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 أ حبك و بعد

 !ملاذا ال اكف عن التفكري بك؟ !اذا نس يانك صعب لهذه ادلرجة؟مل

 حدايث اليوميةأ  خربه عن أ  فكر ببث مهويم هل و أ  نك كنت الشخص الوحيد اذلي ا  عىل الرمغ من 

 جنر وراء حبك أ  ان الساذجة أ  هامتم الاكيف وكنت ال انك مل تعريين اال  ا  

 !ماذا فعلَت يل يك احبك؟

 !ال يشء

  !هجش ابلباكء يف الليايل وحدي، أ نييس الباكءأ  سوى جعيل 

 ..أ راك يف أ حاليم كثريا  

 ..أ حبك حد معق الال معق

 ..حبك دلرجة أ ين أ كرهك بشدةأ  

 ..مثقل ابهلموم بسببكرادية، رأ يس ا  لو دلي القدرة جلعل مشاعر احلب  أ متىن

 !ذا ملاذا تتلكم معي يف لك مرة؟أ  هامتم لكن ال فائدة، ا  حوايل لعيل اجد منك أ  خربك عن أ  لك مرة 

 !خربين حبق السامءأ  

 حبث عن أ دق تفاصيكل، رغام عين.أ  نين أ  يعقل أ  شذ تفكريي عنك، أ  ن أ  س تطيع أ  نيت ال أ  يعقل أ  
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تقمص الفرصة ل عرف أ ي يشء أ  همت بك، بدون فائدة ترىج أ جدين أ  ن ال أ  حاول قدر املس تطاع أ   

 .عنك

 ...احلنني يسحقين

 

آبة  ...يُدخلين يف متاهة احلزن والك

 

 .ال عينيك العسليتني وصوتك اذلي يسحر ذايتا  متاهة، ال خيرجين مهنا 

 ..يف لك ال ماكن أ نَت 

 

 ...دعين أ جرب معك هذه الفكرة

 ...دعين أ خترب هل حتبين أ م ال

 ..دعين أ جرب هبذه الزهرة، زهرة عذايب

 دعين أ نزتع ورقة ورقة

 

 وىل تشهد أ نك حتبين فالورقة ال   
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 حامتل يَُؤَكد فيه أ نك حتبين ا  أ ي خرى تُسقط أ ما الورقة ال  

 س تصغار نفيس معكا  عىل حامقيت لظين ظنوان  خاطئة و  وتشهد

 خرية ىل الورقة ال  ا  صل أ  ن أ  ىل ا  

 ...ىل اجلحمي اذلي ينتظرينا  
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 عىل أ نغام ديسمرب

 

 أ ل نّك جئت ورافقك الربد اي دميسرب اكرُهك؟ 

 أ م ل نّك توصُد الباب عىل عاٍم راح من مُعري ؟

اّل العكس فأ ان أ عشُقك، ن كنت ال ترى ا   عىل العكس متامًا وا 

 وكآخر طفٍل ل ّمٍ عقمي، تتوقف عندك الكتابة عىل أآخر ورقة يف كتاب العام السابق، 

ه الزماُن غبارًا فيهبُت لوان وحمتوًى.   ومن ُُثّ يوضُع يف رّف املايض لميل 

 ول نّك لقليب قريٌب اي ديسمرب احببُت أ ن أ ضعك يف رّف أ حاليم حيث لن يسُكنك تراٌب 

ىل أ ن ُُتهدين فأ ختلُّص من  ك يف سّّل املايض،ا 

 .ويل معك الكثري من اذّلكرايت، ولو بدأ ت ُ بكتابهتا سأ نهتي  يف ديسمرٍب أآخر

 وحني اش تاُق اعوُد كل حزينًة لتقلب حزين سعادًة ويأ يس أ ماًل، 

 سعيدٌة اان مبعرفتك، ولعّّل تفقُه أ ّن تّل السعادة دامئًة. 

 أ ومل تعمل سبب عشق  ال زيل لنومفرب ؟ 

 ظننُت أ نّه أ نت ولكنّه مل يكن سوى سبمترٍب متأ خٍر، 

 وتعّرفُت عليك حني اكن لقايئ ال ول ابدّلنيا معك،

 حيهنا وجدتُك أ قرب قريٍب وأ وىف صديق .. 
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 ولنا يف العمر بقيًّة اي ديسمرب وال ُأحّب أ ن أ غادر وأ تُركك خلف ، 

 أ ريدك مع  عندما أ غادر، 

  فنغادر معًا ويصبح ماكنك خالياً 

خوتك أ ن يغّطوا عىل غيابك وأ ن تشاهبت الاسايم لفظًا ..   فليس مبقدور ا 

 فلندعها قاعدًة بيننا أ ّّيا البارد ادلائف، كل ومُه اخللود وأ ان عىل قيد احلياة، 

  .وعليك مسُح نفسك من روزانمة احلياة عند وفايت
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 إ ىل غائب

 عليك سالم  

 إلنظر وعن إدلنيا عن رحلت ايمن

 إلصغرمنُذ  تدإعبين ايمن

 ليكإ   ساليم

 ساليم تردأ ن  يوما كل فهل

 إبهتاج   و بشوق   تناديين إن

 ليكإ   وحيب ساليم

 إلرتإب حتت من للحظة يعيدك نأ   لالكيم فهل

 ؟بك انظري   ش بعأ   ترإين هل

 

 ؟؟إحلنني لوقت خفهياأ   بزجاجة..  بصدري..  برويح عطرك حفظأ ن أ   يل هل

 

 .. ليكإ   ش تاقأ   بعدهأ و  وقبهل هذإ عايم مثل يف

 

 ؟إحلنني يشايف بطيف   كرمتينأ   ال..فه حلبك..  لوجودك
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 .. حمال إلرجوع نأ   عملأ  و  ليك إ  ش تقُت إ  

 .. وهامأ   جمرد ابيل يف إللقاء نأ   عملأ  

 .. عيناك وذكر ذكرك من والميلل  اليكل  قليب ولكن

 .شتياقإال   تعبهقد أ   قليب ولكنإال طاةل،   عىل منك فعفوإ
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 برقية وداع

 

 .. جديدة لقيطة   مبولد  ليخربان الليل وينتصف الساعة، عقارب تلسعنا ان قبل تصلك  علها عاجةل، برقية   

ليكد   .. يوًما ل حد   اتوسل مل اليت اان ورجايئ، توسيل أ كتب ا 

ليكد  ة تكعاودي ال يك.. وحتذيًرا انذاًرا منك خيبايت أ بعثك  وا   .. علينا عرش االثين بأ وهجك تلعيب وال..الكرَّ

 السعيد قادمنا عن نفتشك  بيهنام ما نضيع وال..ش تائدك برودك  يلسعنا وال صيفك نريانك  تقرصنا ال يك

 ! التعيس ماضينا ونس تذكر

 من الكثري يل وقدمت أ حبتين مجيةل، لطيفةً  اكنت أ مرها ابدئد  يف مستبدة، س يدةً  سأ ودعك  الليةل

  الهدااي،

ر ان ما اكل فعى اهنا اكتشفتك  ما ورسعان فأ حببهتا،  ..! وتقتكل تدلغ حىت بأ مان تشعك

رها منتصفد  حىت  ختل عك  بدأ ت.. املنتصف بعد   ما أ ما.. وحمكة وقار   ذات   الفرنس ية، اكلس يدة اكنت ُعك

  وال مان، احلناند  ثياب  

، قبيحة   بثياب   وتستبدلك  ناد لتكامرس   رثة   لود   عدو   ك ين قبل، من تعرفين مل ك هنا والقسوة، واللؤم العد

 .. لها

قهتا اليت أ حاليم ومجيل   أ اييم حلو رضوسها حتت ابنت أ س ناهنا عن كشفت  ..! ورمحة شفقة   بال مزَّ

  أ حاليم، بقااي واكمللك  خيبايت أ جرك  وأ ان اكودعها الآن أ ان وها

 ! بعيد من القادمة الس يدة يف تكمتل علها أ حالم   من يل تبقى مما القليل   وأ محلك 

ال يه ما لك  خطوات   بضع   ا    اُلفق، يف اخملتبئةك  الس يدةك  وتكطد
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 اخلكبثد  ومن املشاعر ومن املالمح من عاريةً  لتبقى بثياهبا وأ ريم غطاهئا سأ كشفك  املرة هذه لكين

ن سد   .. وال 

رَّ  لقسوتك وامتنان خبيبة   أ قول س يديت اي لد   اكنت قد فقدت من ل ن شكًرا.. شكًرا أ ايمك، ومك

 .. مقدرة خسارتهك 

 ..! عرفت من خريك  وأ صدقاءً ..يوًما جتاهلهتم أ حباابً  منحتين من ل نك شكًرا

 ..! ال مان ومعىن..احلنان قمية   عرفتك  قد وجربوتك وعنادك قسوتك من ل ن وشكًرا

 ! يوًما ايلَّ  رجوعكد  دون ال بدد  اىل اكودعكد .. املس تحيل وراءد  اىل..الرحيل تس تطيعي الآن

آنس يت واىل  الآمرة الآن فأ نتد ..املعركة ساحةد  يف بك مرحبًا..أ قول ساعات   بضع   حىت املس ترتة وس يديت أ

غيانك مشوخك متاريس الا ابهلل سأ لتككد .. طلًبا لها نرفكضك  ال اليت الناهية  .. كثرًيا عيل وطك

ين عد  عىل أ قو   ال هشةً  بتك  فا   سابقتك ولغياب صلَّت، لقدومكد  من فارمحي.. أ ايمك علقمد  مزيًدامن جترك

