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المكتبمشاركة شرفيه لرئيس   

 هاني عزت مرعي

 

ْمِت  َرْغم األلم فِي خاصَرتي. َرْغم اِرتِفاع َحوائِط الصَّ

وقْبل أن تَتَغيَّر َمالِمح الوطن. َوقبِل أنَّ اِتَّهم اللَّْيل بِقَصر  

قَاَمة. ََل ِزْلُت أَكتُب أِلْخبْركم أَنَّه ُمرٌّ اِثْنَا عشر عاًما. 

أْطفأتَْها َسحابَة َواقِع.  ُكلَما تَوهَجت فِي َصدِري اِْبتسامة.  

قاط قِْطعَة ُخْبز  َزاَدت ُكلَما أصابَني العْجز ِعْند ُمَحاولَة اِلتِ 

ُعْدت أََخاف ِجيئة النََّهار َوذَهاب اللَّْيل. أَسَرار اللَّْيل  

وسواده تْجرحني. يَُجول َخاطِري أَْلف ُسَؤال يُعيق  

هور  فِي َغْير ُوصولي إِلى النََّهار. َكْيف ِلتباشير الزُّ

َموسِمها. أنَّ تَْغتال بَِهذه الوْحشيَّة. كان عمٌّ َصاِدق يَرِوي  

ِلي ِحكاية أْوجاعه َوأنَا أَشتَهي نِْسيَان َما أَسَمعه قَْبل أن  

يَستَِقر فِي ذاكَرتي. يَرِوي كعْصفور َهاِرب ِمن المطر  

يَخَشى السُّقوط ِمن َحافَّة اَلكِلمة عم َصاِدق يَعَمل َحاِرس  
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ْزَرعة ِلحاتم بِيه أحد األثْرياء. َوالِذي اِْعتَاد أن يَذَهب مَ 

إِلى المْزرعة فِي ُكل ِ َموِسم قَِطاف هُو وزْوَجته. وكانْت  

زْوجته َعُطوفَة تُْغِدق َعليِهم العطايَا واْلهدايَا. يْنتظرَها  

بَنَات عم ِ َصادق األْربعة ويْسعدون بِهداياَها َوَحالَوة  

بِسمة َوِهي البْنُت اَلُكبرى ِلعم ِ َصادق تَبلُغ  ِلسانَِها َكانَت 

ِمن اَلعُمر أحد عشر عاًما. بَُشوَشة الوْجه بَاِسمة الثَّْغر  

وكانْت تُحبَُّها َزوَجة َحاتِم بِيه فِي هذَا اَْلعام َطلبَت ِمن عم ِ  

َصادق أن تَأُخذها َمعَها إِلى َمسكنِها فِي القاهرة  

مْنِزل ووعْدته بِأنَّ تعاملَها كاْبنتَها  ِلتساعدَها فِي أَعَمال اَل

ص لََها راتبا تُْرِسله لَه ُكل ِ َشْهر وأن تَأتِي بَِها  وأن تُخص ِ

لَه ُكل ِ فَتَرة ِليراَها َوتِري إِْخوتََها لَم يَتَردَّد عم َصادق  

ووافق ِلَما رآه ِمن فَرَحة فِي َعْين اِْبنته. َكانَت السَّي ِدة 

عَاملَة بِسمة وكانْت ودوده ِلعم ِ َصادق  َصاِدقة وتحسُّن مُ 

وبناته إِلى أنَّ تََوفاَها ّللََاَّ بَْعد ثالثة أعوام. َكانَت بِسمة  

ِحين ذاك ُعْمُرها أربعة عشر عاًما. حزْنُت كثيًرا 

َوأَراَدت اَْلعَودة إِلى أَبِيَها وأخواتَها. وطلبْت ذَِلك ِمن 

ذها إِلى المْزرعة َحْيث َحاتِم بِيه. لَم يَتَردَّد فِي أن يَأخُ 
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أَبُوَها وأخواتَها وهناك طلب ِمنَها أََمام أَبِيَها أن تَعُود معه 

وأنََّها بِمثابة اِبنتِه ولن يْحرَمَها ِمن َشْيء بِبراءتَها وافقْت. 

َوبِثقَة أبوها فِي َحاتِم بِيه َوافَق بَلغَت بِسمة اَْلعام الثَّالثة 

تَها َوَكان ََل بُدَّ ِمن َعودتِها  واْلعْشرين َوتَقدَّم لََها اِ  ْبن عمَّ

فَاف. َعاَدت وقْبل  أِلبيَها وأخواتَها َحتَّى تَتِم َمراِسم الز ِ

فَاف بِأيَّام طلب أَبِيَها أكيًدا تعرفين صناعة القَهَوة   الز ِ

بِسمة/ لَْيس هُنَاك ِمن يَصنَع القْهوة أَفَضل ِمن ِي عم ِ 

دْت بِاْلقْهوة ِلوالدَها ناولَتْه  َصادق/ ِلنري ذَهبَت بِسمة وعا

إِيَّاَها وجلسْت تَْحت قدمْيه ورفعْت ِجْلبابه. َوأَحس بِدفيء 

فَمَها ُصْعق ِمن األْمر َوَسألَها َماذَا تَفعِلين قَالَت َحتَّى  

تَستْمتِع بَِطعم اَلقُوة. َهكذَا َعلَمنِي َحاتِم بِيه. يَقُول عمُّ  

لذَّاكرة إِلى َمراِحل  َصادق/ أَتَمنى أن تَزَحف بِي ا

اََْلَوْعي . هل يُْمِكن ِللذَّاكرة أن تَتَخطَّى ُصَورا أو تَحِذف 

ِذْكرى. ِحين أَنُظر ِلْلمْرآة بِداِخلي َرغبَة أن أَسَحب ِغَطاء 

ن خجال قَْبل أن تَفَضح  على َوجِهي أِلَقف أَماِمي َدوَّ

ٍّ اَلمِرير. أُدرك أنه عقا ب َمالِمحي الموشوهه بِواقِعي 

 على
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 يوم ملئت أحبالنا الصوتية بصيحات األمل

 وخدعنا بتنهدات وعود بالغد األجمل

 ذهبت أحالمنا إلى ما بعد عقارب الساعة

 بت كعصفورا بال عش أو باَلحري

مواطن بال وطن    

 

ت.هاني عز                                              . 
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الثقافيمشاركة شرفية للمستشار   

 عاطف محمد

 سر عم إبراهيم

 

في تلك المنطقة الشعبية بسيطة التفاصيل، والتى تموج   

بالبشر بين ذاهب وآت بين سعيد وحزين بين غاضب 

وهادىء، يدور أهلها فى مطحنة الحياة يجابهون  

مصاعب الحياة على أمل فرصة عيش عادلة ، لكن هذا 

ه َل تبتعد الوجه َل يمكن أن تخطئه أى عين ، أنه وج

اَلبتسامة عن ثغره أبدا وَل تفارقه لحظة، فدائما هو 

بشوش الوجه كثير الحمد يلهج لسانه بالشكر هلل والحمد 

على عظيم فضله، وكان صاحب الوجه الحامد الشاكر   

يحب السعادة وَل يهدأ قبل أن تنطلق الوجوه باَلبتسمات 



 

 9 

وتهدأ النفوس من األنين ،  الكبير قبل الصغير   

خصوصا األطفال  حتى أن األطفال أطلقوا عليهو   

" عم ابراهيم الحلو "فقد كانت ابتسامة هى سر جمال  

وجهه وحالوة لسانه كانت تفوق الخيال ، ورغم بساطة 

حياة عم إبراهيم ومعاشه الذى بالكاد يكفيه ألنه ينفق  

أغلبه على إسعاد كل أطفال المنطقة التى يقطن بها ،  

ادة في ذلك ، فقد مر عمره الطويل   فهو يجد غاية السع

وماتت زوجته ولم يرزقه هللا بولد ورضى بذلك ، فقرر  

أن يكون أبناء وبنات  المنطقة أبنائه،  يقابل هذا الطفل  

فيشتري له لعبه وتلك الطفلة يشتري لها حلوى وهكذا 

حتى أنه األطفال اعتبروه بابا نويل الذى يحقق أحالمهم 

ذى يصنع لهم الدنيا الجميلة زاهية البسيطة أو الساحر ال

األلوان   ، حتى أنك قد تسمع طفال يقول عندما يحضر  

عم إبراهيم سوف يشترى لى ماأريد  كأنه جد جميع 

األطفال  ، وتمر األيام والسنون ويزداد تعلق األطفال 

بعم إبراهيم الحنون ، وفى يوم اعتبره أطفال المنطقة  
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ظوا .....  غياب عم من أسوأ أيام حياتهم، فقد َلح

 إبراهيم  

 َلحظوا عدم وجود عم إبراهيم.... 

لم يظهر منذ يومين....    

ولم تشرق ابتسامته عليهم....    

 .افتقدوا مداعابته لهم ولعبه معهم .... 

ذهب بعضهم إليه فى شقته الصغيرة فوجدوه  مريضا 

بل شديد المرض َل يستطيع حراكا ، جن جنون األطفال  

ذلك وتجمعوا عند بيته وجلسوا لمؤازرته عندما علموا ب

، وفشلت محاوَلت األهالى عن اثنائهم بالمغادرة وترك 

المكان فكان الرد" لن نغادر قبل شفاء عم إبراهيم"  

قالوها بوجوه تحمل مالمح اَلصرار، حاول األهالى  

تقديم العالج حسب  تعليمات الطبيب ولكن لم يقدم  

ملة  ولم تتقدم حالته العالج من حالته الصحية قيد أن

الصحية أى خطوة،  فقد الوجه البشوش النضرة  

وأصاب الجسم الهزال ونال منه اإلعياء حدا كبيرا ، 
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ولكنه مازال مبتسما ومرت عدة أيام  على نفس الحال  

َل جديد ، فشلت أمور الدنيا وبقيت رحمة هللا ،   

واستيقظت المنطقة عند صالة الفجر على صيحات  

طفال الذين رابطوا أسفل بيت عم إبراهيم كان دعاء  األ

الدعاء حارا متألما ينفجر بال توقف ، دعاء جعل دموع  

الكثيرين تسيل بال توقف اجهش الكل فى البكاء  ، فقد  

كان دعاء األطفال صادقا نقيا بال زيف أو رياء خارجا  

من القلب يطلبون فيه من هللا شفاء عم إبراهيم َل أكثر  

لت أصوات األطفال تلهج بالدعاء بال وَل أقل ، وظ

توقف  مع موجات من البكاء الشديد دعت البعض أن  

 يتسأل ماذا بين هذا الرجل وبين هللا؟؟؟؟؟ 

ماهو السر حتى يسخر له هذا الكم من األطفال ليدعون  

 له ويرفضون التحرك من أسفل  بيته حتى يشفى ؟؟؟؟؟ 

 أنه الحب..... 

ليس له توجيه... حب  نعم الحب.... حب بال هدف حب 

هلل وفى هللا ... حب لصاحب اَلبتسامة والحنان ودفء 
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المشاعر واَلحتواء  ، وقد أثار منظر األطفال وهم نيام  

فى الشارع بعد إرهاق السهر والتعب خوفا وقلقا على 

عم إبراهيم الكثير من أهل المنطقة واشفقوا عليهم ولكن  

إلقناعهم بمغادرة ما باليد حيلة لقد فشلت كل المحاوَلت 

المكان  واكتفوا بتوفير أغطية لألطفال الذين اتخذوا  

الشارع سريرا لهم َل يهمهم أى برد أو أى مخاطر كل  

ما يهمهم شفاء عم إبراهيم ،  وعند الظهر تقريبا استيقظ  

األطفال على دوي هائل من التصفيق والزغاريد  

والصيحات فقد رأى األطفال ما لم يكن فى الحسبان 

شاهدوا أجمل مشهد فى حياتهم لقد ظهر عم إبراهيم من 

آخر الشارع بابتسامته المعهودة ظهر فارس النقاء  

والحب ظهر كأنه قائد عاد توا وهو منتصر فى أكبر 

معركة، عاد يحمل رايات اَلنتصار وصولجانات المجد 

عاد وهو  يحمل...... الهدايا واللعب لألطفال الذين 

وشفى عم ابراهيم الذى خرج  استجاب هللا لدعائهم

 مسرعا وهم نيام وأحضر لهم الهدايا ... 
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 كيف؟ ولماذا؟ وأين؟ 

 رب الملوك إذا وهب َل تسألن عن السبب ...... 

إنها إرادة هللا مستحيب الدعاء واسع الفضل والعطاء ،  

وبدأت فى الشارع  صورة وَل أروع  لو وصفتها  

عدسات الكلمات لعجزت عن الوصف ولو ألتقطتها ال

ماتم تصديق محتواها أنها مظاهرة حب لقد عاد الدم إلى  

القلب ، لقد قفز األطفال غير  مصدقين وطار كل منهم 

إلى عم ابراهيم ليشكلون عناقا كبيرا بفرح هيستيري  

دموعهم تنهمر بال توقف يحتضنون عم إبراهيم  

وألسنتهم تشكر هللا عز وجل على نجاة عم إبراهيم  

الحمد هلل الرحمن الرحيم على شفاء عم وشفائه يرددون "

إبراهيم" حتى أن جميع أهل المنطقة رددوا خلف 

األطفال الحمد هلل الرحمن الرحيم على شفاء عم  

 إبراهيم.....

نادرون هم أولئك الناس  الذين يكون العطاء دون 

 انتظار المقابل  أحد متعهم الخاصة.
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ب  العطاء هو أول عطر نوراني يخرج من شجرة الح

 ليغمر الكون فرحا . 

السر في العطاء َل يكمن في مجرد العطاء فحسب، بل  

في إحساسك بأنك تتحول إلى شخص أفضل قادر على  

 العطاء بحب . 

 العطاء دون حب َل قيمة له.. ... 

أعمار األمهات واألباء  َل تقاس بالسنين بل بما  

 استودعه هللا في قلوبهم من خير العطاء وحب  األبناء  . 
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 المركز االول 

 بقلم  إنچي محمد 

 بعنوان "انتحار ميت " 

 

السماء تُمطر  صرخات ، فتُغرقهم  ألماً يشق صدورهم  

 ، فتنزف قلوبهم حسرة ... 

مرت رحلة عمرها  أمام عينيها ، وأحالمها الصغيرة  

 تقُبر ممن ظنت أنهم هم معينيها ...

بالجامعة ... فغاية ُحلمها أن تُنهي  دراستها وتلتحق   

معلموها و أقرانها يتنبأون لها بمستقبل مشرق ، صوت 

حيها  ُمصفقاً ، طالباً  األستاذ عمر يخترق أذنيها  وهو يُ 

 من جميع زمالئها أن يحزوا حزوها .. 

عادت من المدرسة تتراقص فرحاً ، ودرع التفوق بين  

 يديها  ، تبحث عن أمها وصياحها يمأل الوجود .
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على فاهها واإلبتسامة تمأل وجهها   وضعت األم يدها

 قائلة : 

لدينا ضيوف .-  

تخشين  يا أمي من أن يصيبني سهم حاقد ... -  

دعِك من خرافاتك هذه ...وأسرعي بتجهيز حالك -

 لمستقبل حقيقي ، مزهر ، تتنعمين فيه... 

بكت الصغيرة وتوسلت للجميع بأن يدعوها تحيا، لم يجد 

 صوتها صدى ... 

الت طفلة ليس بمقدورها أن تقرر هي صغيرة ،  ماز

مصيرها ..فهل هناك عاقل يرفض عريس بمواصفات 

كهذه !حتى عمره الذي تخطى األربعون سيُثقل 

 عالقتيهما ... 

أخذت تُحيك الحيل حتى تُغير قدرها ، ولما أعيتها 

المحاوَلت ، استسلمت استسالم  بحار فقد قاربه ،  

األمواج وهو   ومجاديفه في عرض البحر ، وأخذ يالطم

 متيقن أن مصيره قد ُحسم .. 
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انطفأت كل كشافات األمل داخلها ، تبدل الوهج الذي  

كان يزين طريق مستقبلها بعتمة َل تستطيع معها أن 

 تتحسس بأي موضع أصبحت … 

التف الجميع حولها ، يباركون ويهنئون ، تستصرخهم  

 بصمت  ميت أن يغيثوها ..

ة إياها بأَل تترك قطعة منها  تشبثت بيد أمها  مستحلف

قرباناً لشيطان مظاهر زائفة ..نهرتها األم ، و شاركت 

 البقية في مراسم تشييع جنازتها ... 

ردائها األبيض يُطبق على صدرها ، وكأنه كفناً أُحكمت  

طياته ، دقات قلبها تتعالى فوق أصوات الدفوف ، 

قضبان أنفاسها تتالحق  كسجين هائج يود لو حطم 

 محبسه ... 

لم يمضي سوى يومين وفي اليوم الثالث ذهب األقارب  

واألصدقاء للمباركة ، أخذت ضحكاتهم تتعالى ، 

وعيونهم زائغة تجوب هنا وهناك تُثمن أشياء ظنوا أنها  
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نفيسة أمام عمراً كامالً قد يمضي وَل يفي ولو بالقليل 

 منها .. 

ق جلسْت تتأمل في صمت ،  ضحكاتهم ورقصهم فو 

 أشالئها المحطمة ... 

