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شهادات
فوزالدين البسومي

�سياحة في طاعة اهلل!!...

حوارات �أنثوية
] لبنى م�ساعدة
وبيني وبين حلمي
�سماء ا�ستوطنها قمر
غابة اعلق على �أ�شجارها بع�ض �أمنيات
م�شاعر كانت لي طوق نجاة
براءة منحتني بيا�ض الطفولة
�شاطئ �أمان تر�سو عليه �سفن حبك
بيني وبين حلمي
�سمفونية تغاريد طيور
تغنيني لأجلك
باقة زهور ترتدي �أحلى المعاني
ينتابني �شعور غريب
بالتمرد على اللغة
باالحتيال على الحروف

بتعمد ارتكاب �أخطاء قاتلة
عندما اكتب الق�صيدة
تمنحني �أنت
ده�شة الطفلة عندما تم�سك القلم
دالل الأنثى عندما تكون بح�ضرة الحبيب
ق�صيدة تكتبك
حرف يهم�سك
فتنت�شي اللغة بك وتفرح
وكيف ال تفرح
و�أنت الورقة والقلم
وبع�ض من فكر
يا حلم عمري
انتظرتك �صوتا وعطرا ومطرا

�أ�شواق بعد اال�شتياق
لملمت �أ�شواقي و�سافرت عن
�أحبابي لأحظى بوحدة �أن�شد من
خاللها راحتي يا من كنت في يوم
�أمل حياتي
داوي��ت جروحي بدموعي �أنا
ولي�س �أنت علها تن�سيني ماعندي
من �أ�شواق لك من بعد رحيل لي�س
له وقت وال دين وال ميعاد
���ص��اح��ب��ت االه�����ات وب���ؤ���س
الكلمات لتكون حال بيني وبينك
لحب بدايته �أحبك �سيدتي وينتهى
ب�أ�سرع الدقائق وال�ساعات
�سيدي............
تبعثرت �أ�شواقي وتاهت مني
بكل الطرقات
و�س�ألت النا�س عنها فقالوا
م��اك��ان لها ه��وي��ة وال ع��ن��وان وال
�شهادة ميالد
�س�ألت القلب فكان جوابه عذرا
�أين �أنا منك ببداية ع�شق لم ير�ضاه
رب العباد
�سيدي............
�س�أ�ضع مر�ساي بعر�ض البحر
و�أغ��ر���س �أ�شواقي بعيدا عن
قلبي لئال يكون لي قدر
و�أت��ع��ل��م ف��ن��ون ال�����س��ح��ر في
ن�سيان حبك الم�ستقر

�أثر

اح�سا�سات فادحة

م�شاعر الرمل!!

و�أنزل الحارات و�أمحو لك كل

و�أخبر �أنفا�سي للتنف�س ب�أخر
اللحظات ...........
الن��ي بب�ساطه �أع��ت��رف �أم��ام
العالم �أنك حبي وقلبي وحياتي
فهل لوجودي معنى بدون هذه
الكلمات
�سيدي........
ك�لام��ي ل��ي�����س ب���رج���اء لحب
�أ�ضعته !
بل لتكون لك ذكرى بعد مماتي
وتخبر من كان لك �صحبة معه
�أنك بيوم عا�شرت الحب
وبكل �أ�سف ده�سته ب�أقدامي.
بالن�سبة لي .........
�ستكون نهايتي رائعة يا�سيدي
الن���ه���ا ع��ل��ى ي���د م���ن ول���دت
و�أحببت و�س�أموت
وبعد مرافعتي �سيدي هل من
دفاع !
ويبقى ال�س�ؤال حائرا الى متى
�سيكون الحب و�سيلة ولي�س معنى
؟
تركت االج��اب��ه ال��ى زم��ن مر
عليه زمن .

