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الصحة -
 الجسدية

 
توحدوصعوبات  -

 تعلم
 تنمية بشرية  -
تعليم مدارس و -

 جامعات
 تربية األبناء -
 طبيبك الخاص -
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 العقيدة و الدين 
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ألغاز و مسابقات 

 و تسالي

 

 فنتازيا و رعب 

 سينما و تلفزيون
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نبذة عن األمثال 
 الشعبية والحكمة:
كتبه: د عادل سالم 
  محمد خلف

 
تعلققققق المجتققققع العر قققق  
بقول األمثال واالستدالل 
بهقققققققققا فققققققققق  مختلقققققققققف 
المواقققققققفد و يققققققردد أ  
المسققققتدل بالمثققققل بقققققوة 
صققققققققققققققاحب الحجققققققققققققققة 
والبرهققا د وكهنققه اسققتدل 
بخبققققر السققققماءد وعلققققى 
المسققققققققققققتمع السققققققققققققمع 
والطاعقققققققققة والقققققققققردو  د 
وأحيانقققققققققققققا  ال  حقققققققققققققق 
للمستمع حتى المناقشقة 

والجقققققققدالد أل  القائقققققققل 
د معقه الققدليل القذي ال يققر 
 .حسب ما  عتقد ويدع 

 
والمثققققل لققققه معنققققى فقققق  
اللغقققققققققة وأخقققققققققر فقققققققققق  

 المصطلحد
 

المثل فق  اللغقة: النريقر 
 و الشبة

 المثل ف  المصطلح؛
هو األقوال الت  تقور  -

مقققققققن اببقققققققاء ل بنقققققققاء 
 وتعكس ثقافة المجتمعد
وهو جملة مفيدة مقوجةة 
متقواترة شقفهيا  مقن جيقل 

 إلى جيل د
واألمثقققال علقققم سقققماع  

شققققققفهيا  عبققققققر يتققققققداول 
 األجيال

واألقطقققارد وققققد   قققا  
إليققققققه أو  حققققققذ  منققققققه 
حسقققققققققققققققب اللهجقققققققققققققققة 
والمصقققققطلح المسقققققتخدم 

فققققققق  القققققققبالد أو حقققققققال 
الةمقققا د ويرقققل المعنقققى 
 .ف  األعم األغلب واحد

 
ويصققققققدر المثققققققل عقققققققن 
جموع الناس كقل النقاس 
ولكققققن ال بققققد أ   كققققو  
عبققققققارة بليغققققققة مققققققوجةة 

 جميلة الصياغةد
 قويقققة التقققهثير والداللقققةد
وال بققققققققققققد أ   حرقققققققققققق  
بققققققققققالقبول واالنتشققققققققققار 

 .والتداول والتواتر
وال  شقققققققترو أ   كقققققققو  
 !!المثل صحيح المعن 

فهنقققققققا  أمثقققققققال غيقققققققر 
صحيحة الداللةد وسقيتم 
توضققققققح قلقققققق  الحقققققققا د 
وهنا  مثقل عكقس مثقل  
نعققققم أل  األمثققققال قققققول 
البشقققرد وال تصقققدر عقققن 
نفقققققققققققققس الشقققققققققققققخ د 
ويختلف الةما  والمكقا  
بقققين كقققل مثقققل وعكسقققهد 
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كقققذل  ثقافقققة ومجتمقققع و 
قائقققل المثقققلد ومقققن هنقققا 

 . كا  األختال 
وهنقققققا  أمثقققققال تخقققققالف 
الشقققققرع والقققققدين. وفققققق  
المقابل هنقا  أمثقال مقن 
القققققققققققر   والسققققققققققنةد و 
المققول  سققبحانه وتعققالى 
و رسوله ) ص ( ضقر  
لنقققققا األمثقققققال لتوضقققققيح 
المعن  بسهولة ويسقر د 
وهنقققا  أمثقققال مسقققتوحاه 
مققققققن القققققققر   والسققققققنةد 

  تجققققار  وأمثققققال تحققققاك
الحكمقققققققققققاء والنصقققققققققققح 
واإلرشادد والعلم والتعليم 
والصقققققناعةد والةراعقققققةد 

 . والطقسد وابدا 
باختصققار األمثققال وردت 

 .ف  كل فنو  الحياة
المطلققو  : نهخققد المثققل 
و نعرضقققه بمعرفقققة أهقققل 

 االختصاص

علققققققى الشققققققرع والققققققدين 
والثوابققققققو والموروثققققققات 

 الصحيحةد
فقن  تعققارع مقع أحققدهم 

وال نقققردده  ال نعتققققد  يقققة
وننصقققح بعقققدم قبولقققه و 
قوله وتداولهد وا  إتفقق 
قبلنقققققاهد ألننقققققا سن سقققققهل 
أمققققام المققققولى سققققبحانه 
وتعققققققالى عققققققن األقققققققوال 
واألفعققققققققال واألعتقققققققققاد. 
 :والمول  سبحانه قال

) ومققا يلفقق  مققن قققول   
 ( إال لد ه رقيب عتيد

 والرسول ) ص ( قال  
: 
أو ال  كققققب النققققاس ”   

نققار علق  وجققوههم فقق  ال
يققققققوم الإيامققققققة إال مققققققن 

 .“ حصائد ألسنتهم
فالكلمقققة أمانقققة والعبقققد   

مسقققققهل عنهقققققا . ولقققققذا 
ن ققققب  مققققا نقققققول ومققققا 

 .نردد وما ننصح به

 .. تعريف الحكمة  
الحكمققة هقق  مققن ألققوا   

النثقققققرد وهققققق  خالصقققققة 
تجققققار  أولقققق  األلبققققا  
والفهقققم العميققققد و هققق  
نررة متهملقة للحيقاة ومقا 
و  يدور فيها من ظقواهر

حقققائق وابققداعد وتصققدر 
الحكمققققة عققققن أصققققحا  
التجقققققققققققار  والعققققققققققققول 
الراجحققققققققققةد واألفكققققققققققار 
المتميققققققققةة .. والتهمققققققققل 
الحكققيم الصققادق. وقائققل 
الحكمقققققة حكقققققيم ينرققققققر 
ل مققققور بنرققققرة شققققاملة 
ويحللها تحليل دقيقد ثم 
 صدر ف  شهنها حكمقاد 
وشققققققرو أ   رققققققل هققققققذا 
الحكققققم سققققائر ومققققذكور 
ومعلققققققققققققق باالقهققققققققققققا  

عصقققور والقلقققو  عبقققر ال
 واألزما د

وال بقققققد أ  ال تختلقققققف   
الحكمققة مققع شققرع اللققهد 
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وإال ما كانقو حكمقة أل  
شقققققققرع اللقققققققه ال  هتيقققققققه 
الباطل من بين يد قه وال 
مققن خلفقققه وهقققو مصقققدر 

 . الحكمة واألحكام
الفقققققققرق بقققققققين المثقققققققل  

 .. والحكمة
المثقققققققل ال  شقققققققترو أ   

 كقققو  صقققحيح المعنققق د 
ولكنققققققه صققققققاد  ظرفققققققا 
إشقققتهر بقققه وتقققم تداولقققه 
وتقواتره بقين النقاس. أمقا 
الحكمة فال بقد أ  تكقو  
صققادقة فقق  كققل األحققوال 
أل  نرققققرة قائققققل المثققققل 
موضقققوعية صقققادرة مقققن 
عامققة النققاسد أمققا قائققل 
الحكمققة حكققيم وقو نرققرة 
شققققققمولية مققققققن جميققققققع 
 الجوانب و البد أ  تتفق

