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 مقدمة                

 ٌحاول حلم عن عبارة هو الوطن

 .تحمٌمه الكبٌر و الصغٌر

 وطن كلمة أن ستجد للٌال فكرت ان

 ذلن؟ وكٌف(ِحمل) هو معناها

 وطن"  كلمة من الواو حرف أزلت ان

 ..ثمل أي( طن) ستصبح" 

 فمدوا األشخاص معظم فان ولألسف

 .وطنهم فً األمل

 من هنان وكذلن الوطن ٌكره من منهم

 . ٌحبه

 فً ٌرون ال األشخاص معظم ولكن

 .فمط السًء الجانب اال موطنهم
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 األوطان ابتسامة تعود أن لررنا ولذلن

 وذلن وطنة فً األمل فمد من كل الى

 لررنا لصصٌة مجموعة طرٌك عن

 . كتابتها

 فكرة فٌكم نزرع أن أٌضا   ولررنا

 :بعنوان جدٌدة

 (وطن ابتسامة)              

                 *   *   * 
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  الوطن               

 أغسطس22 الموافك األربعاء ٌوم فً

 نفسٌة أمراض طبٌب الى توجهت

 كثٌر تفكٌر بعد ذلن وكان وعصبٌة

 .جدا  

 الوطن؟ هو ما نفسً أسؤل ٌوم كل

 السإال هذا نفسً أسؤل حٌاتً عشت

 بدأت العٌادة الى وصلت. باستمرار

 الحادي الدور حتى الساللم بصعود

 النصف لرابة انتظرت ولتها عشر

 السكرتٌرة أدخلتنً ثم تمرٌبا   ساعة

 دكتور عٌادة أمام مكتبها ٌمع التً

 ظننت دخلت وعندما مباشرة   فاروق

 فً كما استجواب سرسر هنان أن

 لم الحمٌمة فً لكنه السٌنمابٌة األفالم
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 العتٌك النوع من كرسً سوى ٌكن

 ثم   الكرسً على هنان جلست. والمدٌم

 : أوال   بالحدٌث بدأت

 فاروق؟ دكتور -

 :ولال علً رد

 .دمحم أستاذ بن أهال   -

 : لابال   ألجاوبه عدت

 .فاروق دكتور بن أهال   -

 بالتحدٌد؟ مشكلتن ماهً -

 : لابال   علٌه الرد عاودت

 .ذاته السإال نفسً أسؤل ٌوم كل -

 السإال؟ هو وما -

 حتى؟ معناها ما. الوطن هو ما -
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 السإال؟ هذا سإالن سبب وما -

 شخص أرى عندما..  أدري ال -

 لشخص خاطا شًء ٌفعل موطنً من

 ذلن بلد ٌنتمد الشخص ذلن أرى ما

 هو وما أنتجته أنها لمجرد.  الشخص

 وطنه؟ ٌكره شخص لٌنتج الوطن عٌب

 .الوالع هو الوطن -

  الوالع؟ هو لماذا ذلن؟ وكٌف -

 غٌر ظروف فً ٌضعن الوطن -

 تفعل سوف ماذا ٌرى حتى بن البمة

 أكثر بً ستتعلك أم تتركنً سوف أحما  

 المشكلة؟ لهذه حل وتجد

 لماذا؟ -
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 على فمط ممتصر غٌر الوالع ألن -

 هو بل.  الوطن فً ولد الذي الولد هذا

 أسؤلن دعنً. ومتواجد ٌحدث شًء كل

 .سإال

 سإالن؟ هو ما -

 فان بٌضاء ورلة هنان كانت ان -

. فٌها ناحٌة كل فً ستجول عٌنٌن

 صحٌحا ؟ ذلن ألٌس

 .بلى -

 سوداء نمطة وضعت ان لكن -

 جمٌع مشاهده تستطٌع فلن الورلة على

 ستتركز بل. البٌضاء الورلة فً ما

 تستطٌع ولن النمطة هذه على عٌنان

 هذا ألٌس. عنها ناظرٌن تحوٌل

 صحٌحا ؟
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 .بلى -

 ركزت ان الوالع حال هو كذلن -

 ترى لن فانن واحد شًء على ناظرٌن

 بالً الى نظرت ان ولكن. غٌره شٌبا  

 موجود غٌر الحالة هذه أن ستجد العالم

. علٌه تركز كنت الذي المكان فً اال

 هذا كل بنا الوطن ٌفعل لماذا تفكر ألم

 ؟

 .ذلن فً لبل من أفكر لم -

 البلد ألن ربما جدا   بسٌط الجواب -

 كالجبان منها أستهرب اختبارن تحاول

 تفولن مدى لها لتثبت ستتحداها أم

 تمر التً المصاعب واحتمال علٌها

 .بها

 :هنا شدٌد وباختصار
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 الذي األشخاص انتماء علٌن ٌجب

 حتى الوطن فً معهم العٌش ستحاول

 األن أدركت هل. ذلن بعد تنخدع ال

 الوطن؟ معنى

 فاروق؟ دكتور ٌا شٌبا   تعلم هل -

 ماذا؟ -

 أفتمد كنت أننً األن أدركت لمد -

 .لن شكرا....  الكثٌر

              *   *   * 

   سامح تامر الدالً /بملم                            
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 العروبة              

 .أٌار 32األحد ٌوم

 مع ممابلة جرت الشوارع أحد فً 

 الممابلة كانت ولد. السن فً كبٌر رجل

 ....الوطن عن

 :المذٌعة فمالت

 :الوطن عن حدثنا  -

 :لابال علٌها الحاج فرد

 ٌجب هللا من نعمة هو الوطن -

 األمن ٌستتب وأن. علٌه المحافظة

 .العدل وٌنتشر واالستمرار

 الحالً وطننا فً أن ترى وهل -

 وعدل؟ واستمرار أمن

 .العدل وأٌضا   واستمرار أمن -
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 على كٌف تخبرنا أن ٌمكنن هل -

 وطنه؟ ٌحمً أن الشخص

 عن وٌصده العدو ٌماتل, نعم -

 واألمان األمن ٌنتشر أن وٌجب البالد

 الشعب وٌكون دابم بشكل والعدل

 بعضهم ٌساعدون, بٌد ٌدا   متعاون

 جمٌعا   الناس على الموانٌن وتطبٌك

 .المانون أمام سواسٌة فكل  

 :لابلة المذٌعة ردت

 أفدتنا لمد الحاج أٌها لن شكرا   -

 الى مجٌبن على وشكرا   وعلمتنا

 .الممابلة

 .ٌسعدنً الشًء فهذا -

              *   *   * 

 هدى برهان محمود /بملم                          
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 األوطان هجر            

 الباب على العالٌة الطرلات صوت

 النابمة تلن استٌماظ فً السبب هو كان

 لتمف..  الفراش فً ببطء تململت.. 

 ..  الصوت لذلن سماعها عند أخٌرا

 ! امً أنها إلهً ٌا اه -

 ثم ومن غرفتها باب باتجاه اسرعت

 المنزل باب إلى المإدي الممر إلى

 بؤحد و بالمفتاح بغلمه لامت فمد لتفتحه

 منها تتكون التً الداخلٌة االلفال أنواع

  هذه الصغٌرة بلدتها فً األبواب معظم

 لامت..  الداخل من إال تفتح ال والتً

 وتحتضنها األم لتدخل.. الباب بفتح

 : بشده
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 لمد..  عدتً متى صغٌرتً..  رهام -

 لم لماذا..  المرة هذه عنا الغٌاب اطلتً

 حتى مسبما   لدومن بموعد تخبرٌنا

  الستمبالن أحدنا ٌذهب

 كنت لمد..   حالكم كٌف أماه أهال -

 وصلت أننً ثم من... أفاجبكم أن أرٌد

 حٌنما أحدا أجد لم و متؤخر ولت فً

 كنتم؟ أٌن! ..  وصلت

  جدٌكً منزل إلى ذهبنا لمد -

 ذهب أٌن ثم من..  حالهم كٌف..  حما-

 الجمٌع؟

 لحاله منهم كل ذهب لمد..  بخٌر -

 هل..  للعمل ووالدن للمدرسة اخوتن

 علٌن ٌبدو لم..   ؟ افطارن تناولتِ 

 آه.. طعامن تتناولٌن أال ؟ التعب
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 ٌكون لن..  تناولته لو حتى بالطبع

 مثل فٌه تمٌمٌن الذي المكان ذلن طعام

 حتى مالبسن لتغٌري اذهبً..  طعامً

 عن ولتحدثٌنً الطعام بعض لن أعد

 .دراستن أخبار آخر

 على لبلتان طبعت.. ) امً حسنا هه -

 لتغٌر دخلت ثم من(.. وراسها وجنتها

 التحمٌك لذلن تستعد ولكً مالبسها

 من الولت ذات فً الحنون و الماسً

 تلن على سرٌعة نظرة ألمت..  والدتها

 ٌوجد علٌه صغٌر مكتب..  الزاوٌة

 نسبٌا   المدٌمة الحواسٌب أنواع من نوع

 ٌمكنها ال ذكرٌات تتماوج بداخلها.. 

..  استرجاعها ترٌد أنها من التؤكد

..  فاصلة لحظه ستؤتً حتما   ولكن

  المواجهة على فٌها ستموى لحظه
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 ضعٌفة تزال ال لكنها..  ذلن تعلم..

 : بعمك تنهدت..  منكسرة..

 ! بعد لٌس..  بعد األوان ٌؤن لم -

 .........علٌكم السالم

 مرحبا.. ) بمصتً أشارككم أن أرٌد

 ( لصتً بنشر تموموا أن أتمنى

 جمٌع كانت المنوال هذا على

 الجنسٌات مختلف من.. المشاركات

 غٌر بعٌنٌها تتابع  كانت..  واألعمار

 كان..  كلها بها اللحاق على لادرة

 برغم المولع بؤن خفً إحساس لدٌها

 تتولف لم التولف من السنوات هذه كل

 حدسها تؤكد..  االزدٌاد عن شهرته

 كانت والتً مشاركة آخر لرأت حٌنما

 : وهً.. الماضً األسبوع نهاٌة بتارٌخ
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 كان إن أعرف ال..  علٌكم السالم) 

 نشر على ٌعمل الزال مولعكم

 حلول إٌجاد ومحاولة الوالعٌة المصص

 أبحث ال حمٌمة..  المشتركٌن لمشاكل

 فً أرغب ما بمدر لمشكلتً حل عن

 سؤعرفكم!  تساإالتً عن إجابة أجد أن

 عام 27 الشاهد الدٌن حسام انا بنفسً

 أن ٌجب أنه أعلم) ..! (   من انا

 أنتمً الذي البلد أو انا أٌن من أخبركم

 لصتً فحوى هً هذه ولكن.. إلٌه

 ..( مشكلتً وأساس

 بعٌنٌن النهاٌة حتى المراءة تابعت

 تزداد الوخزة وتلن..   اتساعا تزدادان

..  بالضٌك تشعر بدأت.. كبٌر بشكل

 بهذه المصص تتشابن أن أٌعمل

 لصص لرأت لطالما...  الطرٌمة
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 ٌؤتً أن لكن.. الحٌاد بعٌن المشاركٌن

 بل..  أطرافها أحد وتكون ٌوم علٌها

 لم ما هذا المصة؟ لهذه المكمل الطرف

 إلى لألعلى نظرت..  أبدا   ببالها ٌخطر

 ما أول كانت  لرسالة اإلشعار ذلن

 استجمعت عندما عٌناها علٌه ولعت

 لرارها اتخاذ ولررت شجاعتها

 .. بالمواجهة

 أن أتمنى كم( .. عزٌزتً تهانٌنا) 

 لدي لكن..  اآلن جوارن إلى أكون

 تنال أن أتمنى المناسبة بهذه لن مفاجؤة

 :اعجابن

 اسبوع خالل الوطن فً سؤكون.. 

