقف دفاعي
 شمة كحدي المسؤليو
 انكشفت كباف قناعي
 ؼ النياية اتغر بيا

 تكب مفصل مش بتاعي
 وكالمعدلو الفمسفي

 عايزه صبر كمخ كاعي 
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 العسيمي حناف
 إلى بطل إحدى ركاياتي

 
ال زالت تمؾ المعزكفة تعزؼ لي 

 حكاياتؾ.
الزلت أستجدي حضكرؾ في 

 خيالي..
 كمما سئمت أنفاس البشر..
كبخل عميَّ نسيـ الصباح 

 ببعض الندى!
قد يحدث أف تعشق ركًحا بطل 

 ركاية ..
 أك أسطكرة.

 كلكف كيف لي أف أكتبؾ؟
كيف لي أف أسرد حكايتؾ مف 

 كحي خيالي؟
 أف أركيؾ بأحرؼ،ككممات..
 كأف ُأزينؾ بأجمل الصفات..
 كة..ھأف أشرب معؾ فنجاف الق

 أف أبكي كأبكيؾ!
 ثـ أختارلدربؾ األميرة الحسناء.

 ا !ھفأضع يديؾ في يدً
 ـ كيكبيد عمى قمبؾ.ھكأرمي س

 ا حًبا.ھيـ بھلت
 ا!ھفأحبؾ لفرِط حبؾ ؿ

ي أف تقاكـ جماؿ ككيف لدمكع
 ركحؾ؟

 كتفاني عشقؾ !
 كيف لي أف أكتبؾ؟

 ثـ أبحث عنؾ..
 ككيف لؾ أف تمتثل ألكامري؟

 فتحب كما أكتب..
 كتبكي كما أكتب..

 ار ..ھكتف
 كترحل ..
 فتعكد..
 اية األقصكصة ..ھكفي ف

تتركني مف حيث بدأت رحمتي 
 الستحضارؾ!

فأمضي بضعة أياـ عمى أطالؿ 
 كتاباتي..أقالمي التي جفت في 

 كأكراقي التي نفذت في سردي..
ر بحًثا يكخيالي الذي أرقو الس

 عنؾ.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خبز الحديث
 ياسميف الخكلي

 نا ال ُأجيُد َخبَز الحديثأ
ـُ بضَع حركٍؼ متناثرة  فقط ُألمم

 عّميا تنطُق عّني
 أُخطُّيا.. فُأحيييا

 ثـ أعتصرىا.. فَتِمُدني
 ثرأ فمثـ أمحييا.. فال أجُد لي 
 أنا ال أجيُد حياكَة الحديث
 فقط ُأخيُط ابتساماٍت بمياء
ألكمل بيا نياياِت الجمِل 

 المبتكرة
كأمأُل بيا فراغاِت الكمماِت 

 المجَكفة
 كُأزّيُف بيا َخيبَة لساني الُمرّتق!

 أنا ال ُأجيُد نقَش الحديث
 لكنني ُأجيُد رسـَ الصمت

ذلَؾ الصمُت الشفاُؼ في لكحاِت 
 يمَكةالضكضاء المُ 

التائُو في أحاديِث المارة، كتحايا 
 الُمقبميف، ككداعاِت الُمدبريف..
الصمُت الذي ال ُيجيُد صياغتِو 

 أحٌد مثمي
ذلَؾ المسككَب عمى قارعِة 

 الغياب
 يظنكنُو نحيًبا أك ُبكاء

 غيَر أنو ُمستيلُّ األناشيِد..
 كخاتمُة األغاني
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 أتمنى الركاية األكلى تجد اإلعجاب، 
 كأعرؼ أنشر الكتاب القادـ المي

 لسة مخمص كتابتو النيارده ،  
 كربنا يديـ الصحة كالستر

 بندري  اسحق حممي

 
 
 
 
 
 

 د. عبدالرحمف الكليمي
 الميالد المعجز

هللا عز كجل ىك خالق الككف، 
كىك الذي أكدعو القكانيف 

كالنكاميس، كىك كحده القادر 
عمى إيقاؼ ىذه القكانيف 

كتعطيل ىذه النكاميس، فمما 
أراد هللا أف يخمق مف غير أٍب 
ـٍّ خمق آدـ عميو  كمف غير أ

السالـ، كلما أراد أف يخمق مف 
ـٍّ خمق حكاء عمييا  أٍب دكف أ

د أف يخمق مف السالـ، كلما أرا
ـٍّ دكف أٍب خمق عيسى عميو  أ
السالـ، كلما أراد أف يخمق مف 
ـٍّ خمق سائر الخمق، ليعمـ  أٍب كأ
كل الخمق أفَّ الخالق عمى كل 
شيٍء قدير. كلذلؾ لمَّا رأى 

يكسف النجار ابف خاؿ مريـ 
عمييا السالـ بكادر الحمل قد 

ظيرت عمى مريـ عمييا السالـ، 
تيا كىك يعمـ ُطيرىا كعفَّ 

كاصطفاءىا، ذىب إلييا كقاؿ: 
يا مريـ! إنِّي سائمؾ عف أمٍر 
فال تعجمي عميَّ فيو، فقالت 

مريـ ككأنَّيا فيمت ماذا سيقكؿ 

يكسف: يا يكسف سمني عما 
شئت كلكف قل قكاًل جمياًل. فقاؿ 
ليا يكسف ُمعرًِّضا في الكالـ، 
قاؿ ليا يا مريـ! ىل ينبت زرٌع 

بغير  بغير بذر؟ كىل ينبت شجرٌ 
غيث؟ كىل يككف كلٌد بغير 
أب؟! فقالت مريـ: نعـ. قاؿ 
ليا: كيف؟! فقالت لو: يا 

يكسف! ألـ تعمـ أفَّ هللا أنبت 
الزرع يكـ خمقو مف غير بذر؟! 
ألـ تعمـ أفَّ هللا أنبت الشجر يـك 
خمقو مف غير غيٍث كال مطر؟! 
ألـ تعمـ أفَّ هللا خمق آدـ يـك 
خمقو مف غير أٍب كمف غير 

؟! فنظر إلييا قائاًل: أعمـ أفَّ أٍـّ 
هللا عمى كل شيٍء قدير!. 

كقصة الميالد مشيكرٌة معركفة، 
كبالمطائف كالكرامات محفكفة، 
كفي الكتاب بأركع كأحكـ البياف 

مكصكفة. عادت مريـ إلى 
قكميا بكليدىا، فاتيمكىا عمى 
ما كاف مف أمرىا، فمما ضاؽ 

الحاؿ، كانحسر المجاؿ، كتكقَّف 
ؿ، عُظـ تككميا عمى ذي المقا

العظمة كالجالؿ، فأشارت إلى 
رضيعيا في الحاؿ، فأنطقو 

الكبير المتعاؿ، فقاؿ ثـ قاؿ، 
مستخرًجا بطاقة اليكيَّة كما 
 ، ي َعْبُد َللاَّ  ُيقاؿ، االسـ: إنِّ

المؤىل: آتانَي الِكَتاب، الكظيفة: 
كَجَعَمِني نبيِّا، الرفعة: َكَجَعَمِني 

ا ُكْنت، التكاليف: ُمَباَرًكا أيَنمَ 

الِة كالزََّكاِة َما  َكَأكَصاِني بالصَّ
ُدْمُت َحيِّا، الصفة: َكَبرِّا ِبَكاِلَدِتي، 

ـْ َيْجَعْمِني َجبَّاًرا  المنزلة: َكَل
الـُ َعَميَّ  َشِقيِّا، التكريـ: َكالسَّ
َيكـَ ُكِلْدُت َكَيكـَ َأُمكُت َكَيكـَ 

ُأْبَعُث َحيِّا، الختـ كالتصديق مف 
العالميف: َذِلَؾ ِعيَسى اْبُف  رب

ـَ َقكَؿ الَحقِّ الَِّذي ِفيِو  َمْرَي
ِ َأْف َيتَِّخَذ ِمْف  َيْمَتُركَف َما َكاَف َّللَّ
َكَلٍد ُسْبَحاَنُو ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفإنََّما 

 َيُقكُؿ َلُو ُكْف َفَيُككَف،
َ َربِّي َكَربَُّكـ  فَّ َللاَّ الكصية: َكاِ 

. َفاْعُبُدكُه َىَذا  ِصَراٌط ُمْسَتِقيـٌ
ليحصَل بعد تسعة أشيٍر 

حكليَّة، ثـ الكالدة الطبيعيَّة، 
أعجُز ميالٍد في تاريخ البشريَّة، 

لرسكٍؿ مف أكلي العـز 
المرضيَّة، كُينسَب ألمو العذراء 

البييَّة، متكمًِّما في ميده 
بالخصكصيَّة، مع معجزاتو 

الظاىرة الجميَّة، ختاًما برفعو 
عميَّة، إنَّما المسيح إلى الذات ال

عيسى ابف مريـ رسكؿ هللا 
ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركٌح 
 منو كعبٌد مف عباد رب البريَّة.

 د. عبدالرحمف الكليمي
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 ط٘راق اىيٞو

 ٍذَ٘د عثذ اىعاه

 
تمؾ القرية التي تبدك ببيكتيا 
الطينية كعجكز جالسة عمى 
شاطئ النيل، اذا ما قكرنت 

ى المجاكرة التي طالتيا يد بالقر 
المدنية. فبمجرد أف تمقي 

السماء سترىا حاجبة ضكء 
الشمس ، تنقطع الخطكات في 
الطرقات إال مف بعض الرجاؿ 

العائدكف إلى بيكتيـ مف صالة 
العشاء، آمميف في ليمة أخرى 

دافئة ، بعد عناء الفالحة 
باألرض طيمة النيار، كما ىي 

إال لحظات قميمة حتى تعكد 
الطرقات الى صمتيا المطبق، 
فتغرؽ القرية في ظالـ ال يشذ 

عف سكاده إال لمعاف بعض 
النجكـ ، زاد عميو في تمؾ الميمة 

ضكء ضعيف في ذلؾ البيت 
عمى أطراؼ القرية. كقف أماـ 

المدخل عماد مكدعا عمو ، بعد 
يكماف قضاىما في ضيافتو 

 لإلطمئناف عمى صحتو.
 دقائق معدكدة ككاف في سيارتو
مغادرا القرية ، قاصدا الطريق 

السريع كلكف قبل أف يبمغو ، 
تباطئت سرعة السيارة كاىتزت 
بعنف، قبل أف تتكقف في تمؾ 

البقعة المقفرة مف الطريق الذى 
يطل عمى ترعة أكشكت أف 

تجف، بينما تحفو مف الجانب 
األخر أشجار ضخمة، خمفيا 
أراٍض زراعية تدثرت بظممة 

غاية، نظر الميل فبدت معتمة لم
حكلو في كافو اإلتجاىات 

ليطمئف مف أنو ال كجكد لقطاع 
الطرؽ الذيف لطالما كانكا 

مصدر رعبو األكبر أثناء سفره 
إلى الصعيد ، ثمترجل مف 
السيارة بعدما تأكد مف أف 

 المكاف آمف.
فتح غطاء المحرؾ لييب منو 
دخاف أبيض، عرؼ منو أف 

تكقف السيارة لـ يكف أبدا نتيجو 
الكقكد كما اعتقد ، ففي  نفاذ

االغمب ىك تمف في بعض 
أجزاء المحرؾ ، نظر حكلو 

باحثا عمف يساعده في الخركج 
مف كرطتو، فمـ يرى إال ظالما 

بدد بعضو ضكء سيارتو 
المنعكس عمى البقيو الباقيو مف 

 ماء الترعة .
مر نحكا مف الساعو قضاىا 

محاكال اإلتصاؿ بعمو الذي كاف 
ت .. إذ أف يزكره ،كلكف ىييا

ىاتفو ال يمتقط أية إشاره في 
ىذا المكاف المقفر، قبل أف 

ينطفئ تماما معمنا فراغ 
بطاريتو، كاد أف يطمق سبة 
يعبر بيا عف غضبو إال أنو 

سمع صكت سيارة عمى الضفة 
األخرى مف الترعة، ثـ رآىا 
تقترب فأشار لمسائق الذي 

تكقف بمجرد أف رآه ، اقترب 
 ال:مف حافة الترعة قائ

معذره فقد تعطمت السيارة،  –
ىل يمكف أف تساعدني؟ نظر 
الرجل يمنة كيسرة باحثا عف 
جسر يعبر مف خاللو إليو 
 كلكنو لـ يجد فقاؿ بأسف:

كنت أرغب في مساعدتؾ  –
ليؾ كما  كلكف ال يمكنني العبكرا 

 ترى.
 أال يكجد ميكانيكيا بالقرب ؟ –
ال يكجد إال في القريو  –

ف تغمق المجاكرة، يمكنؾ أ
السيارة جيدا ، ثـ اذىب إلى 
محطو القطار بعد مائتي متر 
كاستقل القطار إلى المحطة 
التالية، ستجد بيتو بجكار 

 رصيف المحطة .
قاليا الرجل كاستقل سيارتو في 
أسف ، كابتعد بيا بينما يتابعو 
عماد بإحباط شديد ، كبعدما 
أختفي تماما ، قاـ بإحكاـ 
ذىاب إغالؽ سيارتو كاعتـز ال

 إلى المحطة.
ظل سائرا بجكار الترعة ، بينما 

يشق كقع خطكاتو عمى 
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األعشاب الجافة سككف الميل، 
معكرا صفك بعض الضفادع 

التي عميَّ نقيقيا اعتراضا عمى 
ىذه الضكضاء، ككاف لبركدة 
 الجك أثرىا في تباطئ خطاه.
مف بعيد لمح حمارا شاردا، 

يسير مطأِطًئا رأسو كأنما يبحث 
رض عف شيء ما ، في األ 

اقترب منو عازًما أف يمتطيو 
حتى محطة القطار ، كبالتأكيد 
سيعرؼ الحمار طريقو لمعكدة 

 إلى مكانو .
ما إف استقر فكؽ ظيره ، حتى 
شعر ككأف الحمار يزيد ارتفاعو 
عف األرض ببطء ، فأكجل كأراد 
النزكؿ عنو ، كلكنو شعر كأنو 
مقيد بأغالؿ إلى ظير الحمار ، 

عاد األخير إلى ارتفاعو بينما 
الطبيعي، حاكؿ أف ينزؿ مرة 

أخرى كلكف الحمار أحدث جمبة 
بقكائمو الخمفية ، كانطمق 
مخترقا األراضي الزراعية 
المظممة ، كأنما تطارده 

الشياطيف، كل ىذا كعماد 
يصرخ مستنجدا بمف يغيثو، 

كيحاكؿ النزكؿ مف فكؽ ظير 
 الحمار كلكف بال جدكى.

ظالـ األراضي  بعد أف أكغل في
الزراعية نحك مائة متر ، تكقف 

الحمار فجأة ، كقفز بقكائمو 
الخمفية ممقيا عماد عمى األرض 
، ليسقط عمى كجيو في التراب 

بيف زراعات القصب التى مزقت 
ثيابو كأدمتو في بعض أجزاء 

 جسده .
اعتدؿ نافًضا التراب عف كجيو 
كثيابو كىك يسب الحمار ، قبل 

ات في حمقو أف تتكقف الكمم
عندما نظر حكلو كلـ يراه 

 ككأنما تبخر .
كاف قمبو يدؽ ككأنما أصابو 
الجنكف فأكشؾ أف يمزؽ 

شرايينو ، بينما اتسعت عيناه 
مف فرط اإلثارة حتى كادتا أف 

تخرجاف مف محجرييما ، إختمط 
عرقو كدماؤه بالتراب الذى كاف 

مفترشو منذ لحظات ، فبدأ 
عيث ككأنو ميت خرج مف قبره لي

في االرض فسادا قبل أف يعكد 
 لقبره ثانية .

بصعكبة أخذ يسترجع بعض 
آيات القرآف ، لعميا تيديء مف 
ركعو قميال ، بينما يتذكر صكت 
عمو كىك يمح عميو في تأجيل 
سفره لمصباح خكفا عميو مف 

 طكارؽ الميل.
لحظات كاستعاد رباطة جأشو ، 
فنظر حكلو ليرى ضكءا قريبا 

كيف لـ يمحظو لمغاية، فتعجب 
مف قبل ، اقترب منو ليجده 
ضكء محطة القطار، ككأف 

الحمار الممعكف إختصر الطريق 
إلى محطة القطار عبر األراضي 

 المظممة .