 ! دعت
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 ثورة أ نىث

 

 

 .. تُغتفر ال مُؤنثة خطيئة هنالك ليس اخلطيئة أ رض 

 

 !  تُغتفر رة مُذكوخطيئة 

 

  منتقمهيا، جراح لتنتيش واخلروج المترد تريد ش يطانية؛ قوة برشي لك داخل

 

 ..  خسطها يطفئ ما اىل لتصل خلجاهتم ومتزق دماهئم، تس تنشق

 

 .  السافلني وأ سفل القاع ا ىل هبا واملآ ل لها حولها من وظمل سواد نتاج يه القوة تكل

 

 !  مباالة دون جبدلها مس متتعا زال ال أ نه حني يف السفاح ذكل حتمتل تعد مل

 

  علهيا؛ الوطآ   شديدة اكنت روهحا لزنع حماوةل أ خر أ يقظهتا
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 ..  تكرسها ومل عزميهتا من شدت اليت القاضية الرضبة يه

 

نتقمي  ..  ا 

  الرش فلتكوين.. روحك اسرتدي

 

 !.. سفاحك خطى عىل السفاحة فلتكوين
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 ظل أ يخ
 

راعَه   عىل الساتر   الرتاىب   حني تَركَ  أ يخ   ذ 

ه   عىل وجه   جثة   وَمىض   رسَ  ظلا  ل صابع 

ا ليست لي  ناا  أ َّنه وق  راعَه ... يقول كنت م    أ يخي  اليَفتق د   ذ 

   َأيخ يفتقد   أ صاب َعه

عتادَ  أ ني  ميسكَ  غليونَه ابلي رسى   ا 

  وَأصاب ع   الي رسى َظلهتي  هناكَ  عىل السات ر

لا  اكملا    أ يخ حنيَ  يَميش اليرتك   ظ 

  َأخذته احلرسة   عىَل ال صابع  

بد.ي   واختَفى ظُّل  لل 
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رية   الوصیة األ
  

دك ٔاتوجه .  ين يف حجمي من الورود .. الیك و  ٕايل القطعة الضائعة اليت اهلك

ني اجلنون  ابة الیك يه   اعرف ان الك

ستزنف مصودي .. فال ام الا ٔان اهنار .   و اعرف ٔایضا ان لك ما حيدث جيردين من عقيل و 

ن لزج .  يل شلك هذ يل لك هذا و سأيك و ا ابعث الیك هبذا الضعف املقدم يف طبق حنايس صدئ ..   سأندم كثريا 

رية   دیدة جاوزت املئات .. لكين ٔادرك ٔان هذه يه األ ت  مرات   سبق و ان كت

ام و ستصل .  دة املبارشة اليت لن تضیع يف الز  الوح

ربين .. !  ربك ٔا دث لك ذ ؟   كیف 

ذ طابع املنحى الضبايب .  دیة واحضة و تأ راج ئا .. ان األمور تتقولب يف   ٔاعود ٕايل الوراء فال اري ش

ر يف ٔارض فلسطني و تفقد بدونك الاحساس ابلوجودیة .  ٔمطار ینا ساقط  هتاوى رویدا رویدا ، ت ايت   لكن ح

ل بعدك ..  ي  يل لك هذا الظالم ا ستويل   ٔامل ینخر يف رٔايس و 

ب  ..  ني ٔاصابعي الفرصة لتك ت يل مجیع ٔاعضايئ ف  افقد السیطرة 

يل امرمه . ابة يه فعل اهنزام و ارق .. سالح املغلوبني  ابة يه فعل مقاومة ، لكين هذه املرة فقط ٔادرك ٔان الك  یقال ٔان الك

رفض ان تغادرين ، تبعرث اغراضك يف قليب     انت 

نام حتت عیين ..  قل ٕاىل عقيل .. و یغلبك النعاس ف  تتجول بني األوردة تغين و ا ت

رد .. ان تصمت ٕايل األبد .  ك و لو جعزت ان  ل هذا اجلنون جبفائك املعتاد ، ميك ستق  ارجوك ال 

ر ، احس ابملوت يف لك شئ ..   ٕانين قاب قوسني من الاند

ائب يف الطرف االٓخر ..  رشب هبا   و انت املفعم ابحلیاة ، امل

د .. ؟ عود اهيا املسكن الوح م املعدودة ف كف عن ذ .. و جتاملين يف هذه األ  ملاذا ال 

لين اخري حتب ٔان فكرة ٕان  رة اللیايل ت يف يل قلت ما لها تقول ان ، تق  ..  الغا

لها ان  .  للورید الورید من تذحبين..  املوجوع الرجل مي ما لك حتهبا و تق
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د سلواين فذ هذا لك ان و..  دروش طریقة يل"  للوقت وقت ال"  ٔانه الوح م ظرف يف س  ..  معدودة ا

ي ملرضا دة طریقيت هو بوحشیة یغتصبين ا   ..  الیك الطرق لك سدت ٔان بعد ، املقاومة يف الوح

رية الوصیة هو الهراء هذا تعترب ان ميكن   !  فض من قلیال حتملين ..  األ

ار ان یقال   ..  كهذه سلوك حسن شهادة ٔاحتمل ان من ٔاسوء من ٔاسوء لكين ، صغارا ميوتون األخ

شعر ان اكره..  الطریقة هبذه اموت ان من اصغر و     ضعفي اس

ين ه وصلت لك ي احلد ٕايل م االة حبیاء جتاور اليت القوة ت ، القوة ذروة يف اقف جيعلين ا   ..  الالم

االة"  ان دروش یقل ٔامل    ؟.. "  األمل صفات من صفة الالم

شهد ههه!  العبث    ..  ا آخر مبوت مويت يل اس

دك لك يل ك اطلب و هتي ٔان بعد م ون ابقة الغص قربي ٕايل حتمل ان ذاك لك ی فانیة الطریقة يل ح   .  الك

ت قد اكون ال ان ارجو ا  سب   .  اكلعادة صدا

  . خبري كن
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  حاكیة شعب
 ٔارید ٔان ٔاحيك لمك حاكیة شعب.. 

ش مفا اكن  ٕاال املوت يف األزقة واحلارات وحىت يف ذرات الهواء  حاكیة شعٍب  ٔاراد ٔان یع

ش معه یألك وحىت ینام..  ي ال یُفارقهُ  یع ي ابت صدیقه الويف ا  نعم املوت ..املوُت  ا

الُ   اُ  وحىت ق ي مات غرقاً  تعذیباً  جو ه ...نعم حنن ذ الشعب ا ي جربنا ُلك  ٔانو   املوت ا

ه وطن...  ي استوطن ُلك  جزءٌ  م  حنن ذ الشعب ا

سمیات ثوار ..رمادیون  و موالاة.. ضد مع وآخر صامت.. ن ضاعوا بني ال  حنن ٔاولئك ا

ن..  ذتنا هذه األسامء فرص ُشهداء ُمعتقلني وُمرشد   ٔا

الت..   حنیا مبفردات األمل ..حنیا مع اخلوف والقلق.. ٔاطفالنا ابتوا عناون الصحف وا

م وماكهنم االٓمن ال راءهتم ٔا    بیوهتم الشوارع  و املنزتهات.. فراشهم األرض واألرصفة ُسلبت 

ب قلقه یُبدي ٔامنٍ  جملس  .. العمل عن اجزٌ  حقوقٍ  ومك

ا ُ ول هبا تتاجر جتارةً  ابتت حاكی   املقدسات عن یدافع ٔان رید وذاك إالرهاب حيارب ٔان ُرید هذا ا

ة دولته یُقمي ٔان رید وآخر سمیات األهداف بني ضعنا وحنن إالسالم  .. واملؤامرات وال

سان كون ٕاال ُرید ماُكنا بع ٔان ٕاال ُرید ماُكنا.. ٕا ا ُش   .ابحلیاة رغب
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 أ حبك اي وجعي

 
  مااذلي أ ىت بك الآن.. !؟ ملاذا عدت من جديد..!؟

أ حقا اش تقتين كام قلت.. أ نسيت بأ نك من طلب الفراق من البداية.. أ نسيت بأ نك من أ مرتين 

 ابالبتعاد..!؟

 

  أ تش تاق لشخص أ مرته ابالبتعاد بنفسك.. أ شعرت بقمييت الآن.. َأشعرت   بأ ن   ال قلب كقليب..!؟ 

يل مكسورا   ترجوين بأ ن أ ساحمك..!؟   أ خذلوك ايترى كام خذلتين فعدت ا 

 

 واثق أ نت بأ ين سأ ساحمك واثق حبيب الكبري كل وأ ن   القدرة يل عىل الابتعاد عنك 

 ولكن فاقت حدود الغفران طاقيت مل أ عد أ س تطيع حتمل هذا الغفران الكبري كل 

 ذلا امسح يل ايس يدي هذه املرة فقط وال أ عتقد بأ ن هناك مرة اثنية.. 

 

 يف هذه املرة سأ غلق عىل قليب ولن تس تدرج عطفي حنوك مبساحمتك هذه املرة 

 سأ جعل   تذوق   طعم   اخلذالن مين سأ جعل   تعود   منكسفا   مين ..
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ب   معىن أ ن يرفضك   الشخص اذلي تمتىن أ ن تبقى معه ويطلب   منك   الرحيل كام فعلت  سأ جعل   جتر 

 يب متاما  ..

 

ق بأ ين تل الفتاة ذات  ق بأ ين تل الفتاة الساذجة اليت أ حببهتا.. التصد   أ عرف أ نت   الآن التصد 

 القلب الطيب.. 

