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القوة التأثيرية لعتبة 
 العنوان

في قصة )آسر( لمنى 
 .الجبريني

 –د. إيمان الزيات 
 عضو اتحاد كتاب مصر

  
 
الكتاااااااب بيبااااااان ماااااان “

م ينشاااأ  لااا  لااا” عنواناااه
القول الدارج ويشيع مان 
فراغ، بل اتكأت المخيلاة 
الشاااااااعبية  ياااااااه علاااااااى 
المالحظااااااااااة الد يقااااااااااة 
واالدراك المتحقااق لمااد  
تااااااأثير العنااااااوان علااااااى 

 تكوين

الفكرة العامة، وماد  ماا 
يحملاااااه مااااان م رساااااالت 

 .حول المحتو  
 

فقاااااااد يعمااااااال العناااااااوان 
لصالح النص األدباي أو 
ينقلااااااب ضااااااده  يكااااااون 

العازو   سببا رئيسا فاي
عااااان قراءتاااااه أو عااااادم 

 .االقتناع بمحتواه
 

لااذل  فاالن للعنااوان  يمااة 
وقااااااوة تأثيريااااااة ليساااااا  
بالهيناااااة وال البسااااايطة  
فااال ا نجاااح الكاتاااب فاااي 
انتقاااااء عنوانااااا مالئمااااا 
لعملااه فأبلااب الظاان أنااه 
باااذل  يكاااون قاااد كساااب 
نصااف معركتااه الكتابيااة، 
وفااااااتح الباااااااب برحابااااااة 
للقااراء، فعلااى الااربم ماان 
كون العنوان مجرد كلمة 
أو بضااع كلمااات بساايطة 
ى اال أناااااااه يااااااا ثر علااااااا

الكيفيااااة التااااي يسااااتقبل 
 .بها القراء القصص

 
وال عجاااااااب ماااااااع هاااااااذه 
الضااارورة و لااا  التاااأثير 
أن يساااون لناااا المااا ر  
الكبيااااااار تقاااااااي الااااااادين 
المقرياااااااااااااازي عتبااااااااااااااة 

ضااااامن ماااااا ” العناااااوان“
أصاااطلح علاااى تساااميته 

” باااااالرلوم الةمانياااااة“
( حياااااا  قااااااال: ه548)
اعلم أن عاادة القادماء »

ماان المعلمااين قااد جاارت 
أن ياااااااااأتوا باااااااااالرلوم 

ةمانيااة قباال افتتاااح كاال ال
كتااااب  وهاااي: الغااار ، 

والمنفعاااااااة،  لعناااااااوان،وا
والمرتباااااااااااة، وصاااااااااااحة 
الكتااااااااااااب، ومااااااااااان أي  
صاااناعة هاااو، وكااام  ياااه 
مااان أجااازاء، وأي  أنحااااء 
التعااااااااااليم المساااااااااتعملة 

 .« يه
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بااااااااين الطاااااااارن  وماااااااان

الناجحااااااااااااة ال تيااااااااااااار 
العناوين الساردية بصافة 
عاماااااااة تاااااااأتي  ريقاااااااة 
تسااااامية الااااانص باسااااام 
 الشخصااااااية الرئيسااااااية،
وهااذا هااو أحااد الخيااارات 
فائقااااة البسااااا ة، لكنااااه 
قوي ومةير شار  تنفياذه 
بطريقاااة صاااحيحة، فهاااو 
يفاااااار  بالضاااااارورة أن 
تكااااون هااااذه الشخصااااية 
محورياااااة للغاياااااة ولهاااااا 
 باااااع ممياااازة أو ماااارت 

بياااار عاديااااة،  داثبأحاااا
ليقتناااااااع القاااااااار  فاااااااي 
النهاياااة بجااادو  تسااامية 

 .القصة ككل باسمها
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على جانب آ ر، تحتاج 
لالعتماااااااد علااااااى اساااااام 
شخصااااااية مميااااااز ولااااااه 
قابليااااااااااااة ألن يعلااااااااااااق 
بالاذهن. وهاذا ماا تحقاق 

الفعل في قصاة )آسار( ب
لقاصااة مدينااة بورسااعيد 
الباساالة القاصااة الممياازة 

التاااي ” مناااى الجبريناااي“
جعلااااااااااااا  بصااااااااااااايرورة 
األحاااداث مااان شخصاااية 
البطاااال شخصااااية آساااارة 
لمشاعر البطلاة وكيانهاا 
ككااال، و لااا  مااان  اااالل 
تضاااااحيته بحياتاااااه مااااان 
أجلهااااااا ومنحهااااااا قلبااااااه 
لتعاااااايس هااااااي جسااااااادا 
ويعااااايس هاااااو بااااادا لها 
كااااااااااذكر  ال تنمحااااااااااي، 

 .ال ينقطعونبض 
 

وعلااى الاااربم مااان تكااارار 
تلااااااااااا  الفكااااااااااارة إال أن 
االعتناء بمفردات السارد 

القصصااي  اصااة اللغااة 
اإلبداعيااااااااة الرشاااااااايقة، 
و ريقاااة نساااا األحاااداث 
وتسلساااااالها، ومساااااارحة 
المكاااااااااااان القصصاااااااااااي 
وشااايوع الااازمن الناااوعي 
الاااااذي يطاااااول ويقصااااار 
وفقااا لمشاااعر األبطااال، 
كل  ل  كفيل باأن يخلاق 
عمااااال مشااااوقا، والعماااال 

لشاايق هااو عماال ممتااع ا
وهااذه هااي النتيجااة التااي 
يربااااب كاااال كاتااااب فااااي 

 .الوصول إليها
 

يحقااق آساار فااي النهايااة 
مبتغاااااه فااااي االسااااتحوا  
على البطلة حيا كاان أو 
ميتاااااااا، ويحضااااااار فاااااااي 
مخيلتها لتذوب بحضوره 
الطيفاااااااااي هاااااااااذا كااااااااال 
المفااااااااردات الفيزيائيااااااااة 
الملموساااة األ ااار ، فاااال 
يبقااى فااي حياتهااا سااواه 

غناااى باااه والااانغم الاااذي تت
 .البطلة

______________
___________ 

 ( آسااار  )
 بقلم/ منى الجبريني

تصفيٌق حاد , نداء يهاز 
األرجاااااااااااء , الجميااااااااااع 
يتوقااون إليهااا . ترتجااف 
أرواحهااااام فاااااي انتظاااااار 
لمحاااااةا منهاااااا , لتاااااروي 
عطشهم الجاار  . آهاةا 
ون  واحاادة منهااا ,  يخاار 
ا , بينماااا  دا اااج  لأل قاااان س 
ترتفاااع هامتهاااا كمعباااودة  
ا  سااااة . ت اااادرك جياااادا م قد 
 يمتهااا لااد  عاشااقيها , 
تعتلااي  شاابة المساارح , 

ئ لم عجبيهااااا بينماااا تاااوم
بتحياااااااة إعااااااازاز , ثااااااام 
تمنحهم قبلةا عبر األثير 
, فيتهاااو  الرجااال تحاا  
أقاادامها , بينمااا النساااء 
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تنهمااااار مااااانهن الااااادموع 
 . كالسيول

يصاااادح صااااوتها بنغمااااة  
شجية , عذبة , ترتجف 
لها القلوب , بل تستعير 
قلاااااااااوب الحاضااااااااارين , 
تشاااققها بحر ياااة جااااراح  
 بياار . تنتشاال األحاازان 

 يسااتحيل ماان األفةاادة , 
البكاء إلى نور  ساا ع , 
لتساااااري البسااااامة فاااااون 
الوجااااااوه. أمااااااواٌج ماااااان 
السااكينة تعتلااي الهامااات 
, بينمااااا تلمااااع األعااااين 
بانتشاء , يهتاف أحادهم 
بعشااااقه لهااااا , فتمنحااااه 
ابتساااااااااااامةا حزيناااااااااااة . 
تداعب أناملها النسايم , 
ا  فتغااازل بكلماتهاااا عشاااقا
ساااارمدياا , رباااام انتفاااااء 

 . المحبوب
ال أحااااااااااااد يعاااااااااااار  أن 

بنيتهاااا , التاااي تجتااارح أ
المعجااااازات , لااااام تكااااان 

ستخرج إلى الناور . كال 
حر   منها يحمل الكةيار 
مااان األساااى , العشاااق , 
الغرام . صاادفته بلحاد  
الليلااي الم قماارة , تشاادو 
بأعذب أبانيها في حفال 
زفا   البناة رجال أعماال  
شااااهير . تمايلاااا  علااااى 
أنغااااااااااام الموساااااااااايقى , 
التجااااأت إلااااى صااااديقتها 

