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 عبير مصطفى 
 ذلك الدنچوان

 

 
 

ث فرري كثررر الحرردي
البلرررردة المجرررراورة 
عرررررررررن ذلرررررررررك 

ومررررا ” الرررردنجوان“
حدث معه، يقولرون 
أن الزهررررررررررررررررة 
البرتقاليررررررررررررررررة 
المقدسررررررة قررررررد 
التهمت لحم وجهره 
في شغف، يقولون 
أن صوت استغاثاته 
قررد عررال، حتررى أن 
أناترررره قررررد وصررررل 
صرررررداها لحكررررريم 
البلرردة هنالررك فرري 
قصرة المهيب فوق 
تلك الربوة العاليرة، 
يقولون أن إحداهن 

لرت بره هي من فع
ذلرررررررك، نعرررررررم   

 .”إحداهن“

 
حتًما أنرتم تعلمرون 
أنرره يمتلررك جيً ررا 
جراًرا من هؤالء الرر 

جريش  ”   إحداهن“
مكرررون  مرررن أروا ٍ 
ثكلررى، مررن قلرروبٍ 
صرعى، من نفوسٍ 
م ررروهٍة مرررو دة، 

” دنجواننررررا“خرررردر 
نبضرراتها بمعسررو  
كلماتررررره، احترررررل 
ضررواحي شررغافها 
بحنكرررررة، وأعلرررررن 
نفسرره ملًكررا فرروق 
أراضرريها، ثررم حررين 
دانررت لرره   اجتثهررا 

، وألقاها من منبتها
هنالك على قارعرة 
دنيا الهوى   تصارع 
نيررررران ألسررررنتهم 

 .وحدها
… يقولون ويقولرون

يتحدثون عن كونهرا 
عمليررررة انتقاميررررة 
اسرررتهدفت وجهررره 
برررررراحتراٍف تررررررام، 
يثرثرررررون عررررن أن 
وجهرررره سرررريبقى 
هكررررررىا مغطررررررى 
بضرررمادات طالمرررا 
ظرررل حيًرررا، وجهررره 
الرررىي كررران فررري 
جمررا  يوسررف   أو 
هكررىا كرران يرردعي، 

يقرررة لرررن أعلرررم حق
ادعاءاترره أبررًدا، فأنررا 

كما ترون بأعينكم   
 .كفيفة البصر

دعونررا ال نسررتغرق 
فرررررري الحررررررديث 
مطررواًل، واسررمحوا 
لي باالنصراف كي 
ألحق بموعٍد هرام، 
أسررررمض بعضررررركم 
يسررتاء  عررن تلررك 
القداحررة بيمينرري، 
وعرررررررن رائحرررررررة 
الكيروسرررررررررررررين 
المنبعثررررررة مررررررن 
ثيابي، حسًنا   لقرد 
ن ررررأت هررررا هنررررا 
بينكم، ومرا اعتردت 

أخفررررى عررررنكم أن 
شيًئا، ولكن ال بأس 
من بعر  األسررار 
بين الحرين واخخرر، 
خاصرررة لرررو كانرررت 
تلكمررررا األسرررررار   
تفررررررو  برائحررررررة 

 .ال واء
أال تتفقرررون معررري 
فررررررري ذلرررررررك  ؟
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  مجدولين غطاس 
لم يكن هناك منى 

  البداية
 

 
 
 

أنررا مررن اختلقترره   
رسررررررررررررمت أدق 

 .تفاصيله
… أخررىت لرره اسررًما
 .ًماوألصقت به شي

أقضرريت عمررًرا فررى 
 .انتظاره

عنررررردما بكيرررررت   
انتظرت يديره ترربط 
على حزنري   ولرم 

 !أجد
 .…ذهبت لموعدنا

ظللت أنتظرر حترى 
ذاب جليرررد عقلررري 

 !ورجعت خائبة
تواعرردنا بالسررير    
فأتيرررت أنرررا وأترررى 
 .السير ولم يأتِ هو

 
علرررى القلررروب أن 
ترفرررق بأصرررحابها  
عليهررررا أن تكررررون 
بعقررررروٍ  رحيمرررررة 

 !خما تمنعها من ا
أو علررى اخمررا  أن 
تاُلِمررا الحقيقررة   
ويكفيهرررررا صررررردق 

 .قلوبها
أو علررى الب ررر أن 
ُيمنحوا أبصاًرا تنظر 
حقائق األمرور كمرا 

 .هي
كنرررررررت أسرررررررمض 

وأهرررررع … صرررروته
 إليه،

… أرك  برال ناحيرة
اسررررتهلكت عمررررًرا 

 .وأنا أرك 
وال أدري أننررررررررري 
أركررر  وراء ترررردد 

 .صوتي
لم يكن صوته قط    

 كان انعكاًسا
عكرررراس صررررورته ان

 بداخلي
صررررررررررررررررورته .…

 .…بداخلي
لرررم تكرررن صرررورته 

 على أية حا 
كانرررررت مختلفرررررة 

 …جًدا
… كانررررت صررررادقة
… حنونررة   ُمفِرحررة

 .ومعينة… ساندة

ألم …  كانت تحبني
أقررل إنهررا لررم تكررن 

 !صورته؟
هي محبة حقيقيرة 

 كاملة
وهي قطررات حرب 
متباعررردة بخيبرررات 

 !مريرة
… كنرررررت أركررررر 

أفنيتنرررررري فرررررري 
 .الرك 

كنت أنتظرر صرورته 
 بداخلي،

صرررورته التررري لرررم 
أسررتطض ت ررويهها 

 بحقيقته،
غفلررررررت عررررررن 

ُ
فأ

ماهيترررره وتغزلررررت 
 .بخياالتي

ويررا ليتنرري قضرريت 
بقية عمرري أتغرز  

 !بأوهامي
فخيبت قلبي اليوم 
أسرروأ مررن ركضرري 
الجاهررررررررررررررررررل 
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 يارة السيد
 عالقة فقط

 

 
 

 
سرررترممك عالقرررة 
وتأخرررىك مرررن تيررره 
نفسرررررك لرشرررررد 
نفسررررريكما مًعرررررا، 
وُيعرران كررل منكمررا 
بيقررررين أن اخخررررر 
يسكن إلى جرواِره  

 أو هي قصة
ال سرررررررروداوية وال 
ورديررررة، ال المعررررة 
ُمبهرجرة وال خافتررة 
تبعرث فرري الررنفا 

 الملل
ال سررريعة سرررعة 

وال بطيئرررة البررررق 
برررطء سرررير السرررم 

 .في الِعرق
خالية من الخوف ال 
تحمل في ظاهرها 
 .أو باطنها اضطرابًا

سررررريحدث األمرررررر 
بطريقرررٍة غريبرررة أو 
بالرال طريقة ستجد 
نفسرررك منغمًسرررا 
فرري كررل شرريٍء إال 
احتماليرررة حصرررو  
ذلك الَخطب؛ ومرن 
ثم على حين غفلٍة 
مرررن أمررررك تجررردك 
فررري عرررين وقلرررب 
امرئ كل ما تعرفره 

نررررك يوًمررررا عنرررره أ
رجررررروت قدومررررره، 
وليلة ما دعوت بأن 
 .يأتيك على عجلٍ 

حينهرررا سرررتعرفه، 
سرررتهدأ وتطمرررئن، 
ستجد فري بالرك ال 
سؤا  وفري قلبرك 
ال خرررررررررررررروف، ال 
ي غلنك الغد وأنت 
بررين يديرره، ال تفكررر 
فيمرررا فاترررك ألنرررك 
حرفيًررا ولرردت يرروم 
تعثرررت فيرره، كأنمررا 
قلبررك ُصررنض علررى 