 

ذا ماجرحهتا وأ وجعهتا وتعود   كل   وك ن   شيئا   مل يكن..  ق بأ ين تل اليت تغفر كل دامئا   ا   التصد 

ال ايس يدي مل تعد تل الفتاة تش هبين أ بدا   لقد تغريت والفضل   كل.. َأعمل س تقول بأ ين لئمية أ صبحت 

 قل ماتشاء وسأ فعل ما أ شاء.. 

 

سأ كرسك ايهذا مثلام كرستين سأ جعل تشعر حبجم ال مل اذلي فاق قليب وجحم الوجع اذلي سكن 

 عرويق ..

 

 لن أ ضعف أ مامك هذه املرة أ بدا فقليب الآن حتت س يطريت.. َأجمنون أ نت لتعود من جديد أ تظن بأ ين 

 سأ غفر كل بلك هذه البساطة أ حضكتين حقا  .. 

 

 نعم أ عرتف بأ ين الزلت أ حبك ولكن هذا احلب أ صبح مشوها ابجلراح والسبب أ نت 

والسبيل هناك بأ ن أ حبك بلك هذا ال مل اذلي يف داخيل فال يشء سيشفيين من وجعك حىت أ نت مل 

 تعد تس تطيع 
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ذلا ذق ايهذا من نفس الك س اليت أ ذقتين مهنا.. تعمل أ نت بأ ن الكيم هذا جمرد الكم   فارغ وأ ن ال قدرة 

 يل عىل تنفيذه.. 

 

ليك أ فقد الس يطرة عىل قليب.. تعمل أ ن القدرة يل عىل جعل تتأ مل ولو ربع  تعمل بأ ين حني أ حتدث   ا 

 أ ملي..

 

  وتعمل بأ ين أ حبك ومازلت أ حبك وسأ بقى أ حبك.. 

 

ذا ما أ وجعتين ..   وأ عمل أ ان كام تعمل أ نت بأ ين سأ بقى أ غفر كل دامئا   ا 

 

 ساحمتك ايوجعي.. 

 

آخر ما تبقى من قليب ،  رمغ يقيين بأ نك عدت لتوجعين اثنية وتقيض عىل أ

 

 وتستنفد لك قطرات احلب القليةل الباقية فيه ليك تكون مطمئنا   بأ ن قليب مل يعد يصلح ل ي حب.. 
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 أ انين أ نت التريدين كل والتريدين لغريك

ال أ ين ساحمتك    رمغ أ ين أ عمل لك هذا ا 

 فالقدرة يل عىل الابتعاد عنك..

 

  أ حبك ايوجعي
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ل   ٔاوان الرح
1  

مل، لن ٔاستطیع النوم ولن ٔاستطیع ٔان ارقد يف سالم   ىل احر من امجلر رسالتك ؤاخىش ٔان ٔاكون يف   انتظر 

ل العمد مع سبق إالرصار  دثت يف نفيس الهتمت ابلق نونة! لو تعمل ماذا ٔا  فلو تعمل ماذا فعلت يل هذه الرسا ا

عد كثريا عن بعضنا؟!  س ظلام ٔاننا ن یب مل ٔاراه بیوم سوى يف الصور ٔال یيب  ح   ح

ك، صغريتك، بطلتك  ی ىل فرسك العريب األصیل بصهیل هيد الكون ألجيل ألجل امريتك، ح س من العدل ان تأيت يل   اول

س هكذا كنت تقول يل   ٔاول

س هذا ما قلته يل؟  ة؟ وارحي اب ؤاحضك سنك؟ ٔاول ك الطمأن  ٔامل تقل يل ذات یوم ٔانين ابعث ف

ركتين وركت بعدي لك شئ يف الهواء  لت اذا   ملاذا ر

ين لت ذب مل ال عين ور مل وال طریق  ٔا ك ر قليب يف ٔاشعلت. رى  ٔا ن ح   . اشعلهتا اليت النار لتطفيء االٓن انت فأ

راك    یوما يل رجع ٔا

الدي عید یوم مفاجايت تنوي كنت ني ٔاتذكر لت فاجاتين قد وها م ٔبد ور    ل

دا ٔاذكر ين عندما الیوم هذا ج ة متام يف انتظریين وقلت هاتف    تأيت ومل وانتظرت فانتظرت السادسة السا

ت التايل الیوم ويف یيب  ٔات ك ح    إالطالق ىل عزاء بأحسن وفاجاتين روح بال جسد مكفن كنت ولك

ل مجیل ابیض كفن فاجاتين ك م یل خشبة ىل محموال عیونك سواد اسود ونعش رو ت وانت تغازلين ٔنك سار ميني ت    م

ك يل تقول ٔنك   . یقسو وال یظمل ال من عند ريب عند ٔانتظرك اين رو

ي واحلب األبدیة احلیاة عند ث ابدا ميوت ال ا الم ح ال وال حرب وال مشقة بدون لنا تأيت واألماين تتحقق األ   !!!!! ق

جيت رو  ساراك ساراك الیوم ل و ث  سأر ي األبدي واحلب الرسمدي النعمي ح    عنه يل رویت ا

ي امجلیل الیوم هذا ٔاتذكر ات عن ختربين وانت معا قضیناه ا ٔنك فهيا وما اخل ج    الوداع يل تقول رو  و

ٔنك    رح فاجعة عين وختفف موتك رب يل متهد و

ث وادفهنا اخلریف ورق ىل رسائيل  سأكتب ه الیامسني قربك ىل وازرع رقد ح   . بدموعي واسق

   شلكها حتب كام والفها یوم لك الزهور ابقات  سارسل
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بهتا فلطاملا خنقها العمتة حولها تلتف ما دامئا البیضاء القلوب ان قلت ألنك قامتة سوداء خبیوط تلف بیضاء زهور اح   . ف

ب الصدیق يل كنت   . احلنون والاب واحلب

لت املي تيضء مشعة يل كنت ذت فر دت معك احلیاة ریق ؤا ش كنت يشء لك وا    ألج ٔا

دت ة مين ٔا ك ٔافكر رصت ٕاذ البال را ني وقت لك يف ف ذت و    الاليشء ىل ايك ٔاصبحت ٕاذ رونقي مين ٔا

ذت    قليب وجع  اااه قليب ؤا

لعت ك مع رو اق    رو

ركت يل ركت ماذا    والباكء التعب اهنكه جسدا ا

  .املسكني قليب يف عشه یصنع سا ركت ام األرجاء لك واهنمرت دموعها اغرورقت عینا ركت ام

  

2  

،   . ٔايم بطن يف الطفل ٔاهيا ا

ل ح تو ان ق ك وتف ي العامل هذا ىل عی ل صار ا ه یقرتب من حيرق امجلر لهیب م    م

ل ملیا تفكر جتع لعلها اللكامت بعض مين امسع سع ال قليب ة  املنا العامل هذا ٕاىل خترج ان ق    راءتك حلجم ی

   بذ سیفرح لع بل اكءك صوت سمع عندما قلبه خيفق ولن

   األمل طابق قدماك ووطئت األمل سمل ىل من یوما سقطت اذا

قة یوما صدمت اذا التبك    تبك، فال الرمحة یعرف ال ثوب يف وقابلته حو من العامل حبق

   تبك، فال الرجوع تأىب بعیدا وتنفى ٔاحصاهبا من سلب الطفو رٔایت اذا

ذ اذا ك ٔا    تبك، فال خسیفة معاهدة حضیة راح ووطنك ٔارضك، م

ون معرك يف ٔاطفال عن مسعت اذا ت يف یب ن الالجئني خم متني؛ مهنم وهناك مرشد    م

   تبك، فال البارود وراحئة الرصاص صوت ىل یصبحون العراء يف ینامون

هتى اذا تبك ال ع احلال بك ا ع او حتیا، ليك احللوى ت سمل ٔافاكرك ت   . وقساوهتم بطشهم من ل

فني احلقد ؤاطلق ٔارصخ ٔاردت اذا ، ا    هبا، واحرقهم قلبك نريان ٔاشعل بدا

س العامل دمر ٔاردت اذا    واجلهل، محقها من حتررها االثرية العقول يف سبح واطلقها ممزق كتاب من لكمة ٔامسك وانقلب، التع
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لن قلمك ٔامسك داء ىل احلرب ؤا   . السالم ٔا

شه لواقع امل  معر    لیحرره، كبري لوطن جاء صغري وطن  ذاء،  احلزن ذ ابت نع

متس من  ا  ه ا یيب،  العامل ستغري ٔاراك للحریة، نبضا ف    ح

دل ٔاراك ا األوضاع س ا قدسنا رجع بأن اتعدين. خوف بعد ٔام ا وشام ؟ واراضینا ومرص وعراق    احملت

رش بأنك اتعدين لام السالم ست كون ومعر العاص ن معرو جدك فعل م    وتواضعه؟ ورمحته معر بعدل ا

ا مشلنا وجتمع    ووطننا؟ وعروب

راك ل كون ٔا ن صالح م نیا صالح وكون ا ن؟ ل    وا

 معر لنا وتعید األمل؟ لنا تعید نبضة النقي القلب هذا من اخيرج
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 ذكرايت الأمل

 

اْم.. ل  أأايا ِذْكرايِت الأ

ِحمْ أأ  قِِل املُزدا وااي عا قِص يف زا ل ِنيا ِمن الرَّ   !..ال تاما

اكرِة  املُثقاةِل من قاِعها حىت أأال تاتعبنيا وأأنِت تْقتنِصنيا الُفرص َكا تاميش خِبفٍَّة يف َأِزقَِّة اذلَّ

مْ    !..الِقما

ينا كاياين من الت ِيهْ  ِد ِ َِّك تسَتا اايض أأن   ..ال ُأنِكُر اي تفاصيلا امل

مْ  ْة.. تانتشلنيا ُوجداين ِمن اخِلضا ما ايت املُهاشَّ ىل ذا
ِ
  !..تعيديين ا

ىل حلظِة ِصدٍق صارعُت طوياًل َلحيااها
ِ
افيس ا   !..تعيدينا ن

قائِق سعادةٍ  ىل  !.. يرقُُص قليب ِبِذْكراهاا ىل دا
ِ
ِفرْت ِبقليب فاهاوْت به ا ىل ساعاٍت ُحزٍن ظا

ِ
أأو ا

 القاْع.. 