ت بابتهاااا وقااا  الراحاااة . 
صااديقتها بااه , ليخطااف 
قلبهاااااااا مناااااااذ اللحظاااااااة 

” , آساااااااار ” األولااااااااى 
اسمه و صفته . انتش  
حااااااين أشاااااااد بصااااااوتها 
المالئكاي , ثاام لاةم ياادها 
بقبلااااة  ناعمااااة . يلحاااا  
باارودة أناملهااا , يناولهااا 
معطفاااه , يغمرهاااا باااه , 
 يعتاااري جسااادها رعشاااة 
د ء  مبابتااااة . يسااااري 
عطاااااره فاااااي وريااااادها , 
,  ليصااب روحااه بكيانهااا

تبادره الس ال عن حياته 
, عملاااه , فيتساااامران , 
يبتهجاااااان , بااااال يتحاااااد 

 . قلبيهما في ليلة  فارقة
يشااااااااااركها الجمهاااااااااور 
الغناااء , فتسااتعيد  اتهااا 
مااان أعماااان شااارودها , 
ليصاااادح صااااوتها بنباااارة 
عاليااة , أ هلاا  الجميااع 
, لترتفع اآلهات , تنتزع 
القلااااوب ماااان مكمنهااااا , 
لتطو  حولها , ت مطرهاا 

الااارب . تتالعاااب  ببركاااة
بطبقااات صااوتها ببراعااة 
, بينماااا يرتجاااف كيانهاااا 
لاااذكر  عشاااق  , أفقااادها 
قلبهااااااااا إلااااااااى األبااااااااد . 
لمساااااااااااته الحانيااااااااااة , 
ضااحكاته معهااا , إيمانااه 
الكاماااال بهااااا ,  قااااوم 
عشاااقهما الشاااهي , بااال 
حتااى و لحظااات بضاابه 
منهااا , بيرتااه الجنونيااة 
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التااااااي كااااااادت ت فقااااااادها 
 . حياتها

أثارتاااه ابتساااامتها ألحاااد 
معجبيهااا , حااين أهااداها 
لوحااةا لوجههااا , رساامها 
بنفساااااااه , ثااااااام أحاااااااا  
 صاارها بيااده . انااتفض 
آساااار كالبركااااان , دفااااع 
ا عنهااا , ثاام  الرجاال بعياادا
لكمااااااه فااااااي وجههااااااا , 
أعلنها هاادرة أنهاا ملكاه 
, لااااااان يسااااااامح ألحاااااااد 
بااااالقتراب منهاااا . نادتاااه 
فاااااااي هلاااااااع , حاولااااااا  
الحفااااااار علااااااى ر ا ااااااة 
جأشااااها أمااااام عدسااااات 

لكاان آساار  الم صااورين ,
لاااااااام يكتاااااااارث ألحااااااااد . 
صااافعها أماااام الجمياااع , 
بينمااااا تفجاااارت شااااهقات 
الفااااااازع مااااااان حولاااااااه , 
ليسااتعيد صااوابه بغتااه . 
أدرك  طيةتاااه , ليساااعى 
إلااى رأب الصاادع بينهمااا 

, لكااااان كرامتهاااااا التاااااي 
تبعةاارت , لاام تسااتجمعها 
وقتها . قررت االنفصاال 
 . عنه لوق   بير معلوم

أسااااابيٌع ماااان الشااااائعات 
رثاء  للاذات , ت غرقها في 

تنتحاااب بصااام   , بينماااا 
أعماقهاااااا تصااااار   دون 
انقطاااع . تجلاادها  اتهااا 
, كياااف منحااا  روحهاااا 
لشااخص  يسااتهين بهااا , 
يتصااار  معهاااا كملكيتاااه 
الخاصة , ربم أنهماا لام 
يرتبطااا رساامياا . الصااور 
تالحقهمااا فااي كاال مكااان 
, لقطاااةا حاااين يقبلهاااا , 
يحتضاااانها , ي ااااداعبها , 
 ي مازحهااا فتخل ااد الصاااور
ضاااااحكاتها الصاااااا بة . 
كاااااااال تلاااااااا  اللحظااااااااات 
أفساااااااااااااادتها ثوراتااااااااااااااه 
الوحشااااااااااااية , حااااااااااااين 

 يصفعها , يدفعها

ا , ي هينها , يساحق  أرضا
قلبهاااا باااين أناملاااه دون 
رحماااااااة , ثااااااام تنهاااااااار 
وحشااااايته حاااااين يلماااااح 
وجههااااااااااااا الااااااااااااذاهل , 
الشاااااااحب , باااااال حااااااين 
تبابته الادماء الم نساابة 

 . من وجنتيها
تنتهاااي أبنيتهاااا األولاااى 
,  بصاااااااايحات إعجاااااااااب  

ت زلزل الكون مان حولهاا 
, تتسااااااع ابتسااااااامتها , 
تتناااثر تحياتهاااا , فت عياااد 
الحيااة إلاى قلاوب  مسااها 
العشاااااق . تشاااااير إلاااااى 
العااااازفين كااااي يسااااتعدوا 
ألبنيتهاااا القادماااة , ثااام 
تغمااز لعاااز  الكمااان أن 
يباااادأ مفاجةاااااة الليلاااااة . 
يهاااااااز العااااااااز  رأساااااااه 
باالساااتعداد , ثااام يغااازل 
من الموسيقى ألواناا مان 

ن ,  يسااااااااااااود الشااااااااااااج
الصااام  باااين الجمياااع , 
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تتساااااااع العياااااااون مااااااان 
الدهشة , بينماا آ ارون 
ااااا ,  تهتاااز أرواحهاااام  ر ا
تتماياااااال مااااااع حركااااااات 

 . عاز  الكمان
اتفق العاز  معهاا علاى 
تلاااا  المقطوعااااة , قباااال 
الحفاال , لكنهااا لاام تكاان 
تااااااااادرك أناااااااااه عزفاااااااااه 
سااايحملها إلاااى لحظاااات 
آسر البائدة .  توساالته 
كاااااي تبقاااااى معاااااه , أن 

و اته المتكررة , تتحمل ن
يباااااااااارر تصاااااااااارفاته أن 
ااا  عشااقه لهااا صااار إدمانا
ال يقااااو  علااااى العاااايس 
بدونااااه , أنهااااا تعتصاااار 
شااااااغا  قلبااااااه , كلمااااااا 
 . تهمس بصوتها الحالم

شااااااجاٌر تلااااااو اآل اااااار , 
فتسااتحيل الحياااة بينهمااا 
ااا ساارمدياا  , حتااى  جحيما
صاح  في وجهاه بحادة 
ااا فااي  , لاام يعااد لااه مكانا

حياتها . اندفع  مغاادرة 
زلهااااا , تغالااااب دمااااوع من

قلبهااااااا , بينمااااااا ت اااااايم 
الرليااااة عاااان بصاااارها , 
يتنااااامى إليهااااا نااااداءه , 
محاولتاااه اللحاااان بهاااا , 
حتاااااااى صاااااااارت وسااااااا  
الشارع . تلتف  إليه في 
بضااااااااب , ترجااااااااوه أن 
يطاااوي صااافحته معهاااا , 
أن يااارحم قلبهاااا السااا يم 
بعشااقه , فلاام تعااد تقااو  
علاااااى احتماااااال األلااااام . 
عندئااااذ تقتلعهااااا ساااايارةا 

لااااااام يكااااااان  م سااااااارعة ,
ااا للطريااق  سااائقها م نتبها
,  يستحيل ضوء النهاار 
إلاااااااى عتماااااااة  بااااااااردة . 
ومضاٌت تقطع عتمتها , 
صااااااياح الممرضااااااات و 
األ باء من حولها تشق 
مسااااامعها , باااااين نبااااارة 
آساااااار الدافةااااااة تسااااااكن 
روحهاااا إلاااى األباااد حاااين 

لااااان أسااااامح ” ي خبرهاااااا 
للموت أن يحرمِ  الحياة 

 . ” التي تستحقينها
كمااان , تصاافق لعاااز  ال

ثاام تعلاان إهااداء أبنيتهااا 
التاليااااااة إلااااااى آساااااار .. 
الذي أعادها إلاى الحيااة 
. تنسااجم مااع الكلمااات , 
بينما تتقا ر الذكريات , 
تساااااااااااااااتعيد وعيهاااااااااااااااا 
بالم ستشاااااافى , ي بلغهااااااا 
الطبيااب تهنةتااه بنجاتهااا  
. قلبهاااا قاااد تمااازن إثااار 
الحااادث , فقاادت الكةياار 
مااان الااادماء , لااام يكااان 
أمامهم سو   ياٌر واحد 

انتزعوا قلب آسر , ثم  .
زرعاااوه باااين ضااالوعها , 
تهدر أنهاا ستقاضايهم , 
أنهااااام ارتكباااااوا جريماااااةا 
فادحااة . يعتااري الطبيااب 
األسااى بينمااا يخبرهااا أن 
آسر قطاع شاريان ياده , 
ثاام حاابس نفسااه بلحااد  
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الحجاااااارات , مستساااااالماا 
للموت . ترك وصيته أن 
 . نمنحِ  قلبه بعد وفاته

تشاااادو بأبنيتهااااا وساااا  
نماا قلبهاا ال الجموع , بي

عها ,  ياار  سااواه , ي شااج 
يصااااافق لهاااااا , ي ناااااادي 
اسااااااااااااامها بحماااااااااااااام  
كاأل فاااااال .. َناااَغاااااااام .. 