 .عين قلبه
وكررأن كررل مادونرره 
ٍم أضرررررغاُث أحرررررال

ووحرررررردُه الر يررررررا 
 .الحق

لررررن يكررررن األمررررر 
مثاليًرررا، لرررن يكرررون 

 أحدكما مالئكيًا
ولن يكون سبيلكما 
ُممهررررررًدا  وإنمررررررا 
عقالنيًا هادئًا خاليًرا 
مررررررن التعررررررالي 

والتنظيرررررر، وكرررررل 
منكمرررا سيمسرررك 
على يِد اخخر كأنما 
فررررري انفالتكمرررررا 
انفررررالت حياتكمررررا 

 .وكل الحياة
عندها ستفعل كرل 
ماكنت تنهي عنره، 

غٍة أخرررى كررل بصرري
مررررا كنررررت تتمرررررد 

 .عليه
ستصررررحين برررراكًرا 
لتحضري له كل مرا 
لى وطاب، وإن كنِت 
ممررن ال طاقررة لهررم 
في إعداد األشياء، 
وإن كرران هررو ممررن 

 ال يتفننون األكل
سررررتتحققي مررررن 
فعليرررررة تواجرررررده 

 بجوارك،
ستصرررلين ضرررعف 
الصررررلوات شرررركًرا 
لتتسائلي إن كنرت 
تسررتحقين قربرره أو 

 .ال
وعلررررررى الجهررررررة 

سرررتتفنن األخررررى 
أنررررررت الترررررردليل، 
ستخاف أن توقظها 

 فتقلق رعبًا
سررررتتعلم دخررررو  
المطررررررب  فقررررررط 

 لت اركها،
َسررررُتحب المنررررز  
والبيررروت، وتتلرررىذ 
سرررررماع فيرررررروز، 
وتتعلرررق بتفاصررريل 
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األماكن، ربما تُحرب 
القررررررراءة لتقرررررررأ 
مررررىكراتها عنررررك  
تفضرررررل ال ررررراي 
وتهمل القهوة فقط 

 ألنها تفعل،
سرررررتتوقف عرررررن 
ترتيررب أوراقررك ألن 

 من يفعل، هناك
ستفضلين تسروق 
الخضار عوًضرا عرن 
مسرررررررررررررررراحيق 
التجميرررررل؛ ألنررررره 
سررريهديك إيررراهم، 
ربمررررا فرررري عيررررد 
مولدك، وربمرا فري 

 عيد زواجكما،
مرررن جهرررة أخررررى 
سيعين كرل منكمرا 
اخخررر علررى إكمررا  
سرررررعيه ودروبررررره 
الترري كانررت ُحجترره 
فيها يوًما أنّه وحيد، 

 واخن ُجِمض،
الواحررد منررا أشرربه 
بزرعرررررررٍة تُزهرررررررر 

يا وتررررىبل بالُسررررق
وتنطرروي بامهمررا  
والوحررردة إلرررى أن 

 .تموت
الحياة ذاتهرا َكبرد ال 
عررررررد  فيهررررررا وال 
مواساة، ولكنهرا إن 
تطيبررت لرررك مررررة، 
ففرري تلرررك المررررة 
سيكون طيبك منها 
إنسانًا على مقاس 
نررررردباتك تقريبًرررررا، 

ي رربهك تماًمررا وال 
 أعني يطابقك، إنما
حرريم مثلررك َخرررَى  
وُخررِى  تَرررك وتُرررك 

نون أخىت منه الس
مررا أخررىت وتركررت 

 .فيه ما يكملك
ي رررررربهك فرررررري 
النررردوبِ واألحرررالِم 
فررررررري الخررررررروف 
والسرررركينة فرررري 
األمررل والرغبررة، أن 

 .يجد دواءه فيكَ 
اسررررتعينوا علررررى 
قضاء أيام وحردتكم 
بالصررررربر فررررري أن 
 هناك تتويًجا حًقا

يقيًنررا بررأن منتصررف 
األمر وقبرل البدايرة 
الحررق يررًدا، يررد بهررا 
سرررررُتعين علرررررى 
خرررروضِ الطريررررق 
وبواسرررررررررررررطتها 
سُيمسرررررح عرررررن 
جبينرررررررك غبرررررررار 
التجاعيرررد، عينررران 
تكونان مرآتك التي 
فيها سترى نفسك 
الهادئررة المطمئنررة 
ال الخائفررررررررررررررررة 

 .المضطربة
وأخيرًرا أن ال تطررو  
المسررافة بررين كررل 

 مفرٍد وُمثناه،
ما أال يضرررل أحرررده

وال ي ررررقى فرررري 
 سبيل إيجاد اخخر 

 

 
 
 



  www.alfekralhor.com        02العدد 2222مايو  د جريدة الفكر الحر عد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 عمرمحمد 
 

على أعتاب 
 السفينة

 

    
  

 
 

قصيدة/ على 
 أعتاب السفينة

 
َرأَْيُت ُمْقلَتِى تَْلَتِهُف 

 لُِفَؤاَدكَ 
َفُقْلُت أَيَا َشْعر  

 َكْيَف َغلَبَْتَك اأْلَيَّامُ 
َقاَ  َعَجْزُت أَْن 

 أََراَها
ْعُر َوَعَجَز َعْنَها ال ِ ّ

 َواأْلَْقاَلمُ 
َوَقَفْت ِجَواُر 
َحابِ أَلُوذَ   السَّ

لَِئالَّ نَظَْرتََها تَُ قم 
 أَْوَهاَمى

َجلََسْت َجْوَراَها 
 َواْلبَْحُر أََماِمى

َوَفى يََدْيَها َعْقد  
 َوفِْنَجان

تَأَكَّْلَنى اأْلَْفَكار، 
 تَْنَهِمُر اأْلَْمطَار

َوالنَّْبُ  اْلَهاِدُئ 
 اأْلَْعَصارِ أَْصبََح كَ 

نَظََرْت فِى َعْيَناَها 
 َفأَْبَتِسَمتْ 

َوأَْصبََحْت َرِهيَن 
 اْلَعاِشِقينَ 

َفَمالَى أَْشَكى 
 لِِسْحِر َوْجِهَها

َوُكْنُت َقتِيَل َعْيِن 
 اْلُمْغَرِمينَ 

َفَرَحلَْت ِمْن أََماِمى 
 َوَمَضتْ 

َهْل ُهَناَك ِعْ ق  
اِحلِين؟  لِلرَّ

ْمُا  َغابَِت ال َّ
ْت َعَنى َوَغابَ 

 اأْلَْنظَارُ 
َهْل ُيَرانِى اْلَقَمُر 
 ِحيَن أَْبَكى اأْلَْطاَل ُ 

أَُه َقْد تََرْكُت 
ْوَق َوِحيًدا  ال َّ
 ِمْثلَى َوِحيًدا

ُف ِمْن  د  أَتَلَهَّ ُمَ رَّ
َعْيَناَها أََمانَى 

 اْلكِبَارِ 
َحْسُبَك أَْماِ 

َمَضى َفَغاَب بَْيَن 
 ااِلْنَهارِ 

لََك يَاْسَحاُب أَْن 
َدى نُوًرا َونَارِ   تََتَمرَّ

يَالَْيُت أَبِيُض َماتَبََقى 
 ِمْن ُعْمَرى

َواْسَرْق َسَراِديُب 
 اْلَماِضى

ارِ   َواَصاَرَع ُقُيوَد الدَّ

أَِو اْنَتَحَر َعلَى 
 أَْعَتابِ َهَواكِ 

أَلََرى نَظَْرتَُك بَْيَن 
 اأْلَْوتَارِ 

لَْت َسِفيَنتِي  َرحَّ
 اأْلَْشَواقِ بَْيَن 

َوفِررررررى الّزَِحرررررراِم 
َسرررررَكَنْت َعْيَنررررراَك 
اأْلَْسرررررررررررررررررررَرارُ 
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 بيسان الحرباوي

 
 فلسطيننا   

 

 
 

 فلسطين
بالدي التي لَم أطأ 
أَرَضها يوًما لكَنني 
 ُزرتُها ِمراراً ما بين
أحاديٍث و قصصٍ 