 مع شرع اللهد
ولنققا لققققاء مقققع األمثقققال  

وقصقققققققققة كققققققققققل مثققققققققققل 
والقققققققدروس المسقققققققتفادة 

والصققققحيح منهققققا وغيققققر 
الصقققحية ومعرفقققة أصقققل 
الحكا ققققققة مققققققن سققققققياق 

 .الروا ة
حكا قققات األمثقققال تقققاري  
وحكمققققة وعلققققم ومتعققققةد 

 انتررون 
مثققل ولققه “ فق  حلقققات  

 ”حكا ة 
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الحجققققققرات ل مستسققققققلم ا 
للموت . تر  وصيته أ  

 . لبه بعد وفاتهنمنحِ  ق
تشققققدو بهغنيتهققققا وسقققق  
الجموع ل بينمقا قلبهقا ال 
عها ل  يققرس سققواه ل   شققج 
 صقققققفق لهقققققا ل ي نقققققادي 
اسقققققققققققققمها بحمقققققققققققققاس  
كاألطفقققققال .. َنقققَغققققققققم .. 

 . َنققَغققم
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 إسراء البكري

 
 العدل
 

 
راودني طيفه في 
حلمي وهو ُيسرع 

في خطواته 
أمامي فخاطبتُه 
بأال يهرول وأن 

ُيبطئ سيره رويًدا 
رويدا ؛فكيف 

لخطوات ذكر التي 
تكون ضعف 

األُنثيين أن تتحد 
معها في السيَر 
فتوقف أمامي 
فجأة وخاطبني 
بصوت مبحوح 

يظهر عليه سرعات 
 : نبض قلبه قائلً 

كم من مرة  ”
تك تسبقيني ترك

حتى أجعلك دائًما 
أمام عيني خوًفا 
عليِك من أعينهم ، 
واآلن حان دوري 
ريد أن أستشعر 

ُ
أ

هذا الشعور ، 
شعور اآلمان 

والطمأنينة كيف 
يكون شكله داخل 
قلبي أمهليني 
وقًتا اقتبُس فيه 
نفسي حتى 

استقر ، صدقيني 
سوف أعود ، ومن 
اآلن حتى أعود 
كوني بآمان من 

 .“أجلي
تُه والعرق فأجب

يتصبب من على 
وجهي والتعجب 
يملئ حاجبي ، 
وطلبت منه أن 
يدير لي وجهه 
ويخاطبني منه، 
فأبٰى واستكبر 
علّي ، فسألتُه 

 : باكية
كيف لكك أن تتكر  ”

الشيء في ساحة 
ليسكككت ملكككك  لكككك 
وتسكككككككككتعجب إن 
ُعدت ووجدتكه فكي 
يكككِد كيكككر  ، هكككذا 
لككيس عككدالً فلتككأمر 
بالُمسكككتطاع فكككي 
، ُعكككرف العكككاقلين 
أتريكككككد أن تعكككككود 
وتجكككككدني هنكككككا ، 
أحمككل منككديلً قككد 
هلكككككككُه الككككككدمَ  
وقنكككككديلً أطفكككككأه 
الشكككوَق وقكككدمان 
تكككآكلن مكككن كثكككرة 

الشككوَ  بالطرقككات 
ال يككا حبيبككي فهككذا 
لككيس عككدال، العككدل 
أن أسكككتفين مكككن 
ذا  الحلككككككككم وأن 
أسككككتعيد وعيككككي 
فهككذا كككابون فكك ن 
صكككككرا النكككككائمون 
افيقككككككوهم ولككككككو 
بالضرَب ، أعتقد أنُه 

 “.و العدلَ هذا ه
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حريق كلية التربية جامعة “

 ”العريش

 (شاهد عيان)

رئيس اتحاد طالب كلية التربية 

…… العريش يكتبجامعة 

 )تفصيل وتحليل( 

 

بعد ظهر اليوم السابع من  شنهر 

مايو يوم السنت  من  عنام يلفني  

 .واثني  وعشري 

تفصيالً: يُخمد حريق بسني  كنان 

قد نشنب ينم متننل الكلينة لسنتب 

قنا  المسننوولون  ننو قصننور يننم 

التيار الكهربائم تماّس كهربنائم 

 .وقيل غير ذلك

م  ُطلب منم يم العشر األواخر 

الشنننهر المنصنننرم شنننهر يبرينننل 

القيام بتعض األعمنا  التووعينة 

بالكلينننننة مننننن  ترتينننننب وتن ننننني  

وتجمينننلل علنننل ين تكنننون تلنننك 

األعمننا  بعنند  جننا ا عينند الفوننر 

المتنننارول وينننم يو  ينننوم ذهتننن  

يينننو  لنننل الجامعنننة بعننند ا جنننا ا 

يلقي  ن را علل المتننل وبعنض 

القاعات مسنتالال الوقن  المتتقنم 

يحد يساتذتمل  علل موعد لم مع

ث  قضي  القليل م  الوقن  يمنام 

بوابننة الكليننة مننع بعننض النن مال  

يسل  كل منا علنل األخنرل يننادت 

طالتة تعرينم وال يعريها قائلنة: 

هنناو حرينق ينم متننل الكلينة يننا 

عتنننندالرحم ل رددت مسننننتنكراً: 

حريننننقن يينننن شن ربمننننا شننننائعةن 

يصنناح  الوالتننة وهننرو  الك يننر 

ة مننننن  الحاننننننري  نحنننننو بوابننننن

 .المتنل

سننرعان مننا مننء يرجننا   المتنننل 

دخننان يسننود ك ينن  وخننر  منن  

نوايننننننذهال طنننننننالب وعنننننننامالت 

ين لنننون مننن  الووابنننق العلوينننة 

مسرعي  نحنو التوابنة ورخنرون 

يصنننعدون مننن  الونننابق السنننفلم 

مكننننننان الحننننننادال بالتحدينننننند وال 

يعنننري ين مننننا كيننن  نتصنننري 

والكننل ينندور حننو  نفسننول يك ننر 

منننننننننن  موفنننننننننن ا اسننننننننننت دمها 

ن للسننننننيورا علننننننل الحانننننننرو

الموق  ولك  الدخان المتصناعد 

بك را ييسند ويعجن  المحناوالتل 

وخنننر  الونننالب النننذي  حننناولوا 

السيورا علل الموقن  يقولنون: 