 . َنااَغاام
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 مدينة
شعر: محمد 

   المصطفى

  

َئٌة بِّالنََّدى  ..ُمَتَوض ِّ
 ..ُمَحنَّاٌة بِّالطَّْميِّ 

َبٌة بِّالَبْهَجةِّ   .ُمَخضَّ
 ُمْشرَِّقةٌ 

 ..َكُصْبٍح بِّلَّْوري ٍ 
َفٌة  َشَوارُِّعَها َأْرصِّ

 ..للَبْهَلَواَناتِّ 
َتْلُهو الَمالئَِّكُة في 

 ..َحَوارِّيَها بِّالَوْردِّ 
يَنةٌ   ..َمدِّ

َلْسُت َأْسُكُنَها..

 
 
 
 

 
 عفوًا ,سيدتى

 عبده مرقص عبد المالك
 قالت لي : من تكون؟

 قلت لها : سيدتي
لقد كنت ممن يشار لهم 

 بالبنان
 ملكًا أملك البيان

 و القصور و الجنان
 و كان ضعفي قوة

 لم أكن يوما الجبان
 الذي يقبل أن يهان

 تحديت الزمان
 اجتزت القياقي و الوديان

عبرت محيطات الهم 
 طآنووصلت الش

 لم يهزني زلزال او بركان
 سخرت لك اإلنس و الجان

 و سخرت من الشيطان
 نظمت لك

عقودًا من النجوم و اللؤلؤ 
 و المرجان

و كسوتك بأزهار و فل و 
 ريحان

 وتوجتك أميرة الزمان
فحظيت بما لم تحظ به بنت 

 السلطان
 وصيفاتك من حور الجنان

 وخدمك ابطال و فرسان
 فحسدتك الغيد الحسان

 و لكن سيدتي
 دوام الحال من المحال

 فقد
 صارت قوتي ضعغاً 

و أصابني الوهن و الهزال 
 من كثرة النزال

 وتملكني القصور و الجنان
فصرت ملًكا بال تاج أو 

 صوالجان
 فارسًا بال حصان

 و بطال بعيدا عن الميدان
وأطالاًل لقلعة كانت منيفة 

 البنيان
 عفوًا سيدتي

إنكككككككك تتحكككككككد ين لمكككككككن ككككككككان
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 هاجر أحمد
 قارعة الطريق

 
ااِل صااباح كتبتااه  كناا   فااي ك 
أكتااب عاان صااباح    اال بعااد 
لياااااال  علياااااال ، لكنااااااه اآلن 
صاااباٌح جدياااد و فقااا  ،يبااادأ 
مع أول نسامة بارد و دعاوة  
اااار و رشاااافٌة ماااان كااااأم  َفج 

 .. شاي
علاااى قارعاااة الطرياااق الاااذي 
ا ،  أعتادت  الساير  ياِه وحيادا
ك شااٌ  صااغير لرجاال  وضااع  
الحياااة أوزارهااا علااى كاهليااه 

أكاااااال  فااااااأنحني  هااااااره ، و
اااااايب رأسااااااه ، و نخاااااار  الش 
الزمن عظامه  َبِقٰى هزيالا ، 
لكناااااه  باسااااام الةغااااار رباااااام 
تالشاااي أسااانانه و لااام تفقاااد 
هاااااا ،  بسااااامته الطيباااااة بريق 

اا مااا يهااب لااي بسااكويتاا  دائما
و لمحة  أمال و بسامة  رضاا 

أنااا  تعرفاااه ، ألناااه هاااو …
 . أن 

علماا   بنبااأ رحيلاا  الليلااة ، 
ا بشكل  ماا  هذا يجعل  سعيدا

قد جلسااااات َ  جاااااوار ..ساااااأفت
النافااذة ، و نظرت اا  الشاااردة 
نحااااو السااااماء و التنهياااادة 
التااي تخاارج ماان بااين ثنايااا 
ااااااَ  بااااااين إلتفاتااااااٌة و  جوارح 
أ  ااار  ..و بمضاااة  عينيااا  
حااين ي خياال لااَ  أناا  تحيااا ، 
بيااااااار مصاااااااحوب  باااااااوهن 
ك فاااااااي أبياااااااات  ..ساااااااأفتقد 

ه نااا ” درويااس حااين يقااول 
عند م نَحَدراِت التالِل ، أماام 

و فو َهاااة الوقاااِ  ، الغاااروِب 
ق رب بساتين مقطوعِة الظالِ  
اجناء  ،  ، نفعل  ما يفعال  الس 
و مااا يفعااال  العاااا لوَن عاااِن 

 “ العمل : ن َر ِ ي اأَلَمل  
لااااو أن لااااي نهااااراا أسااااتلقي 
جاااااواره ، ال أسااااامع ساااااوي 
جرياااااان المااااااء الهااااااد  و 
عناااان شاااجرة ماااع أ اااري و 
ناااااا   نقيااااااق الضاااااافادع ، ك 

ألكتااااب لاااا  حنينااااي بشااااكل  
..لكنناااي أحياااا باااين  أفضااال

ادران عديماة الحيااة  أر عة ج 
، أرنااااااااو ألول جاااااااادارين و 
أجلس بينهما ألبكي بصم  
دون أيااااة جلجلااااة أو حتااااى 
صااوت  هساايس . و  يااالي 

 .. وحده  يسرح
 أكتشف   اليوم أن ل  ولدين

! 
لااين كبياارين أ نهمااا بمااا  رج 
انع     يكفى ، أليس هاذا ص 

 أين كان كالهما ؟
ااال  ر ماااا هااام أنااا اٌم علاااى ك 

 يباااون ، لكنناااي لااام أرحاااب 
بهااااام ، شاااااعرت  بشااااائ ماااااا 
اااا  بااادا لي يلقاااى علااايهم لوما
ااااااا م سااااااتتراا ، لقااااااد  أو عتابا
أضااااناني أنهاااام لاااام يلبسااااوا 
جوارك ..و أن  ت عد حقائاب 

 . السفر األ ير
عزيزي ..أناه اللقااء األبادي 
اااااا  ، فاااااال تحمااااال للب عاااااد هما
ااا  ااق باا  ، و قريبا ااا نلح  فقريبا
ن يمااوت  الحنااين و َياادف ن ماا

 .. َيحن
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رحيلاا  ال ي عنااي أن ال أبااوح 
لااا  ، أل بااارك عناااه ..إناااه 
رجااال تعةااارت  باااِه مااارة دون 
لقاء ، أر كني الحضور ر بم 
اااااعق  أناااااه مشاااااو  ..و ص 

 .. قلبي بشئ  بريب
و شاائ ماان الجلجلااة يحاادث 
باااااادا لي ، و أناااااا  أعلاااااام  
النام أن ال شئ ي حدث بي 
نااااذ وقاااا    وياااال ،  جلبااااة م 
ااا بااال أي شااعور  باااردة تماما
..شيةاا ي شابه الماوت يساري 
بااااااادا لي ، يلاااااااتهم مناااااااي 
أجزائااااااي األحااااااب ، يبتلااااااع 
دماااااااااااااوعي و همسااااااااااااااتي 
ي صاايبني بمااا ال ي شاابه الباارد 
ا ، بشاااائ  ماااان ضااااباب  أباااادا
كةيب ، شٌئ من ِتي ه  .. هو 
ي بااادد هاااذا ، يقتااارب  طاااوة 
فيتضاااااااااح الطرياااااااااق ..أود  
الهااااارب ، لكنناااااي مطمةناااااة 
..هااااال أرحااااال و أناااااا أدري 

ا ، أم مشااااقة السااااير وحياااادا 
اا  أسير فاي  رياق أ درك يقينا
أننااي ال أ درك  يااه أي شاائ 

 !كان أو يكون ؟

ااااا أننااااي سااااأفعل  تعلاااام يقينا
الةانياااااة ، لطالماااااا َسااااارقني 
جنااااااوني ماااااان  ااااااوفي ، و 
أوقفنااي الخااو  علااى حافااة 