َسرَدها لي َجدي و 
أخباٍر و بثوثٍ نُِقلت 

 لَنا
َعبر شاشاتِ 

التلفاز ، فقد ُولدنا 
و َكبرنا و مازالت 

 تُسَرُد لنا
ِِهىِه القصص 

حتى ُخيًل لنا أننا 
ِع نا أَحداَث 

الثورِة و النكبة مَض 
أجدادنا ، نَتألُم 

َمعهم ُكلما أَعادوا 
َوصَف الَ تاتِ و 

الُرعِب الىي تَخلََل 
أرواَحُهم و 

أَجساَدُهم و هم 
ُيحاولوَن النجاَة من 

صاصاتِ االحتالِ  رَ 
اللعيِن الىي كان 
ُيحاِوُ  استهداَف 
األطفاِ  و فئَة 
ال بابِ ، َفقد 
ثتني َجدتي  َحدَّ

ِمراًرا َكيَف َخَرجْت 
َمىعوَرة تُحاوُ  أَن 
تَجَِد َعن َجدي َخبَراً 
َحتى َوَجدتُه ُمصاباً 
ُيسِعفونَُه بَعُ  

الِفتية َوَكم َحَمَدْت 
اللّٰه حيَنها حيَن 

مامها و َكأنَها َرأتُه أَ 
عادت للحياة من 

 . جديد
ُكنررا ُكلَمررا شرراهدنا 
ُمسلَسررل التغريبررِة 
الفلسررررررررررررطينيِة 
اسررتوَقفتنا لَِتِصررَف 
لَنا مرا ُيعرَرُض بِأَنَرُه 
ُجرررزء  َصرررغير  ممرررا 
عانوُه في الحقيقِة 
  َكبِرنررا و َكُبررَر فرري 
داِخلنرررررررا ُحرررررررب 
فِلسررررررررررررررطين ، 
فِلسررطيُن أَرضررنا و 
أرُض أجداِدنا التري 

إليهررررررا  َسررررررنعودُ 
حاِمليَن راية النصرِر 
و مفترررررراُ  بيررررررٍت 
َحملترررررُه جرررررَدتي 
َكقالدٍة فري ُعنِقهرا 
طَواَ  هىِه الِسنين
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د  عاد  سالم 
محمد خلف يكتب 
كل مثل وله 
حكاية: ) يوضض 

ي أضعف سره ف
 خلقه(

 

 

  
يتررداو  بعرر  النرراس 
هررىه العبررارة للداللررة 
علرررى عظررريم قررردرة 
المرررررولى سررررربحانه 
وتعالى ، وأنه سبحانه 
قد ُيرري النراس كمرا  
قدرتررره فررري مخلررروق 
ضعيف من مخلوقاته ، 
فيجعلرره آيررة وعالمررة 

رتررره، علرررى كمرررا  قد
ويظرررن الررربع  أنررره 
حررديث شررريف ولكنرره 
مثررررل مررررن األمثررررا  
ال ررررررعبية ولرررررريا 
بحررررديث وهررررو مررررن 
األمثرررا  المسرررتوحاة 
من كتاب الله سبحانه 

 وتعالى
 : فقا  سبحانه 

يَررا أَيمَهررا النَّرراُس ُضررِرَب )
َمَثل  َفاْسرَتِمُعوا لَرُه إِنَّ 

 الَِّىيَن تَْدُعونَ 
ِمررررْن ُدوِن اللَّررررِه لَررررْن 

ُذبَابًررررا َولَررررِو يَْخلُُقرررروا 
اْجَتَمُعرررررروا لَررررررُه َوإِْن 
بَاُب َشرْيًئا 

م
يَْسلُْبُهُم الرى

اَل يَْسرررررَتْنِقُىوُه ِمْنرررررُه 
َضرررررررُعَف الطَّالِرررررررُب 

  سررورة   َواْلَمْطلُرروُب( 
 الحج

وسررررررأروي للمثررررررل 
 قصتين راقا لي،

 :األولىالقصة 
ألسررد جلررا يسررتريح 
بعرررد وجبرررة دسرررمة 
حظى بها بعرد مجهرود 
كبير، است عر األسرد 
حركرررة خفيفرررة خلرررف 
رأسرررررره، وبسرررررررعة 
شديدة تمكن برالقب  
علرررى صررراحب هرررىه 
الحركرررة ووجرررده فرررأر 
فنظررر إليرره وهررو بررين 
أصررابعه، والفررأر ينظررر 
لألسرررررررد والرعرررررررب 
مسرريطر عليرره، فقررا  
له: يرا ملرك الغابرة أنرا 
وال مخلرررروق ضررررعيف 

ك فرررر ن اسررررد جوعرررر
تركتنرري ربمررا انفعررك 

وارد لررررك فرررري يرررروم 
صررررررنيعك وكرمررررررك 

تبسررم األسررد … علرري
وقررا : ومررا هررو الررىي 
يحتاجرره أسررد مثلرري 
مررررن حيرررروان صررررغير 

 وحقير مثلك، 
فقا  له: ما تدري فقد 

لرري بموقررف ال تحتررا  
 يخطر لك

على با ، فكرر األسرد 
وهرررو يسرررتخف بمرررا 

 سمعه من الفأر،

و لكنه كران غيرر جرائض 
الفرأر الصرغير وإن هىا 
 لن ي بعه

إن كرران جررائض ، فقرررر 
ومررررت األيرررام تركررره  

وحضررر موسررم الصرريد 
ونصرررررب الصررررريادون 
ال ررباك ووقررض األسررد 
فرري أحرردهم، وحرراو  
األسررد الررتخلص منهررا 
والخرررو  مررن الحفرررة 
ولكنرره لررم يسررتطيض، 
وكرررررادت الحبرررررا  أن 
تخنقرررره، فأستسررررلم 
لقدره وأصابه اليرأس   
وحررررل عليرررره الليررررل 
 فسرررمض صررروت مرررن
خلفرره فالتفررت لمكرران 
الصررروت فررررأى الفرررأر 
يقرررض الحبررا  حتررى 
فتح فتحرة كبيررة فري 
ال بكة تكفي لخررو  

وثرررب األسرررد منهرررا، 
األسرررد وخرررر  خرررار  
الحفررررة، ونظرررر إلرررى 

الرررىي الفرررأر الصرررغير 
ألرم ” ابتسم له وقا : 

أقرررل لرررك بأنررره مرررن 
الممكن أن تحترا  لري 
” فرري يرروم مررن األيررام 

أنرررت اخن حرررر طليرررق 
ت صرررريداً بعرررردما كنرررر

 …وغنيمة للصيادين
يوضض يا موالي األسد: 

سره في أضعف خلقه 
 .يا موالي

 
 :القصة الثانية

هرري قصررة م ررهورة 
ومتداولررة وهرري مررن 
روائررض األدب العررالمي 
بقلم الكاتب البرازيلي 
ال ررهير برراولو كويلررو  

كان األب ” يقو  فيها: 
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يحررررررراو  أن يقررررررررأ 
الجريرردة، ولكررن ابنرره 
ن الصررغير لررم يكررف عرر

مضايقته؛ وحرين تعرب 
األب مررن سررلوك ابنرره 
قررام بقطررض ورقررة مررن 
صحيفة كانرت تحتروي 
علررى صررورة لخريطررة 
العالم مزقها إلى قطض 
صررغيرة وقرردمها البنرره 
وطلرررب منررره إعرررادة 
تجميررض الخريطررة   ثررم 
عاد لقرراءة صرحيفته   
ظناً أن الطفل سيبقى 
م رررغوال بهرررا بقيرررة 
اليوم   إال أنره لرم تمرر 

البرن دقائق حتى عاد ا
إليرره وقررد أعرراد ترتيررب 
الخريطرررة  فتسرررراءله 
األب وهررررو مررررىهوال: 

