
وسوف أبقى غ
حمزة خالد عبد الله عياد
يح انسان منذ صغره بعدم اهتمام
من الصعب جدا ان 
©
حيا الدراسية لم القى اي اهتمام
والمباة .منذ صغري و بداية 
¬
اصدقا ,أو
أو رعاية من قبل والداي   شوؤن الدراسة أو من هم

©
امنيا .
اما Áاو

ما هي 
تقدمت   مراحل الدراسة و امور كما هي ,وعندما خرجت للحياة
والشارع و اصدقاء سواء داخل المدرسة او خارجها.
كنت شغوف  مقابلة اشخاص  
و سنا ستمد منهم التجارب
يك 

©
الل لم احظى بها من قبل والداي.
و 
الخات 
لم الم اي منهم بل وضعت اللوم ع ظروفهم اجتماعية الل©

جعلتهم اقل ثقافة  ,فوالدي لم يكن مهتما   امور الدراسة بحياته
¬

¹
§ معيشة كونه المدلل لديه  ,اما
نه كان يعتمد ع والداه  كل 
©
والد فكانت عكس ذلك تماما لم تكمل دراستها بسبب الظروف


الجنس.Ë
اجتماعية و كان لها ثمانية اخوة من ك

ومع مرور الوقت زادت  ©
تجار الذاتية من قبل البيئة
خ ا و  

©
يرشد .
وال  اعلم ان كانت صحيحة ام  ف احد

المحيطة 
و بدات مرحلة أخذ القرارات دون الحاجة لمرجع و ©
ح والدي  .ا
اعا من نقص 

¬
ان امور الحياة مازالت غ واضحة   مازلت 

التفك والعواطف و المشاعر.




تفك تمنيت ان
لم اجد وسيلة  تفريغ ما اشعر به ,و  لحظة 

احظى بحياة سعيدة مثل ا  شبابه 
لعل ارتاح من مصاعب
 

الحياة و لكن كان الواقع اق من ذلك.
داخ يقول :
سمعت صوت

" انت  تملك أي شيئا سوى الذي تملكه ان  .يكفي احم
اليقظة".
©

وحوا§ ونطقت :
  تلك اللحظة اهت مشاعري و جوارحي

)كن عونا لنفسك  جميع ¬
احوال والفصول و  تصعر خدك




اب نفسك
للما ±و 
تب ... °حب ابوين  القلب سيبقى  ...

بنفسك  ..وتنتظر العون من أحد ( هطلت دموعي لحظتها.
امل ¬
طاق من العدم و ¬
استمدت ©
يم   وقطعت وعدا ع



ام  µالحياة دون الحاجة حد و ان اتقدم بها دون
نف ان 

مخاوف.
 ¹
وان احظى بحنجرة صوتية  
ممة و اميل
نف اك 
عندها اكتشف 
¬عمال الحرف اليدوية ووجدت شغفي بهم و بدات اتعلم
¹
كثة
اك من دائرة الحياة دون كلل أو ملل و ان هنالك اشياء 

تنتظر .


اسم :حمزة خالد عبدالله عياد
الجنسية :أرد
العمر 20 :سنة
المؤهل العلمي :طالب توجيهي
الوظيفة :أعمل محل مثلجات
الموهبة :الغناء

لحا...
أغ أغلب الوقت 
كنت بحب الغناء من صغري ،وكنت 


وشجع أستمر.
صحا
لحد ما
سمع واحد من  



الرصاصة

زيد عدنان السيوف


©
..اصاب دوار .
ا§
لحظة
معرف ان رصاصه 

صغه جداً تسكن بر 

وكنت  لحظات أشعر  ّأ أفقد وعي  ,العقات الحقيقية بË


¬


الذه .تصبح هذه
أن اقع   هاوية من الفراغ

اشياء ،يبدو 


ذه جديد ..استطيع التأقلم
الظواهر متواتره
،تنقل ا Áعالم 

معه
ع
   ..لن ادعك تسيطري 
اجعل °تتلذذي بأمي  ..بل سأرقص ع اوجاعك..والملم
..ولن

اوجاعي والقي بها بالمنفى..سأتغلب ع اعراض مرضك ..ولن ادع
لحا .. Áماذا تريدين ؟هل تريدين ضعفي؟
طبيباً يعجز 
سأم µبكل ©
لكن 
حل Ëمن رأ§  ..فالله يمتحن
ان ©
قو © ..

س  





 ..
وسأنجح بامتحان بأذنه..
أ§
معك  ..اصبحت افتقد ِ
يااه لقد تأقلمت ِ
المك 
كفا Ùتعباً بر 

واك ..
اك 
وأب جسور 
..سأتعلق بالحياة بسببك ,نعم ..وسأحلم 
قصه وكلنا زوار ...سأبداء بعمل ما احب  ,التمثيل
ن الحياة 
©

معشوق ...
تع , Áانها

,المÜح  ,يااه خشبة المÜح العتيقة كم 
وس  
احبك وبدأت التعلق بك  ..لكنك © 

ول Ëمن تلقاء
أتعلم Ëبدأت ِ

نفسك بإذن الله ..الحمدلله ع كل حال
ِ

اسم  :زيد عدنان السيوف
الجنسية  :أرد
العمر23 :
المؤهل العلمي :توجيهي
الموهبة :التمثيل ,الرقص التعبي و الكتابة

موهب بالمدرسة بالمشاركة   عمل محي
بدأت

يوني


وبعدها شاركت بعدة محيات
تلف 
وعمل 



امل
نوران الزعيم
ا§ مرتبة خلف بعض اناس يجلسون بانتظار
قاعة 
كبة بها كر 
حو Áهناك
نظرت
مخملية
ستائر
عليها
و
مغلقة
شبابيك
ادوارهم

اناس يبدوا عليهم القلق و اخرون يبدوا عليهم الخوف اين انا؟!
ماذا يحصل  Á؟!
©
ال عليها النساء و جلست بالقرب من
تقدمت ا Áمجموعة المقاعد 
احدى الفتيات رأيت الدموع تذرف لوحدها من عينيها و قلبها يخفق
يس
قل ان 
بشدة احسست بخوفها و قلقها بدأت ادعوا لها من  
الله امورها دون ان اعلم ما بها.

لكن بدأت
احسست بضيق المكان مع ان القاعة كانت 
كبة جدا و 
اختنق ختناقها و كم كانت ساعات ¬
انتظار طويلة كأنها ايام 

ساعات.

اقبت منها ¹
الفضول يسيطر ع ©
أك و سألتها ما بها.



©
حة ماذا لو
ساهم بأذن الله  .و هنا اختلطت مشاعري كم هي  
©
ذهبت لوالديها؟ وتك زوجها و اطفالها او ان تبقى مع عائلتها
الصغة وتن امر والديها..؟!

احسست كم هي مشتاقة لحضن امها  ¬
الدا كم تشتاق لضمها

لرؤيتها وجها لوجه و بالمقابل تتذكر اطفالها الذين هم فلذة كبدها
ما ذنبهم ان يكملوا حياتهم دون ام من سيقوم ع رعايتهم و ذلك

الثا.
زوجها و à¹يك حياتها نصفها 

حة من امرها كم هي قاسية هذه الحياة و اق منها
كم هي  
©

ال ترهق الضعفاء.
قوان Ëالطبيعة 
كم هي مسكينة و من امثالها اناس يتألمون يعيشون   áاع 
يعلم بهم احد ا من اكتوى بنارها ,وفجأة رأيتها تنهض من امامي
وتقول جاء دوري و ذهبت مÜعة .
الخوف القلق الرجاء   عينيها.

فأجابت بأنها سورية الجنسية هي و زوجها و اودها و انها تقيم  
اردن و أن والديها يقيمان   السعودية  .و هي هنا لطلب تåيح
سفر لرؤيتهم ¬نها لم تراهم منذ  5سنوات .و انها اذا سافرت
تخاف ان  يسمح لها بالعودة.