 .. الهالك
عزياازي ، هاال تسااك ن البياا  
اااَ  باااِه ، ” الاااذي  الماااا حلم 

بيتاا فون سحابة ي طال علاى 
فقاااااااء نجمااااااة و ت حاااااااكي  ر 

حبة كأم شاي  السماء بص 
“ 

ا ، و أنااا   أعلااام أنااا  ساااعيدا
ااااا كناااا  تتمنااااي اللقاااااء  دوما
..عزياازي يااا ساااكن السااماء 
الم طااال علاااى النجاااوم أناااَ  
األمااان الوحيااد الااذي عرفتااه 

 ه نا .
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 منصوري  ديرار

  

 ما رواه البركان

 
اااا باااأن   ن يوم  لااام أكااان أصااادِ 
ااكوت عالمااة ِرَضااا لااذل   الس 

يمكن  أن تعلم ق ُّ كم أنا ال 
ة األلااااام،  أعااااااني مااااان شاااااد 
بعاااااااض مااااااان األوجااااااااع و 
الفوضااااااى العارمااااااة دا اااااال 
مخي لتي . ال تقول باأن   اك 
البركان هااد  الياوم و أنا  
لااام تاااره ساااو  مااان بعياااد . 
لنقاال أن نااي مةلااه أو نسااخة 
مطابقاااة لألصااال مناااه لهاااذا 
أ هااار  لااا  مااان بعياااد أن ناااي 
علاااى ماااا يااارام و ال شاااايء 

ق أتعااار   لاااا  يااادعو للقلااا
البركااااان ؟ نعاااام أنااااا أبلااااي 
ااا لكاان ماان يعلاام  مةلااه تماما
بهااذا الغليااان ال أحااد سااو  

 . البركان نفسه

عناااادما كناااا   فااااي الر ابعااااة 
عشااااارة مااااان عماااااري كنااااا   
أ ااا  ماان كلمااة كتمااان أو 
عاادم البااوح، دائمااا مااا كناا   
أعااايس فاااي صاااراع  دا لاااي 
ماااع نفسااااي .. صااااراع  مااااع 
اااكوت و عااادم الكاااالم و  الس 

ج كال  ماا فاي قلباي مع إ ارا
حينهااااا لاااام أكاااان أعلاااام أن 
الشاااعور بحاااد   اتاااه يكل فااا  
نفس  ألن ناي كنا  فاي سان  
المراهقااااة و مااااع إحتمالي ااااة 
ااا سااي ةة  أن نااي لاام أعااس أي اما
رجااة لكن نااي لطالمااا  لتلاا  الد 
مااا كناا   أسااتلهم أحاسيسااي 
مااااان بعاااااض مااااان أبااااااني  
االة فااي  لاا  الحااين..  المفض 
اااان  م فااااي الس  و مااااع التقااااد 

فهاااااام كةيااااااراا ماااااان باااااادأت أ
األشياء أبلبها كن  أعرفها 
جي دا و كان ينتاابني شاعوٌر 
مخيااااااف تجاههااااااا و هااااااي  
ااا  القاادرة علااى الكااالم.. دائما
ماااا كنااا  فاااي تنااااقض ماااع 
نفساااااااي و كانااااااا  آرائاااااااي 
ااااايء  متضاااااار ة بعاااااض الش 
كأ روحاااات الفالسااافة كنااا  

أحاااب  أن أبقاااى علاااى نفاااس 
الحااااال و أكااااتم أحاسيسااااي 
تجاه أي  شايء ياواجهني و 

  في نفس الوق  أبحا  كن
عان مان أرتااح لاه و أحكاي 
له ما ينتابني من أحاسيس 
و شاااعور . لقاااد أحببااا  أن 
ااا يساامعني فقاا   أجااد شخصا
ال ليحكم علي  و ال ليتركناي 
في منتصف الط ريق أعااني 
ماان أماارين و همااا البااوح و 
ال اذي ال أحب اه و الة ااني هاو  
اإلعتياااااااااااد علااااااااااى  لاااااااااا  

خص  .الش 
شكلة كل  من حولي لديهم م

ال أعلاام مااا هااي  لكاان لمااا ا 
يرياادون من ااي الحاادي  عاان 
نفسااي و عاان مااا يااواجهني 
ااا أحااس  بااه و بعاادها  و عم 
يقولاااااون أن ناااااي متشاااااائم و 
سلبي ؟؟ س ال يطرح نفسه 
اااااي لااااام أعلااااام جواباااااه،  لكن 
بالت أكيد الخطأ ليس فاي  بال 
ااااد أن  . هااااو  ال ااااذي تعه  هااااو 
لنااي بكاال  حاااالتي لاايس  يتقب 

ا إ ا ماا أنا.. لس  مةلهم أنا
وعاادت  بالبقاااء فاالن ني أبقااى 
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حت ى لو كان المكان لام يعاد 
ااماا  ااني أو أصاابح مهش  يخص 
جار اء بعااض أفعاال ال إرادي ااة 
و أ طااااااء صااااابياني ة تااااادل  
علاااااى عااااادم المسااااا ولي ة و 
ااااخص..  تعكااااس تفكياااار الش 
لكااان ماااا ال يعلماااوه أن  هاااذا 
اااخص ال اااذي قاااالوا عناااه  الش 
أن اااه متشاااائم هاااو بصااايص 

ين أماااااال ألشااااااخا  آ اااااار 
إلتجااا وا إلياااه و لااام يخي اااب 
 اان هم، هااو ملجااأ لكاال  ماان 

 . واساه و  ف ف عنه
أن تبقاااى سااااكتاا هاااو لااايس 
يء الهي ن إ القاا، قلب   بالش 
ال ذي يحترن و روح  ال تاي 
ااااايء  تتمرمااااار حينهاااااا، الش 
الممتاااااع فاااااي األمااااار هاااااو 
رلياناا  ألشاااياء ال تعجبااا ، 
سااااماع  لكااااالم  يوجعاااا  و 
يجعاااال قلباااا  يعتصاااار فااااي 

رك لااااااذكريات  الل ياااااال، تااااااذك 
جميلاااة لااام تعاااد موجاااودة و 
أصاااااابح  ماااااان الماضااااااي، 
قني فال  سكوت  سيقتل  صد 
تتظاااهر بااالقو ة بتاتاااا ، فكاال  
ااااااااا لديااااااااه عوا ااااااااف و  من 

أحاسايس تأتيناا فتارة قاو ة و 
فترة ضعف و ال يمكن ألحد 
أن يهاااارب منهااااا حت ااااى لااااو 
حاولااااا  لااااان تاااااتمك ن مااااان 
الهااروب منااه كطيفهااا ال ااذي 

لايالا عناد  يستمر  في زيارت 
 …تقل ب  في الفرا 

ام  هاو بمةاباة  تحل ي  بالص 
المااااوت البطاااايء حت ااااى لااااو 
إعتااادت علياااه حت اااى لاااو لااام 
تعاار  كيااف أصاابح  هكااذا 
ام  قاو ة  سايقوم بقتلا  فالص 
و هااو أبلاا  ماان الكباا  ألن  
أساسااه األدب و الحااب مااع 
الر غباااااة فاااااي عااااادم جااااارح 
الط ااااار  اآل ااااار حت اااااى لاااااو 
أسااااااء لكااااان  الكبااااا  أكةاااااره 

هاو  حيلاة أساساها  ضعفا و
فاع و الخااااو .. لااااذل   الااااد 
يقاااااوم العقااااال علاااااى إنكاااااار 
المشااااعر ألن هااااا قاااد تمة اااال 
ا للفااارد.. لقاااد وجااادوا  تهديااادا
أن كب  المشااعر كالغضاب 
و البكاء مان تجر اة ساي ةة، 
قاااااد يكاااااون أكةااااار عرضاااااة 
إلضااطرابات الماازاج الن فسااي ة 

 ..كالقلق و اإلكتةاب

ثتكم   لاا  البركااان ال ااذي حااد 
هاااد  اآلن لكن ااه عنااه هااو 

ا ل، ينتظااار  يغلاااي مااان الاااد 
وق  هيجاناه ال تاي ال تشابه 
ال هيجااان بحاار و ال  قااس 
م ااااااي م بالعواصااااااف، لكاااااان  
الحاااذر واجاااب مااان هيجاااان 
البركااااااان فدولااااااة بأكملهااااااا 
تتخاااو   مااان هيجاناااه فهاااو  
قاااااادر علاااااى محاااااو جزيااااارة 
بأكملهااااا لااااذل  أنااااا أنتظاااار 
وق  هيجاني ليكون بمةاباة 
 يضااااااان ناااااااري عشااااااوائي 