هل كانت أمك تعلمك “
الجغرافيا؟  رد الطفرل 

ال، لكررن كانررت “قررائال: 
هنرراك صررورة منسرران 
على الوجه اخخرر مرن 
الورقة، وعندما أعردت 
بنرراء امنسرران، أعرردت 

 …”بناء العالم
 

كانررت عبررارة عفويررة؛ 
ولكنهرررا جميلرررة وذات 

عنردما “ معنرى عميرق
أعرردت بنرراء امنسرران، 

 ،”أعدت بناء العالم
درس عظررررريم فررررري 
إعادة بناء العرالم صردر 

 من طفل صغير
لرررررررريعلم العلمرررررررراء 
والحكمرررررررراء أيررررررررن 

 ..السبيل
 

.
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 تسنيم السحباني 
أكتبك عنوانا 
  مشتياقي

 

 
 … شهيق
 …زفير

كلمررررات متعثرررررة ، 
غبطة ، ت رتت ، ال 
أدري ماذا لكن مرن 

نين آالم الرو  و الح
و اخشرررررررررررررتياق 

 .…القاتل
أريد الكتابة لكرن ال 
أريرررد ذلرررك ، أريرررد 
محررو مررا كتبررت و ال 

 … أريد ذلك
أريد السيطرة على 
الوضض دقرائق قبرل 

شررررهيق … البرررردأ 
هيرررا … زفيررر آخررر 

 ..لنبدأ
أمررا بعررد يبرردو لرري 
الكرررررون فارغرررررا ، 
حزينرررررا ، كئيبرررررا ، 
تبكي السماء هرىه 

األيررام حزنررا ، يبرردو 
الوجررض بررارزا علررى 

وه المارة   حياة وج
مملررررررة ، قلرررررروب 
جارحررررة و قلرررروب 
تترررررألم ، شرررررعور 
بامنتقررام و شررعور 
بالملررررل و شررررعور 
آخر مغاير يتملكني 
الكننررري ال أعررررف 
مرررراهو ؟ و بمرررراذا 

 يسمى؟
إال أنني أصحى كل 
صبا  حزينة لنفا 
السبب الىي مترت 
في نومي ليال كي 

أشررررعر … أنسرررراه 
بررررالكون فارغررررا و 
األيرررررام مملرررررة و 

تتحطم  االرض تكاد
 … شيئا ف يئا

أشررتاق و ب رردة ، 
ب ررردة ال أكررراد أن 
أصرررررررف مقررررررردار 

اللرره … إشررتياقي 
إني لرم أعرد أملرك 
القررررردرة الكافيرررررة 
للسررررريطرة عرررررن 

الله إني … نفسي 
لررم أود إخرررا  كررل 
هررىا الضررجيج مررن 
عقلرررري لكررررن يررررا 

 …حسرتاه
اللررره إنررري كنرررت 
صررررررررررررررررررررادقة 

كنرت …  بم اعري
أود إن أخبرررك أنرري 
لسررت بخيررر البتررة 

غل لكررررررن م ررررررا
الحيررراة ال تسرررمح 
لي بهرىا  مسرحت 
كررل الحررروف الترري 
أشررتكي فيهررا مررن 
حيرتررري ووجعررري 
ليصيبني الهلض من 
جديرررد بأنرررك ذلرررك 
القريررررب البعيررررد ، 
أتتسررررائل بينررررك و 
بررين نفسررك كيررف 
حرررا  قلبررري الررري 
تركته لفترة ليصبح 
منرررررزال مهجرررررورا 

، أردت لررو …مظلمررا
أنسى أنك إبتعردت 
و أنك الىي ال ترزا  
تحثنررري للوصرررو  

 … إلى حلمي
أعلررم أنرري أطرررق 
برراب ذاكرتررك زائرررة 
غريبة و أنك تحاو  
قردر المسررتطاع أن 
أكرررون بخيرررر مرررن 
دونك لكنني ها أنرا 
أعلرررم اخن أيضرررا و 
بالفعرررررل أنررررري ال 

… شررريد بررردونك
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  دانيال بو حمدان 

  قلبي البريء 

 
      

 
 
 

 قلبي البريء
 

إنه التاري  نفسه 
 من شهر مارس

… يعيد أحداثه
 معي بدقة

 
أنا وكما العادة 

مصاب ب انفلونزا 
 الرحيل

والزهايمر يكاد 
 ينعث ذاكرتي

 
 لكن ال عليك دانيا 
ال زا  لديك متسض 

 من الوقت
للحياة … للحب

 وللنسيان أيضاً 
 

لعلها حقاً الىاكرة 
 أهم من النسيان
مهما كانت معتقة 
 بجرو  الماضي
وحكايات األما 

 البعيد
 

التوقيت  أصحو في
 ذاته

أرتدي ابتسامتي 
 وانطلق مجدداً 
ال أعير روزنامة 

 السنين
وال عمري الىي 
شارف على 

 الثالثين
 أي أهمية

 
أرتدي ذات ما 
 أرتديه كل يوم

منى زمن لم أتابض 
 جديد الموضة

حتى نسيتها بكل 
 التفاصيل

” كنت منهمكا
بأناقة قلمي 
 وبياض دفتري
ومري  بمرض 
أمتي وقدرها 

 اللعين
 
م أتناسى أي ل

تفصيل وال يفوتني 
شيء مما خزنته 

 ذاكرتي
 

كتاب الراحل جبران 
دمعة وابتسامة 

 حفظته غيباً 
حتى سرقت كل 

 أمل فيه
 

فيروز حاضرة في 
 شوارعنا العتيقة
لطالما خلعت 

معطفي وارتديت 
احساسها 
 والصمت

 
 بعد ليلة متعبة
أمضيتها أقلب 

النظر في رسائلنا 
 القديمة

 
تصحو أمي على 

 عجل
 تناديني ما حالك
… إنها الثالثة فجراً 
ويل حالي كم 
أتعبتني مى 

طفولتك وحتى 
 الساعة
ال …  عنيد… عنيد

ينفض معك لوم وال 
 عتب

 
أصحو مجدداً في 

 السابعة
حكايتنا التي 

 ابتدأت
 إال ضجر… إال حب

 
 أذهب لمالقاتك
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 وكأننا لم نفترق
وكأن عواصف 
غرامنا تأخرت 

 تبع  الوق
و ال صيف وال ربيض 
وال حرب مرت على 

مرارة الوداع 
 الغريب

 
أذهب لىات 

المقهى وكلي 
 يقين

بأنِك هناك تطلبين 
فنجان قهوة تل 

 واخخر
وتحجزين طاولة 

 ل خصين
و كرسي فارغ 

ينتظر لحظة جنون 
 مني

ولكنني تأخرت في 
 المسير

سرقني العمر 
 الحزين

… شاب قلبي
ورحلت أنا الرحيل 

 اخخير
 

بقي كل شيء 
 على حاله
 سواِك إنت

مثل ت رين 
 مزاجك

بكل لحظة هناك 
 أمر عجيب

 
تقو  مقدمة 

 األخبار

…  في عناوينها
هناك منخف  
 قطبي جديد

 
 غبية هي

ال تعلم مدى قسوة 
 أقدار العاشقين

ربما لم تجرب ثلو  
أفئدتهم وال نيرانها 
في انتظار موعد 
لم تحدد زمنه 

 السنين
 ال أعيرها اهتماماً 
وأتابض طريقي 
 وحيداً شارداً 

 ابتسم لطفل يتيم
ولعجوز يقتات على 

وجض خىالنه من 
 ولده الوحيد

 
 أ تسأ  مجدداً 

 
 أ كل مبدع يتيم
نحن يتامى 

يتامى … الحب
 األوطان

ما حالنا بعد كل 
 هىا العناء الطويل

 
 خار  النص

 
… على قدر النوايا
 يخر  الرجا 

قيل إن المرأة في 
سالف العصور 

عندما ترضض  كانت
طفلها تدعو الله 

تعالى أن يكون ذا 
 شان عظيم
 فارساً   قائداً 

ولهىا كان أجدادنا 
 عظماء

 
آما اليوم ف ن 
معظم نسائنا 

يرضعن أطفالهم 
 على نية أن يناموا

 
لىلك اليوم معظم 

 األمة نائمة
 

حقاً لقد مر زمن 
 طويل

ونحن لم نصحو من 
غفوتنا وكلنا علم 

 ويقين
ما يحدث حولنا 
ليا بمح  

 الصدفة
ولكن قلة الوعي 
أحدثت هىا البالء 

 الوخيم
 

 أوطاننا منفى
 وضمائرنا مباحة

 مختلة… محتلة  
تحت ما يسمى 
 حرية شخصية
 أو قدر ومصير
حزين أنا على 
 حالنا التعيا