علت األصوات وتداخلت حتى صار الجميع أشباح  

 تطاردها لم يََدعوا  لها طريقاً أخر لتسلكه  ... 

قررت أن تنسحب من عالم الظلم خاصتهم  ، ذلك العالم  

الذي اغتال براءتها  ، إلى عالم أخر َل ظلم فيه ،  

 وجدت طريق الشرفة ممهداً فحلقت في الفضاء .. 

ُمغلقتان ، وجسدها ممدد ، َل تشعر إن كان  عيناها

 يالمس األرض أم يسبح في الفضاء . 

أهذا هو العالم اآلخر ! هل تحقق ُحلمها وتخلصت من 

 ذلك الكابوس الذي عاشته لثالثة أيام متتالية  ؟ 

هل سيغفر هللا خطيئتها التي لم تكن سوى رغبة في  

 الحياة !
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واء حلمها  ودعت ذلك العالم  الذي لم يستطع احت

الصغير ، وعندها يقين أن هناك حياة أخرى بانتظارها  

 َل قهر  بها    ... 

 

 إنچي  محمد
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 المركز االول مكرر

 سلوى فاضل 

 معزوفة حرب

 

كانت تتوارى عن األنظار، تسجل وتوثق األحداث 

المحيطة بها من دمار، تدوي من حولها أصوات 

لباحوراء الصيف بالرغم القذائف، تحول طقس المكان 

من انهم بشدة زمهرير الشتاء؛ فالنيران مندلعة 

باَلرجاء، تعج المكان؛ فتأكل كل ما تحط عليه من 

 مباني وأثاث وأناس، إنها الحرب نعم هي الحرب.

عادت بذاكرتها لعام مضي اتت لتلك البلدة المشهورة   

  بعراقة المعمار يشهد لها بكثرة الخضرة والحدائق تُشبه

الِجنان، نظرت حولها بحسرة على ما باتت عليه من  

دمار؛ فاقت من شرودها على صوت قذيفة تستهدف 
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المكان تحركت مسرعة تركض بكل ما اوتيت من قوة، 

 هروبا من موت كاد ان يكون محققا.

بعد فترة وقفت تلتقط أنفاسها بصعوبة، نظرت حولها 

فوجدت انها ابتعدت بقدر كاف وَلزالت تسمع صوت  

الصرخات واإلستعاثات، كما تسمع صوت انفاسها  

المطالبة بالهواء، صوت طلقات نار غزيزة ومتوالية 

دون توقف سارت بحذر تقترب مرة أخرى، بعد ان  

اقع مأسويا  جعلت كاميرتها جاهزة؛ لتسجل وتوثق و 

 مريراً.  

انسابت دموعها وهي تري القتلى والمصابين، انتبهت   

حواسها لطفلة صغيرة بعمر الزهور تبكي وتنتحب 

تنادي والدتها التي فقدت حياتها تتوسلها أن تجيب، 

انسابت دموعها ألما عليها، والتفت للجهة األخرى  

توثق؛ فوجدت سيدة عجوز بالكاد تستطيع الحركة تدفع 

ي ذو عجل يجلس عليه زوجها المسن غارق في  كرس

دماءه، يطالبها ويتوسلها تركه والهروب، ازداد بكاؤها، 
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وتحركت لجهة أخرى تكمل عملها فوجدت أم تمسك بيد  

طفلها تبثه األمان الذي تفتقره تحدثه بأنه بات بأمان، 

وبجوارها أب يحاوط عائلته يتحرك بهم مسرعا لمكان  

ن، بعد قليل وجدت فريق من أخر يظن أنه قد األما

اَلطباء والمسعفين يحاولون إسعاف المصابين، 

متجاهلين إصاباتهم يتحملونها في سبيل غوث من هم  

للرعاية الطبية محتاجين؛ فاوقفت كاميرتها وتوجهت 

لتساعد قدر استطاعتها، انتظرت حتى هدأت األحوال،  

 ثم أدارت كاميرتها إليها ووقفت أمامها تتحدث

نا مراسلة صحفية، َل أهمية َلسمي فمثلي هال ا-

كثيرين، جئت هنا ألسجل ما يعانيه أهل هذه المدينة منذ 

اندَلع الحرب بها فهي بالقريب كانت مقصد للسائحين، 

 أما اآلن ... 

اتسعت عينها وشردت لثواني عندما لمحت إحدي جنود  

الدولة المعتدية، شعرت انها قابلته بالسابق؛ فضيقت  

اول التذكر، لم تضع الوقت؛ فحملت معدتها  عينها تح
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واسرعت خلفه تهرول إليه وتنادي حتى التفت إليها 

انتظرها حتى وصلت إليه، وقفت امامه تحاول التقاط  

 انفاسها بصعوبة، تحدثت وَلزالت انفاسها تتصارع 

هال انا مراسلة صحفية، اعتقد انني تقابلت معك سابقاً -

ت ببلدتكم حادثة ارهابية  ربما من عدة أشهر، عندما حدث

وقدقاموا بإحتجاز مجموعة من الرهائن وكنت أنت أحد 

الجنود المشاركين في القبض على أولئك اإلرهابين،  

 أعتقد انك الضابط ...

 قاطعها بجدية وعلى وجهه ابتسامة عملية

َل يفرق اَلسم سيدتي، هل أنت من أهل المدينة هنا، -

 أم... 

دية وبعض التأنيبفعلت مثله، قطعت حديثه بج  

اتذكر حديثك معي وقتها، فقد حدثتني إنك ترفض  -

اإلرهاب بكل صوره، وللعجب اَل تري أن دولتكم  

تمارس اإلرهاب على مدينين تلك الدولة تروعهم 

 وتروع أطفالهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم للحياة.
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سيدتي من كنت تحدثيه كان ضابط يقبض على -

ن هددوا أبناء دولته التي مجموعة من اإلرهابيين الذي 

يدافع عنها، جندي في حالة ِسلم، أما أنا األن فجندي في 

 معزوفة حرب 

 نظرت إليه متعجبة مما نطق، فأبتسم وتحدث،

نحن هنا كفرقة تؤدي معزوفة يمتثل أفرادها للمايسترو -

كل منهم يعلم متي يعزف ألته، إذا لم يفعل أحدهم 

وفة حرب، ربما  صارت نشاذ، ونحن هنا من أجل معز

يوما إن صرت حاكم لدولتي أنفذ ما تحدثت به سابقاً 

 ويعم السالم.

 ردت عليه متهكمة 

ربما وقتها تكون أنت وقتها مايسترو لمعزوفة حرب  -

 أخرى أكثر دموية مما نحن بها اآلن.

 أجابها بذات البسمة، يحرك رأسه باحتمالي

ربما.-  



 

 25 

يكملون نشاذهم   القى أخر كلماته ورحل يتبع أفراد كتيبته

ذهبت إلى مخبأ قريب، وهناك ادارت  الدامي، أما هي 

معدتها لتشاهد ما سجلته من حوار، ابتسمت بسخرية، ثم 

حملتها وتحركت تكمل رحلتها أو لتنهيها؛ فبتلك المرة  

حطت قذيفة لم تكد أن تتحرك حتي أحترق المكان،  

ها واحترقت معه ولكنها دفعت معدتها بعيداً قبل أن تلتهم

النيران، تذرف دموع الحسرة واأللم، تودع عمرها  

وذكرياتها وأحالمها، تتمني أن يعثر علي معدتها من 

يخرج محتواها إلى النور، تتمتي ان يسود العالم كل 

 معزوفات السالم َل الحروب. 

فاضل سلوى  
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 المركز الثانى 

 سارة محمد عبد الفضيل 

 

 في ستاد كوبنهاجن

بالسيارات، وأناس ينتظرون بشغف، طريٌق شاغر 

يتبادلون الصفير، والتلويح باألعالم، بعضهم اضطر أن 

يعود أدراجه مرة أخرى لعدم اتساع المكان لركن  

سيارته، لكن هذا لن يعكر صفو يومهم، إنه يوم َل  

 يكرر، لقاء القمة. 

المدرجات مكتظة بالجماهير الذين حضروا قبل حضور  

املة، َل يتوانون عن التشجيع، المباره بثالث ساعات ك

 ورج أركان اَلستاد بهتافات من أجل فريقهم المفضل. 

مر الوقت سريعا، وحضر الفريقان، يؤدون مرانهم  

، قبل البدء، بينما الجميع منهمكا في تحية َلعبه   األخير
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المفضل، حضر محمود مع آخر صفوف المشجعين، 

وس تفقد بنظره  إلى الدرجة الثالثة، وجد بالكاد مكانا للجل

الجماهير من حوله وهو يبتسم، جلس لدقائق معدودة 

ورفع تلك القبعة التي تحمل علم فريقه المفضل فوق  

رأسه، وصاح ببعض الهتافات مع الجماهير، ثم هم 

واقفا ينفخ في بوقه، وهو يبتسم بخبث ترك محمود 

 كرسيه وترجل بين الجماهير. 

جعلته يتوقف،  نظرة واحدة إلى تلك الشاشات الكبيرة

 ويحادث نفسه بغضب

إنها مارية، كيف لها أن تحضر، ألم أؤكد عليها أن -

 تبقى في المنزل، لماذا لم تنصاع ألوامري 

 ثم ضرب رأسه بيده بقوة وهو يردد

يارب، لقد أحضرت الولد معها، ماذا عساي أن أفعل  -

 اآلن، لم يتبقى سوى عشر دقاق وينتهي كل شيء.

كانهما لكن اَلستاد أقيم على حاول أن يبحث عن م

مساحة أرض شاسعة، تستوعب أكثر من خمسين ألف  
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مشجع، تلتقط لكل منهما لحظة ، وربما َل تعيدها ثانية  

 حتى تنتهي المبارة.

الوقت يمر وقلبه يخفق بشدة، يهرول في مكانه  

ويضرب األرض بقدمه، َل يعرف ما عليه أن يفعل،  

يديه بحنان، نظر خلفه استوقفته تلك اليد التي أمسكت ب 

فابتسم له ذلك الطفل، رفع أنامله الصغيرة حامال بعض 

الحلوى كي يقدمها إليه، رغرغت عينيه بالدموع، ربت  

 على كتف الطفل، وقبل يده ومضى من أمامه

ألقى نظرة نحو اَلستاد فوجد المزيد منهم، كاد يجن 

 حينها وبدأ يعلو صوته 

تفقوا أن يحضروا  يا إلهي، هل جميعهم اليوم قد ا-

األطفال، كيف لي بأن أخرجهم جميعا من هنا، وما هو 

 ذنب هؤَلء البرآء بما يفعل ذويهم 

هل أتركهم جميعا تحل عليهم لعنة آبائهم، من منهم اآلن 

األحق بالموت، من أشرك باهلل، وزنى، وشرب الخمر،  

 وقتل األبرياء، وشرد األطفال، ويتمهم
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ث مع نفسه بعد أن خشى  كان محمود مندمجا في الحدي

أن يفهم لغته أحد، فدفعه أحدهم بقوة ثم أمسك بيده، 

 حادثه قائال 

عليك بالحرص على نفسك، كادت تلك الشماريخ أن -

 تصيب رأسك. 

كاد الدم يتجمد في عروقه وهو ينظر لتلك النيران 

المرتفعة فوق رأسه، ابتلع ريقه بسهولة، فوجد ذلك  

ته، مسحها بيده وهو يقول الرجل تسيل نقطة دم من جبه

 له برفق 

لقد أصبت جبهتك ، سامحني-  

 رد بابتسامة 

َل عليك، المهم أنك بخير، "أفسح له الطريق وأجلسه  -

 مكانه"، أجلس حتى تهدأ، وسأحضر لك بعض الماء. 

هوى بجسده على الكرسي، كادت دموعه أن تنهمر، 

لكنه أمسك بها في آخر لحظة، نظر في ساعته، لم يتبقى 
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سوى ثالث دقائق فقط، هم بالوقوف، ونظر نحو الملعب  

 فوجد الالعبون قد ذهبوا َلرتداء مالبس اللعب  

هرول نحو مقعده مسرعا، حمل حقيبته وأحتضنها، 

، يرجو بداخله أن بحث عن السلم وعينه على الباب 

يتوقف الوقت حتى يمضي هو بعيدا بما يحمله، تبقت 

 دقيقة واحدة نظر لهم وقلبه ينفطر، يردد سامحني يا بني

خرج وجد السيارات متراصة وذلك البحر َل يبعد 

ا اوتي من قوة دقت آخر إنذار لها  كثيرا، هرول بكل م

وهو يحملها ويسقط في البحر، انفجرت، تدافع اللهب ،  

 وتناثرت أشالئه على تلك االمياه 
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 المركز الثانى مكرر 

 اسم كاتبة العمل/ هدى مرسي ابوعوف

 الحلم الجميل 

 

فى شقة بسيطة فى أحد المناطق المتوسطة، تعيش يمنى  

سيدة فى األربعين من عمرها لكن شكلها أصغر بكثير 

وكأنها شابة عشرينية جلست فى غرفتها تستريح من 

طويل، استلقت على سريرها وأغمضت  عناء يوم 

عينيها لتنعم ببعض الهدوء،وإذا بصوت ابنتها تناديها  

 قائلة: أمى ..أمى أجيبينى أمى أمى . 

فتحت عينيها ونظرت إليها فى ضجر قائلة: أمى .. أمى 

ما بِك أَل تعرفين شيئاً سوى هذه الكلمة ؟! ماذا تريدين 

 ؟
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غضبين هذه األيام  عبست ميسون قائلة: ماذا بِك يا أمى ت

 بسرعة ؟ 

اعتدلدت وأخذت نفسا وزفرته قائلة : ليس بى شئ يا 

 قدرى قولى ماذا تريدين ؟ 

 ضحكت قائلة: أنا جائعة أريد تناول الطعام؟ 

نفخت بضيق: اذهبى إلى أختك ميار لتضع لكى بعض 

 الطعام هيا .

 عبست قائلة: طلبت منها ورفضت قالت أنها تذاكر . 

قائلة: اذهبى إليها مره أخرى وقولى  جزت على أسنانها 

 لها أمى تأمرك بذلك . 

خرجت ميسون مسرعة وذهبت إلى أختها. أتى زوجها 

أيمن )و هو أكبر منها بخمس سنوات ولكن يبدو كأنه  

فى الستين من عمره( إليها قائال: يمنى أعدي لى كوبا  

 من الشاى فرأسي تؤلمنى كثيراً. 
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عده أنت لنفسك أو نفخت فى ضجر قائلة: أنا متعبة أ

 اطلبه من ميار . 

عبس قائال: اتركي الفتاة لمذاكرتها فهى فى سنة مهمة،  

وأعدي الشاى وأيضاً انظري على معتز هل انتهى من 

 حل المسائل أم َل ؟

جزت على أسنانها قائلة: ولماذا تركته قبل أن ينتهى  

 سيلعب ولن يكمله، أيجب أن أفعل كل شئ؟! . 

لت منه ماعدت أتحمل، كدت أبرحه زفر قائالً: لقد مل

 ضربا فأنا مرهق جدا من العمل . 

 زمتت شفتيها وقالت فى عقلها :

أَكلُّ يومٍّ هكذا ومتى تكون غير متعبا ،وأنا أيضاً متعبة  

 لكنك َل تقدر هذا، يا هللا لقد تعبت من هذا البيت . 

نظر إليها محرجا: أنِت تعلمين أنى أعمل وقتا اضافيا،  

المال لشراء السيارة ،وأعود متعبا وَل أتحمل لجمع 

 دَلل معتز ومماطلته . 
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أخدت نفسا وزفرته: أعلم ولكن تعبت فالحمل أصبح 

 ثقيالً على، سأذهب ألعد الشاي وأرى معتز . 

خرجت إلى المطبخ وهى تتمتم فى سرها : ألم تسمع  

عن كلمة شكراً أو سلمت يداِك ،أَل تشاهد األفالم وتسمع  

لجميل الذى يقوله البطل للبطلة ،وكيف يحلق بها  الكالم ا

فى السماء بأجمل الكلمات ويجعلها تشعر بالسعادة ألنه 

معها لقد مللت من هذه الحياة ولم أعد أجد بها شيء 

يبهج لوَل خوفى على أوَلدى لفررت من هذا البيت  

 الكئيب. 

وإذا بأيمن يأتى إليها قائالً: انسي أمر الشاى سأذهب 

صل بى صديقى وأخبرنى بأنه وجد السيارة التى اآلن، ات

 أريدها .

نظرت إليه بعدم تصديق ولم تجب فهو كل يوم يذهب  

ويقول لها نفس الكالم وَل يحضر شيئا، فهم نظرتها 

وعلم ما بها فتنهد قائال:أعلم أنِك مملتي من هذا األمر، 
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ولقد مملت البحث عنها وتعبت أكثر منِك، ولكن صديقى  

يقول أنها جيدة .هذه المرة   

وتركها وخرج مسرعا قبل أن يتأخر، دخلت إلى  

غرفتها مرة أخرى وهى ساخطة وغاضبة،سمعت 

صوت أغنيه الحلم الجميل لهانى شاكر تأتى من الخارج 

: أطفأي هذه األغنية يا ميار َل أحبها  فقالت بصوت عالٍّ

 أَل يكفينى ما أنا به .