 هللا وبإذن..  نهابٌة إلامة وستكون

 سآتً نهابٌا وأهلً انا نستمر عندما

 انن أعلم( ههههه) صغٌرتً لخطبتن
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 أثك ولكن صغٌرتً انادٌن أن تكرهٌن

 األب كحب أحبن أننً تعرفٌن بؤنن

 أحبن أن لبل ألخته واألخ البنته

 احبها ان  هللا عاهدت مستمبلٌة كزوجة

 كم..  لها إال ٌكون ال بؤن للبً ثم ومن

 أرى أن حما وأرغب إلٌن اشتاق

 لسماتن  على ترتسم السعادة عالمات

 حٌنما كبٌرة  فرحتً كانت كم.. 

 نال لد مولعكما بؤن سمر اخبرتنً

 المشاكل حل فً األول الترتٌب

 االجتماعٌة الموالع امام والمصدالٌة

 وانا أكبر سعادتً كانت وكم األخرى

 الستالم التلفاز على تظهرٌن أرانِ 

..  المولع عن نٌابة التكرٌم جابزة

 جعلتنً التً الفاصلة النمطة تلن كانت

 نعود أن علٌهم والترح والدي أحادث

 أن أرٌد ال..  الوطن إلى..  المنزل إلى
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 تتضرج وجنتٌن أرى أن متعة أفسد

 الحدٌث أطٌل لن لذا كلماتً من خجال

 . سراج جنتً ٌا هللا بإذن لرٌبا   أران.. 

 بدال   وجنتً فوق خطت حارلة دموع

 للبً اُنتزع..  خجال تتضرج أن من

 فرحا ٌمفز أن من بدال   برحٌلن منً

 حبٌب على السواد توشحت..  برإٌان

 باألبٌض اتهادى أن من بدال راحل

  الخٌالٌة الحكاٌات من خرجت كعروس

 .. عرٌسها أمام حلة بؤبهى لتزدان

 فً الرسالة هذه ألرأ لم لماذا ؟ لماذا

 أعالبه أن أردت لماذا.. الولت ذلن

 لٌكون صغٌرة لزٌارة ولو ٌؤتً لم ألنه

 أعطً ولم.. حٌاتً أٌام أهم فً بجانبً

 الٌوم فوت لد انه ألفهم فرصة لنفسً

 األهم حٌاتً فً حاضرا لٌكون المهم
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 الجمٌع عن اخفٌه.. خفً كحبٌب لٌس

 . الجمٌع  أمام به أفخر وفً كزوج بل

 أشعر ما..  والحزن اآلالم كل برغم.. 

 وألمً حزنً لٌصف كافٌا ٌكون لن به

..  والصدٌمة الحبٌبة فمدانهم على.. 

 لن..  الصغٌرة الوخزة تلن هنان ولكن

 تجعل ان كافٌة ولكنها جدا   مإلمة تكون

..  الحبٌبة أنانٌة إنها  تتآكل روحً

 كابنه فؤنا. . تذبل روحً جعلت أنانٌة

..  جانبً إلى احتاجن وحبٌبة واخت

 هللا بمضاء الرحٌل علٌن كتب كان وإن

 على اعترض ال انا ال ال..  ولدره

 أن بإمكانه ٌكن الم ولكن..  هللا حكم

 اعتنً أن منً ٌطلب أن..  ٌودعنً؟

لت..  مرة؟ كل فً كما بنفسً  رح 

 .أٌضا   فرحلت وداع بدون
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 ....... أعوام ثالثة لبل 

 ..  االخبار موجز وسادتً سٌداتً إلٌكم

 الصالة تمطع كانت التً رهام انتبهت

 المذٌعة صوت على غرفتها باتجاه

 عابالت ثالث وفاة)  تصدح وهً

 واألمهات اآلباء من زوجٌن من مكونه

 عمر فً وفتاة الثالثٌن بداٌة فً وشاب

)......(  حً فً والعشرٌن الخامسة

 على سمطت عشوابٌة لذٌفة سموط أثر

 كانت المنازل أن ٌذكر..  منزلهم

 عاما   العشرٌن ٌمارب لما مهجورة

 العابالت هذه  أن ٌبدو ما على ولكن..

 سموط لبل سابك ولت فً عادت لد

 المشاهدٌن أعزابً إلٌكم.. المذٌفة

 نسؤل...  المروعة الحادثة عن مشاهد
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 لهذا كشهداء برحمته ٌتمبلهم أن هللا

 !! الوطن

 من فرت حارلة دمعة بمسح لامت

 ..  للذكرٌات استرجاعها أثر.. عٌنٌها

 ربما..  حولها ما تعً تعد لم انها كٌف

 لمد..  حاد انهٌار أثر للمشفى نملوها لد

 طوٌلة لفترة المهدبات على عاشت

 لم أنها بها مر لد ما أصعب كان..

 شخص أي تخبر أن.. تشكو أن تستطع

 بكتهم..  وعملها للبها فً ٌدور بما

 بكت.. اثنان وهما واحد كشخص

 نظرهم فً فٌه مبالغ بانهٌار الصدٌمة

 ال لاتل سر.. سر فً الحبٌبة وبكت..

 ال..  الكتمان تستطع ولم البوح تستطٌع

 انها ظنت كما أو تعافت متى تدري

 األم ألم أولهم كان لكن..  تعافت
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 وضٌاع األخوة تٌه..  األب وحرلة

 الٌوم ذلن تذكر التزال..  المستمبل

 الظرف بذلن أمها الٌها لدمت حٌنما

 إحدى شعار علٌه مطبوع  المغلك

 الدول بإحدى العرٌمة الجامعات

 لد أنهم لتجد بفتحه لامت..  المجاورة

 عند لدٌهم طالبة لتكون بمبولها لاموا

 وزمان ولت فً..  الجدٌد العام مطلع

...  اآلن أما..  فرحا لتمفز كانت آخر

 :  جنتها و نجاتها طوق إلى نظرت

 لاللتحاق طلبً بمبول لاموا لمد -

 ... امً بالجامعة

 سمعته الذي الصوت ذلن ٌكن لم)

 من تنطلك الزغارٌد صوت سوى

 من الفرحة حمى انتملت... أمها حنجرة
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 وأخٌرا   العابلة أفراد بالً إلى أمها

 ..(  الٌها

 جدا   سعداء سٌكونون..   سعداء إنهم-

 لً ٌعنً مازال الحلم ذلن أن لظنهم

 للتمدم ٌدفعنً كان من رحٌل بعد شٌبا

 بتلن والتحمت حلمً حممت إن..  ولكن

 ما وهو أهلً حلم سؤحمك الجامعة

  رضاهم فمط رضاهم ألجله سؤعٌش

  هنا البماء أستطٌع لن..  سؤذهب.. 

 هذا فً شًء لً لٌس.. حال أي على

 .....شًء اي لً لٌس ابدا البلد

              *   *  * 

 أن نود..   هللا ورحمة علٌكم السالم

 متابعٌنا لكل الجزٌل بالشكر نتمدم

 معنا تواصلهم على ظلوا الذٌن  الكرام

 والتً  الماضٌة االنمطاع فترة خالل
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 لظروف كثٌرا   طالت لد ألنها نؤسف

 ..  إرادتنا عن خارجة

 بإحدى اشارككم أن  الٌوم أود

 المواطن من إلٌنا وردت التً المصص

 مواطن تسمٌته على إصراره حسب

)  وهو فٌها معنا سٌشارن مرة كل فً

(  عام 27 الشاهد الدٌن حسام المواطن

(  رهام)   أنا كنت األلدار ولصدفة... 

 مكمال طرفا  المولع إدارة أعضاء أحد

 نتمابل لم أننا بالرغم حسام السٌد لمصة

 على والسالم الصالة بعد..  ٌوما  

 إلٌكم البسملة ثم ومن.. هللا رسول

 المشتركة مرة وألول األولى المصة

   واإلدارة األعضاء بٌن

..  انتم أجٌبونً أعرف ال)..!(   من انا

 إجابة تلن تكون أن ٌفترض انه اعرف
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 التً البلد اسم أكتب أن ٌجب..  سهلة

 أو.. فٌها ولدت التً أو..  الٌها أنتمً

..  حسنا  !! ..  فٌها وكبرت تربٌت التً

..  مكان فً وكبرت تربٌت انا لكن

 أهلً أصر لطالما..  آخر إلى وانتمً

 منه انحدر الذي المكان هو موطنً أن

 ٌكن ولم..  معه اتفك ال انا ولكن.. 

 أن إلى..  ٌوما بٌننا خالف موطن ذلن

..  والذي المشإوم الٌوم ذلن جاء

 العودة ٌودون انهم أهلً فٌه أخبرنً

 أعر لم..  خطبهم ما!!  الوطن إلى

 إلى ذهبوا لطالما ألنهم اهتماما   األمر

 تلن فً  ولكن.. عادوا ولطالما هنان

 هنا إلى ٌعودوا لن انهم أخبرونً المرة

 ٌشعرون وال.. بلدهم لٌست هذه..

 المزحة هذه ولتكتمل. لها باالنتماء

 لتخبرنً خطٌبتً بً لتتصل.. السخٌفة
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 بؤنها شعرت..  ممابلتً ترٌد أنها

 سؤلتها لذا ما شٌبا تمول بؤن ترغب

 .....شًء بؤي تخبرنً لم لكنها..

 بعض عن للٌال   تحدثنا لابلتها عندما

 أنتظر كنت ما لً لالت ثم ومن أمورنا

 :سماعه

 بلدنا)....(  إلى سنذهب: ) سمر-  

 .. ( األم

  لماذا؟! ..  ماذا:  حسام- 

 متى إلى.. الوطن إلى نعود أن ٌجب -

 ! هنا سنبمى

 أي عن!  والدي مثل تتحدثٌن لماذا -

 وطننا هو هذا أولٌس..  تتحدثٌن وطن

!   عملنا!  حٌاتنا!  هنا نتربى ألم! 