ال تقلقنننوا يقننند ت كننندنا مننن  عننندم 

وجننننننود ين شنننننن   بالوننننننابق 

السفلم والونع يمك  السنيورا 

عليننننننو دون خسننننننائرل وك ايننننننة 

الدخان هذه بستب وجنود سنتارا 

اعننة طالتهننا النيننران مسننرب بالق

وخشنننتة المسنننرب يقننن  هنننم منننا 

 .طتّق  ييها النار

األصننننننوات والهتايننننننات ك يننننننرا 

ويينننراد األمننن  ويعضنننا  هي نننة 

التنننندريس ينننن مرون الحانننننري  

باالبتعاد ع  المتنل حفاظنا علنل 

سننالمته  وخوينناً منن  ين يتفنناق  

األمنننرل وينننم حالنننة مننن  الحننن ن 

الشنننننننديد والنننننننذعر واالرتتننننننناو 

لرق  الم صن  اتصل  هاتفياً بنا

لهي ة ا طفا  الدياع المدنم يرد 

علم يحده  قائالً: ا سعاي معك 

 !ما األمر

قلنن : معننذرال قصنندت التواصننل 

مع هي ة ا طفا  بستب كذا وكذا 

واختلو  علم األرقام الرتتاكمل 

قننا : ال عليننكل يمكنننك االتصننا  

 .به 

وبالفعنننل يبلالنننته  يلتنننوا النننندا  

علننننل وجننننو السننننرعة وجننننا ت 

 ً  .سيارات ا سعاي ييضا

يننم يقننل منن  سنناعة تقريتنناً كنن ن 

شي ا ل  يك  وهدي األمرل وحضر 

يك ر المسوولي  كل ييمنا ي صنو 

يم موقع الحادال وبعضه  يتابع 

عتننننر الهننننات  وبعضننننه  كننننانوا 

موجنودي  يثنننا  نشنوب الحريننق 

يتاشنننننرون التحقينننننق ومعرينننننة 

 .التفاصيل واألستاب والنتائج

 ذا منا تحليالً: الحادال بسي  جدا 

قنننننننورن بالينننننننره وال ير  يننننننننو 

يسننتحق ين يولننق عليننو مسننمل 

ل ولننننننيس الحريننننننق ”حريننننننق“

الحقيقنننننم منننننا يلنننننته  األجسنننننام 

التشننرية وال الحجريننة واألمتعننة 

ولكنننننن  مننننننا يلننننننته  المتنننننناد  

 .واألخالق وال قايات والفكر

يثننننننا  حالنننننة ال نننننوي والقلنننننق 

والحنن ن المسننيورا علننل الك يننر 

م  الحانري  ورغ  يمر رئيس 

جامعة بنفسو للحاننري  بمننع ال

التصنننننننننوير واالبتعننننننننناد قننننننننندر 

المسننتواع عنن  المكننان اسننت دم 

بعنننض الحاننننري  التنننايهي   ن 

صنننل التعتينننر هنننواتفه  الذكينننة 

وعقننننوله  الالتيننننة يننننم تصننننوير 

الحادال م  بعيند وبتقنينة تقرينب 

الصننورا بالننرع سننرعة نشننره 

مننننن  بننننناب السنننننتق الصنننننحفم 

والتعليننننننننق عليننننننننو بكلمنننننننناته  

نننننة ونننننحكات السنننن يفة المح 

تفونننر القلنننب م نننل: الحمننند للنننو 

احترقننن  الكلينننةل الكلينننة ولعننن  

وننت ر بقية الكلياتل الحمند للنو 

اسننتجيت  دعننوتم يننم رمضننانل 

يا ليتها احترق  ع  بكرا يبيهنال 

 ن شننا  اللننو المننرا القادمننة لنن  

تتقننننم ولنننن  تننننذرل هننننذه نتيجننننة 

يموالنا التنم يخنذت عننواه وهلن  

علل  جرا م  التعليقات المكتوبة

صننور الحننادال يتننداولها الوننالب 

وحتل يوليا  األمور عتر توتينق 

والسننعادا تالمننره  ” الواتسنناب“
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شننامتي  يننرحي  راجنني  نشننوب 