 وثورة لم تأتِ بعد
ولو كانت آتية كلها 

 فوضى
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وجوهر فكرها فيه 
 الكثير من الجهل

األخالقي والفقر 
 المعيب

 
 ما حالنا يا اللّه
 رتبنا من جديد

 أهلكتنا الفوضى
كلهم باتوا خار  

 التصنيف
 

 عودة للنص
 

 لم نفترق
ولكن من المحا  

 أن نلتق أبداً 
 

كل منا بات في 
 طريق

ليست كل الطرق 
 تؤدي إلى روما

وليست كل الطرق 
 نهايتها إنت
 ألنك البداية

والنهاية لم تعرف 
حكايتنا ال اليوم وال 

في المستقبل 
 البعيد

 
ما بيننا وهم 

 وخديعة
ووطن منسي 

 على خارطة الزمن
 

 مهما حدث
 مهما طا  فراقنا

 

قلبي … أقسم لكِ 
 .ما زا  طفل بريء

 
امعالمي دانيا  

 أبو حمدان
مرررن ديررروان وطرررن 

 االنتظار
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 إبتهال عويشاوي 

 حب مابعد الموت
 

  
 

  

 
لحظة رحيلي من 

المقبرة لفت 
إنتباهي شاب 

وسيم في 
الع رينات من 
عمره، ولنقل أن 
حالته هّي التي 

 !جىبتني
كان جالسا على 
ي حافة قْبٓرْيِن، و ف

عينيه بع  
الّدموع، يبكي و 

يضحك و يتكلم في 
 !آٍن واحد

مٓرْرُت بجانبه و 
سألته فأجابني مض 
 : نبرة صوت محزنة

أ تعلمين؟ لقد ”_
كنت أسعد إنسان 
على وجه األرض 
فالله قّدم لي 

هديّتان من أغلى 
وأثمن وأجمل 

مايكون و هما أّمان 
أثنتان، أم من ٓرِحْم 
الوالدة وهي من 

أم أخرى أنجبتني و
من ٓرِحم الحب و 
 أنجبتها الدنيا لٓديّ 
ألست محظوظ 

 بهىا؟
أما اخن فأنا أتعا 
مخلوق في هىه 

فقد … األرض
 رٓحلٓٓتا،

 
أّمي وحبيبتي في 

آٍن واحد، وفي 
 !نفا اليوم

ذلك اليوم  ما 
أب عه وما أب ض 

الخبر الىي وصلني 
حينها إنّه بمثابة 
الصّاعقة  ومن 

يومها لم أعد أنا، 
اخن مجّرد  أنا

جسم بدون رو ، 
فروحي ذهبت 

 ! معهما
كل يوم آتي 

ألزورهما و أتحدث 
معهما، أروي لهما 

عن ما يؤلمني، 
ولكن أكثر سؤا  
لم ألق له إجابة، 
لماذا تركوني 

وحدي  فكيف لألم 
 !أن تْٓترك إبنها

هما تركاني رغم 
أنهما أقسما على 
البقاء، ولكنّهما 
باقين بالنسبة 
ي لقلبي و حيات

أيضا فصورهما ال 
 ”!تفارق ُمٓخيّلٓتي

ألرريا هررىا مررؤلم  

💔 
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لرياحيوفاء ا  

 عن الخىالن

 
 

تخِىلُنا الوجوُه 
والم اِعُر أحيانًا 

 .. كثيرة
 

يتبدُد مض غيابها كُل 
أشكاِ  الهدوء 

 .. واألمان
 

ُيمحى أثُر السكون 
والتوازن ليَسوَد 
ضباُب الخوف 

واالختال     خوف  
من الحياْة واختال   

 .. في الم اعر
 

نحُن ال نخاُف 
الموَت بقْدِر ما 
 ! نهاُب الحياةْ 

 
يكفي أننا سنموُت 
وحيدين هْل يجُب 

أْن نحيا وحيديَن 
 !أيًضا ؟

 
نحررُن نخرراُف حتررى 
من بع  التراكيِب 
 التي قد تبدو، فري
حرررراالت الوحرررردة، 
ُمبهمرررررًة يصرررررُعُب 
فهمهرررررا وشررررررُ  
معانيهررا كررأن نقرررأ 

ُيبعُثرنررررا ” عبررررارَة 
” الموُت في الحياة 

   أْن يكررروَن مرررْوُت 
الم رراعِر أو مررْوت  
من شدة ُعمقهرا    
وفي كلتا الحرالتْين 
نخرررراُف االختنرررراَق 
وحيررررديْن وتررررراُكم 
 الكلماتِ العالقة   

 
تخرررررِىلُنا الوجررررروُه 
والم ررراِعُر أحيانًرررا 

 .. كثيرة
 

يتبدُد مض غيابها كُل 
أشررررركاِ  الهررررردوء 

 .. واألمان
 

ُيمحى أثُر السكون 
والتررروازن ليَسررروَد 
ضرررررباُب الخررررروف 
واالخررتال     خرروف  
من الحياْة واخرتال   

 .. في الم اعر
 

نحررررررُن ال نخرررررراُف 
المررروَت بقرررْدِر مرررا 

 ! نهاُب الحياةْ 

 
يكفي أننا سرنموُت 
وحيدين هرْل يجرُب 
أْن نحيرررا وحيرررديَن 

 !أيًضا ؟
 

نحررُن نخرراُف حتررى 
من بع  التراكيِب 
 التي قد تبدو، فري
حرررراالت الوحرررردة، 
ُمبهمرررررًة يصرررررُعُب 
فهمهرررررا وشررررررُ  
معانيهررا كررأن نقرررأ 

ُيبعُثرنررررا ” عبررررارَة 
” الموُت في الحياة 

   أْن يكررروَن مرررْوُت 
الم رراعِر أو مررْوت  
من شدة ُعمقهرا    
وفي كلتا الحرالتْين 
نخرررراُف االختنرررراَق 
وحيررررديْن وتررررراُكم 

 .. الكلماتِ العالقة
 
 

مررررا ُيؤِرقنررررا فرررري 
الواقررض هررو المررْوت 
ونحرررُن علرررى قْيرررِد 
الحيررراة   ال عجرررَب 
أننرررا توّاقرررون لمرررا 
ُيتِعُبنا ويسرلُب مرن 
بررْين أضررلُِعنا حيرراًة 
ُكنررررا نْعتِقررررُد أنهررررا 
الحياُة حقيقرًة    يرا 
لِ رررّدة التنررراق    
نرفُ  الحياَة التي 
ُوِهبناهرررررا فقرررررط 
لُخلُِوها من المرْوتِ 
شرررررْوًقا وَكلًَفرررررا    
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لنِصررل فرري األخيررر 
إلرررررررى تحديرررررررد 

حقيقيرة المفاهم ال
 : كالتالي

 
إنمرررررررا الحيررررررراُة 
” الحقيقيرررة هررري 

مرن شردة ” المْوت 
 !! وتأثير الم اعر

 
وإنمررررررا المرررررروُت 
الحقيقرررررري هررررررو 
الحيرررررراُة وحيررررررًدا 
ومخىوالً، خاليًا مرن 
 أثر الحياة الحقيقية

! 
 