] ايمان ا�سماعيل �سالم حماد

فعل �أكل
دخل مدر�س اللغة العربية وطلب من تالميذه اعراب فعل �أكل� ..صاح
الجميع ..ن�أكل ..ي�أكل� ..أ�أكل ..ي�أكلون ..هذا ما تعلمه التالميذ من مدر�سهم
با�ستثناء احد التالميذ الذي ا�صر على ان اعراب فعل �أكل هو �أنا �أ�أكل..
�أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل� ..ضحك التالميذ منه ونعته
المدر�س بانه تلميذ فا�شل ..دارت االيام وغادر التالميذ مقاعد الدرا�سة..
تقدم التلميذ بطلب وظيفة الى احدى الم�ؤ�س�سات المهمة ..بعدها ُطلب
لمقابلة اللجنة المكلفة والم�شكلة من مدير الم�ؤ�س�سة ..وظل المدير ..ودمية
ثالثة م�ستن�سخة عن المدير ..ح�ضر مع مجموعة من المتقدمين لنف�س
الوظيفة ،دخل االول وطلب منه المدير ان يعرب فعل اكل ..اجاب �أ�أكل..
ي�أكل ..ن�أكل ..ي�أكلون� ..أكلنا ..وهكذا انتهت المقابلة� ،أنت را�سب ودخل
الثاني والثالث والرابع وبالت�سل�سل نف�س ال�س�ؤال نف�س الجواب ونف�س
النتيجة� ،أتى دور تلميذنا ..تف�ضل اعرب لنا فعل �أكل .فورا وبدون تردد
اجاب �أنا �أ�أكل� ..أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل� ..أنت ت�أكل ..كفى قالها
المدير انت ناجح مبروك.
تدرج في �سلم الوظيفة حتى تربع على كر�سي الم�ؤ�س�سة وا�صبح
المتنفذ الوحيد و�صاحب القرار وقرر اعادة النظر في اعراب فعل �أكل
لي�صبح �أنا �أ�أكل� ..أنا �أ�أكل� ..أنا �أ�أكل� ..أنا �أ�أكل ال غير �سواي ون�سي قول
مدر�سه عندما نعته ب�أنه تلميذ فا�شل.
النتيجة انهيار اخالقي ..مالحقة بجرم الف�ساد ..لم ي�شفع له ما�ضيه
عندما كان ي�أكل وي�أكلون ..بل هذا خروج على �سر المهنة وعدم الوفاء
بالتزامه االول في اعراب الفعل �أكل و�أنانية يحا�سب عليها القانون.
ما �أروع اللغة العربية عندما توظف معانيه و�أفعالها احيانا في
التعبير عن مدلول �سيا�سي او اجتماعي وكذلك (النكتة) في كل دالالتها
المرتبطة بال�سخرية او االحتجاج او موقف غير م�ألوف ..ويمكن كذلك ان
تخت�صر و�صف الحالة االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة في المجتمع ..ما
اروع معانيها في الحكمة واالمثال والنكتة والق�صو ..حتى لو كان المعني
رجل من ذهب او مطلي.

] د غ�سان الطالب

ولكم �أحب انتظارك
ولكم �أكره لوعة االنتظار
�أعدك
�س�أكون حولك
�س�أت�سرب اليك نب�ضا
يلتف حول روحك
فتنت�شي بايقاعه
�ستكون حروفي و�سادتك
لتنام على �سرير ق�صيدتي
ف�أداهمك بع�شقي
و�أتوغل بك
واحرمك النوم
كما حرمتني !!

و�سنكتب طول ليلنا رواية
نن�سجها من حكايا التوت
و�سنابل القمح
�أبطالها اطفال يتراق�صون حولنا
ابت�سامات على �أبواب ال�سماء
غيمة يرافقنا ظلها
زهر لوز �أرتديه عرو�ساً
�شوق ووله وجنون
وبع�ض فرا�شات تزين �سماءنا
فيا حلم عمري
راق�صني على �سطح القمر