 الذي ما! .. هنا سٌكون أٌضا زواجنا
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 مكان إلى الذهاب ترٌدون لم!  أصابكم

 كل وتتركون أخرى بحٌاة والبدء آخر

 . أعود لن األمر انسً! ...  هنا شًء

 حتى.. بلدنا لٌست هذه ؟ بن ما حسام -

 ولن لم هنا وكبرنا هنا ولدنا  لد كنا إن

 لد أننا تظن هل ثم من! وطننا ٌكون

 ٌرغبون أهالٌنا إن!..  بدونن نرحل

 لنا مكان ال..  محمون وهم..  هذا فً

 .هنا

 ابً تحدث لمد!!   لوم ٌا خطبكم ما-

 الوطن..  الترهات هذه عن أٌضا

 لم  !!  االنتماء..  واأللارب واألهل

 إن..  هنا إلى تنتمون ال أنكم تظنون

 لطالما الذي المكان هو الوطن كان

 .وطنً هو هذا اذا فٌه عشت
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 ان لال ومن..   وطنن لٌس ال -

 فٌه نعٌش الذي المكان فمط هو الوطن

 سنحت إن بؤنه متؤكدة انا..  به ونعمل

 بلد فً العلٌا دراساتن إكمال فرصة لن

 جفن لن ٌرف ولن..  إلٌه ستذهب آخر

..  المكان هذا إلى بالحنٌن تشعر أو

 ال..  هنا إلى ننتمً لن فعلت مهما

 عزٌزي طموحن انتمد بؤننً تعتمد

 لهذا..  الوطن معنى تجهل ولكنن

 ذلن بٌن الفرق لنعرف نعود أن ٌجب

 نشتاق عنه بعٌدا رحلنا مهما الذي البلد

 لم لو حتى اتجاهه بالحنٌن ونشعر له

 . ٌوما   ألدامنا تطؤه

-  .... 

 لكن..  بوجهن صرخت ألننً أسفه -

..  الوهم هذا من تستٌمظ ان علٌن ٌجب
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 أتمنى..  واهلن وأهلً انا عابدون نحن

 بنا وتلحك العام لهذا دراستن تنهً أن

 استكمال على تموى لم... ) أو.. 

 النوع من لٌست انها ٌعلم فهو حدٌثها

 تنفذ فمط هً..  بالكلمات ٌهدد الذي

 لتكون رباها من ألننً هذا أعلم.... 

 أشعر مرة وألول.. الموة وبهذه هكذا

 بؤن تهدد..  عالمً تهدد الموة تلن بؤن

 وسكوتها.. الدرب رفٌمة منً تؤخذ

 عن المزعوم الوطن اختارت أنها ٌعنً

 ! (  العمر حبٌب

 ال أننً تعلمٌن تهددٌنً ال سمر -

 .تهدٌد ألي أخضع

 هذا أفعل لن عزٌزي أهدد ال انا  -

 ستضطر مرة وألول ولكن..  معن

 إن حتى ووطن أحبة أهل بٌن لالختٌار
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 وبٌن..  ٌنكرن ال فهو تنكره كنت

 إلى سٌنملب الذي الداخلً صراعن

 . وطنن هو هذا بؤن ظنن بسبب جحٌم

 ٌجب..  الول فٌما جٌدا فكر ارجون 

 أران  السالمة مع األن اذهب ان

 (خرجت ثم من) الحما  

                  *  *  * 

 كتابة من انتهت عندما بعمك تنهدت

  بٌنهما التشابن وتوضٌح المصتٌن بمٌة

 االحساس بانتهاء انتهت والتً.. 

 !!  للوطن  باالنتماء

 فً ٌشعران ألنهما ٌعود لن كالهما

 المزعوم الوطن بؤن نفسٌهما لرارة

..  األحبة خسارة فً السبب هو كان
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 لمد..  مضاعفة حسام خسارة إن بل

 ..   كاملة عابلته خسر

 : خارجا   تنادي والدتها صوت سمعت

 انا للٌال معً واجلسً تعالً رهام -

 تعودٌن وحٌنما كثٌرا   إلٌن اشتاق

 عزٌزتً تعالً..  هكذا نفسن تحبسٌن

 أن لبل منن الشباع من تحرمٌنً ال

 !! اموت

 أنت هل..  تمولٌنه الذي ما اماااااه -

 ؟ الطبٌب إلى تحتاجٌن هل ؟ متعبه

  للبً؟ تإلمٌن انت هكذا تتحدثٌن لماذا

 بُعدن ٌإلمنً ولكن.. عزٌزتً أسفه -

 ألنن حما سعٌدة انا..  أهلن وعن عنً

 اتمنى كنت ولكن.. األن بخٌر أصبحت

 إلى بعودتن سعادتً تكتمل ان
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 لكنن.. كبٌر حزنن أن أعلم.. أحضانً

 لم..  خاطا بشكل غضبنِ  تفرغٌن

 تعلمٌن..  الحل هو البُعد ٌكون ولن

 ما عن البحث على ربٌتن لطالما.. هذا

 أن واعلم.. ومواجهته حما ٌإلمن

 ..  ُسدى   تذهب لن تربٌتً

-........... 

 من بها النظرة بتلن الٌها نظرت 

 تجٌدها ال نظرة.. واألمان االحتواء

  صغارها ألم موطن تعرف أم سوى

 علٌه وستتغلبٌن..  المكر ستواجهٌن  -

 الماضً ألوجاع نفسن تتركً لن.. 

..  لوتن فً أثك..  روحن من لتؤكل

 على ولدرتً لوتً فً أثك ال لكن

 . الٌن عودتن ولت ٌحٌن حتى االنتظار



33 
 

 ت فهمنً هل..  ت علم هل. .. ) انا امً-

 نعم..  للبً أصاب ماذا ع رفت هل..

 ٌمٌنا   تعلم لم وإن..  تعلم بالتؤكٌد

 بإحساس تعلم ولكنها..  وبالدلٌل

 أن ُمنذ ٌوما علٌها ٌكذب لم صادق

 (.  األمومة طعم تذولت

 : مماطعه األم أكملت

 ابنتً.. رهام انتِ  تعودي أن أرٌدن -

 رحلت التً تلن ولٌست..  صغٌرتً.. 

 الحل هو الهرب أن منها ظنا   هنا من

 تمنعٌن.. األن أنتِ  كما  ولٌس.. 

 لكنن..  بخٌر بؤنن نفسن حتى الجمٌع

..  الً عودي..  اوجاعن من تهربٌن

 صدلٌنً..  أعرفها التً ابنتً عودي

 من احترق وانا سؤلوله ما سؤلول

 ..  ألوله أن ٌجب ولكن..  الداخل
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 تماومً ال..  ابكً..  احزنً..  تؤلمً

 كل نولد نحن..  بشر فؤنت.. ضعفن

..  بنا ٌمر عاصف حزن كل بعد مرة

 التً اللحظة تلن فً ابنتً ماتت لمد

 هربا البلد تلن إلى الذهاب فٌها لررت

 تولد أن أرٌدها. .. حزنها مواجهة من

 .تخذلنً لن بؤنها واثك..  جدٌد من

 .......... عام بعد

 . عدت لمد هنا أنا أمً أمً -

 تمسح وهً المطبخ من األم خرجت

 نظرت...  بهما العالك الماء من ٌدٌها

 شرسة لمطة..  المفترسة النظرة تلن

 رهام فابتسمت..  صغارها تعاٌن

..   أمها الحتضان وتجري بصفاء

 شوق.. العالم شوق بكل احتضنتها

 ..  غٌاب طول من العابد
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..  صغٌرتها رأس على األم وتمسح

 ولت بؤن لرارها بؤن اآلن اطمؤنت

 ٌعود أن وٌجب.. حان لد المواجهة

..  والدٌه عش إلى الصغٌر العصفور

 . ووطنه

 ...... هللا ورحمة علٌكم السالم

 أن فً أرغب  رهام اإلدارة عضو انا

 سٌستؤنف مولعنا فً العمل أن ابلغكم

 االعضاء من ونرغب..  لرٌب عما

ن ِمن  على المدرة نفسه فً ٌرى م 

 إلى بطلب ٌتمدم ان و معنا العمل تولً

 جمٌع مع بالتواصل وسنموم اإلدارة

..  بٌنهم من االختٌار و المشتركٌن

 . وشكرا  

-............. 
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 ........هللا ورحمة علٌكم السالم

 كنت..  الشاهد الدٌن حسام المواطن انا

 الضٌاع عن بمصتً لبال شاركتكم لد

 أن أردت..  األوطان هجر عن.. 

 إلى توصلت لد أخٌرا   أننً أخبركم

 ..  بها اشارككم أن وأرغب إجابة

 كنت حٌنما نفسً ضٌاع هو الضٌاع

 من األعظم الغاٌة أدرن ولم أنانٌا  

..  العودة فً ومخطوبتً أهلً رغبة

 معنى أعرف لم ألننً..  الوطن إلى

 أدركت..  رحٌلهم بعد إال الغربة

 وتخبطت..  ضعت عندما غاٌتهم

 ٌمف من أجد لم..  موتهم بعد وحٌدا  

 عمل وال.. سلطة وال مال ال..  بجانبً

 كؤننً..  ٌلفظنً شًء كل كؤن..

 إلى بالجمٌع ستإدي خطٌرة جرثومة



37 
 

 ولم..  نفسً أهلكت.. هلكت..  الهالن

 الوطن ذلن فً إلى أجدها أن أستطع

 اال.. لسوته رغم الذي البعٌد الوطن..

 مكان لً لٌس..  أحبتً ٌحتضن انه

 إلٌه إال انتماء لً ٌكون ولن لم..  سواه

 سوى لً ٌحمله ما كل كان وإن.. 

..  لً ٌحمل أنه إال..  األلٌمة الذكرى

..  ورحلت.. تهت مهما.. ٌرفضنً وال

 . إلٌه إال لً مرجوع ال

           *  *  * 

 األوطان..  األوطان هجر عن أمام)  

 األوطان ٌهجر من نحن بل تهجرنا ال

 لنا لٌس..   هو األمهات كؤحضان.. 