أعلم لما   أجابت ميار من الخارج: حاضر يا أمى َل

 تكرهينها .

لم تجبها يمنى وأخذت نفسا وزفرته وأغمضت عينيها 

وهى تقول: متى أفقد ذاكرتي وأنساكم وأبدأ حياتى من  

جديد، أفنيت حياتى فى هذا البيت كخادمة ،وَل أحد  

يقدرنى فأنا مازلت شابة يافعة أحتاج إلى اإلستمتاع 

الخطبة لم بالحياة وهذا الرجل َل يهتم بى، حتى فترة 

يقل لى كالما حلوا ككل الفتيات،ولم يحضر أية هدايا  

 كان فقط يجمع النقود إلتمام الزواج  . 
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أخذت نفسا وزفرته مرة أخرى وذهبت فى نوم عميق  

،استيقظت على صوت زوجها قائالً: استيقظى يا يمنى  

 فقد وجدت السيارة التى ابحث عنها هيا بسرعه هيا . 

؟! هل وجدتها حقا ؟قامت إليه مسرعة: ماذا  

ابتسم سعيداً: نعم وسننزل اآلن نعاينها وإن أعجبتنا  

سنشتريها ونذهب بها في نزهة هيا غيرى مالبسك 

 بسرعة .

فرحت يمنى جداً وأسرعت وارتدت ثيابها وخرجا معا،  

أعجبتهم السيارة وأتما شرائها وعادا بعدها و أخذا 

واألطفال   األوَلد وذهبا بهم إلى نزهة،وكان الكل سعيد

تغنى بفرح وسعادة ،وفجأة ظهرت سيارة كبيرة أمامهم 

فحاول أيمن أن يتفاداها، فانقلبت بهم السياره عدة مرات 

وانفجرت، فُتح باب يمنى ووقعت منه قبل اَلنفجار،  

وطارت إلى الجهة األخرى فى مشهد عجيب،وقعت  

أمام سيارة شاب ثالثينى، فزع منها وتوقف ونزل 

ها،فوجدها مصابة برأسها فحملها بسيارته لإلطمئنان علي
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و ذهب مسرعا فى عكس اَلتجاه الذى أتت منه  

سيارتهم، ولم يرى الحادث ولم يعرف أنها كانت بهذه 

السياره التى انفجرت، وصل المشفى حملها ودخل بها  

مسرعا، أتت إليه بعض الممرضات وأحضرن سريرت  

عافات  نقاَل وضعها عليه ودخلن بها،أجروا لها اإلس

وأدخلوها غرفة حتى يأتى الطبيب و يراها،جلس الشاب  

إلى جوارها يتأمل جمالها ويقول بصوت خفيض : ما  

أجمل هذه الفتاة، لقد سحرتنى من النظرة األولى، َل 

أعلم ما بى منذ رأيتها وقلبى تعلق بها،َل أعرف ماذا  

 سأفعل بعد أن تفيق وتذهب .

ها وتأوهت قائلة :  وتنهد وظل ينظر إليهاها فتحت عينا

 اه رأسى ماذا حدث وأين أنا ؟ 

أسرع إليه الشاب قائالً : كيف حالك اآلن ما الذى يؤلمك  

 هل أنادي الطبيب ؟ 

يمنى وهى تتأوه :َل أعلم؟! أشعر بألم شديد فى رأسي، 

 وَل أذكر أى شئ وَل أعلم ما الذى حدث .
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حزن الشاب جدا ألجلها وخرج مسرعاً يبحث عن  

خبرته الممرضات أنه يقوم بجراحة وسياتى  الطبيب، فأ

إليهم بعد قليل، فعاد إليها مسرعاً واقترب منها قائالً :  

 سيأتى الطبيب بعد قليل َل تخافى .

 نظرت إليه قائلة : هل تعرفنى ماهو اسمى َل أذكره ؟

صدم الشاب قائال : ماذا ؟! أَل تعرفين من تكونين؟ أَل 

؟!تذكرين أى شئ أو ماذا حدث لِك   

أمسكت رأسها وتأوهت : َل أذكر اسمى حتى،وأشعر 

بألم شديد فى رأسى ) نظرت إليه ( هل تعرفنى ؟ ماهو 

 اسمى ؟ 

 تلجلج الشاب قائالً : كيف ذلك هل فقدتى ذاكرتك ؟ 

و سكت قليالً وبدأ يفكر ماذا يفعل،فهو َل يعرف عنها 

أى شئ ولكنه عشقها ،وقد أتت إليه فرصة لتكون معه  

هذه الفرصة ،أم يتركها فمؤكد أن لها حياة   هل ينتهز

ولها من يحزن ألجلها ،فنفخ فى ضجر ولم يجبها بشئ  
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،فتعجبت من تصرفه وقالت وهى تتأوه : ماذا أَل تعرف 

 اسمى أنت أيضاً ؟!

نظر لها متحيرا أيخبرها أنه َل يعرفها ويضيعها من 

يده، أم يكذب عليها ويبقيها معه فقد عشقها وَل يعرف 

ا يفعل ،ظل صامتاً لبعض الوقت َل يعرف ماذا  ماذ

يجيب وهى تنظر إليه و تنتظر رده،حتى قطع هذا 

الصمت صوت دق الباب ودخول الطبيب، طلب منه 

الطبيب الخروج للخارج لفحصها،وقف أمام باب الغرفة  

فأتته فكره أن يتصل يسأل أحد أصدقائه ،وبالفعل اتصل 

ث أى حادث فى به وطلب منه أن يعرف إن كان قد حد

المكان الذى وجدها به أم َل ،فطلب منه صديقه أن  

ينتظره بعض الوقت لجمع المعلومات ،خرج الطبيب 

 من الغرفة فأسرع إليه قائال : كيف حالها ؟  

الطبيب : أشك أن اإلصابه تسببت فى فقدان الذاكرة،  

وسأجري لها بعض الفحوصات ألتاكد إن كان فقدانا  

 دائماً أم مؤقتا .
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هز الشاب رأسه وهو يفكر فى األمر وهو َل يعرف 

يقه  ماذا يفعل، حتى رن هاتفه،فأمسكه وأجاب، كان صد

أخبره أنه لم تحدث أى حوادث فى المكان الذى أخبره  

عنه،والحادث الوحيد الذى حدث كان فى الطريق  

المعاكس،وقد احترقت السيارة بالكامل ولم يبق منها 

ملة وذهب الشاب إلى  أحد، أنهت يمنى الفحوصات كا

 الطبيب وسأله : هل فقدان الذاكرة دائم ؟ 

 الطبيب : َل، مؤقت . 

 حزن كثيرا وتنهد قائالً : ومتى ستعود لها ؟

الطبيب : َل أحد يعلم قد تبقى على هذا الحال أعوام أو 

 أيام .

عاد إليه األمل قائالً : هل هناك شئ يساعدها على عودة  

 الذاكرة ؟

ا ذهبت إلى مكان كانت تعيش به قبل الطبيب : نعم إذ

الحادث، وفى هذه الحالة ستنسى كل ما عاشته فى هذه 

 الفتره كاملة . 
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وجد أنها فرصته ليعيش مع حبيبته التى وجدها أخيرا، 

حتى ولو لفتره مؤقتة،فيكفى أن تكون معه ويسعد  

بقربها، شكره وعاد إليها بغرفتها كانت تنتظره،نظرت  

خبرتنى من تكون وما اسمى وماذا إليه قائلة : هال أ

 حدث لى ؟ 

فكر قائالً :اسمي فارس ؛وأنِت زوجتى، وقد تشاجرنا  

وانفصلنا، ولكن الحب الذى بيننا أكبر من أن يضيع  

بسبب شجار تافه،وأنا أعتذر لِك وأعدك أنى لن أكررها 

 مرة أخرى ،أرجوكي سامحينى حبيبتى .

 تعرف ونظر إليها مترجيا نظرت له لبعض الوقت َل

هل تصدقه أم َل، أخذت نفسا وزفرته قائلة : وما اسمى  

 ؟

ابتسم : نغم اسمك نغم وأناديكى بنغم حياتى، وفقدانك 

الذاكرة بسبب غضبك منى )أمسك يدها وقبلها ونظر  

 إلى عينها( سامحينى أرجوكي لم أعد أتحمل بعدك .
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لم تتحمل يمنى نظراته التى أوجعت قلبها،ولكنها َل تعلم 

ا تفعل هل تصدقه ولما سيكذب؟ فقررت أن تعطى ماذ

نفسها فرصة للتأكد قائلة : سوف أفكر فى األمر ولكن 

 أريد أن أعود إلى البيت . 

نظر لها بعشق : سأعيدك الى بيتى، لنعيد حبنا من 

جديد، سنخرج من هنا إلى جنتنا الصغيرة ونبدأ من 

 جديد .

 ترددت قائلة : لكننى خائفه من ....

قاطعها ووضع إصبعه على شفتيها ونظر لها قائالً : لن  

أتعجل فى اإلقتراب منِك سأعطيك الوقت لتفكرى، 

 فعشقى لِك سيجعلك تصدقينى .

كانت نظرته تذيبها وَل تعرف ماذا تفعل فهزت رأسها  

بالموافقة، وخرجت معه ووصلو إلى شقته وأمام باب 

أقدمه لِك أن  الشقة نظر لها قائالً : انتظرى أقل إعتذار 

تدخلي محمولة على ذراعي ولو استطعت لحملتِك  

 وخبأتِك فى قلبى .
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ولم ينتظر ردها وحملها ودخل بها، أغلق الباب بقدمه 

وأنزلها فى البهو، وبدأ يريها الشقة قائالً : لم أستطع أن 

أعيش بالشقة القديمة فأشتريت هذه،ولكن لم أتحمل بعدك  

أتنفسه ،َل أريد أن نبقى   فأنِت نغم حياتى والنفس الذى

بعيدين أكثر ما عدت أرى طعماً للحياة بدونك يا عشقى 

 األول واألخير.

أمسك يدها وقبلها ونظر إلى عينيها مترجيا ،لم تتحمل  

نظراته التى أسرت قلبها وكلماته التى أذهبت عقلها، 

وأرتمت بين ذراعيه قائلة : وأنا أيضاً سامحتك رغم 

ولكن َليمكن لعاشق مثلك أن يؤلم أنى َل أذكر أى شئ، 

 حبيبته قد يكون خطأ غير متعمد . 

حملها ولف بها فرحاً ثم أنزلها وقبلها فى جبينها قائالً :  

هيا ننزل نشترى مالبس جديدة لِك فأنا أريد كل شئ  

 جديد فى حياتنا .

فرحت ونزلت معه واشترى لها ثياباً كثيرة، وتناوَل  

مة ،وعادا وهم سعداء جدا  الطعام فى أحد المطاعم الفخ
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ومر عليهم عدة اشهر وهم على هذه الحالة ،كان  

يخرجها كل يوم لم يتركوا مكانا لم يذهبوا إليه، كان 

يفعل كل ما يستطيع إلسعادها ،ويقول لها دوماً أجمل  

الكالم ويغمرها بمشاعره وعشقه ،ورغم كل هذا كانت  

هو،حتى  دائماً تشعر أن هناك شيئاً ينقصها َل تعرف ما

أخذها يوماً إلى إحدى الحدائق كانت قريبة من شقتها 

التى كانت تعيش بها،وقف فى الشارع التى كانت تسكن  

به لشراء بعض األشياء من محل بقالة كبير بجوار 

منزلها،تركها فى السيارة ونزل، نظرت هى إلى الشارع 

وبدأت تشعر بحنين إلى المكان،فنزلت من السيارة 

لمنزل الذى به شقتها التى كانت تعيش  واقتربت من ا

بها، وبدأت تتذكر كل شئ،تذكرت زوجها أيمن وأبنائها  

،وتذكرت من تكون وتذكرت الحادث الذى حدث لها، 

وارتعبت على ابنائها فأسرعت إلى شقتها ،خرج فارس  

من المحل ورآها وهى تصعد الدرج وقف يتابعها 

تنادى  ليعرف ماذا يحدث، فسمعها تدق باب شقتها و 

على أبنائها، ففهم أن ذاكرتها قد عادت لها ،كاد يصعد 
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إليها لكنه أيضاً تذكر كالم الطبيب، بأنها لن تتذكر 

أيامها معه،ولن تغفر له كذبه عليها،ففهم أنه خسرها  

فأسرع الى السيارة حزيناً يبكى عليها ،أما هى ظلت  

تدق الباب وتنادى على أطفالها وزوجها لكن لم يجبها 

،حتى فتح باب الشقة المجاورة، وما أن رأتها   أحد

صاحبة الشقة كادت تفقد الوعى من الرعب فقد ظنتها  

شبحا ،مما زاد خوفها وصرخت بها قائلة : ماذا حدث 

 أين زوجى وأبنائى ماذا حدث لهم .

هدأت قليال السيدة وقالت : أنِت ما زلِت حية كيف ذلك  

ى طوال هذه ألم تكونى معهم فى السيارة؟! وأين كنت

 الفترة ؟

صدمت يمنى قائلة : ماذا؟! أى فترة أنا َل أذكر شيئاً 

 سوى الحادث وَل أعرف حتى كيف جئت إلى هنا .

ففهمت السيدة أنها كانت فاقدة للذاكرة ،وأنها حتى اآلن 

َل تعلم بوفاة زوجها وأبنائها،ولم تعرف كيف تخبرها  

ليأتوا إليها، باألمر فادخلتها إلى شقتها واتصلت بإخوتها 
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وجلست معها حتى أتوا وعندما رأوها أسرعوا إليها 

واحتضنوها وهم يبكون ،فتعجبت وسألتهم قائله : أين 

 أبنائى وزوجى أريد أن اطمئن عليهم ؟

ففكر إخوتها أن يتحدثوا إليها فى شقتها أفضل، دخلوا  

جميعاً الشقة وهى لم تتوقف عن السؤال عن أوَلدها  

إخوتها بما حدث فلم تتحمل الصدمة وزوجها، فأخبرها 

ووقعت فاقدة للوعى،فوضعوها على سريرها بغرفتها، 

وبعد بعض الوقت  أفاقت ونظرت بالغرفة وتذكرت 

األمر وانفجرت فى البكاء، وهى تتحسر وتتألم عليهم  

فهى حتى لم تحضر دفنتهم،وإذا بأغنية هانى شاكر 

دث عنها) الحلم الجميل ترن فى أذنها وكأن الكلمات تتح

كل شئ راح كله اتدمر كله اتكسر وفضيت علينا الدار( 

وازدادت فى البكاء وإذا بيد تربط على كتفها قائله : أمى  

 الحبيبة استيقظى أتبكين وأنِت نائمة ؟!

فتحت يمنى عينبها ونظرت إلى ابنتها ميار وهى تقف  

إلى جوارها ،ففركت عينها عدة مرات بعدم تصديق  
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،وقامت مسرعة تمسك بها وتتحسسها للتأكد أنها حقيقة 

وليست خيال،فضحكت الفتاه قائلة : ماذا بِك يا أمى هل  

 أصابِك شئ ؟

فاحتضنتها يمنى وهى تأخذ نفسا وتزفره عدة مرات 

ها قد عادت إليها وهى تقول : كابوس يا وكأن روح

 ابنتى إنه كابوس وذهب الحمد هلل لقد ذهب الحمد هلل .

أتت ابنتها الصغيرة ميسون وأسرعت إليها قائلة : أمى  

 أتحتضنين ميار وأنا َل ؟ هيا احتضنينى أنا أيضاً . 

فابتسمت يمنى وفتحت ذراعيها لها فأتت وارتمت فى  

د هللا وتقول فى نفسها: أنتم  حضنها،فاحتضنتها وهى تحم

السعادة الحقيقه، هذا الكابوس أفاقني وكأنه صاعقة 

ضربتنى، لتعيدنى إلى رشدى ،الحمدهلل أنكم معى وفى 

 حياتى، فأنتم مكسبى الحقيقى وأنتم سر سعادتى .

أتى زوجها أيمن واقترب منهم واحتضنهم مازحاً : هيا 

 نأخذ حضنا جماعيا . 
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ا وسمع معتز صوتهم فأتى هو  فاحتضنوا بعضهم جميع

اآلخر واحتضنهم ،كانت تشعر بسعادة ألول مره تشعر  

بها أو باألصح تفهمها ،وكأنها ترى كل شئ بشكل جديد  

وبصورة أخرى ،وفهمت أن سعادة الزهرة ليست 

بجمالها ،ولكن جمالها الحقيقي فى وجودها ببستانها 

ى اليافع، فمهما زاد جمالها سينطفئ بعيداً عنه، فه

 ترتوي منه .

وفى اليوم التالى وهى فى العمل تجلس على مكتبها،  

شاردة تفكر فى كل ما رأت فى هذا الحلم ، وتتذكر  

فارس الشاب الذى أحبها إلى حد العشق ،وتسأل نفسها  

هل هى حقاً تتمنى هذا العاشق؟ فهو حلم كل فتاة، وإذا  

 بصوت زميلتها وهى تناديها قائلة: يمنى أفيقى إلى أين 

 ذهبتى ؟ 

فنظرت إليها يمنى قائلة: لم أذهب إلى أى مكان أنا هنا ،  

 ما األمر ؟ 
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فأشارت إلى شاب يقف أمامها قائلة : فارس عزام 

 زميلنا الجديد فى المكتب .