 . ل الن رصاصات الحربك
م  أشد  إرهان  لقد كان الص 

 …من أي  شيء آ ر
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 هشام أعبوث

 أخبرتهم أنني لست بخير
      

 

أ برت صديقي باأنني لسا  
بخيااااااار و أنناااااااي مصااااااااب 
باااااالرن.. لكنااااه ضااااح  و 
بياااار الموضااااوع.. أ باااارت 
 زميلااااي فااااي العماااال بااااأنني
لسااا  بخيااار أجاااابني بأنناااا 
كلناااا كاااذل .. أ بااارت مااادير 

عناااااادما “عملااااااي أجااااااابني 
تحصاااااااال علااااااااى عطلتاااااااا  

أ بااارت الناااادل ”.. ساااترتاح
بااأنني لساا  بخياار اجااابني 

ر ما علي  احتسااء كاو ين “
أ باارت ”.. باادل كااوب واحااد

اآل ر في مائدته.. شاخص 
بريااااب لكنااااه لاااام يجبنااااي.. 
أ بااارت نفساااي فاااي المااارآة 
بااااأنني لساااا  بخياااار.. لاااام 

جبناااااااي هاااااااي األ ااااااار .. ت

أ بااارت أماااي لااام تجبناااي.. 
أ باارت أبااي أيضاااا لكنااه لاام 
يجبنااي.. لكنااي متأكااد أنهاام 
سااااااامعوا كلمااااااااتي.. لهاااااااذا 
باااادرت المقبااارة.. فاااأ برت 
حااارم المقباارة بااأنني لساا  

كل من يأتي “بخير أ برني 
”.. هنااااا هااااو لاااايس بخياااار

الزلااااا  مصاااااابا بااااااالرن.. 
أصااابح  ال أكااال جيااادا.. و 

م.. ماااع  لااا  الزلااا  أ باااره
أ برت قابض التذاكر بأنني 
لساا  بخياار.. اجااابني بااأن 
أريااااااه تااااااذكرتي.. أ باااااارت 
العجااااااوز بجااااااانبي اكتفااااااى 
.. أ بارت المارأة  بالنظر إلاي 
المسنة بأنني لس  بخيار.. 
عاااااانقتني.. أ بااااارت  فاااااالا 
صااااااااااااغيراا أهااااااااااااداني وردة 
صااغيرة.. أ باارت  فلااة فااي 
مةاال ساانه اقترحاا   عليااا أن 
أتنااااااول الحلاااااوة.. أ بااااارت 

الكمااان فااي المحطااة عاااز  
فغير الل حن للحن الحازين.. 
أ باااارت الطبيااااب النفساااااني 
كتاااب لاااي أدوياااة.. و  لاااب 
منااي زيااارة ا اار .. أ باارت 

مااااااادمن مخااااااادرات اكتفاااااااى 
بالضح .. رأي  فتاة جميلة 
تمسااااااااا  كتاباااااااااا.. رأيااااااااا  
الح يقاااااة.. رأيااااا  الجاااااواب 
المقنااع.. رأياا  أ يااراا النااور 
مااان النفاااق.. نفاااق مظلااام.. 

 برها بأنني رأيتها لحقتها ال
لس  بخير.. لحقتها لمبناى 
اتضاااااح أنهاااااا  بيباااااة فاااااي 
عيادتهااا.. أ باارت ماان فااي 
برفة االنتظار كلهام فضالوا 
الصااام .. د لاااا  لمكتبهااااا 
ساااألتني ماااا بااا ؟.. أجبتهاااا 
أناااااا لسااااا  بخيااااار ال أناااااام 
تفكيري مفر .. مفر  جدا.. 
فحصااتني حاادق  بعيونهااا.. 
فحصااااااااتني مجااااااااددا.. رأت 
عياااااوني.. فحصاااااتني مااااارة 

  فتكلمااااااا  أ يااااااارا.. ا ااااااار 
سااااايدي.. بنسااااابة كبيااااارة “

”لاادي  ساار ان فااي الماا ..
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 قواسمية  حسني
  سأكتب يوما ما 

 
يومااااا مااااا .. سااااأكتب عاااان 
الاااذين ال يالحظهااام أحاااد و 

 .. يتخطاهم الجميع
عاان فتاااة متخبطااة ،فشاال  

احاادة فااي أن تقااول جملااة و 
دون أن تتلعاااااةم أو تقضااااام 
أ افرهاااااا بلساااااتمرار ،ألن ال 
أحااااد يغازلهااااا ، هااااي تلااااف 
 صاااالت شاااعرها فاااي تاااوتر 
حاااين تسااامع كاااالم أحااادهم 

 .. أل ر  
ساااأكتب عاااان  لاااا  الشاااااب 
الذي يجلس كل ياوم بانفس 
المقهااااااى .. يحاااااارن عاااااادة 
سااااااجائر فاااااااي رئتياااااااه ، و 
يتحسااااااس أصااااااابعه وهااااااي 
ترتجف..كااان يجااب عليهمااا 

ا همااااا أن يكوناااا أقااااو  ممااا

علياااه و أكةااار تماساااكا فاااى 
الوقاااا  الااااذي ينهااااار  يااااه 

 . . الجميع
 

يجااااب أن اكتااااب عاااان تلاااا  
الفتاااة الجميلااة  ات الشااعر 
األصااااااافر الاااااااذهبي التاااااااي 
رفض  ا ذ رقم هااتفي  ات 

 يوم بجانب الةانوية
نعاااام سااااأكتب عناااا  روايااااة 

 يلعن  كل من يقرأها
ال بااااد أال أنسااااى أيضااااا أن 
أكتاااااب عااااان تلااااا  السااااايدة 

ة العز اااء .. والتااي األر عينياا
صبغ  شعرها لتخفاي آالماا 
، وتعطرت وتجمل  لتضافي 
آمااااال،حتى أحمااار شااافاهها 
يوحي بيأسها ،  ل  التعبير 
على وجهها كال مارة تسامع 
 يااااه عاااان فتاااااة فااااي ساااان 
العشرين قد تزوجا ,كم هاو 

 .. قام
كاناا  باااألمس فقاا  تساارن 
 لساااة أحمااار الشااافاه مااان 
أمهاااا ، و تقااار   ااادودها 

تكسبهم حمارة باستمرار كي 
.. تتمناااى لاااو أنهاااا ورثااا  

انااااف أمها،باااادال ماااان أنااااف 
أبيهااااا الااااذي يشاااابه معلمااااا 

 ..تذكاريا
كياااااااف يمكااااااان أن يكاااااااون 
التاااذكار الوحياااد الااادائم ألب 
بمةل هذه الطيبة شيةا بهذا 
ال ااااابح ، و كياااااف لهاااااا أن 
تكتشف الجمال فى العالم و 
العااااالم ياااارفض بلصاااارار أن 

 ..يلتف  لجمالها الدا لي
 

ي سااااأكتب أيضااااا يباااادو أناااا
لالئاي لاام تخباارهن أمهاااتهن 
قاا  كاام هاان جماايالت علااى 
 بيعتهن.. و أن أجساادهن 
التي يحشرونها في مالباس 
تكتم أنفاسهن ، و عياونهن 
الجميلة التي يخفونها تح  
عدسات الصقة رديةة الناوع 
ليسااااا  الطرياااااق األنسااااااب 

 .. للزواج
 

يجااااااب أن أكتااااااب اعتااااااذارا 
للشاااب الااذي لكمااه أبااوه .. 
و صفعه مدرسه ، و ساخر 
منااااااه أصاااااادقاله و تركتااااااه 
الفتاااة الوحياادة التااي أحبهااا 
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بصاااادن ألن مااااا يجنيااااه ال 
 يكفي لكي تقابال باه العاالم

.. 
و سأشااارح لاااه أن الااادنيا ال 
تعبااأ بكونااه  يبااا أو جماايال 

 .. بقدر ماتعبأ بنقوده
 

يبااادو أناااي ساااأكتب وأكتاااب 
 .. راكةي

فأرجو أال تتهموا منشاوراتي 
 ..بالب م والتشالم

فلاااايس ماااان الضااااروري أن 
أقااااااااادم اجاباااااااااات شاااااااااا ية 
لتسالالتكم كال مارة ،  الماا 
قاااررت الحيااااة أن تتجاهلناااا 
بااادون  نب،فلر ماااا كتابااااتي 
تخفاااف قلااايال عناااا وعااانهم 

 . و أة األلم
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صابرسارة     

 تمرد

 