يَّاها نيدْ  !..والعجيُب َأنَّ قليب حا اِك املُفاِجئ العا   !..أأال تعلمنيا َأين ِ َأْمُقُت ُأسلوب

لاْت  ُكر َأعواٍم خا ىل تاذا
ِ
اضيدْ فاأأنِفرُط أأان  ..تادفعنيا يب َأحيااًن ا بَّاِت ِعقٍد ن   !..ِِبُزيئايِت ِمثلا حا

ىل حيُث ال ُأريدْ 
ِ
ًة ا ا يَّةْ  !..تُعيديين ُمرَغا نْس ِ اٍت ما طَّ حا اساٍت  !..َلسَتِجعا ما ِبماكٍن وزماٍن وَها

نيَّةْ  ا ها   !..كنُت َأظُّنه

ْدُت ِِبا معةْ أأو يف  ..أأو يف ابْتسامةْ  ..أأال متل ِنيا وأأنِت تُقحمنيا ياويم يف حلظة َشا أأو  ..التِامعِ دا

  !..يف التِفاتةْ 
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ها من  ِ أأال تادعنيا رويح تانساُب مع انس ياِب قاطراِت ماٍء عىل زجاجِ النَّاِفذة قاْد نازلت لتاو 

امءْ    !..السَّ

اروي ِ ابملاءْ  ِ راحئِة الُعشِب امل م  نأُ بِشا افيس َتا ىل  !..أأال تادعنيا ن
ِ
ِل ِ ا لْت ِبِك اجلُرأأُة أأن تنْسا َأوصا

أثريةْ ص   !..فحاِت ِروااييت الا

انيُُتا منذ َأعواٍم كثريةْ  َّيت ب ديم لك ُسدوِد املايض ال ن يُش بُه  !..أأن َتا حىتَّ ِعندما رأأيُت ما

ِحامْ  هجهُم.. يف الز    !..وا

دًا الشوُق والوئامْ  ..أأجربتين َأن َأِقفا اكلبلْهاِء متسائةلً  .. ليش تعلا جمد    !..َأُُهْ ُُهْ

قافاْت يها حلظاْت ..  تاْت  ..وا مع رويح ِمن الش َّ هجي  احلزين ابتساماْت  ..َتا   ..ترُُسُ عىل وا

عاْت  ما عات ودا ما لْوى !..أأو تُسقطُ ِمن ُمقليتا  دا ا تبقى يف دنيايا سا   !..لكُّن 

 !..ِبدوهنا وبرمِغ قاسوَِتا ما اكنا يل يف هذِه احلاياِة حياةْ 
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 بقااي مشاعر
ىل أ ايم كنت مؤنيس دإمئا و بلك أ وقايت و حااليت،  أ حن إ 

ليك دون غريك   ىل أ ايم كنت لكام شعرت ابلوحدة تذكرتك فعلمت أ نين أ س تطيع إللجوء إ   إ 

 بلغت تفاهة إحلديث ستتحملينو متأ كدة يف قرإرة نفيس أ نك ستسمعين همام 

ىل ساعات إلليل إليت متر اكدلقائق إلقليةل و حنن نتحدث عرب إلهاتف نقول إلكثري و ال نقول   أ حن إ 

 إللك 

 ال يكفينا إلليل و ال حشنة إلهاتف و أ عمل منذ إلبدإية أ نين لن أ كتفي فأ متعن صوتك، 

 نوم يشعرين ابل مان، فيبق عالق بأ ذين و ابيل حىت يف عز إل 

و أ س تفيق صباحا و لكي نشاط و حيوية أ تذكرك أ وال مت أ ردد أ ذاكر إلصباح و أ محد هللا عليك نعمة 

 أ خىش زوإلها 

 و أ محده عىل وجود عائةل حسبتك س تكون يوما مضهنا

ىل عتابك لكام قرصت يف درإس يت لكام هتاونت    أ حن إ 

 صلحتك" و ختاف أ ن أ غضب فتخمت عتابك جبملتك إلشهرية: "أ قول هذإ ل 

 فأ فرح و أ ان أ عمل أ ن هناك يف ماكن ما أ حدمه هيمت ل مري يكرثت يب أ حبه جدإ

ليك يف فرحك يف حزنك يف حضاكتك يف نشاطك يف عصبيتك يف مهس تك و رصإخك   أ حن إ 

 بتقلبات مزإجك.. 

ليك أ نت كام أ نت  أ حن إ 

 أ تصل إلآن أ رفع هاتفي أ حبث عن رمقك أ حاول إالتصال فمينعين إلكربايء و بأ ية صفة  
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 أ تهند بعمق أ مسح دمعة علقت برمشة و أ بت بعزة نفس إلزنول حىت ال يرإها إخلد 

 فيعمل و هو إلذكر إلقوي رقة و ضعف مشاعرها يه إل نىث فيتكرب 

 و أ ضع هاتفي جانبا و أ دعو كل هللا أ ن تكون خبري و أ دعوه أ ن يعوضين إخلسارة. 
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 جنبتكأ  كتكل الىت 

 كتكل اليت أ جنبتك  

 أ اندهيا ، فتأ تيين اكلعادة مطرقة الرأ س محمرة اخلد ابمسة الثغر

مرشقة كشمس الهنار ترتدى جحاب متردت خصالت من شعرها من حتته . ..صغرييت 

 اكنت تصىل

 كتكل اليت أ جنبتك  مجيةل أ نت 

 بريئة أ نت كتكل اليت أ جنبتك   .. حتضنين تقبلين ، تقر عيين مبرءاها . ويثلج صدرى بلقياها

...!! – 

يل - !... أ حبك أ بيت  حبيبة أ نت كتكل اليت أ جنبتك   ... وأ ان أ يضا فأ نت مين و فيا وا 

 !!ماذا وهبين ..... ...؟- !!.. ماذا وهبك هللا اي أ يب ...؟؟ تسأ ل -

 هبين احلياة بك و احلب منك وادلنيا فيك .. واجلنة ا ىل جواركو 

 تسأ لين : أ يب ملاذا مسيتين * ندى * ..؟ أ حضك من سؤالها! .أ عشقك عندما تسأ لني ..-

 – . وأ رد علهيا حبضن وقبةل عىل اجلبني

نه ا مس لبطةل رواية ما فارقت قليب مذ قرأ هتا  قلت لها ا 

 غيورة أ نت كتكل اليت أ جنبتك   .. أ جدها غيبت بسمهتا و ضيقت بؤبؤها

مسها يعين رذاذ املطر و رحيان السامء ن ا   أ دارى خطئ بقبةل عىل اخلدين وأ قول لها ا 

 !!... ..فتفرح تضحك ترشق
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 مجيةل بريئة غيورة حبيبة أ نت .. كتكل اليت اليت أ جنبتك  

 ندى اي عطر السامء وجنيت يف دنيا الشقاء و همجة قليب يف دار العناء

 وقليب يرقص يفرح يغين ... ، تطرق ،تضحك ترمش

 ..قليل منك يكفيين ولكن قليكل ال يقال هل قليل 

 كتكل اليت أ جنبتك  
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 صعبة !

ظهار ما أ ردته أ ن يكون كل وحدك ..  صعبٌة يه تكل املواقف اليت جتربك عىل ا 

ث به نفسك عندما ختتيل بعزلتك !  أ ن حتبسه داخكل للحظات ، و حتد ِّ

 به معًا حىت الهناية ..َأتَْذُكر عندما قال صديق كل ، س نمكل ما بدأ ان 

ات جيِّ دًا ، و حتاول حفر تفاصيل لك  مل تلحظ نفسك أ نك كنت تتأ مُّله ذكل اليوم ابذلَّ

 يشء يف ذاكرتك املتعبة ..

تساءلت : ملاذا حنب دامئًا الاحتفاظ بأ خر حلظة ؟ .. تصبح منسوخة جيِّ دًا بلك تفاصيلها 

 ذلكرايت ؟..، هل لنتذكَّرها فقط أ م أ ننا نعشق سرب أ غوار ا

َّك حاولت حلظهتا حبس دموعك مل تشأ  أ ن تقول هل أ يَّ يشٍء ، لكنَّ تعابري وهجك  َأتَْذُكُر أ ن

 الواحضة جدَا عادًة ما اكنت تكشفك ..

دًا ما معىن الضعف .. ات علمت جيِّ   يف تكل اللحظة ابذلَّ

ىل صوهتا ليل  أ و عندما احتضنتك تكل املرأ ة اليت عشت معها لك العمر تقريبًا و اس متعت ا 

رًا ال تعمل ماذا تفعل ؟! ، و تتساءل يف نفسك ،  هنار ، اكنت تبيك و كنت فزعًا خمدَّ

 أ اكنت تبكيك عندما كنت عىل حافَّة املوت ؟ ..