تحتاج النف�س بين فترة واخ��رى ان ت��روح عن حالها ،فما بالك
لو كان هذا الترويح في طاعة اهلل �سبحانه وتعالى ،ومن حمد اهلل على
�صاحبنا ان هي�أ له ما يعينه على ذلك ،فوفر له وجود م�سجد ومركز
عامر القر�آني التابع لجمعية المحافظة على ال�ق��ر�آن الكريم ليكون
بالقرب من منزله في منطقة ال�صويفية ..ووجود انا�س على �س ّلمه في
طليعتهم مدير المركز ال�سيد ا�سامة ابو �صوفة ،فهذا الرجل الم�ؤمن
هو من يقود رواد المركز في ذهابهم لت�أدية منا�سك العمرة او فري�ضة
الحج ،وهو من يهتم ب�أمور المركز من تنظيم وترتيب وعناية ،حتى
ا�صبح هذا المركز من المراكز المهمة في الريادة والتعلم والعبادة
في منطقة الدوار ال�سابع ،ولعل من اجمل المحطات التي و�صل اليها
تفكير القائمين على ه��ذا المركز هو تنظيم رح�لات ايمانية داخلية
للراغبين من رواده ،فكان ان وق��ع االختيار ه��ذه المرة على جر�ش
لتكون المالذ الآمن لرواد مركز جمعية المحافظة على القر�آن الكريم،
فوفر المركز رحلة ايمانية لق�ضاء ليلة ويوم كامل ب�أجر رمزي زهيد في
فندق جميل يقع و�سط غابة من اال�شجار على مفترق طريق جر�ش –
عجلون ،وحين و�صل �صاحبنا مع ا�سرته الى هناك وقر�أ ا�سم المكان
تذكر فور ًا االديب المعروف محمد عبدالحليم عبداهلل الذي و�ضع رواية
تحمل نف�س ا�سم المكان ال��ذي �سيتواجد فيه رواد الرحلة اال وهو
«غ�صن الزيتون» ،وفي ذلك المكان ال�ساحر الجميل �أح�س �صاحبنا انه
وك�أنه بات في عالم �آخر ،عالم م�سحور ،نظر ًا لجمال المنطقة ونعومة
الهواء وا�شاعة الخ�ضرة في �أرجائه ،وما ان ا�ستراح حتى اخذ الجو
بالتغير وب��د�أ المطر يهطل رذاذ ًا على الم�شاركين في�ضفي عليهم ذلك
الجو الجميل الذي ال يمكن ان ي�شهده المرء اال في االح�لام ،وما ان
ا�ستراح الجميع حتى نودي ل�صالة المغرب جماعة فاذا بال�صف ينتظم،
واذا بال�صالة تقام واذا بالمكان يتحول الى م�سجد ي�صلي فيه كافة
الم�شاركين بالرحلة ،وحين حان موعد الع�شاء التقى الجميع في بوفيه
مفتوح واقيم في ذلك المكان الذي ا�شرف عليه قائد الرحلة ا�سامة ابو
�صوفة ،وحين حان موعد �صالة الع�شاء �صلى الجميع وحمدوا ربهم
ثم تجمعوا في حفلة �سمر ايمانية كان رائدها حديث ديني جميل قدمه
احد الم�شاركين ،واذا كان هناك من حديث يذكر في هذا المجال فهو
الجو االيماني الذ�س ا�ست�شعره الم�شاركون حين نه�ضوا لكي ي�ؤدوا
�صالة الفجر ،وحين حان موعد �صالة الجمعة افتى �شيخ الرحلة بجواز
اقامتها وجواز الخطبة في جمع ال يقل عن اربعين �شخ�صا في ال�صالة،
وهكذا نودي ل�صالة الجمعة وخطب في الموجودين �شاب م�ؤمن جاء
من مخيم الح�صن لي�شارك الجمعية في هذه الرحلة ،فتحدث في خطبة
جميلة عن ال�صدق واالمانة والمعاملة الح�سنة والتي يجب ان تكون
�أ�سا�س التعامل بين النا�س وق��د �شعر الح�ضور وه��م ي�ستمعون الى
خطيب الجمعة انهم وك�أنهم ي�ستمعون الى خطبة تقام في م�سجد كبير
نظر ًا للعدد الكبير الذي تواجد في هذه ال�صالة ،فانه باال�ضافة الى
الم�شاركين بالرحلة الذين قدموا من عمان وال�سلط والزرقاء واربد كان
هناك نفر من الم�صلين من عمال البناء والعاملين في المنطقة وبع�ض
عمال المكان وموظفيه من االخ��وة الم�صريين ،فكانت خطبة جميلة
وك�أنها معدة لكي تلقى في مثل هذا اليوم ،على ان االمر لم يقف عند
هذا الحد في هذه الرحلة ،فالرحلة حققت هدف ًا �سامي ًا فوق اهدافها
ال�م��رج��وة اال وه��و تحقيق ال�ت�ع��ارف المطلوب بين الم�شاركين لأن
معظمهم ال يعرف بع�ضهم بع�ضا ،وهم في هذا المجال جل�سوا والتقوا
وتحدثوا وتناق�شوا وحين غادروا المكان كان كل واحد فيهم يتمنى ان
تعاد مثل هذه الرحالت ال�ضرورية لكي يعي�ش الجو االيماني الذي عا�شه
في هذه الرحلة من جديد ،ف�شكر ًا لمركز عامر القر�آني ولمديره ال�سيد
ا�سامة ابو �صوفة الذي وفر هذه الرحلة االيمانية والتي ي�أمل الجميع
ان تكون هلل بداية ونهاية النها �سياحة في طاعة اهلل.