 .حريق رخر يقو  ويع 

تابع  ذلنك بصنم  ويسن  علنل 

مننا وصننل  ليننو عنندد منن  الشننتاب 

الجامعم الذن من  المفتنرع ين 

يكنننون قننندوا لالينننره مننن  انعننندام 

النننننننوال  واالنتمنننننننا  وال قاينننننننة 

واألخنننالق وابداب النننذن ظهنننر 

جلينننناً يننننم هننننذا الموقنننن ل ومننننا 

يصننناب مننن  ظننن  ذلنننك مننن  بننناب 

المننننن اب والضنننننحك والفنننننرا ل 

األوقنننننات العصنننننيتة والشننننندائد 

والُملمننات ال يقتننل ييهننا  والضننرر

الم اب واالسته ا ل لنو ين م نل 

هذا الحادال يم بيتك يو يهلك لن  

تضحك ولن  تترجنل تكنرارهل منا 

ال ترننننننننناه لنفسننننننننك ويهلننننننننك 

وممتلكاتنننك ال اصنننة ال ترنننناه 

لاليننننننننننرو وألبنننننننننننا  وطنننننننننننك 

والممتلكنننات العامنننة التنننم تعنننود 

بننننالنفع والفائنننندا عليننننك وعلننننل 

غيننرول  ن كننان دايعننك هننو عنندم 

ألخذ واالنتفاع من  موسسنة منا ا

يو منن  وطنننك كلننو ي ننن  لنن  تننت   

األهرامننات والسنندود ولنن  تحفننر 

القنوات ول  تديع الملينارات من  

مالننك ال نناي هديننة للننوط ل  ذا 

مننا قننورن مننا يخننذت بمننا قنندم  

ي ننن  يخننذت ينننعايا مضنناعفةل 

وطننن  ي وينننك ويعلمنننك ويعالجنننك 

وي ننندمك بونننرق متعنننددا حقنننو 

ال ين عليننننك ين تحنننن ن لح نننننو 

تشنننم  يينننو وتحنننب لنننو الشنننرل 

عنننندما تقصنننر موسسنننة منننا ينننم 

خننندمتك يتعنننالل صنننوتك وتقنننذي 

وتسننب وتننته  وتشننكك وال تننر  

عيناو  ال الشر والننق  وتسن   

عنن  حقننك بعنني  صننقر وصننوت 

ذئنننبل وحننني  ت ننندمك وتحسننن  

 ليك ال تشكرها وال تذكر خيرهال 

ال ير  يّن ما حدال م  الدي  وال 

 .ابداب وال قاية يم شم 

ال قايننة النتنننة يو انعنندام ال قايننة 

والوال  م  األساس عند هنوال  

ييا كان  مسنتتاتو هنو منا جعلهن  

يفعلننننننون ذلننننننك مقتنعنننننني  بننننننو 

يجنننادلون مننن  يتعنننارع معهننن  

 .ييو

ال يقتصر األمنر علنل هنذا بنل منا 

ي يد الوني  بلنة ين تجند ي نة ينم 

المجتمنننع مننن  يصنننحاب السنننتق 

الصننننحفم ييضنننناً ممنننن  ينوتننننق 

 تم: )وقنن  بعننض علننيه  مننا ينن

الننذباب علننل قننرن ثننور يُسننت دم 

يم الحراثة ث  عادوا  لنل معشنر 

الذباب يقالوا: كنا نحرال األرع 

طننوا  اليننوم(ه يريقننون صننوره  

بصنننور الحنننادال معلقننني  علينننو 

بقوله : الحمد للو سنيورنا علنل 

الموق ل و ن كنان تواجنده  ينم 

الحقيقنة من  يجنل المسناهمة ينم 

عنننندم  نقننناذ مننننا يمكننن   نقنننناذه  ي

تنننننندخله  ال يجعلهنننننن  ينسننننننتون 

ألنفسننننه  يضننننالًل  نننننو التتنننناهم 

 .وحب ال هور والريا  ليس  ال

لنن  ي ننر الحننادال قلمننم ولنن  يعنن م 

علل كتابة حري واحند عننول منا 

يثنننار قلمنننم م نننل هنننذه المواقننن  

التننم جعلتنننم يننم حالننة اسننتيا  

وغضب عارم م  نفاد الحصنيلة 

ال قايينننة لننند  النننتعضل واألمنننر 

ل يول ك يحسبل غير مقتصر عل

يفم شتل ينحا  النتالد وينم ظنل 

التقننندم واال دهنننار العلمنننم تجننند 

يقنننرانه  ومننن  هننن  يننننل مننننه  

ستيالً ويك نر مننه  جهنالً ويسنوي 

 .منه  يعالً 

يم الوق  الذن يريد ييو عنديمم 

ال قاينننة والنننوال  ويقنننرا  العلننن  

الضننرر لموسسننات وطنننه  جننا  

بنفس اليوم علل لسان المتحدال 

ر استشنننهاد عننندد العسنننكرن ختننن

منن  جنننود الننوط  األبوننا  الننذي  

نننننننالته  ينننننند الالنننننندر وال تنننننن  

ويصحاب الفكر ا رهابم الجتنان 

منننندايعي  عنننن  بالدهنننن  ويهلهننننا 

وموسسنننناتها بنننندمائه  ال كيننننة 

الواهرال ول  تتوان  الدولة يومنا 

ع  مكايحة ا رهاب بكل يشكالو 

و عننننادا حننننق دمننننا  الشننننهدا  

وال نننن ر لهنننن  ورعايننننة يسننننره ل 

  رحمات اللو عليه  يحينا  هوال

عننند ربهنن  ير قننونل ويصننحابنا 

يمننوات بيننننا ينن كلون ويشننربون 

كاألنعننننامل يعننننان اللننننو الننننوط   

 .عليه 

منننا تلننن  يمكننن   صنننالحو ولكننن  

علل الجهات المنوط بهنا التعلني  

ين تشننعل حريقنناً ثقايينناً ال يُ منند 

وم  ونننناً ال ينفنننند منننن  ال قايننننة 

النايعنننننة وين تنمنننننم المنننننواط  

 ً وعقنننننالً بمنننننا يالنننننذيهما  روحنننننا

ويحننايع عليننو منن  هننذه األدوا  

 .ال تي ة

 بنننن  عتنننندالرحم : كتتننننو ��

  هران

رئيس اتحاد طنالب كلينة التربينة 

 جامعة العريش
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 حامدمحمود 

 نمرقر

 

 

 

 

 قررنم يتدد يح انل

 

 

 قررنل صالتل وسالمل

 

 

 قررنل خير الكلمات  

 

 

 كلماتو تيسر لم حالم

 

 

 قررنم دستور األمة

 

 

 بسماعو تُمحل الالمة

 

 

 ويتارو ربم يم حياتل

 

 

 قررنل هه قررنل هه قررنل

 

 

 قررنل صديقم يم الدنيا

 

 

 وشفيع ال ير لءمة

 

 

 هو خلقل وسمتل وصفاتل

 

 

قررنننننننننلهه قررنننننننننل هه قررنننننننننل
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 رال  متيّض/سورية

 

 ع لة

 

 
حلّت اللّعنة عنكدما 
تلّحفكككككت أشكككككعُة 
الّشكككككككككككككككككمسِ 
وجنتيها،حاولكككككككت  
اتّقاءهكككككا ب طكككككاء 
سريرها لكن مامن 
جكككككككدو  ،لقكككككككد 
اسككككككتيقظت  ومن 
وسكككككه شكككككعرها 
الحالكككك  المتنكككا ر 
علكككككى الوسكككككادة 
البيضكككاء الثلجيّكككة  
ظهر وجهها شكاحباً 
،بعينين حفكر األرُق 

نادقكككككاً سكككككوداًء خ
حولهما .نظرت  إلى 
سكككككقف كرفتهكككككا 
مجككككككّدداً تحيّككككككي 
صككديقها العنكبككوت 
:مازلككَت هنككاه أيهككا 

الم ّفككككله اذهككككب 
،كككادر بعيككداً، أنككَت 
حككرع علككى خلفككي 
هتسككحب جسككدها 
برويّكككككة لكككككتجلَس 
وتتنككككككاول علبككككككة 
السكككجائر .تشكككعل 
واحككككدًة، وتطبككككن 
عليهككا برفككن بككين 
أسككككنانها ،تحككككاول 
بصكككككعوبة جمككككك  

عه عكن شعرها ورف
عنقهكككككا النحيكككككل، 
وبكككككين سكككككحابات 
الككككدخان تمسككككك 
هاتفها النّقال؛ خاٍل 
مكككن ااشكككعارات ه 
الجديككد أنككا وحيككدة 
هككذا الكككون هتفكّككر 
مليّكككككككاً ماالكككككككذي 
سكككككتفعله اليكككككوم 
؟هككككل سككككتذهب 
برفقكككة صكككديقاتها 
خارجكككككاً؟أو ربمكككككا 
سكككتهاتف خاطبهكككا 
الحتسكككاء القهكككوة 
،ربما سكتخر  فكي 
نزهككككككككككككككككككةم  
العائلكككككككككككةهوفي 

نفكض محاولة منها 
الرمككاد المتسككاقه 
مككن سككيجارتها لككم 
يكن هنالكك متّسك   
هتشككككككككككككككككككككعر 
بدهشككككككككككة:متى 
امكككككتطت  مطفكككككأة 
السجائر إلى الحكّد 
الككذي جعلهككا تتقيّككأ 

أعقككاب السككجائر؟ه 
ودونما تشعر بدأت 
األحداث تعود إليهكا 
عككككككن صككككككديقاتٍ 
ماكراتٍ تركنها فكي 
أصعب أوقاتها ولكم 
تعككد  تسككم  عككنهن 
أي خبكككره وخاطكككٍب 

حهككا قككدمت لككه رو
وحبهككككا لتكتشككككف 
خيانًة وضكيعًة منكه 
هووالككدين مطلّقككين 
لككم ينجبككا سككواها 
لتحيكككا فكككي بككك ن 

 …وشقاء
لككم تشككعر بالوقككت 
حينما بدأت تنساب 
دموعهككككا تحرقهككككا 
ألماً،وانتهككت علبككة 
سكككجائرها، كربكككت 
عن وجهها شكمس 
الظهيكككككرة تارككككككة 
جثتها على السرير 
.اسككتلقت وعكككادت 
إلكككى نومهكككا كمكككا 
اعتكككادت أن تفعكككل 

أن ُخككِذلت  مككن منككذ 
 .الجمي 
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 هاجر يحمده

 نقوة
      

منذ نصف سكاعة و 
عككدة دقككائن و أنككا 
أجلككككس و قلمككككي 
علككى َحككرف ورقككة  
بيضككاء ، أستّحسككُه 
ككككككي أكُتكككككب و ال 
سككبيل لبككوحٍ ..إنهككا 
لهزيمككككككة ، لقككككككد 
تكالبت األمور على 
قلبكككي و لكككم أُعكككد 
جيككد البككوح حتككى 

ُ
أ

ألوراقكككي ..ككككأنني 
كل مشكاعري  أفقد

إلككي  ُقككٍب هككاوي 
دون أن أتبككككككككككين 

  !حقيقتها
قاربككككككُت علككككككى 
الساعة و لكم أَُخكهُ 
بيدي سكو  نقطكة 
زرقاء علكى سكط  
بياُضككها ، و لوهلككة 
ُخيَّككل إلككي أن  مككة 
جنككاحين لهككا ببقكك ٍ 
بيضكككككككاء علكككككككى 
ِجككدارُهما تفردُهمككا 