كصل لرصيف المحطة التي 
تبدك ميجكرة لكال ذلؾ العجكز 
الذى يجمس في كابينة متابعة 

حركة القطارات بعد انتياء 
الرصيف، فجمس في اقرب مقعد 

 و التماسا لألنس بو.من
الحع نظرات العجكز الغريبة 

فصرؼ كجيو إلى الجانب األخر 
حتى ال تمتقى عيناىما، إلى أف 
سمع صافرة القطارالذي يقترب 

مف رصيف المحطة ، فقاـ 
ينتظر كقكفو ، بينما الحت منو 
نظرة إلى العجكز الذى اليزاؿ 

 ناظرا إليو .
بمجرد أف خطت قدمو في عربة 

صدمتو رائحة عطف القطار ، 
نفاذة فتجاىميا، كقاؿ لنفسو ىك 

عمى كل حاؿ قطار داخل 
المدينة كقد ال ييتـ احد 

 بنظافتو.
كانت إضاءة القطار خافتة 
لمغاية بل كتتالعب ببطء 

فأضفت ظالال كئيبة متراقصة 
عمى كل شيء ، اكتظت 

المقاعد بالركاب عمى خالؼ ما 
تكقع في ذلؾ الكقت المتأخر 

 مف الميل .
جمس عمى أكؿ مقعد كجده 

فارغا في مكاجية امرأة ترضع 
صغيرىا، كاف الجك مشبعا 

بدخاف السجائر مختمطا برائحة 
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العطف ، التي لـ يعرؼ مصدرىا 
 حتى األف .

بمجرد أف استقر في جمستو 
أخذ يسترجع ما حدث معو منذ 
أف تعطمت سيارتو ، كىك يتذكر 
شعكره بينما يعمك ارتفاع الحمار 

ض ، بالتأكيد لـ يكف عف األر 
ىذا الكائف حمارا ، ربما ىك أحد 

طكارؽ الميل التي حذره عمو 
منيا ، ثـ ذلؾ العجكز كنظراتو 
الغريبة ، ترى ىل ىك شخص 
حقيقى ، أـ لعمو مف طكارؽ 

 الميل ىك االخر.
كمع الظالؿ المتراقصة كالجك 

الخانق، كاستغراقو في التفكير ، 
أخذتو سنة مف النكـ ، رأى 

سو فييا يجرى فاًرا مف شيء نف
مجيكؿ، ثـ يقفز في مياه 

الترعة الضحمة ، التي ما أف 
اصطدـ بقعرىا حتي استيقع 

 فزعا ناظرا فيمف حكلو .
نظر إلى المرأة في المقعد 
المكاجو لو كالتي ترضع 

صغيرىا، كانت صامتة تنظر 
لمصغير كال ترفع بصرىا عنو ، 
الحع قطرات تسقط عمى جبيف 

تقد أنيا عرقا الصبى فاع
أكشابو، كلكف األمر العجيب 

الذي انتبو لو أف ىذا الصغير ال 
يتحرؾ نيائيا كال يستجيب لتمؾ 
القطرات الساقطة عمى كجيو ، 
كقد استحاؿ لكف بشرتو إلى 

الزرقة التى تميز الجثث، فنظر 
إلى أمو التي كاف غاضا لبصره 

عنيا ، ليفاجئو جرح قطعي 
ر نازؼ في رقبتيا ، ىك مصد
القطرات التي منعو ضعف 
اإلضاءة مف تبيف لكنيا 

األحمر، اسقط في يده كقاـ 
فزعا ، فحانت منو نظرة إلى 

الجالسيف عمى المقعد المقابل 
كقد تعالى غطيطيـ ، ليرى انيـ 

جميعا يممككف ىذا الجرح 
القطعى ، كاف جميع مف في 

القطار مذبكحكف بنفس الطريقة 
.ركض نحك باب عربة القطار ، 
ك مف حسف طالعو أف القطار 
قد كصل إلى محطتو التالية 

فيدأ مف سرعتو، لـ ينتظر حتى 
يتكقف كقفز مف الباب، كألقى 
بجسده عمى أكؿ مقعد قابمو ، 

كبعد أف ىدأت انفاسو 
المضطربة نظر حكلو ، ككانت 

المفاجأة أف يجد نفسو في 
نفس محطة رككبو، كالقطار قد 

أختفى تماما، بينما يضرب 
ل الكابينة العجكز كفا بكف عام

كىكينظر إلى خيط الماء الدافئ 
الذى تسرب مف بنطاؿ عماد ، 

قبل أف يقترب كيجمس إلى 
 جكاره ، كيسألو :

ما بؾ يابني ، آراؾ تجمس  –
شاردا منذ ثالث ساعات دكف 

 حراؾ .

 نظر لو عماد مغمغما بتعجب :
 ثالث ساعات .. دكف حراؾ  –
ؾ نعـ ، ثالث ساعات أتابع –

مف الكابينة ، كأنت ثابت في 
مكانؾ، كلكف عندما رأيتؾ تفعل 
ىذا ، قررت أف اقترب ألرى ما 

 بؾ .
قاؿ العجكز جممتو األخيرة كىك 

يشير إلى الماء الذى لكث 
 األرض تحت عماد .

غمغـ عماد دكف أف يستفيق 
 مف صدمتو قائال :

كلكف األمر لـ يستغرؽ أكثر  –
 مف نصف ساعة !!

عمى كتفو كقاؿ ربت العجكز 
 بكد :

 احؾ لي يا بني ماذا بؾ ؟! –
شرد عماد لحظة ثـ شرع يركي 
لمعجكز ما حدث منذ أف غادر 
بيت عمو، كبعد أف فرغ مف 
حديثو ىز العجكز رأسو كىك 

 يقكؿ مبتسما :
 إذا فقد قابمتيـ . –
 مف ىـ ؟ –
إنيـ طكارؽ الميل ، ركاب  –

 القطار .
ىز عماد رأسو في غير فيـ 

 العجكز : فأكمل
منذ خمس كثالثكف عاما  –

كانت ىذه المحطة تعمل 
كمحطة رسمية ليذا المركز مف 

مراكز محافظة قنا، لـ يكف 
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األمف مستتبا كيذه االياـ ، كلـ 
تكف الكيرباء قد انتشرت بنفس 

 قكتيا األف.
بيف الحيف كاألخر كانت 

عصابات الجبل تنزؿ كتياجـ 
القطارات التى تقف في المحطة 

نكا يسرقكف منيـ أشيائيـ ، ، كا
ال يفعمكف غير ذلؾ ، كلكف في 
مرة مف المرات، كاف بالقطار 

شبابا في رحمة إلحدى 
الجامعات ، كاف القطار قادما 

مف األقصر، أبى ىؤالء الشباب 
أف يعطكا أمكاليـ لرجاؿ الجبل ، 
كحدثت معركة في قمب القطار ، 
قتميـ خالليا رجاؿ الجبل، ثـ 

يـ لكثة ، أك أنيا ككأنيـ أصابت
 لعنة الدماء ،

أعممكا أسمحتيـ في ركاب 
القطار ذبحا ، حتى أفنكىـ 
جميعا ، بل كقتمكا العامل 

المسكيف الذي كاف يجمس في 
كابينة المراقبة كقتيا دكف ذنب 
،عمى الرغـ مف تكسالتو بأف 

يرحمكا شيبتو كيترككه ألكالده ، 
كمف يكميا تـ نقل المحطة 

ف الجبل الرسمية بعيدا ع
كأصبحت ىذه ميجكرة، كظمت 
أركاح قتمى القطار معذبة ، 
تظير في كل ليمة في نفس 

 الكقت .
عند ىذا الحد غمغـ عماد الذي 
 كاف ينظر إلى الكابينة قائال :

إذا لماذا تجمس أنت ىنا ،  –
 ككيف عرفت كل ىذا ؟

ثـ التفت ناظرا الى العجكز فمـ 
 يرى أحدا حكلو !!

طار مرة فجأة سمع صكت الق
أخرى ، كرأه يتكقف عمى 

 الرصيف .
بينما يطل ركابو مف نكافذه 

 كينظركف لو بترقب .
 ىل كنت تبحث عني ؟ –

التفت ليرى العجكز كاقفا خمفو 
، مقتربا بكجيو حتى كادت أف 

تمتصق انفييما بينما رقبتو 
تنزؼ مف جرح قطعي قاتل ، 
كقبل أف يقكؿ العجكز أي 
 ا .شيء.. أظممت الدنيا تمام

بعد عدة ساعات ، كمع أكؿ 
ضكء في النيار ، شاب يجر 
خمفو بقرتيف ، مارا بيما فكؽ 
رصيف المحطة الميجكرة ، 
حتى اقترب مف مكضع عماد 
الذى كاف جالسا عمى أحد 

المقاعد ، كقد ثنيَّ جزعو ناظرا 
لمخمف ، بينماغاب مف عينيو 
بريق الحياة ، كما أف رآه حتى 

 :نادى رجال خمفو قائال 
قتيل أخر يا أبى ، كيجمس  –

عمى نفس الكضع الذى كاف 
 عميو مف سبقو.

اقترب أبكه مف جثة عماد 
يتفحصيا محكقال ، ثـ نظر إلى 

الكابينة التي تقبع كالكابكس 

في أخر رصيف المحطة مغمغا 
 بحسرة ك ألـ :

 ألـ تكتفى بعد ؟ –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أتمنى أف يحفع هللا لي أكالدي
كأال يريني فييـ بأسا أبدا.    
كأف يرتفع اسـ كاريزما عاليا.    

 عبير مصطفي

أتمني أف تعكد البركو 
الي بيكتنا بعد رحيميا 
كأف تعكد البسمو عمي 
الشفاة بعد ذبكليا كأف 
يعكد إحساس األماف 
اه كالدؼء  الذي فقدن

  منذ زمف
 أحمد إبراهيم حشيش
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نقدية لركاية  مراجعة
)منافي الرب( لمكاتب 
 أشرؼ الخمايسي

 بقمـ أحمد أبك شادي
 

 (ركاية أخشاىا)
 

ألشيٍر مضت ظمت منافي الرب 
في أحد أدراجي ال تفارقو، كال 
ترى شيئا مف حركة الحياة 

خارجو، كنت أفتح عمييا قبرىا 
أحيانا فأتأمميا في تردد، ثـ 
أعكد كأغمق القبر ىامسا 

د(، عنكانيا لنفسي: )ليس بع
فخـ حّد الرىاب، كما قد قيل 

عنيا قبال َأْحَدث في ثقتي شرخا 

مرتعشا، كلست أدري أي جرأة 
تمؾ التي أسكرتني يكما حيف 
كجدتني أنتزعيا مف القبر، 

كألتيميا في كجبة عشاء كأنا 
 .بيف اليقظة كالمناـ

 
نما ساحر)  (ليس إليا كا 

 
حينما يقاؿ أف الخمايسي ىك 

أف ناطحة سحابو إلو السرد، ك 
ىي منافي الرب، كأنيا الترجمة 
الركائية ليذا المقب، كأف البككر 

قد خسر كثيرا حينما لـ يتكج 
رأسو يكما بيا، أدركت أف عمّى 

أكال أف أتكضأ بالمزيد مف 
القراءات كاالطالعات قبل 

الصالة في منافي الرب، كأتعطر 
مف أجميا كأخشع، كلكنني 
ي في حينما كقفت كراء الخمايس

صالتو الحائرة أدركت أف صالة 
ىذا الرجل باطمة، فالسحرة مف 

 .أمثالو ال صالة ليـ
 

 (كيل ينخر في المنجل)
 

حجيزي بف شديد الكاعري، كيل 
متآكل أصاب المائة عاـ بعمره، 
كلـ يصبو الزمف بالمكت بعد، 
يسكف كاحة )الكعرة( بصحراء 
مصر ذات الثكب االنجميزي ، 

منافي نثر شبابو كمو في 
الحزف كالخكؼ، كعف نفسو 

عف ممذات الحياة، حتى زكجتو 
الجميمة لـ يصبيا سكى مرات 
ثالث طكاؿ خمسكف عاـ مف 
زكاجو، لـ يخش المكت يكما، 
نما كاف يرفض الدفف بعد  كا 

المكت، أحب الكنس بالناس، 
كعّز عميو أف يككف كحيدا بعد 
المكت، ظل يبحث عف خمكد 
اة الجسد بعد المكت، فضيع حي

الجسد قبل الممات، طارد سرابو 
في كيكؼ الصحراء ليعيش 
فييا مع الرىباف عيشة ىي 

لممكت أقرب، ظف أف المسيحي 
الصادؽ كالمسيح عيسى قد 
يحيا بعد المكت، كاف يبحث 

عف رب يمّجده مقابل أف يمنحو 
الخمكد كالكنس حتى لك كّزع 

 .حياتو كميا عمى المنافي
 

 (أفكار السماء تكره الظل)
 

ليتني أعمـ ما الذي قدمو 
الخمايسي مف قرابيف لتمنحو 

السماء فكرة كتمؾ لركايتو، فكرة 
استخرجيا مف جكؼ العبقرية، 
فكرة تحتاج لطباخ ممكي كمعدة 

يافعة، لكني أحسست 
بالخمايسي كمف كجد بيتو 
يسبح فكؽ بئر بتركؿ، فمّد 
أنبكبا إليو فقط ليستخدمو 
ككقكد لمتدفئة، كقنع بذلؾ 

كفى، أرى الفكرة أفخـ كثيرا كاست
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مف تناكليا، شغل الكاتب أعيننا 
بأسحاره السردية كي يمرر مف 
تحتيا حكايات متشظية ال ترقى 
لجماؿ فكرتو الشاىقة، فحكايات 
صاحَبّي )حجيزي( كالتي شغمت 

أكثر مف ثمث الركاية كانت 
حشكات زائدة أتمفت العجيف، 
استخدميا الكاتب ليضع فييا 

كفمسفتو فقط، ثـ  بذكر أفكاره
كانت القاضية عندما قدـ لنا 

الخمايسي تحميتو بخاتمة تخمك 
مف السكر، كانت متكقعة جدا، 
فتناكلتيا مكرىا، كأفرغت في 
 .جكفي بعدىا كأس إحباطي

 
 (سحر معقكد عمى قبر الزمف)

 
حينما قرأت المنافي أدركت أف 

في األمر خدعة ما، ىذا الكاتب 
جرد يتالعب بي، األمر ليس م

سرد مميز، كثيركف ىـ مف 
يسردكف بتميز، فالتناكب بيف 

الراكي العميـ كالمتكمـ كاف 
بديعا، ككثير مف يفعل، كالحكار 
كاف مكضكعيا حقا كمدركسا، 

ككثير مف يفعل، التبادؿ 
كالتناسق بيف السرد التكصيفي 

كالسرد المشيدي أيضا كاف 
جيدا، ككثير جدا مف يفعل، إذف 

 أيف حل األحجية؟
 

دائما ما كنت أبحث عف )كيف 
فعل؟( قبل االىتماـ بػ )ماذا 

فعل؟(، كبعد التأمل أدركت أف 
حل األحجية في عنصر 
مختمف، عنصر مف أىـ 

عناصر البناء الركائي، بل مف 
أىـ عناصر الحياة بأسرىا إف 

لـ يكف ىك الحياة ذاتيا، 
الخمايسي طكاؿ مسيرتنا خمفو 
في المنافي كاف يسحر عيكننا 

 نرى الحقيقة، لقد كاف فال
يتالعب بعنصر الزمف، يعيد 

تشكيل الخريطة الزمنية ليصنع 
منيا منافي الخمايسي الزمنية، 
فالمسار الزمني المعتاد الذي 

يقسـ الزمف إلى ماض ثـ 
حاضر فمستقبل قد تحطـ تماما 

عمى عصا الكاتب السحرية، 
سحر أعيننا كصير الماضي 
كالحاضر كالمستقبل في إناء 

احد ليصنع لنا نكعا جديدا مف ك 
الزمف، زمنا دائريا، لك تدخمو 
مف أي نقطة يدكر بؾ حتى 
تعكد إلى نقطة البدء، منافي 

الرب ال تعرؼ الزمف المستقيـ، 
األمر لـ يكف مجرد تناكب زمني 

في السرد، بل كاف دمجا لكل 
مستكيات الزمف الركائي ليتشكل 

زمف جديد، ككعي أشمل 
 .بالحدث

( مذاؽ ال يعكضلمرعشة  ) 