كةيرون وقعوا بهذا الشاعور 
ا  أيضا

التماااارد .. و ح يقااااة األماااار 
ااااا ولساااا   أناااا  لسااااَ  عاديا

 مةالي
ال تقفااز لألباايض وال ينحاادر 

 ب  الوضع لألسود
الرماااااادي جياااااد ..الرماااااادي 

 يناسب 
 لكن  تأبى إدراك  ل 

في الطفولة ربب  أن ت ةبا  
 للجميع أن  ال ت شبههم

قفااااازَت مااااان أعلاااااى حاااااائ  
 فانكسرت قدماك

و مراهقتااا  واعااادت الكةيااار 
 من الفتيات

ساااااارقَ  ق بلااااااة ماااااان هااااااذه 
 وحطم  قلب هذه

وا تفياااَ  فجاااأة مااان حيااااة 
 اآل  ريات

لم ت شاعل لفافاات التبا  ِساراا 
 بمرحا  المدرسة

 كما المعتاد من الصبيان
أشاااعلتها باااالمنزل، تعمااادَت 
إيصااااااال حلقااااااات الااااااد  ان 

 للصالة
 رأها والداك ..حققَ  مرادك؟
ااة بوجهاا  لكناا   أ عمااَ  لكما

 كن   سعيد
ماان التماارد إشااتهيَ  لحظااة 
 الح يقي ونلتها

لااام تلماااس شااافاه  لفافاااات 
 التب  بعد  ل 

عافتهااااا نفساااا .. وأمسااااي  
تبحاااا  عاااان لحظااااة تماااارد 

 أ  ر  
إعتقاادَت أنااَ  أفضاال ألاايس 

 كذل ؟
اآلن تاااتقلص معااادت  حاااين 
 تعود  اكرت  لكل هذا العته

 تخا   المرتفعات
 !وتكره الفتيات بحق

ااا مااا بااأعين رجااال   تاار  بريقا
عاااوا أنهااام وق عاااوا بشاااراك إد 
 الح ب ..وال تفهم

أهااام م مناااون بماااا ياااادعوه 
ااا؟ أم تلاا   دعااة جدياادة  حقا

 !لم تك ن بأيام  الماضية
 كب رت ..وكب ر تمردك

 أصبحَ  تتمرد على عقل 
 عقل  الذي ال يهدأ

عقلاااا  الااااذي ال يسااااك ن إال 
 بأقرا  المنوم 
 منعتها عنه،

ا مااااع  تركاااا  نفساااا  وحياااادا
 أفكارك

أفكااااارك تسااااحق  .. تقضاااام 
 ران جمجمت جد

تظفر  ب  كل ليلاة، وأنا  .. 
أناااا  يااااا مسااااكين بااااال أيااااة 

 !مخالب
أن  ر و ..هس ومعضالت  

 أن  ترفض تصديق  ل 
خرية لنفس  حين  جلبَ  الس 
كن  تحااول مارات أن تلفا  

 اإلنتباه إلي 
 جهل  قاعدة مهمة

 :القاعدة تقول
كاااال األشااااخا  الااااذين لاااام 
ااا  يحاااولوا لفاا  اإلنتباااه يوما
كاااانوا أكةااار الناااام جا بياااة 

 .ولفتاا لإلنتباه
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نااَ   قللااَ  ماان شااأن  حااين ك 
 تعتر 

بال سابب ..باال وجهاة نظار 
..فقاا  تعتاار  ..رغبااة فااى 

 التمرد ..رغبة فى التميز
أن  ر و ..هس ومعضالت  
 .أن  ال تقبل أن تكون أن 
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 زينب رابوحي 

  ”أرواح ممزقة“
  

 

هطلاااا  دمااااوعي فااااي تلاااا  
الليله كما هاو معتااد تساري 
الدمعااه تلااو األ اار  لتتطفااو 
فااون ا تهاااا وتشاااكل دمعاااه 

 اكبر من بيرها
لقااااد كناااا  ضااااحيه اليااااأم 
 ،ضحيه التنمر والالمباالة

لذا التخبروا أمي أنني أبكي 
كاال ياااوم  لاا  البكااااء الاااذي 

 جعل حياتي يائسة بائسة
أ باااروا أماااي أنناااي أكاااذب، 
أكااذب إن كناا  أ برهااا عاان 
أصااادقائي وعااان حااابهم لاااي 

أ بروها أنني كنا  ابكاي …
بمفااااااردي ا بروهااااااا اننااااااي 
الوحيااادة التائهاااة فاااي هاااذا 

 العالم

روا العاااالم أنناااي تعبااا  أ بااا
حقااااا ،أننااااي بشاااار كالبشاااار 
 لقاا  ماان  ااين ولاام أ لااق 

 من حجارة
أ باااروا العاااالم أناااه ال أحاااد 
يعلم مايصيبني وماأصاابني 
وال احد يعلم مصيري وكيف 
هااااي معركتااااي مااااع الحياااااه 
ومالذي زعزع اماني وفرحي 
ومالاااااااذي قتااااااال عفاااااااويتي 

 .… و سمتي
أ باااااروا اباااااي كااااام كافحااااا  
 ووكم ناضل  وكم  سرت

أ باااروا العاااالم أنناااي لسااا  
مالئكة انا أيضا ك سر قلباي 
وكساااااااارت قلااااااااب أحاااااااادهم 
وارتكبااااااا   نو اااااااا ولوثااااااا  
الصفحة البيضاء في صادر 
أحدهما انا أيضا كن  سيةة 

 بما يكفي  ات يوما
أ بروا الله أنني اسفه أنني 
ا لااااااب الرحمااااااة والمغفاااااارة 
أ بروه أنني اسافة عان كال 
صاله قصرت في حقها عن 

 هكل ركن تجاهلت
أ باااروا اللااااه أنناااي راضاااايه 
بقضاااائه وقااادره متيقناااة أن 

شااايةا جمااايال سيحصااال لاااي 
 بعد كل هذه المعاناة

أ باااروا أمااااي أنناااي مجباااارة 
على عيس حياه لام ا ترهاا 

 ولم تخترني
أ بااروا الاادنيا أننااي األقااو  
علااااى تحماااال المزيااااد، انااااا 
محطماااااة بماااااا يكفاااااي اناااااا 

 مهدمة بنا يكفي
أ بروا البشار انناي واجها  

بمفردي،بمفااااااردي الخااااااراب 
كناا  شاااجره عمالقااه وكاااان 

 العالم فأسا
أ بروا أمي أنني مجرد جةه 

  املة بال حياه
أ باااروا أماااي أنناااي اتظااااهر 
 بالقوة و دا لي و ن يبكي

أ بروا ا ي أنني احبه ربام 
 أنه يكرهني كما يقول

أ بااروا العااالم أننااي احاااول 
كااال ياااوم أن اساااتيق  بخيااار 
اال أبكي مجددا أحااول فقا  

م  أل ااااااول فتااااااره أن اصاااااا
ممكنااااااه أن اتجاهاااااال إلااااااى 
ماالنهايااه للتجاهاال ولكننااي 

 … افشل أفشل في هذا كله
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أ بااروا العااالم أننااي انتهياا  
تمامااا كلنسااانه مةاال النااام 
لااام اساااتطع أن أصااابح كماااا 
وددت أن اكاااااون كماااااا لااااام 
اساااتطع أن اكاااون كماااا أراد 
اآل ااارون فقاااد كنااا  مجااارد 
بقايااا منطفةهااة ماان رغبااات 

ااا ،صااراع  كاناا  جامحااه يوما
دائاااام مااااع الاااازمن والمكااااان 

 . والبشر
كيااااف لااااي أن أر  واتأماااال 
وعينااااي قااااد م لةاااا  قهااااراا ؟ 
كياااف لاااي أن أعااايس واناااا 
ولدت كندباه فاي هاذا العاالم 
،كخطيةااة لاان يسااتطيع أحااد 

 إصالحي ؟
كيف لاي ان افارح واساتمتع 
واليوجااااد مكااااان فااااي قلبااااي 
للسااعادة فقاا  حياا  الاادموع 
تجاازع دا اال عينااي ؟ كيااف 

س وأناااا أحاااس لاااي ان اتااانف
بغصااة تعطاال سااير تنفسااي 
وانا أشعر بتنهيده في قلباي 

 . تقتلني
اللعنه على كل شيء وعلاى 
أي شااااي وعلااااى كاااال أحااااد 
،اللعنه علاى الحازن والفارح 

والحنااين واألصاادقاء ،اللعنااه 
علااااااى التنماااااار والالمباااااااالة 
والقهاار ،اللعنااه علااى الجااوع 
والعطااااس والصااااداع واأللاااام 
واألرن والشااااااابق ،اللعناااااااه 