نظرت إليه يمنى وصعقت. إنه هو فارس الذى كان  

معها فى الحلم العاشق،جحظت عينيها وفتحت فمها 

وابتلعت ريقها وتنحنحت  وارتبكت ونظرت إلى األسفل 

 لتدراى ارتباكها وابتسمت قائلة :أهال بك معنا . 

فهز رأسه قائالً : أهال بِك أنا سعيد لوجودى معكم،كنت  

أعمل بفرع الشركه فى اَلسكندرية وانتقلت إلى هنا 

 حديًث. 

فهزت رأسها مره أخرى دون كالم، وتذكرت أنها رأته  

وتذكرت أنه  من قبل، وسمعته وهو يتحدث فى الهاتف،

كان يقول كالم غزل جميل لخطيبته ،وكم تمنت أن  

تكون هى مكان خطبيته التى يُسمعها أحلى الكلمات  

،أخذت نفسا وزفرته فقد فهمت سر رؤيته فى 

حلمها،ظلت مكانها صام وهى تستمع إلى حديثهم معا 
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وهو الذى حسم األمر بداخلها، عندما سمعت زميلتها 

عريس جديد ؟ تتحدث قائلة : سمعت أنك   

ابتسم قائالً : نعم تزوجتها بعد قصة حب قويه جداً، وأنا 

أعشقها فهى نغم حياتى، وأدعو هللا أن يرزقنى منها 

 بالخلف الصالح . 

تنهدت يمنى وتذكرت أنها سمعته وهو يحدثها ويناديها 

بهذا اَلسم،وتأكدت أن كل ما رأته كان بسبب ما سمعته 

كانت دوما تتمنى رجال   وهو يتحدث فى الهاتف ،وألنها

 يمطرها بالكالم الجميل . 

مازحته زميلتهم قائلة: اآلن تقول ذلك فقط ألنكم ما زلتم  

فى بداية الزواج، بعد ذلك تتركها وحدها تتحمل األعباء 

وَل تهتم بها. وبدَلً من أن تقول أنها نغم حياتك 

 ستدعوها بغم حياتك .

ت حلوة ؟!  فضحك قائالً: وهل يجب أن أقول لها كلما

أنتم أيتها النساء غريبات َل تعرفون أبدا بما نفعل لكم  

 وَل تقدرونه . 
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فقالت الزميلة متضجره: ماذا تفعلون إذا! أنتم تحملوننا  

المسؤولية كلها وتطلبون منا أن نضحى ولما َل 

 تضحون أنتم ؟ 

فابتسم قائالً: كيف َل نضحى؟! أليس الرجل هو 

الذى يتحمل األمر فى حال  المسؤول عن البيت؟ وهو 

حدوث أى شئ، وعندما يحضر راتبه كله ويتركه  

لزوجته لتصنع به ما تشاء ،ويعيطيها كل ما يأتيه من 

نقود لشراء ما يريده أبنائه، وَل يهتم إن لم يحضروا له 

شيئا فهم أول إهتماماته، أليست هذه تضحية؟! حتى وإن 

نه َل يعرف  كان َل يساعدها فى أعباء المنزل، سواء أل

أو ألنه متعب من العمل،ومع ذلك يحاول بقدر  

المستطاع وإذا طلبت منه أى شى يحاول بقدر استطاعته 

أليست هذه تضحية ؟! أم فقط يجب أن يقول كلمات 

 جميلة ويتركها دون أن يفعل أي من ذلك . 

فقالت الزميلة : ليست كل الرجال تفعل ذلك،ومنهم من 

 َل يفعل وَل حتى يتحدث .
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عبس قائالً : أنا أتحدث عن الرجال فقط ليس لى شأن 

 بأشباه الرجال . 

فسكتت ونظرت ببعض األوراق أمامها ،فهو محق ولم  

تجد ما تجادله به ،أما يمنى كانت تستمع له وتتذكر 

زوجها فهو يفعل كل ذلك،وتذكرت حبه لها وحنانه 

عليها، حتى لو كان َل يقول الكالم الحلو ويتغزل 

يفعل كل ما بوسعه إلسعادها هى وأبنائها،مر بها،لكنه 

وقت العمل وعادت إلى البيت وكانت كأنها ألول مره 

تشعر بسعادة وهى تعد الطعام ،وهى ترتب المنزل وهى 

تذاكر ألبناءها وهى وتجلس معهم ويتحدثون،وكانت  

كفاقد البصر الذى يرى ألول مرة ،فهى لم تكن ترى كل  

أنها رأته وتعهدت أنها   هذا الجمال حولها،حمدت هللا

ستحافظ عليها بكل ما لديها من قوة،فجمالها الحقيقي 

بوجودها معهم بينهم، وَل حياة لها بدونهم، فهم حلمها  

 الجميل الذى تحقق دون حتى ان تسعى إليه . 

تحياتى / هدى مرسى أبو عوف     
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 المركز الثالث 

 بقلم / إيمان عنان 

 )شمس( 

 

، أتدثر بمعطفي الوثير، كنت أجوب الشوارع واألزقة

وزخات المطر تغسل الطرقات واألرصفة، دسست يدي  

الباردة في جيب معطفي، سرت وأفكاري المترنحة  

تتخبط سكارى في توابيت عقلى، الشوارع خالية،  

وصوت الرعد والبرق يكاد يخرق طبلة أذني، بلورات  

األمطار تهطل فوق رأسي مروراً بجسدي حتى حذائي، 

ة كبيرة وارفة ألتفادى غزارة المطر،  دنوت من شجر

دقائق َل هي بالكثيرة وَل بالقليلة إَل وخبا البرق واستتر  

هزيم الرعد، حتى األمطار هدأت على استحياء ، 

وضعت يديَّ على جانبي رأسي وبدأ الضجيج يسكن  
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بداخلي، انتشلت من مقعدي ووجدتني أرتفع إلى السماء،  

س قزح يغازل عينيَّ ، حملني طائُر الُرخِ ألعلى، وقو 

ما هذا الفضاء العجيب الذي أسبح فيه؟ وما تلك 

المجرات والكواكب الصغيرة والكبيرة؟ أضواء خافتة 

وصاخبة، كنت مشدوًها حد الصدمة، الُرُخ يعلو قلياًل  

ويهبط قلياًل، يتخلل سحابة ويتفادى األخرى، حتى حطَّ  

فذة.  بي فوق بناية عالية، أجلس على سور تقابلني نا  

 لقد رأيتها… نعم رأيتها!  

أمي ترتدي األسود وتبكي وهي تضم صورة أبي إلى 

 صدرها. 

ــ هذا أنا؟ لم أتجاوز العاشرة من عمري وأخواي  

الصغيران يجلسان والحزن ران على قلبيهما، وذاَك 

  . ي يمسح على رأسي ترمقه زوجته بخبثٍّ  عم 

 لكن كيف ذلك؟  
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السواد مذ أعوام وخرجت للعمل،  أمي تخلَّت عن ارتداء 

وأنا كبرت وتخرجت في الجامعة هذا العام، وأخواي 

 كبرا أيًضا.

 كنت أدقق النظر وأحاول أن أستوعب ما أنا فيه.

 أتساءل: 

 ــ هل ُعدت إلى الماضي أم أني َلزلت في الحاضر؟

 هل أنا في حلم أم علم!؟ 

 الرُخ يبسط جناحيه الكبيرين.. 

أفهم لغة الطير! لكني صدقت  لم أكن)سليمان(حتى 

حدسي حين شعرت بأنه سيحلق بي في رحلةٍّ أخرى،  

لكن هذه المرة لم يحملني بمنقاره الكبير، بل جعلني 

أعتلي ظهره، وصعدنا ألعلى، تالشى الخوف مني 

رويداً رويدا، حل قت  كسندباد رحالة جاء من بالد  

العجائب ، تخللنا السحب وشعرت بأني سافرت لكوكبٍّ  

خر، في هذه المرة حطَّ بي الرُخ في مكانٍّ خالٍّ من كل  آ

شيء، وكأنني في صحراء قاحلة، الشمس تناوشنا  
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بسهامها، ترتفع درجة حرارة جسدي، قطرات العرق  

المنصهرة تنبثق من مسامات جلدي ، رغم خلو المكان.  

ي وزوجته يتفقدان قطعة أرض شاسعة،   شاهدت عم 

رتدي لباًسا من نور في هذه المرة رأيُت أبي، كان ي

يحاول أن يدفعهما بعيًدا ، لم افهم شيئاً مما كان يحدث، 

لماذا هم هنا؟ وما تلك األرض التي يتنازعون عليها  

 ويتشاجرون من أجلها؟

وفجأة تراءى لنا رجٌل ذو لحيةٍّ طويلةٍّ شهباء يتفقد 

أرجاء األرض الشاسعة يرتدي زي كاهن جاء من زمن  

ويترنم بالدعوات، رأيناه يتجه  الفراعنة يقرأ الصلوات 

نحو معبد والصحراء تحولت إلى بقعة خضراء مليئة 

بالنسور الذهبية والبومات الفضية، يحلقون أعلى المعبد،  

يصدحون فرًحا بترانيم الكاهن، وتحولت األحجار 

الملقاه على األرِض لنوارس وردية اللون، ووحوش 

نحن نعلم أن ضارية مستكينة، لم يدهشنا ما رأيناهُ، ف

 الكهنة قادرون على السحِر.
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هممت لالقتراب منهم، تمنيت أن اقترب من والدي الذي  

عاد من حياة البرزخ، تمنيت أن أعانقه فقط، ألمس يده،  

أو أقبلها، نظرت إلى الُرخِ وأنا اطلب منه أن يلبي  

 رغبتي ويحملني إليه.

 ــ ها.. لقد بدأ في التحليق. 

، ظل يبتعد بعيًدا وأنا استجديه: حملني وارتفع بي ألعلى   

 ــ انتظر، لماذا تحلق بي؟  

 توسلت إليه أن يهبط بي نحوهُ، لكنه خالف رغبتي.

وحينما كنُت أعتلى الُرَخ وأحلق في الفضاء، وجدتها 

تسير في الشوارع، وهزيم الرعد والمطر عادا مجدداً 

يمشطا الطرق، َلزالت الشوارع خالية من الدواب  

والبشر ، والغيُث يجتاح الطرقات واألزقة، وعبراتها  

تتساقط على برك تكونت بفعل األمطار أحدثت دوامات، 

وتصرخ.   سمعتها تنادي عليَّ   

 ــ )شمس(، ُعد يا ولدي، انتظرك، أين أنت؟  
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صدى نداها يصلني، بالعودة تطالبني، وترسل دعواتها 

حُت لها وأنا أعتلى الُرخ، كانت شاردة،   إلى السماء، لَو 

كررت المحاولة وأشرت لها بذراعي وهي َلتزال تنظر  

نحوي، تحاول أن تبعث إلي يَّ بكلمات تحجبها السحب 

ها تمردي على واقع أرفضه، حاولْت بشتى  عني، يؤلم

 الطرق أن تعينني، لكنني لم أستطع معها صبرا.  

 الرُخ يبتعد بي شيئاً فشيئًا حتى اختفت عن ناظرها.  

أما هي قصدْت بيتها عائدة إليِه وقلبها يتمزق إربا إربا، 

دخلْت مدخل البيت وارتقت الُسلم وهي من اإلرهاق َل  

عْت أنين صمتي وصوت أنفاسي تشعر بألم قدميها، َسمِ 

المتهدجة، فهبطت إلى أسفل لتجدني جالس القرفصاء،  

مالبسي مبللة، سقطت على ركبتيها وضمتني إلى 

صدرها، دفنُت رأسي بين نهديها الدافئين، وأرسلت  

نحيبي فاخترق أضلعها، ربتت على كتفي وأمسكت  

بيديَّ المرتجفتين ، أسدت إلي  بنصيحة وطلبت مني 

ة و العودة الى هللا، توضأُت وَصليُت ركعتين وأنا التوب
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أبكي قسوة األيام وظلم البشر ، انتهيت من مناجاتي، 

قبلت يديها في حنو، وعدت ها أَل أعود لهواجسي  

الشيطانية، وأن أثق في العدالة اإللهية، عزمت للذهاب 

إلى قبر أبي، ووضعت فوقه أغصان زرع خضراء ثم 

آن، ودعوت له حتى غابت تلوُت ما تيسر من القر

 الشمس في خجل 
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 المركز الثالث مكرر 

 الكاتبة ضحي جواد

 اسم القصة: بين حب غرور

 

فتحت عينيها بتثاقل أزاحت عن وجهها خصالت شعرها  

األسود القصير ونظرت للساعة النائمة على جدار عليه  

صباحا......المطر يطرق   ١١زهور منقوشة ، إنها 

بعنف ، نهضت بتثاقل نحو الحمام مرتديةً  نافذة غرفتها

ثوب ساتان قصير أسود يبرز تضاريس جسدها 

الرشيق،نظرت للمرآةِ ودبَّت والسعادة  في روحها كيف  

َل ...... والحبيب عائٌد اليوم بعد غياب شهرين باردين  

 كهذا الشتاء!  
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خرجت من الحمام نشيطة تستعدُّ للذهاب إلستقباله  

القصير األسود ووضعت كحلها  بشغف، سرحت شعرها

 األسود ، واحمر شفاه هادئ 

ها هو فستانها البيج معلق يرقبها بصمت ليعانق جسدها 

الفتان،وقبعتها الكالسيكية كجندي يعلن انقالباعلى  

حكومته، عطرها الذي إنتثر على معصميها كألعاب  

 نارية ليلة العيد ، هكذا

ة . إكتمل البدر ، وفي داخلها حرب شوق طاحن  

خرجت مسرعة، نسمات ديسمبر الباردة تالعب شعرها  

، ومطر خفيف يغزو األرجاء،  شدت الخطى للمحطة  

 بعد نظرة ألقتها على ساعتها ، فقد إقترب الموعد 

 إتكأت بخيالها على مقعد مرت عليه لقاءات متنوعة  

عقارب   ٣تنتظر وصول القطار تحت رحمة    

 إنتفضت ... بعد أن نبهها صوت توقف القطار  

 



 

 62 

لم تتحرك من مكانها فبحسب معاهدة السالم المبرمة  

 بينهما أن تنتظره هنا...... 

رفعت معصما ذا اللون الخمري تلتف حوله ساعة ذات 

 جلد بني  

انفتحت أبواب القطار ١وبدأت بالعد.....  

امتألت الممرات بأمواج الوافدين  ٥....٤....٣....٢

وارتطمت بأمواج الذاهبين فإحتجب القطار وغاب خلف 

 تالطم األمواج 

...بدأت حدة األمواج باإلنخفاض ٨...٧.....٦  

ثم نصف ابتسامة منها بدت معها غمازة على خدها  

اللذيذ وتحت شفتها حبة خال قاتلة، غازلها طيفه بانت  

وهات ومعطفه الداكن ووشاحه الملتف حول  قبعته الكار

 رقبته 

......بانت حقيبته في يده اليسرى وباقة وردٍّ في يمناه ٩  
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......واقف أمامها مبتسما ، ١٠  

 وفتح ذراعيه قائال

 ألن تعانقني الشمس !  -

نهضت من المقعد وإنصرفت قائلة أن الشمس َل تعانق  

 القمر
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 المركز الرابع

محمود كمال الكاتب   

 لم يفهم الدرس

 

كنت أسأل نفسي دائًما كيف لإلنسان أن يصل بِه الوضع  

يوًما ما أن يصبح غير قادر على خدمة نفسه؟ وكيف 

يأتي يوم عليه وينسى أقرب الناس له ويصبح بحالة َل  

 وعي بأي شيء؟ 

حتى وأنا في صحتي وكامل عنفوان شبابي الثالثيني 

رها أتى مرض ُعضال أصابتني صدمة عاطفية على إث

نفسي تسبَّب بعجزي الكامل لمدة عام كامل مع فقدان 

ذاكرة وتشويش على أشياء وأشياء.. وقتها فقط َعِلمت  

أن هللا كان يريدني أن أصل لإلجابة التي ظل ت تراودني  

ولكن كانت اإلجابة قاسية حقًا كل القسوة، لدرجة أنني 
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ؤال. وظللت  ظللت ألعن اليوم الذي فكرت بِه بهذا الس

أتقرب وقتها إلى هللا كَمن هو موشك على الموت وقلت 

لنفسي: سأهجر كل حرام َل تطيبُه الفطرة السوية.  