الخمايسي أجاد بالفعل التحرؾ 
عمى جدار الزمف كأبدع، مزج 
بيف البناء السردي المتزامف 
كالسرد بالمتكازيات الزمنية 

ليصنع لنا تحفتو، كنت أشعر 
أنني ألعب كرة القدـ مع 

أخطبكط، ينقل الحدث بيف 
أرجمو الثمانية، كيتنصل مني 
برخاكتو فال أممؾ إال الذىكؿ 

، أعتقد أف المنافي لك كالتجمد
كتبت بمسار زمني تقميدي فإنيا 
ستفقد حتما بريقيا، فيي ركاية 

ليس ليا إال أف ُتصنع عمى 
عيف الخمايسي، كال ييضميا 

إال أشاكس القراء أصحاب 
الذكؽ المختمف، كلكف ما قد 

يعاب حقا في طريقة الخمايسي 
ىك أنو كاف عجكال، كاف يقطف 

مف قبل النضكج، ففي 
كنيتة الزمنية تمؾ كاف سيمف

يقفز مف الحدث إلى الحدث 
بشكل رشيق لكنو أحيانا يتعجل 
في قفزتو، فيقفز قبل بمكغ ذركة 
الحدث عمى أف يعكد ليستكممو 
بقفزة أخرى مف زمف آخر غير 
مدرؾ أف ىذا التعجل قد قتل 
بالفعل متعة الشعكر بالذكرة 

لدى المتمقي، كالتي لف 
ف يستعيدىا حتى لك سردىا أل

مرة بعد ذلؾ، فالذركات ال يجب 
أف تبتر أبدا قبل أف يصل 
 .القارئ إلى رعشتو الخاصة
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 (الترميز ال يأكل إال خمسة)

 
المحاكاة الترميزية كانت حاضرة 

بقكة عمى طكؿ االمتداد 
السردي، كلـ تتمكف الككاليس 

مطمقا مف إخفاء شكاردىا، 
كانت ترميزات فمسفية كدينية، 

لمدينيف  تعرض فييا الكاتب
المسمـ كالمسيحي بالنقد الالزع، 
ليس نقدا لمديف نفسو، بل نقدا 

كتيكما عمى َحػَمَمػِتو، 
فالمسيحيكف ىربكا مف مكاجية 

الحياة إلى كيكؼ الجباؿ 
كاستحقكا أف قتميـ المسيح 
بسيفو، كالمسممكف بجيميـ 
اتخذكا مف سجف التعذيب 
العثماني مسجدا في إشارة 

 .دينية سياسية كاضحة
 

 (ال تخافكا كلكف احذركا)
الجنس الصارخ كالجرأة المربكة 

عمى األدياف مف صفات قمـ 
الخمايسي، كينبغي لمف يقرأ لو 
أف يعي ىذا األمر جيدا، كلك 

تجاكزنا السكر األخالقي سنتفق 
بأف الجنس لك كضع في سياقو 

قد يككف جيدا، أما لك تـ 
إقحامو قسرا بيف طبقات السرد 

كيثير فسيحدث خمخمة 
االستقباح، كالخمايسي عادة ما 

 يقدـ ىذا كذاؾ، أما جرأتو 

 
الشديدة عمى األدياف فال 

أحسبيا إال حجرا يحرؾ بو مياه 
العقل الساكف، يدفعنا بيا 

الخمايسي لمتفكير كال يقصد ما 
 .يقكلو أبطالو حرفيا

 (المنافي تختار)
منافي الرب تختار ركادىا، ليس 

أف لكل قارئ أف يفيميا أك 
يستمتع بيا، ىي بالفعل لعمية 

القراء، الركاية ماتعة جدا، 
مختمفة في سردىا جدا كجدا، 
كال يقل تقييميا في نظري عف 

2مف  0 . 
 
 
 

 اتمنى اف ارى ابنتي
أليف في اعمى مراتب  

الدنيا ك اف تحظى بحياة 
 مميئة بالشغف

كالنجاح كاف يقربني هللا  
 اليو زلفى

 اسامو سعد الديف.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ىل جف يكما حبر التمنى 
 أحمد ابراىيـ حشيش

 قد أحببت فيؾ قدر
 رزقنى عشقى لؾ

 كخاصمت فيؾ قدر
 أبعدنى بعيدا عنؾ ،،

 أسكنؾ بيت غير بيتى ،،
 ك حضنا غير حضنى ،،

 كل القرابيف ألقيتيا
 عمى أعتاب القدر ،،
 أستجدى منو بقايا

 حممى ،،
 قد صرت كحيدا
 فى صكمعتى ،،

كلحظات أغنى ،،أياـ أبكى   
 صار طيفؾ الحنكف يأتينى 

 يداعب أجفانى
 حيف يرىقيا األمل

 فيل جف حبر التمنى 
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 رحى الحياة

 ناريماف جماؿ عكض

كأناس تدكر في رحى 
قل الحياة فال تالفيف الع

تيدأ كال تالبيب القمب 
تسكف كالركح كأمكاج 
متالطمة في بحر لجي، 
آماليـ أكىاـ كسراب بقيعة 
، كالجسد أصابو الكىف 

كالغثياف مف شدة الدكراف؛ 
يتساءلكف فيما بينيـ أكقد 
يصاب المرء بفصاـ في 

المشاعر حيف يبدي عكس 
ما يضمره فيعيش 

حداىما إالشعكرييف معا 
 ؟!لنفسو كاألخر لمناس

)كأف يبدك مبتسما كفي 
 داخمو حزف دفيف، أك أف 

يصمت كفي أعماقو 
 ضكضاء ال حد ليا(

فيأتييـ الرد عمى تساؤليـ 
ال تسألكا عف أشياء ” قائال

” إف تبد لكـ تسؤكـ
عيشكىا كما ىي بحمكىا 
كمرىا، بفرحيا كترحيا، 
كربيعيا كخريفيا. كاعممكا 
أف لألقدار رب حكيـ خبير 

يف العقل فمتيدئي يا تالف
كلتسكني يا تالبيب القمب 

 كلمركح السالـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
حيف نحب يصير القمب 

 مأىكاًل باألشباح،
تستحـّ الذاكرة بالعطر 
 كالدمع كرائحة التفاح.
حيف نحب ، ينتحب 
االنتظار عمى طاكلة 

 المقيى،
تمر ىكادج الماضي في 
الشارع أمامنا، فنمطرىا 

 بالياسميف،
ننسى ضجيج الباعة 

الجّكاليف 
 بالميكركفكنات،

كنكاح سيارات الشرطة 
كاإلسعاؼ كأبكاؽ 

 األعراس
 كالجنازات.
 غادة السماف

 
 
 
 
 

أتمنى أف ألتقي بأحبابي ك أصل 
لسعادتي ك أحقق النجاح في كل 
تحكؿ جديد أنا مقبمة عميو ك أف 
أسعد أىمي ك أككف كما يحب هللا 

 ك يرضى 

 اف شاء هللا

 فريدة شقير
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 ىبو يكنس النيل

 مضرب

أطاح بيا في صاعقة 
خاطفة، كىك يدكر حكؿ 
نفسو كراقصة باليو أك 
كامرأة رقيقة بيف يدي 

 رجميا، دار دكرتيف ُأخرتيف
ممسكا بالمضرب الصاعق 
لمنامكس بكمتا يديو؛ فبدى 

ككأنو يدكر استمتاعا 
بالحركة كالمفة كليس 
 لمالحقة النامكس .

*** 

لمرقص نشكة كبيرة .. ففيو 
تتحكؿ ألعمق طباعؾ 

 كحقائقؾ.

*** 

رافع  يضرب النامكسة .. 
 تسقط عمى السيراميؾ فكرا.

يبدك عند حذائو مقبرة 
لمنامكس؛ فيك اليكتفي 

نما يعشق إنزاليا ب صعقيا كا 
 أرضا .. تحتو.

بسقطيـ “يردد ضاحكا 
بالصاعق زي العيبة السمة 
.. ما أنا أصال باسكتاكي 

، كيتندر الزمالء في ”قديـ
العمل عمى فشره لقصر 

 قامتو الشديد.

بيـك حكى لنا عندما قرر 
تأديب زكجتو النيا تأخرت 
في تحضير كرات المحـ لو 

فسكعيا عمى رأسيا 
طيا أرضا .. لتستقر كأسق

تحتو؛ قيقو الجميع الف 
 زكجتو ضعفيو في الطكؿ.

** 

بدير يطكح بالمضرب 
 الصاعق

ده أنت العب اسككاتش “
 ىأىأىأ” جامد أكي يا بدير

يضحؾ معيـ بدير .. 
فكرشو كقزمنة ساقيو كفقره 
كذقنو السمفية اليسمحكف 
لو بأف يككف رياضي بأي 

حاؿ مف األحكاؿ كالحتى 
 .في الحارة

كلكنو ابتيج بتعميقات 
الزمالء فقد كجد في نفسو 
قدرة استثنائية عمى ضرب 

النامكس بشكل خاطف 
كقاٍض كباألمامية كالخمفية 

 كبكل طرؽ المالعب .

*** 

بدير اليارب دائما مف 
بيتو، ليس ىركبا كلكنو 
تممصا متكررا، يحضر 

لمعمل قبل الميعاد بساعة 
كاممة كيعمل ليال رغـ عدـ 

ماديا كحتى كقت احتياجو 
متأخر فقط كي يعكد بعد 
أف يككنكا جميعا نياما.. 

فيك عمى كل حاؿ اليشغل 
أي مكانة في حياة امراتو 

 أك حياتو المنزلية.

*** 

أمسكو مف خصره بغتة 
ايو يابيضة “كىك يدكر .. 

الجماؿ ده .. ده انتي 
 ” طمعتي حمكة اىو
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انتفض رافع كالتفت لغريب 
الكيل الشاذ كالمتصاب 

الذي لـ يكف عف مالحقتو 
كىك العشريني القركي 
حديث العيد بسفكر 

 المدينة.

ياال يابيضة دكري زي “
 ”ماكنتي بتدكري 

 ال ياعـ غريب مش كده

أل ىك كده، ماحدش 
حيسمحمؾ تدكر ىنا.. غير 
كأنت مع حد ككرا الشركة 
كفي الضممة.. ماحدش 

 حيقبمؾ طري كده اال معايا.

 ال يبدك تماما.. ىل المس
عـ غريب جانبا أنثكيا 
حقيقيا في رافع أـ أنيا 

قناعات الغكاية التي تضمل 
 كأحيانا تعمي تماما؟

*** 

رافع جاء صباحا ليفاجأ 
باختفاء جثث النامكس، 
عامل النظافة المستجد 

أزاليـ بالمكنسة الكيربائية، 
كبقى رافع مغتاظا منو 

طيمة النيار، لماذا اليمكننا 

ا االحتفاظ بآثار أىدافن
أرضا، حتى النامكسة 

 الميزكمة منيا؟

*** 

بدير كل صباح ، بات 
ينتظر في ليفة فتح باب 

الشركة كيتعجل الدخكؿ قبل 
الجميع فقط لينفرد 

بالمضرب الصاعق قبل اي 
أحد، كبمنتصف النيار 

ينتظر نقص عدد العمالء 
أك المكظفيف حتى يبدأ 
عرضو اليكمي كيمارس 
اسككاش النامكس أماـ 

قالئل يشجعكنو متفرجيف 
عمى ميارتو، يتباىى 

بنياية اليـك بصعق أغمب 
أىداؼ القنص النامكسي 
لممكتب كمو فيك صاحب 

المتتابعة القرقعية لمصاعق 
كقت القنص.. يصطاد 
النامكس متتاليا كأنو 

يعبأىـ، كيتفكؽ بتجميع 
األعداد المصعكقة عف أي 

 ضارب آخر.

*** 

كقت الصالة يختفي 
كغير الجميع، المتدينكف 

المتدينيف مف المكاتب كاًل 
لقضاء حاجتو؛ كىكذا 

اختفى الناس فاجأة مف 
مكتب رافع،  مما مكنو مف 
االلتفاؼ كالدكراف أرضا كما 

عممو عـ غريب.. كفي 
أحدى تدكيراتو باغتو دخكؿ 

 بدير.

كانكا معا.. بدير كرافع،  
يتبادالف االستدارة 

كالسقكط، يتبادالف التحقق 
نا أماـ الجميع.. ى

 بالمكتب.

 ىبو يكنس النيل
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 العقيدة ك الديف

 

 

 

 

 

 الطيبات لمطيبيف

 دمحم أميف
 قاؿ تعالى:

كالخبيثكف …الخبيثات لمخبيثيف
كالطيبات …لمخبيثات

 …لمطيبيف..كالطيبكف لمطيبات 

أكثر الناس يفيـ ىذه اآليو 
كيرددىا في حاالت الزكاج بأف 

الرجل الطيب لممرأة 
ل الخبيث لممرأة الطيبو..كالرج

 كىذا مفيكـ خاطئ.…الخبيثو

ىذه اآلية العالقة ليا بالزكاج 
 …ابدا

 …كالدليل

اف فرعكف كىك أخبث الناس 
كانت أمرأتو طيبة كىي آسيا 
رضي هللا عنيا كذكرىا في 

القرآف قالت رب ابف لي عندؾ 
 …بيتا في الجنو

بينما سيدنا نكح كلكط كىما مف 
 انبياء هللا كانت زكجتاىما

كقاؿ ليما هللا تعالى …خبيثتاف
 ادخال النار مع الداخميف.

 كالتصحيح

أف ىذه اآليو ذكرت في 
سكرة.النكر بعد حادثة اإلفؾ 
التي رميت بيا امنا عائشة 

 …رضي هللا عنيا

رماىا المنافقكف بالزكر كالباطل 
فأنزؿ هللا براءتيا في قرآف يتمى 

 …الى يكـ القيامو

 قاؿ تعالى بعد ما ذكر ىذه
 الحادثو أي حادثة األفؾ

الخبيثات لمخبيثيف يعني 
الخبيثات مف االعماؿ كاالقكاؿ 

كاالفعاؿ ال تصدر اال مف 
 الخبيثيف مف المنافقيف ..

فالخبث الذي قالكه عف السيدة 
عائشو اليقكلو اال الخبيثكف 
المنافقكف كاكليـ عبدهللا بف 
أبي بف سمكؿ زعيميـ الذي 
. رمي السيده عائشو بالزنا 

 كىك العفيفة المحصنة

 يعني…كالخبيثكف لمخبيثات 

الخبيثكف مف الناس ال يتكقع 
منيـ إال الخبيثات مف االعماؿ 

 كاالقكاؿ

كالطيبات مف االعماؿ ال يصدر 
 …اال مف الطيبيف مف الناس 

كالطيبكف مف الناس ال يصدر 
منيـ اال الطيبات مف االعماؿ 

 كاالقكاؿ .

 لىكفي آخر.ىذه اآلية قاؿ تعا

أكلئؾ مبرؤكف مما يقكلكف ليـ 
 مغفرة.كرزؽ كريـ..

اي ىـ الطيبكف لذالؾ برأىـ هللا 
مف فكؽ سبع سمكات مف 

 إشاعو المنافقيف ..

 لذالؾ قاؿ هللا بعد أف برأىا

)إف الذيف يحبكف أف تشيع 
الفاحشة في الذيف آمنكا ليـ 
عذاب أليـ في الدنيا كاألخرة 

 كهللا يعمـ كأنتـ ال تعممكف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إف تعبت في 
الخير فإف التعب 
يزكؿ كالخير 
ف  يبقى ، كا 

تمذذت باآلثاـ فإف 
المذة تزكؿ 
 كاآلثاـ تبقى
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” رؤية في أصناؼ البشر
 بقمـ الكاتبة أسماء األلفي

 
كثيركف مف يخمطكف بيف أنماط 

 البشر
ال يستطيعكف التفرقة بيف مف 
يسيء ك نكاياه خبيثة ك ىك 

يسيء التصرؼ عمدا ك حقدا ك 
 حسدا،

ك بيف مف يسيء كنكاياه طيبة؛ 
لكنو ال يحسف التصرؼ لقمة 

 كعي أك ربما غباءا منو .
يظير لألسف عكس مايريد، ف

 كدائما ما
 يشعر بالندـ عمى تسرعو.

ىناؾ فرؽ كبير بيف 
 الشخصيتيف

يجب أف يخرج مف  األكؿ** 
حياتؾ فكرا ك تقطع أي صمة 
تربطؾ بو ألنو لف يجمب لؾ 
 سكى الحزف ك الندـ دائما.