مسافات
ع��ل�ام خ��رب��ط

من دفاتر عا�شق مع وقف التنفيذ «»2

�آه لو وقفت على الرمل ،و�س�ألته عما تعانيه من �ألم ال�شوق المتيب�س
في ذراته ،وحاولت �أن تنفذ �إلى كالمه المت�سرب عبر قيعان الموت ،فما
ع�ساه �أن يقول لك؟
كالم غريب و�إح�سا�س عجيب و�شوق جميل لتلك المياه المدلوقة
�أمامه على امتداد الب�صر في بحر لجي يغ�شاه ب�ؤ�س من فوقه ب�ؤ�س� ،إذا
يح�س به� ،شوق جميل لترويَ روحه
�أخرج قلبه من بين براثنه ال يكاد ّ
الوالهة تلك القطرات الم�ستباحة لكل مخلوق  ،ومحرومة منها خاليا
الرمل العط�شى ،التي ق�ضت طبيعته �أن يظل م�شتاقاً ليرتوي ،ولكنه
�سيموت حتف �أنفه وال يظفر بما يبل غلته ،ف�أ�شد ما القاه قلبه قرب تلك
القطرات الل�ؤل�ؤية التي ت�صله كل ثانية ،لترتد مخلفة حبات الرمل مفتتة
ت�شكو الن�صب والعط�ش!!
لعلك ت�شبهني �أيها الرمل بقلبك المنتظر ،لعلك �أنا �أيها الرمل بما
تلظى في �أح�شائك من �سقيم البالء وعظيم االبتالء الأبدي ،لعلك وجدت
لتلقاني �أنت على �شاطئ البحر تحيا طوال عمرك ناظرا بح�سرة لماء
ال ي�صل �إلى الحلقوم ،و�أنا قابع على ر�صيف االنتظار ،منتظرا قطارا
جاءني ليحملني معه ،ومكثت طويال مجيئه ،وعندما اقترب وتوقف
قليال ،لم يمهلني حتى �أكون الراكب الأخير ،ف�أ�سرع وتجاوزني ،فهل
تعود �أيها القطار ال�سابح في ذاكرتي وال�ساعي بال توقف؟
لعلك تعلم ما بي �أيها الرمل ،وت�شعر بي كما �أ�شعر بك ،لعل قلبك
منفطر لر�ؤيتي حزينا باكيا �ساهما م�ستغرقا في �أحالم يقظتي كل ثانية،
متح�سرا على حلم تحطم في ثانيتين ودقتين وجملتين وقبلتين ،مفتتا
منثورا على �أر�ض البوار ،يبحث عن قرينه و�سميره ،ويفت�ش عن �أمانيه