انتظرت عودتها .

كبان
سقطت دمعه ع خديّها و حاولت اخفاءها و قالت انهما 
بالسن .و ¹
تخ ان يموتا قبل أن تراهما و انها فقدت اخواتها  
قصف صاروخي ع بلدتهم و لم يعد لها احد.
©

خا و انها
عرو و قلت لها ان تتأمل 
احسست بقشعريرة تÜي  

حاوÁ
عانقتها و ضممتها ا Áصدري و قلت لها   :تفقدي امل و 

كبة.
نف غصة 
مرة أخرى وأخرى  .نظرت ا Áثم ذهبت تاركة  

لم اغادر ¬ ¬ 
طم Ëجاءت و هي منهارة من البكاء وقالت بصوت بائس
 :لم يأذنوا  Áبالمغادرة .

كم هي قاسية هذه الحياة تحرمنا من ابسط حق لنا.

اسم  :نوران الزعيم
الجنسية  :سورية
العمر  31 :سنة
المؤهل العلمي  :سنة ثانية علم اجتماع
المهنة  :اعمال تطوعية
الموهبة  :التمثيل
بدأت بدورات مع منظمات عديدة
وأعمال تطوعية ومªح تفاع¨

نجاح

بهاء 
ها عبد الله ابو زين الدين مراد

بعد ما انحرمت من التوجيهي بسبب  ا áبت استاذ  ,عشت حالة
من الضياع .
©
©
ا دورة تعليمية حاولت اتطوعت مع
ا شغل ما لقيت  .
حاولت 

¹
قابلت ألمانية
ي
ع و استغربت انو 
ا§ جديد 

منظمة  CAREكان 
ي رح اشتغل معهم .
بالفريق
مختلفة
و انه    7جنسيات

كان غريب الموضوع بالبداية كيف كل حدا عندو عادات مختلفة
بأبسط اشياء .
كث كيف اتعامل ؟ و ما
با Á
يوم بعد يوم áت اتعود ,كنت ادير 
امزح مع كل حدا بس بعدين áت اتعامل مع الكل بنفس الطريقة.
كث وحكيت بدي
كث اريح و áت احب الشغل 
زي ما انا كان 
استمر   ,انو عم اشتغل و اعمل ¹
ا§ بحبو بنفس الوقت ال هو

مساعدة الناس.
كان عمري  18سنة ,بعد شهرين بس خلص ¹
المÜوع زعلت انو احنا
المتطوع Ëخلص شغلنا معهم كنا  45شب و بنت كلهم  

خرج Ëاو

متخرج Ëمن زمان بمجال العمل.

شخص Ëمنكم .بس انا طبعا ما كان اÁ
حكولنا رح نوقع عقد مع
صغ و ©
كث استفدت و áت
ح شهادة ما معي بس 
الفرصة نو 

انجلي منيح .كونوا ¹
اح  °
اك من ثقافة و هاي لغة التواصل.


بأخر يوم عملونا زي احتفال بعد ¹
المÜوع و كان المسؤول اقليمي
للمنظمة موجود طلعت مديرة ¹
المÜوع وصارت تشكرنا ع الشغل
¹
¹
م زي ما كان مطلوب وحكت زقفوا معي لبهاء
و انو المÜوع 
¹
اصغر شب معنا بالمÜوع.

مكا ماقمت.
انصدمت وضليت 
رجعت نادت ع قمت و سلمت عليها و الكل وقف و ©
ح


المسؤول اقليمي و حكا انو اول مرة بتاريخ المنظمة منوقع مع حدا
ي بهتم بشغلو بكون ناجح
بعمرك و انتا 
اك مثال انو الواحد 
وختو.
بغض النظر عن عمرو 
©

¹
بحيا ما بنساها
ا§
و هاي اللحظة

وعلمت انو اذا الواحد بحب 

بيبدع  ©
ح لو كان شغل.

و انو لو شفت حالك بمكان كلو ثقافات مختلفة او غريب عليك و مو
متعود عليه بتقدر تكون انت و تستغل هاي الظروف و تكتشف
¹
تم لقدام
اشياء بحالك ما كنت عارفها و تبدع طول ما انت عم 
وما توقف عند ¹ا§ خليك زي الساعة شو ما صار ¹
بتم ما بأثر


¹
¹
تم لقدام.
ا§ بس عم 
عليها 

اسم  :بهاء ها عبد الله ابو زين الدين مراد
الجنسية  :أرد
العمر 22 :
الموهبة  :التمثيل

إرادة

نور محمد الس£مة
ب Ëقلبك و عقلك  .بينك و  
كث بتحس حالك ضايع تايه  
بË
مرات 
حالك .مو عرفان شو بدك  .شو الصح و شو الغلط  ...بتكون متعود
ع أشياء .لكن   عنا عادات و تقاليد و مبادئ ما بنتخيل بيوم انها
تص حياة ثانية .
تتغ و 


فجأة عادات و  
ثا ناس غريبة...دراسة ...
قوان Ëجديدة بلد 

قوان Ëو انظمة ثانية ...يا ترى
توجيهي ...منهاج جديد مدارس مختلفة 
رح اتأقلم؟؟ وكيف المعلمات ؟!
¹
مث مثلون  ...المهم كيف
سألت 
حا Áليش انا متوترة ؟ ما هنه ب Ü
رح بلش ادرس؟ ...اص ً عادي بتابع مع انسة قصدي المعلمة ن
بل °ما كانت معاملتها معي
المسمى ه اختلف عن سوريا  ,و 

يعاملو ...اكيد
رح
كيف
البنات
منيحة ...زم حببها   انا  ...طيب و


¬
افئو ...لك   واذا كنت مو من نفس
  سورية مارح يرضو ير 
¹
¹
§ حدا بعرفو ما كان بفكر بكل
البلد مو كلنا ب... Üيا الله لو يجي 
هاشياء.
اول يوم دوام ..قمت ..البست المريول ووصلت المدرسة ..
اح °معهن؟؟ ...بس ندخل عالصف
شفت الطالبات شو


¹
خلي عادي و ما
اقعد 
§ بنت ؟؟...اي عادي 
لحا Áبالدرج و مع 
اتوتر.

¹
§ قلته اول ما دخلت الصف ...صباح النور
صباح 
الخ مس اول 
¬

حبيب © ....
©
جاوبت انسة عفوا المعلمة ,
السورية
الطالبة
ان



رديت :اه انا .

تفض ع مقعدك ...يا بنات صاحبتكن
جاوبت  :اه وسه فيك


في هيك ...اعطو
الجديدة نور من سوريا ...ما توقعت يرحبوا 


كتب تعرفت عالمنهاج كان   اشياء جديدة و حلوة ,المعلمات كانوا

كث مختلفة عن
اكث متعاونات و الطالبات كمان  .كان  اشياء 

منهاجنا   سوريا.
صار عندي صاحبات جداد و áنا نروح و نجي مع بعض صارت
حياة ثانية و جديدة...و حلوة كمان  .نجتمع سوى لندرس و نزور

يعرفو
بعضنا عطول  ...و قررنا بيوم نطلع رحلة ع شان

عالمناطق اثرية باردن ..تعرفت عليها و صار عندي نظرة حلوة
لثار مع  ا ما بحبها.
© 
اغا سورية ودبكة وكمان أكت شامية .كل ©فة زم
وانا علم Ë
©
¹
خات بعض ...
ا§ كل حدا يمثل بلدو فيها ح نتبادل 
نعمل 
حا Áهون و áت وحدة من بيناتهون ..صح بشتاق
انا لقيت 
©

عوض باحسن.
الله
بس
بسوريا
لصاحبا



اسم  :نور محمد الس¬مة
الجنسية  :سورية
العمر 18 :
®
المؤهل العلمي  :حادي عª
المهنة :طالبة
الموهبة  :الكتابة
بدأت الكتابة نتيجة ¥حداث مرت معي عشتها  
ظروف وقسوة الحرب و اللجوؤ ا دولة اخرى.