مسكيف يتعذب  الثاني** 
يقتمو الندـ …بغباءه أكثر منؾ

كل لحظة عمى إساءتو لمف 
 يحب

ال يجب ىجره اعك طرده مف 
حياتؾ إال بعد أف تستنفذ معو 

كل طرؽ اإلصالح كالتقكيـ ألنو 
 حقا يحتاج إليؾ.

ك ىك أخطرىـ  النكع الثالث** 
ىك مف يحسف ….. ك أخبثيـ

التصرؼ لتثق بو لكف حقا 
نكاياه خبيثة ك لئيمة يتكغل 

داخل حياتؾ ليعرؼ نقاط ضعفؾ 
ي حتى اذا اراد لدغؾ فعل ذلؾ ف

ك أغمب البسطاء ال ….مقتل
يكتشفكف حقيقة ىذه الشخصية 
اال بعد اكؿ لدغة كربما تككف 

 قاتمة كال شفاء منيا
إحذركىـ ك ابتعدكا عنيـ لكف ال 

تقاطعكىـ، كتجنبكا اف يعممكا 
عنكـ اي شيء.ك حاكلكا اف 
تعممكا عنيـ كل شيء لتأمنكا 

 شرىـ.
** النكع الرابع كىك أندرىـ 

مؾ نكايا طيبة كجكدا ىك مف يم
لمجميع ك يحسف التصرؼ ك ال 
يسيء اال لمتقكيـ ك العالج ىك 

ذكي ككاعي ال يتـ خداعو 
بسيكلة ك ال يحب اف يخدع 
احد حتى لك لمخداع ضركرة. 

ىذا مف سيككف اضافة حقيقية 
منو  خذٱلحياتؾ، تستطيع اف ت

 كالنصيحة ك انت مطمئف، 
تأكد انو لف يفتي فيما ال يعمـ ، 

كجيؾ لمطريق األصمح لكنو سي
لؾ حسب ما يعرفو عنؾ، فال 

تخدعو ألنو سيعمـ ككقتو تككف 
 خسرتو لالبد.

عيكنكـ كعقكلكـ ك أدرككا  افتحكا
جيدا مع مف تتعاممكف ، ال 

تعطكا ثقتكـ كاممة الحد ميما 
كانت درجة القرب، تكخكا 

الحذر، كخافكا عمى انفسكـ، ك 
حافظكا عمييا ؛ النيا غالية ك 

كال يحق الحد اف عزيزة، 
يجرحيا اك يستغميا، ك إف لـ 

تحافع عمييا ك تقدرىا لف 
تجد مف  لفيحافع عمييا أحد ك 

 يقدرىا.
 سالميف ك آمنيف دمتـ
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 عزيزتي )جكليا(
 أحمد سعيد

 
تغيرت أشياٌء كثيرة منذ 
الصيف الماضي، حينما 
كنِت ىنا، تركضيف في 
مة، شكارع القاىرة المزدح

كتجعمينني ألتقط لِؾ الصكر 
في شارع المعز. أشياٌء 
كثيرة تغيرت، أكبرىا أنا.. 

لقد تغيرت يا جكلي 
الصغيرة، كصرت حزيًنا 

كفاية أللتقط كل المشاعر 
الممقاة في الطرقات بعد 

 رحيمؾ.
شربتي الكثير مف ماء 

النيل حتى تعكدي سريًعا، 
لكنني كمما كقفت فكؽ 
د ككبري قصر النيل ال أج

سكى طيفِؾ، المحب ليذا 
النير.. تذكريف أنِؾ 

ِاعترفتي لي بحبؾ ىنا، 
 Iقمتييا بكل بساطة )

Love You كنظرتي ، )
بعينّي بقكة حينما شعرتي 
بأنني أرى المستقبل ىنا 

كحيًدا دكنؾ.. قمِت لي بأف 
الحب باٍؽ، كذكرتيني 

بالماء الكثير الذي شربتيو 
 ككعدؾ بالعكدة.

ألكبرا جمكسنا سكًيا في ا
نتابع البالية كحركات 

الراقصيف.. بدلتي الخانقة 
التي ُأجبرت عمى ِارتدائيا، 
كفستانؾ الرائع مكشكؼ 
الكتفيف، تتدفق التفاصيل 
داخمي دكف ىكادة؛ فأشعر 

بمشاعٍر شتى، أبتسـ، 
، لكنني  كيصيبني الكجـك

أنسى كل ذلؾ كأشعر 
بالشغف فجأة عند سماعي 

صكت إشعار لمرسائل 
 iحيدة مكتكبة )كجممًة ك 
miss u) 

بعدىا أسمع صكت الياتف 
عمى رنتؾ المميزة، فنتحدث 

كثيًرا، كتخبريني بأنؾ 
تترجميف ما أكتب بكاسطة 

الجكجل، تضيع الكثير مف 
المعاني لكنِؾ تشعريف 

بالنص، كبالمكاضع التي 
 تجديف نفسِؾ بيا.

أنا مسافٌر مثمِؾ يا عزيزتي، 
أشعر بااِلغتراب، كتيتز 

يًرا حينما أكتُب لِؾ؛ يدّي كث
فميما كتبت أحبِؾ، كميما 
كتبت عف قربِؾ.. ال يغير 
ذلؾ حقيقة أنِؾ بعيدة، 

 لسِت ىنا.
جكلي الحبيبة، يمكنِؾ اآلف 
أف تقرأي ركايتي األخيرة، 

لقد قمت بترجمتيا ما 
أستطعت كبعثتيا عمى 
بريدِؾ، إف لـ تفيمي 
بعضيا، يمكنِؾ أف 
 تياتفيني مساًء.

ا أف تستقبمي يمكنِؾ أيًض 
كل القبالت التي أرسميا كل 

 يكـٍ أليؾِ 
 

 أحمد سعيد
 

 



  اباريق الشيطاف 

  شالالت مينسكتا الغامضة

 
 
 

 

 

 

 

اباريق الشيطاف شالالت 
حيرت العمماء بسبب  

جيميـ لمكاف استقرار ىذه 
الشالالت كالمصب الذي 
تصب فيو مياىيا ؟!  فيي 
عبارة عف شالالت ماء تقع 

نسكتا األمريكية في كالية مي
في حديقة جدج ماغني 

 ستيت بارؾ

كتعد مف الظكاىر الطبيعية 
الممفتة لالنتباه كالمحّيرة 
لمعمماء حيث أف مصبيا ال 
  يزاؿ مجيكاًل بالنسبة ليـ

تتميز المياه فييا بنقائيا   
كصفائيا حيث يمكف أف 
ترى مف عمق ثالثة أمتار 
كأحد شالالتيا ينقسـ إلى 

ريانو  فرعيف أثناء ج  

األكؿ ، ىك القسـ الشرقي 
كيصب في نير بركؿ ك 
الثاني  ىك القسـ الغربي 
الذي تتجو مياىو إلى 

أخدكد صخري عميق كمف 
ثـ تختفي ىذه المياه 

كتغكر في أعماؽ األرض 
مف غير ظيكر لمكاف 

 . تنتيي فيو

األمر الذي دفع العمماء 
الستمرار محاكالتيـ في 

معرفة ىذا السر حيث قامكا 
بتجربة الكرة التي أسقطكىا 
في الماء كحاكلكا تتبع 
أثرىا مف خالؿ معرفة 

صكت ارتطاميا بقاع المياه 
لكف لـ يتـ التكصل إلى 
تفسير  مقنع لمصير تمؾ 
الكرات التي اختفت كما 
اختفيت الكميات اليائمة 

مف المياه التي تغكر في 
 .باطف األرض

أطمقت تسمية أباريق 
الشيطاف عمى ىذه 

الت كذلؾ  لغرابتيا الشال
كتفّردىا حيث أف العمماء 
كبرغـ التقدـ التكنكلكجي لـ 
ينجحكا في تفسير ىذه 
الظاىرة التي التزاؿ إلى 
اآلف مصدر حيرة لكل مف 
 يزكرىا كيقصدىا في العالـ
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 كالب الصيد
طنطاكي عبدالحميد 

 طنطاكي 
 

كاف المساء قد خمع عمى 
داءىا اليادي بعد المدينة ر 

أف أثقميا طكاؿ النيار 
بشمسو التي أرىقت 

ساكنييا، فتحمت المدينة 
بثكبيا كخرجت فتياتيا 
كفتيانيا، عجائزىا 

كأطفاليا.. يستعرضكف 
نسمة المساء التي ىفت 
بالحكاس كأنعشت الفؤاد، 
غرؽ الشارع بمريديو كغدا 

يمكج بالبشر، تيارات 
اختمفت أعمارىا، اكتظت 

كالنكادي، كامتألت القياكي 
األرصفة، كاقتطف بعض 
مف تالميذ المدارس جزءًا 

مف كقتيـ فأخذكا أماكنيـ 
عمى نكاصي الدركب 
كاألزقة المتفرعة مف 

الشارع الكبير، استحدث كل 
منيـ شيئًا جديدًا عميو 
فيذا أطمق شاربو الغض، 
كىذا عمقت بشفاىو سيجارة 
كآخر عمق بصدره سمسمة 

لؾ، ذىبية أك ما شابو ذ
كىذا أطمق لشعره العناف ، 
تجمعكا في جماعات، 
عيكنيـ متمصصة 

كضحكاتيـ تتعالي تارة كال 
تمبث تصمت أخرى، 

كتمضي عيكنيـ تغامر 
كتقامر كتجكس مف بعد 
بيف األجساد الماضية ، 
يرقبكنيا مف األماـ كأف 
مضت فمف الخمف، كقد 
تنطمق ألسنتيـ فتبدي 
إعجابيا كتعمف عما 

اني استطاعت مف مع
مبتذلة كأقكاؿ رخيصة 

كيمضي ركب الطريق ، ال 
يتكقف الركب كأف تكقف 
مضي الشارع بأبنيتو أك 
ىكذا عندما يمضي كاتب 

السطكر، ألقت الحكانيت 
بأضكائيا المختمفة األلكاف 
فامتزجت كخرجت في 
صكرة بيية لمناظريف 

كامتزجت بدكرىا بما ارتداه 
ركاد الشارع الكبير، 

اف بارع فأصبحت كمكحة لفن
، استميـ مف الشارع جماؿ 

 .فكرة
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بداية سنة جديدة 
5353 
 ليمة رأس السنة

 07الميالدية ىي ليمة 
ديسمبر مف نياية العاـ 
ىي أخر يـك في السنة 
الميالدية في التقكيـ 

الغريغكري، كاليكـ الذي 
يميو ىك يـك رأس 

السنة. في الكثير مف 
ف حدث دكؿ العالـ فا

ليمة رأس السنة يتـ 
احياؤه بالتقاء الناس 

في احتفاالت ذات 
ك  أشكاؿ مختمفة

مشاىدة األلعاب النارية 
كىي حدث مشترؾ في 
أغمب بمداف العالـ بيذه 

 المناسبة.

 
احتفاالت مدف العالـ في 
ليمة رأس السنة بقدـك 
العاـ الجديد ال تحدث 
نما  في كقت كاحد كا 

تنطمق مع دقات 
ف أقصى الساعة م

الشرؽ إلى أقصى 
الغرب مركًرا بأكركبا 

كالشرؽ األكسط. كفي 
المدف الشرقية كالغربية 
تختمف عادات اإلحتفاؿ 

بيف مدينة كأخرى 
كلكنيا تتفق في صيغة 
كاحدة ىي اإلحتفاؿ عبر 

عركض األلعاب 
 النارية.

بيذه المناسبة أغمب 
بمداف العالـ بينيا 
اإلمارات العربية 
ندكن يسيا، المتحدة، كا 

كماليزيا، كاليند، 
كالياباف، كلبناف، 

كفمسطيف، كتركيا 
 كالصيف.

كفيما أف جزرًا ككريباتي 
كسامكا أكؿ المحتفميف 
فاف جزر ىاكاي ىي 
آخر المناطق احتفااًل 

بيذه المناسبة. كتشتير 
سيدني بأنيا أكؿ مدينة 

كبرى تستقبل العاـ 
الجديد كتنتقل أخبار 
احتفاالتيا كصكر 

لنارية إلى مدف ألعابيا ا
العالـ األخرى التي 
تككف عمى كشؾ 

االحتفاؿ ىي األخرى 
بنياية عاـ كحمكؿ عاـ 

 جديد.
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خاف  قراءة في ركاية

نجيب محفكظ  –الخميمي 
 يكتبيا لكـ د.اسحق بندري 
ركاية خاف الخميمي الصادرة في 

لألديب المصري  7102العاـ 
العالمي الراحل نجيب محفكظ0 

تمؾ المرحمة التي اتجو  ُتَمِثلُ 
فييا محفكظ لمرحمة الكتابة 
الكاقعية0 بعد كتابتو لعدٍد مف 
الركايات ذات الطابع التاريخي 
الُمسَتمد مف التاريخ المصري 
القديـ. تصكر ىذه المرحمة 
الكاقعية طابع الحياة في 

المجتمع المصري في فترة ما 
0  7125قبل يكليك ػ تمكز 

ىرة كتشغميا مكانًيا القا
الفاطمية. المرحمة التي بدأت 
بركاية خاف الخميمي لتمييا: 
ؽ0  القاىرة الجديدة0 زقاؽ الَمدَّ
السراب0 بداية كنياية0 ثـ 

 تكجتيا أخيًرا الثالثية
) بيف القصريف0 قصر الشكؽ0 

 الُسَكِريَّة(.
بيد أف القارئ الفطف حتًما 
يالحع في ركايات المرحمة 
الٍء الكاقعية الصراع المحتدـ بج

بيف الماضي كالحاضر0 القديـ 
كالجديد. بيف نسقيف مختمفيف 
مف الِقَيـ0 بيف مف ينعمكف 
بالشعكر باألماف في أحضاف 
الثقافة التقميدية كمف يتطمعكف 
لبريق الثقافة كالتمدف الغربي0 
كما تضطـر بو األحداث مف 
حالة تحفز كل معسكر حياؿ 

 اآلخر.
تغطي ركاية خاف الخميمي فترة 

 7107كاحد مف سپتمبر  عاـ
0 إباف 7105حتى أغسطس 

ذركة القتاؿ كالمعارؾ في الحرب 
العالمية الثانية كزحف جيكش 
األلماف النازية عبر شماؿ 

 إفريقيا.
تبدأ األحداث كسط معمعة 
الحرب بانتقاؿ أسرة أحمد 
عاكف مف سكنيـ في حي 
السكاكيني إلي شارع خاف 

الخميمي بحي الحسيف العريق0 
فاض بيـ الكيل بسبب  بعد أف

القصف المتكرر مف غارات 
الطائرات األلمانية. ُيَفِضمكف 
االنتقاؿ إلى حي الحسيف 
العتقادىـ أف األلماف لف 
يجرؤكا عمى قصف تمؾ 

المنطقة فيـ في رحاب الحسيف 
كِحماه0 كخاصًة أف الدعاية 
النازية كانت تركج الحتراميا 

 لمُمَقَدسات اإلسالمية.