 أما عن الخىالن،
 

فهرررو ُيعرررِزُز فكررررة 
المررررروتِ جسرررررديًا 
وُيلبُِسررررررنا ثرررررروَب 
الخررروف معنويًرررا    
 خرررروف  مررررن والدة
الم ررراعِر القاتلرررة 

 .. كالِوحدة
 

ينهُب تعاليَم الحياة 
وُيعرررري التفاصررريل 

 .. دون رحمة
 

وحررين نُجبررُر علررى 
التسررررليم برررراألمِر 
الواقض تكروُن فكررُة 
المررروت الجسررردي 

 .. أفضل بكثير
 

وفي األخيرر، نظرُل 
نترررررررأرجُح برررررررْين 
العبررررررارات وْبررررررن 

 المْوت والحياْة   
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يڤريان العال  
   

كاألهداب أرواحنا   

 

 
 

 ..كاألهداب أرواحنا
 

سررررررتردد كلمرررررراتي 
كتعويىة  هىه الكلمات 
بصرردد الررنقش مخرررا  
تحفة تليق بفخامتهرا   
ربّرراه   عيناهررا يمرروت 
فيهما األبرياء ع رًقا و 
تلقرررى الجثرررث فررري 
كبريائهرررررررررررررررررررررررا 
محترقررررة  عكا مررررا 
رو  لررررررره محمرررررررود 
درويررررررش، نحررررررن ال 
نُنسررى ألننررا لررم نكررن 
أصرررالً  تلرررك الخررررائط 
الموجررررررودة أعلررررررى 
ظهرررري تفننرررت فررري 

افرها  هىه رسمها بأظ
المرة لم و لرن تنسرى 
تلرررك الررردقائق أبرررًدا  
مقدار قليل مرن الحرب 
سي رررفي كرررل تلرررك 
اللحظررات الترري ضررلت 

تعاني  تعلمررررت أنرررره 
يجررب التضررحية بحيرراة 
أحرررردهم دون سررررفك 
قطرررررة دمرررراء لرفررررض 
اللعنة  أعلرم أن األمرر 
لرريا بتلررك السررهو  
لكن على األقرل لريا 
مستحيل  تسررررررتمتض 
بصرررررررمتي لكنررررررري 

مررات همسررت لهررا بكل
أغنيتهرررررا المفضرررررلة  
ازداد تدفق الردم فري 
جسررردي مرررض ارتفررراع 
درجررات الحرررارة فرري 
الغرفرررررة   تقلصرررررت 
المسرررررافة بيننرررررا اذ 
تقررراس بقبلتين  تلرررك 
الطقررروس الع رررقية 
نجحررت فرري تعرروي  
الكثيرررر  ثم أمرررر برررين 
عظمترررررري عنقهررررررا 
بأنفاسرررررررري دون أن 
اقبلها  نجحررررت فرررري 
مالمسررررررررررررررررررررررة 
م اعرها  جسدها  ك
ما أبررع فري مالمسرة 

لكلمات  صرررردًقا كررررم ا
يتعىب امنسران لصرنض 
سررال  حررب ذو حرردين 
علررررررررى مقرررررررراس 
أحدهم  كاألهررررررررداب 
أرواحنا  كررررل رمررررش 
يكتمررررل باخخر  تررررارة 
ن عر بن روة الحرب و 
ترررارة نحبّرررى الصررررا  
وسرررررط رو  أخررررررى

http://www.alfekralhor.com/
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 وصا  الهمامي

 
 في الالوعي شيء

 

 

من األكثر رعبا مرن 
المررررروت   هررررروأن 
يصبح امنسان يرى 
الوضررررررو  فقررررررط 
لإلسررررتمرارية وإذا 
كرران هنرراك مرراهو 
أشررد خطررورة مررن 
فاجعرررة المررروت أن 
لررن ترررى الوضررو  
أصرررررررال   هكرررررررىا 
إفتقررررردت الحيررررراة 
بهجتها و ماتت كرل 
األفكار التي تجرو  

أيعقرررل … بخاطرنرررا
أن تصرربح تلقائيتنررا 
منطقة فاصلة برين 
… الجمررود و العجررز

برراألما كنررا نملررك 
كرررررررل السررررررربل 
لإلسرتمرار كرم هرو 
أمررررررر مريررررررب أن 
تسرررررتيقا يومرررررا 

تحرررررارب ضرررررعفك 
وانررررررت ال تجيررررررد 
المعررررررارك تجررررررد 
نفسك التجيد حتى 
ممارسررررة الفررررر  
تخررراف الب رررر   و 
تفقرررررررررررررررررررررد ا 

تريررررد …لطمأنينررررة
فقررررررط و للمرررررررة 
الواحررردة أن تررررى 
الحياة مرن الزاويرة 
الترري أردتهررا ذلررك 
الركن الرىي طالمرا 

وف يرررردفعك للوقرررر
على حافة العالم و 
أنرررررت ال تخ رررررى 
السررررررررررررقوط وال 

حترررى … الخرررىالن 
… النظرات الحاقنة

أليا من العجز أن 
تتررزعم بامنسررانية 
وال شد يمكنره أن 
يحطمررررك تحرررراو  
إخفرررررراء رع ررررررة 
صررروتك تحررراو  أن 
تخفررررري حاجترررررك 
بضم أحدهم أليا 
من العجز ان تعلرن 
حرررب عررن نفسررك 
ألدري أيهمررا أقرررب 
من هىا المفهمروم 

نفسرررررك  ان تجررررد
عاجزا للمقاومرة أو 
ان تجررررد جسرررردك 
صررررررامدا للمرررررررة 

قرررد ابررردو … األلرررف
للوهلررررة األولررررى 
أتجاهل كرل العرالم 

لكررررررررن دومررررررررا 
ماينتررابني الغضررب 
أصبح أثير المتاعب 

 دون قصد
الأحد يدرك   الأحرد 
يحاو  حترى إدراك 
الىي تحاو  ألجلره 
تتجرع الردموع كرل 

تفقد لهيبرك … ليلة
… في ظالم داما
ا تترررروه فرررري ثنايرررر
المعررارك البرراردة و 
مررن ثررم تقررف أمررام 
المررررررآة تتجمرررررل 
برررافخم المالبررررا 
لتخرررررر  و ترررررروي 
شما الحيراة مرن 
عطررش الماضرري و 

كيررررف … الحاضررررر
اخبرررررررهم أنرررررري 
… تعودت و إكتفيت

األنا دائما في حالة 
مررررررن الحيرررررررة و 
الخوف ت اء احيانا 
أن تطفرررررد نرررررور 
الغرفة لألبد الطاقة 
لهررا لمالمررح مزيفررة 
تسررتنزف عقلهررا و 

وحهررررا دونررررا مررررا ر
تبحرررث عرررن جثرررة 
ت رراطرها األحررزان 
و االوجاع كنت كرل 
ليلة أنهي أسألتي 
و أخلررد إلررى النرروم 
يهرب مني النروم و 
تطرراردني األسررئلة 
الترري دومررا ال أجررد 
لهرررا جرررواب كانرررت 
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ليلة قصيرة قصيرة 
جرردا خلفررت جرررا  
لررم تلتررئم إلررى حررد 

كنررت قررادرة … اخن
ان أسررتعيد روحرري 
مررن تحررت مخالررب 

أة ترردرك الرردمار فجرر
أنرررك وقعرررت فررري 
أشد المعارك فقرط 
تررررررررى حياترررررررك 
تتالشررررررى بررررررين 
صررفحات الخيررا  و 
األحررالم و الهرروادف 
التررررررري طالمرررررررا 

فكرت … تستبعدها
كثيررررا قبرررل وضرررض 
إسرتنتا  يعرود بري 
إلرررررري النقطررررررة 
الفاصررررررلة بررررررين 
الخيررررا  و الواقررررض 
نعم يعود بري إلرى 
… عقبرررات عقلررري