الضم النائم
يارا فاخوري
ضمك
اعاتب °ع
ل °؟؟؟ هل
تقصك ؟؟ ام أوقظ 


ماذا أقول 
أعاقبك ع أخطائك المتكررة   حق ذاتك ! الم
النائم ؟ ام
ِ
©
اعتد ع تجاهل مشاعرك و تهميشها !
انك
ام
تتعلمي ؟؟!

استيقظ ع واقع ¹
©
اك ظلمة ؟
ماذا لو


انك تحتاجي ان تأخذي نفساً عميق  ،نفساً
ينسيك كل ما
ِ
قالت ِ : Á
شعرت به من وجع  ،و الم 
ينعشك
و
الحياة
بك
يرد
حياتك

ِ



نفساً
يµء هذا الظم الذي  داخلك
ِ
يذكرك 
بأن °موجودة و 
© 
يح
يعيد النبض ا Áقلبك و يزيل رجفة الخوف و الدد  عقلك  ..
©
الداخ ا Áالخارج
ال تعرفك جيد ًا و يظهر جمالك

ممحك 

وصلت اÁ
تقو   Áنفسك لماذا
تتسائ ! الم
فقط ارئفي    ،الم
ُ


©
بذا و شعوري بالعالم الذي
هنا ؟ لماذا تخدر
إحسا§ و شعوري 


©
ال  تشعر بألمها   وقت حدوثها ،و إنما

حو ، Áتماما كالåبة ؛ 
بعد مرور بعضا من الوقت ليستجيب الجسم لها ،و لكن الفرق هنا
أن 
ح ان  ،فلم 
الåبة لم تنتهي بعد و إنما هي مستمرة ©
يتس
ّ
عق الوقت للشعور بها و إدراكها .
لجسدي و 
©
أي ان ما الفرق ؟؟!!!!
هل ر 

©
©
ال فرضت
الم تري ح ان أ كنت ضحية كل تلك السنوات 
ع  ،و انا لم استطع الهروب من الواقع  ،فحاولت و بكل بساطة

©
حو ! Áاملةٌ   كل يوم ان ينتهي كل
نسيان 
ذا و كل العالم الذي 
¬
بغد افضل ،
هذا الم و اليأس  ،و تحل محله السعادة و التفاؤل ٍ
بغد ...
ٍ
يحيي  ،و يذكر
يحمل معه و 

يمحو كل الظم وا§ ¹ ،
مÜق


بأ موجود ٌة  هذا العالم كما تزهر  ¬

ازهار   فصل الربيع .


اعرف ماذا أقول ل¹ °
اك !!


نفساً
تخج
يجعل °ا
يعلم °بأن تتشجعي و تتمردي ع واقعك



بأن 
في ،°بكل اختفاتك ...
ما
بكل
ذاتك
تكو



©
ان ،فلن تجدي احد اخر لتكونيه ؛
فقط أقول لك ان لم 
تكو 
ل °يد العون،
فجميع مقاعد الحياة محجوزة  ،و  احد سوف ُ
يمد 
©
ان فقط ...
ا 
©
ال تقرر الحياة © ،فتقي بها
نعم ِ
انت هي 
ك ِك  
انت هي  
الثمË
ِ

 -لماذا تåي ع جلدي ؟!

تتج بذاتك
ِ
انت تنفردي بهذا الكون و 
ذاتك ،هي متعتك و ملذتك
ذاتك ،هي حريتك و خصك
هي ،سعادتك فقط ذاتك


انت ...
ف
كو ِ
يسع إ أن أقول 


اسم  :يارا فاخوري
الجنسية  :اردنية
العمر25 :
الموهبة :التمثيل  ,غناء  ,رقص و إخراج ف

الغريب
محمد مازن الراوي
©
سيار
  يوم من ايام وكان الجو غائماً والرياح شديدة .ركبت

مسافر من اربد ا Áعمان.
¬
وأنا بالطريق أشار  Áأحد اشخاص و كان يبدو عليه انزعاج من
عص قال : Áانا
الحالة الجوية ووقفت و كان يمسك بيده علبة 
رايح لعمان .أجبته قائ  :وانا كذلك اصعد.
جلس ¹
العص  .ثم قال  :انت قلت اصعد ...كأنك
وàب à¹به من

عر © ا ؟
قلت  :نعم انا عر ©ا من بغداد واقيم منذ سنوات  ¬
اردن .


اجاب  :انا احب العراق واعشق بغداد.
وبدء يكيل المدائح من كل حدب وصوب وبطريقة مبالغ فيها جدا .


ان كنت احس
م ا ان شكرته ع لطفه وذوقه .مع 
فما كان 
بالمبالغة الشديدة .
¹
تم بÜعة جنونية ,وهنا انفجر
و نحن ع الطريق مرت سيارة 

الشخص الذي
سواق Ëاخر زمن  ..ما بعرفوا
بجان صائحا:



الس بتعطي الرخصة  
±
يسوقوا...دائرة 
لم Ëكان هذالكم ما ب 
حد ثم سكت .التفت اليه و قلت  :الله يهديهم .

المهم وصلنا عمان و ©
اقبنا من المكان ال يريد ان  
يل به الغريب

بجان وقبل الوصول بقليل رأينا حاوية زبالة )اجلكم الله(
الجالس  
مرمية و طالع الوسخ كله عالطريق.
الكث :وين
صاح الغريب و عاد ينتقد بطريقة فيها من المبالغة 

امانة ؟ وين البلدية ؟ اين  
المسئول Ë؟اين واين
ام Ëعمان ؟ اين
....الخ
انا لم اتفوه بكلمة © 
والمت الصمت.
العص بالشارع .
فجأة فتح الشباك و رمى علبة


¬
استيا مما فعل
نظرت اليه مدهوشا مما فعل و كان واضح مدى

©
ال كنت تقول عنها؟!
وقلت له  :ماذا بالنسبة للزبالة 
و كنت تنتقد و تقول ©
وتعض ؟! ...
ال رميتها ؟!
ماذا عن علبة

العص 
وغ متوقع من السؤال .
نظرا ا Áمندهشا 

نزل هون شكرا  .بديش جميلتك  .ثم غادر!!..
سكت و قال  :
)كلنا  
بارع Ëبانتقاد  .ونعتقد أن ما نفعله هو الصحيح (

اسم :محمد مازن الراوي
الجنسية :عرا ´
العمر20 :
الموهبة :الغناء

الوطن
مصعب ابراهيم قاسم عثامنة
منذ صغري وانا اُشاهد جدي يجلس مطو ً امام شاشة التلفاز ,
يتابع القنوات اخبارية فأسمع معه áاخ ¬
اطفال و حرقة كبار
السن و ¹تÜد السيدات   العراق .
كنت دائما ارى الم بعيناه  .كانت اصوات انفجارات و القنابل

تخنق اتساءل لما جدي يتألم؟ ما عقتنا بما نشاهده ع التلفاز؟



اسمعه يردد دائماً
فلسط Ëتنادي و ان العراق تستغيث و  حياة
لمن ينادي .
يك ¹

فلسط Ëيدوي
اك و صوت
كت  ,وكل يوم ارى الم العراق 
¹
اك و ما زال الصمت مخيم ع امة العربية

منذ الصغر انتسبت ا الفرق الفنية كالدبكات
والاث ا µ ¥
الفولكلورية 
رد ومن ثم عملت   مجال

التطوع ع· تدريب الدبكات من أجل التنمية
وبعدها دخلت   مجال الدراما وأخذت عدة دورات
التفاع· وتخصصت  
  مجال المح والمح