التي كانت عذابا ،ليراها وقد تحولت عَ ذابا طاغيا.
�أراك �أيها الرمل وقد دا�ستك �أقدام الم�صطافين وقوارب ال�صيادين،
لم ي�شعروا بما ت�شعر به ،يدو�سون عليك جارحين متجاوزين ،ال ينظرون
�إال �إلى البحر على الرغم من �أنه مجال موتهم ،و�سبب �شقائهم وديمومة
تعبهم الأبدي المتوا�صل ،و�أراني �أيها الرمل وقد كنت مثلك مع �صيادين
�آخرين وم�صطافين متنوعين ،ا�صطادوا فرح القلب ،و�أخرجوا ال�سمكة
من مياهها فرحين بمقتلها على �شاطئ الحزن الممتد من القلب الواله �إلى
القلب القتيل.
�أراني وقد �أ�صبحتُ �صيدا للمجانين ،وملهى للخارجين عن قانون
العقل والمنطق ،لينعموا ب�سادية يتقنها الكبار وال�صغار ،ف�أكون �أنا كرة
ال�شاطئ التي بها يلعبون ،وقد اتخذوك �أيها الرمل ليع ّبروا من خالل
عنجهيتهم الفارغة عن �أليم م�شاعرهم في بقائنا �أنا و�أنت على هام�ش
التفكير بال اهتمام ،فال ُت َح ِّرك م�شاع َرهم م�شاع ُرنا التي هدها و�أ�ضناها
يبرحنا ما دمنا نعاني:
ال�سقم المقيم ،فقد �أخذ عهدا على قلبي وقلبك �أال َ
�أنت لمياه يكوي بردها قدميك كل حين ،و�أنا الغريب الناظر في الغيم فال
�أرى �إال الآفاق ال�سوداء التي تتجمع وتتكد�س لتقول لي� :أال انعم بما �أنت
فيه ،فال�سقم ثروتك ،والحرمان هدفك ،والموت مثواك الأخير.
ف�أينا �أكثر عذابا �أيها الرمل� ،أنا الذي لم يعترف ب�أنه مهزوم بعيون
من رحلوا� ،أم �أنت الذي ا�ست�سلمت ل�شوق المياه التي لن تحن عليك يوما
فتروي ظم�أك ،لي ولك اهلل يا �صاحب البحر؟!

] فرا�س حج محمد /فل�سطين.

�أخ كــريــم
يغيب عن الحياة �أخ كريــــــــــم
يمر العام دهر بل ونيــــــــــــف
لقد كنت الأب قبل ال�شقــــــــــيق

بعــــــــــــــدن
�س�ألت اهلل مثواه
ِ
ولم تبرح �أخي ر�ؤياك عينـــي
غمرت الكل بالعطف الأحـــنِّ

«�أبو مجدي» وماجد �أنت �أ�سمـى
ق�ضاء اهلل لي�س له َمـــــــــــــــ َر ٌد
ٌ
حـــــــق
علينا ال�صبر �إن الموت

من الكلمات كنت جليل �شـــ� ِأن
ومن في النا�س لم يقه ْر بحزن؟
وكم في العمر من َح ْي ٍن و َبيـ ْ ِـن