أ م أ هنا اكنت تبيك زوهجا و أ هما و أ ابها اذلين تركهتم يف الغربة ورحلوا بعيدًا عهنا .. بل رمبا 

 أ جزاهئا اليت بعرثهتا احلياة بعيدًا .. خشيت أ ن تفقد جزئًا أ خر من

هنا كذكل شعرت ابلضعف ! أ نك تش به الريشة خفيف ، فارغ ، و ميلء ابدلموع اليت ال 

يقافها ..  تس تطيع ا 
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لكه ما حيارصك و جيعكل تتساءل ! .. هل كنت لكَّ ذكل الوقت تس تحق لكَّ تكل ادلموع 

تعرفهم كثريًا اكنوا يبكونك أ و يبكون  ؟ ، دموع أ صدقائك أ حبائك ، حىت هؤالء اذلين مل

 أ نفسهم  ..

ل يف أ يِّ  يشٍء .. ال حتب هذا املاكن ؛  ل ، ال وَّ رمبا ل نك عادة ما كنت تكره أ ن تكون ال وَّ

 ل نه مكشوٌف جدًا تشعر أ نك مكشوف و واحض جدًا ..

شاهد امجليع و و رمبا مل تلحظ أ يَّ يشٍء من البداية ؛ ل نك دامئًا حتب أ ن تكون يف اخللف ت 

ال ابلقليل ..   ال أ حد يشاهدك ، حتب أ ن تعرفهم كثريًا و ال يعرفونك ا 

خراهجا .. و حتب أ ن تدخل يف الوقت  حتب أ ن تالحظ مالحمهم و أ صواهتم اليت خيافون ا 

 املناسب و ترحل جفأ ة قبل أ ن يراك أ حدمه ..! 

ْفَت ابلغموض ؛ ل نك حتب العيش داخل عا ذا ما ُوص  ملك اخلاص مع نفسك و و تبتسم ا 

 ختاف أ ن تفقد بعضًا من مالحمك عند أ حدمه ..

ترهقك ال حاديث الكثرية ، و تس تغرب من لك تكل ال س ئةل اليت تطرح عليك و حتاول 

ث البحر !  دامئًا اال فالت مهنا ، و تذهب أ نت و عزلتك لتحدَّ

 . نفسكلتعمل أ نَّ هذا العامل اذلي ال يعين كل الكثري ابت أ ضيق حروف 
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 لقاء الصمت

 عندما شاهدت الفيديو اخلاص بك الول مرة حضكٌت مقهقهًة بوجه شاحب .. ابئس 

 تساقطت دموعي خلف اجفاين امحلراوات  

 متليت من ابتسامتك ..عيناك .. حاجباك .. وجنتاك املمتلئتني 

 يف قلب صغرية ضعيف ال يقوي عىل الفراق 

 انتظرٌت وانتظرٌت أ ن متَر دقائَق التسجيل اليت حسبهتا ساعات.. 

 انظْق حبق السامء فاين ال اذكٌر صوتك أ عدين اىل زمن كنت فيه من الاحياء.. 

 لكنك مل تنطق!! 

 وبقيَت صامتا جالسا يتلو جبانبك طفل صغري تراتيل عشق وهباء 

 …فس سالمتسكن يف الن

نطق ابهلل عليك انطق فذاكريت القوية تريد الاحتفاظ ببحة صوتك ..  نطق .. ا   ا 

 ما اتعس ذاكريت .. وما اتعس ين بدونك بني الاحياء 

 عرٌش دقائق مرت .. انهتى  الفيديو املمٌل مبشاهد ال تعنيين بني الاش ياء 

 يت بني الاش ياءتبخر لك ما يف الفيديو ومل أ َر فيه سواك .. رأ يتك وحدك اي أ ب
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 الوحدة

ن.. الروح روح يه بل... الروح غذاء أ حياان الوحدة  ...فهيا حلظة لك اس تغالل أ حسنت ا 

 أ م.. احلياة قيد عىل أ هو يدري فال...  يومه وأ وقات حياته همام تزامحت ملن نعمة   الوحدة

 !!!قيدته احلياة

ال يعلمه ال...  أ خر وجه لها النعمة هذه أ ن الغريب  الال الوحدة بداء   أ صيب من ا 

 !!!متناهية

 ...وادلواء ادلاء يه الوحدة

...  احلاكل الليل ظلمة يف... السامء برب اختالء   حلظه يه وأ نقاها الوحدة حلظات وأ مجل

 ...ينام ال الناس ورب نيام والناس

بقاء ذّلات من نفّوت مك   التعب يهنكنا حىت... متشاغلني مشغولني أ نفس نا ب 

ال نشعر وال نغفو... مث  بل عباء.. ميلء.. جديد هنار نبدأ   ليك تداعبنا الصباح ذيول و ا 

 ...  الرىح وتدور... واملشاغل

 عىل مطةل انفذة   عن.. خشصية فسحة   عن حبثا   وندور ندور زلنا وال.. ال جل ويقرتب

 ...أ رواحنا

ال يه وما  حياة الال و احلياة بني حلظات ا 

 ... عش ناها اليت احلياة حقيقة... العظمى احلقيقة تتجىل فهيا

 فنغنهيا... علهيا ونتّعرف... اذلات هذه لنعرف... اذلات مع عزةل بلحظة فهيا حنظى ومل

 ... الفوزين فنفوز.... وتغنينا
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 ...املامت بعد وفوز  ... احلياة يف فوز
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 لیل القلب
د  ظلمةُ  

د  لیلٌ  اكلّل

 عمتةُ  جسد

 ثقبٌ  ٔاسود

َد هنمُ  يف الك  

ٔبد رقدُ  ل  

 .. يف فضاءِ  الفؤاد

سّمونهُ  حب  

فى  و ٔاّمسیه م

ناءٌ  بال مرىس  .. م

هتى سري ٕاىل الّالم  .. طرٌق  

 .. هنرٌ  یصبُّ  بال جمرى

 .. مشٌس  تغرُب  دون ُحضى

ّة  !ال يشءَ  سوى الّالشیئ

 ما للقلِب  من محیَّة

 مشاعرُ  للمنطقِ  عصّیة

ّة  هتوى األشیاء العب

نُ  يف املاهّیة ا  خطوٌط  ت

ّة و يف آنٍ  َمعودیّة  !يف آنٍ  ٔافق

س لها َمسّیا  .. ل

رْ  بعنفوانٍ  ٔاّهيا الوجدْ   
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ىل ساكنیكَ  اغضْب  و متّردْ   

 و دقّاتكَ  الّضائعةِ  اسرتدْ 

دْ  بال حتیا ٔان  ريٌ  فـ  ~ ٔا
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  والصمت الربود طفل
 

مل مل /هو ة بأنك ٔا  ! اخلیانة يف ابر

سامة جتیبه /يه ها تعلو ابهتة واب انة؟.. و ت خ  ! رى من خ

يت /هو يت مك خ مك يل،خ يت يب اه  . لقدويم انتظارك ،خ

يم ٔا يم /يه ت تقصد.. ٔا ،انتظاري ٔا ،اه ك ٕاذا..  نفيس خ   ؟ ٔانت ماشئ

ي الربود ماهذا /هو دثني ا ك ٔاعتده مل به تت   ؟ بك ل ماذا لیك؟ ٔاتعرف ٔاال ٔااكد ، م

 .............  /يه

ين /هو ب   ٔاتفهمني؟ ٔاطیقه ال خينقين الصمت هذا ٔاج

ربك حسنا /يه ساطه..  سأ ي هذا ورودي مصيت ب   سیدي، ٕاهام رمح من و االٓن تطیقه ال ا

 ، والانتظار الصرب ٔاحشاء بني مح طال ٔان بعد و

ل ٔاكرهه كنت ، ٔاریده ال كنت ألين والدته تعرس بعد و ل املوت خيطفه ٔان ٔامتىن كنت للحیاة، یأيت ٔان ق  .. ٔاراه ٔان ق

االتك، جفائك ىل یتغذى اكن اجلنني وذاك مير اكن الزمن ولكن كرب والم  ..  یوم لك وكرب ف

دي ؤاحيك ٔاشكو ،جئتك مرارا ٔايك جئتك ٔاتذكر؟  ، شئ تفعل ٔان ؤاست

ك ، يب ابكرتاثك ، جواري ببقائك ، بعودتك جتهضه ٔان   ودموعي، ؤاملي لرصا هتمت مل يب تبايل مل يل سمتع مل ساكن، حترك مل ولك

كساري هتمت مل دیك ٔانوح كنت بأين تدرك ،مل ال يل، حمطه من ؤا ل عوده بال سفري ر تفسد ٔان ٔامل ىل رح دها من سویعات ق  مو
بت وكعادتك  ..  ٔاميل وحطمت ظين خ

أخر جئت" والصمت الربود طفل" والدة بعد االٓن جئت ٔانت وها  ..  عنه ؤافض الولید هذا ٔاريم ٔان مين طالبا كثريا م

ذرين ي فهذا سیدي ٔا واه ريك التطیقه ا اه اح ضنه ت  .  ومصته روده رمغ به راض.. واح

ربين احلدیث هذا لك فهمت ٔا هكذا /هو  ب ؟ مين ٔافضل هو من وجديت بأنك لت

سهو ختلیيت سهو يت عين،   االٓن؟ ملاذا شئ؟ لك س

االيت اهاميل رمغ جبانيب لسنوات كنيت دا تعلمني وكنيت والم  ! طباعي يه هكذا بأن ج
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سبه حميل حيل قد سواي بأن ٔاتوقع مل! عوده بال تذهبني قد بأنك حىت يل تلمحي مل رح ٔاتوقع مل   ؟ ابل

ك دث؟ ماذا ل ٕا دك سأتغري والرح رتف! ٔا رتف كام بتقصريي ٔا فائك ىل ٔاقوى لن ٔاين ٔا ايت تفاصیل من اخ  !  ح

مل ٔا ذ تفعيل لن دا ذ ٔا  ...  ج

 ............  /يه

ن /هو   ماقلت؟ سمعي ٔامل تذهبني ٔا

دا مسعت.. مسعتك /يه ك ،تعلمت لٕالجابه يل الوقت ولكن.. ج رك ال ٔان م يت ٔا ت ألجل ٔاولو   ، الثانو

 . االٓن انتظاري يف هو من ٔاجل من احلدیث هذا ٔاقطع ٔان االٓن جيب 

مل /هو مل ٔاغضايب ألجل ذ تفعلني ٔانك ٔا ن بأنك ٔارهان.. ريك ستطیعني ال بأنك ٔا  ..  ستعود

ك /يه ل سأنص به الرهان خساره مراره تتذوق ال يك يل، راهن يب،وال كثريا تثق ال انرصايف، ق ي الظن وخ  .. موجعة و مؤملة فه

يت ٔامه كنت عندما ، معك مىض ف جرهتا قد كنت  ! كنت عندمااااا....ٔاولو

 ............  /هو
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 مهسة شوق
ثاريت.. راً  لق ك من رمشیك ٔاو  و ٔاح

 ؤانزتع من ٔاغصان اللیل ورقة بلون النجم املشتعل بك..