كورونااا وعلااى الر ااو علااى ال
وعلااااااى السااااااعال والحمااااااى 
والحاجه واالحتياج , اللعناه 
علااااااااى شااااااااكلي ووجهااااااااي 
وجسااااااادي ،اللعناااااااه علاااااااى 
ح يقتاااي وعمقاااي ومااادينتي 
و لاادي وأهلااي ،اللعنااه علااى 
قلبي وهااتفي وعقلاي وعلاى 
كل من كان سببا في بكائي 
وشاااعوري بالياااأم والقناااو  

 . والتعب
لقاااااد تعبااااا  جااااادا كجااااادار 

 قو متهال  قد كره الو 
أال يوجااااد فااااي هااااذا العااااالم 
مخبااااااائ أال يوجاااااااد مكاااااااان 
ياااااااا ويني فقاااااااا  الرغبااااااااه 
الجامحاااااااه فاااااااي اإلبتعااااااااد 
والتخلااااي عاااان كاااال شاااايء 
دفعااااااه واحااااااده دون ادنااااااي 
شاااعور بالنااادم ،رغباااه فاااي 
المااوت فااي االناادثار فااي أن 
اصير غباارا ،ضابابا ال يار  

اباااادا ،رغبااااه فااااي انتشاااااال 
وجهااي وتغييااره ،رغبااه فااي 
ا انتشااااال ح يقتااااي وتغييرهاااا

 ،رببتي في حياه جديده
أ تااااي مصااااره علااااى أننااااي 
جميله جدا ،تخبرناي أن كال 
مااا أرتديااه يليااق بااي وتقااول 
إن كااال مااان تركناااي  اسااار 
وتهتم لما اقوله على الدوام 
وتنااادهس مااان بكاااائي وأقااال 
األمور التي افعلهاا فأحادهم 
يسااتمر باالنتزاع  اليااا الةقااه 
باااادا لي ولكاااان هااااي فقاااا  
تسااتمر فااي نمااو  اليااا ثقااه 

ه وتسااااعى ألسااااعادي جديااااد
 أكةر

أ بروا أ تي أنني اعلم اني 
لسااااااا  جميلاااااااه أبااااااادا وأن 
الةيااااب ال تلياااق باااي وأعلااام 
أن شخصاااااااااااايتي مليةااااااااااااه 
بااااااااااالعيوب أكةاااااااااار ماااااااااان 
اإليجابيات وقد يكون الرابح 
ماان تركنااي وار  أن كاال مااا 
أفعلاااه اليساااتحق علاااى كااال 
هااذا االناادها  وان السااعي 
وراء إسعادي يكلفهاا التعاب 

 واليكلفني شيةا
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أ باااااروا العاااااالم أنناااااي لااااان 
اتعااافى مااان الخاااذالن الاااذي 
أصااااب قلباااي ولااان اتعاااافى 
مااااااان كااااااال كلماااااااه ساااااااامه 
أصااااابتني فأفقاااادتني ثقتااااي 

 بنفسي
أ باااروا العاااالم أنناااي تعبااا  
مااااااااان المقاوماااااااااه ، مااااااااان 

 االستمرار
مازلاااااااا  أ ااااااااو  حر ااااااااا 
التنتهااااااي أنهاااااازم واسااااااق  
وانهاااار ثااام انهاااض واعاااود 

 أقو  ثم انهزم مجددا
 ةاال أحد يعر  عني شي

أ بااااروا أمااااي أنهاااام ساااالبوا 
  مأنيناااه قلباااي حتاااى منباااه 

 هاتفي يرعبني
لقد وصل بي الحال إلاى أن 
أر  الحاااازن مجاااارد مشااااهد 
يومي متكرر يعر  أماامي 

 بالقوة الجبرية
فقااا  احااااول تجناااب ح يقاااه 

 هذا الواقع الم لم
اصااارع الماضااي الااذي اكااره 
منااااااااه الكةياااااااار واتجاهاااااااال 
المستقبل الذي الاعلام عناه 

شاايةا وأقاااوم الحاضاار الااذي 
 تعب  منه

ومالجدياااد حقاااا بيااار أنناااي 
استساااالم  مجااااددا للنااااام 

 ،لكالمهم
ومالجدياااد بيااار اناااي الأجاااد 
الناااااور فاااااي حيااااااتي فقااااا  
اتخاااب  فاااي الظلماااات ربااام 
اشاااااعه الشااااامس المحرقاااااه 
ومالجدياااااااااد بيااااااااار اناااااااااي 

بالمحاولاااااة فاااااي  سأساااااتمر
الخلود إلى النوم لماده ار اع 
ساااااااااعات متواصااااااااله ثاااااااام 
يفزعني األرن فأستيق  فاي 
منتصاااف الليااال ،ومالجدياااد 
أنني سأساتيق  صاباح الغاد 
ألواجاااااااه العاااااااالم والبشااااااار 
والحيااااه مجاااددا ، مالجدياااد 

 في  ال  حقا ،
أ بااااروا البشاااار أن الزهااااور 
تتااألم الحيوانااات تتااألم حتااى 

أننااا  المبااني تتااألم أ بااروهم
النحتااااااااج ساااااااو  الرأفااااااااه 
ببعضنا ،الرأفاه فاي الحادي  
فاااااي الفعااااال فاااااي التمسااااا  

 وحتى في التخلي

اااوحس  أ باااروا العاااالم أناااه م 
  و عقليه متخلفة

فق  ا بروهم ،فق  إسألوهم 
لماااا زرعاااوني وهااام يعلماااون 
أن ما من شمس هنا ،انهم 
كرهااوني وهاام لاام يجاااملوني 
حتااى، انهاام تجاااهلوني وانااا 

 في قمه االحتياج
انا لس  أنا انا تل  الصوره 
الممزقااه إر اااا إر اااا انااا  الاا  
الواقع الم لم انا الخيباه اناا 

       اليأم
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 نور الهد 
  قدر

 

 

 

 ️❤ التجربة األولى

 تلك…سندك قد رحل

الكلمات التي هزت 

ل تتقب…قاع قلبها 

عزاء والدتها شاردة 

ماهو مصير …

 مرصبية بالغة من الع

 سنة تعيش في 12

أسوأ عصر في 

التاريخ ؟ كيف 

ستواجه أقذر 

مجموعة بشرية 

وجدت على اإلطالق 

 بمفردها ؟

و … ليلة طويلة 

حرقة شديدة تمزق 

ذي قلبها ذلك الكتف ال

كانت تتكأ عليه 

إختفى بعد صراع 

 . طويال مع المرض

فمنذ والدتها لم 

ل تبتسم لها الحياة ب

كان للقدر رأي آخر 

قبل  أب توفي… 

والدتها بعدة أشهر , 

أم منهمكة تلعب دور 

 األب و األم في نفس

الوقت.. يفاجئها 

مرض والدتها في 

عمر الرابع عشر مما 

إضطرت لترك 

 الدراسة رغم تميزها

للشغل لتوفير 

مصاريف العالج و 

سويعات …األدوية 

 قليلة تفصلها عن

ها توديع أمها و تقبيل

للمرة األخيرة قبل 

ك بعد تل…دفنها 

 اللحظة لم يبقى لها

كيف لبنت …أحد

الواحدة و عشرين 

سنة أن تعيش 

بمفرها وسط هذا 

المجتمع ؟ فحتى 

عائلة أمها و 

 عائلةأبيها ال تعرف

 عنهما شيئا

!!!!!!!!! 

سنة12قبل   __ 

عائلة حياة تخطط 

 لزواج إبنتهم من إبن

عمها محمد و عائلة 

عمر تخطط لزواج 

إبنهم من إبنة أحد 

ل بهدف رجال األعما

إبعاد عمر و حياة 

 لكن… عن بعضهما 

حبهما بل هواهما و 

عشقهما كان أقوى 

من أن يستسلما و 

… خططا للهروب 

تجلس حياة على 

حافة فراشها في 

توتر بالغ ترتدي 

كل فستان الزفاف و ال

 ينتظرها في الخارج

 و ال أحد يتوقع مالذي

سمعت … يحدث 

صوت عمر قفزت 

من النافذة 

ي تها فوالد…الخلفية

حيرة بسبب تأخر 

إبنتها و الصدمة 

كانت صاعقة عند 

دخولها الغرفة 

عم …لتجدها خالية 

الغضب والجميع 
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مايبحث عنهما لقتله  

… 

ساعات ، أيام ،أشهر 

و الحبيبان 

في … مفقودان

إحدى المدن البعيدة 

في منزل صغير 

إستقرا عمر و حياة 

 .بعد عقد قرانهما

س لم يتغير شيئا نف

ة ترة طويلاألحداث لف

ما العائالت تبحث عنه

ان لإلنتقام و الحبيب

 يعيشان في سعادة

 لكن تلك السعادة لن

م اليو… تدوم طويال 

ء الذي سيغير كل شي

ماذا أخفى لهما …

 القدر من جديد ؟

بعد سنة من 

إختفائهما صبيحة 

يوم ممطر حزين 

ك كأنه يخبرنا عن تل

ي العاصفة القوية الت

ستغير مجرى 

عمر في حياتهما .. 