 وبالفعل؛

ُكنت كالعابد بالمحراب، ُكنت كالنبي بال وحي، ُكنت 

ى أتاني اليوم الذي مالك على صورة إنسان، حت

رت بِه وُعدت لكامل صحتي وتعافيت من كل أثر  تحرَّ

ي، ووقتها تناسيت كل شيء.. األلم، العجز، الموت.  نفس

وكنت أستغرب عندما أسمع األحاديث التي جاءت عن 

نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم تقول أن اإلنسان في 

اآلخرة يُغَمس غمزة في النار وهو كان من أنعم أهل  

 األرض ويسأله هللا عز وجل: 

 هل رأيت خير قط؟   -

 فيقول: 

 َل وهللا يا رب  -
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ويحلف، وهكذا يأتي بأفقر أهل األرض ويُغَمس غمزة 

في الجنة وهو كان من أشقى أهل األرض ويسأله هللا 

 عز وجل:

 هل رأيت شر قط؟  -

 فيقول:

 َل وهللا يا رب -

علمت وقتها كيف يحلفون مع إن هذا لم يكن الحقيقة، 

األلمولكن ألن الفرحة تُنسي، وهكذا   

فقط يفعل كل   وقتها تبدَّلت لشخص آخر يعيش لنفسه

ارة وتُلهي حقًا كل  الموبقات وتناسيت أن هذه الدنيا دو 

 اللهو،  

حتى أتى يوم ما وأنا أعبُر الطريق وكان هناك شاب في 

سن المراهقة يعبُر من خلفي بخطوات، ثم وأنا بناظر  

أتفقد الطريق من جانبي إذ بسيارة مسرعة تأتي علينا  

ألن الشارع  قلبي وتقترب بشدة وتعلو مع اقترابها دقات 

عريض وأنا ما زلت بالمنتصف ونظرت خلفي ألُنب ِه 
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الشاب أن يسرع ولكنُه كان ُمنشغل بالهاتف وَل يُلقي 

باًَل، بل واألدهى يضع سماعة على أُذنيه تفصله عن  

 كل ما حوله، فقُلت في سخط:  

 تبًّا لهذا الجيل بكل تكنولوجياتُه  -

هث خطواتي أكثر ثم ظلَّت تقترب السيارة أسرع وأنا تل

وأكثر وبنفس ذات الوقت قلت للشاب بأقصى صوت  

 لدي: 

 حاسب يا غبي!  -

ونظرت للسيارة؛ فإذا بها على بعد أمتار وإذ فجأة بشدٍّ 

عضلي يجتاحني مما جعلني أقف مرغًما َل أستطيع 

الحركة، وقتها ألقيت ُسبَّة للقدم وعلمت أنني ميت َل 

السيارة التي تأتي  محالة فألقيت نظرة أخيرة على 

بأقصى سرعة نحوي وصاحبها يلهو مع رفيقتُه ثم  

 أغمضت عيني ألذهب حيث مصيري.

ت كل لحظات حياتي أمام عيني، عندما  وبلحظات مرَّ

ُكنت في الطفولة متمرًدا على جميع َمن حولي.. ثم وأنا  



 

 68 

في العشرينات في قمة عشقي ورومانسيتي.. وعندما  

أُِصبت بالعجز وفقدان الذاكرة دخلت الثالثينيات وعندما 

المؤقت وعندما عاهدت هللا أن َل أعود لذنٕب مرة 

أُخرى، وعندما استعدت كامل صحتي ونقضت العهد 

مرة أُخرى بل كنت أُقدم على كل ما يغضب هللا بكل 

جراءة، واآلن سأذهب إلى هللا بكل قذاراتي وأنا لم أجد 

ا بذر ِمني.    وقتٍّ ألُكف ِر عمَّ

أعلم لماذا عندما نكون في حالة ضعف نلجأ   حقيقة َل

إلى هللا والروحانيات، وعندما نكون في حالة قوة نبعد 

 عن هللا بل ونُحاربه بكل ما أُوتينا من قوة؟!

ثم في لحظة سمعت إرتطام حاد وتوقف كل شيء...  

 النفس، التفكير، دقات القلب، الشعور، األلم،  

 ثم سمعت بعدها:  

َل حول وَل قوة إَل باهلل، البقاء هلل مات بسبب طيش  -

شاب محدش علُمه يعني إيه مسؤولية وأرواح 
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ناس، َلء وكمان يهرب، بس إن شاء هللا الناس  

 تلحقه بعربياتهم ويتحاسب...

 ثم سمعت صوت آخر يتدخل قائاًل:

ربنا يرحمه مات بسبب الزفت الموبايل إللي  -

موبايالت كلها إللي  ماسُكه، يحرق التكنولوجيا وال

 بقت فراق إجتماعي مش تواصل إجتماعي..

وأخذت بعدها أقول: ما هذا؟ لماذا يتجاهلونني وَل  

 يتحدثون عني؟ وهل أنا ُمت  وأسمع كل ما يدور حولي؟

من الواضح أن أفالم األبيض واألسود كانت ُمِحقة أن  

الميت تخرج روُحه ويرى كل َمن حوله ويسمعهم، إذا  

هكذا فما أجمل الموت وحتى اإلنسان يتحرك   كان األمر

كيفما شاء في هذه الدنيا ويرى أماكن جديدة، من اليوم 

َل يحتاج المرء لفيزا لدخول بلد ما سأمرح وألهو  

 وأطوف العالم ُكله.. شكًرا يا رب أني ِمت

ثم وإذ بي في غمرات سعادة تفكيري هذا أشعر بأن أحد 

 يسُكب ماء على وجهي فقُلت:
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حقوا بهذه السرعة يضعونني على منصدة هل ل -

 الغُسل ويغسلونني!؟ 

 ثم سمعت أحد يقول: 

يا أخ قوم وفوق هللا يكرمك مش ناقصة عطلة. أنا   -

عارف يوم التالت ده َلزم حاجة تحصل فيه  

 تشقلب اليوم ُكله

 ثم قلت في تفكيري:  

اه وهللا يوم التالت دايًما مش بستريحله، ويشاء  -

. وبعدين حد قالك تيجي القدر أموت يوم تالت 

تغسلني ما دام مستعجل ما كنتش تيجي وبعدين 

أقوم إيه؟ ده إيه المجنون ده بقى؟ هو مش عارف 

ال المية إللي مغرقني بيها  ل ميت؟ أُمَّ إنُه جاي يغس ِ

 دي إيه؟! 

 ثم سمعت بعدها صوت أُنثوي يقول:  

قُه  -  عن إذنك أنت أنا هفو 
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ت بإشعال  بعدها شممت رائحة عطر صراحةً قام

غرائزي ووجدت نفسي أعي أنني ما زلت حي وأتنفس، 

ما هو ليس بمعقول أن الموت بِه عطور وأصوات  

رقيقة هكذا. ثم فتحت عيني ألجد إمرأة في غاية الُحسن 

والجمال ذات وجه بيضاوي، وشعر طويل ناعم أملس 

كستنائي اللون، وبشرة بيضاء ساطعة البياض، وجسد 

ثم وجدتها تنظر لي مبتسمة قائلة:  منشوق غاية القوام،   

حمد هللا على سالمتك، في حد يقف قدام العربية   -

كده وما يتحركش؟! ده إنت قلبك خفيف أوي. ولوَل  

بسرعة ُكنت ُمت ويَّا الشاب  الراجل ده إللي شدَّك 

 التاني إللي وراك بالظبط..

ثم نظرت حولي ألرى مجموعة رجال بأوجه ضارية 

سي: مقتضبة وقُلت في نف  

إذا كان هؤَلء الرجال يفيقونني وهللا ما ُكنت ُعدت  

 للحياة. بل ُكنت هعتبر نفسي في حساب منكر ونكير. 

 ثم نظرت لها ُمبتسًما قائاًل:
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 شكًرا ليكي  -

 وتفقَّدت ببصري الرجل الذي أنقذني ُوقلت: 

وشكًرا للراجل إللي أنقذني، بس الحقيقة أنا مش  -

ي بسبب مرض  قلبي خفيف أنا حصل لي شد  عضل

ك ِرجلي.  قديم عندي وما عرفتش أحرَّ

 ثم وجدتها تقول وهي تنظر لهم: 

طب لو تسمحوا تشيلوه وتحطوه عندي في العربية،  -

لُه.   أنا هوصَّ

 ثم قُلت بإبتسامة تفضح وجهي:

إذا كان كده ماشي، مع إني ما بحبش أتعب حد لكن   -

 ما دام إنتي مصممه اوك مفيش مشكلة.. 

داخلي يقول: ثم سمعت صوت   

لسه مصمم تمشي زي ما أنت بقذاراتك؟ أُمال فين   -

الخوف من ربنا وإنك كنت بتتمنى من ربنا يمهلك 

 وقت بس تصلح فيه أخطائك..؟
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 ثم قلت في نفسي ردًّا على نفسي: 

بكرة إن شاء هللا هصلَّح نفسي، وبعدين الحي ابقى  -

من الميت، سيبني أعيش شوية، مش كفاية الموت 

ودقايق الرعب دي.. خلينا نفرفش إللي عشته 

وبعدين البنت جميلة أوي، ده الواحد ما يكونش 

راجل لو ما استجابش ليها، وأنا إنسان واإلنسان 

 ضعيف يا صديقي..

 ثم سمعت أحد خلفي يقول وهو يحادث أحد في الهاتف:  

غبي ما فهمش الدرس إللي إديتهولُه وعشان كده   -

ابات لحد عنُده  سقط، أعمل إيه بعد ما جبتله اإلج

ة وقولتله يعمل إيه عشان ينجح وكل  أكتر من مر 

نة في الكشكول وفي اآلخر برضو سقط  حاجة ُمدوَّ

الدرسوده ألنه غبي وما فهمش  …. 
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 المركز الرابع مكرر

 رسائل  الشوق

 بقلم ياسر الفحل

 

كنت  بغرفتى الملونة  بلون  الزهور  وعبير السماء .  

كلون  وردة  فى فناء   حديقتى  انها غرفة وردية  

 يحبها قلب من أحب .

وذات مساء  وقفت ذات اشتياق  لمحبوبتى .فصورتها  

 معلقة فى قلبى  وبروازها معلق فى عرفتى. 

وقفت تحت المطر  أنتظر قدومها  أو رسالة منها  أو  

 حتى أمر على ديارها  بالنظر إلى خيالها . 

المطر . أتأمل   فممدت  أنامل اللهفة أصافح البرد  و 

الليل وما بة من سكون مطبق.  ولكنة ) أى الليل (   بة  

القمر  فنظرت إلى القمر  وبجوار النجوم  فوجدت  
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القمر  أحلى أحلى الف مرة من النجوم  . ولكننى  

نظرت  إلى محبوبتى  فصورتها َل تفارق خيالى . فلما  

 وجدت القمر  يشبهها  بل هى أحلى أحلى  من القمر . 

ى البدر  الذى زاد بنورة اشتياقى . ه  

وقفت أتأمل الليل  وأشم قطرات  الندى المبلل برائحة  

 عطرها . فعطرها  أحلى من عبير الشذا . 

أحلى من عبير ورداتى  الجميلة  فى حديقتى التى  

 رويتها فشوقى وعبير مودتى .

وقفت  اشم قطرات الندى  والضوء المتخفى  خلف  

التمس بنور وجهها  وعبيرها   ستار  الخوف . لعلنى 

 الذى اشتاقت لة نفسى .

علنى اقرأ  فى صوت صخب  الهطول  رسالة  منها   

 تداوى طول انتظارى. 

 ازدادت  ضربات  قلبى  وازداد  شوقى إليها.   
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انها لحظات الليلة البهيم  المطبق على النفس.  ولكنها  

   تهون بلحظة قرب  محبوبتى  نتسامر  فيها  او رسالة

 منها  تطفئ  ولهى عليها . 

 لكنها لم تأتيني او رسالة  منها . 

-**فبقيت :  

أغازل  عتمات  الغيمة   وعندى أمل  فى لقاء  يطفئ  

 الشوق . 

 وقفت  ذات اشتياق  تحت المطر  انتظر .

 مددت انامل  اللهفة  أصافح  البرد  والمطر المنهمر.  

   -وما هى إَل لحظات :

 تزداد فيها ضربات القلب  شوقا  وتلهف  لرسالة شوق. 

إذ بها  فى ضوء القمر  تأتى  لتضفى  على حياتى  

 قمرا أخر  ولكنة  قمر أحلى ألف مرة من البدر . 

 إنها  قمر اتلمسة  بيدى.  وأحس  بقلبة 

سال شوق لمحبوبتى لعلها تصل إليها. إنها ر  
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س المركز الخام  

 اسم القصة: أخي

 

تعود إلى بلدها بعد غياب دام خمس عشر عاما ، فتاة  

جميلة في أوائل العشرينات ، متوسطة الطول ، ذات 

شعر ذهبي طويل وعينان خضروان بشرتها بيضاء ،  

 وقوامها ممشوق تحب الجدية ، وتكره التقييد •••

في مطار     

 تحركت وهي تمسك حقيبتها بيدها وتتحدث بهاتفها  ••• 

 َل تخافي علي ، انا لم اعد صغيرة ،  

كانت والدتها قلقة عليها ، وقد حاولت أن تمنعها من 

السفر ، ولكن سارة كانت عنيده  ، كانت تعلم سارة أن 

والدتها تخاف عليها كثير خصوصا بعد اختفاء اخيها في  

نوات لذا قررت أن تأتي مصر كي مصر منذ خمس س
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تبحث عنه ، استقلت عربية أجرة كي تقلها إلى منزل  

الذي ستمكث فيه عدة أيام ، وكان صاحب السيارة 

يثرثر كثير وهي َل تلقي له باب ، ما كان يشغل بالها ،  

من أين أتبدأ في البحث عنه ؟ لم يكن لديها سوى مفكرة 

 ، وبعض األرقام  بداخلها 

سائق للطريق فجأة كانت  عربية معاكسة كاد  لم ينتبه

يحصل اصطدام بينما كانت تمر فتاة أثناء الحادثة لوَل 

إنها انحرفت عن طريق بضع سنتيمترات لكنت سارة  

في وضع َل تحسد عليها خصوصا بعد أن اعترف 

عليها السائق أنها سبب في سرعتها ، ولم يصدقها أحد 

على ذلك ، وتتوعد  من القسم خرجت منه وهي تشكرهللا 

للسائق وصلت للمنزل ، وهي منهكة القوى  ، دلفت إلى  

منزل وصعدت إلى غرفة وارتمت على سريرها وهي 

تتنفس بقوة اغمضت عيناها بخوف وهي تتذكر  ما  

حدث  وفجأة ظهر وجه تلك الفتاة في ذاكرتها عينيها 
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العسلية نظرته الخائفة صوتها المرعب و •••• فتحت  

عة  عيناها بسر  

 وهي تقول : هي اختفت فين ؟  

دلفت إلى الحمام وأخذت دشا وارتدت تيشرت خفيف 

باللون اَلخضر وبنطال رمادي صففت شعرها واستلقت 

 ع فراشها ، بعد ان أطفأت هاتفها ••••• 

حل الصباح نهضت من فراشها بعد سماع صوت باب 

 المنزل غيرت ثيابها وتوجهت نحو الباب  

تى وكان يحمل بعض األغراض كان البواب وهو من أ

اخذتها منه ••• صعدت إلى غرفتها بعد تناول اإلفطار 

•• ارتدت ثوبا ازرق داكن ، وقامت بتسريح شعرها 

على هيئة كعكة  ، خرجت من المنزل ••• في أحد  

الكافيهات جلست تتناول القهوة ثم صارت تسأل نادل 

بعض األسئلة لمحت شاب مريب يمسك بشاب أخر  

راءه ، أعطت نادل الحساب ثم خرجت من ويجره و 

المقهى تمشي خلفهم حتى وصلوا إلى مكان مظلم َل  
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يوجد به أحد ظهر أربعة رجال أخرون من العدم ، 

ارتعبت سارة كثيرا فقد كانت عيونهم تقدح شررا تحدث 

أحدهم في غضب عارم اين مكان البضاعة ؟ أخبرهم  

نظروا   انه َل يعرف شيئا عنها ، ضحك جميع بشر ثم

إليها ••• اخرج أحدهم مسدسة وقام بقتله ، صرخت 

سارة بصوت مرتفع ، نظر الجميع لبعضهم وقال قائدهم  

ابحثوا عنها إنها قريبه من هنا ، بحث الجميع عنها 

حاولت أن تختبئ ولكن عبثا ما تفعل فقد وجدوها 

وأخذها قائدهم وهي ترتجف من الخوف وتترجاه أن  

أحد •• القوها في مكان مظلم  يتركها ، وهي لن تخبر

بعد أن قاموا بتقييد يديها وخرجوا وهم يبتسمون ، 

حاولت سارة فتح قيدها وبعد عدة محاوَلت نجحت في  

ذلك فتحت باب بهدوء ، فلم يكن مقفل ، لم يكونوا 

يتوقعون هروبها تسللت إلى للخارج وسمعت بعض 

 حوارهم وعرفت أن أخيها يعمل معهم 
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تعود مرة أخرى إلى مكان الذي وضعوها فيه قررت أن 

كي تعرف اين هو اَلن ••• في المساء حاول أن يقترب 

منها قائدهم فأخبرته  أنها حبيبة سامر  ، شهق عندما 

علم بذلك ، وابتعد عنها وهو يتمتم ببعض الكلمات حمدة 

هللا ع نجاتها هذه المرة ، ولكن عليها أن تجمع أكبر  

سرعة ، وتخرج من هذا المكان  معلومات عن أخيها ب

 القذر .