ي عف الحسيف ػ أنت ال تدر “
شيًئا. فيا ىنا ألذ طعمية 

كأشيى فكؿ مدمس كأطعـ كباب 
كأحسف نيفة كأمتع ككارع 

كأنفس لحمة راس. ىنا الشاي 
المنعدـ النظير كالقيكة النادرة 
المثاؿ. ىنا نياٌر دائـٌ كحياٌة 
متصمٌة لياًل كنياًرا. ىنا ابف 
بنت رسكؿ هللا ككفى بو جاًرا 

 ”كمجبًرا ! 
َجِسُد حالة البطل أحمد عاكف يُ 

السيئ بجدارة. فيك كارٌه لرتابة 
حياتو0 ناقـٌ عمى حظو العاثر0 

حاقٌد عمى كل المتفكقيف 
كالمكسريف. ثقتو في نفسو 

معدكمة0 كيدكر في ذىنو حكار 
داخمي عميق يعكس ىذا 

الشعكر مف الرثاء لمذات كالغيع 
مف عناد الحياة كتحالف 
الظركؼ كاألقدار ضده. إذ 

ادثة إحالة أبيو اضطرتو ح
لمتقاعد أال يستكمل تعميمو0 كأف 
يككف ىك عائل األسرة كمف 
يتكلى اإلنفاؽ عمى شقيقو 
األصغر رشدي ريثما ُيتِّـ 

تعميمو. كينتيي الحاؿ باألستاذ 
أحمد عاكف مكظًفا منسًيا 
بكزارة األشغاؿ كيصل لسف 
األربعيف دكف زكاج. تسيطر 
عميو حالة الشعكر باالضطياد 

نو عبقري ال يجد التقدير لظنو أ
لمكاىبو كنبكغو. يصرؼ سنيًنا 
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طكااًل مف كقتو في قراءة الكتب 
التراثية كيظف نفسو مثقًفا 
مطمًعا كأديًبا مكىكًبا. صكرُة 
نمطيُة لمف يحسبكف أنفسيـ 
مثقفيف فقط لمجرد قرائتيـ 

بضعة كتب متفرقة ال يعرفكف 
غيرىا. تنيش نفسو غيرٌة 

لكظائف قاسيٌة تجاه أصحاب ا
الُعميا كال يتكرع عف إخفاء 
حقده عمييـ بإدعاء أف منيـ 
مف زاممكه في الدراسة ككانكا 

مف الخائبيف لكال أف ليـ صالت 
القرابة كالنفكذ التي يسرت 
كصكليـ ألعمى الكظائف. 
يحاكؿ دراسة القانكف كلكنو 
يفشل في اجتياز االمتحانات 
فيعزك ذلؾ لظركؼ مرضية 

ابة كصحية. يشرع في كت
مقاالت ُيرسميا لبعض المجالت 
التي تتجاىميا كال تنشرىا0 
لتمتيـ نفسو أعراض المرارة 
كالضيق ضد مف ال ُيَقِدركف 
 قيمة مكىبتو األدبية العظيمة.

فمما ُأجِبَر عمى االنقطاع عف “
الدراسة أصابت آمالو طعنة 
قتَّالة دامية. ترنح مف ىكليا 
كاجتاحتو ثكرٌة عنيفٌة جنكنيٌة 

َمت كيانو فامتألت نفسو َحطَّ 
مرارًة ككمًدا0 ككقر في أعماقو 
أنو شييٌد مضطيٌد كعبقريٌة 

مقبكرٌة0 كضحيٌة مظمكمٌة لمحع 
العاثر0 كما انفؾ بعد ذلؾ يرثي 

عبقريتو الشييدة كيحتفل 
بذكراىا لمناسبٍة كلغير مناسبٍة. 
يشكك حظو العاثر كيعدد آثامو. 
حتى انقمبت شككاه فصارت 

 ”ًيا.ىكًسا مرض
كانكسر عف محاكالتو ُمَحطـَ “

النفس مطعكف الفؤاد. لقد تآمر 
عميو سكء الحع ػ عدكه القديـ ػ 
كخبث طكايا النفكس كلـؤ 
الطباع. فمـ يساكره شٌؾ في 
قيمة مقاالتو األدبية بل ظنيا 
خيًرا مما بدأ بو المنفمكطي 
نفسو كما يتيو بو كثير مف 
المعاصريف كلكنو سكء النفس 

الطكية. كتبددت ك فساد 
األحالـ جميًعا! أال ما أضيق 

 ”العيش كما أظممو ! 
ىكذا تمكثت عكاطفو بتمرٍد ” 

ثائر كسخٍط خبيٍث ككبرياء 
حنٍق0 كاعتداٍد كاذٍب بمكاىبو0 
مما جعل حياتو عذاًبا متصاًل 

 ”كشقاًء مقيًما.
لكف الحياة تتغير تدريجًيا بعد 
االنتقاؿ إلى خاف الخميمي. 

مف عزلتو كسط  يخرج قمياًل 
الكتب التراثية كيتعرؼ عمي 
مجمكعة األصدقاء مف جيرانو 
كفي مقدمتيـ المعمـ نكنك 

ممعكف أبك “صاحب شعار 
كبقية ركاد مقيى ”0 الدنيا

ف  الزىرة عمى اختالؼ ميكليـ كا 
اتفقكا عمى جمسات اأُلنس 

كالمزاج. يشعر أف بإمكانو 
إظيار ثقافتو كتميزه لظنو أنيـ 

كدي التفكير بسطاء مف محد
كلكنو يصطدـ بشخصية أحمد 
راشد المحامي المثقف العصري 
الُمَطِمع عمى كتابات ماركس 
كنيتشو كداركف كفركيد0 

المؤمف باالشتراكية كالمادية كأف 
المجتمع الحديث ال يقكـ إال 
عمى اإليماف بقيمة العمـ0 كأف 
الركحانية كالتديف ليس ليما 
مف مكاف فيو. يشعر أحمد 

التضاؤؿ أماـ أحمد عاكف ب
راشد. فيا ىك أماـ أسماء 

لمفكريف ال يعرفيـ ككتابات لـ 
يطالعيا. فيدخل في مناقشات 
يتعرض فييا ألصالة ثقافتو 
القديمة التي يمثميا حي 

الحسيف في مقارعة مع مادية 
أحمد راشد التي ترفض كتزدري 

 بكل ما ىك قديـ.
لـ يخامره شؾ قط في تفكقو ” 

مف جميع  عمى ىؤالء الناس
االعتبارات كالكجكه. فيك مف 
أىل السكاكيني كىـ مف أبناء 
الدرَّاسة أك الجمَّالية. كىك 
المفكر الكامل العقل كىـ ال 

شيء مف ىذا جميعو. بل خاؿ 
أف كجكده بينيـ تعطٌف جميٌل 
كتكاضٌع محبكٌب. بيد أنو 

تساءؿ متحيًرا ُترى كيف السبيل 
إلى تفييـ ىذه الجماعة حقيقة 
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طالِعيـ عمى مزاياه قدر  ه كا 
العقمية كالثقافية؟ كيف يقنعيـ 
 ”بعظمتو كيدعكىـ إلى احترامو؟

 ػ كمف ُرُسُل العصر الحديث؟“
ػ أضرُب مثاًل بيذيف العبقرييف: 

 فركيد ككارؿ ماركس.
كشعر بيٍد تضغط عمى عنقو 
فتكتـ أنفاسو. بل شعر بجرٍح 
عميٍق في كرامتو ألنو لـ يسمع 

السميف! قبل اآلف بيذيف ا
كأضمر لصاحبو غضًبا جنكنًيا0 
كلكف لـ يسعو إظيار جيمو 
فَيزَّ رأسو ىزة العالـ العارؼ 
كتساءؿ: ػ أتراىما يضارعاف 

 ”العباقرة األكليف؟ 
كلما خال إلى نفسو في ” 

حجرتو تناسى حديث نكنك 
كظرفو كالحت لعينيو صكرة 
أحمد راشد بكآبتيا كعنف 

 حركاتيا فاستثارت حنقو كغركره
كمقتو0 كتساءؿ محزكًنا كيف 
غابت عنو دنيا المعرفة 

الحديثة؟ ككيف يستكمل ما فاتو 
منيا؟ كمتى يحاضر في فركيد 
كماركس كما يستطيع أف 

يحاضر في إخكاف الصفا كابف 
 ”ميمكف؟

يقدـ لنا نجيب محفكظ في 
حديث األصدقاء عمى مقيى 
الزىرة ما كانت تمكج بو الحياة 

لـ في السياسية في مصر كالعا
غمار سنكات الحرب العالمية 

الثانية0 فيناؾ مف يتعاطفكف 
مع الدعاية النازية نكايًة في 
االحتالؿ البريطاني كفساد 
السياسة0 أك مف يمجدكف 
ف كانت  النمكذج الركسي0 كا 
كراىية البريطانييف ىي الغالبة 
كال رغبة تعمك عمى التخمص مف 

 احتالليـ.
كلعل أبرع ما قدمو نجيب 

في خاف الخميمي ىك  محفكظ
أجكاء االحتفاؿ بشير رمضاف 
المبارؾ في تمؾ األياـ0 فيك 

يصف لنا إنياؾ الصائميف0 كما 
ُتِعُدُه ربات البيكت مف مختمف 
أصناؼ الطعاـ التي تثير شيية 
القارئ مف براعة الكصف. كسط 
تمؾ المنطقة التاريخية العامرة 
بالمساجد كاألضرحة كاألسبمة 

الحرؼ كحكانيت أصحاب 
 اليدكية.

كلكف لألسف يخيب ظف األسرة0 
فاليركب مف السكاكيني إلى 
خاف الخميمي لـ يكفر ليـ 
األماف المنشكد0 فالغارات لـ 
تتكقف0 كاالختباء في المخابئ 
 ظل عمى عيده الكثيق معيـ.

ككسط طبكؿ الحرب يتفتح قمب 
أحمد عاكف لمحب. إذ ُأعِجَب 
بجارتيـ نكاؿ. فيك لـ يعرؼ 

إال بعض القصص الفاشمة.  قباًل 
عمى مثاؿ جارتيـ الييكدية 
العابثة0 أك صحبة البغايا0 

فتتشكه صكرة المرأة في ذىنو 
مع تقدمو في العمر دكف حياة 
مستقرة. كىا ىي نكاؿ التي 
أعجبتو كَرؽَّ ليا قمبو تكاد 

تككف في سف ابنتو لك كاف قد 
تزكج منذ عشريف عاًما0 كليس 

أك الكسامة لو الجاه أك المكانة 
 لترضى بو.

ال صحة كال أسرة كال ماؿ. ” 
في البدء قصـ ظيرؾ عثار 
أبيؾ كبدد آمالؾ حدبؾ عمى 
شقيقؾ0 ثـ أعقـ مكاىبؾ 

العقمية ببيئتؾ الجاىمة؟ ماذا 
يتبقى لَؾ مف أحالـ دنياؾ؟ 
ذىب الشباب فمـ يترؾ حتى 
ذكرى جميمة تتفيأ ظميا في 

ىجيرة العمر! كىا ىي الكيكلة 
ؾ فيما كراء الشيخكخة تطعف ب

فكيف تحتمل ىذه الحياة 
 ”العقيمة؟

كمع نقل شقيقو رشدي مف 
أسيكط إلى القاىرة تسكء 
األمكر. فيكتشف أف رشدي 

يغازؿ نكاؿ بل كيتقدـ لخطبتيا. 
لتعمل في نفسو مشاعر الغيرة 
كالمرارة تجاه شقيقو0 الذي أفنى 
عمره مف أجل تعميمو كلـ َيِضف 

يسمبو مف عميو بشيء فإذا بو 
 أحبيا قمبو.

كرشدي مثاؿ لمشاب المستيتر 
المقامر العابث المعكب الذي 
يقتنص مف الحياة لذَّاتيا 
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كمتعيا دكف كازع أك رادع. 
كتحل الكارثة الكبرى عمى 
العائمة مع اكتشاؼ إصابة 
رشدي بداء الرئة أي مرض 
الُسل الذي كاف شائًعا في تمؾ 
األياـ0 كتتدىكر حالتو بسبب 

اره0 فما أف يتحسف مع استيت
تقدـ العالج إال ليعكد لحياة 

السير كالعربدة0 فيضطر لمعالج 
في مصحة حمكاف كمع إحساسو 
بدنك األجل يعكد لبيتو0 ليركي 
لنا نجيب محفكظ في براعة 
تستدر دمكع القارئ عف تبدؿ 
الحاؿ كتصاريف الحياة. 

فالشاب المعكب رشدي الذي ال 
 يكف عف الضحؾ كالميك0 يسقط
صريًعا لمرٍض خبيٍث0 ينيكو 
العالج كانعداـ النـك كأعراض 
المرض0 بل كُيفَصل مف عممو 
بالبنؾ كتفارقو خطيبتو نكاؿ 
ُمجبرًة مف أبييا بعد اكتشاؼ 

سبب عمتو. تتبدؿ مشاعر أحمد 
عاكف مف الحقد عمى شقيقو 
إلى التعاطف معو كاكتشاؼ 

عمق محبتو لو في محنتو التي 
أحمد  كسرتيـ جميًعا0 كأف

عاكف قد ضاؽ مف اضطراـ 
مشاعر الحقد كالكراىية في 
نفسو0 فيي لـ ُتمِكث إال قمبو 
كلـ ُتَسِكد إال حياتو التي فارقيا 
الرضا. كأنو يسعى لمتطير مف 
األدراف كخطايا النفس كيتصالح 

مع نفسو كحياتو بعد كفاة 
 رشدي.

كقد برع نجيب محفكظ في 
صياغة مقاطع نثرية طكيمة 

كر حكار النفس مؤثرة تص
الداخمي بكل ما في المشاعر 
مف تعقيدات عجيبة تدىش 
اإلنساف الكتشافيا. مف 

اإلحساس بالكاجب تجاه األسرة 
َـّ  إلى الشعكر بالتباىي بذلؾ0 ُث
الغرؽ في مستنقع الرثاء 
لمنفس لما آلت إليو أحكاليا 
بسبب ما قدمتو مف تضحيات 
لـ تجد مقاباًل ليا فتسقط في 

عمى الجميع0 إلى ىكة الحقد 
استيعاب دكنية مثل ذلؾ 

الشعكر كجدية محاكلة التحرر 
 مف أسره.

تغادر األسرة خاف الخميمي قبل 
حمكؿ شير رمضاف إلى منطقة 
الزيتكف0 كيتعرؼ أحمد عاكف 
عمى شقيقة زميمو صاحب 
البيت الجديد الذي ينتقمكف 

إليو0 كيترقى في كظيفتو بعد أف 
قررت الحككمة إنصاؼ 

 يف في كظائفيـ.المنسي
ىل يذكر يـك َأقبَل عمى ىذا “

الحي كفي النفس شكؽ إلى 
التغيير؟ لقد حدث التغيير 

كأحدث دمًعا كحسرًة كىا ىك ذا 
رمضاف مقبل فيا لمذكرى! أيذكر 
كيف استقبل رمضاف الماضي؟ 

أيذكر مكقفو مف النافذة األخرى 
في انتظار أذاف المغرب ككيف 
 رفع البصر فرأى؟ كجرى أماـ
ناظريو التاريخ الذي كتبتو 
الميالي متتابعات حتى ىذه 

الميمة بمداد األمل كالحب كاأللـ 
كالحزف. كىذه الميمة األخيرة 
كغًدا يبيت في داٍر جديدٍة في 
حٍي جديٍد مكلًيا الماضي 

 ”ظيره.
في خاف الخميمي يرسـ نجيب 
محفكظ صراع اآلماؿ الخائبة 
كالعمر الضائع0 اقتناص المذَّات 

عابرة كالمتع الدنيكية في ال
مقابمة بيف صراع األفكار 
قديميا كحديثيا0 انييار 

اإلنساف كعجزه أماـ فاجعة 
 المرض 

كالمكت. محدكدية تفكير العقل 
فيما يمتمسو مف أسباٍب لألماف 
كالسككف لينتيي بو األمر أماـ 
ما لـ يعمل لو حساًبا. دكًما ما 
يتضح لنا أف ثمة أمًرا ناقًصا 

إليو عقكلنا كأركاحنا0  تفتقر
عندما ييدىا الفشل كاإلحباط. 
لكف أيًضا يبقى شعاع مف نكر 

ُيضيء الطريق في نياية 
المطاؼ إف َتخمصنا مف 

الشكائب التي تعمق بالنفس في 
 رحمتيا.
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 شاذلي دنقل
 أياـ زماف

 بفتكر أياـ زماف
 كافتكر ِحممى البرىء
 كافتكر نفس المكاف

 كبر صديقالمى كاف أ
 ضحكة البنت كالشقاكة
 جدتى كأمى كُصحابي
 القمكب مفيياش أساكة
 كاأليديف كانت تدادى

 صكت حميـ كالست ثكمة
 كالنشيد عف صكت بالدى

 ؼ المدارس كنا نيتف
 صكت بيعمى كمف فؤادى

 بفتكر مريمتى دايًما
 كافتكر شنطة كتابى
 كافتكر أكؿ ُمدرس

 كاف قريب زى ُصحابي
 سةكافتكر كاحد كخم

 كاف ساعتيا بيدى ستة
 ع الكفكؼ بنعد ُكنا

 كاف غمطنا دى تبقى كرطة
 كافتكر طمطـ كبكجى

 ماما نجكى كتـك كجيرى 
 كافتكر فاتف كشادية

 أما سكسك فى ننى عينى

 كافتكر كعبكؿ كماجد
 كافتكر أستاذنا أيمف
 كاألمانى كاألغانى
 كنت بستناىا دايًما
 كافتكر لعب الشكارع
 يككره استغماية ِبم

 ٌكنا نمعب مش بنشبع
 كالحياة مميانة ضى
 كافتكر مدفع صيامى

 كاأليماف فى القمب يكبر
 كافتكر لحظة قيامى
 خير بزايد كاف بيكتر
 كافتكر لبسى الجديد
 كل عيد كالدنيا فرحة

 لما أككف إنساف سعيد
 طير مسافر دنيا سارحة

 بفتكر أياـ زماف
 كافتكر حممى البرىء
 كافتكر كل المى راح

 ى جكا ؼ قمبى شيءكالم
 شيء بيكبر كاف براح
 كاف قريب كقت ضيق

 كافتكر أياـ زماف
 كافتكر حممى البريء
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إف السعادة تنتقل بالعدكى 
..ال تنتظر عدكى أحد .. 
 كف حاماًل ليذا الميكركب
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 دمحم دمحم خميس
 صاج بالبل

 (7 ) 
 لَساني ربيع

 ك يبيت  ب يخطي الضل
 فجأه

 تظير ؼ عنيا مالمح منكـ
 ضل رمكش

 ك بقايا دمعو 
 تتسرسب مف ِحجر تاريخ 

 فجأه
 تطفيني الشمس 

 تتيجا لساني حركؼ 
 تنطقني .