اطرة تغار من بالغهتا القصائد .. قصیدة تندهش هبا املعلقات.. ك   ؤاسك

ان خمبأ  يف حماجرك.. مسینة يف زاویة الورقة .. یفوح مهنا عبق الاكتفاء..بنظرة من ح  ؤارمسك 

ك.. ك بعضا"م ىل اقرتاف نص یصف ف ه قدريت   ٔاكتبك عنوا ذابت بني ثنا

ة.. ني تأيت ِبَطلّتك الباذ ابة عصیةٌ  يف حضورك .. وما هو مدى ارجتاف األقالم    ٔانت.. لیتك تعمل مك يه الك

اكرة.. ر ا اول فهيا ٔان ٔازن بك ٔابیايت و النصوص اليت ٔادوهنا يف دفا دة..ٔا قة وا ة دق ني ٔاستعري من السا  و

مي يف غیابك..  لیتك تعمل مك هو الورد ی

وائك.. ضانك .. ورشف بعض من ٕاكسري اح  لیتك تعمل.. مك یضج يب الهدوء بصخب الشوق ٕاىل اح

ىل ٔاكتاف الكون وهو جمرد من صوتك..من صورتك.. سدل اللیل  ني ی قائق قاسیة   لیتك تعمل مك يه ا

جرتك كناي حزن..  ومن حبة معلقة يف ح

ٔلئ بك الذع..  لیتك تعمل مك هو انتظار الصباح املت

يل وال هيدأ .. ستكني يف دا ة ٕاال من دموع شوق ال  اف ىل رصیف الوقت  ني ٔاقف   ومك هو مؤمل 

ىل تعرجات یدي.. زرع هبا الزهر البنفسج  ني ختلو من ملسة  نیا   لیتك تعمل مك يه موحشة هذه ا

ي .. ومتسح هبا غبار الباكء عن عیين.. ّدِ َ ىل   وسقي هبا الورد اجلوري 

خضلُّ  رابي بدفئك ..  وتلمس هبا ٔاصابع رو ف

شید وطين..  لیتك تعمل ٔان رسب البالبل يف ٔاعاميق یغين لك یوم امسك ك

رية. هنار ٔانفاسه األ متع املغیب..ولفظ ا ك لكام ا  ؤان نوارس رو تعانق فضاء عی

لقك. ني  ه  ني ٔاقف ٔامامك..وال ٔام سوى ٔان ٔاسبح هللا..ٔان ٔافكر يف ٕابدا ني خيذلين احلدیث ٔامامك..  .لیتك تعمل جحم ذبويل 

ك يت هل تعلمني مك ٔاح ی ني هتمس يف ٔاذين "ح  لیتك تعمل ٔانك ختترص العامل يف عیين..

ك. مل مك حتبىن ..  لكن ٔانت لیتك تعمل .. مك ٔاح  ٔا ٔا
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  ىف حرضة اجللیل
ا األمواج الوافدة من عناءِ  سفر طویل...  يف حرضةِ  اجللیل… ق

رمادیةٍ  سادیة،  ة   وحتت سقف القصور الشاِم

اً  بضیوفهِ  العاشقني يف جملسهِ  الَرحْب   ٔاجلُس  ؤاتأملُ  ٕامام احلب وهوَ  هيیجُ  ُمرِح

نْ ....  رتافاٍت  لطاملا اعتادها يف حضورهِ  الرز تظراً  ا  یُنادي بَصخب عتید.. ُم

رغُب  بتأكید نفسهِ  ٔامام جعزمه دونهُ ...   ؤارسارٍ  یْعرُف  ماهَیهتا مسبقاً  ولكن 

ینهُ  الالزوردي هُ  وتُالمُس  ج هنا ِلتنالَ  الربكة م ِ  عظمته، ُهترولُ  ف ب ُ  املتخِبطة لّوْقع  ٔاتأملُ  هبدوء ال تلْحظهُ  رما

 ِلمّ  هناُب  البحر ونصمت ٔامامه!!  

 !!.. شدها ویتقُهنا َكاكهن ٔاو عّراٍب  نلتِجئهُ  يف شدائِد وفوىض مشاعر دهُ  ی الَ  ألفاكر املُنّومة إبحياءات و  نفسحُ  ا

ٔنّه صكَ  معهم األمان واحلریة يف ِمحرابه.. ن دون وجلٍ  ٔامام البحر و نِ  العاِشقني..املُمترد ُسعدين رؤیة هذ  لَمكْ  

دمه العاشقون ینالونه دون ِسوامه!!!  صكٌ  و

ةَ  ُحهبم وحتُرقه!!   ن العاشقني رو ىل هذ فعة بتَوجس..عىس ٔاال تقطعُ   ذ األزلْ ...تُطلُ  مشٌس   ل شامخ صادَق  البحر م لف ج  

ذراء املفرداِت .. ىل ٕایقاعِ  نغامتهِ  املُهبمة..یرثران برباءة الزالْت   هنام... یرتاقصانِ   فة الظل ب لهيا ُمشرية: متهيل وكوين خف  أُلقي التحیة 

شغف وشفقة شبه ُمعلنة...  بُعهم  لٍ  فاحض...أُ سامن خب  یب

مل احلیاة اللعینة..  الیة من ٔا ةٌ   ت األلوان الصْبغیة...لو ة من لكّ  ملّو ةً  نق ٔنين ٔاتأملُ  لو  و

ُسنَ  الحقاً  ٔاسناهنا بِعقابنا...  َْحنا السعادة..ِل َ  احلیاة اليت ال تَنَفكُ  م  ِت

علُ  ذ  ...اشتقُت  لهكذا ُحب..كام اشتقُت  ٕالیكَ  فهيام.. ُحيهبا كام كنَت  ُحتبين..وتُامِنعهُ  كام ُكنُت  ٔاف

ىل ُحيب؟   شهدَ    هلْ  آتیكَ  یوماً  ٔاُهيا اجللیل..يك 

ك...؟؟  هنََرهُ  ٕان هوَ  ٔاغَضبين.. لزتٔار بهِ  كوحش ٔاسطوري ٕانْ  ملْ  یُقلْ  ;ٔاح سهِ .. و اس ةِ  ٔا  لتكُشَف  مدى ِمصداق

ن العاشقني الصغرين..؟؟؟    ٔاتثأرُ  يل یوماً  كام تفعلُ  االٓن لهاذ

رة !! ا ِت  سنني  كَ  بقليب وَْروي تََعُطش ذكر َشَفى م ٔنهُ  ی ُشين ویُعارشين ٔامامكَ  لكام آتیكَ ...و   بدالً  ِمنْ  ماٍض  الزال یُعا

 َ  ...حبر ....تفعلْ  َ
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بة   من و املك
مةٍ  ینفذها حبذافريها ٔنّهُ  رجلٌ  يف  كررُ  ترصفه و ل فهيا   اكن يف لكِّ  مرةٍ  ید

يب اً  ٕاىل مك و رَ  للميني م ستد ل ٔان  ل لیخطو ثالث خطوات ق   ید

يشء من الهیبة والتوازن ..  ٓبة، خمتلطةٌ    تعلوه حسنةٌ  من اجلدیةِ  وال

اكد تدوم بضع ثوان سامة ال  ب، لیقابلين ابب افة املك ىل    یتقدم لیصلَ  ٕايلّ  ویتوقُف  

ة ألرى ما بدا ..  فذيت الیوم سامةٌ  دامئاً  ما ٔاجدها ٔامجلَ  يشءٍ  يف یويم ... يه   اب

قةَ  هذا الرجل، نع ؤاؤمن ٔانّه حق ي دامئاً  ما ٔاحبّ  ٔان اق اً  عنه، وهو الانطباع ا  هذه الثواين تعطیين انطبا

 قلبٌ  كبري، دفءٌ  وحضنٌ  كبري حبٌ  كبري مجموعون يف قلب هذا الرجل

ض،  امًا، عندها ٔاذكر ٔان يف صدري قلبٌ  ی ذ مخٍس  وثالثني   عندها و فقط و م

الجه ٔ  صدري من شدة اخ اكدُ  مي س قلبا صغريا، كبريا  ُِض  بقوة ول ْ  .قلبٌ  ی

 .ثوانٍ  ٔاشعر بأين سافرُت  لعواملَ  شاسعة

الل ثوان ٔين خضت معركة وحرابً   عدها ٔاشعر إبرهاق شدیدٍ  و  .صدقوين ال ٔاابلغ، ف

  "ثوان متيض لیأيت بعدها السؤالُ  بنفس الطریقة "صباح اخلري ارید كتايب

ل ٔان أُتقن إالجابة إبسلوٍب  ال یُظهر تلبيك وٕارهايق ا طویال ق ذت وق لكامٍت  ٔا َبه   ألج