 ..( سواه مالذ

 (دمحم نوري رهام)
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            *  *  * 

 دمحم نوري رهام/ بملم                             
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 الهند الى حلمي          

 فً.  م(1993) عام ولدت دمحم أنا

 كان العاشرة سن فٌه بلغت الذي الولت

 الى الذهاب هو واألخٌر األول حلمً

 فً بدأت عندما هذا لررت الهند

 أغٌر تجعلنً ربما بلد عن البحث

 وهً علٌها ولدت التً والفتره الطباع

 أفضل بالد هنان ربما.  عربً أنً

 وانجلترا أمرٌكا مثل الهند من بكثٌر

 مختلفة لغات ٌتكلمون ألنهم ولندن

 الصورة أن كما صعبة الهند لغة ولكن

 الهند عن آنذان ذهنً فً رسمت التً

.  التمدم فٌها مكان بكل و وبكل أنها

 شعرت الثانوٌة المرحلة بلغت وعندما

 من وسؤتمكن فمط خطوات بضع أنه

 الذهاب وهو.  وحلمً هدفً تحمٌك
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 ٌزورون أراهم كنت وعندما الهند الى

 كانو فهم كسٌاح لط أرهم لم بلدتً

 مما العرب من كبٌرة بمسوة ٌعاملون

 األم بلدهم ٌتركون لد لما ألفكر دفعنً

 سوء لٌلمون عربٌة بالد الى وٌؤتون

 أكثر دفعنً وذلن العرب من المعاملة

. العجٌب البلد هذا الى السفر لمحاولة

 أخرى ناحٌة ومن متطور أنه فكٌف

 الى وصلت وعندما.  أبناءها ٌتركها

 الثانوٌة المدرسة فً األخٌر عامً

 فرٌد أسمه طالب مدرستنا الى انتمل

 األصل عربٌة وأم هندي أب من كان

 العربٌة اللغتٌن بكال دراٌة على فكان

 منه أتمرب أن جاهدا فحاولت والهندٌة

 الهند عن الكثٌر أعرف أن أرٌد كنت

 كما الهندٌة اللغة من الملٌل منه فتعلمت

 متمدمة بلد لٌست الهند أن أٌضا علمنً
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 مناطمها من بعض فهنان أظن كما

 متمدم لٌس األخر والبعض متمدمة

 فً الشًء بعض أتردد جعلنً وهذا

 فً فهً الهند الى والذهاب حلمً

 وتعلمت كذلن ولكنها بسٌطة بلد النهاٌة

 كل كامل الحٌاة فً شًء ال أنه ولتها

 الهند.  نمص فٌه شخص وكل شًء

 صلبة الصخرة كذلن ومتمدمة بسٌطة

 كذلن تتحدث وال تتحرن ال جماد لكنها

 ال لكنها تنمو أن ٌمكنها النباتات

 مزارع أو ماء بدون تعٌش أن تستطٌع

 وغٌرهم. صباح كل فً بمٌاهها غذٌهاٌُ 

 هذا فبعد أٌؤس لم ولكنً.  األشٌاء من

 فً أهدرته الذي والولت الطوٌل الحلم

 الى والذهاب السفر أستطٌع ال التفكٌر

 !!الهند
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 تماما مختلفة بصورة الهند فرسمت

 فً لها صورتها التً الصورة عن

 على بساطتها تخٌل فمررت الماضً

 الصفراء الرمال أي لدٌمة بساطة أنها

 البسٌطة الصغٌرة والمنازل الالمعة

 مع المجتمعة السعٌدة العابلة ذات

 الجارٌة واألنهار البعض بعضهم

 مؤوى   النباتات من تتخذ التً والفواكه

 الذهاب فً وطموحً حلمً فازداد لها

 الوحٌد والسإال الجمٌلة البلد هذه الى

 أبناء ٌتركون لماذا هو ذهنً فً العالك

 هنا الى وٌؤتون الجنة هذه البلد هذه

 وكلما.  المسوة بهذه ٌعاملون حتى

 اكثر معاناتً ازدادت أكثر كبرت

 والتً األسبلة بعض نفسً وأسؤل

 هذه ومن لً حٌره مصدر كانت

 : األسبلة
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 وان الهند الى السفر سؤستطٌع متى

 من وغٌرها سؤعٌش كٌف سافرت

 حٌرة مصدر كانت والتً األسبلة

 الثانوٌة المرحلة نهاٌة وبعد لً بالنسبة

 الحظ ولحسن الهندسة بكلٌة التحمت

 وكان أٌضا   هنان معً صدٌمً كان

 انه فهو السًء اما الجٌد هو هذا

 كان الذي الثانوٌة المرحلة من الوحٌد

 كل بعد ولكن.  الهندسة كلٌة فً معً

 ألنً وذلن هذا على حزٌن لست شًء

 المرحلة طالب لبل من محبوبا   أكن لم

 فمد الجامعٌة المرحلة عن أما.  الثانوٌة

 واللذٌن أصدلاء عدة على فٌها تعرفت

 بٌوم الجامعٌة المرحلة بعد فارلونً

 المانٌا الى سافر من فمنهم فمط واحد

 المتطورة الدول من وغٌرها وامرٌكا

 الهند الى بالسفر أحلم كنت أنا فٌما جدا  
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 التً بصورتها المتمٌزة البلد تلن

 كنت كثٌرا.  مخٌلتً فً لها رسمتها

 ولن سهلة أنها على الهندسة الى أنظر

 فٌها مشاكل أو صعوبة أي أتكلف

 مادة فً جدا   بارع كنت أنً خاصة  

 فٌها سنة أول ومع ولكن الرٌاضٌات

 هذه لدخول مإهل غٌر أنً اكتشفت

 سوف ربما أنتظر كنت ولكنً الكلٌة

 وسؤتعلمها ما ٌوم فً بسٌطة تكون

 أن ذلن بعد الحظت فمد وأتمنها

 الرٌاضٌات على تمتصر ال الهندسة

 كهربابٌة دوابر أٌضا   هً بل فمط

 فً واألشكال األسالٌب من وغٌرها

 لررت وعندما فمط المادة هذه تدرٌس

 ذلن أستطع لم أخرى كلٌة الى أنتمل أن

 ال وأنا سنة مرت ولد األوان فات فمد

 عدد من أخرى سنة أضٌع أن أستطٌع
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 واكتشف أخرى كلٌة فً عمري سنٌن

 لً مناسبة غٌر الكلٌة هذه أن ذلن بعد

 كلٌة فً أخرى سنة كذلن وأضٌع

 لن أننً لررت لد النهاٌة ففً.  أخرى

 كلٌة فً أخرى سنة تجربة أستطٌع

 جدا   سرٌع بشكل العطلة مرت.  أخرى

 من األٌام حصر أستطٌع ال أننً حتى

 السنة وفً كالبرق مرورها سرعة

 الهندسة كلٌة فً عمري من الثانٌة

 لكنً كسابمتها ستكون أنها ظننت

 السنة هذه ممررات رأٌت عندما ذهلت

 التً السنة ممررات على وتعتمد سهله

 كل أن اخر شٌبا تعلمت عندها سبمتها

.  فؤسهل أسهل ٌصبح بالممارسة شًء

 السنوات وٌلٌهما فالشهور األٌام مرت

 وأدرن أتخرج نفسً وجدت حتى

 طال الذي الحلم هذا كم أخرى خطوة
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 عابلتً أن تفاجبت.  لسنوات انتظاره

 أستطٌع ال أننً باإلجماع لررت

 أكثر للبً حطم.  الهند الى الذهاب

 بعد الهند الى ٌسافر فرٌد وجدت عندما

 معه وأعٌش به ألحك أن منً طلب أن

 توفً الذي أبٌه عن ورثه الذي بٌته فً

 بعام تخرجه لبل سٌارة حادث فً

 حاولت أننً حٌنها فً أتذكر فمط واحد

 حالة من اخرجه حتى كثٌرا معه

 االلدام ٌحاول جعلته التً تلن اكتبابه

 حالته من أخرجته حتى االنتحار على

. جدٌد من العالم هواء ٌتنفس وبدأ

 تلن نظري بوجهة ألنعته لد أننً أتذكر

 واحدة حٌاة لإلنسان أن له للت أن بعد

 فهً انهاءها تحاول ال غٌر ال فمط

 فلماذا األٌام من ٌوم فً تنتهً سوف

 الٌوم؟ حٌاتن تنتهً
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 كان. تلن نظري بوجهة ألتنع وعندها

 جعلنا مما تماما   مثلً وأمه أبٌه وحٌد

 الى نذهب كنا. تماما   كاإلخوة أصدلاء

 الجبال كتسلك المغامرات رحالت

 كنت عندما أٌضا  .  هنان والمبٌت

 الٌوم سٌؤتً أنه أعلم كنت الٌه أنظر

 ذلن ومع صدالتنا فٌه تنتهً الذي

 انظر, الكابوس ذلن أطرد أن حاولت

 مما نوعه من فرٌد أنه على فرٌد الى

 لألبد أصدلاء سنصبح أننا أتؤكد جعلنً

 بكل االستمتاع ٌحاول كان أنه كما. 

 كنت أننً كما.  حٌاته فً تمر لحظة

 فرٌد مع لحظة بكل االستمتاع أحاول

 بهذا أسمح لن صدالتنا انتهت لو فحتى

 أن صدالتنا ُعمر من المتبمً الولت

 الى سفري عابلتً رفض وبعد.  ٌضٌع

 حتى عمل عن بالبحث بدأت الهند
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 هنان الى للسفر الالزم المال أجمع

 المكان أجد حتى الحظ لسوء لكن

 ٌتكلف سوف السفر أن اال المناسب

 للٌل المال ألن لٌس الولت بعض

 أربع هً العمد مدة ألن لكن فحسب

 أخرى سنة مرت لمد ونصف سنوات

 وعندما عمل عن أبحث عمري من

 أبدأ أن علً ٌتوجب العمل هذا أجد

 أن أفكر كنت فٌه ونصف سنوات أربع

 فً عمل عن وأبحث الفكرة عن أتخلى

 اخرى سنٌن أضٌع لن لكن اخر مكان

 لد فعال  .  عمل عن أبحث عمري من

 العمل عمد وولعت العمل على وافمت

 بعض على التعرف هنا كذلن وبدأت

 حتى مإلت بشكل لكن األشخاص

 أحد ال. حلمً الى السفر أستطٌع

 راتب أول مع فرحتً تصور ٌستطٌع
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 أستلم فٌها كنت التً اللحظة فً لً

 مال أول هذا أن تخٌل أستطع لم المال

 أول فرحة أن مع جهدي من اخذه لً

 جهدي من حٌاتً فً أستلمه مال

 ُمر جزء جمٌل شًء لكل أن اال رسمٌا  

 صنع من تؤكله أن جمال مع كالكعن

 واجه من هنان ٌزال ال أنه اال ٌدٌن

.  معً حدث ما وهذا صنعه فً المشمة

 بدأت المال فٌه استلمت الذي الولت فً

 أشتهً ما شراء فً حٌاته منه أضٌع

 بدأت مالً انتهى أن وبعد أرٌد وما

 طوال به حلمت الذي حلمً بتذكر

 كل أن لررت اللحظة هذه ومنذ حٌاتً

 أدخره سوف اخذه مال أو راتب

 سوف فمط.  الهند الى للذهاب

 والشراب للطعام منه جزءا   أخصص

 كبٌرا   ٌكن لم الجزء هذا فان ذلن ومع
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 والماء ٌكفٌنً الذي الطعام فمط جدا  

 ولد سنة مرت.  الجزء ذلن من ألل

 لتغطٌة وٌكفً جدا   كبٌرا   مبلغ أدخرت

 الى هنا من فالسفر الطابرة تكالٌف

 للطابرة جدا   كبٌر مبلغ ٌتكلف الهند

 ٌكفً ال أدخرته الذي المبلغ وهذا فمط

 الى بها والسفر الطابرة ركوب سوى

 وسٌالت من التكالٌف بالً ولكن الهند

 منطمة من والسفر والرفاهٌة المواصلة

 غٌر فهو عتٌمة منطمة الى متطورة

 الى سؤحتاج أنً أظن.  لدي متوفر

 الالزم المال أدخر حتى اخرتٌن سنتٌن

 التً مخٌلتً فً األحالم هذه لكل

.  شن أدنى بال حمٌمة الى سؤحولها

 والجهد التعب من أخرى سنة مرت

 فبعد أبدا   أتصوره ال ماكنت وحدث

 أكثر طعامً وتملٌل والحوافز المكافآت
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 أعانً التً السمنة تلن اختفت أن الى

 المال من هابل لدر جمع استطعت منها

 الهند الى وذهابً سفري تكالٌف ٌغطً

 أحد استطاع جدا   لصٌر بولت بعدها. 