بزهكككككٍو ..و تطيكككككر 
لتُحهُ على قلبكي ، 
هتنمو زهوًرا يتنكا ر 
 منها عبكن  سكحري
و النحُل يُحه علكى 
عبكككاد الشكككمس و 
 مة صكداقاتٍ تُعقكد 
بين أبناِء قلٍب واحد 
..أ ككككن أن قلبككككي 
أرض  خصككبة لتنمككو 
الزهككور و تتشككابك 
خيكككوط الُصكككحبة و 
الود ..و علكى هكذه 
األرض سكككككككككككماء  
صككافية بككل شككائبٍة 
تشككوُبها ، مناسككبة 
تماًمكككا ككككي يطيكككر 
الحمكككككام ُمنَّعًمكككككا 
بسكككلم و ليسكككُكن 
ه ُككل عصكفوٍر ِعشك
دون خكككككوٍف مكككككن 

  .عاصفة
ُربمككا هككو عجيبًككا أن 
يتحكككككككككككول األرق 
لُنقطة و أن تتحكول 

  !الُنقطة لعالم
ُيمكننككككككي اآلن أن 
أبوح بشكل أفضكل 
، ُيهيكككككئ لكككككي أن 
العككالم هككو نقطككة 

  ..أمان اآلن
أنككككا يككككا صككككديقي 
فقدُت الرفقة ، فما 
عككككدُت أ ككككن بيككككد 
أحكككدهم إذا ُمكككدت 
لككككي ، و ال أشككككعر 
بصدق كلمة تخكر  

أحدهم ..ما  من فمِ 

زلكككُت أقكككف علكككى 
أعتكككاب الطريكككن و 
 الخطواُت قليلة  بعد

.. 
ُهنا  أ ر  لُخطكوتين 
، أحككككدهم تنحككككي 
قبكككككل أن ُيكلكككككف 
نفسكككككه مشكككككقة 
السير لوقٍت أطكول 
، و خطواتي أ رهكا 
أراهككا أنككا ..لطالمككا 
كنككُت أحككب السككير 
  .وحيًدا ..بل رفقة

لكنها الحاجة ، إنهكا 
المشككقة و الككوهن 
الككككككذي يصككككككيب 

ك في ُمقتبل عظام
طرينٍ ال تعكرف لكه 
ملمككك  ..و ال مكككن 
أحٍد ُهنا لترنكو إليكه 
و تسككككتند ..لككككدي 
دمعتكككين عكككالقتين 
بطككرف قلبككي ، أال 
يسكككككككككككككعني أن 
أذرفُهمكككا دون ككككل 
الجلجلكككككة التكككككي 
تحدُث هنكا  ه  مكة 
 ُقٍب يبتلك  الكدموع 

  .و الكلِم مًعا
لكننككككي صككككادقُت 
ورقة الليلة و يا لكُه 
مككن أ ككر  جميككل ..و 

صادق و حظ   شيئ  
  .وافر بل مبال ة

كككككككدُت أنسككككككي 
..الخكككككوُف كفكككككى 

 لعدة لحظات ، 

http://www.alfekralhor.com/
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 ”.سيرين الدريدي
 

 ”الضفة األخر 

 
 

فككي حككادث عبككور 
إلكى الجانكب اآلخككر 
مككن الككذات ،طًلككب 
مني أن أفقد ظلي 
أن أشكككعر بكككالعجز 
،كككان يسككقهً مككن 
يكككككدي المتكككككوترة 
الخكككككوف وفتكككككات 
الخبز ..أكتب نفكس 
الحككديو وال أعككرف 
كيككف أخبككر  أننككي 
أخشى السير دون 
أن أطمأن أن ظلي 
سككيعود،أنني ربمككا 
سككأجد  فككي أخككر 

ن تنتظر،لقكد الطري

كانككت يَككد   داف ككة 
جككدا لشككخر بككارد 
،ركضكككككت  كثيكككككراً 
ألككككون األول فكككي 
الشارع في البيكت 
وفككي الحككب ،األول 
الككذي يبتسككم لككك 
وهككو يبكي،لكننككي 
أدرككككت أن للحيكككاة 
خيار  اني وهو أنا.. 
هكككككذه المشكككككاعر 
الشرسككككة تنبككككئ 
بهشاشككككة عقككككل 
مزمنة ،كان صوتي 
كيكككككككر مكتمكككككككل 
رسككائلي متقطعككة 
لككككن حبكككي ككككان 
كامل أنا األن أسف 
ه الكككككككل أدمككككككن 
مخاوفككككه وباتككككت 
رائحكككككة األمكككككاكن 
عككاجزة عككن وصككف 
عبكككككئ الجكككككدران 
وقلبكككككككي..ه ،أدر  
أنك أصكبحت كريبكاً 
للحككد الككذي يخككدر 
الحككككوان ويخككككدر 
المشككككاعر للحككككد 
الذي يصب  مألوفكاّ 
وأنتصككككككر عليككككككك 
وعلكككككى نفسكككككي 
،ويختفكككككي ككككككل 
شكككعور إجتكككاحني 
سكككككابقا ،وأفكككككوز 
بحكككككككرب رككككككككم 
 الخسائرالجسككيمة
رككككم اانتصكككارات 
الكاذبة ،تمكنت من 

العبور إلكى الضكفة 
األخر  من حيكاتي 
حيو أولد من جديد 
دون أ ار السير في 
 ..الطرقات الخاط ة
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 مروة الشريف
 مج اللتيه

 
 ..…لسه المكان

 َمسُكون كما هو
 بيُدق وبقوة

دوشة خطاوي 
 المجروحين

تنزف وج ..تنزف 
 أنين

كان ليه بنختار 
 َدربِنا

وسه الحيار  
 السهرانين

في الركن وفي 
 أقصى اليمين
 مج اللتيه

 والست سومه
ودموع بتنزل من 

 عنيه
واحب تاني ليه “

واعمل في حبك 
 ”إيه

أنا كنت باقي كتير 
 عليكي

 سيبتيني ليه

هو أنِت ليه دايما 
 قرار  بعدنا

اختارتي ليه دايما 
 تِهِدي َدربِنا

ليه الوج  أقرب 
 صدين بيُضمنا

ليه القرنفل خان 
 وعودنا وحلمنا
 أنا لسه فاكر
في اللقا قبل 

 الوداع
صرخة وجعنا في 

 صمتنا
 وسلمنا خايف مننا
 خايف يطاوع كدبنا
نطقت شفايفك 
 شيء يخالف

 اللي ساكن قلبنا
 ..بتقولِي أنسى

وبكل قسوة وهبها 
 ليها ربنا

 بتقولي َحبة وقت
 وتعدي السنين

وال أكنك في يوم 
 اشتاقت

اكنها سهرة 
 عيشناها

 وسرقنا الوقت
أنسا  ده كلم “

 ”.أنسا  يا سلم
 ها مايوكان يوم

لسه بيبدأ يبتدي 
 األيام

 دخلت عليا
 وأنا قلبي نبتة
بدأت تشتهي 

 األحلم
 قالت سلم

رديت بكل ما فيا 
 من أن ام

 وبدأنا أول سطر
 ..في حكاية

السندريل وفارن 
 الشطآن

إيه اللي خلى 
 المو  ِعلي

خلى السفينة 
 تتِملِي

بضباب يسد 
 طريقها من ُقدام
 تنهيده كان عالي

َحَر  فكري 
 وخيالي

 كان ليه بنعشن
لما احنا ِمش ِحمل 

 الفراق
 ده باينه كان
والكل منه في 

 دربه داق
 هوه اللتيه

الِسر كله في 
 اللتيه

 والست سومه
 َقلِبِت كل المواج 
مكككن جديكككد تكككاني 
عليكككككككككككككككككككككككه
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 صفاء المنطاوي