حاولت أن تكون ودودة معهم وصارت تطبخ لهم طعام  

وتغسل مالبسهم وتسألهم عن سامر عندما يكونون 

غائبين عن الوعي ••• لقد جمعت كل المعلومات عن  

أخيها وقررت أن تهرب••• حل الليل كانوا مشغولين 

لتسلل إلى  بتخطيط للعملية الجديدة استغلت ذلك وقامت با

كمات الخارج ولكن أحدهم لمحها فتوجه نحوها فبغتته بل

افقدته وعية ، ثم ازاحت عن الطريق وركبت إحدى  

العربية وانطلقت كالصاروخ •• بعيد عن منزلها ترجلت  

من السيارة ، رمت المفاتيح وهي تلتفت خلفها •• دلفت 
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إلى منزل وصعدت إلى غرفتها توجهت إلى الحمام  

قيت عدة ساعات تفكر ماذا ستفعل •• عند فتحت دش وب

العصابة علم قائدهم بما فعل فتوعد لها وطلب منهم 

جميعا البحث عنها في كل مكان ••• استلقت سارة ع  

فراشها واغمضت عيناه ••• حل صباح نهضت من  

فراشها •• دلفت إلى مطبخ كي تعد فطار ••• ترددت 

بحثون في خروج من منزل وخاصة أن أفراد العصابة ي

عنها صعدت إلى غرفتها وهي تفكر في طريقة للخروج  

 من المنزل ، غيرت لون شعرها ، وارتدت عدسات  

وغيرت مالبسها بكاجول ، بعد ان وضعت كاب على  

شعرها وخرجت نحو المكان الذي حفظت اسمه عن 

ظهر قلب ، لم تكن تتخيل إنها شركة كبيرة حولت 

تكررت محاوَلت  الدخول ، ولكن الحراس قاموا بمنعها

دخولها إلى مكان وفي يوم ما وقع بين يديها إعالن عن 

وظائف وكان من ضمنها أن تجيد اللغة :  الفرنسية ،  

واَليطالية إضافة إلى اإلنجليزية ، استقلت الفرصة 
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وقدمت في الشركة رغم مظاهرها الغريب لكنه تم 

 قبولها 

في الشركة، وصارت السكرتيرة رئيس الشركة ، مر  

أكثر من شهر على عملها هنا ولكنها لم تستطع الوصول 

إلى شيء خاصة أن رئيسها كتوم ، حاولت أن تقترب  

منها ولكنه كان يصدها بلطف ، ••• طلب منها المدير 

أن تجهز نفسها لكي تذهب معه ، في السيارة كانت تريد  

أن تسأله إلى أين؟  ولكنها تراجعت عن ذلك وصلوا إلى 

إلى يخت حيث خرج أخوها من شاطئ ثم صعدوا 

أمامها لقد عرفته رغم تغير شكله ومظاهرة ، نظر لها  

وقال هل تقابلنا من قبل •• نظرت له وقالت : َل أظن 

مد يده كي يسلم عليها ما أن مدت يدها األخرى حتى  

شعر بشيء في قلبه طوال الحديث كانت عيناه َل تغفل 

في عنها لحظه ، غادرت سارة وهي تحاول أن تخ

دموعها حتى َل يشك بها أحد عادت إلى منزلها ما  

كادت تطئ قدمها المنزل حتى انفجرت في  البكاء •••  
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نهضت الصباح وكانت عيناه ورمه من كثرة البكاء ،  

حولت أن تخفي ذلك بوضع الميكب ع وجهها ••• في  

الشركة ظلت صامته طوال الوقت على غير عادتها في 

كنه تراجع عن ذلك ••• بعد ثرثرة َلحظ ذلك مديرها ول

 أيام حضر سامر إلى شركة وعقد صفقة مع مدير 

 كانت سارة تحول أن تتجاهله  

َلحظ ذلك وكان يبتسم ••• لم تكن تعلم سارة بمفاجأة 

التي كانت تنتظرها عندما توجهت إلى مكتب مديرها 

وهي تحمل نوته دلفت إلى داخل ، كان سامر يجلس في 

رة تصاب بصدمة وهو يخبرها  مكان المديرة كادت سا

 أن سيعمل في الشركة  

نظرت له بحقد وهي تحاول الخروج فأراد يغيظها :  

 فطلب منها أن ترافقه إلى الغدا ولكنها رفضت 

وغادرت وهو يبتسم ••••طلب سامر من أحدهم أن 

 يجمع له معلومات عنها 
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 بعد ساعات ••• كان الملف بين يديه 

وه  حلت الصدمة وهو يقراء محت  

••• في اليوم التالي كان ينظر لها بحنان شعرت سارة 

بذلك تمنت لو ترتمي بين أحضانه ولكنها تراجعت عن  

ذلك فقد تركهم منذ بضعة أعوام هي وجنى أخبرته 

بمواعيد ثم خرجت كان يحدث نفسه لقد كبرت صغيرته  

وصارت فتاة جميلة تغضب وتحمل في قلبها ولكنه  

مريكا ، وما سبب عملها هنا تسأل ما سبب عودتها من ا

؟ وهل تعلم انه أخوها، أسئلة كثيرة دارت في رأسه ،  

 هل يذهب ويحتضنها لقد اشتاق لها كثير 

••• مر على عمله في الشركة أسبوعان  وهي تحاول 

أن تتجاهله فقرر أن يضع لهذا تجاهل حد ، طلب منها  

 أن تأتي معه رغم اعتراضها ولكنه أصر ع ذهاب •• 

يارة  قاد هو العربية بسرعة في الس  
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شعرت سارة بالخوف فطلبت من أن يخفف سرعتها 

،ولكنه تجاهلها ، اوقف العربية ثم ترجل منها وتوجه 

نحوه وهي تشعر بالخوف ••طلب منها الخروج 

فخرجت وهي تحاول َل تنظر نحوه قال لها : ما سبب 

 عملك في الشركة يا سارة ؟ لكنها لم تنطق 

تهديد : اخبريني ما سبب أن تتركي أمريكا  فسألها بلهجة

 وتأتي وتعيشي هنا ؟ نظرت له بغضب عارم ولم تتكلم  

سامر وهي ينظر لها بشر : هذه أخر مرة أسألك ما  

نظرت له : انت سبب يأخي   -سبب مجيئك إلى هنا  

عند تلك لحظة انهمرت دموعها التي مألت وجهها 

ولكنها قامت   اقترب منها احاول ان يضمها إلى صدره ،

بدفعه بعيد عنها وهي تقول : لم تعرف ما عنيناه وانت 

بعيد عنا ، امي كانت كل يوما تبكي ، وجنى دائما تسأل 

عنك ، اتعرف ماذا حصل لوالدتي بسببك :  انا ولكنها 

 قاطعتها  
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لقد ذهب بصرها من حزنها على فراقك •• شعر بوخزة 

تطع البقاء في  في قلبها مما حصل لوالدته وقال : لم اس

أمريكا بعد وفاة والدي هنا ، وقررت أن انتقم له ، سارة  

سامر : اي عصابة   –انت فرد من العصابة صحيح 

سارة وهي تحاول أن تبدوا متماسكة أمامه  –تقصدين 

حكت له ما جرى لها عندما تم اخطفتها من قبل  

 العصابة 

سامر وهو يقترب منها بفزع : هل انتي بخير ؛ نظرت  

بحزن وقالت : لوَل دعاء امي لكنت اَلن •••• سامر   له

وهو يقترب منها : َل تخافي أن معك ولن يحصل لك  

سارة ساخرة منه : انت واحد منهم ، أتريد أن  –شيء 

 اثق فيك  

 سامر : انت َل تعرفين شيئا 

  –سارة : َل أريد أن أعرف  ، هل تعيدني إلى الشركة 

منزلي كي نكمل   سامر : ما رأيك أن تأتي معي إلى 

 حديثنا 
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سارة بغصب : اريد العودة إلى الشركة ، امسكها   -

سامر بيده بقوة  واركبها سيارته وانطلق بسرعة 

••• وصل سامر إلى قصره وترجل من عربيته  

طلب منها الخروج فخرجت •••• في داخل  خمس  

دقايق وسأعود كانت تنظر الى قصر بانبهار فقد  

بين يديه صينيه   كان لوحة فنية ، أتى يحمل

ألرض  وضعها أمامها ومد لها العصير ألقت به ع ا

وقالت : اريد ذهاب ، فقال لن تغادري قبل أن  

نتحدث •• سامر :عندما مات والدي كنا جميعا 

نعتقد أنه قضاء وقدر ولكن بعد أيام اخبرني صديقه  

أن موته كان مدبر من أفراد العصابة التي زج أبي  

ابي كان ضابط في مخابرات  بقائدهم في السجن ، 

المصرية ، لم استطع تحمل الخبر فجئت مصر كي 

انتقم منهما ، فعملت معهم كي َل يشكون بي  ، 

صرت واحدا منهم  يثقون بي ، عرفت كل  

أسرارهم  وقريب كنت سأنتقم منهم ، ولكن مجيئك 

من أمريكا،  سيفسد مخطاطي ، عندما رأيتك للمرة 
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، فعقدت صفقة مع  األولى شعرت بشعور غريب 

 الشركة  

وزداد ذلك الشعور ، طلبت من المدير أن نكون شركاء  

، رغم اني شريكة في هذه الشركة و َل يعلم احد بذلك ،  

 كي اقترب منك أكثر  

وبعدها طلبت من صديقي أن يتحرى عنك ، وكانت 

الصدمة عندما اكتشفت من انت ، انهمرت دموع سارة 

اقترب منها سامر واحتضنها ازداد صوت نحيبها 

فتركها سامر تخرج كل حزنها شعر سامر بهدوئها نظر 

لها وجدها قد نامت ابتسم ثم قام بحملها •• وضعها على 

صباح نهضت سارة    السرير ثم دثرها بغطاء ••• حل

وهي تتأمل المكان ليست غرفتها وَل سريرها اين هي ؟ 

وفجأة تذكرت ما حصل دلفت إلى حمام تغسل وجهها ثم 

نزلت إلى تحت حيث كان يجلس سامر ، ما أن رأها  

حتى قال صباح الخير ، إجابته : صباح النور  ••  

تناولوا الفطور سويا ثم تحدث سامر وقال : يجب أن 
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مل في الشركة ، هناك خطر عليك وخاصة إذا تترك الع

علم أفراد العصابة إنك اختي حاولت أن تعترض ولكن 

سامر كان حازما في حديثة ، فوافقت على مضمضة  

•••• في الشركة كان مدير غاضبا لتأخر سارة عن 

الحضور  •• طرق باب المكتب ثم دلف إلى داخل وهو  

مدير : ماهذا ،  يحمل ورقة استقالتها وضعها أمام ، قال 

أشار له سامر أن يفتحها ، عندما قراء مابها غضب 

 وقال : بهذه البساطة  

قال سامر : أعمل إعالن وبكرة تختار احسن منها ،  

رفض المدير وطلب أن تحضر ولكن سامر أخبره إنها  

 لن تأتي  

غضب المدير منه ونظر له وقال : لماذا تتحدث بلسانها  

نظر له سامر وقال : َل تأتي  ، اريد ان اسمعها باذني ،

المدير : لماذا   -هنا مرة أخرى  

نظر له بحدة : أسباب   –سامر : لديها اسبابها الخاصة 

خاصة  ، اعرف ان هناك شيء بينك وبينها نظراتك لها  
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طوال الوقت ، اتظن اني غبي ، ماهي عالقتك بها 

اندهش المدير من  –اجبني؟  نظر له سامر إنها اختي 

ر  كالم سام  

 حقا أشرق وجه باَلبتسامة 

 نظر له سامر بمكر وقال : اتحبها  

سامر :   –ابتسم المدير وقال : أجل وكنت سأطلب يدها 

الوقت ليس مناسب اآلن بقي خمسة أيام على قبض على 

 رئيس العصابة 

 المدير : انت محق لقد نسيت ذلك  -

المدير صديق سامر ويعمل معه في هذه القضية وهو  

شرطة وقد قاموا بتأسيس الشركة لتموية  ضابط في ال  

••• بعد أيام جاء موعد القبض ع العصابة كانت سارة 

 خائفة ع أخيها 

شعرت أن ساعات اَلنتظار أصبحت دهر ، طلبت من 

والدتها أن تدعو ألخيها رغم إنها لم تخبرهم  انه ذاهب 
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للقبض ع أفراد العصابة •••• حل الليل ولكن سامر لم  

يتسلل إلى قلبها ماذا تفعل ، ارتدت ثيابها  يرجع بدأ قلق

وقررت بحث عنه ، فقد كانت تعلم اين سيلتقي هو  

بأفراد العصابة ما إن فتحت باب منزل حتى كان مدير 

يحمل اخيها صرخت سارة وهي تشاهد كتفه المجروح ،  

اخبرها إنها أصابه بسيطة توجه به المدير إلى غرفته ،  

له سامر وقال : لم أكن  وضعه على سريرة بهدوء نظر 

 أعرف ماذا سأفعل لو لم تكن موجود  

 َل تقل ذلك نحن اخوان 

 صدقت لقد تعبت معي اليوم اذهب لترتاح 

غادر المدير وهو ينظر إلى سارة بنظرات غريبه بعد  

أن  خلعت العدسات الالصقة،  وشعرها الذهبي كانت  

 تبدوا كالقمر رغم خوفها 

ة سامر كان يشرب الشاي ••• بعد أيام على تحسن حال

 مع سارة  
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 وقال : لقد طلب المدير اقصد لؤي يدك مني منذ أيام  

 احمرت وجنتاها في خجل 

فقال : مبروك ياحببتي اليوم سأتحدث معه وأخبره 

 بموافقة 

كاد لؤي يطير فرحا وهي يسمع لذلك الخبر السعيد •••  

بعد أيام •• وفي مطار القاهرة كان سامر وبصحبته  

يستقبل والدته وجنى ، لم يكد يسمع صوتها حتى  سارة

شعر انه رجع خمسة عشر عاما إلى الوراء ارتمى في 

 أحضانها 

وهي تبتسم بالسعادة وتضع يديها ع وجهه كما تمنت أن 

تراه ولكن جنى كانت تقوم بوصفه لها •• بعد أيام تم 

زواج سارة من لؤي ، طلب سامر من والدته أن 

 يستقروا في مصر  

حبت بذلك فقد كانت تشتاق أن تعود لترابه ،  وإن فر

 تدفن في أرضه 

أخي / بقلم : عبير علي ••   
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 المركز الخامس 

 ُصحبه 

 بقلم زينب نجدي 

 

مجموعتنا من الرجال يطلق عليها،،صحبه،، وتشمل  

الحروف األولي من إسمائنا..المهندس صبري، 

..هاشم ..  المحاسب حسان، الجيولوجي بدوي. و...أنا   

أخصائي فني ميكانيكي بورشة المصنع العمالق الذي  

نعمل به...جمعتنا صداقة منذ التحاقنا به في ذات 

 اليوم...

جمعنا حماسنا بالعمل مع إختالف المهن و نشأتنا في  

 أسر بسيطة مكافحة ..  

كان الخميس األخير من كل شهر  يوم نلتقي فيه خارج 

يه شهير وسط البلد بعد جدران بيوتنا...نتالقي في كاف
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العشاء..... كل منا يحرص على ان يرتدي أفضل  

مالبسه، حليق الذقن،  متطيب بعطر مميز،.. وكأننا 

 بمهمة مصيرية. 

نلتقي وعلى صوت الست نتحدث نتحاور بالموضوعات 

السياسية والحياتية..مبتعدين عن الكالم عن بيوتنا 

ليومية وأوَلدنا... كنت أجتهد في قراءة الصحف ا

ومتابعة التلفاز بمحطات الرأي اآلخر والقومية حتي  

أستطيع الخوض بكل مايُطرح من موضوعات. كانت  

لقاءات صاخبة الحديث عالية الضحكات..مليئة بدخان  

سجائرنا والمشروبات..هكذا هي  أمورنا وحالنا،  إلي 

أن  حضر حسان يوما ومعه صديق له.. المحامي  

سترح له من الوهلة األولي... شوقي ...حين رأيته لم ا

يرتدي بدلة كاملة وربطة عنق أنيقة وحذاء َلمعا  

والعطر النفاذ يسبقه إلينا..تقبلته بدون رضا بتردد وعدم 

راحة.  تحدثنا كثيرا واندمج معنا...توقف الحديث عن  

البورصة وسوق األوراق المالية..وقانون األحوال 
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أكن أعلم   الشخصية....كنت كغريب وسط الشلة...لم

شيئا عن الموضوع ولم يصادف أن قرأت 

عنه...التزمت الصمت...والضيف المحامي المتحدث 

اللبق يصول ويجول ويستمع الجميع له بإنصات واهتمام  

 وإعجاب...  انتهت ليلتنا وتفرقنا بعد السالمات .. 

عدت لبيتي..حيران قلق من هذا الدخيل.....وضعت  

وجدت زوجتي قابعة أمام المفتاح بباب الشقة بتردد..ف

التلفاز  تضحك بصفاء علي مشهد مسرحي طريف..مع  

 انه معاد مرات ومرات.... .أهال وسهال...بادرتني..

 اخبارك..  

 امبسطت من السهرة...  

 تتعشي...

قلت بال حماس َل.. واتجهت إلي غرفتي لتبديل  

مالبسي.. توقفت بمنتصف الصالة وسألتها ..هو صحيح 

البورصة.. قالت بدون تفكير أعوذ   تعرفي حاجة عن 

 باهلل.. التفت إليها بإندهاش،  
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 قلت إيه ما لها.. 

قالت هي دي ياخويا اللي بيقولوا عليها في اَلفالم ...  