أعلرررم جيررردا انهرررا 
مجرد مَجموعة من 

ثرواني الدقائق و ال
قرررررررد ال تكرررررررون 
متناهيرررررة لكنهرررررا 
تجمض فقط لتفصرل 
بررين سرربعة ع ررر 
عررام سرربعة أعرروام 
كانررت هنرراك لؤلرروة 
فيحاء شاء القدر أن 
تسررربح فررري نهرررر 
الكوثر و تغرق فري 
قوانين الحياة كانت 
ال تخ ررى الوجررود 
أو العررردم والتررردرك 
كثيرررا عررن الحيرراة 

كانت تتعطر بأجمل 
روائرررح النرجسرررية 
في ان تكرون دومرا 

ائزة او ان الفررررررررررر
التتقاسررم رغيفهررا 
مرررض أوالد الحررري و 
الع ررررررة أعررررروام 
األخيررة علقرت بهرا 
آمرررررا  تسررررررتبعد 
المعجزات تحقيقهرا 
تسرررررررقط فررررررري 
منتصررررف طريررررق 
المستقبل تت ربث 
في األيرام احيانرا و 
أحيانررررا ماتسررررقط 
مجررررددا والتجيررررد 
الصررررمود   اليهررررم 
كالعادة وفي نفا 
الوقت من كل يروم 
أنا عاجزة و خاضعة 

عقلري  إلى سلطة
التي تستبد روحي 
ودون بررالغ مسرربق 
لرغبرة العقرل أقررف 
أمام المررأة أحمرل 
حقيبترررري و أضررررض 
سماعاتي و من ثم 
أجد نفسي أجازف 
المالمح و النظررات 
فرري طريررق الأدري 
برررره نهايررررة أو ال   
باألما كنا نتحدث 
عررررن مررررا يجررررو  
بخاطرنررررا   نرررردفض 
… عقولنرررا لتحررردث

نصررمت أكثررر ممررا 
نرررتكلم هررراهو األن 

عرد غيراب دام عاد ب

سبعة ع رر سرنة 
متلهفرررا للحقيقررررة 
عرراد ليجررد نفسرره 
برررررين الطمأنينرررررة 
المؤقتة و الخرىالن 

عرررررراد … الرررررردائم
ليررررتحطم   كيررررف 
يتناسرررررى المررررررء 
أالمررره التررري كررران 
تخلررد بررين األيررام و 

 الىكريات؟
كيرررررف للمررررررء أن 
يختبد من ب راعة 
عالمررررره و عقلررررره 
ي ررررررغله دائمررررررا 
بررررررالتفكير فرررررري 

 واقعه؟
كنررررت أدرك جيرررردا 

… ى الهررروب معنرر
لماذا اليوم أشعر و 
كرررررأنني مقيررررردة 
 األيادي و الرجلين؟
كالصرررنم ال أتحررررك 
أتحاشررررررى مررررررن 
… مواجهة الحقيقة
… أحررراو  الهرررروب
… ألملرررم أحالمررري

الأسرررتطيض البرررو  
عمررررا مابررررداخلي 
أحسسرررت و كرررأن 
شد يرنق  علرى 

م رتتة و … روحي
عقلي ال يخلرو مرن 

 التفكير
تلك الىكريات التي 
تالحقنررررري أينمرررررا 

ت حصردت كرل ذهب
أمرررالي و تركتنررري 
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أغرررق فرري الحررزن 
كنت أحاو  جاهردة 
فررررري أن ي رررررعر 
قلبرري برري و لكنرره 
مررن األسرراس كرران 
ملكرررررا للماضررررري 
والخيبررررات الترررري 
التمحررررررى مررررررن 

خررىالن … ذاكرترري
األصرردقاء   معررارك 

حرررروب … األفكرررار
 ..الخيا  و الحقيقة

الأنسى ابردا حترى 
خسررارتي لقطترري 
كانررت جررزءا كبيرررا 
فررررررري خيبرررررررات 

التررررري الماضررررري 
… تطررراردني دومرررا

كرررران كررررل شررررد 
مررررراذا … هرررررادئ

… حصررررل؟ ال أدري
الماضرري والليررالي 
.دمرررت كررل شررد
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 هشام أعبوث 

 الشخص المناسب

 
 

 
 
إنه الطبيب العاشر 
ربمررا الررىي أخبررره 
برررأنني أرى لرررونين 
فقرررط   األسرررود و 
األبي    لكنه يصرر 
أو أَصّر األطبراء برأن 
عيرررروني جيرررردة   
مللت من ذلك   لرم 

أزور األطبرررراء  أعرررد
ألن كلهرررم اتفقررروا 
بأن عيروني عاديرة 
ليا بها أي خلرل   
هررل أنررا أتخيررل ام 
ماذا؟   لما قرد أرى 
البحرررررر أسررررروداً و 
السرررماء بيضررراء؟   
لمررررا كررررل شرررريد 
بررررررررررررررراألبي  و 
األسررود؟   لمررا لررم 
أعد أرى البحر كمرا 
كنرررت أراه   بلونررره 

االزرق بلون الرما  
الىهبيرررة   بطيرررور 
النورس ذات اللرون 

بي  ؟  قد مررت األ
سرررنتان   سرررنتان 
كاملتان علرى اخرر 
مرة كنت أرى فيهرا 
كل األلروان   و اخن 
أشعر أن كل شيد 
سررروداوي   حترررى 
غروب ال ما لرم 
يعرررررررد المنظرررررررر 
المفضررررل   قبررررل 
سنتين كان المنظر 
الررررررىي أع ررررررق 
التحرررررديق فيررررره   
غرفترررري مخيفررررة 
بررراللون األسرررود و 
األبي    صوري   و 
كل شيد   لم تعرد 

ة حيرراة   قبررل الحيررا
سنتين   بعد األزمة 
الترري حرردثت هنررا 
تحديررردا فررري يررروم 
ممطررر   قررد رأيتهررا 
برفقة أحدهم   إنها 
هررري التررري كنرررت 
أراها زوجتي   هل 
هرررىا هرررو السررربب 
الررىي جعلنرري أرى 
اللررررونين ؟   هررررل 
فراقها عنري جعرل 
حياتي تعيسة لهىا 
الحرررد ؟   ال يمكرررن 
إجابرررررة الطبيرررررب 
برررأنني أرى هكرررىا 

لرري    بعررد خيانتهررا
بل أنهم قالوا أنني 

أرى ب ررررررررررررركل 
طبيعي   أمي كران 
حلمها أن ترى إبنها 
أبررراً   لكنررري كنرررت 
ولررًدا مطيًعررا علررى 
األقل   أمري كانرت 
تؤمن بأن أي شيد 
إبتعد عني لم يكرن 
خيرررراً لررري   لقرررد 
كانررت ليلررة كاملررة 

أمرري “أشرركو لهررا   
ال أظررررررن أننرررررري 
سأحب أي شخص 
مثلما أحبرِك لكنري 
أحببررررررت الترررررري 

ثرررررم ” ي  خرررررانتن
بعدها لرم أعرد أرى 
غرررروب ال رررما 
بكررل ألوانرره   برردأت 
أفقررررررد األلرررررروان 
ترررررردريجيًا   يرررررروم 
فقرردت فيرره اللررون 
األحمررر   ثررم اللررون 
األخضر   مردة أيرام 
و أيام   حتى بردأت 
أزور األطبررررررررررراء   
استسرررلمت فررري 
آخررر األمررر   البررأس 
سأتكيف مض األمر   
هرررررا أنرررررا أعرررررود 
ل ررراطد مرقالرررة 
فرررري يرررروم بررررارد 

فرررروق  أسررررترخي
الصررررخر أشرررراهد 
صائدي السرمك   و 
إذا بررري أرى فتررراة 
تتقرررررردم إلررررررّي   
بكررررررروبين مرررررررن 

http://www.alfekralhor.com/
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القهوة   إنها الفتراة 
التي أصرادفها هنرا 
كررل مسرراء سرربٍت   
جلِسرررت بجرررانبي 