 
 !لَِم ال أنسا ؟

 

 
أعلم جيًدا أن أ رِ  

 لم يزل
وأن ُحبِك ما زال له 

 باقٍ 
كلما الح طيُفِك 

 أضعف
فقلبي لم ينتِه 

 .منِك بعد
أعلم أن ُحبّي لم 

 يكن عابًرا
ولم يكن لحظة 

 ضعف
ال أعلم سبب ُحبّي 

 !لِك؟
فأنِت حتى ال 
تمتازين بأجمل 

 !الصفات
وعكس ما أريد، وال 
انجذابي نحوِ  

 لشيء

أحتاُر في أمريه 
لَِم كل هذا 
 !التضارب؟

أنِت ال تعني لي 
 شيً ا وفي الوقت
نفسه أنت المعنى 

 !ذاته
أحتال على نفسي 

 لكي أستري 
ولكني بمجرد 
ذكرِ  أو أدوات 

 البحو
أعود إلى الل 

شيء، إلى الوراء، 
 .إلى نقطة الصفر
هنا  شعور 

كامض، أو شيء 
كريب يحدث 

 بقلبي،
ال أستطي  شرحه، 
أو التعبير عنه أو 

 الوصف
ولكنه ال يحدث إال 
 معِك وهذا يكفي
لكي أعرف أني 

حببتِك بصدق، بل أ
 بكِل كِل الصدق
حاولت كرهِك، 
وفعل فعلته 
ولكني بعدها 
 !هدأُت وتراجعت
ليس بيدي وال 

 بقلبي وال عقلي،
ولكن بشي أقو  
حتى من الجاذبية 

 !نفسها
أبحو عن روحي 

 .فل أجدها

أحيانا أجدها باهتة 
 أو تحتضر،

عكس ما كنت 
أشعر كلما كنت 

 بقربِك،
كنت أشعر 
بالسعادة 

تفاؤل، بركم وال
 مرارة األحداث
كنِت لي مصدر 

 إلهام وطوق نجاة،
شعرت باألمان 

واالهتمام 
 .فتخطيت كل شئ
ما عدا أنت.. ما عدا 

 أنِته
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صفاء حسين 
العجماوي 
 الموسيقى

 
 
 

الموسككيقى ل ككة ال 
يجيدها إال عاشن، 
يرقككككي مشككككاعره 
المنبككككر لتخاطككككب 
مشاعر مستمعيها. 
تأخككذ بأيككديهم إلككى 

ب. هنا عالمها الرح
نرقر طربًا، فنحن 
مًعكككككا، ال يفرقنكككككا 
شكككككيء، وهنكككككا  
نحزن فقكد صكدمتنا 
الخيانككككككة. إلككككككى 
اليسار قليًل يصفن 
القلكككب للمشكككاعر 
لتزيكد مكن حماسككة 
حكككديثها، وتتمايكككل 
الروح مك  كلماتهكا. 
إلى أقصى اليمكين 
يجلككككككس عجككككككوز 
طاعن فكي السكن، 
يسكككجل مكككا قيكككل 

بأبجدية على نوتة، 
فتنسخها الجنيكات، 

ليقرئهكككا  وتوزعهكككا
البشككر، بأف ككدتهم، 
ويسمعوها بكيانهم
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 لوبةسمير 
دفتر حضور  »

قصة « وانصراف 
 قصيرة

 
رنيُن المنبِه يتسلُل 
ألذنيه ؛ ينتفُض من 

ريِره يتأكككُد مككن سكك
الوقكككِت ، يتحامكككُل 
علككككككى جسككككككِده 
المتكككرن ِ ، يطكككرُق 
نافذَة الحماِم برفنٍ 
ضوُء النهاِر الوليكِد ، 
ينظككُر فككي صككفحِة 
المككككريِة يككككتفحُر 
صورتَه ، يفرُد بكِفه 
تجاعيَد وجِهه يرفكُ  
كَفكككه عكككن وجِهكككه 
فتعككككوُد التجاعيككككُد 
أدراَجهكككا ، تراقكككُب 
عينكككاه مكككن خلكككف 
أجفانِكككه المنتفخكككِة 

يبًا احتككل رأَسككه شكك
فكككي كفلكككٍة مكككن 
الزمِن ، يرتدي أماَم 
المكككريِة معطَفكككه ، 

يضككُ  علككى عينيككه 
نظارتَكككه الطبيكككَة ، 
يجمككككككُ  أوراَقككككككه 
المبعثككككرَة داخككككَل 
الحقيبِة ، ينظُر في 
سكككاعتِه ، عقكككارُب 
الساعِة قد توقفكت 
فيككككدرُ  أن عليككككه 
ااسراَع فقد يتكأخُر 
على دفتِر الحضكوِر 
واالنصككككككككككككراِف ، 
ي ينطلكككككككُن فككككككك

الطرينِ الموحلكِة ، 
تحُفكككككه األشكككككجاُر 
الضككككككخمُة مككككككن 
الجكككانبين ، تتكككدلى 
منهكككككا األكصكككككاُن 
الجافكككككُة تتعلكككككُن 
بمعطِفككه ؛ تضككطُره 
للنحنككككاِء والسككككيِر 
حبًوا ، وفي نسخٍة 
مكككررٍة مككن أياِمككه 
تنتاُبككككككه نشككككككوُة 
االنتصاِر المعتكادُة ؛ 
فهو أوُل مكن يوقّكُ  
فكككككي الحضكككككوِر ، 
يجلككُس مكك  أوراقِككه 

ه بككيَن يلقككي رأَسكك
الحروِف واألرقاِم ال 
يرفُعها إال م  رنكيِن 
جككرنِ االنصككراِف ، 
يرتكككدي معطَفكككه ، 
يلملُم أوراَقه يحمُل 
حقيبَتككه ، هككو أخككُر 
مككككن يوقّككككُ  فككككي 
االنصراِف كما اعتاد 
، وفككككي الطريككككنِ 
الموحلككككككِة بككككككيَن 

األشككجاِر الضككخمِة 
تضكككطُره أكصكككانُها 
الجافككككُة للنحنككككاِء 
والسككيِر حبككًوا فككل 

بمعطِفككه ،  تشككتبكُ 
يفككتُ  بككاَب الشككقِة 
ليجككككككككَد أهلَككككككككه 
يتوشكحون السككواَد 
وككككككككأن علكككككككى 
رؤوِسكككهم الطيكككَر، 
يلقككي السككلَم فككل 
أحككَد يككرد ه ، ينككادي 
فل يجيُب نداءه أحد  
، يككككدخُل حجرتَككككه 
فيجكككككُد معطَفكككككه 
معلًقككككا ونظارتُككككه 
بجكككككوار الحقيبكككككِة 
علكككى المنضكككدِة ، 
يقُف مشدوًها أماَم 
صككفحِة المككريِة فككل 

 صورتَهير  
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شاهدت لك 
مسلسل االخكتيار 

3 
حسكن 
 عبدالهككادي

 
تابعككككككت أمكككككككس 
الحلقكككة الثانيكككة و 
العشكككككرين مكككككن 
مككسلسل االختيككار 

