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 لم البداٌة، فً. وردة علٌها ووضعت   َورلٌة رسالة الباكر الصباح فً إلٌن   كتبت  

؟ ماذا أكتبَ  أن لبل أفكر   ال لكننً تماًما، َمشاعري ماهٌة لن   أ حددَ  أن أستطع   أكتب 

طابً لن   وأبعث   الملم أمسن  الحب   عن أكتب ربّما أو أشتمن ربّما عشوابٌة، بكل خ 

تاب، كل ناسًٌا زن إلى تأخذنً عرٌضةً  ابتسامةً  أبتسم   ربما أو الع   .عمٌك   ح 

 .. عزٌزتً ٌا علٌن   ال

؟ آخر إلى نظرت   هل  ساعً أخبرت" حبٌبتً إلى كتبت  " لمد! نظرت   هل الرسالة 

 !  االن حالها أعلم ال التً  الغالٌة مؤنثتً إلى أنها حٌنها البرٌد

 كثًٌرا للبها أحب   أنًّ غٌر أعرف   ال التً حبٌبتً إلى فمط

 حبٌبتن؟ اسم ما! المجهول أتراسل ؟ العنوان ما بنً، ٌا حٌنها البرٌد ساعً أخبرنً

 أعلّمه وما عّم، ٌا حمٌمة   هً َمجهوالً  لٌَست لكنها! أعلم   ال أخبرته ثم طوًٌل  تنهدت

 .. نلتمً أنً أأمل لكننً جدًا، بعٌدة أنها فمط

، الشوق أخذنً حٌنها  ماثلة رأٌتن روحً، ٌتخلل عمٌك بحزن أًٌضا وشعرت إلٌن 

 :  سؤالً علٌن   أطرح أمامً

 أخرى؟ مرة أران   أن ٌمكن هل الغٌاب، بعد -

 :  لابل بنفسً نفسً أجٌب أًٌضا وجدتنً

 تؤلمنً ولألبد ستبمى التً األتعس الذكرى حٌاتً، فً األسوأ الحدث هو فرالنا-

داد وحب، سعادة لحظات عشت مهما  عاشه الذي الكبٌر والحزن واألبدي األول الح 

 نص الكاتب الصاعد

 حسين أبو الطايع
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 نسٌانن تجاوزن، أحاول سـ عادتً ک للبماء، كافًٌا سببًا لٌس الحب ولألبد، للبً

لٌن؛ ال الثبات بهذا ظهرت ومهما لكن حٌاتً، فً ٌوًما تكن لم فتاة واعتبارن  ت صدّ 

 

 ال أننً لو كما عمدًا الخترت ن   المدٌمة، المشاهد إعادة بـ لنا وَسَمح الزمن عاد لو

بًّا لٌس سنفترق، النهاٌة فً أننا أعرف  الوجع حتى لكن أخرى، مرة للبً كسر فً ح 

 نسٌان ٌمكن ال الحب، فً األساس من عادٌة تكن لم مثلن فتاة مختلفة، لذَّة له منن  

 الطفولٌة ابتسامتن إال أجد ولم الحزن لسوة من أتهاوى بها كنت التً اللحظات تلن

  كل فً للتفكٌر ٌحتاج عالم فً الحزن، كل تأكل

 