 دابن وجعله والدي سرلة اللصوص

 حتى محاكمته فتم األشخاص أحد الى

 أو المال ٌدفع أن الى المطاف وصل

 ٌغطً لم سنوات لعشر ٌسجن سوف

 فكنت الكلفة والدي لدى المتبمً المال

 كثٌرا   منً حلمً التراب وبعد مضطرا  

 المال كل أدفع أن الى منه والترابً

 لد وبالكاد الهند الى ادخرته الذي

 الدٌن تغطٌة أملكه الذي المال استطاع

 هذه من وخرج والدي به دان الذي

 لضٌة أنا حٌاتً والتحمت المضٌة

 الى السفر سؤستطٌع كٌف وهً أخرى

 ظل ففً علٌه أطلك كما حلمً أو الهند
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 ضعفه راتبً من خصم األزمة هذه

 أخرٌن ونصف عام سوى ٌتبمى ولم

 بدأت. فٌهم المال ادخار أستطٌع حتى

 توجهت أننً كما هذا عملً فً بالعمل

 سنة لمدة معهم تعالدت اخر عمل الى

 الٌوم نصف هنا بالعمل وبدأت

 العمل فً الٌوم من األخر والنصف

 األٌام تمر.  المال بتجمٌع بدأت األخر

 وال عمرها أواخر فً التً كالسلحفاة

 من سوى الراحة أو النوم أستطٌع

 وكل  الٌوم فً ساعات أربع الى ثالث

 من أن أتولع لم السفر أجل من هذا

 العناء هذا كل سؤعانً كهذا حلم أجل

 هذا كل أعانً سوف أننً أعلم كنت لو

 رسم أكملت لما الصغر من العناء

 أكملت لكننً ذاكرتً فً للهند لوحة

 من لدي لٌس. األمر وانتهى رسمها
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 أخر حلم أحلم حتى ٌكفً ما حٌاتً

 فان أخرى سنة عشرون فٌه وأضٌع

 سؤبدأ متى السنوات تلن كل أضعت

 األن أننً أظن. الجدٌد حلمً بتحمٌك

 الهندي أن أظن سإالً اجابة علمت

 بالد الى وٌؤتً وطنه ٌترن الذي

 من كان فٌها وٌماسً وٌتعب عربٌة

 مال وٌدخر حلمه ٌحمك أن أجل

 سؤلنً عندما األن تذكرت. لتحمٌمه

 عن األسبلة من الكثٌر أسبله لماذا فرٌد

 لال ذان حلمً عن له للت فعندما الهند

 كالسفر بحلم الحلم من الغاٌة وما لً

 األن ولكن االجابة أستطع لم ولتها

 أنه له وألول علٌه أجاوب أن أستطٌع

 حتى عمري من ٌكفً ما هنان لٌس

 الى أرسلته ما وهذا. اخر حلم أحلم

 أرسلت لمد.  البرٌد طرٌك عن فرٌد
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 سوف أنه أبدا أتولع أكن ولم البرٌد هذا

 بالفعل أنه المفاجبة ولكن علٌه ٌجاوب

 رسالته تلمٌت عندما علٌه جاوب لد

 له أرسلته ما على ٌرد سوف أنه ظننت

 وكٌف علً باالطمبنان بدأ ولكنه

 سؤوافٌه ومتى األن أفعل وماذا أعٌش

 من حدث ما بكل أجبته الهند الى

 بدأ. األن أفعله ما حتى البداٌة

 الى الذهاب أستطٌع حتى بتشجٌعً

 لرحلة ٌحضر أنه وأخبرنً الهند

 من ستكون وله لً الهند فً طوٌلة

 على وسنتعرف غربها الى الهند شرق

 أن الى جدا   شجعنً وهذا كثر أشخاص

 وأدخر بالهند أكثر أحلم أن أحاول

 الولت مرور ومع.  أكثر المال

 التً الطعام كمٌة مع التؤللم استطعت

 تعلمت لمد أدخره الذي والمال أكلها
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 شًء ال من أفضل المحاولة أن حٌنها

 لد بالفعل شًء أفضل هو الحلم وأن

 من رفع فمد جدا   فرٌد مراسلة فادتنً

 الولت فً أنه حتى وروحً معنوٌاتً

 الراحة من بدل   به أرتاح الذي الضبٌل

 الحٌاة ستكون كٌف أفكر. أفكر فؤنا

 سوف التً المغامرة فً أفكر.  بالهند

 أنسى لم وكذلن وفرٌد أنا أخوضها

 من ذرة كل مع. التفكٌر فً فرٌد

 جمٌل احساس هنان كان والجهد التعب

 ومجهود تعب كل مع أنه وهو ورابع

 هً وراحتً راحة هنان الحٌاة هذه فً

 ساعات للة مع حلمً فً التفكٌر فً

 معنى لها أنها اال المنزل فً الراحة

 ساعات عدد من للبً فً بكثٌر أكبر

. العمل فً أبذله الذي والمجهود العمل

 أنا معً الرسابل تنمطع لم هذا ومع
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 لبعضنا الرسابل نرسل كنا لمد وفرٌد

 كان عملً ولت أن ومع. كثٌرا   البعض

 الرسابل أكتب كنت أنً اال جدا   ضٌما  

 هنان تكن لم ذلن ومع. فرٌد الى

 بجد أعمل كنت فؤنا العمل فً خالفات

 نهاٌة مع الحظ ولحسن.  الٌوم طوال

 رحلة ثمن جمعت لد كنت العمل عمدي

 برحلة معا   لمنا فرٌد الى ذهبت. الهند

 ما بشًء شعرت ولكن رابعة من أكثر

 . الوطن وهو نالص

 تمارن ال أنها إال جمٌلة بلد الهند أن مع

 ذكرٌاتً كونت و فٌها ولدت التً بالبلد

 .بها

              *    *    *         

 سامح تامر الدالً  /بملم                           
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 ووطني أمي           

 سنه 25 عمري نسرٌن اسمً أنا

 , محتاجه فمٌره أسرة فً ولدت

 الثانوٌة إلى وصلت حتى أبً درسنً

 لكً احتفاالت لاعه فً عملت وبعدها

 الثانوٌة فً ادرس ,كنت دراستً أكمل

 لاعة فً وأعمل( توجٌهً) 

 وشاق متعب شًء كان االحتفاالت

 ومع الطب كلٌه أدخل أن هدفً ,كان

 أننً إال ومتعب شاق عملً كان أن

 , هدفً إلى أصل كً وثابرت اجتهدت

 وعندها الوزارٌة االختبارات وجاءت

 وأوصتنً شدٌدا مرضا أمً مرضت

 عن أتخلى ال وأن الطب كلٌه أدخل أن

 الخمٌس ٌوم وفً شهر بعد.....  حلمً

 تم صباحا العاشرة الساعة أٌلول 22
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 المعدل على حصلت ولد النتابج إعالن

.... ,ولكن الطب كلٌه لدخول المطلوب

 لد أمً بساعه النتابج ظهور بعد

 ألنها شدٌدا حزنا حزنته ولد , توفٌت

 لباس)  االبٌض بثوب ترانً أن تمنٌت

....  الحٌاة سنه هً وهذه ,( االطباء

 حلمً تحمٌك عن أتولف فلن أنا أما

 من تخرجت وبعدها دراستً فؤكملت

 منحه على وحصلت بامتٌاز الكلٌة

 الدراسٌة مسٌرتً الستكمال دراسٌة

 ( .الدكتوراه)  و( الماجستٌر)  فدرست

 ناجحة طبٌبه أصبحت أنا واالن

 وأمً ربً بفضل هذا وكل ومشهورة

 جدا   كبٌر فضل له كان الذي وموطنً

 : للبً كل من ف حلمً لتحمٌك

 (وطنً شكرا  )
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 أن لصتً ٌمرأ من لكل ألول أن فؤرٌد

 مهما موطنن أو  حلمن عن تتخلى ال

 .حولن من الظروف كانت

  *  *  * 

 هدى برهان محمود /بملم          
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 مصر                       

 النوم من ٌستٌمظ كالمعتاد ٌومه بدأ

 لٌتناول المعٌشة غرفة نحو وٌتوجه

 المنوات كالعادة التلفاز وٌشاهد فطوره

 ذاتها. والمسلسالت األفالم

 األنٌمة مالبسه وٌرتدي فطوره ٌنهً

 بٌته من المرٌب عمله الى وٌذهب

 ٌنظر متر 522 بحوالً تمدر بمسافة

 بها ٌعٌش التً البلدة تلن الى حوله

 كان التً العصٌبة األٌام تلن وٌتذكر

 .بالده خارج بها ٌمر

 أفضل من أنه على موطنه الى ٌنظر

 الذي البلد أن ٌعلم ال ولكنه العالم دول

 سكانها كان ٌنتمدها وكان فٌها كان
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 أفضل من هً بلدهم أن ٌظنون أٌضا  

 .الدول

 السًء ولكن وجٌده جمٌلة بلد كانت

 ٌشعر ال.  موطنه لٌست أنها فٌها

 فً ٌؤلفه كان الذي الشعور بذلن نحوها

 .موطنه

 تبعد التً الظروف تلن على هللا لعنة

 .....وبلده وعابلته حٌاته عن االنسان

 مهندس ٌعمل كان....عمله نحو ٌتجه

 .الكبرى الشركات احدى فً كهربابً

 العمل صاحب على التحٌة ٌلمً كالعادة

 أنه اال ٌكرهه أنه مع. ٌوم كل ٌفعل كما

 موطنه فً أخٌرا   ألنه الٌوم جدا   سعٌد

 .عنه ابتعد طالما الذي
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 النٌل نهر الى ٌذهب حتى عمله ٌنتهً