،و هككو مسكككلسل 3
تنكككاول فتككرة حككككم 
ااخكككككككككككككككككككوان 

-2102لمككككككككككصر 
(بعكككككككككككككككد 2103

مسلسكل االختكككيار 
الكككككذي تنككككككاول  0

تضكككحيات القكككوات 
المكككككسلحة فككككي 
مكككواجهة اارهككاب 
فككككككي سكككككككيناء و 
يار مسلسكل االختككك

الكككككذي تنككككككاول  2
نفس األمككر و لككن 
متحد ًا عكن ضككباط 

لككككككم -الشكككككككرطة
أشككككككككككككككككككككاهد 

المسلسكككككككككككلين 
 ..السابقين

 
لفكككككت انتبكككككاهي 
حكككشد هككذا العككدد 
الكبير مكن النككجوم 
فكككككي مسلسكككككل 
واحكككككد،و لككككككنهم 
قسمككككوا األبطكككال 
الثل ككككككة علككككككى 
األجككككهزة األمنككككية 
السكككككيادية فككككي 
مكصر المكخككككابرات 

الككككدفاع ”العكككككامة
المككككخابراالوطني،

األمككن ”ت الحربيككة
و مكباحو ”الحكربي

قطككاع ”أمن الدولة
”(.. األمككن الككوطني

ينب ي أن أشكير أن 
هكككذا المقكككال رأيًكككا 
فنيًا إن ش نا الدقكة 
و لككيس لككه عكككلقة 
بموقككف سياسككي 
لكاتكككككككب هكككككككذه 
السككككككطور رأيكككككه 
فيككه،و أنككا أتحككدث 
هذا بصفتي لسكت 
مككك  طككككرف علكككى 

 ..يخكر
 

تنكككككككاول عككككككككمل 
فنككككي،ذو صككككب ة 

ياسككككككككككككككية و س
أصحكاب هذا األمككر 
فككككككي السككككككلطة 
ُيشككككككككك فكككككككي 
مكصداقية العكمل و 

موضككككككككككككككوعيته 
برمتككككه ال أتحككككدث 
عكككككككن أحككككككككداث 
مكعككككاصرة يعرفهكككا 
الجككككمي (و لكنهكككا 
-المكككككرة األولككككى 

أن يككككككتم -فنيًككككككا 
مككككناقشة أحككككداث 
سياسككككككككككككككية و 
مشكككككاركيها فككككي 
الحككككم،و بالتكككالي 
يصكككككككب  كاتكككككككب 
السينكككككككككككككاريو،و 
المكككخر  و اانتكككا  

كنحكككازين لطكككرف م
بشككككل مككككباشر،و 
ألن الطكككرف اآلخككر 
ال يمكلك الرد علكى 
الطككككككككككككككككككككرف 
األول،فأصكككككككككككب  
توجيككه المكشكككاهد 
عكاطفيًا لوجه نظكر 
بعينهكككككككا تفيكككككككد 
صككككككككككككككككاحبها و 
المكككككككككككككككستفيد 
منها.. جكككككككككككسد 
أحككككككككمد زككككككككي 
شخككككككككككككككصيتي 
السككككككككككككككادات و 
عبدالناصكككككر بعكككككد 
عكككشرات السككنين 
مكككككن رحيلهمكككككا،و 
رفككككككض مبكككككككار  
 تجسككيد فككيلم عنككه
اسككككمه الضكككككربة 
الجككككككككككككككوية،ألن 
المكككككككككككنطقي أن 
تجسيد األشخكاص 
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يككتم بعككد رحككيلهم 
ليكككككككون هنكككككككا  
إنصكككككاف و حكًمككككا 
موضككككوعيًا علككككى 
 ..مكرحلة و عصكر(

 
االقتصككككككككككككككككاد “

عكبارة قيلت ”منكهار
أمكس على لسكان 
أحككككككد الفنككككككانين 
المكشكككاركين فككي 
العمكل،و ال شك أن 
الكككككاتب اسكككتخدم 
ل كة الشككارع فكي 

ككككككان  الحكككككديو و
سككائًدا وقتهككا هككذا 
الككلم و لكن بعض 
األحداث و المواقف 
لككم تخككدم مككا أراد 
الكاتككككب توصككككيله 

طككككككريقة قيكككككام “
أحكمد السقا و هكو 
ضكابه فكي األمككن 
الحككككككككككربي،بزرع 
ككككاميرات مككككراقبة 
فكككي مكككككنزل أحكككد 
اارهابيين،تشككككبه 
اللصوص وال أعتقد 
أن األجككككككككككككككهزة 
السككيادية يراقبككون 
اارهككككابيين بتلككككك 

لطككككرق البدائيككككة ا
أو ”..السكككككككككاذجة

مشكهد حكزنه على 
زوجتككككككه الككككككذي 
استمككككر لحلقتكككين 
ككككككاملين مبكككككال  

 ..فيه

 
عنككدما قككام وحيككد 
حككككككامد بكتككككككابة 
مسلسككككككككككككككككل 

و قكككد ” الجككككماعة“
رو  فككككي إحككككد  
حلقاته التلفزيونيكة 
كيف أن أحد ضكباط 
مباحو أمكن الدولة 

كككده ”داعبككه قككائًل 
بكككرده يكككا أستككككاذ 
وحيكككككككككككككد،تعمل 

عكككككن مسلسكككككل 
ااخكوان من كير ما 

،كانت لكه ”تقول لنا
مكككصداقية كبيككرة و 
مكككوضوعية لكاتككب 
هكككذه السككككطور،و 
ككككان سكككبب تلكككك 
المكككككككككككككوضوعية 
هككجوم النكاصريين 
و الوفكككككككككككديين و 
ااخككككوان عليكككه،و 
هكككذا يعنكككي أنكككه 
حكككككككاول تحككككككري 
الصكدق و الحقيقكة 
في المككصادر فلكم 

فهككو -يجكككامل أحككًدا
ككككان -رحمكككه اللكككه
ًفا..و قكد كاتبًا مكحتر

أهككككككدت أسكككككككرة 
المككككككككككككككسلسل 
الحكالي العمل له.. 
ال أنكككككر أن بعكككض 
المكشككككاهد أجككككاد 
الممثلككككككككككككككككون 
أداءها،فلعكككككككككككب 
 ل ككككككتهم أحمككككككد 

السقكا،أحمكككد عككككز 
و كككريم عبككدالعزيز 
أدوار الضكككككككككككباط 
بنجكككاح و هككم فككي 
النهايكككة فنكككانون،ال 
ينب كككي لكككومهم أو 
السككككخرية مكككنهم 
ألنهم وافقكوا علكى 

ى لككو أداء أدوار حتكك
كانت سياسكية(..و 
لكن فكي النهايكة،و 
ألننككككككي تابعككككككت 
المككككسلسل منكككذ 
البداية،هكككككككككككنا  
سككككككذاجة فككككككي 

حتككى لككو -الحكككوار
اتفككككن مكككك  ل ككككة 

م  ككامل  -الشكارع
االحتككككككككككككككككككرام 
لكاتبه..ااخككككككككرا  
ككككككككان جيكككككككًدا،و 
بالتككككككأكيد بقيكككككة 
عككككككناصر العمكككككل 
األخككككككر  كانكككككت 
كككككككككككككككككككككذلك..
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 حمدأهاجر 

 جوعذات 

 
 