الدراسة  مجال السينما والتلفزيون وشاركت 


عدة مهرجانات عالمية ومحلية تخص 
الاث
والفلكلور والمح وا½¥ن أعمل   مجال التدريب  
القصة.
التفاع· وإخراج اµ¥ف£م
المح والمح



©

ليت لم اسمعها فما زادت   ا قهر والم وحزن

فتأ áخة 
سوريا تتمزق  ,وم åتب °و اليمن  
بت ادرك ذلك الوجع
تف  .ان ُ

الذي كنت اراه  
بأع Ëجدي .
áت اجلس مطو ً امام شاشة التلفاز كما كان يفعل جدي راقب
بحرقة الم و الåاع متساء ً ©م سينتهي كل هذا ؟؟
©م تزول هذه الغيمة السوداء و ينتهي الكابوس .
©
ال تجمع بيننا كالثقافة والعرق واللغة و
رغم تعدد الروابط 

منفصل Ëبحدود و همية .
العادات إ أننا مازلنا
©م نتوحد لنصبح شعباً واحد بجواز سفر واحد ؟ ©م؟

اسم  :مصعب ابراهيم قاسم عثامنة
الجنسية  :أرد
العمر  28 :سنة
المؤهل العلمي  :بكالوريوس سينما وتلفزيون
المهنة  :مخرج وممثل
اخراج
الموهبة  :الرقص الفلوكلوري  ,التمثيل و ¹

يالله قوم
ربيع فيصل Â
الوف

يص لو قمت و رقصت ه؟
و شو رح 
خايف ؟ من شو خايف يرفضوك او مايتقبلوك؟
ضايع؟ هيك هي الحياة "متاهة" مليانة أبواب  .كل ما تفتح باب رح
يواجهك باب اصعب و ممكن ما تفتحه اص ,بس بالنهاية انت
جواها للمتاهة
تخيل حالك واقف ع مÜح ه!! اضاءة  ,موسيقى  ,حضور..
وصوت مقدم الحفل بقول  :رحبوا معي بالراقص المبدع ربيع
¹
الÜوف!
¬
بي عملته.
بحلم بهاي اللحظة  .و تزقيف الناس و نظرات اعجاب 

شك بحلم .
   !!! 
شو رح يحكوا عنك  ,انت رجل و الرقص للبنات.
احنا بمجتمع   © à¹الو عادته و اله تقاليده.
اي يلعن ابو هيك تحاديات ا Á
تخلي ما امارس حلمي .


خلينا نحلم انه   عمليات تجميل للهوية الشخصية !

اه و سه بعيادة " غ حالك احلك "
تغ   حالك اليوم؟
الدكتور يسألك  :شو حاب 
انا مدخن و حاب ابطل  
تدخ.Ë
تفكي بالناس.
اغ طريقة 
حابب 
©
عر   à¹ا Áعادات و تقاليد بعضها مش كويس و بدي
انا  
اغها.

و و و و  .احم و اوهام
معقول اقدر احقق احمي لو سافرت برا ؟!
ليش  
م Ëقال انو برا موجود ا Áبدي اياه؟

م اذا ما قمت رقصت ه رح ترقص بكرا...
اسمع 
اك Üكل الحواجز ا Áجواك .


بتست قوم ي قوم
 ترد ع حدا  ,هاد انت هيك قوم شو
قوم.

اسم  :ربيع فيصل ®
الªوف
الجنسية  :أرد
العمر 20 :
المؤهل العلمي  :توجيهي
المهنة  :أعمل محل مثلجات
الموهبة  :راقص
بلشت رقص من وأنا وعمري  14سنة .كنت أشوف رقصات

الهم  ..وبلشت
كث شغلها
وأقلدها خصوصا
"بيون "Äإ 


ي· بدي إياه.
أرقص ومن وقتها إتاكدت إنو الرقص هو 

ثقي بنفسك
ايات وليد محمد العبدال£ت
بيت جديد و صباح كله تساؤت و افكار وليدة اللحظة و المكان ,
©
ست نفس الرفض و النكران.
هل

و هل نظرات من حولها ستضيف عليها المكان..؟

فأنت ملكة الملكات
 ..كل المجال امام قوتك و  عيب باختفك ِ

اسئلة صعبة كسؤال امرأة عقيم عن امومة و الحنان.
لكنها هربت لعادة تشعرها بامان و هي قراءة الجريدة الصباحية
وتجميع الكلمات المتقاطعة .
كلمة تبدأ بحرف ال ح
حرب و دخان و نان و قصف نصف البلدان
 ...بل حب بقلب انسان يعمر كل اوطان
كلمة تبدأ بحرف ر
رحيل كل  ¬
ش جيد و ب اعذار

تحتوي تشعر  ا بامان من الحرمان
رجل و دنيا


كلمة تبدأ بحرف 

©
©
قيد بش المجات
 مجال
لطموحا فالعيب و الحرام 

كلمة تبدأ بحرف س

قيد و نظرة النقص زادت من اهات
سجن العادات 
©
اثب للكل روعتك يا اجمل الكائنات
ساحة الفكر ملعبك و 
هي كلمات رائعة قد اجهضت فكرتها الضبابية عن اختف.
فالتنوع هو من انجب العلماء و خلق الحضارات  ,فنهضت لتواجه
الدنيا فخورة بإختفها الذي يمس كل الجنسيات.
و سأختلط مع الجميع ¬ستفيد من تجاربهم.
©
©
بنف هي جواز سفري لكل القلوب
ثق
و ستكون

ضحك و 

والبلدان و القارات...

اسم  :ايات وليد محمد العبدال¬ت
الجنسية :اردنية
العمر 28 :
التحصيل العلمي  :دبلوم تربية خاصة
المهنة  :منسقة مشاريع صغة
الموهبة  :التمثيل و كتابة الشعر


فرقةأنا
بتشكيل
قمنا
موهبخ£ل
موهب من 
بدأت بدأت 
مشاركة  
ات و
وبعدهادور
التطوعيحضور
العملالدراسة ،
من ايام


وزم£ء  وأسميناها)فرقة Èخة( وشاركنا مواهبنا  Â
أك من مكان

التفاع·
المح

العر
,ونسعى ان نصبح جوقة او فرقة 
كبة ,نقدم كافة انواع الغناء  
.

انسان
¹
ب£ل خالد العشموطي


©
بي .
التهج القåي
إنسان و لست إنسان  ,بسبب


طردو من 
 
بو مثل الحيوان.
و á
بردان .جوعان .تعبان .بالنسبة الهم مش مهم .
حا Áقاعد بخيمة مكتوب عليها جئ ما
نف لقيت 
صحيت ع 

عاملو مثل انسان .فجأة سمعت صوت بيقول :

"تعال انا راح عاملك مثل انسان راح طعميك و اسقيك و دفيك
وراح عيشك عيشة الملوك "
ليش انت  
مË؟
بح °باسم انسان "
ي 
ع  " :انا 
رد 

ع ما بدي  اكلك و  à¹بك و 
جاوبته  :بلله جد؟؟ لك حل 
انسان روح عمول  §¹و رجع
تح °بأسم ô
حنانك .لك مزالك عم 


©

تح °بأسمي كأنسان و انت
اعطي
ع بلدي و
حقو كإنسان حاج 


ي عم يحصل .يا عديم اخق و انسانية ,
ورا كل 


بتصحي و بيطلع كله منام  .و تذكرت ا مجرد مواطن
و فجأة امي

عادي جرته الحرب من بلده و نزح ع لبنان.


لبنا
اح °
د " Áتعلمت 
برضه ما يأست " شو هيدا ؟" و " يا 
وعلمتون كيف يعملو الكبة الحلبية .

 تركت بصمة بلبنان بس الوضع كان بيخنق وكنا متل
انبسطت 
ي عايش  زنزانة فقررت  
الوح ©لكيا.


©

وبرضه حاولت اترك بصمة برضه علم Ëيحكو سوري و انا áت
اح °تر Ùو تعلمت الموسيقى ©
الكية و عنجد حلوة.
 