 (5 ) 
 عارؼ ..

إف النخمو المزركعو ؼ ضمعي 
 .خايفو مف طمة شكاشييا ..

 ك البصو ..
 مف جنب كداني ..

 ال النرجس خاف الدـ ..
 ك ال ريحي ..

 حرؾ ؼ جدكر النخل .بت
 (0 ) 

 المطره ..
 ب تسقط حبات ..

 تنشق ..
 ال قزاز النضاره بيمسحيا ..

 ك ال إيدي ..
 ب تطفي الدمعو .

 (0 ) 
 إدخمني ..

 بابي شفاؼ ..
 ب يعري نظراتي ..

 فضاح الِضل المي يعري ..
 خجل ..

 الضكء ..
 منو .

 (2 ) 
 ِضل المرايات ..

 فاتر ..
 .ب يصحي خكافي الضكء .

 ك يِضل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ال تخف مف صكت 

الرصاص .. الرصاصة 
التى تقتمؾ لف تسمع 

 صكتيا.
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 دينا ممدكح 
 أف تصل متأخًرا

كل السيارات ثابتة كما ىي ال 
تتحرؾ، لف يسعفني ثباتيا ذاؾ 
حتى ألحق بمكعدي، فقررت أف 

 أتجو إلى مترك األنفاؽ.
ت ىذا السقف الزحاـ ال يقل تح

عف أعاله، كلكنو بالتأكيد 
سيككف أسرع، زاد ىنا الباعة 
الجائميف الذيف لـ أرىـ يكًما مف 

قبل، تخطت تجارتيـ تمؾ 
الساللـ لتحتل محطة المترك 
بأكمميا، ككأنني في سكؽ، ال 
كسيمة تنقل. اختمفت ألكاف 

جدراف المحطة كلكنيا لـ تتخَل 
عف جكىا البارد الصادر مف 

ميؾ، ككأنيـ حاكلكا السيرا
إضفاء بعض البيجة عمى 
 جدرانيـ فزادتيـ ىي بركدة.
برغـ الزحاـ صعدت إلى أكؿ 
قطار جاء، اليـك أعكد إلى 
المترك بعد انقطاٍع داـ عدة 
سنكات، شعرت أنني أخكض 
عالـ جديد، ككأف السنكات 
الماضية غيرت مف كل شيء 
حكلي كما غيرتني، تغيرت ألكاف 

ا تغيرت بعض المحطات، كم
أسماء البعض، كزادت الكثير 
مف المحطات اآلخرى، فشعرت 
ككأنني أتكه في ىذا العالـ الذي 
 ، ال أتذكر أنني افتقدتو في يـك
ربما افتقدت الكنس. منذ سنكات 

مضت كفي المرة األخيرة 
لكجكدي ىنا لـ أكف كحدي كما 

اآلف! الصحبة تجعل كل 
األشياء مف حكلؾ أكثر دفًئا 

ربما أفتقد الصحبة  كحياة، لذا
ال بركدة تمؾ المحطات 

 السيراميكية!
حتى كجكه الناس مف حكلي 

تغيرت، ككأف كل شخص يحمل 
عمى مالمحو أشياًء تختمف 
تماًما عف بركدة تسكف داخمو 
كتبني جباؿ مف الصقيع، كتمؾ 
المحطات المبيجة المكف باردة 

المممس كالركح، بعض 
األشخاص أشعر ككأف مالمحيـ 

بؤًسا كل لحظة، كأخريف  تزداد
 تزداد مالمحيـ قسكة كجفاء!
في كل محطة.. تذىب كجكه 
كتأتي غيرىا، تذىب مالمح 
كقمكب كتأتي أخرى، كأبقى أنا 
أترقب محطتي التي أتمنى أف 

 تأتي سريًعا.
يمر مف أماـ النافذة التي أقف 
عندىا قطار الجية المقابمة 
كيتيادى، أرى كجكًىا جديدة 

عما أراىا حكلي،  تختمف تماًما

ككأف ىناؾ مخمكقات مف ككاكب 
عدة تتجمع في تمؾ القطارات 
يكمًيا ليتبادلكا أسرار ككاكبيـ  
 دكف أف ينطقكا بكممة كاحدة.

يغادر القطار مف أمامي سريًعا، 
يضربني ىكاءه عمى كجيي 

بقسكة، فأحاكؿ أف ُأغمق عيني، 
كلكنني أري شريًطا مف الكجكة 

لمالمح يمر معو فتصبح كل ا
 متشابية كباىتة.

أنظر إلى الساعة، باقي مف 
الكقت عمى مكعدي خمسة 
عشر دقيقة أحسبيا بالثانية 
كينتيي، أدعك هللا أف ألحقو 
فربما لف يمنحني القدر كقت 
لمحاؽ ذات المكعد غًدا، أنظر 
إلى المحطة القادمة فأجدىا 
األخيرة قبل المحطة التي 
أنشدىا، ُيفتح الباب ببطٍء، 

ر خارجو ألجد شخص ما أنظ
يقف خارج القطار، أفرؾ عينّي 
حتى أصدؽ ما أراه مرة بعد 
 أخرى كلكف الكضع ال يتغير.
 نزلت سريًعا ألجد ىذا الرجل قد

اختفى، ككأنو ُكجد فقط ألراه في 
تمؾ الثانية، ىذا الرجل الذي 
يشبو أبي كثيًرا، أك ربما يككف 

 ىك!
ال أعمـ كيف جاء إلى ىنا، كىك 

اآلف في العناية المركزة يرقد 
كأنا أحاكؿ المحاؽ بمكعد 

 زيارتو..!  
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 البركاز

 حساـ باظة
قطعة الخبز المغمكسة بالجبف 
األبيض ال تريد أف تشق جكفى، 
تتكاد تتكقف فى حمقي، تناكلت 
ككب الماء ليدفعيا، سقطت فى 
جكفى اال أف الماء ذاتو ال يكاد 

 يجرى.
تركت مائدة اإلفطار، إتكأت 

ى المقاعد كالحائط القريب، عم
ألقيت بنفسى عمى األريكة، 
إنيار جسدي كمف يسقط مف 
عٍل، أتكؽ إلى ككب الشاى 
الذى إعتدت أف أتناكلو بعد 
إفطارى، ال أقدر عمى القياـ، 
صكت الصمت يدكى حكلى 
كصافره، أصكات العربات 

كالباعة الجائميف التي كانت 
تأتينى صباحا مف الشرفة 

صبتُت بالصمـ؟ إنعدمت، ىل أ
رفعت بصري بصعكبة لتقع 

عيناى عمى عينييا الجميمتيف، 
، البركاز  ظمت جميمة ألخر يـك
الخشبي المزركش ذك الشريطة 

الحريرية السكداء يحيط 
بكجييا، زكجتي الراحمة، 

إدخرتيا لكبري كعجزي فغادرت 
كتركتني، كحيد أكمـ جدراف 

منزلي كأستمع ليا، قبل كفاتيا 
ا إبننا األكبر أنو بعاميف أبمغن

قرر اليجرة إلى كندا، 
فالمستقبل ىنا غير متضح 

الرؤية، ترددُت ككافقْت ُحِرمُت 
مف أحفادى الصغار، َضِحكْت 
كقالت لى ألسُت إبنتؾ كأحفادؾ 
؟ إبننا األصغر لحق بأخيو بعد 
كفاتيا بأشير قميمة لـ يخبرنى 
إال يـك سفره متحججا بعدـ 
رغبتو فى الدخكؿ معى فى 

داؿ، أكصمتو بسيارتي ج
لممطار، عدت إلى البيت 

الخاكى إال مف صكرتيا المعمقة 
عمى الحائط، بكيت كثيرا بدكف 
صكت حينا كبصكت مرتفع 

 أحيانا.
أشعر بسخكنو فى حمقى 
كضربات قمبى تزداد سرعة، 
حاكلت القياـ مف عمى األريكة 
فمـ أستطع، إبَتَسمْت لى مف 
 خالؿ البركاز، إبتسمُت ليا، إال
أف سخكنة حمقى إستحالت 
لييبا مستعر، كضربات قمبي 
أصبحت كطبكؿ حرب، ناديت 
عمييا إال أف صكتى لـ يخرج، 
سقطت يدى مف عمى صدرى 
كنامت عمى األريكة، جسدى 

يرتجف بشدة، َصرخُت بأعمى 
صكتى لعل أحد الجيراف 
يسمعني إال أف صكتى لـ 
يخرج، بدا كحشرجة، َخَرجْت 

دىا عمى مف البركاز لتمرر ي
شعرى األبيض، يدىا باردة 
ناعمة تطفىء مف لييب 

جسدى، بدأ ثقل جسدى يخف، 
أشعر ككأف شيئا حارا يخرج مف 
صدرى، حاكلت تحريؾ أطرافى 
إال انيا ال تستجيب لى، طبعت 

زكجتى قبمة عمى جبينى 
كسقطت منيا دمعة رفق عمى 
كجيي، أشعر أننى أنزلق عمى 

 533شالؿ ماء بسرعة 
ى الساعة، أشعر كيمكمتر ف

بدكار شديد كالككف يدكر 
بسرعة ألف لفو فى الثانية، 
ككجييا فى المنتصف يبتسـ 
لى كتنزلق دمعات، أصعد، 
أشعر أف جسدى أصبح كزف 
ريشو ، أمَسكْت يدي كحمقنا 
سكيا فى فراغ المكاف، دار كل 
منا حكؿ األخر، نكر صافي 
ىادىء أضاء الككف، اصكات 

كعزؼ  الشارع تأتى مف الخارج
مكسيقى ناعـ مختمط بأصكات 
البالبل كالكركانات، خرجنا 

محمقيف مف الشرفة يمسؾ كل 
منا بيد األخر، ما أجمل أف 
 تحمق كعصفكر مع كليفتو.
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 كابكس ميكركفيكشف

 المطيف عبد ىبو 
أرىقتني تمؾ الككابيس 
المزعجو منذ سنكات. 
تعددت لزياراتي المتكرره 

عمى الدكاـ لطبيبي النفسي 
، لـ تحقق لي جمساتو 
العالج فرقا ،كلـ تجِد تمؾ 
الحبكب نفعا ،فما زلت أرى 
ىذا الكابكس كلـ يفارقني 

 كغيره.
كل ليمة أرى ذلؾ الكعاء 
الكبير لمخالط كقد قمت 
بزج العديد مف البشر 

داخمو الكاحد تمك اآلخر ، 
أنظر ليـ كىـ يدكركف في 

حمقات. استمع 
لصراخيـ.تركقني تمؾ 

نتابني لذة الدماء ،ت

غامضة ال تنتيي اال اذا 
 قمت بالقتل!!

نعـ ىذا سري المعيف كمما 
رأيت ذلؾ الكابكس ككي 
أتخمص منو البد أف اقـك 
بقتل ضحية لي. لـ أخبر 
طبيبي بذلؾ. كلـ يعمـ أحد 
أنني ذلؾ القاتل المسمسل 
الذي يقتل ضحاياه داخل 
منازليـ. كأترؾ أجسادىـ 
 الغارقة بالدماء بالقرب مف

ذلؾ الكعاء المعيف 
 بالمطبخ.
 
 
 
 

 لخكؼ المزمف ا
 عبدهللا شاىيف

إف الخكؼ يدفعنا لفعل أشياء 
كارثية كاليرب مف يكـ مؤلـ إلى 

، عجيب أمر  أياـ أشد أالـً
الحضف كانو يعتذر لؾ عما 
فعمو اآلخركف بؾ كانُو يمحـ 
 شظايا ركحؾ المنفرجة كجب

أف يككف صادقًا ليفعل ما فعمو 
كنت متعبة، متعبة بي اليكـ 

بشدة بمغ مني الخكؼ حد 
المقبض، حضف أخكي كاحد 

بعد فراؽ طكيل أنعشني كصعقة 
كيربائية كسط عممية جراحية 
تنبأ الطبيب الجراح بفشميا، 

جمست أماـ المرآة أطمب الصفح 
مف نفسي عدة مرات لكنيا تأبى 
الغفراف عنيدة كمتصمبة الدماغ 
كعديمة الشخصية تماما، تعطي 

ال قيمة لو قيمة، أتأسف مف 
لؾ، كأشكر حضنو الصادؽ 
عمى الشحنة المكجبة التي 

كصمني بيا، فعاًل إف األخ سند 
بعد األب ستعرؼ معنى األخ 

حيف تصفى كحيدًا ترعاؾ الذئاب 
ستعرؼ معناه حيف يكف عف 
إفتراش يده في كل حفرة تحاكؿ 
قدميؾ عبكرىا، سيكف عف ذلؾ 
 ليمقنؾ معنى الحياة ، ليس كل

مف أبتسـ لؾ صديق، كليس كل 
مد يده لؾ يريد أنقاذؾ، إف 

ظاىر األشياء ليس كباطنيا كىا 
ذا  أنا اآلف أتنفس الصعداء كا 

بدقات قمبي تنتظـ، غادر ركحي 
 الخكؼ المزمف

ف هللا معي كأخي معي ال،  كا 
 الخكؼ يتعبني
 كال شيء يرعبني
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 زي النجوم
 طارؽ سعيد أحمد

 
 زي النجـك

 قربأك أ
 زي البركاز

 أك أبعد
 الحب

 ممعكف كأماف
 مش ميـ ميف أذنب؟
 أك ميف عمى جبينو

 برىاف
 الفرؽ بيف المكجو كالتانيو

 البحر
 كبيف الصكرة كالتانيو

 كشؾ
 إخمع قشكرؾ.. ىنا

 زي البرتقانو
 السكينو دي أماف

 دلمني
ُبص عمى أد ما تقدر.. 

 إشبع

 جكايو
 ساكت ليو؟

 المعنة-
 أيو؟

 ا
 ؿ
 ح
 ؾ
 ا
 ي
 ق.

 مش كقتو سككنؾ
 عضعض صكابعؾ بره عني

 لمممني
 طيشؾ فككني

 مف حدكتو عظيمو
 مف حقؾ زي الحمـ تِشف

 أك تكَسع
 في عيكف الناس

أك حتى تمـ السكر زي 
 النمل

 كتخبيو
 ركح براحتؾ

 الميـ
 تمد ركحؾ لمُغنا

 
 

 
       

 
 
 

 دمحم عمي حسف
 رسايل

 
 رسايل لقمبؾ بتيجي كتركح

 طمكح رسايل بتيِزـ رسايل
رسايل تقكلؾ طريقؾ 

 صحيح
رسايل تَزّكد في جرحؾ 

 جركح
 طريقؾ بدايتو تالقي الحياه

ككسط الحكاية بتمقى 
 الكجع

 بتفضل ِتَدّكر تالقي النجاه
 كقمبؾ بيحَمـ لكنو اتكجع

 
حزينة الخطاكي كحممؾ 

 تقيل
عشقت الجميمة كقمبؾ 

 جميل
لكف طعـ عشقؾ ماليو 

 اآلالـ
 بتكتب غناكي كناَيؾ دليل
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 صفحة منسية
 نيى بيمف

كىافضل صفحة منسية ؼ 
 حضف كتاب..

كبنت دمكعيا غمباىا بال 
 أسباب..