 للتصنع أحتاج لم التفكٌر، لسوة من ومنمذتً ملجأي كنت   بها النطك لبل كلمة

 والبراح تلمابٌتن نفسً، مع أتحدَّث أنً لو كما جدًّا طبٌعًٌّا كنت أمامن، وللتجمل

 فٌها انعزلت التً األٌام تلن العالم، من اتساًعا أكثر كان معن حدٌثً فً وجدته الذي

، واكتفٌت الجمٌع عن  النفاق الكذب، ٌعرف ال عالم بمثابة لً بالنسبة كنت   لمد بن 

 لحظات فً التصنع، ٌجٌد الذي عالمنا عن البعد كل بعٌدًا صادلًا عالم والضغط،

 مشاركتن فً لن   أخ   أكون أن معنى وفهمت األب، مشاعر معن   عشت حزنن

 عن ٌوم كل ٌبحث الذي والعاشك لن   ٌسمع الذي الصدٌك كنت المصٌرٌة، لمراراتن

ما  لها أحكً أن دون بً تشعر التً األم لً بالنسبة وكنت   لمغازلتن، جدٌدة كلمات

 وردٌة، بألوان الملونة بأناملها سوداوٌتً آثار تمحً التً الطفلة بداخلً، ٌحدث

 التً األوجاع كل وبرغم إننً ذراعٌن، بٌن هنا ٌنتهً كان حٌث العالم من وملجأي

، ممتن سأبمى غٌابن، فً الكبٌر ظلمً رغم غٌابنا، بعد وستحدث حدثت  مهما لن 

 دابًما سأكون الحٌاة بن   ضالت إن النسٌان، طً فً عللتنا وأصبحت الغٌاب طال

 .ولألبد دابًما انتظارن فً

 

 



 
 

 كيان نصوص عظيمة                                                                        عظيمةكيان نصوص  
 

 

 

 

 

 

 كشعاع كلماتها العٌن، لبل للبً فً تتشكل حروفها الٌد بخط رسالة منن أتلمى أن أردت لطالما

 اعتذار بمثابة كانت التً المهوة بتلن سوًٌا شاركناها التً مشاهدنا بجمٌع ت ذكرنً ودافا، أبلج  

 ٌدانَ  وبلمسة الطرق كل فً لطعناها التً المشً برحلت الماسٌة، العالم أفعال جمٌع عن

 عٌنانَ  ٌسكن ما شًء ثمة غٌمة، طرف على الٌوم ساعات نكمل أن دابًما تمنٌت المطنٌة

تمً أن على المادرة وحدها ابتسامتن إشرالة والطمأنٌنة، بالهدوء مفعمة فنظراتن  منها، الموة أس 

  الربٌع نضارة ٌحمل فوجهن حٌاتً التحم الل طف من كبًٌرا تغًٌرا أن أشعر كنت لدومنَ  منذ

 

 مررت ما خلل جنٌتها التً والثمرة الورٌد جار فأنتَ  الورد سٌد ٌا األزهار بن تباهت وبهجته

 .فٌها بوجودن الحٌاة محظوظة به،

 

 

 

 

، َسَماء   فً َة  ، َوَجّو   َصافٌ  ئ  ب ه   أمامَ  َهاد  ، غروب   َولتَ  الَواسع ، َشاط   َجلَست   الَشمس 

ثه ، ل   ب ما له   وأَب وح   أ َحدّ   وإ حَلل   احتَوابً  فً أَبدًا ٌفشل   لم البَحر   فَهذَا لَلب ً، ٌَعت م 

بطة   ٌم ً فَه وَ  لَلب ً، فً الغ  ن الفَرٌد   َصد  ، م  ه  ٌمًا َوَجدت   لَو َودَدت   َنوع  ثل َصد  ، م   الَبحر 

ي، ٌَبتَل ع   ن ً بل أَخَطاب ً، فً  ٌ نال ش ن ً ال أَسَرار  ، ٌنصح  ئ   بل طف  ن وٌ َهد  ً م   َروع 

م   حٌنَ  وب َكاب ً، ه   تَرتَط  َمة   أَمَواج  تَلط  ؛ ب ً الم  ن ّو  ٌن ً، ب ح  ل   مع ل ً ٌَصف و ل ت َواس   أَوَّ

، ب   ابت َساَمة  ، ات ه  ب َكل مَ  لَلبً  ٌ دَاع  ٌفَة  ث ن ً، َفه وَ  نعم اللط  ٌم ً إ نَّه   ل َغتَه ، أَفَهم   ٌ َحدّ    َصد 

 

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 دُعاء كساب

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 نورهان أحمد
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ًرا الَخٌَال ً، ي ف ً ٌ عَات ب نً  البَحرَ  أَنَّ  أَشع ر   َكثٌ  ي أَو َعنه   ب عد  ر   َعن َما ٌَوًما َعلٌَه   تَأَخ 

ي ٌعَاد  ، م   !.الَود ود البَحرَ  َهذَا أَعَشك   َكم الَمعه ود 

 

 

 

 

 أتى من وترد الود، حبال تقطع فبت   العادة، لتلك عشقك هو وحيد كونك من األسوأ

 واضحة، أسباب دون األحباب غادرك وقد الفراق، مرارة ذُقت   ألنك ربما حبًا؛

 .حولك من البشر يزعجك ما أكثر فأصبح

 

 

 

 

 