كت ,الحب
و مرت ايام و نزحت ع اردن يا سم و تعلمت منه 
والوطنية وحدة بجميع اديان.
تعلمت اطبخ المنسف 

يع طيب و لذيذ

ارد واقول "و الله ز ا " Ù
ه Ëتعلمو م
بالهجة السورية .بس ثقيل شوي ع المعدة .و  

©
اح°
كيف يعملوا حوة الجبنة و الكبة المشوية .لك ح áت 

ارد و  
حم µوتعلمت المåي نو موجود
ه Ëصارو يحكو


كث .
مåين 
و الله و اعلم وين بدنا  
نح كمان بكره .
و لهيك مهما صار معكم مواقف استغلوها تعلموا منها و علموا
منها.

اسم :ب¬ل خالد العشموطي
الجنسية :سوري
العمر20 :
المؤهل العلمي :توجيهي
المهنة :كواف رجا¿
الموهبة :عازف ايقاع وعود
µ
اقربا يعزف ع·
بدأت منذ صغري بتعلم ا¥يقاع عندما رأيت احد

ازداد
ألة الطبلة وعندما انهيت مرحلة تعلم ا¥يقاع
ح با¥ت...


أحببتهم
تامر فوزي العساف

بدأت الموهبة بظهور لدي من ا ّيام الدراسة

مشارك بعدة نشاطات
ا¥بتدائية ،و من خ£ل

مدرسية  ¥منهجية   هذا المجال.
ومن ثم انتقلت هذه الموهبة ا المرحلة الجدية  
مرحلة الدراسة الجامعية .ومن هنا بدأت المشاركة
بمهرجانات محية داخل و خارج نطاق الجامعة.
ا ا¥ن و بعد تخرجي ما زلت اعمل   مجال
التمثيل المحي.

منذ ان دخلت هذه البد  ,احببتهم كما احببت ©

بي

اخوا لم اجد 
و بينهم فرق  ,رغم اختف الثقافات و اللغة و ©
ح اختف
مسافات مدننا ,و لكن لم اجد فرق نعم معهم اشعر بالقوة,
بامان  ,بالحب.
©
ال عندما اراها تلمع عيناي لدرجة
شكرا ,لتلك ابتسامة الجميلة 

تجعل ابتسم بطريقة  ارادية
انها



يحبو ,اننا اصبحنا كمثل
يكرهو  ,انهم
......اصمت انهم 


الجسد الواحد.

كثة   ,اعلم هل
ا§ 
 قلت لك اصمت ,توقف ,اصواتا  ر 
هواجس مريضة ,تدخل 
يتوجب ان اشعر بالخوف ,و ارضخ لمجرد


يع انا هناك اختف   الدين مث ,او   اللباس ,و
ا§  ؟ و ماذا 
ر 
¹
لكن  النهاية امر كلنا ب .Üكل واحدا منا له اهداف يسعى لها ,و
له تاريخ يتحدث عنه.
اعلم...و اقسم ا اعلم ان هناك فروق  
ب Ëالناس فهناك ما



اخريعامل كذا.
يعامل كذا  ,و هناك



يحبون.
و لكن بنهاية امر  ,انا احبهم و هم

ا§ ايها الفكار السوداء لن اصغي لك.
اخرجي من ر 


عر ابحث عن هوية.
شأ  ,فأنا شاب  
اترك و 


اسم :تامر فوري العساف
ألجنيسة :أرد
العمر 35 :
اع¬م
المؤهل العلمي :بكالوريوس الصحافة و ¹
الموهبة  :التمثيل

ظ¬م

حمزة خالد ابو الغنم

ان  محالة هالك
ظم حالك...اشعر 
ما الحل...ا© Áم سأبقى  هذا الÜاب حائر© ....
نجم لم كل هذا


الظم؟

لي .
يµء سماء 
يا قنديل كان 
اين غبت؟
©
لما 
ال انطفئت قبل ان اصل ا Áنهاية

تركت مع تلك الشمعة 
الطريق؟
اصمت ...لم اعد احتاج منك شيئاً....فأنا بت  اسمع صوتك ولم
¬
¬
....حذا ما رأيك ان تستكشف  Áالطريق؟....
حذا

اعد ارى ا 
©
©
اخ  ©
اذه
اذه من هنا وان


ي 
وجد طريقي عودي و  
ان  
وان  

©
....وال ستجد المخرج سأكافئها,اقسم
ي
من هناك وان وجدته 

اخ 

بأن لن اتخ عنها ما حييت هيا انطلقن...ارجوكن ابحثا  Áعن

مخرج....
اتعلمن...
انتما ب فائدة ,مجرد زوج حذاء غبيان.....وشاحي,لطالما كنت

يحب ¹


¹ ¹
...اك
مخلصا .... Áتلتف حول عنقي و
§ء 
تفارق ,انت اك 


¹
و .... Áهيا اذهب و ابحث  Áعن مخرج ارجوك...؟
§ء 

لماذا  احد يريد انقاذي....
زمن,نجم  
©
تجيب....
قمري غاب منذ



©
ع و انطفأت....
شمع تخلت 

¬
©
مخرج...ح وشاحي اصبح حبل
حذا رفض الذهاب بحثا  Áعن

©


ان احببتهم...
مشنق ,لم الكل
يكره رغم 


اصبحت اعرف أن عالمي لم يعد يصلح للحياة,
عالمي اصبح كمدينة ب ابنية و سكان.
كسفينة ب طاقم و قبطان .كسجن ب  
سج Ëو سجان

©
©
©
خانت وانطفأت ,فماذا
شمع
سفين غرقت,
مدين حرقت,




افعل؟

¹
وام مع
ألُم جراحي و اعود نتقم من الجميع ,ام ار ±بالواقع

نف ولكن هل استطيع؟؟....
القطيع.....ام اقتل 

اسم  :حمزة خالد عبد المحسن ابو الغنم
الجنسية  :أرد
العمر 25:
المؤهل العلمي  :بكالوريوس محاسبة
الموهبة  :التمثيل

موهب منذ الطفولة و اكتشفت هذه الموهبة
كانت بداية ظهور


ح للتمثيل و تقمص الشخصيات و
 مدرسة الفنون و منها كان  

ح لذلك ح ا¥ن و أقوم بتطويرها من خ£ل ورشات
استمر  
 
الممثل و لدي رصيد  ¥بأس به من ا¥عمال
العمل ¥Óعداد
القصة .
المحية و اµ¥ف£م


الرحلة

عبداللطيف  
حس الحريري

مث مثل أي مواطن
 قديم الزمان لما كانت سورية كلها أمان .كنت 
سوري .عايش حياة ما بيحلم فيها السلطان  .عندي هم و غم .
©
عيل و اودي أح حياة.
وعايش مع 


وياسمË
عيو عالورد الجوري
اصحى الصبح عصوت الكنار وفتح 
والريحان مع فنجان القهوة وصوت فوز .
وظيف سلم عزم¬
©
بهالتك واطلع ع
بوس أودي واركب



ونتبادل ¬
احاديث ونضحك ونبلش بشغلنا .يخلص دوامي واطلع

التك كم ساعة .ارجع ع البيت ملهوف و مشتاق
اشتغل ع

¹
الصغ.
لع



و نهاية كل أسبوع نزور رفقاتنا وقرايبنا ونطلع مرة ع قاسيون إÁ

الكب و الحضن ا Áمم كل الناس .ومرة ع
منها بشوف العش 
الجامع ¬
اموي ومرة عالحمدية إ Áبجمع كل الجنسيات ,واح
بعطلة الصيف نطلع ع أم الطيور وطرطوس و نزور جامع خالد
وبحة مزيريب.
بن الوليد بحمص وقلعة حلب
ونواع حماه 