تشتري الحاجة سعرها يزيد الناس تفرح.  وبعدين  

السعر يقل يخسروا كل فلوسهم...و ..و..و يجيله بعد 

الشر عنك سكتة في  

.ضحكت...ضحكت من قلبي...هكذا  قلبه.....وصمتت..

.. ارتحت...وقد وجدت إنسانا ينظر للموضوع ببساطة  

بال قلق  ولم يشعر بالجهل ..سألتها حتعشينا إيه نظرت  

إلي  بشك..تعشينا.. وتناسيت الموضوع....نمت وانا  

 اتململ... هذا الدخيل وترني وهدد الصحبه ......   

اهاشم الساعة أفقت من نومي وزوجتي توقظني... قوم ي

تمانية ... يوم الجمعة اَلول من الشهر ازور  بيت 

والداي بعابدين لوحدي ، الجمعة التالتة كنت اصطحب  

زوجتي سلمي واوَلدي ادهم وسهر لزيارة حماي  

وحماتي وهما جيراننا منذ طفولتي وقد احببت زوجتي  

حينما رايتها تلميذة في اَلعدادي وظلت اراقبها حتي 
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لوم.  وكنت انهيت خدمتي بالجيش  تخرجت بالدب

واشتغلت وخطبتها وتزوجنا بشقة صغيرة بحي شبرا... 

كنا نزورهم ونتغدي معهما.. ثم نعرج على والداي  

 ونشرب معهم الشاي عند المغرب... 

بدلت هدومي وغادرت بيتي وركبت حتي وصلت الي 

باب الخلق دلفت الي المطبعة التي يعمل بها أبي...  

ي.. سلم علي بكل حنان .. وجلسنا ووجدته ينتظرن

..قليال ثم ادينا صالة الجمعة بمسجد الفتح... وذهبنا الي 

بيت ابي العامر البسيط باثاثه ولكنه غاية في النظافة 

 والترتيب...

جاءت امي متلهفة  حينما سمعت مفتاح ابي  

بالباب..اخذتني بحضنها الطيب الدافئ... جلسنا علي 

نا الليمونادة... وسمعنا صوت الكنبة .. وقدمت امي ل

اخي اَلصغر كامل المدرس بالمدرسة اَلعدادي .. 

وكان علي وشك اَلنتهاء من تشطيب شقته التي  

سيتزوج فيها من زميلته بنفس المدرسة..دخل مهلال  
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ومرحبا... تحدثنا كثيرا... وسألت عن اختي عايدة  

والتي تزوجت بعد ان حصلت علي دبلوم صنايع 

ي اسنان جارنا و سافرت اليه بإحدي دول زخرفة من فن

 الخليج...ومعها طفلها حسين 

تناولنا الغداء الشهي ونحن نجلس علي الطبلية.. وذهبت  

 امي َلعداد الشاي... 

 وسألني ابي.. مالك ياهاشم... التفت اليه..

قلت انا بخير..قال َل.. هو انا مش عارفك فيك ايه شارد  

 ايه اللي شاغل بالك... 

لي أبي تخوفي وقلقي ان يزيحني هذا المحامي سردت ع 

الذي حط على صحبتنا ..واحساسي بأنه ربما يسهل 

 استبدالي من هذه الصحبه 

 دلفت امي بصينية الشاي والنعناع يعبق الصالة...  

قال ابي... قوم ياهاشم هات العود من فوق دوَلبك  

ا  القديم... نسمع شوية وتفرفشنا... ياااااه.. ياابي.. ده ان

بقالي زمان لم أمسك العود.. من بعد مادخلت الجيش...   
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كان هناك رجال يدق علي العود متجوَل.. يلف ويلف  

الحي ويجلسه ابي على باب المطبعة ويسقيه كوبا من  

الشاي وقسط من.طعام.. كانت عادة ابي.. وكنت في  

مراحل التعليم باَلجازة الكبيرة اعمل مع ابي بالمطبعة..  

ني هذا الرجل الدق علي العود وكنت فرحا وكان ان علم

 وسعد ابي كثيرا فكان محبا للست..وينتظر حفالتها.. 

جلبت العود الملفوف بقطعة من القماش بحرص..  

وجلست وسط اسرتي.. اعدل واوزن اَلوتار.. اخذت 

غناء.. وسط ضحكاتنا ...عدت الي بيتي  في العزف وال

 في شبرا وانا اكثر راحة وهدوء ا. 

كنت انتظر موعدنا الشهري مع الصحبه بلهفة ..ذهبت  

الي الموعد ، وتعمدت ان اذهب متاخرا قليال..الحقيقة 

اني كنت منتظرا بالزاوية ..حتي اكتمل الجمع وحضر  

هذا المحامي الدخيل المتأنق...وبدأ الجميع في الكالم  

والحوارات .... دلفت الي المقهي متأبطا عودي... 

ين وعيونهم على العود وامطروني استقبلوني متهلل
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باَلسئلة.. وتوقف الحديث الذي بينهم ويقوده  

المتأنق...قال بدوي سمعنا سمعنا ياهاشم..لم نكن نعلم  

انك تعزف وكمان بتغني... واكمل  صبري سمعنا 

يابطل... وتحولقت ال،،صحبه،،،حولي ... والمحامي  

يجلس يكتم غيظه... عزفت وغنيت وغنوا معي.. 

ت اصواتنا من يجلس حولنا.. شاركونا... ضحكنا  ووصل 

وتحدثنا وشربنا الشاي والدخان... وتفرقنا على ان 

 نجتمع الشهر القادم...  

حين جاء الموعد... صاحبنا لم يكن له اي آثر... خرج  

من وسط صحبتنا.. بال ذكرى...سوى بداخلي... اضاء  

ابي العامل البسيط داخلي طاقة وثقة بان كل منا له  

 موهبته وقدرته وجهله ايضا...........نهاية. 

 زينب نجدي
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 المركز السادس

 بقلم/دعاء الشاهد 

 قصة قصيرة : ) حب للتسلية (

 

بعدما تعلقت به، وأحبت رسائله، أصبحت         

وأمست بصداها، تناجيه في غيابه، وتحاكيه في 

حضوره، توقفت حياتها عند تلك البللورة الخضراء ، و  

 تلك األشعار بجانب صورته . 

جاءتها رسالته الصادمة لتطيح بها أرضا . فبعد قراءة  

الرسالة صمتت صمتا حائرا مضطربا، صمت 

، ولم تنطق ببنت شفه ، وكأن الصدمة العاجزين 

 ألجمتها ، وأصابتها بحالة من الذهول . 

مرت لحظات حتى بدأت تستوعب إدراكها و تسترجع 

كلمات الرسالة مرة أخرى التى يتنصل فيها من وعده 
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لها باَلرتباط بها ؛ شعرت برعشة تسري فى أوصالها 

 وتسارع بدقات قلبها ، انحدرت دموع غزيرة من عينيها

 لهيبها نار حارقة تكوى خديها .

 َل تدرى ماذا تفعل ؟ غير مصدقة لما حدث ...... 

بدأت التساؤَلت تتزاحم فى ذهنها ؛ هل تحطم كل شىء  

 ؟ هل ماتت كل األحالم وتساقطت كأوراق الخريف؟ . 

وفى لحظة قررت أن تثأر لكرامتها ؛ فكتبت ردا على 

ك بأشواقي ،  رسالته قائلة : لقد علمتك الحب ، و أمطرت

و دثرتك بحناني فما كان منك إَل أن تهديني الغدر 

والخيانة لتمزق أوتار قلبي وتدوس على مشاعري 

 لتسحقها .  

فماذا تتوقع مني اآلن ؟ ، أن أجثو عند موطىء قدميك و 

أتذلل حتى تشعر بالزهو والفخر؛ أن أقول لك أنه َل  

قول لك  حياة بعدك ،َل وألف َل ،هذه الرسالة كتبتها أل

ارحل كما شئت فلم يعد لك وجودا فى حياتى فرحيلك َل  

 يحتاج إلى أسباب ،
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أنت كغيمة عبرت سمائي ومجرد عابر سبيل، سر فى 

طريقك وبال عودة ؛ فأنت َل تستحق ما كان بداخلى 

يوما تجاهك ، ولسوف أنتزع قلبي من بين جوانحي 

حتى َل ينبض باسمك ثانية ، ومن اآلن أنت فى عالم  

لنسيان .ا  
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 دعاء الشاهد

 الكاتبة ليديا مهزوز)الجزائر(

 ضالم دامس وفجاة.... 

 

فتحت عيناي توقفت لبرهة ثم ذهبت مسرعة لغرفة  

جدتي نظرت لها وقد جمدت في مكاني كانني طير 

مطوق انقطع الكالم لكن صوت اَلذان كنت اسمعه لم 

اكن اسايره كما كنت لقد انساني موت جدتي عالمي  

 الخارجي اصبحت كاني  

 جثة هامدة فيها روح .. 
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 فئة الناشئين 

 المركز االول 

:مودة عاطف محمد بقلم   

 الصف الثالث االعدادي 

 الزهور السوداء والبنفسجية 

 

في قديم الزمان و في غابة شديدة الظالم  والغموض ،  

كان  يقبع ذلك القصر  الغريب والذى يدعي بقصر 

اللعنة، وكان يستوطن هذا القصر شاب طويل القامة 

يرتدي مالبس مخيفة و قناع ابيض اللون يخبئ خلفه 

 مالمح وجهه القبيحه والتى تثير اشمئزاز من يراها ... 

وفي يوم من األيام وقعت حادثة لم تحدث من   قبل  فى   

 قصر اللعنه  ولم يكن لها سابقة  
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وهي أن  نور الشمس قد حل بالقصر وأضاء جنباته  

بشكل مذهل مما  جعل شكله المخيف الذي دائما مايراه 

ان  اصبح في غايه  الناس مرعبا ويوحى بعدم اَلطمئن 

الجمال والروعة واتضحت معالمه بصورة غريبة كيف 

 هذا وما السبب لم يعرف صاحب القصر السر  ... 

وهنا شعر مالك القصر أنه وَلول مره منذ فترة طويلة 

يريد برغبة ملحة  أن يسقي الزهور السوداء التي تتجمع 

 أمام القصر بشكل مخيف ولكن  بشكل مدهش للغايه ... 

دي الشاب  معطفه األسود و قناعه األبيض حتى  ارت

يخفى مالمح وجهه المخيف و نزل الي الطابق السفلي 

فى خطوات متأنية وهادئة، نزل  وهو ينظر الي جميع 

أنحاء القصر بحزن شديد تارة وفرح شديد تارة أخرى ، 

و حين وطأت قدمه الحديقة شعر بالتوتر الشديد ألن   

منازل صغيرة وبسيطة يمتلكها  القصر الملعون  يقابله  

بعض ناس  القرية  الغريبة الذي كانوا   ينظرون الي  

الشاب وقصره  بخوف و البعض منهم باشمئزاز كبير ،  
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مما جعل الملك بمرور الوقت يضع قناعا ابيضا علي 

وجهه َلعتقاده أن وجهه هو الذي كان يجعلهم ينظرون 

ك النظرة له بخوف و اشمئزاز فاخفاه حتى َل يرى تل

 فى أعينهم  ...

بدأ فى رى الزهور  وخرجت منه تنهيدة  يأسة فقد  

طاردته فكرة  أن  المالمح المقززه هى سبب نفور 

الناس منه وابتعادهم عنه لدرجة أن  بعضهم  يرتعبون  

 خوفا من مجرد  رؤيته ...وهذا جعله يفكر مليا ويتسأل 

ر له بشكل  هل هو القبيح أم القرية غريبة التفكير   تنظ

 خاطئ؟

ظلت األفكار واألسئلة تدور فى رأسه من أجاب حتى 

انتهى من سقي  الزهور السوداء وهنا  استقام ورتب  

مالبسه   ثم دخل القصر مره اخري واوصد الباب بقوة 

جعلت كل األنظار التى تتابعه تنخلع قلوبهم من مكانها  

 ..ولم يخلو األمر من تساؤَلت القرية عن سبب خروجه

 من القصر فى هذا اليوم؟ 
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 و لماذا خرج من القصر وقام يروى الزهور ؟

وكثر الكالم عن خروج الشاب  من القصر  حديث 

الجميع والكل يروى ويضيف ،حتي وصل الحديث  

برمته  الي فتاة بالقرية ...كانت فتاة غريبة الشكل 

والتصرفات فهى دائما ترتدي اللون البنفسجي حتي 

اللون ....لكن رغم لون شعرها  شعرها كان بنفسجي 

الغريب والذى أثار تساؤَلت كثيرة ولكن اجمع الناس  

على أنها في غاية الجمال  وقد زاد جمالها أنها تمتلك  

أعين بنية واسعة جميلة الشكل جذابة بشكل ملحوظ ولها  

بشرة سمراء ملفتة للنظر ...لكنها فقيرة  تعانى  من  

عائلتها الفقيرة مما    الديون المتراكمة عليها وعلى 

جعلها تلجأ للعمل ولم تجد سوى  بيع الزهور لكسب 

بعض من المال ومن خالل  خبرتها في بيع الزهور 

عرفت  أن الزهور السوداء ذات سعر مرتفع َلنها 

نادرة جدا  ولم تكن معتادة فى أى مكان سواء في هذه 

 القرية أو خارجها  . 
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لتأخذ بعضا من   فقررت أن تذهب الي القصر الملعون 

 الزهور خلسه وتقوم ببيعها للعامة لتكسب ماَل أكثر .. 

وفي منتصف الليل وعندما راح الناس فى ثبات عميق  

تصاب الشاب ارقا لكثرة ماشغل باله من األسئلة التى 

دارت فى رأسه   فكان الشاب يجلس في الشرفه يتأمل  

   القمر الساطع كأنه يسأله أن يجيب عن تساؤَلته ولكن 

لفت انتباهه شيء بنفسجي اللون يجري مسرعا نحو 

الحديقه الخاصه به ، تعجب الملك من هذا األمر  فقرر  

أن يعرف السر  فإن من جلسته وبحث هنا وهناك 

واقترب ليستطيع رؤية ما لمحه منذ برهة ، دقق نظره   

بشكل أفضل وهنا وجد ما لم يكن يتوقعه فقد  وجد فتاه  

دي وشاحا بنفسجي اللون و تمسك في غاية الجمال ترت

بسلة كبيرة  وتجمع بداخلها الزهور السوداء وقد كانت 

منهمكةةفى العمل لدرجة أنها لم تشعر باقتراب الشاب 

 منها .. 
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في بداية اَلمر تعجب الشاب من جرأتها الغير مسبوقة    

فكيف لفتاه في هذا العمر أن  تأتي إلي القصر الملعون  

.أَل تخاف أن يراها أحد أَل تخاف  وفي منتصف الليل .

قصر الغامض  ، وهنا كاد أن يظهر لها الشاب  من ال

صاحب القصر فعندما  تلتفت إلى أعلى تجد الشاب  

 صاحب القصر أمامها فينعقد لسانها عن الكالم 

وهنا يطلب منها الشاب أن تتبعه داخل القصر وهنا 

 تنساق دون كالم ويوقع عليها  العقاب الشديد  

لكن الشاب لم يظهر لها بل ولم  يعاقبها  علي فعلتها    و 

بل أعرب عن سعادته وقال فى نفسه  انه يشعر بالسعادة  

الغامره لفعلتها .. وقال اخيرا استطاع أحد أن يتقدم نحو  

القصر دون خوف حتي لو كان هذا بدافع   السرقة فأمر  

 السرقة  َل يهمه كل  ما يهمه أن يشعر الناس انه انسان 

يمكن التعامل معه  ، انسان ليس بوحش قبيح كما يرونه  

 .... 
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أختبأ الشاب  خلف الجدران حين شعر بان الفتاه علي  

وشك مالحظته  فارتسم علي وجهه اَلبتسامة الواسعة 

 ... 

وظل  الشاب يراقبها حتي أنهت مهمتها ثم  اختفت بين  

المنازل  القرية  المواجهة القصر وهنا صعد الشاب  

ته  مبتسما من أمر تلك الفتاة الجريئة .لغرف  

ومع نسمات  الصباح الباكر  أستيقظ الشاب  مبكرا   

وهذا علي غير عادته ولكن وجهه كانت  تعتليه ابتسامة  

مشرقة ثم  نزل الي الطابق السفلي واتجه الي الحديقه 

 ليسقي الزهور السوداء مره اخري ... 

لشرفه ينتظر وحينما حل الليل كان  الشاب يجلس في ا

قدوم الفتاة وبالفعل صح توقعه فعند انتصاف الليل   

جاءت الفتاة  و معها نفس السله لتجمع الزهور السوداء  

 وبعد أن جمعت ماارادت انصرفت فى هدوء   ... 

ابتسم الملك فى رضا وعندما اشرقت شمس الصباح  ،  

قرر أن يذهب الي وسط المدينة ليجلب بذور الزهرة 
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ن اجل أن يزرعها  وهو يعرف انها زهرة  البنفسجية م

عجيبة تنبت وتفتح فى خالل يومين زرعها بجوار 

الزهور السوداء ، لقد زرعها خصيصا حتى تأخذها تلك 

الفتاة ولكن ماكان بحيره ماذا تفعل الفتاة بتلك الزهور  

لم ينتظر اإلجابة كثيرا فعندما عاودت الفتاة اجمع 

لزهور البنفسجية فقالت  الزهور السوداء َلحظت وجود ا

حمدا هلل أن الزهور البنفسجية من الزهور المطلوبة 

وهذا يعني أننى سوف أبيع زهور أكثر واربح ماَل أكثر 

 لنسدد الديون ونعيش بما يتبقى  .. 