 " .. الغالً أخً إلى  

 اآلن، إلٌن أكتب أنا ها

 بأن تعلم أن علٌن ولكن أ راسلن، أن لبل كثًٌرا ترددت بملمً، ولٌس بدموعً، ولكن

 ٌا فرالن على   وحزن وألم الخبٌث، المرض مع عظٌم صراع بعد هللا، توفاها والدتنا

 ...للبها إلى   المحبب ابنها ستظل بها فعلت مهما أنن دابًما تمول كانت غالً،

 أًٌضا أتعلم   

   

 ةالصاعد ةالكاتب نص

 خضر هللا منة

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 س ـِعـيـد هاجر
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 غانًما، سالًما لها هللا ٌردن لكً كثًٌرا تصلً وكانت اللٌل، فً بسببن كثًٌرا بكت لمد

 سٌدخل: "  وأخوتن أنا لنا وتمول بابتسامة، البكاء هذا كل تخفً كانت النهار وفً

 ال ٌأس ابتسامة تبتسم ثم التأخٌر هذا كل على ضربًا أ شبعه وسوف علٌنا  أخوكم

ًّ  أض ّمه سوف أراه عندما فأنا وهللا  "  صدره على وأبكً إل

 خطابات لن تكتب كانت  ذلن، كل اتحمل أن أستطٌع ال وأنا غٌبته، زادت لد فإنه 

 ولالت صندوق، مفتاح أعطتنً بلحظات روحها تخرج أن ولبل علمنا، دون كثٌرة

 ًّ  ....عودته عند ألخٌن   أعطٌها أمانة هذه ل

 ال مكتوبة غٌر الخطابات معظم أن صدمتً كانت الصندوق، ذان فتحت عندما  

  غٌابن من تعانً كانت كم أثرى أخً، ٌا فمط  الدموع الدموع، سوى علٌها ٌوجد

  تعاتبن أن تستطٌع وال دموعها، تغلبها كانت إلٌن عتاب مرة كل فً أنها ٌبدو   

 !؟ لماذا أتعلم  

  لن، للبها ٌحمله ما لٌس هذا ألن   

 الوحٌدة أ منٌتها أن الصندوق ذان فً أًٌضا ووجدت  

 " موتها بعد لبرها إلى توصلها أن"   

 .. ٌحدث لم هذا ولكن   

!! ماذا واآلن بغٌابن، علٌها تمسو ك نت ودابًما حٌاتها، فً أمنٌة أي لها تحمك لم أنت  

 فً معه ترعرعت الذي أخً للب أهذا كثًٌرا أتساءل أًٌضا، األمنٌة هذه لها ت حمك لم

 ؟ للب هٌبة فً متنكر حجًرا للبه أصبح أم واحد بٌت

 أًٌضا أتعلم أخً ٌا حال ً حال ن أصبح  
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 فأنت إرادتً خارج هذا ولكن تذكرن، أرٌد ال أننً لدرجة تذكرن عند كثًٌرا أحزن  

 ..... بنا فعلت ومهما غٌابن، طال مهما أخً وستظل أخً،

 ولكن كثًٌرا حاولت أًٌضا وأنا تستطٌع لم ولكنها كثًٌرا، ت عاتبن أن أمً حاولت   

 .... األمر بً فاض

 تلن من وتعود علٌنا، تحن لعلن الماسً العتاب هذا لن أكتب أن استطعت حتى   

 ... ن راسلن لكً مكانن حتى وال عنن شٌبًا فٌها نعلم ال التً الغربة

لت ما هل     ؟ أخً ٌا تتذكرنا ز 

لنا ما هل لنا أم للبن فً ز    ؟ ز 

لنا أننا الجواب أظن"   "  ز 

  شٌبا عنن نعلم وال ذهابن، بعد حتى ت راسلنا لم فإنن

 أًٌضا أتعلم..... بمفردنا العٌش نستطٌع ال وإخوتن، أنا، األٌام علٌنا لست لد أخً ٌا

 أمً فعلت مثلما ألختً الصندوق مفتاح سأ عطً أننً أم ستعود هل كثًٌرا أ فكر 

 ! روحها خروج التراب عند معً

 عودتن، عند هذا ستمنع من أنت علٌه، ستجٌب من فمط أنت السؤال ذان  

 أن هللا وأدعو اللٌل، فً كثًٌرا أبكً اآلن أمً مثل أفعل أنا وها ذلن أتمنى وأنا  

  ألختً المفتاح أعطً أن لبل تعود أن الوحٌدة وأ منٌتً تعود،

 ؟ أًٌضا نسٌتها أم أختنا أتتذكر   

ً  كنت    وح ٌا"  تنادٌها دابما  "  الملب ر 
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، بالحدٌث جدًا استمتع أنا لها تمول وكنت    للبً، إلى روحً تردي بأنن   وأشعر معن 