 ...ٌراه أن بمجرد ٌسحره الذي بجماله

 :نفسه فً وٌردد

 ساحر أنت كم النٌل نهر ٌا فعال) 

 ٌوم كل ٌؤتً الذي الرجل وذلن بجمالن

 ( (الشام حمص) لٌبٌع الٌن

 الى عالمه من بسحره الهواء ٌخطفه

 كان الذي من بكثٌر وأروع أجمل عالم

 .فٌه ٌعٌش

 الذي النمً والهواء الجمٌلة السحب تلن

 األمل عالم الى الٌؤس عالم من ٌنمذن

 الٌه الوصول الكثٌرٌن ٌحاول الذي

 .جدوى دون من ولكن

 غروب مع الرابع العالم ذلن من ٌنتهً

 ٌتركه ال بؤن ٌتمنى كان والذي الشمس
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 بٌته ألن ذلن ٌفعل أن ٌجب لكنه أبدا  

 .النٌل نهر من أمٌال عنه ٌبعد

 بـ الرابعة البلد تلن مصر تتمٌز

 اللذٌن وأناسها الجمٌلة بساطتها

)  ٌبٌع الذي الرجل وذلن ٌتكاتفون

 (... النٌل على الشام حمص

 ٌتمنى رابع بلد   لـ انن مصر ٌا فعال  

 .فٌها العٌش الناس جمٌع

 ال لرابة ٌبعد الذي بٌته الى ٌرجع

 ٌا فعال  .  النٌل نهر عن ونصف كٌلو4

 عن تبتعد أن رابع أحساس من له

 4 متر 522 بٌتن عن ٌبعد الذي عملن

 .كٌلو

 الذي رابع وخٌال منظر هو بالتؤكٌد

 .ذلن تفعل ٌجعلن
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 هذه شعب لما ٌفكر بدأ طرٌمه فً وهو

 ٌكره الصغر منذ فٌها ٌعٌش الذي البلد

 . الجمٌلة البلد تلن

 أن للغاٌة مإسف شًء لــ انه فعال  

 أن اتمنى كم. وطنهم الوطن أبناء ٌكره

 التً النعمة الوطن تلن أبناء ٌمدر

 .بها ٌعٌشون

 التً والمسلسالت األفالم لتلن سحما  

 .البلد هذه اسم سٌرفع كان جٌل حطمت

 أمام نفسه ٌرى حتى تفكٌره من انتهى

 لتلن كٌف)  للغاٌة تعجب منزله

 بتلن تنتهً أن الطوٌلة المسافة

 (السرعة؟

 المسافة تنهً الجمٌلة األحالم ان فعال  

 .فابمة بسرعة



65 
 

 أن ٌرٌد كؤنه علٌه بدا فرحا   تبسم

 فً تحكم لكنه. هستٌري بشكل ٌضحن

 الناس ٌنعته ال حتى لحظة بؤخر نفسه

 .بالجنون

 ٌتوجه وهو السعٌد الٌوم ذلن انتهت

 .فراشه الى

 :بـــ ٌحلم بالنوم وبدأ

  وطن ابتسامة            

             *   *   * 

 بملم/ سامح تامر الدالً                           
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                اصرار                  

 فً ولدت عاما22 وعمري فتاة أنا

 المادٌة وحالتها صغٌره عابله

 وفً األٌام من ٌوم فً متوسطة,

 جدا مإلم صداع أصابنً الجامعة

 , حولً من تدور األرض وباتت

 إلى وذهبوا صدٌمتً فحملتنً

 وكانوا بعابلتً واتصلوا المشفى

 .هنان

: لً ولال التحالٌل الطبٌب عمل

 أكلم أن أرٌد هنا من اخرجً

 .فخرجت..  والدٌكً

 مصابه ابنتكما: لوالدي الطبٌب لال

 .بالسرطان
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 ودموعها بالصراخ بدأت أمً

 .وجنتٌها على تنهمر

 ! الحل؟ وما:  للطبٌب أبً لال

 مزمن هذا السرطان: الطبٌب لال

 .أبدا عالج له لٌس

 المنزل, إلى ذهبنا ذلن وبعد

 بلطف ٌعاملوننً عابلتً وأصبحوا

 هذا من أٌؤس لم أنا لكننً ,

 . أبدا المرض

 وعملت وتخرجت واجتهد درست

 بفضل التعلٌمٌة مسٌرتً أكملت ثم

 اللذٌن الوطن ثم ومن وأبً أمً

 . شًء من أٌؤس ال أن علمونً
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 أمرٌكا فً مهندسة أعمل انا واالن

 .ومتزوجه

                *   *   * 

  بملم/ هدى برهان دمحم                        
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 فلسطين الى رحلتي       

 للمسجد الصور بالتماط سهام بدأت

 ومن ٌساره الى ٌمٌنه من األلصى

 فٌه جزء أي تترن لم. سفله الى فوله

 تلن روعته تتؤمل.  صورته حتى

 وجمٌلة عظٌمة بلد فً الجذاب وجماله

 أن العمر لحظات من لحظة فً كادت

 ...المسلمٌن لبلة تكون

 :انها سادة ٌا نعم

 فلسطٌن

 المسجد ٌمع...عظٌم بلد   من لها ٌا حما  

 وهً وجمٌلة رابعة مدٌنة فً األلصى

 ..المدس

 أن اال صغٌرة تفاصٌلها أن رغم

 الٌوم من سهام تتؤملها.. كثٌرة معانٌها



72 
 

 هل....فلسطٌن الى فٌه وصلت التً

 الرابع؟ الجمال ذلن فلسطٌن فً حما

 أن لوهلة هامس ظنت الرابعةمناطمها ب

 فلسطٌن  فً مدٌنة أفضل هً المدس

 الى سافرت عندما خانها خٌالها أن اال

  الجمٌلة غزة مدٌنة

 الساحر هاءوهوا المبهرة المناظر ذات

 أنت ترٌد ال اذهب لن لال كلما الذي

 .أنت تتركه أن

 فً بسرعة انتهت التً سهام رحلة حما  

 كانت بل رحلة مجرد تكن لم. فلسطٌن

 ترد لم. الكلمة معنى بكل جدٌدة حٌاة

 فٌها عاشت لو تمنت لط تتركها أن

 .حٌاتها طوال



71 
 

 الذي الكبٌر األلبوم ذلن سهام أغلمت

 رحالتها لصص منه تحكً كانت

 ..احفادها الى الجمٌلة

           *  *  * 

 محمود برهان هدى/ تؤلٌف                        

 الدالً تامر سامح/تؤلٌف                           
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 الذكريات صندوق       

 [ .....2217/ 8/ 25 م 12:19] 

 تلن من انتهت أن بعد الهاتف أغلمت

 كان لمد , مدٌرها مع الصاخبة المكالمة

 لام لد أنه حتى الولت طوال ٌصرخ

 ..ٌطردها لد بؤنه بالتلمٌح

  واحد آن فً وحازم حنون شخص هو 

 الالمباالة و اإلهمال علٌها ٌخشى كؤب

 الفترة هذه فً إظهارهما تتعمد اللذان

 المطلوب بالعمل تموم ال , متسٌبة.. 

 ففً..  جدٌد بؤي تؤتً ال وبالتؤكٌد

 ممومات هً هذه..  كصحفٌة عملها

 .. الكامل الفشل

 لماذا.. ذلن تفعل لم مرات عدة فكرت

 كل بعد ومجهودها نفسها بتدمٌر تموم
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 اللٌالً وتلن والسهر التعب هذا

 هنا إلى لتصل لضتها التً المضنٌة

 جرٌدة لدى تعمل صحفٌة لتكون..

 بكل الخاص عمودها ولدٌها مرمولة

 هو ربما..  فٌه بالنشر لتموم أسبوع

 اللذان  االكتباب أو اإلحباط  من نوع

 الشهرة تلن تحمك لم ألنها بهما تشعر

 ألجلها وسعت بها حلمت لطالما التً

 الكفاح من سنوات خمس فبعد....

..  شٌبا تفعل لم بؤنها شعرت المضنً

 الدراسة زمالء من العدٌد ألن ربما

 حمموا لد منها سنا   واألصغر السابمٌن

 صحفٌة تزال ما وهً الشهرة تلن

 تصبح بؤن  الحظ ٌحالفها ولم مبتدبة

 .  المع اسم ذات
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 أمامها تلوح أحدهم ٌد إلى انتبهت

 والتً الٌد تلن صاحبة إلى فنظرت

  أختها كانت

  لمد ؟ ترٌدٌن ماذا!  مرجانه -

 ! افزعتنً

 طرلت لد لكننً.. أسفه! .. حما أوه -

 تردي ولم دلابك لعدة الغرفة باب

 . دخلت لذا نابمة انن فظننت..

 ؟ شًء هنان هل.. حسنا  -

 كنت ما اذا سإالن أردت..  أجل -

 رحلة فً سنذهب فنحن مرافمتنا تودٌن

 صحٌح تذكرٌنها.. شحات أثار إلى

 عرٌك أثري معلم إنها" ههه"

..  بالدن نفس فً ٌمع أنه وٌصادف
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 تنسً لم إن!!  تذكرٌن كنت إن لٌبٌا

 . ذلن

 لن ال.. اضحكتنً( ... هاهاها) -

 . وحدكم اذهبوا , اذهب

  ؟ لماذا -

 مرجانه فؤكملت.. الرد على أوشكت

 : لابلة

 بتؤجٌل لمنا لمد..  أرجون" هٌاا" -

 ٌتسنى حتى األسبوع نهاٌة إلى الرحلة

 لم انتِ  أرجون...  معنا الذهاب لن

 فترة منذ مكان أي إلى ترافمٌننا تعودي

 إلى تحتاجٌن انن ثم من..  طوٌلة

..  المنطمة تلن فً الذي النمً الهواء

 .ترفضً ال حورٌة أرجون أرجون
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" ههه" تبكً ال فمط.. حسنا   حسنا   -

 .  سؤذهب

 بالفعل الرحلة تلن إلى تحتاج أنها) 

 الذي ما وتمرر تفكر أن إلى تحتاج.

 السواد هذا تجاه تفعله أن علٌها ٌجب

 تعرف تعد لم..  للبها على ٌخٌم الذي

 كٌف تمرر أن ٌجب..  هوٌة لنفسها

 ( المدٌمة نفسها ستستعٌد وبماذا

           *  *  * 

 الطبٌعة.. رابع مكان من له ٌا إلهً ٌا

 شكرت..  العرٌمة اآلثار هذه و الخالبة

 علٌها أصرت ألنها مرجانه نفسها فً

 المدٌنة هذه فطبٌعة.. ترافمهم أن

 بالدها فً الجبلٌة المدن من وغٌرها

 كانت لمد..  األلباب وتسلب خالبة

 لتصفٌة النمً الهواء هذا تحتاج
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 أفكار عن البحث ولتستطٌع..  أفكارها

 وعمودها عملها تطور لكً جدٌدة

 العٌنٌن مغمضة هٌا بٌنما..  األسبوعً

 ..  الجبل حافة من بالمرب تمف

 .... ما بشًء شعرت

 من ثٌابها بجذب  تموم ما ٌد

 طفلة لتجد بسرعة فنظرت...األسفل

 لها تمول..  الخامسة تتجاوز ال صغٌرة

 : لدغتها بـ

 هنا تمفً ال أرجون.. خالة خالة -

  ثتموتِ (  زهرة)  ذهره  ماما لالت..