كحد بتخطفو فحضنؾ فآخر 
 كقت

ؼ تسجف خطكتو الرايحة 
 لحد الباب

عشاف بتشكؼ فكل الناس 
 حاجات منو

غيابو يطكؿ.. تدكر تسأؿ 
 كشكش عنو

كلما تمميـ تمقاه فأحالمؾ.. 
 يطكؿ البعد
 و ما غابيتبسـ كإن

كتستناه ؼ آخر عمرؾ 
 المزحـك

ىايجي أكيد.. عشاف يرحل 
 كيبعد يـك

كبيف اآله فطعـ لقاه 
 كترحالو

تمممـ ركحؾ الدايبة 
 فمكالو..

كيحكي كالـ مايتممش 
 سبق قالو كعاده عذاب

بتعشق كل شيء منو كلك 
 كداب..

أنا المكجكع.. .كتسألني.. 
 كمش عارؼ أرد بإيو

ميف كأنا المخدكع.. كعارؼ 
 سمب ركحو.. بيخدع فيو

كرغـ ده كمو أنا منو 
 كمستسمـ كعايش ليو..

بكل مافيا مف ليفة كمف 
 إحساس

إلنو المي قدر يعرؼ مابيف 
 الناس..

كيسألني كانا بضحؾ بعمك 
 الصكت..

عيكنؾ ماليا مجركحة 
 بتبكي سككت.

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 مارييل تكنجاؿ
 سأرتحل

 سأرتحل إليؾ
 ككيف ستعرفني

 جمكح الراقصات كسط
 سأرتحل إليؾ

 كاضعة عمى عاتقي
 دثارا

 مف بؤس أطفاؿ المدينة
 حاكني أك حكتو

 مف خجل نظرات الكبار
 سيقكؿ لؾ عطري 

 حكاية
 فأحسف اإلصغاء

 فيناؾ
 في كسط العبارة الغافية

 تختبيء أحجية
 بدكف سؤاؿ

 فإف لـ تستطع حميا
 سأرتحل عنؾ

 أما أنت
 ستبقى تنتظر لقائي

 ينا الزمافك سيبقى يبك
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 العراق –عامر الطيب 
 

 يحدث نسيانؾ فيندر كجكُد الفـ
 الذي يضحُؾ،

 الجسد الذي ييز رأسو قانعًا ،
 الحكاية المفضمة ،

 العاشق الذي ال يتسمى ،
 يحدث نسيانؾ ليصير العالـ
 مشيدًا ثابتًا في مكاف ما :
 سمحفاة مقمكبة عمى ظيرىا

 عمى!ال تستطيع النَّظر إلى األ
 اذا كنِت بانتظار رجل
 فال تجمسي في مطعـ

 أك عمى طريق
 أك عند شجرة

 افعمي ذلؾ قرب نير ما فقط
ىناؾ ستعرفيف الرجاؿ عمى 

 حقيقتيـ
 عندما يأتكف 

ألف أي رجل ال يستطيع أف 
 يعبر النير مرتيف!

 كل كممة دـ
 دـٌ ميت

 ال يمطخ كال يشعر أحدًا باألسف
 كال يجعمنا قمقيف

 نقكؿ بكجو كل أحدنحف الذيف 
 نعرفو :

 ىناؾ دـ ك ىذا دـ .
 كل كممة دـ

 دـ زائد
 كقد يككف دمًا ذكياً 

 جعمتو الصدفة حبرًا عمى كرؽ!
 أحرسؾ مف خكفي عمى يدؾ

 أك عمى نكمؾ
 أك عمى المدينة التي كلدِت بيا 

 شكل المدينة
 كالسكيف

 ك أنت صغيرة
أخاؼ أف تعيشي حياتؾ في 

 الجية
 التي تجرح
 يتحمل تاركة حبي

 في الجية التي تغرؽ بالدـ!
 إف شاء هللا لف ينتحر

 عاشق بعد اآلف
ستككف حياتو صغيرة مف أف 

 يفرط بيا.
 دقيقة كاحدة فقط
 تنتيي بينما يضع

 الكرسي
 ك يربط رقبتو لممركحة

 ك قد تككف حياتو أطكؿ
 كمحظة حرجة

 تبدأ عندما يدفع الكرسي فقط!
 جئُت حزيناً 

 األشياء إلى الَقدر أك إلى غابة
 أك إلى أي أحد ييمني.

 جئُت مداناً 
 كالحر الذي تتمطخ بو األشجار

 كالصكرة الحية عف الحرب..
 جئُت كحيداً 

 ك يدي القمقة بسذاجة النباتات
 تعصر ثدي امرأة

 إلرضاء رغبات امرأة أخرى!
طرُت ك انتبيت لقدمي عالقة 

 باألرض ،
 كجيي يرتجف ،

 ك حياتي تندب بطيبكبة مفرطة
 شب منزؿ ميجكر ..مثل ع

 طرُت ك قمُت تمؾ نيايتي
 سأقع كرجل مستعجل
 ك أعيش كفكرة طارئة
 إال أف ذلؾ لـ يحدث
 ك ىا أنا إلى اآلف

 طفل مريض يتخيل فقط
 فميفتح لي حبؾ

 باب العالـ
 ك ليتركو مفتكحاً 

 سنة ك ثالثيف يكمًا عمى األقل!
إذا سيطر الرجاؿ عمى الككاكب 

 األخرى 
 أيضًا ،

 الية إذا صاركا
 يعممكف الغيب

 ك يقبضكف األركاح،
 إذا رّكبكا في كل مكاف

 عينًا تسجل
 النكات

 ك تراقب القبل الخفيفة،
 اذا فعمكا كل ذلؾ

 فما الذي يبقى مف حبنا
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 ليـ ؟

 مف ألقنا
 ك خكفنا

 ك عرينا ؟
 ك ما الذي سيجعمنا حبيبات

 يخدمف الففَ 
 ك زكجات صالحات إلى األبد ؟!

 أخاؼ عمى نفسي
 د العراؽ .مف ي

 يد طكيمة ك ميتاجة
 يد بإصبع كاحدة

 ستظل ضئيمة عندما تمكح
ك قكية عندما تضغط عمى 

 الزناد 
لماذا ال تتسع عيناي عندما 

 أرى؟
 ال تنبت لي بدؿ المحية

أغصاف ك مسامير عندما 
 أحزف؟

 ال يصير فمي مستطيالً 
كالنيايات عندما اقكؿ شيئًا 

 غامضًا ؟
 ك بعد كل ذلؾ

 أفيـ حكايات العالـ ال أريد أف
 أريد أف أفيـ جسمي فقط !

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 داليا رأفت
 حذاء

َكَجَدتو، َشعرت بو يداىا قبل أف 
تراه، كىي تفتش بصندكؽ 

النفايات المطمكب منيا إفراغ 
محتكياتو، أخرجتو، تأممتو، 
جرت بو لممٍر خمفي مختفية 
عف الباقيف المنتشريف حكؿ 
 باقي الصناديق، كاألكياس.

ركت زجاجات البالستيؾ التي ت
 تتخصص في جمعيا. أسندت

ظيرىا عمى جدار إحدى بنايات 
الحي. تفحصتو، أمسكت بو 
بعناية، كأنو جديد تخشى 

خدشو، متغافمة أنو خرج تكا 
 مف صندكؽ فضالت كبقايا.
نظفتو بيدىا، كبذيل ثكبيا 

المشقكؽ. شرعت في قياسو، 
متسع، لكنو جميل، ذك كعب 

 عقبات. عاؿ، ليست ىذه
انتعمتو، كقعت تقريبا حيف 
نيضت، ثـ كادت تقع مرة 
أخرى، مشت بتأف باسطة 

ذراعييا عمى الجانبيف في 
 اليكاء؛ لتحافع عمى تكازنيا.
أكؿ مرة ليا ترتدي مثمو، بل 
 أكؿ مرة بحياتيا تمبس حذاء.
ناداىا زميل ليا متعجبا حيف 

رآىا تاركة حصيمة يكميا دكف 
 اكتراث.

كتمتمت فيي  أشاحت بكجييا
رغـ بمكغيا العاشرة ال تجيد 

 الكالـ كال تسمع جيدا.
دلفت مف باب منزليا، ىب 
أبكىا غاضبا عندما لـ يجد 
أكياسيا الممتمئة، شتائمو 

مكجية إلييا، تعرفيا حرفيا مف 
 حركة شفاىو

لكنيا تتظاىر أنيا ال تفيـ، 
تمضي لحجرتيا، ال ينتبو األب 

لمشيتيا المعكجة، إال بعد 
قيا باب الغرفة بيدكء، غم

يتساءؿ في نفسو: ماذا دىاىا 
تمؾ الصماء البمياء؟ بينما ىي 

منكفئة عمى كنزىا تحشكه 
قصاصات مف كرؽ كقماش؛ 

 حتى تتمكف مف ارتدائو.
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 .حماقات
 الزىراء رمضاف

 ٖٕٓٓأكتكبر  ٕٗاألحد .. 
نادت إىداء عمى أميا كىى 
كالعادة منيمكة فى أعماؿ 

 ؿ ..المنز
أمى أريد أف أتحدث إليِؾ فى  –

 أمر ما ..
_ حاضر حبيبتي سكؼ أنجز 

ما تبقى ، ك ألحق بِؾ كى 
 نتحدث فى ىدكء

ابتسمت إىداء ك أكمأت 
 بالمكافقة ثـ أنصرفت .

إىداء فتاة نابغة مجتيدة فى 
دراستيا ، تدرس بالفرقة األكلى 

 فى كمية الطب ..
كانت مريـ تعد كجبة العشاء 

ـ فيى تيتـ دائما عمى ليذا اليك 
أف تتناكؿ األسرة كجباتيا كاممة 
فى المنزؿ .. فتحرص عمي أف 
تتفنف فى إعداد ما لذ ك طاب 
ليـ ، رغـ عمميا كمدرسة ، 
فيذا العمل كفيل عمى أف 

يجعميا تناـ يكمًا كاماًل بعد 
 إنتياء اليكـ الدراسى ..

بعد أف أنيت مريـ عمميا 
بالمطبخ تكجيت إلى غرفة 

ء ، طرقت عمى الباب إىدا
طرقات خفيفو ، ثـ جاءىا 

 صكت إىداء : تفضمى أمى ..
_ ما األمر حبيبتي ىل ىناؾ 
مشكمة خاصة بدراستؾ ؟ .. 

أعرؼ أف كل الطالب الجامعييف 
في البداية يصعب عمييـ تككيف 

 ….صداقات ك 
_ ال يا أمى ليس كذلؾ .. أنا ك 
زمالئى الجدد ك صديقتى عمياء 

 ..متعاكنكف جدا 
 _ الحمدهلل ، طيب ماذا ؟

ظيرت عمى إىداء عالمات 
التردد .. كانت ستقكؿ ال شئ 
.. لكنيا أخذت نفسًا عميقًا ك 
اردفت قائمة : إننى .. إننى 
 أحب زميال لى بالجامعة .

تضرجت ك جنتاىا ثـ طأطأت 
 رأسيا فى األرض خجاًل ..

ضحكت مريـ ، ثـ اقتربت مف 
ابنتيا ك قالت : ىل تخجميف 

 ف أمؾ يا إىداء ..؟م
فيك ” ما أجممو خجل األنثى 

اء الذى ما  حقًا شئ مف البي
” ) عاد يرى عمى كجكه النساء 

 أحالـ مستغانمي (
ردت إىداء قائمة : أليس األمر 

 محرجًا !
_ ال يا حبيبتي ليس كذلؾ .. 
فنحف جميعا نحيا بالحب ، ك 

إف لـ يكف ىناؾ حب فال كنا ك 

الحذر  ال نككف ، لكف احتاطِ 
 دكما ..

 _ مف الحب ..؟ ك لكف كيف ؟
_ الحب يا إىداء يجعمنا حمقى 
، ك العشاؽ ال يركف حماقة ما 

 ” شكسبير ” يرتكبكف كما قاؿ 
بعد نقاش طكيل بيف مريـ ك 
ابنتيا ك إسداء النصائح ليا 
أنصرفت مريـ ، ثـ تذكرت 

دفترىا القديـ ، أخذت تبحث 
 عنو بيف أرفف مكتبتيا ..

كجدتو .. أخذت تقمب  بعد أف
صفحاتو ببطء ، أستكقفتيا تمؾ 

 …الصفحة التى تحمل تاريخ 
.. راحت  ٕٔٔٓديسمبر  ٖٔ

 تقرأ سطكر دكنتيا بقمميا ..
لقد كقعت بيف فكى الحب ك ” 

رحت أصارع القدر ، لقد لقيت 
مف عشقى ىذا جرحًا أصاب 
أعماؽ أعماقى ، ك نصبًا 

الزالت أثاره داخل ركحى .. لـ 
تكقع أف أقع فى حب رجل أكف أ

ال يشبينى فى شئ .. نختمف 
تمامًا ، لـ يكف فى الحسباف أف 
أقع فى حب رجل تجاكز العقد 

السادس مف عمره بخمسو 
أعكاـ ك أنا فتاة فى العقد الثانى 
، يا ليا مف فجيعة حب .. كنت 

كالمدخف ، أذخف ك أنفث 
سجائري ، عمبة ، أثنيف ك أعمـ 

نعـ كنت أف التدخيف ضارًا .. 
أعمـ أف حبو ضار مثل التدخيف 
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، غير معنية بما سيحدث فيما 
بعد .. أمر سيرفضو كالداي ك 

المجتمع فيك بالنسبة ليـ 
شبية عشقية البد أف تكارى أك 

 تكأد ..
كجدتو فى صندكؽ الرسائل ، 

فى عالـ إفتراضى تبادلنا 
أحاديث كثيرة ، ثـ صارحنى 

بحبو لـ أكف كقتيا أعرؼ عف 
يئًا ، شئ جديد بالنسبة الحب ش

لى ، لكف حثو ك تشجيعو ك 
ألسباب إنسانيو جعمنى أقبل 

 عمى حبو .
أردت أف أخذ خطكة ك أصارح 

كالدتى بكل شئ .. صارحتيا ك 
يا ليتني ما فعمت ، قمت حينيا 

ما ذا فعمت بنفسى ! لقد ارتكبت 
 جريمة فى حق الكصل بيننا ..
ُمنعت منو بعد أف تعمقت بو 

اًل ، كعدنى بأشياء عامًا كام
 كثيرة ، كما كعدنى بأف نتزكج 
قالت لى أمى : كيف تتجرأيف 
عمى أف تقكلى لى أنؾ سكؼ 
تتزكجيو ! سكؼ تترمميف قبل 

 أف تصبحى زكجة ..
لـ أفكر بمنطق أمى ، أخفيت 

كل ىذا فى الالكعى ، كك 
ضعت غشاكة عمى الحقيقة ، ثـ 

أضافت سؤاًل أعافو كثيرًا ك 
ثـ قكلى لى ماذا أشمئز منو : 

 سيقكؿ عنا الناس ؟

لـ أنبس ببنت شفو حينيا ، 
كنت أفكر بعد إنقطاعى عنو 

كيف ستككف حياتى ، ك فكرت 
أيضا بالمرض الذى أصاب 
معظمنا .. مرض ) الناس ( 

كعقدة العادات كالتقاليد ، عقدة 
تجعمنا نتنازؿ عف الكثير مف 

أجميا ، ال تفكر أف تتمرد عمييا 
 المعنة . ك إال أصابتؾ

أنخرطت فى عزلة ألياـ ليست 
بالقميمة ، بعد أف أخذت أمى 

منى عيدا بأال أتحدث إليو مرة 
أخرى .. حينيا تكارى الحب فى 
األفق البعيد معمنًا مغيبو عف 

قمبى ، بسبب الحقيقة 
المجتمعيو التى البد أف أؤكمف 
بيا .. أظف أف األمر كاف بو 

 ظمـ عادؿ .! ال أعمـ ..
يـ بعد أف قرأت ىذه تنيدت مر 

السطكر ثـ أغمقت دفتى دفترىا 
بعد أف … ك أعادتو مكانو 

تناكلكا جميعًا طعاـ العشاء ، 
فكرت أف تتحدث مع زكجيا فى 
أمكر تخص المنزؿ ، أك أى 

شئ يجعميا تتحدث معو فيما ال 
يتحدثاف كثيرا فى شؤنيما 

الخاصة ، لكنيا كالعادة ك جدتو 
فى نائما .. نعـ فزكجيا إما 

العمل ، إما فى المقيى مع 
أصدقائو .. حياه زكجيو تخمميا 
الفتكر ك نسج خيكطو عمييا ك 
 تمكف منيا ، األمر محزف جدا 

إف كل ىذا الحزف القابع بداخمنا 
، ك كل ما يؤلمنا ما ىى إال 
مجرد حماقات أرتكبناىا فى 

ساعة حمقاء ك فى لحظة مف 
 الالكعى .