 االسم هذا اسمٌتها ولذلن

 ؟ اآلن لملبن الروح ٌرد الذي من   

 ..... تتذكرنا لبل للبن لتلت أم آخر، شخًصا وجدت هل  

 صوت فً معًا نمول بابنا، على طرلة كل ومع عودتن، إلى اشتمنا لد أخً ٌا إلٌن  

 هو ٌكن لم ونمول الٌأس، نظرة ننظر الطارق، من نرى ما بعد ثم أخً، إنه واحد

 .....المادمة المرة ربما المرة هذه فً

  عودتن ونتلهف إلٌن، اشتمنا ولكن العتاب، هذا كل بعد وهللا أخً ٌا   

 سفر بعد أنت أٌن نعلم ال فنحن أمً، رسابل مع أًٌضا الرسالة تلن سأضع أنا وها   

 وها خطاب، أول فً عنوانً لكم سأ رسل لنا ل لت تسافر أن لبل سنوات، ست دام

 . الغالً أخً ٌا خطاب أول ننتظر اآلن حتى نحن

 

 

 

 بأحدهم تثك أن الكثٌر، تعنً فهً البعض، ٌرى كما مسمى مجرد لٌست الصدالة

 بن ما ٌعرف بشًء، تلفظ أن دون ٌفهمن تتعثر، ال حتى خطواته تتبع ضرٌر وكأنن

 معن ٌتماسم واألرض، السماوات مسافة بٌنكم لو بكلماته ٌحتضنن نظراتن، من

 معن ٌتنزه من لٌس الحك الصدٌك مرحن، لبل ٌأسن ٌشاركن خبز، وكأنَّها همومن

 دون ثملن ٌحمل أزماتن، فً ٌساندن من بل فمط النهار وأطراف اللٌل آناء وٌحادثن

لمن،  ٌشعر عندما الوفً الصدٌك تشاء، ولتما تجده والصلح، للخٌر بٌدن ٌأخذ ع 

 األمر كلفه مهما ٌلزمن أمامن تجده انفطر، للبن بأنَّ 

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 إيمان صابر
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 !؟..عٌبً  الحب هل

ً  عٌبً  ٌكون ولكن عٌب، الحب أن لال من جاهل-  ف الخاطا، االختٌار عند حما

 الوله أن أرٌد ما ف ٌفكها، أن ألحد ٌمكن ال ،العمدة مثل لكً حبه ٌكون من ختاريا

 لرآن بعمد للبن مفتاح ٌأخذ لمن حبن مًكتاو للبن صونً

 

 

 

 

 

 

 إنه نحب، من فراق من للوبنا على أصعب شًء أجد فلم ٌوًما، سهًل  الفراق ٌكن لم

 بشكل حٌاته ٌمارس الذي بالحً أنت فل ببطء، الجسد من الروح بخروج أشبه

 ولو صدٌمً، ٌا الممٌت المنتصف فً أنت بشًء، ٌشعر ال الذي بالمٌت وال طبٌعً،

 النبً عم طالب وابو خدٌجة السٌدة فٌه توفٌت الذي العام سمً لما هٌن الفراق كان

 فراق من للوبنا على وطبًا وأشد أصعب الموتى فراق أن وأرى الحزن، بعام

 أحدهم من أخبارهم تصلنا أو ٌوًما الطرلات بهم تجمعنا ربما األحٌاء ألن األحٌاء،

 لل مٌاهم سبٌل وال فرصة فل األموات أما أخرى، مرة ونعود الفراق ٌزول ربما أو

 تحبون بمن تمسكوا الجنة، فً بهم هللا ٌجمعنا وبأن لهم الدعاء سوى شًء ٌسعنا وال

 .بهٌن لٌس األحباب ففراق المستطاع لدر على

 

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 تسنيم ممدوح

 ةالصاعد ةنص الكاتب

 سعاد أحمد