أراك ترررأتي إلرررى “
هنا كل سربت فري 
نفرررررا الوقرررررت   
أدركررت أنررك تررأتي 
لم ررراهدة غرررروب 
ال رررررررررررررررررما 
واالسررتمتاع بصرريد 
السمك   لىا جلبت 

”   كمعرري كوبررا لرر
وضررررعت القهررررروة 
أمرررامي   شررركرتها 
على ذلك   أضافت 

ال شركر “لي قائلة 
مادمرررت سرررتجلب 
القهوة في السبت 

تبمسررُت ” القررادم  
أنررا اخخررر و تحرردثنا 
معررا   كنررت أود أن 
أشكو لها حرالتي   
لكني تجنبت ذلك   
لررم يتبقررى الكثيررر 
علرررررررى غرررررررروب 
ال رررما   حترررى 

أنرا أع رق ” قالت 
هرررررررىه الغيررررررروم 

جميلة  الحمراء إنها
” ألرررريا كرررررىلك  

أجبتهررررا برررردون أي 
نعم   إنها “ت ويق 
بردون غيرر ”   كىلك

قصررررررد سرررررركِبت 
القهوة على يردي   
تأّسَفت علرى ذلرك 
و بادرت تبحث عرن 

منديل ورقري رغرم 
أنني أخبرتها برأني 
بخير   لكنها أصرّرت 
بعرردما إنتهررت مررن 
”   ذلرررك   شررركرتها

شررررركراً   شررررركراً 
جررزيالً لررك   شرركراً 

ي كيررف لررِك   ال أدر
سأشررركرِك علرررى 
هىا   شكًرا جزيال   
لقررررد سرررراعدتِني 

” ردّت علّي ” حقا  
كرررل هرررىا ألننررري 

و ” نظفرررت يررردك؟ 
إبتسرررررررررررررررَمت   
بضحكتها و بعيونهرا 
الصررغيرتين اللترران 
تزداد انغالقا عنردما 
تبتسررم   و هنررا قررد 
عررراد كرررل شررريد   
عرررررادت األلررررروان 
عنرررردما المسررررت 
يرررررديها يررررردي   و 
فعلت ما عجِرز عرن 

بررررراء فعلررررره األط
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 آية المحمدي
 

 ذاكرة من ورق

 
عررود أيهررا الماضرري 
لقرررد أخرررىت منررري 
أشرررياء ثمينرررة لرررم 
أكن أعررف معناهرا 
فرررري الصررررغر،بيت 
صررررررغير بالحررررررب 
والحنررررران أصررررربح 
جميل،عائلررررررررررررة 
تقاسررررمت معهررررا 
العنرررررراء فعرفنررررررا 
معرررررراني وقرررررريم 
رسخت فينرا كانرت 
فرررري مررررا مضررررى 
سرررررربب العنرررررراء 
وال قاء وضرحكات 
تعالررررت حسرررردت 
عليهرررا مرررن أهرررل 
األرض والسررررررماء 
كانت مصدرها في 

نظررة مرن  الحقيقة
أبرررررري قرررررردوتي 
وبسررمة مررن خيررر 

عون و مرشد وقت 
الضررررريق، أمررررري 
بوصررررلة مركبرررري 
ومنجيتررررري مرررررن 
الغررررق وأخررروات و 
 .أخوة خىالن وآخم

عررد أيهررا الماضرري 
لقد عرفرت معراني 
تلررك األشررياء لقررد 
أصرربحت الررىكريات 

كيرررف …تخنقنررري 
لررررري أن أتحمرررررل 
الوحرردة فرري هررىا 
العرررررالم المظلرررررم 
شررررديد الب رررراعة 
قسررروة قلررروبهم و 

رت أعينهم حتى نظ
ابتسررماتهم تبعررث 
الخوف في داخلي 
والحيرررررررة فرررررري 

تلررررررك … قلبرررررري
الررىكريات بالنسرربة 
لرري هرري أصرروات 
حنررررررين ألوقررررررات 
وسنين مضت لكرن 
خلدتها جدران هرىا 
المنز  القديم هي 
رغبرررت منررري أنرررا 
العجرررروز أن أعررررود 
شررراباً ويعرررود لررري 
عمررر الصررغر عمرررا 
يكررون فيرره العررالم 
ربيعرررررررا مزهررررررررا 
حررب،عطف ونظرررة 

برررررة وبسرررررمة ثاق
تفرررررا   وأحرررررالم 
تسرررافر بررري إلرررى 
عررررررالم الخيررررررا  

فألمتلررك الماضرري 
والمسرررتقبل فررري 
حاضرررررر عنوانرررررة 

 الحياة جميلة ،،
 

الحيرراة مررزيج مررن 
ألرروان لرروال الزمرران 
وسررررواد الظررررالم 
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 أالء صبحي

  

 الغير مرغوب مجبور

 

 
 

تراودك كل األفكرار 
لبائسررررررة فرررررري ا

الوقت الىي تحاو  
أن تهرررب فيرره مررن 

 . ادأفكارك
يررررررراودك سرررررروء 
اختيارك ألصردقائك 
و أحالمرررررررررررررك و 
أهدافك وكلماترك ، 
تررررراودك صررررفاتك 
السرررررريئة الترررررري 
اكتسررربتها مرررؤخرا 
سواء عرن قصرد أو 
بررررردون ، ترررررراودك 
المرحلرررررة التررررري 
وصلتها من إهمرا  
مظهررررك وصرررحتك 
وعررررادة الترررردخين 
التررررري أصررررربحت 

 تالزمك ؛

ن تفر من ذلرك وحي
تصررراحبك أفكرررارك 
عن سياسات البلد 
و أشرررياء أخررررى ال 
تعنيرررك أو تخصرررك 
 شخصيا في شيء
فتجررد نفسررك قررد 
وقعررت فرري دوامررة 
فتصررنض كرروب آخررر 
من ال راي ، كروب 
ال رررررراي الررررررىي 
يرررررؤنا وحررررردتك 
ودمررارك الررداخلي 
إنرره الثالررث حتررى 
اخن تقريبررا والزلررت 
في منتصف النهار، 
مررراذا تفعرررل هرررل 
كسبت صحتك في 

 !! اليانصيب
ال أعلررررم ولكنرررري 
أشررغل بررالي عررن 
القلررررق بكررررل مررررا 
يمكن تخيله لجعرل 
قلقرري أكبررر ، انرره 
التفكيررر المفرررط يررا 
صرررديقي اخبرترررك 
مائررة مررره أنرره قررد 
يصحبك لعروالم لرم 
تكن يوما تفكر بهرا، 
عوالم لو كنت تعلم 
بوجودهررا ألصرربحت 
تريرررررد أن تبيررررردها 
تمامرررررا حترررررى ال 
يررىهب إليهررا أحررد، 
ا لكررن هررا أنررت هنرر
أصبحت حبيًا بهرا 
رغم كرهك ال ديد 
لهرررا وال تسررررتطيض 

العثور علرى مخرر  
للهروب وال شخص 

 .يؤنا وحدتك
لم تكن هىه رغبتك 
يوًمرررا؛ لكرررن الغيرررر 
مرغرروب دائمررا مررا 
يصرربح فرري محررط 
امجبررار أنرره الواقررض 
المريررر يررا صررديقي 
وهرررا هررري الررردنيا 
تلعرررب برررك علرررى 
مسررررحها ، كأنرررك 
دميرره لرريا بيرردك 
اختيار موضعك بهرا 

 . وال حتى أفكارك
بما أن كوب ال اي 
الرررىي بيررردك هرررو 
اختيررررارك الوحيررررد 
فاشربه ساخناً ولو 

أن يبرررد لمرررة قبررل 
مجررررددا وتضررررطر 
ل ررربه برراردا مثررل 
كررل شرريء اخترترره 
سابقا حين سنحت 
الفرصررة و أهملتهررا 
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