وأصبحت عادة يهتم الشاب بالزهور وعند الليل   وبعد  

ان ينتهي يصعد الي غرفته ويظل يقرأ كتابا حتي  

.ثم ينام قليال ثم يستيقظ قبل موعد الفتاة   غروب الشمس

 فى منتصف الليل ليراقبها . 

وعندما جلس  في الشرفه لينتظر قدوم الفتاة الي الحديقه  

 مره اخري  ... 
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وتكرر هذا األمر لعدة مرات ،وفي يوم و الملك يسقي 

الزهور كالمعتاد وجد أن الزهور  البنفسجية قد تفتحت  

فارتسمت مالمح السعاده الغامرة علي بشكل مدهش  

وجه الملك و عاد سريعا  إلي غرفته ليرتدي الرداء 

البنفسجي الذي قام بشراءه منذ فترة قصيرة  ،.وبعد ان 

ارتداه وقف امام المرآة و تنهد بعمق ثم رفع يده ببطء 

نحو وجهه و بكل توتر نزع القناع األبيض عن وجهه  

يراه الناس دميما  ..  فوجده  وسيما جدا فتعجب كيف  

وبعد أن انتهي من ترتيب مالبسه نزل الي الطابق  

السفلي و اختبأ خلف الجدار ينتظر قدوم الفتاه مره 

 اخري ليفصح لها عن ما في قلبه من كالم ومشاعر  ... 

انتظر الشاب وقتا طويال علي غير العادة ولكن الفتاة  لم 

ه لم تأتي ، انتظر حتى حل الصباح  ولكن الفتا

تأتي...ظن الملك أنها مريضة اوولديها أمر ما  لهذا لن  

 تأتي فقال ربما  من  أن تأتي غدا ... 
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وظل على هذه الحالة ينتظر الفتاة وأمضى اَليام  يوما 

بعد يوم  ، حتي مضي أسبوع بالكامل  ولم تأتي الفتاه  

مطلقا ...فقرر الملك أن يذهب الي القرية ليعرف أين 

ا ولكن هو َل يعرف حتى اسمها فكيف  هي ويسأل عنه

يجدها ولكنه قرر البحث عنها  وعندما  ذهب  وجد  

القريه بأكملها في حاله حزن شديد ....تعجب الشاب   

من هذا الحزن وأسبابه  لكنه لم يعطي لالمر اهمية  

كبيرة فكل ما يهمه أين  الفتاة ...سال الشاب  احدي  

ها جيدا لها ..لكن   الفتيات في القرية عنها  بعد أن وصف

اَلجابتة وقعت عليه وقع الصاعقة  و جعلت فؤاده   

 ينكسر إلي اشالء َل يمكن جمعها  ... 

"ان الفتاة قد ماتت  لشدة الجوع" فلم تكفى النقود الديون  

 ولم يتبقى ماتقتات به هى وأسرتها . 

انهار الملك وسقط علي ركبتيه لشدة الصدمة وسقطت  

األنهار المتدفقة  ... وظل يوبخ الدموع من مقلتيه مثل 

نفسه لماذا لم تظهر لها؟ لماذا لم اعبر لها عن حبى لها 
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؟لماذا لم اعرف كل شىء عنها ؟لماذا لم اساعدها فى 

محنتها ؟. جرة مسرعا نحو مقبرتها التى دفنت فيها 

 وظل يبكى 

 لقد جئت متأخرا جئت بعد ان انتهى كل شئ  

 رفع يديه قال مخاطبا لها : 

دت أن اعطيك الزهور البنفسجية ... اليوم كنت أريد  ار

ان اعطيك نفسي...لقد ازلت قنعي الغبي  من أجلك  

...كنت اخاف أَل تتقبليني اثرت  اَلختباء عن الناس  

بسبب نفسي القبيحه التى اوهمتنى بأوهام كثيرة عشت 

فيها سنوات بعيدا عن الناس ..ربما لو   جمعت  

ت مااقوله اآلن لتغير كل شجاعتي ووقفت امامك وقل

شئ اَلن ...ألهذا الحد انا مثير للشفقه... سوف اظل   

وحيدا في قلعة سوداء ...أنا اآلن  اريدك ..  

 اريدك...ارجوكي َل تذهبي ...ارجوكي" 

 ثم زين قبرها بالزهور السوداء والبنفسجية 
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ظل على هذه الحالة حتى انقطع عن الطعام والشراب 

الحياة وترك الناس فى حيرة شديدة وبعد أيام فارق 

 لديهم مليون سؤال ولكن َل إجابة..... 

في الكثير من األوقات نتمني ان نكون نحن ..فقط نحن 

..َل نجمل انفسنا أو حتي مظهرنا ...فقط نريد أن يرانا  

العالم في غاية الجمال فقط َلننا نحن ...واحينا نتمنى أن  

َل نتصنع فى  اي شئ يتقبلنا العالم فقط َلننا نحن ...

..كالجمال او اَلحترام او حتي الحب .... نريد أن نكون 

صادقين في كل شئ، نريد ان نكون متقدمين ...وَل 

نتنمر علي اي شئ......ان اردت ان يكون العالم افضل 

اجعل نفسك افضل ...اعثر عليها واجعلها افضل ...كن 

نفسك نفسك َل احد اخر ...آمن بنفسك كما هي ... حب 

كما هي ..َل تغير إَل ما يحتاج التغيير  وَل تتغير من  

اجل احد ..فقط لنفسك ... اغتنم اى فرصة شريفة 

 للسعادة  وهذه الحقيقه التي لم تقال . 

 



 

 118 

 

 المركز الثاني 

 هاجر محمد مصطفي

 الصف االول االعدادي 

 .اشباح.الظالم. 

 

في يوم من اَليام كان فى فتي صغير ينام في غرفته.  

ال بمفرده وكان شديد الخوف من الظالم ودئماً ما يبدا لي

 عقله بنسج األفكار والخياَلت المختلفة بمجرد 

حلول الظالم .بفكر دائما أن هناك شبح مخيف يوجد  

هناك فى جانب غرفته يسمى الظالم هذا المخلوق  

المحول المخيف الذى سيهاجمه يوميا كانت ترعيه هذه  

مسرعا منكمشا على نفسه وَل   الفكرة كثيرا وتجعله ينام

يحاول النظر إلى الظالم حتي َل تبدأ أفكاره مجددا. وفى 

يوم أثناء نومه وحيدا في غرفته  الصغيرة نظر إلى 



 

 119 

الظالم السائد وامتلكه الخوف وفجاه تخففت جميع  

مخاوفة وكوابيسه أمام عينه لقد خرج من قلب الظالم  

في ثقه ابتعد كائن فتي صغير يشبهه تماما وقف أمامه 

الفتى الصغير خوفا وسأل الشبح فى خوف من انت 

وماذا تريد منى ايها الشبح  ؟ كيف يمكننى أن اجعلك 

تغادره بدون أن تصيبنى بمكروه؟ ارجوك اتركنى .رد 

عليه الظالم فى هدوء وبنظرة شاحبه مرعبه جدا: أنا 

الظالم ويبدو من نظرة زرقه ووجهك انك تخافني كثيرا 

لك؟ رد عليه الفتى الصغير فى اندهاش فهو لم أليس كذ

يكن يتوقع ابدآ أن تكون مخافته حقيقيه وان هناك كائن  

حقيقي يسمى الظالم ويقف أمامه يخاطبه نعم أنا اخافك  

 فأنت تجعلني اتخيل اشياء مخيفة

 اشباح الظالم 
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 المركز الثالث 

 ]مريم محمد احمد 

 الصف االول االعدادي 

االسود العمل   

 

نا ايه الي خالني اخطب يارتني ما خطبت وَل دخلت  

الموضوع ف دماغي...هحكيلكو قصتي الي بدآت من  

سنة من القاهره كنت  25اول م خطبت نا اسمى زياد 

خاطب واحدة قريبتى وكان فاضل شهر ع الجواز  

والحمدهلل الشقة كانت جاهزة وكنت فرشها وموضبها 

وسة بس المهم كان  وكلو تمام مش ناقص غير العر

فاضل شهر بالظبط ع الفرح كنت علطول بقعد ف 

الشقة من فرحتي بيها وساعات كنت بجيب صاحبي  

محمود وده صديق عمرى وكل حاجة بالنسبالى المهم 
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عندى ف الشقة    3او  2كنا كل يوم بنسهر للساعة 

بنلعب باليستيشن فى يوم محمود موبايله رن كانت 

ص بيشوف مين لقا ابوه  بيب 12:30حوالي الساعة 

بيتصل وبيقوله تعالى بسرعه البيت عشان امك تعبانة  

وهنروح بيها المستشفى محمود اعتزر مني وقالي َلزم  

امشي ضروري عشان والدتي تعبانه وكدا قلتلو خالص 

تمام وابقي طمني لما توصل قالي ماشي ونزل جري 

قلت اقفل الباليستيشن وادخل اخد شاور وانام وفعال 

خلت الحمام وخلصت ورحت للسرير ولسه هنام لقيت د

حد بيخبط فتحت لقيت محمود ف وشي استغربت وقلتلو  

انت مش كنت رايح المستشفى قالي معلش نسيت 

الموبايل ودخل اَلوضه وطلع تاني ومشي ونا 

نمت...تانى يوم كلمته وبقوله ازاى نسيت موبايلك 

يت ايه انا عندى امال ازاي كنت هتطمني لقيتو بيقول نس

اخدت معايا الموبايل وهللا وكمان لما خرجت من عندك 

اخويا اتصل عليا وقلي احنا طلعنا المستشفي وانت روح  

اقعد ف البيت عشان مفيش حد انا اول م سمعت كالمه  
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دا بدأت اقلق واسئل نفسي هو مين اللي دخل وخد  

موبايله وخرج دا نا قلت يمكن عشان كنت عايز انام  

كنت بتخيل بس من الصدمة بتاعت امبارح  وتعبان ف

قعدت افكر ف الي حصل وبقول نا كنت صاحي وَل  

نايم وافكار واسئلة كتير كانت ف دماغي بس عديت 

الموضوع وقررت انسي الي حصل رنيت ع محمود 

قالي مش هيعرف ييجي النهارده َلن عندو مشاكل ف  

البيت وكدا وهييجي بكرة معني كدا اني هقعد لوحدي  

ف الشقة تاني عملت نفسي مش خايف وبعد م خلصت  

لعب دخلت انام بس بمجرد م حطيت راسي ع المخدة 

 سمعت.. 

سمعت صوت غريب شويه كان جاي من المطبخ تقريبا  

صوت حنفيه مفتوحه وكبايات بتخبط ف بعض براحه  

الصوت لوحده يخوف بس عملت نفسي مش خايف 

ص بس  وقررت اروح اشوف فيه ايه وفعال طلعت اب

الحمدهلل ملقتش حاجه بس ونا وواقف حاسس ان فيه 
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شخص جمبي ايوة نا متآكد ان فيه شخص جمبي 

وحاسس ب حرارته ونا ومركز لقيت تليفوني بيرن  

دخلت بسرعه اَلوضه اشوف مين الي بيتصل بس لقيت  

الرقم غريب دا مش رقم مصري اصال رديت عشان  

م اقفل  اعرف مين دا بس مكنش فيه حد بيتكلم وقبل

سمعت صوت غريب...سمعت نفس صوت الحنفيه  

المفتوحه والكبايات الي بتخبط ف بعض تاني شلت 

التليفون من ودني وببص عالرقم تاني بس لقيت التليفون  

فاصل خالص تقريبا فصل شحن بس صوت الميا 

والكبايات جاي م الفون نا دمي نشف ف عروقي  

ليفون ومعرفتش اعمل اي حاجه غير اني ارمي الت

عاَلرض واحاول انام لحد م النهار يطلع واشوف فيه 

ايه وفعال نمت عالسرير وكنت خالص هروح ف النوم 

قبل م اَلقي الدوَلب بيتفتح براحه معرفتش اعمل اي  

حاجة غير اني اغطي راسي واحاول انام بس لالسف  

حسيت ب نفس حراره الشخص الي كان جمبي دي  

تكسرت جمبي رحت تاني وفجآه سمعت صوت كبايه ا
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شايل الغطا وطلعت اجري افتح النور عشان اشوف فيه 

ايه بس ملقتش وَل اي حاجه وكل حاجه كانت زي م 

هي ماعدا الدوَلب كان مفتوح فعال قلت احاول انام 

والنور شغال وفعال نمت عالسرير وغطيت راسي بس  

سامع صوت رجلين بتمشي ف المطبخ والصاله حاولت  

شخص ابيض وطويل واقف ع الباب ابص ف ايه لقيت 

وبيبصلي اول م شفته محستش ب نفسي غير تاني يوم 

ع صوت رنه الفون...صحيت وببص حوليا ومش 

عارف اي الي حصل بس كل حاجه كانت سليمه وحتي  

الدوَلب كان مقفول قررت انزل اقعد مع اخواتي تحت 

صح نسيت اقولكم ان بيتنا عباره عن دورين الدور 

امي وابويا واخواتي قاعدين فيه انما الدور اَلرضي دا 

التاني الي نا هتجوز فيه وفعال نزلت قعدت تحت شويه 

ورنيت ع محمود ييجي بسرعه ولما جه حكيتلو كل الي  

حصل واقنعتو بالعافيه انو يطلع معايا فوق وفعال وافق  

 وطلعنا بس اول فتحت الباب "
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م واقعه لقيت الشقة كلها متكركبه وفوق بعضها والهدو 

ف كل حته وحنفيه المطبخ مفتوحه وحوليها ازاز 

مكسور بصيت لمحمود بخوف وقلتله انت َلزم تبات  

معايا النهارده بعد الحاح طويل وافق واتصل علي أبوه  

وقالو انو هيبات عندى النهارده والحمدهلل ابوه كمان 

وافق قعدنا نروق ف البيت من الي حصلو دا وبعدين  

اليستيشن زي كل يوم وفعال فضلنا قررنا نسهر عالب

نلعب عالباليستيشن لحد م خالص فصلنا وهنموت وننام  

وبمجرد م نمت عالسرير لقيت محمود قايم من عالسرير  

سآلتو رايح فين قالي هيروح الحمام بس بمجرد م طلع 

دخل تاني نا قولت يمكن راح المطبخ يشرب عشان جه 

يت محمود  بسرعة وبعدين نام جمبي بس هو نايم لق 

داخل اَلوضة...لحظة لو محمود اللي جمبي مين اللي 

عند الباب جسمي فضل يرتعش وف ثانية قمت مولع 

النور بس بمجرد م اَلوضه نورت ملقتش حد ف  

اَلوضة وَل جمبي وَل عالباب حتي فضلت افكر هو  

الي نا بشوفه دا حقيقي وَل تهيئات من كتر السهر ونا  
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تفتح ولقيت المرادي محمود بفكر لقيت باب الحمام بي

خارج منو حكيتله ع اللي حصل بالتفصيل ولقيتو بدآ 

عليه عالمات الخوف بدأنا نفكر في اللي حصل لحد م  

وصلنا لحل اننا نفتش الشقة حته حته ونشوف لو كان  

فيه اي حاجه مش طبيعيه فيها واول مكان قررنا نفتشه 

حاجه نشفت  هو الدوَلب وبالفعل واحنا بنفتش فيه لقينا 

 ️الدم ف عروقنا بكل معني الكلمه......... 
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 الكاتبة فريدة شادى هشام

 الصف الخامس االبتدائي 

 قصة اميرة القصر 

 

 في ذات يوم كانت األميرة هبه تمشي في حقول القرية 

وكان الملك يتبعها خطوه بخطوه نظرت األميرة هنا 

وهناك،  ثم رجعت األميرة إلى القصر طلب الملك  

والدها من األميرة أن تذهب إلى السوق وتشتري 

الطعام وتعده وتطهيه ثم تدعو األمير إلى القصر 

ر الفستان التي لموطلب الملك من األميرة أن تحض 

تلبسه من قبل.  

واعدوا مائده طعام فاخره تضم اطيب الطعام . حينئذ  

علم األمير إن له مكانه عظيمه عند الملك وابنته األميرة 
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.وقام بطلب األميرة للزواج . وفي وقتها وافقت األميرة 

 لما وجدت من ذكاء األمير وتقديره لها . 
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 تولين محمد

سنين ٧  

 االسد النباتي 

 

انا اسد نباتي انا َل اكل اللحوم واكل النباتات وتخليت  

عن اكل اللحوم وعندما امشي َل اصدر صوت زئير 

اَلسد المرعب ولكن اصدر صوت رقيق كصوت تغريد  

العصافير وانا َلاغرس مخالبي في جلد الحيوانات  

فاع الجراثيم وَلاذي احد منهم َلن خروج الدم يتيح اند

وفي يوم من اَليام هجمت علي فيل قفزت علي راسه  

واغمي عليا في الحال ولم استيقظ اَل بعد ثالث ايام في  

فقط.  وأنا اآلن اكل الجزر   الغابهسرير   

 