  "صباح النور .... حسنا لنذهب وحنرض كتابك " 

ريِ  مكرتث،  سانٍ  مسؤولٍ   سانٍ  آخر، ا  ٔاسري ٔامامهُ  إب

ىل ما یبدو قد عشقْت  لكَّ  ذرةٍ  من الهواء تلمس هذا الرجل. اة املشاكسة اليت و  ؤاسكت ت الف

 "تفّضل هذا كتابك“

لمُت  به يف املساء .. ٔان یأيت الّصباح ألراه .. ألبدأ  حبملٍ  جدید،   لامً  لطاملا   وبذ ٔاكون قد حققُت  

اب ادة الك  ٔان ٔاراه يف الّظهريةِ  عند ٕا

 هل ٔارىض بذ وفقط؟

اليم من لیحرمين جبنون یترصَف  ٔان قليب يف احلّبِ  لشیطانِ  ٔامسح ٔان ٔابداً  ٔانوي وال وفقط، بذ ٔارىض نعم  ٔا
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  ٕاىل لقاء
ىل وشك الوقع  اصفة  لت السحب السوداء لتنذر قليب ابن   اجل قد اق

ىل حسنه  زیده حسناً    رمغ انه اشبه بغراب یبحث عن اخلراب الا اهنا بدت للحظة اكهنا شال ٔالتف حول القمر 

بدو فهيا القمر امرية بل سلطانة امجلال  رسم امايم ف ة اخرها  مكل يف وجوها لو  وها يه النجوم 

رة يف جوارها نا ات لؤلؤ م   والنجوم ترتتب بصورة رائعة اكهنا ح

ة من صورك هبذه الطریقة ريك ورو ك دون  ت ارسح ف ساين جام ماحويل وبق ذرين اهيا القمر امجلیل لقد ا  ا

رية وهايه ا الان امه ابلزنول ل الصباح وها ا الان يف حمطيت األ    اه لقد 

 لقد وصلت! نعم لقد وصلت! هل حقاً  قد وصلت ؟

لون قدويم  ستق ة  س هنا من اح زلت من القطار ل  

ادر من حنب ين دموعي رمغ ماكريت لها لتعلن عن ضعفي عندما  اغت   الفرقة و احلنني والشوق هلم آملين ف

سمتر ل صوت معه وسمتر االٓهات مسرية ل الم من اصبح اللقاء ان لیعلن القطارات رح  ... الا

یة اللقاء صبحی  دي الفراق انني به لزتحي القلب يف رسم ام يت ذ بعد ال    اح

 )اكید وهذا( احلب ىل معا جيمعنا جدید داً  يف اللقاء ٕاىلف
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  الوجوه لك يف ٔاراكِ 
لني حباجة ملن یلّوح هلم. داً  من الّراكبني، بل ألنّه یعرف ٔانّ  الّرا س ألنه یعرف ٔا ً  یلّوح للكّ  قطار یغادر.. ل   رٔایت رجالً  جمنو

ري بك] سان    [ب

ِك  ال يت، أُخف ی ٔنَّ  عظمي، بضیق ٔاشعر رصت بعدكِ  من ح   . صدري ىل القةٌ  األرضیة الكرة و

ذين..یوم لك يف تلطمين املوجات وهذه بعدِك، من كثرياً  ضللُت  د مل شاء، ٔای وتأ   . ٔامانع ٔا

 ً ا ين العواقب، عن ٔاسألُ  ال اكلطفل ،!يشء ٔاي لفعل مستعداً  ٔاكونُ  ٔاح   !. تفسريها عن الطب یعجز نفيس يف ٔاشیاء تصی

نون، الرجلُ  هذا یفعل كام سأفعل الِقطار، حمطة يف ابلتواجد شدیدة رغبةٍ  ٔاشعر ٔا الیوم..ٔاتعلمني   .احلارضن ىل ؤاسملُّ  للغائبني ٔالّوحُ  ا

سان ٔاي ٔاحضن ٔان ٔاریدُ   ُ  هناك، ٔامايم ٔاراه ٕا ّ   !. ٕامرٔاة اكنت ولو حّىت ...ؤاق

، ذاكريت عن یغب مل ؤانه غیابُه، طال وقد ، ٔاشتقُت  بأين یدي بني یقع ملن سأقول ه جداً  ؤاّين  لوه   . ٔاح

عد جمنون، حقاً  بأّين  سیعتقد الشعور، نفس یبادلين لن ٕانه    فراقه، ىل ؤايك  سأرصخ..عّين  رسیعاً  وسی

ً؟ سیكونُ  ٔانه ٔام..غیابك سیطول مك  سأقول ّ   . ٔابد

موعَ  سأمجع ال، بصوٍت  سأحضكُ  وبعدها    هيم؛ ال جيمتعون؟ مىت ٔاتعلمني الضحاكت؛ مع ا

ت سأعود بعدها..وبعدها  . هيم ال حقاً  البالد، امكِ  ززانة يف سأغفو ٔاو شعور، بال للب
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ني   جمرد ح
سیان اولنا ام و  .. التناىس ٔاو ال

 .. الشتاء یأىت

 ..  غیومه و امطاره و بربودته

 .. یذكرك

ه اولت ٕاحساس لك  .. دف

یاج إالحساس ذ اق و ابٕالح  .. فقدته ملا إالش

ت یوقظ و  .. واقعك ما یوما اكنت ذكر

ت حسره فرط من  .. لكه الكون ىف سواه واقع ال ٔانه ظن

  الشتاء ال و الغیوم ال و األمطار ال و ابلربد تعبأ  كن مل دفء من  حيم اكن ما فرط من و

 .. لكن و

فء یبعث اكن ما لك ٔان تدرك ح  .. رسااب ٔاصبح قد ا

ك مدفئة ر ٔاشعل من لك ٔان و  .. عهنا ختىل قد رو

هنا  .. فقط ح

شعر ح و املطر و ابلربد س  .. الر

 .. القلب جتفٔار  و الروح تعرت فقد

فء ىلإ  حباجة یضاأ  فالروح  .. ا

فء ىلإ  حباجة یضاأ  القلوبو    .. ا

فء ذ ى ا س خيتفى قد ا  .. فقط شتاء ٔاو مطر ٔاو رد سب ل

ني سب خيتفى قد لكن و  .. ح

ني جمرد   .ح
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ّك  دعیين ٔاح
 يف ِخضم هذهِ  احلرب ..

كِ  ؟  ِ  حٍب  م   ٔاما آن يل ٔانْ  ٔاحظى بوه

دي ،   ٔانْ  ٔام قلبك و

ٔنّ  الكون صوريت ،  دي   و

امة ؟  ل الق ة حٍب  ق سا  ٔاما آن ٔان حنظى 

كون. ّنا ف ىس الوجود و نقولُ  للعامل : كنْ  ح ل الهواء و ن فني م   ٔانْ  منيش خف

ّك بقدر خراب هذه البالد ،  دعیين ٔاح

ستوطن عیينْ  ذاك العجوز ،  ي  ت هنا و جحم البؤس ا   بعدد اخلیام اليت نُص

بنا هذه الثورة معاً  و تعاهد ٔانْ  منوَت  ألجلها. ّك كام ٔاح   دعیين ٔاح

اء ؛و احلرب لعنهتم ، احلبّ  طریقٌ  ٕاىل هللا ؛ و املوت لعبته.   فاحلبّ  توبةُ  األن

ب   ...  الوطن وحنن ، حنن ٕاّال  حبّ  ال:  الشهداء بدماء فلنك

 ّ  .الثائرن من كنّا ٕا



عود   خواطر || رقائق     سميحة محمد صارى  ال   

www.readne.com 
 

  هال نعود
  اوي رصیف ٔاحفاف ىل ساقطنا اخلریف ٔوراق

ا هشمتنا ابلیة ٔاقداما   اریة ٔاروا

نا ا قلواب لتديم فرق ة جرو   ابق

الما مشلها مل   واهیة ٔا

دوهبا التأمت وٕان   ابدیة ف

الم وجهرهتا احلزن عشقها االٓالم عشقهتا وحرب حب روایة   األ

  آه، هنیدة مجلها بني لتفصل فهيا سطرا روى ابتت دمعة لك

ادت ئا تعين ما   ميس لوجع ٕاضافة جمرد ٔاصبحت فقد ش

ر لیكو طوی مجل بني ها حرفان ل كعا   س

لیل  كون ٔان ٕاما ل ابال  التعطي ٔاو اك ستق   ف

سانیة معجم من استقاال حرفان   إال

 !! ؟..نعود فهال حيملهام احساس فال هلام الماكن

 ! ؟ املستحیل ٔاطلب ٔا هل جعبا

ذرا عقيل ذرا ه ذلمت قليب ،   الكفایة مباف

  ذلتمك لكاميت ٕان حىت

  ما تعين تعد مل جممتعة فاحلروف ذرا

 .. ٕاجراما تعين ٔاصبحت بل

 !! نعود هال ٔاقول ؤا
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   صدیقىت
ى..  َهت ُساِفر فٕان َزمنَ  إالنِتظارِ  قد ٕا ِ   صدیقَيت ِل َ ا  شّدي ر

ذ مسار الطیور ...  ِ ُسافر ونت ِ   صدیقَيت ِل َ ا  شّدي ر

ى ..  َهت  فٕان زَمن الُظمل قد ٕا

ال  رخياً  یذُكُره األج ىل كفّي سنَصنَعُ    كفّكِ  

اً  للِبالد ...  ُ  االّ  الطّیبون وسنضعُ  قوان ُ اطاً  ابألسوار ال ید اً  ُم ين ب ىل كفّي سنَ  كفّكِ  

K ..ُمثّ  ُحتَرق املُخّیامت  ً  نَوّزع البیوت والِوسادات ّجما

 ....  ُ سِلُب  احللوى ِمن مفِ  الِطفل ال َمفــرّ    وَمن 

 ال َمفــرّ  ؤاما املَوُهوب فهوَ  ُمَعّظم ... 