ويوم وراء يوم بلشت زيارتنا لهل اماكن تقل وتقل لحد ما تشت
¬
بخ
كلياً بسبب عدم امان والحرب بس كنا نقول الحمد الله لساتنا 
وازمة و بتمرق لحد ما ازمة صارت كارثة و كل يوم تقرب علينا
وبلحظة كنا فيها عالسطح و عم نعمل مشاوي و اود بسبحوا
الصغ.
  مسبح

فجأة سمعنا صوت áب و صوت ناس عم تركض و تåخ و مو


عرفان Ëوين بدها تروح وسنوات و اتاري شبح الحرب وصل لعندنا
و 

الåب شغال  
الطرف Ëلمينا حالنا وطلعنا عمكان عاساس انه
بË
امان .
و بقي هالمسلسل ¹
اك من شهر نروح من منطقة لمنطقة و كل
¬

يص فيها قصف و áب و اعتقات و هدم م ارض ما
منطقة 

لقينا غ نطلع من البلد بعدما ضاع فيها امان بس مو بالساهل
©تك ارضك ووطنك و كيف ما ¹
ام حس ارض و الشجر

 ¬

اك
والياسم Ëعم
بعاتب ن رح اتركوا طلعنا من كابوس لكابوس 

من حياة مرفهة لحياة مشنططة من بيت لخيمة وكلو بيهون قدام

ثا .
امان و استقرار و هون بلش مسلسل 

المدام ما عاد تتحمل الحياة و كل يوم مشاكل و نق عملت
المستحيل و طلعت من المخيم ع بيت بسيط و ما خليت شغلة

©
ا و اشتغلتها و ما ضل اهانة و سمعتها و مع ¹
مر
هال و  يوم 

وخ ت بينها  
وب Ëالعيشة   اردن.
قررت ترجع عالشام  

في اترك ودي يواجهوا الموت وقررت اضل بقيت انا
و ما كان 
م Ëاتركهن! يع
وهالولدين و ما بعرف وين بدي روح فيهن و عند  


خ شوف الموت قدام
ما بكفي هم الغربة و البعد عن اهل ا Á
¬


عيو بس انا مضطر كل هالمشوار منشان اود يعيشوا  بلد

أمن مستقر .
ر تحرمو شوفت الجنة.
و بقول ا Áحرمنا الشام  

اسم :عبداللطيف حس Áالحريري
العمر32:
المؤهل العلمي :ثانوية عامة
المهنة :متطوع المªح
الموهبة :التمثيل
´
بدأت
موهب من خ¬ل العمل التطوعي

وعاد الربيع
ا¥ء زيدان المسالمة
حكاية روح

©
ال نشهدها  سوريا  ...نصحوا ع
صباح مثل كل الصباحات 
صوت القصف و القذائف الدامية....
فجأة ..يطرق باب بيتنا و ينادو ا اء ....اء  ..اسعفي اهلك  
..ملك...

أخذ الهول و الخوف و ذهبت
ا§ مثل المطرقة 
الكم وقع ع ر 
راكضة ...عيناي تتجول   الحي  ¬ ¹
§ سوا الدمار و رائحة الدم
وáاخ اطفال و أنات الجرحى و بكاء الثكاÁ
©
....امي...ا ....اخي ....اين انتم...؟ ...هل من
طفول
اه  ...هذا بيت


مجيب  ....حياة لمن تنادي  ...هل اخذكم الموت 
م àيعا ...؟

هل اصبت بالعمى ...؟  ارى لكم اثر   .اسمع لكم همسا...؟

م قذائف الموت و الدمار و احتلت الدماء حديقة داري...
àقتكم 
لم يبق ما يستوجب الحياة هنا  ....رحلوا جميعا ...
بطف
سأرحل بدونكم  ..ا Áوطن احمي به حياة جديدة فأنا حامل

المنتظر من شهور...

يناج.......أمي .....اريد رؤيتك ....اريد حضنك  ..تدعي الموت


م ...ولدي سأغادر ا Áالمجهول و احمي
يÜق حليب صدرك 
انتظارك الذي طال ...

لحظات كÜعة الضوء و اذ  اقف  
الجئ Ëع حدود الوطن
بË

والغربة .

¬

لجو يفتح ذراعيه
وط سليبا جريحا اغادره ...وهذا موطن

هذا 
©
طف معا.
لحماي و 

ولدي  ...تخف قد غادرت بك من ارض القنابل ووصلت بك الحقول
السنابل.

يأخذ الموت منك....وصلت بلدا
هنا سوف أراك يا حلمي...و لن


يسعف و طف  
الجن... Ëو بدأت معه انتظارا ينتابه اليأس و امل


معا .
ها قد حان موعد اللقاء الغريب.
¬
©
غرف البادرة .
اسمع áخة الحياة من

أحشا ع أرجاء 
¬
©
طف ...اسمع كلمات امومة من أول لحظة تبدلت ماهية
قد أ 
الحياة.
أضاء عتم دنياي و فكّ الصمت عن أذناي و أزهرت أوراق الربيع من
©
مقل   .زال áاخ طف كنغاء الببل اضمه حانية  
ب Ëأضلعي


...أترنم نغمات صوته الذي بعث   الحياة مجددا.
©
حيا ضوء معا بعد الظم المطبق .
أصبحت 
و رحت احيا به بعد موت 
عانق بضعة  
يك معي وأحمي
سن... Ëو 

ح .
و 
انه متعة ناظري و بهجة خاطري.

اسم:آء زيدان المسالمة
الجنسية:سورية
العمر25:
المؤهل العلمي:شهادة جامعية باللغة الفرنسية
الموهبة:الكتابة
بدأت خ£ل المرحلة الثانوية وتطورت بعد خروجي من بلدي

التحدي
نجوى محمد الس£مة
اليوم  1/11يوم ¹
مÜق و جميل  ,شعور غريب ما حسيت من قبل,
كث
حلو
التغي لفضل  ,صح؟ اه 

¹
§ الحال..
كيفك نجوى اليوم؟ تمام ما 

¹
§!
بتتذكري هداك اليوم؟ ما بحب اتذكرو! او áاحة ما بتذكر 

©
قو ..
شو ه¬ بحياتك بتذكرك فيه ؟ 
كث و مقيدة بعادات و تقاليد و أفكار غلط
قوتك ؟! كنت ضعيفة 
اها شو كنت حاسة؟ فرح وهمي..
¹
كل
قو¿ شو صار؟ خÜت 
ليش شو كنت بتتم ؟ موت بلحظتها موت و أخلص ..كنت طالعة
ك هموم كنت مكسورة الخاطر
قل محروق عليها و 
من بلدي و  

شو كان ماله قلبك ؟ ما عم اقدر اتنفس

خط  Ë
عم يوجعك قلبك؟  ,بس  جبل ع صدري كان   
نازلË


ع خدودي.
خطÁ؟ شو ؟دموع ما وقفت لوصلت الحدود و استمرت معي
بالليل لشهور
ما حدا ساعدك؟ ..

كنت حابه يكون معك؟ وحد
مِ Á
 ¹
§
ليش؟
ماحيتغ 

شو حاسة هلق؟ بالسعادة
®
¹
ي
ليش  Ïبخلي Îتكو سعيدة؟ بتÜين اول  , 2013الوقت 
كنت مفكرة انو الموت هو الحل ,كنت ما اكل ©
لح اموت من الجوع,
©
كنت ادور عدواء ¹
حاÁ
اب °بس فيق و 
àبو انتحر اموت ,كنت 
 
عايشة.
بل °اعمل حادث ينهي كل ¹
§,
كنت اقطع الشارع بدون وعي 
سن Ëله¬
كل  ,بس انا من ثث  
¹
فكرت
الحياة خلصت  ,و انتهى 
¬
©
ي حصل ,
تغت    ,قررت  أ أعيش الواقع و 

اغ 
حيا و هذا 
نظر للحياة© ,
تغت ©
كث شغت  ,عملت
نظر للناس  ,انجزت 




مختلفË
اشياء بعمري ما توقعت اعملها,تعرفت ع ناس جديدة
©


حيا ما
ع  ,اندمجت معهم و حبتهم و
حبو  ,كملت 

تماما 

بمكا ,هيك الحياة بدها  ,رجعت اقوى من اول تعلمت اشياء
ضليت 
جديدة ,ظروفنا السيئة بتخلينا نختار غلط مرات  ,نحنا مو  
سيئ,Ë

نص و نتحمل,
نعا و نتعذب  ,بس زم 
بنغلط و بنصلح  ,رح 
©
¹
ي بدنيا.
لل 
لح نوصل 
©
ان امرأة قوية صامدة .تستحقي حياة طيبة .علينا ان نحقق
صحيح  ,
أعمالنا لننجز.