 من بالمرب ولفت ان( ستموتِ ) 

 . الحافة
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 الشمٌة تلن كلمات بسبب للٌال ضحكت

 على تربت منها والتربت.. 

 .... شعرها

 انا..  جدا   جمٌل..  زهرة اسمن -

 الــ أٌن زهرة ٌا اخبرٌنً..  حورٌة

 ماما؟

 .أعرف ال -

 الخوف بسبب للٌال   حورٌة وجه اكفهر

   ؟ تابهة الصغٌرة هذه هل.. 

 .. اممم -

 .. ماما لــ ألخذن تعالً حسنا   

  جمٌلة ابتسامة الصغٌر ثغرها اعتلت

 . حسنا   -
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 عن للبحث ستذهب أنها أهلها أخبرت

 جاء إن ٌنتبهوا وان الصغٌرة والدة

 ..  عنها للبحث أحدهم

 مستمتعة المكان أنحاء فً للٌال   تجولت

 ٌبدو ما على والتً الطفلة بصحبة

 سنواتها ٌفوق ما الذكاء من تمتلن

 ..  الخمس

 لدرت مالمحه من ما شاب منهما تمدم

 لدٌه  العمر من الثالثٌن فً شاب انه

 من ظهر وما وجهه فً جروح عده

 ٌدها من الصغٌرة افلتت..  ٌدٌه

 . باتجاهه ركضا وانطلمت

 حورٌة خالة اخبرتنً..  صاااالح  -

 هل.. ماما عن معً ستبحث أنها

  مكانها؟ عرفنا إن الٌها ستؤخذنا
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 التً حورٌة إلى مطوال الشاب نظر) 

 التً الكلمات تلن من فاها فغرت

 تمدم..  للٌل لبل الصغٌرة بها تفوهت

 الصغٌرة أنزل أن بعد الشاب منها

 من ناظرٌه تحت للعب تذهب وتركها

 : سؤل ثم

 ان لن سبك هل ؟ أمها تعرفٌن هل -

 التمٌتها؟

 : بادرت لذا األسبلة تلن كل لما تفهم لم

 فً هنان الصغٌرة وجدت لمد..  ال -

 لررت لذا.. ضابعة انها فظننت األعلى

 أكن لم ولكن..  هنا والدتها عن البحث

 والدتها غٌر ما أحد مع هنا أنها أعرف

 .. 
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 ازعاجن عن اعتذر.. حسنا أوه -

 تعرفٌن بؤنن بسط أمل راودنً لكن..

 . خالة  نادتن ولد خاصة أمها هً من

  ؟ أمها هً أٌن أسؤلن أن لً هل -

  مٌتة أو حٌة هً ربما حما  أعرف ال -

  أعرف ال..

 ما لً تشرح ان لن هل ؟ تمصد ماذا -

 .المساعدة استطعت لربما المصة

 تبدو ال..  متفحصة نظرة لها نظر) 

 ولكن فضولٌة ربما.. سًء كشخص

 ( ....سٌبة لٌست لطعا

               *  *  * 
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 الخاص الكمبٌوتر على كعادتها جلست

 بون الفٌس صفحات احدى وفتحت بها

 ....تكتب وبدأت بها الخاصة

 [ .. 2217/ 8/ 25 م 12:42]

 المراء أعزابً األسبوع لهذا موضوعنا

 (  الذكرٌات صندوق)  سٌكون

..  الخاص ذكرٌاته صندوق منا لكل

 األشخاص بعض سنشارن الٌوم لكننا

 .. علٌهم تعرفت أن بعد الذٌن

  ٌعٌش بٌننا بؤنه شعرت

 التمدٌر تستحك شخصٌات.....عظماء

 على ٌجب انه اظن....  واالحترام

 منها الحزٌنة ذكرٌاتهم ٌخلد أن التارٌخ

 سٌخط من أول أكون أن..  السعٌدة أو

 لهو  عنهم وسٌكتب حكاٌاهم للمه
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 بؤن نفسً لرارة فً وأشعر  لً شرف

 األسبوعٌة كتاباتً عٌناه لرأت من كل

 أن أحب البدء لبل.... الرأي سٌوافمنً

 فكرتً إنجاح فً ساهم من كل أشكر

 استحسانكم  تنال ان واتمنى هذه

 إعجابً نالت كما..  ورضاكم

 محظوظة كنت شخصٌات  وانبهاري

..  بهم  اللماء شرف نلت لد ألننً

 سنبدأ.. البداٌات كل من العكس وعلى

 وسنحتفظ..  شخصٌاتنا بآخر الٌوم

 صاحبة ألنها..   النهاٌة حتى باألولى

 األولى الشرارة انطالق فً الفضل

 التؤثٌر له انك ما منها عدٌدة ألشٌاء

 لم لصة وألنها..   حٌاتً على المباشر

 لذا..   نهاٌة لها أعرف وال تنتهً

...  لنفسً بها احتفظ أن آسفة سؤضطر

 لً سٌكون..  ٌوما   األلدار شاءت إن
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 أبطالً سلسلة أنهً أن الشرف كامل

 .. بها واشارككم

 [...2217/ 8/ 25 م 11:44]

 :                            األول الصندوق 

 ( األسود الكلب صورة)    

 أحد لزٌارة ذاهبة مرة ذات كنت

 صندوله  حكاٌة بشؤن للمابه األطباء

 ولكن األخٌرة ستكون بؤنها منً ظنا

 إلى طرٌمً ففً آخر رأي للمدر كان

 صرخات صوت سمعت الطبٌب مكتب

 صوت..  ٌتؤلم ما شخص...  عالٌة

 داخل صداه ٌتردد الٌزال صرخاته

 ٌشفٌن أن أتمنى إلهً ٌا آه..  رأسً

 الحظت دلابك بعدة جلوسً بعد..   هللا

 أحد فمط..  طبٌب أي إلٌه ٌذهب لم أنه
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 خرج ثم ومن للٌال   دخل الممرضٌن

 ٌمطع الذي الصراخ من ذلن ٌغٌر ولم

 سؤلت للٌل بعد..   الملب نٌاط

 فمالت الشخص ذلن عن الممرضة

 :بالغ بؤسا  

 وال خطٌرة إصابات بعدة مصاب انه -

 لاموا إن وأنه علٌه للمسكنات تؤثٌر

 أو غٌبوبة فً ٌدخل فمد الجرعة بزٌادة

 .عونه فً هللا كان..  حٌاته ٌفمد لد أنه

  ألارب؟ لدٌة ٌوجد أال -

 فً جاء لمد معه أحد أي ٌؤتً لم -

 ولم بالجٌش الخاصة اإلسعاف سٌارة

 حتى علٌه لالطمبنان شخص أي ٌؤتً

 . اآلن

  جندي؟ هو هل -
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 ٌرتدي كان فمد.. ذلن اظن أجل -

 . العسكري الزي

 والتؤوه الصراخ صوت تولف فجؤة) 

 الكرٌم المرآن آلٌات تالوة إلى وانملب

 ما.. واأللم الشجن من ٌحمل بصوت.. 

 (..  مرة مبة وٌحٌا ٌموت للبن ٌجعل

 لربما.. أسؤله أن فكرة بالً فً خطرت

 لصته ٌحكً أن على المدرة لدٌة كانت

..   للٌال   ولو المساعدة استطعت لربما

 من وتمدمت شجاعتً استجمعت

 التالوة من انتهى لد كان..  غرفته

 لم ما بشًء وٌتمتم ٌتؤلم زال ما ولكنه

 حتى مرات لعدة الباب طرلت..  اتبٌنه

  األلم على متحامال صوته سمعت

  بالدخول لً ٌسمح وهو بصعوبة ٌنطك
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 أخطؤتِ  انن البد..  انستً تفضلً - 

 غرفة تغٌٌر تم لد أنه أو الغرفة رلم

 هنا فؤنا تمصدٌنه الذي المرٌض

 الممرضة سإال ٌمكنن..  بمفردي

 .  خارجا

 صامته ولفت لذا أجٌب بما أعرف لم

 وإلى له المجاورة األجهزة لكم انظر

..  جسده حول الضمادات تلن كل

 : بسرعة فملت بتساإل الً فنظرت

 ممابلة لعمل أتٌت.. صحفٌة انا.. اناا -

 البماء أطٌل لن.. توافك هل..  معن

 أتمنى..  األسبلة من بالكثٌر اتعبن ولن

  توافك أن

 متؤلمة وابتسامة لال ثم للٌال   لً نظر

 : لسماته تعلو
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  تفضلً -

 أن لبل ولكن المماعد أحد على جلست

 فً ٌحملها صورة انتباهً لفت اجلس

 مشوه اسود لكلب صورة تلن كانت ٌده

 لد ألدامه وإحدى واحده عٌن له..

 : فسؤلته بالكامل لطعت

  كلبن؟ هذا هل-

 .ال-

  فؤردف..  فضول فً  فابتسمت

 . لوتً انه -

 ذلن؟ كٌف -

 للبً فً الرعب مصدر كان لمد -

 ذات حبست ألننً.. عدٌدة لسنوات

 اتمكن ولم..  المكان نفس فً معه مرة
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 ولد  صغٌرا كنت ولتها  الفرار من

 ف هو كما لٌس لوٌا شرسا كلبا كان

 أعرف ال..  اآلن عجوز فهو الصورة

 .. حٌا ٌزال ما كان إن

  منه؟ خوفن على تغلبت وهل -

 إال شًء كل من خوفً على تغلبت -

 لكننً.. غرٌب ذلن أن أعلم..  منه

..  امت ولم مرات عدة الموت واجهت

 فً ألن موجود ألنه العٌش استطعت

 إلى ٌوما   أعود بؤن وأمل ألم داخلً

 أن دون معه كاملة لٌلة ابٌت لكً بٌتً

 خسرت وحٌد انسان انا..  أخشاه

 أصدلابً..  الحرب فً كاملة عابلتً

 اما.. الحرب أثناء أٌضا حتفهم اللوا لد

 استسلم ان أوشكت كلما فكنت أنا

 ولً.. ٌنسانً لن إله لً أن تذكرت
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..  تخطٌته صعب اختبار كل عن ثواب

..  هللا بإذن شهٌدا فٌها أكون جنه ولً

 أن لبل ارحل ال أن أتمنى ثم ومن

 أن لبل ارحل لن..  العجوز هذا اواجه

 . الرهان اكسب

 من وانا الشدٌد بالحرج شعرت) 

 تؤخر ممابل فً االستسالم على أوشكت

 صندوق من تعلمت..  حلمً تحمٌك

 طرٌك عن لً فتحه الذي ذكرٌاته

 كل وراء انه..  األسود الكلب صورة

 لد إنسان أي وأن.. أعظم غاٌة الم

 انسان اال هو ما..  المستحٌالت تخطى

 ( بمدره راض باهلل مإمن

 [ ..2217/ 8/ 26 ص 1:22]

 :الثانً الصندوق 
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 (  الطفلة حذاء)        

 لدومه انتظر الطبٌب مكتب فً جلست

 مالحظاتً تدوٌن من انتهٌت أن بعد.. 