فت طريقه للشغل توق

بالقرب منه سيارة 

سوداء مظلمة نزل 

منها رجل ووضع 

مادة مخدرة على 

وجهه ، سحبه 

 بسهولة ووضعه في

السيارة و إقتاده 

في …لجهة مجهولة 

المنزل تحضر حياة 

مفاجأة لزوجها 

لتخبره عن الهدية 

 .… التي رزقا بها

… كان مكاناً مظلما 

فمه مغلق بشريط 

 ه مغلقةالصق عيني

بحزام أسود مقيد 

 األيدي و األرجل حتى

اليستطيع الهروب 

مع ضرب مبرح لمدة 

 …ثالثة أيام

د قلق و حيرة و العدي

من األسألة تراود 

حياة هل تمكنوا من 

الوصول إلينا ؟ هل 

 قتلوه ؟ بحثت في

كامل المدينة في 

المستشفيات في 

مراكز الشرطة لكن 

ليس هناك أي خبر 

في …عن حبيبها 

ليوم الرابع نزع ا

الرجل الحزام على 

 عيني عمر و الصدمة

… عندما وجده والده

ألقى مجموعة من 

الصور على وجهه! 

ها صور حياة يتبعون

ل في كل مكان و في ك

حركة و أخبره إن لم 

يلبي طلبه 

ال … سيقتلها

يستطيع عمر 

التضحية بزوجته 

فهو يعرف والده 

 جيدا يستطيع فعل

ذلك و إلثبات مدى 

 الشديد لها يجبحبه 

عليه اإلختفاء نعم 

لى اإلختفاء و السفر إ

 … فرنسا

أيام على  5مرت 

… إختفاء عمر 

الباب يطرق صراخ 

شديد إنهيار أصاب 

حياة عندما شاهدت 

جثة أمام الباب لم 

تتمكن من التعرف 

على مالمح الوجه 

ألنها مشوهة 

فإعتقدت أنها جثة 

عاشت … زوجها 

ر بجرح كبير لكن عم

 ة لها لم يمتبالنسب

هو يعيش داخلها 

فهو حبيبها الذي 
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تحدت من أجله 

 . عائلتها

تلد  17/05/2001

ك لن تنسى ذل” قدر“

اإلسم الذي …اإلسم

أخبرها إياه عمر منذ 

صغرهما عندما 

يتزوجان و يرزقا 

دربطفلة يسميانها ق  

… 

 سنة من الشغل و 14

ر التضحيات لتوفي

مصاريف دراسة 

 إبنتها تشتغل ليال

 ا إلى أن أصيبتنهار

 بمرض خطير و بدأت

اً حالتها تتدهور شيئ

 فشيئا حتى عجزت

 … عن العمل

 __ العودة إلى الواقع

مر أسبوع عن وفاة 

والدتها عادت قدر 

إلى الشغل فليس 

أمامها خيار إال أن 

 تتحدى الحياة التي

 تصفعها في كل مرة

… 

ليال في  22الساعة 

 ليلة باردة من ليالي

 جانفي تسير قدر

بمفردها قرب 

الشاطئ لتريح 

أعصابها قليال 

تتعرض في كل 

خطوة إلى التحرش 

ل اللفظي بنعتها بك

األلفاظ والعبارات 

ي الجارحة فتلصقها ف

… األرض لتتمزق

ا صبية في عمرها ماذ

ر تفعل في وقت متأخ

بمفردها؟ دموع 

ساخنة تسقط على 

وجنتيها دموع 

 البنت التي… حرقة

ي تظهر قوية تسكن ف

 ا طفلة صغيرةداخله

مسحت … مكسورة 

دموعها.. وواصلت 

طريقها للعودة إلى 

 المنزل

ها يد توضع على كتف

و رائحة كريهة تبد…

رائحة خمر عندما 

د إلتفتت يضربها أح

الضباع الجائعة 

ليسقطها أرضا و 

عندما تحاول 

الهروب يصرخ 

مع بصوت مشبع بالط

يحاول إغتصابها …

ها لكن تدافع عن نفس

تصرخ …بكل قواها

ء بصوت يشق السما

بدأ في تمزيق …

 ثيابها

دو ليمر أحد الشبان يب

ة تدي ميدعطبيب ير

 بيضاء كان يشتري

قهوة فأقبل مسرعا 

 وضربه ليشفي غل

ى البنت الضعيفة إل

إتجه …أن هرب 

نحوها محاوال 

تهدأتها و نزع 

ميدعته ليغطي 

جسدها العاري 

فسمعها تهلوس 

 بكلمات راجفة تقطع

أوتار الرحمة 

القدر من جديد ….

يخفي لقدر شيئا 

جديدا لكن هذه المرة 

الشخصية الجديدة 

 ي أنقذتها من ذلكالت

الضبع المتوحش 

ستغير كل األحداث 

ك القادمة فهل ستضح

لها الحياة للمرة 

األولى بعد واحد و 

عشرون سنة من 

 ..…األلم ؟
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في منطقة جبلية ، 

في منزل صغير ، 

صوت أمطار 

غطاء … هادئة

ها صوفي على كتفي

ل تغمض عينيها تحاو

 نسيان ذلك الضبع

المتوحش الذي حاول 

أذنبها  …إغتصابها

أنها تعيش وسط 

مجتمع ينظر للمرأة 

كتلة لحم تلبي 

شهواتهم و غرائزهم 

الحيوانية فقط 

؟اإلغتصاب هذه 

 الجريمة التي صارت

بمثابة وباء يكاد 

 …يهتك حياة المرأة 

 إمرأة مغتصبة وسط

مجتمع عربي يتم 

نعتها بالعهر و أنها 

 هي السبب و بشكل

مه كبير في هذه الجري

ا باسهمثال من خالل ل

الغير محتشم 

ا فيصنفها على أنه

متبرجة ،غير 

 محترمة و عاهرة

…. 

أم ذنبها أنها خلقت 

إمرأة؟؟؟؟ الكائن 

الضعيف الذي 

ينظرون إليه نظرة 

 !!!!!…إحتقار

المرأة ، اإلغتصاب ، 

التحرش اللفظي و 

الجنسي هذا جزء 

ي كبير من العتمة الت

ال زالت تطغى على 

 مجتمعنا

 

في القرن الواحد 

 …والعشرين

“ ا كفاك خضوغا أيته

ة بداية فكر” األنثى

لعنوان رواية أولى 

ة الكتابة هي بمثاب…

الملجأ الذي تهرب 

إليه قدر من عبء 

كل  الحياة لتفرغ فيه

 …آالمها

 تسمع صوت أيقظها

من شرودها عجوز 

ي تبلغ من العمر حوال

سنة تبدو جدة  07

الشاب الذي أنقذها 

 من ذلك الذئب الجائع

لى كتفها تربط ع

محاولة تهدئتها 

شعرت بالراحة و 

 اآلمان الذي لم تشعر

 به منذ وفاة والدتها

في قاعة الجلوس, 

الساعة متأخرة و 

قدر أمام المدفأة 

تنتظر قدوم ذلك 

الشاب 

الساعة …لتشكره

ب منتصف الليل البا

يطرق يبدو أنه 

مروان نسي 

در مفاتيحه، فتحت ق

 …الباب لتجده هو

طبيب قلب “مروان 

عمل في إحدى ي

المصحات يبلغ من 

سنة درس  23العمر 

ة الطب في أكبر جامع

لى في فرنسا تكون ع

 يد أكبر األطباء و من

بينهم الطبيب عمر 

الذي كان له األب … 

 عندما… و الصديق 

توفي والديه في 

حادث مرور بقيت 

 جدتة بمفردها فقرر

العودة لبلده و 

قى اإلعتناء بها فلم يب

 …له أحد سواها

 بادل أطراف الحديثت

و حدثته عن كل 

ها المعاناة التي عاشت

رغم صغر سنها و 
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 عن القدر الذي يخفي

لها في كل مرة 

عبرت له … مفاجأة 

 عن شكرها الشديد و

أخبرها أنه سيرفع 

 قضية بالشاب الذي

 حاول إغتصابها

للمرة األولى في 

 حياتها تشعر أن لها

أ سند يمكنها أن تتك

شعور … عليه

اودها أهذا غريب ير

ح…هو ال ح  

ح . ال قدر كفاك ..

عذابا و ألما يجب 

ي عليك أن تتحكمي ف

مشاعرك ، تخاطب 

ت نفسها ، أفاقها صو

 مروان من شرودها

… 
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