اسم  :نجوى محمد الس¬مة
الجنسية :سورية
العمر 24 :سنة
المؤهل العلمي  :دبلوم نظم معلومات ادارية
المهنة  :طالبة جامعية
اشارك 
اعمل التطوعية
الموهبة  :التمثيل


موهب من خ£ل العمل التطوعي وبعدها قمنا بتشكيل فرقةأنا
بدأت


Â
وزم£ء  وأسميناها)فرقة Èخة( وشاركنا مواهبنا  أك من مكان
العر.
,ونسعى ان نصبح جوقة او فرقة 
كبة ,نقدم كافة انواع الغناء  

سأحلم
 
حس لؤي


بتحكو!!! عارف انه اليوم  .عارف انه ضايل ساعة
اول مرة

 تولعها  ....تولعها...بحكيلك  تولعها .نها رح تحرق حالها

¹
كل بوجهي و احرق كل حدا بعرفه
وتحرق و قتها رح احرق 

©
اه
كيف بدكم احتفل و بعمري كله ما حدا
ولع شمعة و  ح 

كيف و انا مش عارف شكل الهدية
كيف احتفل و هاد العيد كان عبارة عن نصف دينار من امي ...سعر

قالب الكيك  ...ناشف من اي  
لحا Áو ما حدا
يشارك بأكله
مخ ,اكله 

©
وجامع وقفت ع سنة و ما كملتها كيف احتفل و هاد و انا
كيف

ع ايام كنت انام   الشارع
مرقت
و
بردان
و
جوعان
انام
كنت
اÁ

طفول ما كان فيها ©
©
ح لعبة
و
احتفل
بدكم
كيف
المطر
و
د
بال



©
م طفال ثانية بتلعب ....كيف وانا

لعب الوحيدة كانت مجرد ¬نظرة 
بخاف من حضن أمي انا له بخاف ...بخاف من  à¹الناس مش قادر
ا§ مش قادر
احتفل و منظر الطفلة و براسها رصاصة لسا جوا ر 
احتفل و ¹
اك خال ا Áبحبو مات جوا السجن تحت التعذيب بهديك
الحرب....

بفلسط Ëجوعانة و بردانة شبه
مش قادر احتفل و لسا   اطفال
عريانة ع الطريق  ..و عجوز بالعراق ظهره مكسور ع ابنه
الشهيد .و أُم سورية ع الحدود شافت ودها ع  
جير الدبابة

بموتوا...
مش قادر احتفل و القيم و المبادئ و اخق شبه معدومة كيف

احتفل ¬
واُم ع ارض راسها ,كيف احتفل و لسا   ناس بتعمل
خ و بتصور.

¬
بقول محمود درويش :سأحلم   ..صلح مركبات الريح أو عطباً
أصاب الروح ¬ ..
فاسطورة إتخذت مكانتها المكيدة   سياق الواقعي

يم µو 
تغ ماضيا 
يم .. µو أن
 ..وليس  وسع القصيدة أن 



لك سأحلم ربما إتسعت بد  Áكما أنا واحداً من
توقف الزلزال  ..
أهل هذا البحر
بتعرف؟ عند كل سبب 
منع احتفل كنت اوقع ع ارض و احس


عيو كانت
حا Áعاجز و مخي
بيحكي استسلم بكفي انسحب بس 


رج من جديد و ارجع احاول
ع
اوقف
ارجع
و
امل
تشوف هناك

كمان
©
بنف مرة
ثق
لو استسلمت مرة وحدة بس  ,ما كنت رجعت ّ

كونت 
©
حيا اجتماعية مرة ثانية و ما كنت
ثانية و  كنت رجعت ّ
كونت 

شفت هون عم حارب عشان حلمي بأن اكون ممثل و ما كنت

صارعت كل أمر ا ±النفسية وحدي و  ©
ح كنت أáيت انه


جبي
فلو§ تكون بعرق 

طول ما  نور الصبح منصحى عليه طول ما  أفكار جوا راسنا و 



¹
كل مهما كانت الدنيا سواد
احساس بالوجود فاحنا قادرين ع 
دايما  ً أمل  ..بس امل دايما موجود و اهم انه الله موجود
ودائما عندنا خيارين يا توقع ع ارض و بتستسلم يا اما ترجع
بتوقف ع رجليك و بتحارب زي ما انا بحارب

اسم  :حس Áلؤي
الجنسية  :أرد
العمر26:
المؤهل العلمي  :جامعي ) تربية  -معلم صف (
المهنة  :هندسة شبكات و خياط
الموهبة :ممثل ومؤدي راب

وعد
هيا قمحية

يا استخدمكم ؟!
ليش ما بدهم 
©
مع انكم مجرد  
بحنجر ما بتحركو ا اذا حدا حركشهم وفتح
حبلË

بخ الدنيا
عليهم هواء كأنو كل سحر العالم بيطلع من شوية هواء 
تط بعالم بحلمو يكونو ا فيه و يعيشوا فيه ...
كلها 
ممكن يكونو غ  
انË؟؟ ما يغاروا
©
جوا هذا عالمي الخاص ...ممكن العادات
هاد الجمال اÁ

والتقاليد و الح °
الفا ±؟؟


بتخ جمال الدنيا كلو يتوقف عندها .
ي 
يلعن ابو العادات 
بس  تخافو انا مو مثل غي ما ©بكم لو شو ما صار ©
ح لو بموت

رح اضل عايشة معكم.
©

يع ربنا يعطيك

وبصو راح أسعد كل حد بيسمعه و بيفهم شو 

" صوت حلو " بيحملك  عالم من الخيال .
أخ كل العالم تتجمع عشان
حا Áو
وكمان راح اشتغل ع 


تسمعكم ©
وقفت.....
ح لو الدنيا كلها


أغ "
وعد راح اضل " 

اسم  :هيا وائل قمحية
الجنسية  :أردنية
العمر  24 :سنة
المؤهل العلمي  :توجيهي
الموهبة  :الغناء و الموسيقى


بغ لحد ما اجى يوم من
من انا 
اغ و دايما 
صغة بحب 


الوط للموسيقى
حكت· عن كورال بالمعهد
واخ


ا¥يام 

Â
ا Öدراسة
ومن يومها و انا 
حيا كلها موسيقى و غناء و صار 
كمان Èت بدرس موسيقى مشان اقدر ا ّدرس فيها

الجبل


مع بدري أحمد الحايك
طول عمري كنت اشوفه مثل الجبل ,هيبته و كيانوا و شخصيته.
¬
غبا و استهتاري .
تعالوا شوفو الجبل شو عملت فيه من ورا 

بهم اي حد
حا Áو ما بفكر غ 
مبا Áبحب 
انا انسان  
بحا Áوما 
بدو يعكر مزاجي ,عايش يومي همي الوحيد بس اطلع و اطش
صحا ,اضحك ندخن نلعب شدة نسهر
وادخل كافيهات مع

لساعات متأخرة من الليل.