 بالغرفة للمرٌض األخٌرة المصة عن

 .. المجاورة

 كان..  لحظات عدة بعد الطبٌب دخل

 غٌر ٌكون أن ٌكاد بسٌط عرج لدٌة

 ثم ومن.. للٌال معه تحدثت..  ملحوظ

 أن أذكر.. إلٌه لدومً بسبب أخبرته

 بان اخبرنً لد مرة ذات الزمالء أحد

 ولد غرٌبه لصص لدٌهم األطباء

 أسماء ٌعطنً بان  أحدهم ٌفٌدنً

 ٌعرضوا بؤن ٌمانعوا لن ألشخاص

 .. علً لصصهم

 بنفسه الطبٌب كان أن صدف ولكن

 (...... التالً للصندوق لصتً صاحب
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 بفكرتً أعجب لد انه أخبرنً 

 إحدى ٌشاركنً أن فً وٌرغب

 بتر فً سببا   كانت والتً.... الذكرٌات

 العرج سبب وهو الٌسرى رجله

 .... لدمه فً البسٌط

 الالجبٌن خدمة فً متطوعا كنت لمد -

 الحرب إبان بٌوتهم من خرجوا الذٌن

 .... مدٌنتهم إلى وصلت التً

 التً العابالت إحدى اساعد كنت لمد -

 جدا سٌبة حالة فً المخٌم إلى وصلت

 ولد بالغة إصابات أصٌبوا فمد.. 

 فً لهم أمل وال أطفالهم أحد اضاعوا

 لذا جمٌعا منهارٌن كانوا لمد..  العودة

..  اإلمكان بمدر المساعدة حاولت

 بشكل تصرخ امرأة هنان كانت

 ٌبدو ما على  بحذاء وتتمسن هستٌري
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 لامت..  صغٌرة طفلة ٌخص

 عدة بعد..  بالمهدئ بحمنها الممرضات

 أسرة بٌن اتجول كنت ساعات

 لد المرأة أن وجدت.. المرضى

 لكنها بشدة تبكً كانت لمد.. استٌمظت

 طلبت..  التحرن على لادرة غٌر

 ذهبت لذا.. عنه تبحث كانت الحذاء

 فً اتجول كنت..  عنه ابحث لكً

 أجده أن لبل لكن عنه ابحث الظالم

 أتٌت لذا غرٌبه حركه انتباهً لفت

 على وساعدتها المرأة لتلن بالحذاء

 مما اتحمك لكً وذهبت..  مجددا   النوم

 ٌحاول ما رجل هنان كان لمد..  رأٌته

 انتظرت الخٌم بجانب ما شًء تثبٌت

 ٌموم كان انه اكتشف لكً ابتعد حتى

..  الخٌمة لاعدة عند أرضً لغم بتثبٌت

 بسرعة رحلت لذا أفعل ماذا أعرف لم
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 األلدار شاءت ولكن الحرس أبلغ لكً

 لد كان التً األلغام أحد لدمً تطؤ أن

 ..  أماكن عدة فً الشخص ذلن نشرها

  سٌدي؟ ذلن بعد حدث ماذا -

 أن وبعد..  المشفى فً استٌمظت لمد -

 لد انه اكتشفت الشخص ذلن عن سؤلت

 أحد أنه بحجة المصابة العابلة مع تسلل

 انه اتضح ولكن المصابٌن المواطنٌن

 التسلل ٌحاولون الذٌن اإلرهابٌٌن أحد

 . المخٌم إلى

   هنان؟ للخدمة لتطوعن نادم انت هل -

 بسبب كان إن..  ال بالطبع ال -

 ممدر شًء فهو لمدمً خسارتً

 كل فً سؤخسرها وكنت ومكتوب
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 خسرتها ألننً فخور انا..  األحوال

 . هنان

  بماذا؟!  فخور-

 لمدمً وخسارتً اللغم انفجار ألن -

 لست لذا..  الكثٌرٌن أرواح أنمذت

 . ابدا نادما

            *  *  * 

 أشعر الٌوم ذات فً الثانٌة وللمرة

 السخف من علٌه كنت ما بممدار

 لم هنان من خرجت عندما..  والغباء

..  دخلت التً السطحٌة الفترة تلن أكن

 . وعمما   فهما, علما, أكثر خرجت لمد

 ولكن الخارج إلى طرٌمً فً كنت) 

 تنادٌنً وهً الممرضات إحدى صوت

 ٌطلب المرضى أحد بؤن وتخبرنً
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 احدى ناحٌة بٌدها وأشارت رإٌتً

 (....الغرف

             *  *  * 

 [ ..2217/ 8/ 26 ص 1:32]

 الممرضة أشارت حٌث إلى نظرت

 صاحب غرفة إلى تشٌر أنها ألجد

 إلٌه ذهبت..  األسود الكلب صورة

 المرة تلن ولكن.. كثٌرا ٌتؤلم فوجدته

 ..  أكبر بشكل

 له كٌف..  أكثر نفسه والم كثٌرا تحدث

 البد.. به المعلمة الروح تلن ٌنسى أن

 ..  مات لد أنه

 أحد إنماذ استطاع لد انه أخبرنً

 أن لبل المنازل أحد من األطفال

 كان ولكنه..  بالمذابف ٌصاب
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 من إخراجه ٌستطع فلم محاصرا

 داخل بوضعه لام لد لذا المتال محاور

 بعض معه وضع أن بعد األنماض

 ذلن بعد أصٌب ولكنه..  والطعام الماء

 أن والبد أشهر منذ هنا وهو بملٌل

 أحاول أن منً طلب..  مات لد الطفل

 أحدهم لام لد فربما المصة تلن نشر

..  عٌنه من دمعة سمطت ثم..  بإنماذه

 :األعلى إلى ونظر

 ال ما تحملنً ال أرجون إلهً ٌا  -

 حد ال بعدلن ثمتً هللا ٌا به لً طالة

..  كبٌر برحمتن اٌمانً و.. لها

 تعلك ال.. البالء هذا من ارحمنً

 . هللا ٌا برلبتً روحه

 الم بؤن شعرت..  ألجله تؤلمت كم) 

 األلم من أكبر كان الضمٌر عذاب
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 إصابته أن من بالرغم..  الجسدي

 شعر أنه إال بٌده ٌكن لم شٌبا كانت

 (  الطفل موت عن بمسإولٌته

                  *  *  * 

 تفكر وهً المصتٌن كتابة من انتهت

 كان إن تعرف لكً بصالح تتصل بؤن

 ..  الطفلة أهل بشؤن لشًء توصل لد

 أن وكٌف..  الصغٌرة حكاٌة تذكرت

 إحدى أنماض تحت وجدها لد صالح

 تبكً وهً صوتها سمع عندما البناٌات

 للمخٌم ٌؤخذها أن ٌستطع ولم.. 

 لد كان ألنه المدٌنة تلن من المرٌب

 لإلرهابٌٌن لبل من للتخرٌب تعرض

 المرج مدٌنتهم إلى معه أخذها لمد... 

 مالم انه أخبرنً..  أخته لدى واودعها
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 أحد أي إلى ٌسلمها لن فإنه أهلها ٌجد

 .. 

            *  *  * 

 [ ..2217/ 8/ 26 ص 1:51]

 : األخٌر الصندوق 

 ( الزهرة)              

 المصص محبً من ٌوما   أكن لم   

 فٌها ٌحدث ما أصدق ولم.. الدرامٌة

  مستحٌلة لصص أنها أجد كنت  دوما  

  درامٌة لصة ٌكن لم حدث ما ولكن.. 

 أثك لكً واألخٌر األول الدرس كان

..  مستحٌل شًء ال بؤن.. هللا إرادة فً

 لكل بدا وان معنا ٌحدث ما كل بؤن

 نإمن أن فٌجب..  سًء شًء الخلك

 فً خٌر ال لذا لنا هللا اختٌار بؤنه نحن



122 
 

 بعد اكتسبتهما وإٌمان ثمة..  غٌره

 ... هذه تجربتً

 ذات هً زهرة أن اكتشفت حٌنما 

 الصورة صاحب وجده لد الذي الفتى

 ولكً..  وٌنمذها صالح وٌؤتً لٌخببها

   الطبٌب من االهل مكان على استدل

 على ٌتكتم ال أن منهم كل ٌختار ولكً

 اسم الطبٌب ٌختار لكً..  لصته

 (. الطفلة حذاء) لٌكون صندوله

 أن( ..األسود الكلب صورة صاحب)و

 لكً ألمه ٌحارب  أن اآلخر هو ٌختار

 من ٌتمكن بؤن له أمل بآخر ٌتمسن

 . الطفل إنماذ

 ( الزهرة) اختار الذي وصالح
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 وجدها عندما ولد انها ظن انه لٌخبرنً

 ..   بذلن توحً كانت  هٌبتها أن إذ

 . األلدار ترتٌب على ربً  هلل والحمد

 الشخص ذلن ألكون اختارنً بؤن.

 ألرى  أمها إلى الطفلة ٌوصل الذي

 طالما عٌناي تراه لد مشهد أجمل

 ..  حٌٌت

 بعٌنً اعتزاز ابتسامة أرى لكً 

 ال جزء  بكونهم الفخر..   الجمٌع

 ..  الجلٌل المولف هذا من ٌتجزأ

 تفتح...... الزهرة ابتسامة رأٌت

..  والبنٌان األرض عمار..  الورود

 الدمار كل بعد عودته الوطن ابتسامة

 أنه إال.. به سٌلحك أو لحك لد الذي

 بفضل الزهرة تلن مثل زال وال كان
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..  سٌعود رجاله وسواعد أبناءه إٌمان

 .  رأٌته بؤننً ألسم أن أوشن بل

 ألنه وفخرا فرحا  ٌبتسم وطنً رأٌت

 ٌبحثون زالوا وال كانوا من انجب لد

 ...امانه عن

 بالغالً وسٌصحون ضحوا من

 . االبتسامة هذه سبٌل فً والنفٌس

                            *  *  * 

  دمحم نوري رهام/ بملم                             

 

 

 

 

 