 
 ياشيماء زايد تكتب.. شيزكفرن

 
س ذلؾ االنتفاخ تتحسكانت 

الحميمي مف آف آلخر عميا 
تالمس يد أك قدـ الجنيف مرة 
أخرى، تتجكؿ بحذاء مريح 
تماما كما أخبرىا الطبيب.. 

تقمب السماء بحثا عف عالمة 
ما كتمشط المكج األزرؽ بحثا 
عف مالمح صغيرىا، تحتضف 

رئتييا النسمات كطبطات اليكد، 
إال أنيا سرعاف ما ضمت 

ترتيا جيدا لتخفى فطرتيا س
التي كصمت بيا باستخفاؼ مف 

قبل العابريف كتبدلت فرحتيا 
بالخزي بعدما صبكا عباراتيـ 

المخجمة داخل أذنييا كحاكطكىا 
باألسئمة حكؿ ما فعمتو كما فعل 

بيا متجاىميف خاتـ زكاجيا 
 كبقايا المرؤة.
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 نيى الشاذلي
 فتاة الحزف 

 
ا الحزف، ككل فمينزع هللا كّل ىذ

ىذا الغضب مف قمبي، حّتى 
 أتنّفس.

الحياة صارت مخيفة فعال، 
كغير محتممة، كشعكري بالغربة 
يكبر مع مركر السنكات. ىذا 

أكثر كقت شعرت فيو بالغربة. ال 
أشعر أف ثمة أحد يفيمني، أك 
يقّدر ما عشتو. ال أشعر أنني 
مثل الجميع، كال أشعر أف أحد 

ذا كنت مختمف ة إلى ىذا مثمي. كا 
الحد، فكيف سأعيش بيف 

 الناس؟
أصّبر نفسي أحيانا، كأقكؿ أنو 
ربما حياتي متعبة ألنني سأكتب 
شيئا عظيما، كالكّتاب الكبار ال 
يعيشكف حياة عادية، كلكنني ال 
أكاد أقكؿ ذلؾ حتى أعرؼ أنني 

 محض كاذبة.

الكتابة ىي الممجأ، ىي نقطة 
النكر كاألمل الكحيد، الذي أفقد 

اني بو كثير مف األحياف، فال إيم
 أجد لنفسي مخرجا مف ىنا.

أريد، بعد كل ىذه السنكات، أف 
 أعيش كما أريد! كفقط.

كلكنني أظف أنني عشت مسّيرة 
 بال أدنى إرادة مني أك خيار.
لـ أعش أي شيء أردت أف 

أعيشو حّقا. المّرة الكحيدة التي 
اخترت فييا كنت أختار ألىرب، 

 كليس ألنني أريد.
لقد غّيرت حياتي بكثير مف 
التعب كالمحاربة كاالستنزاؼ 
النفسي. كلكنني نجحت في 
تغيير جزء منيا عمى األقل، 

كلكف يبدك أنني االف قد فقدت 
قّكتي. إحساسي بأف عمري 
ينتيي، كأنني لـ أِعش عاًما 

 كاحًدا منو بعد، إحساس مميت.
لـ أعش بعد. لـ أسعد حّقا بعد. 

أف  كلكف ىناؾ أمل طفيف،
أصل في النياية. ال أريد لألمل 

 أف يبتعد كيتالشى.
كانت ىناؾ سنكات جميمة لـ 

أعشيا، سّف الطفكلة، 
كالمراىقة، كالجامعة، لـ أعشيـ 
مثل الجميع، تبدد العمر في الال 

 شيء، الال مكاف، كالال ركح.
ترددت عمى أماكف ال أحبيا، 
عشت في بمد ال أنتمي إلييا، 

ّتكف لي اختمطت بأناس ال يم

بصمة، ىربت مف كل ىذا 
كاليركب مف المشكمة خطأ، 
 يكّلد خطأ، يكّلد نتائًجا خطأ.

أريد أف أسترّد كل لحظة ُسِرَقت 
مف عمري كلكنني ال أستطيع. 
لف أتمكف مف الرجكع لمماضي 
 كأعيد صياغتو بإرادتي الحرة.
أريد أف أعيش الحاضر عمى 
األقل مثمما أريد كلكنني ال 

 .أستطيع أيضا
التي ” أنا“أريد أف أككف 
التي ” أنا“أعرفيا، كلست 

ترضي تكّقعات اآلخريف طكاؿ 
الكقت. ال أريد أف يحبني 

الجميع، ال أريد أف يصفق لي 
الجميع، كلكنني أريد فقط أف 

 أحب نفسي.
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 اسماء كناف

أنا طبيب شاب مازالت يافعا جدا 
عمي العمل في مستشفي خاص 

التي العممية فرضت كلكف مؤى
 نفسيا..

جمست كعادتي في مكتبي 
” الصغير حيف سمعت صراخ 

افسحكا الطريق .. بسرعة إلي 
 ”غرفة اإلنعاش

سيدة كاقفة يمنعيا الجميع عف 
الكلكج إلي الغرفة القاتمة ىكذا 
نسمييا فقد ازىقت بيا اركاح 

عدة ، لـ اعرىا اىتماما 
كىركلت معيـ إلي داخل الغرفة 

جياز الصدمات.. ” خ كأنا اصر 
 ”اسرعكا.. 

اقتربت بو لكي افرغ شحناتو 
الكيربائية بجسد المريض 

الممقي أمامي .. كما إف رأيت 
كجيو حتي تكقف الدـ في 
عركقي كاصبت بحالة مف 

 الصدمة .
لحظات ككأنني في عالـ آخر 

ىيا “الكل يصرخ في كجيي 
ككأف ..” أييا الطبيب أسرع 

لـ عمي اذني كقر لـ اسمعيـ 

أري إال كجيو يقف أمامي 
احمد ”كيبتسـ لي .. إنو ىك

كاتبي المفضل ” خالد تكفيق 
بل ذلؾ الكاتب الذي كىبني 
حياة أخري في عالـ سحري 

كنت اغكص في أعماقو عكضا 
عف كل حاالت البأس التي كنت 

 اعيشيا في أحمؾ ايامي.
كـ تمنيت أف أراه.. أف احتضنو 

.. أف اخبره أنو بمثابة اآللة 
الزمنية ألتي انتشمتني في 
لحظات الضياع، مرت تمؾ 
المحظة عمي كأنيا دىر.. 

امسكت بكل جياز أمامي يمكنو 
انو يسعفو أف يعكد بو إلي 
الخبره أنني عشت يتيـ كأنو 
كاف أبي الذي يرشدني في 

 الطريق.
كلكف.. باءت كل محاكالتي 
بالفشل.. القيت بكل األجيزة 

عمي األرض كالمجنكف كبدأت 
سعفو بيدي ككأف يداي ستبعث ا

 بو الحياة ألتي اعطاىا لي.
لـ أشعر إال كيد الممرضة 

تكقف أييا الطبيب.. ” تيزني 
إف أمر هللا قد جاء كال راد 

 ”لقضائو.
كلكني لـ ألق ليا باؿ كاخذت 

أكمل اإلسعافات اليدكية 
كالمجنكف بكل ما اكتيت مف 

قكة ، كدمكعي تغرؽ قميصو .. 
ب اآلخر مف حتي جذبني الطبي

ذراعي كدفعني بقكة إلي الخارج 
إلي ذاؾ المكاف الضيق الذي 

التي قرأتيا ” ممر الفئراف” يشبو
كعشت معيا لحظات سعادة ال 

 تكصف .
انتحبت كتككرت عمي نفسي 

كالتصقت بتمؾ الجدراف الصمبة 
خمفي كأنا أبكي.. بكيت كأكؿ 
يكـ لطفل بالدنيا كىك ال يرغب 

 فييا..
اني ككقفت ثـ نيضت مف مك

خمف الزجاج الذي يفصمني عف 
تمؾ الحجرة القاتمة كرايتيـ كىـ 

يسدلكف الستار عف الفصل 
االخير مف حياتو.. كالفصل 

 األكؿ مف حياتي بدكنو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهٌياتي في العام الجذيذ

أى يكىى لي في طوأًيٌح  -

القلة ًصية و في السعادج 

 . ًصية

أى يكىى لي في الٌجاح  -

 . األدتي و الوهٌي ًصية

ي هللا في رسن أى يستعولٌ -

الثهجح على الىجىٍ و إزالح 

 . الكروب هي القلىب

أى يوسخ العام الجذيذ آثار  -

دسى العام الوٌصرم و أى 

تىلذ آهال جذيذج هي ردن 

دمحم رضا كافي  اليأش  
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 رضا أحمد
ما لـ أكف أخطئ في 

 إحصاء ىزائمي
 كأنا عمى كشؾ الكقكع في حبؾ
 ،جربت قسمة ظمي عمى اثنيف

 ألزمت قمبي
 يراقبؾ جيًدا؛

ربطتو في شجرة تطل عمى 
 شباكؾ،

افتعمت مشاجرة طكيمة مع 
 حارس بنايتؾ

 كي يبعد عنو كمًبا
 ينيش في جريدتو المثقكبة

 كعصابتو العكراء.
 كأنا عمى كشؾ الكقكع في حبؾ
 رميت طكؽ سيارة إلى غيمة،

 تغرؽ في السماء،
 كتبكي فكؽ رأسي ألنقذىا،

 لحبلنسيت أف أفمت ا
 كأجري؛

 تركنا الخكؼ سكًيا بال مأكى،
 كلـ أسقط لألسف

 فكؽ بيتؾ.
 كأنا عمى كشؾ الكقكع في حبؾ

 فتحت ذاكرتي
 ألقرأ قصًصا حزينة ألطفالي،

 ربيُت أظافري،
 خربشُت سريرَي البارَد،

كنجكت بمعطفي مف بيت 
 يحترؽ،

 احتضنتني جارتنا كىي تضحؾ
 كرائحتؾ تنفمت إلّي مف جسدىا.

 ى كشؾ الكقكع في حبؾكأنا عم
ارتكبت جريمة ال أعرؼ كيف 

 تنتيي؛
 رقصُت بكعٍب عاؿٍ 

 فكؽ حافة رصيف المترك،
 القطار قادـ

 كرأسي يتقافز ىمًعا
 ليقرأ جريدة تحمل نبأ كفاتؾ.

 كأنا عمى كشؾ الكقكع في حبؾ
 نمُت عارية تماًما،

رأيت صكًرا كثيرًة تطير مف 
 المرآة

 لرجل يسير حافًيا إلى المغطس
 كيشير لطيفي يتبعو؛

 بعيف حجريةٍ 
 أقطعُ أصابعو

كدمكعي تسقط ببطء في حكض 
 الغسيل.

 كأنا عمى كشؾ الكقكع في حبؾ
” الُقَملِ “أفرغٌت أنفاسي في 

 الفارغة،
 لتبقي باردة؛

 المرء منا
 ال يعمـ كيف سيككف حاؿ رئتو

 حيف يصرخ في الشارع:
 أحبُّ ىذا الرجَل،

 ىك السبُب في سقكطي المتكرر
 مف الشرفة

كعكدتي مرتبكة إلى ديداف قبري 
 الجكعى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أتمنى أف يمنحني هللا القكة ألف أحقق 
ذاتي بالكتابة كأف أعثر في طريقي 
عمى أصدقاء يقدمكف لي الدعـ 

 .النفسي
 ايماف صالح
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 ايقكنة نجاح 
 أسماء األلفي

حقق صالح ما لـ يستطع احد 
تحقيقو مف قبل لقد استعمر 

االنجميز دكف ارادة منيـ اك اي 
مقاكمة دخل قمكبيـ ك استعمرىا 
بكامل ارادتيـ أجدادىـ ستعمركا 

ى بالسالح ك أراضينا فيما مض
ىك استكلى عمى قمكب أحفادىـ 
االف ك لألبد بالنجاح ك الحب 
أنو حقا فخر لكل عربي أيقكنة 

نجاح حقيقية ألجياؿ قادمة 
ليس فقط ألنو العب كرة فريد 
مف نكعو كلكف ألنو شخص 

مجتيد ك مثابر فريد مف نكعو 
النجاح يحتاج عمل، ك بذؿ 

الكثير مف الجيد، ك الصبر ك 
النجاح ال يأتي بالحع، المثابرة 

ك ال مصادفة كلكف ببذؿ الكثير 
ك الكثير مف الجيد بينما الكثير 
مف الشباب نياـ يتقدـ أسطكرة 
العرب خطكات ثابتة لالماـ مف 

نجاح لنجاح اكبر منو لـ يتممكو 
الغركر ك ال الثقة الزائدة عف 
الحد ك لكنو يعمل كما كاف 
يعمل أكؿ مرة ك يؤكد ىذا 

يح كمكب مدرب الكالـ تصر 
فريقو بأف صالح ال ييتـ أبدا 

بالجكائز الفردية ك لكف سعادتو 
بالبطكلة ككل كانت اكبر مف 

سعادتو بتتكيجو كأفضل العب 

في كأس العالـ لالندية، ك 
حصكلو عمى الكرة الذىبية بعد 
أدائو الرائع في لقائي نصف 
النيائي، ك النيائي في قطر. 
ليس النجاح ىك أف تحصد 

د مف الجكائز، ك لكف العدي
النجاح الحقيقي ىك أف تحافع 
عمى شخصيتؾ التي بدأت بيا 

خطكات النجاح النجاح أف 
تحصد حب الناس، ك ليس 

جكائز رمزية ك رمز النجاح، ك 
مستعمر قمكب مشجعيو حصد 

 االثنيف معا فينيئا لو 
 
 
 

 غية حماـ
 ىبة عادؿ السكيسي

رغـ أِّني لـ أشاىد َأيِّا مف قمـ 
باؿ الشاىقة يكما، إَّال أِّنني الج

أظف أَّنو ال يكجد أعمى مف 
أسكار السجف، كأحمد هللا أَّنو ال 

يحجب ضكء الشمس عني؛ 
فيك الشىء الكحيد الذي 

يعطينيَ أمال في حياة جديدة، 
إال في ذلؾ اليـك عندما لمحت 
سربا مف الحماـ يعبر السماء، 

عادت الذكرى التي قسمت 
ىديل ركحي نصفيف، تذكرت 

سمطاف، أجملَ ذكر حماـ في 
غيتي، كاف يغني لي ككَأنو يعمـ 

ما أصاب قمبي مف اليجر 

كالخذالف، كبرغـ ذلؾ لـ تأسر 
قمبو إال دليمة، حمامة في غية 
جاري أسماىا عمى اسـ زكجتو 
.أصابني الجنكف كيف لسمطاف 
ىجر غيتو؟ كلماذا لـ يختر أي 

 حمامة غيرىا؟
 استجمعت كل قكة لدي كذىبت
إلى بيت جاري، طرقت الباب 
فإذا بو يفتح، سألتو أف يرد 

ليَ َذكر الحماـ؛ ألنو استكطف 
غيتو، كلكنو فاجأني برفضو، بل 
زاد األمر عندما بدأ يصرخ بي 

 كيقكؿ:
أدرؾ حقيقتي ” سمطاف“إف 

كمّل البقاء برفقتي، حاكلت 
االبتعاد عنو كلكنو الحقني 

بكمماتو، لـ أشعر بنفسي كأنا 
جًرا كباغتو بضربة عمى ألتقط ح

رأسو فكقع يمفع أنفاسو األخيرة، 
أنظر لو  كأصرخَ كمدا عميو، 
اليـك أنا القابعة خمف أسكار 
السجف أمشي كأنا أجر حمال 

بد، كلكف  ثقيال. ُحكـ عمي بالمؤَّ
 جرمي األكبر العشق.

لـ أِع أكنت أقتمو ألستعيد 
أـ ألستعيد قمبو الذي ” سمطاف“

عشق رفض عشقي كمضى في 
أخرى؟ لـ تستطع األياـ محك 
صكرتو مف صدري، كاآلف ىك 

حبيس القبر، كأنا حبيسة 
” سمطاف كدليمة“السجف، أما 

ية كالتحميق.  فينعماف بالحرَّ