م ادرس  ,وانا كنت اذا
شغلة وحدة كنت اكرهها انه 
اه يطلبوا 
حكا Áمنهم روح ع دراستك اعصب و اáخ اوووووف انتو
حدا 

ما غ تحكو روح ادرس روح ادرس اوووووف بدي انقلع برا البيت

وانشالله ما ارجع.
بلشت ¹
مشاك يوم عن يوم وكل الحمل كان ع ابوي وكل
تك

با.Á
مشكلة 
اك من الثانية وانا  عندي و عند 
اك منها وكلهم
انا ادخل بمشكلة و ابوي يحلها و ارجع اعمل مشكلة 

وغ إ Áانا بشوفه
ا§ 
ينصحوا  وأنا ما ارد وما اعمل غ إ Áبر 
منيح.
ليوم كنت نايم ,صحيت ع صوت امي تåخ...أبوكم
يا ود الحقوا أبوكم يا ود ,قمت مثل المجنون وركضت ع غرفة

كبة .
ابوي وحملناه انا و
اخوا ع السيارة وبÜعة 

وصلنا المستشفى و دخلنا ابوي ع قسم الطوارىء وضلينا 
نست

لحد ما يطلع الدكتور و يطمنا.
طلع الدكتور بعد ما تعبت اعصابنا وطمنا ع حالة ابوي ,وقتها
فرحت لما سمعت انو ابوي بحالة جيدة الحمدلله.

الثا وحكالنا
مر اليوم وابوي بالمستشفى ووضعو ممتاز واجا اليوم 
تنظ عشان نطمن ع وضعو قبل ما
الدكتور زم نعملو عملية 
نعملو خروج.
دخل ابوي عالعملية مر الوقت ,طلع الدكتور من شان يطمنا وبعد
بخ عليكم الحجي وضعو حرج
صمت طويل قال الدكتور :ما  
و  à
وطلع عنده à¹يان ¹
يان Ëفرعيات للقلب مسكرين وزم نعمله
اب  °
عملية قلب مفتوح بأàع وقت ,بديت اáخ و بدي 
العا Áهاي الصخرة العنيدة .
مستحيل .هذا الجبل 

أ§ لحد ما قررت لحظتها اتحدى
لحظات صمت و áاع أفكار  ر 
نف و ركضت ع شباك غرفة العناية الحثيثة  .فجأة ابوي فتح

عينيه و أطلع ع  .عينيه كانت تح  °
وكأ فهمت شو بده يقول.
كت 



ثا © .
وبجاك انك تشد
ورديت عليه " وعد يابا انه راح تشوف إنسان 
حيلك و ترجع تنور بيتك ...وعد "
ع وغمض عينيه وكأنه قال " انا
الغريب انه ابوي ابتسم وكأنه فهم 

الصغ إ Áبستند عليه
اب " ومن يومها áت الجبل

واثق فيك يا 
الكب.
الجبل 
¬
©
©
تغت فضل .
حيا 
اس وكل 
وáت اهتم بدر 

اسم ´ :
مع بدري أحمد الحايك
الجنسية  :أرد
العمر  22 :سنة
الموهبة  :التمثيل و الشعر

مشاعر
سارة فاخوري

خذو ا Áبر ¬


امان ا Áمكان اشعر فيه
خذو معكم ...
قلت لهم


بالراحة التامة و الدفء ،و اشعر فيه بالحياة و الحب  يوجد فيه
كصفاء
الم الفراق و الحÜة و تكون الروح أنقى و العقل أصفى ..
ِ
مياه ينبوع  ،تنفجر من اعماق ¬
ارض  ،تماما كما الغضب مكان 
يكون للجسد فيه أهمية ،غ انه خالد
تق عيناي فيه من روعة الكون و جماله  ،بكل تفاصيله  ..يسمع
العصاف و يكون الشعور فيه أسمى و أعمق..
فيه صوتاً غ تغريد

قل بالحياة
كشعورك بالملذات  ..من غ تذوقها  ..مكان ينبض فيه  
 ..استمتع فيه  ...و بكل شوق  ،عندما تطلع الشمس من البحر،
وترجع لتذوب فيه
قل  ،بمجرد النظر ا Áالبحر و رؤية النجوم
ابتهج من اعماق  
ترقص و تطفو ع سطحه  ..مكان  ّ
امل به  ،من روعة و جمال
ح الهدوء فيه كاللحن 
تفاصيله  ...و ©
الداء الذي تعزفه نسمات
©
ذا انها موجودة ؛ موجودة بكل
الهواء بكل أريحية  ...و تشعر فيه 
خواصها  ،بدون الحاجة للتكلم  ...نعم اشعر  ،اشعر فيه بحنان
الهواء الذي يتخلل شعري و باحتضان الطبيعة  ، Áبهدوئها وسمها
 ...بمجرد التواجد فيه  ...تشعر و كأنك موجو ٌد   بيتك  ،ووسط
التفك ويستمتع
عق فيه عن

عائلتك  ...حيثما أكون به يتخدر 
بالتفكر بالكون المحدود والجمال الهادىء  ،مشمس  ،و 
داء...
ليكون نسمةً لطيفة  ،تداعب أوراق الشجر
يذوب الهواء فيه حباً ّ ،
ُ

و أيضاً  ،يذوب الهواء فيه حباً كما يذوب  ماء البحر ليحييه  ...بكل
ما فيه  ...هو معطاء  ...يعطي كل من يعيش فيه الحياة  ...أستطيع
ان اذهب فيه مع الريح بدون خوف و تردد ..و ليس ذلك فقط و إنما
حوا§ كاملةً بمجرد التواجد فيه
اشبع


و تختفي فيه غرائزي و ©
اناني من وقع هذا الشعور الرائع بكلّية

¹
لء ا ذاته  ..
الذات  ،و حواسها 
الغ مر ّئية  ..مكان  ينتمي 
يتبع و  يسمع ا نفسه ..و  يعطي الشهيق فيه الحياة فقط ،
وإنما هو الشعور بالحياة المطلقة   كامل الكون ..يكون انسان هو

الكو  
ب¹ Ë
الب Üو جميع
بذاته المطلقة و يتوحد فيه السم

يغ
الكائنات الحية  ...مكان يعيش بسم  ،احد يعبث به و 
طبيعته و نظامه  ،شكله و مضمونه
الم و حرمان  ..
لن يكون هناك ٌ
مكان فيه للحرب   ..يوجد فيه ٌ
ينتظر انسان فيه ،لحظة ضعف إنسان اخر © ،
ح يستغله وينتهك
حقوقه   ..يخضع ¹لÜوط و  
قوان Ëأو أنظمة  ،غ قوانينه  ..
تغه او اخذه  ..و 
يكون هدنة  ،او عقة دوبلوماسية خوفاً من 
ّ
ح ¬
بتغي او تهديد معالمه و بيئته و طبيعته او ©
اشخاص
يسمح 
مكان حر ...
الذين يسكنون به  ..هو ٌ

ليت املكُ أجنحتهم للتنقل
ُ
فصمت لدقيقة و قلت  :يا ليت  ،،
وحريتهم لختيار ،ليت لدي القدرة كما لديهم  ...القدرة ع
العيش بسم ...و القدرة ع نسيان الذات فقط للشعور بروعة
المكان المتواجدين فيه ،كأنهم يعيشون بالجنة !! وكيف  ...و هم
يعيشون بموطنهم
تأ الطيور ان تهاجر أ بإرادتها الكاملة ا Áحيث تريد و ©م تريد
يهجر قåا من موطنه ،
ايضا ،انها غ مقيدة  ،حره  ،لكن ô
انسان ّ
و  يختار ا Áأين ! او ©م ايضا!

فقط الوطن  ،هو الذي تشعر فيه بالراحة و بامان  ...الذي تشعر
ان  مكان   الكون كلّه يشبهه ،بكل ما فيه من مساوئ و ظم
هو الوطن  ،الحرية المطلقة ،الحياة ...
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