إذا أمهلنككي الجككوع 
لنكككي ، و و لكككم يقت

أمهلنككي الوجككود و 
لم يند ر ، فسأدون 

 …! الحكاية كلها
ُمنذ فتحت عينكي و 
تلككك الكلمككات تمككر 
علكككككى عقلكككككي ، 
ذهابًكككككككا و إيابًكككككككا 
..تتأرج  بين علمة 
اسكتفهام و أخككر ، 
بض  كلمات عالقكة 
بي من كتكابٍ مكا ال 
أذكككر اسككمه لكنهككا 
واضحة جًدا بعقلي 

 . المشوّش عادةً 
ربمككككا كككككوب مككككن 

سكككاخن الشكككاي ال
قادر على استعادة 
صكككككفاء ذهنكككككي و 
ترتيب ما هو مبعثكر 
منككككككي بصككككككحبة 
ورقتين من النعنكاع 
من أصير النعنكاع 
الص ير الكامن فى 

زاوية مكا مكن جكدار 
الشكككككرفة ، فكككككى 
الخامسكككة صكككباًحا 
مككككن كككككل صككككباح 
اعتكككدت أن أشكككهد 
تسرب خيوط النكور 
مكككن بكككين أنامكككل 
الكككون مكك  انككدالع 
فجكككر  جديكككد إنهكككا 
اللحظكككككة األكثكككككر 
هكككدوًءا و سكككككينة 
مككن بككين لحظككاتي 
المشوّشكككككككككككه و 
التعيسككككككككككككة ..و 
لتكتمككل اللحظككة و 
يبككدأ يككومي بككبعض  
مككككن السكككككينة و 
األمل اعلن هاتفي 
عن رسكالة جديكدة 
منهككا ، هككي تُجيككد 
العككزف علككى اوتككار 
قلبي ، تعلم تماًمكا 
متي تتلمس اوتاره 
بأناملهكككا الرقيقكككة 
..تقكككككككول فكككككككى 
” رسكككككالتها تلكككككك 
فبعضككككي لككككدي و 

ديك ، و بعضكككي لككك
بعضككككي ُمشككككتاق  
لبعضكككككي ..فهكككككل 

 “ أتيت ؟
فككى لحظككة هادئككة 
كككاآلن و بككين صككفاء 

 روحي و ُقنوتها
كان يمككن أن تُككن 
هنا  كلمات أفضل 

ككككل شكككىء ” مكككن 
يحول بيني و بينكك 

لكنني لكم أُككف ه ” 
عككككككن إصككككككابتي 
بالخيبكككة ، قبكككل أن 

 ! أصيبها هي
و جككاء ردهككا ليككرمم 

ين اآلوان ” خيبتككي 
عكانن أن نلتقي و يُ 
 “ العود الوتر

يقكككككككول ادهكككككككم 
شرقاوي ..من حلم 
إلكككي حلكككم و لقكككد 
 ! تعبُت من السفر

ين اآلوان أن نلتقي 
 و ُيعانن العود الوتر

. 
قكككوي  هكككو الُحكككب 
كالموت ه ..ال أكذب 
لكككككك خبكككككر أيهكككككا 
الكككككدرويش ، أنكككككا 
أحبكككك بصكككدق ..و 
أتسككاءل هككل ُوِجككَد 
الفككككن لُي لمنككككا أم 
ليجعلنككا نطفككو ..أم 
 لنككككري أنفسككككنا و
مشككككاعرنا التككككي 
تموت علكى أعتكاب 
الحكككرف ، ُيشككككلها 
يخككككرون ُيجيككككدون 
الصنعة أكثكر منكا و 

 . بأدق التفاصيل
و ساد بيننكا صكمت  
طويككككل ، ظككككاهره 
سكككككون و باطنككككه 
ُمفعككم بالصككخب أو 

 !. ربما األمل
و فككككككي كمككككككرت 
مزاجكككي الُمتقلكككب 
..بدأت فى مطالعة 
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أسكككككوأ ” األخبكككككار 
شكككئ قكككد يفعلكككه 
المككرء فككى صككباحه 

لعة قنكوات هو مطا
 “ األخبار

 امرأة تقتل زوجها ”
.. 

رجل يكشف خيانكة 
زوجته و يقتلهكا  كم 

 .. يقتل نفسه
جريمة بشكعة بكين 
 ضواحي العاصكمة

… 
تطككككككور مشككككككادة 
كلمية بكين رجلكين 
 ليقوم اآلخر بذبحه

.. 
العثككور علككى طفككل 
رضككي  بككين أكيككان 
القمامككة ..تبًككا ، لككو 
بقينكككا هككككذا ل كككًدا 
..لككن ننتهككي ه لككم 

ذا ُيثيككككر يعككككد هكككك
االسككككت راب ..لككككم 
يعككككد يثيككككر شككككيً ا 
بالنفون ، بكل إننكا 
نتطلككككك  لمتابعكككككة 

 ! المزيد
ما الذي ي ير المكرء 
مكككن انسكككان إلكككى 

 سفاح ؟
أن يتحكككككول مكككككن 
مجككرد انسككان إلككى 
قاتل يتسول الدماء 
، و كلمكككا أصكككبحت 
يديككككه ُملطختككككين 
تتسككككاقه منهمككككا 
القطككرات كلمككا زاد 

تعطشه لها ..كأنكه 
 . ُجنَّ باسم الدم

و ذلك الساكن بين 
أضلعه يتحكول مكن 
” أداة ضككل للككدماء 
بالنسككبة للنفككون 
التي ال تأبكه للحكب 

 “ طبًعا
إلى خرقكة سكوداء 
باليكككة ال يككك  ر بهكككا 
تجرعهكككككا للكككككدماء 
..ربما ُيزيده انتشاء 
، األسود ال ي  ر بكه 

 ! تجرعه لطلوان
ربمكككا هكككو الفقكككر ، 
الجهكككل ، المكككرض 
.. لث أشكياء أينمكا 
ُوِجد أحدهم ُوِجدوا 
جميًعككككا ، و الفقككككر 
بكككذرتهم جميًعكككا .و 
على الجانب اآلخكر 
ربمكككا هكككو الثككككراء 
الفككككاحش ..ُيفقككككد 
األشياء بريُقها فكى 
عينيكككككك ألنكككككك ال 
تتمنكككي شكككئ ، و 
 ربما يجعلك سفاًحا

..! 
سككك مت التفكيكككر و 
البحو عكن أسكباب 

سككك مت  ، و ككككذلك
مطالعككككة األخبككككار 
..سككك مت ااعكككلم 
الككككاذب و الحيكككاة 
 ! الُم لفة بالخوف

لكككم يعكككد يبتسكككم 
النان كأن أ قكالهم 
 .. و بت لملمحهم

دمككوع امككرأة تُنبككت 
ازهكككاًرا ، و بسكككمة 
رجكككككككل تحمكككككككل 

 .. القسوة
يككا عزيزتككي أنككا  ”

خكككائف ..و للخكككوف 
سكككطوة ، تعلمكككين 
حبك ، لككن ال 

ُ
أني أ

أمكككان هنكككا ..هنكككا 
ن األمككان مجككرد مكك

..القككككرب و البعككككد 
متفقين ُهنكا ..لككن 

خبر 
ُ
 دعيني أ

طالما أن كل شكئ 
يسكككوده العطكككب و 
الخوف هكو السكائد 
..فككل ضككير لككو أننككا 
واجهنككا سككويًا ، ين 
األوان أن نلتقككككككي
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