] محمد �أحمد طاهر

وال�شم�س
وال�شم�س تتولد ك��ل ي��وم م��ن مخا�ض فحرها تغ�سل ا��ص��وات
الع�صافير روح��ي ..تخفزها على تق�شير اليوم �ساعة� ..ساعة با�سطة
للقلب في رحاب اليوم اق�صى احتماالت ان يم�سه حادث عاطفي في�سقط
مباغتة في الحب من الطابق العا�شر حيث ت�سكن روحي على مقربة من
النجمات تلك التي تمنيت ان اقطفها واخبئها �سريعا قبيل ان تف�ضح
اعين النهار فعلة العا�شق تلك ..المتلب لم يزل بظنه ان النجمات معها
ي�سطعن اكثر .ف�أكون انا اكثر براءة مني دونها وهي تجه�ش ب ا ل غ
ي ا ب.
طعم االغنيات
في �صمتك طعم االغنيات الحزينات تلك التي �شنفت �سمعي في غيابك..
ف��ي ال�صمت الطويل تهب عا�صفة ل��وم ل�ل�أن��ا التي ا�سرفت في
ذوبانها في �شتى تفا�صيلك ..التي لم يعد لي منها �سوى ا�ستح�ضار
بعدك في مرثاتي التي لم تنته حتى لحظتي تلك الم�سكونة بالأ�سى..
في �صمتك ي�صرخ من �شدة اللوعة �صمتي فال يجد اال ال�صدى ك�سجان
بغي�ض يترب�ص به.
تعب
لعل ما ي�صيبنا من تعب وح ّمى ب�سبب الحب انما اعتبره والدة
متجددة لأرواحنا التواقة لأن تتحرر من �س�أمها� ،سيما ونحن نمعن في
تخيل الحبيبات انهن اقرب الى المالئكة منهن الى خطايانا ..اتعب كلما
تخيلت ان حبيبتي ت�سكن اللحظة بين نجمتين في االعالي وتقر�أ مقطعا
�شعريا من ق�صيدة كنت كتبتها ..اتعب اتعب اتعب اكثر كلما تخيلتني
ان�سلخ عن تعب الحب.
ليل
لنا ليلنا المعتاد الذي نتخده لبا�سا ..للعا�شقة ليال كثيرة يكويها
فيها هجران مرير او خوف �سطوة ت�صادر دوما رغبتها النا�ضجة بان
تقول لها التفى احبك ولو من خلف �ستار كان ..فتفي�ض فيها االنوثة
ويزهر اكثر الربيع في �صدرها.
للعا�شقة انت�صاراتها الهادئة ..لنا هزائمنا الدفينة تحت فتنة
الذكورة تلك التي لي�س بال�ضرورة ان تكون معنى حقيقي للرجولة ..لنا
غوغائيتنا في اثبات مراجل في امكنة ال تعنيها مطلقا!!.
اعتقاد
نعتقد ان توحدنا بالحبيب ج�سدا فيه اوج �سعادتنا ..ترى هل
اعتقادنا هذا يكفل لنا فرحا ابديا ال يخبو في ظالله وهج الحب منذ
ولدته العينان اول مرة م�صادفة ..منذ كتب ا�شتباك اال�صابع رف�ضا
لكل العادات العفنة والتقاليد النتنة التي قالت حينا ان الحب �ضرب
من المجون؟ ترى هل حرام كفرنا ان كان بكل التعاليم المحنطة تلك
التي توهمنا ان ال�شرف انما هو مح�صور حتى في م�شية االنثى في
الطريق م�ست�سلمة لفكرة انها �ضلع قا�صر عليه رغ��م ه��ذا ال��ذود عن
�شرف الع�شيرة.
قناعة
االج�م��ل م��ن لقاء عا�شقين ان ال يلتقيا ..تلك ه��ي قناعة عا�شق
تحيطه الخيبات لكن ربما يتفتح الورد في �شقوق احزانه حينا من عمره
المنذور لم يزل لأري��ج ام��ر�أة ترتب كما ا�سرارها تماما ،عله يولد من
جديد ويدرك اي ان�سان جدير بان يعي�ش هو.
حذر مطلوب
حينما تحب احذر حبيبك مرة واحذر قلبك الف مرة فقط لتخرج
من تجربتك ب�أقل الخ�سائر وبما امكن من الذكريات الجميلة التي تجير
لك وحدها ان تباهي بالحديث عن وجعك النازف من يا�سمينها ابدا.