 ؤاما العاِلم فهوَ  ُمقّدس ! 

 وال ماكنَ  للفاِسد املُنافق اخلائِن لَوَطنهِ  ، السارق يف ِبالِد الورديّ  وسنصنَعُ  املُستحیل ... 

 سُنمِطرُ  السمـــاء وروداً  

ِشُق  احلُریَةَ  .....  َت َس اِلنا وَس ىل ج ــنَ   ِلجُ  الیاَمس ُ  س

لَت َصدیقَيت؟؟ َ نَ  َر الً  .. ٔا  ولكــِن 
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سان لنا ٕا   بدا
ي جيعلنا خناف       ما ا

ىل مشاعر ونرتكها للمجهول ...؟ ي جيعلنا نغلق الباب   ما ا

اء اهل اللكامت ؟ نومهها ٔاننا لسنا ٔاح ي جيعلنا نت  ما ا

 ٔاخنىش النظر اىل قلوبنا ...؟

  ٔام خناف ..

نا .. قة ف هنا ، ٔان جنعلها تعرب عن احلق رهبا ح لینا ٔان    رمبا ... رمبا خناف ٔان ننصدم مبقربة من احلروف اليت اكن 

ري ..  لعلها اكنت ستغري الك

ا.  ري م ري ...الك ري ، وخنرس الك  رمبا اكنت ستقرب املسافات ، متحي الظنون ، تقفل الباب يف وجع الشوك اليت جعلتنا نفقد الك

لنا ؟ سان بدا ي جيعلنا خناف التعبري عن إال  ما ا

اجاتنا ؟   عن 

نا ؟   عن احلیاة املوجودة ف

متزي ؟   عن ا

الف ؟   الاخ

  الصدق احلب ..

سكت عن احلق؟ ي جيعلنا   ما ا

 الظمل ؟ العبودیة ؟

 الاستغالل ؟ احلرب ؟ 

 القهر ...؟ 

سان ,  ا لیكون تعریف الاسان ال ا سلب م سانیة  رى إال  

 و احلب الحب ، و الضمري لكمة مل جتد لقاموس العرص طریق

دأ  دا لن جند لقلوب داع و ال لضمري م  .لك يشء مل یعد يف موضعه األصيل ، رمبا 
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افة الانقراض ، ىل  ا  سانی اتنا حتتظر ، ا  ح

ة،  س ، واقعنا مرسح ا كواب الم   ٔا

لهيا السالم ن ٔادم لتصبح الان جمرد ذكرى  ىل موت مشاعر اكنت يف البدایة صفة ل ا ك يف اخلتام   نض

  ملا ال جنرب یوما ٔان نقول ال .. ال للك ما ال یعجبنا

  ال للبعد .. ال لالفرتاق

الیة من احلب    ال حلیاة 

سانیة مصطنعة    ال ٕال

  ال حلریة مك 

  ال لضمري ٔاخرس 

  ال للظمل 

  ال لللكامت القاسیة 

شبه وطن ، ال لن ٔارىض ٔان ٔاكون وقودا لعروبة حترتق  مل ،  شبه   ال ...لن ٔارىض ابلقلیل ، لن ٔارىض 

كرس احلاجز بدا ،  جرب یوما ان تنادي ٔان ترصخ ، ٔان 

سمع رفع صوتك ...فالعامل مل یعد    ٔان جتعل لصوتك صدى ، لوجودك هدف ، جرب ٔان 

 جرب...ٔان ال ختاف

 جرب ...ٔان حتب

متزي  جرب...ا

رتاف  جرب...الا

الف  جرب...الاخ

 جرب...احلریة

 جرب...الصدق

كون ٔانت  جرب ...ٔان 

سان. كون ا  جرب...ٔان 
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ود سوداء   ق
انُ  األسَود ... َ ّ  هذا ا

َحُ  َشهِیِّيت  ...   یف

ُسیلُ  لعاِيب  اجلائِع ...   

 ٔاخُطو ٕالیهِ  خبشوع راهَبة .. 

متّدد حلظاُت  الزَّمنُ  اخلَائَِفة    ٔاغوُص  ِيف  ٔاعامِقه حّىت  الابِتالعِ  التّام...ف

ّة ِمن رَماِدي..  وأُبَعثُ  ح

دِيق  املَسُحور  ائع...َخ  بقعةُ  العمتةِ  َهِذي ..يهَ  ِمحَراِيبَ  املُقدَّس..َملَجِيئ  الضَّ

ه نَفِيس   س ف  ٔاحتسَّ

َاُجه  لكِّ  ما أُِریده ؤاح ىل التّفكري   ٔارى ذايتَ  الَعمَیاء قَد ٔابَرصت ِمن َجِدید ...ؤاُجِدين قاِدَرة 

 دونَ  ٔان ینُخر َصوُهتم يف َعقِيل  ... 

ِيل  ...  ِ ا َّ ِين  ا  أَو أَن ٔاَحتمَّلَ  غُثَاَءمه املَُكرر..فََضِجیُجهم َحيُجبُ  أَِن

غَواِيئ  
ِٕ
اَذَجة ِيف  ا اَوالِهتم السَّ َ  آه مكَ  كُرهُت  ُم

 الَٔلَتِحق ِبَذاك الَقِطیع ااَلٔهَوج .. 

َشغلُون بأَنُفِسهم َوَحسب؟   !ملَاذا ال یَ

ََساَطة..؟  ِلكّ ... ُون ٕاَىل  اهِتامماِهتم    ملَاَذا ال یَلتِف

الن ملسحوقِ  الغِسیل
ِٕ
اةِ  ا ..كَف تَذ ةً  َخسیَفة وُم رِیُدونَ  أَن یَصنَُعوا ِمّين  ُدم  عبثاً  

اِيت !!! .. ةً  يف اّختاذ  قَراراِت  ح بونِين  حرَّ  حيَس

ّطنة يف ِثیاِيب ..  ُراها م ّل َجَسدي..أَم  ك ود الّيت  َ  الُق  ٔامل یلَحُظوا ِت

اببة  ّ فهة اك َدة ..و  ٔاشُعر بأّين  غَرِیَبة َووِح

َشاِيل  من جعِزي.... َىل  ان دُ  القاِدر   ولكن هذا املََاكن یبَقى الَوِح

ىل ُمصوِدي.. ت الصعَبة اليت راهنَت  ّد ُت  التّ َ َ  الَعمتة َوا  فِفي لكّ  زاِویة من َزَوا
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اً  من نُور. اً  َصاف لَور صوِيت  نق َ  مّرة بعد مرة.. ُهنا فقط ی

 هنا فقط ٔاسَتِطیع أَن أَمَسح الّصدأ  َعن قلِيب  املُقَفل ..و ٔاهُتف قائ

ة..ٕانّه یعَمل !!!    للفر

 هنا فَقط َسأمتكّن ِمن ُمامَرسة طقوِيس  يف الُباكء دونَ  الاهمتَام بنَظرِهتم الّساخره 

لكّ  َرشاَسة...  ؤان ٔاقول هلم ال..ال 

 وجفأة.... 

یب  تنَكزين ذاكريت ألعود ٕاىل الواقع ا

الة ؤاخرج هبدوء... اع الالم س ق   ٔال

اً  لقدوم جدید .. و ركةً  الباب مف   

داً ... ن   ویدور الرشیطُ  الباردُ  ذاتُه مطبطباً : ال تقلقي ستعود

ق... فقط العمتة رمح من" ٔانّ  دامئاً  وتذكري  "...النور ین
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  هل ...
  ٔاجلس هوة يف ضائعة

  يل حممت ابت واقع يف احلیاة مللت

ا استزنفت حرب يف   يشء لك م

  حيمتلال وضع من

ي ملالا اجد ال بت ش كنت ا   لیه ا

 ! الصرب؟ مىت اىل

 ! ماذا؟ ام! رصاصة؟ صربي اخر هل رى

 ! ما؟ یوم سافرح هل

  احلیاة وسوداویة الاكبة اعتدت اين ام

  اقرٔاه كتاب اي يف اخلیال مدن اىل وواقعي نفيس من اهرب

 ... ولكن

هتي عندما   مويت انتظر بقوقعيت مازلت اين ارى ا

ي ة ادايت من ابت ا  ! وفايت؟ بعد سیحصل ماذا افكر ان الیوم

 ! السعادة؟ ستعود هل رى

ذكرين هل م شوارعها يف مضت اليت محص س  ! معري؟ ا

ینا؟ يف السود جحارهتا ستذكرين هل  ! ح

ي ملالوا ش لك من تعبت اين رابه  ...مات قد اكن یوما لیه عشت ا
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  معزوفة األمل
َحَ  اَعْهيِام ىل ِذَراَعْیهِ  فَ عَ  ،، ِمْرصَ  ...  األبواب َوَرشَّ

َاَولَ  ُعْوِدهِ  ىل انْقَضَّ  ُمثَّ  َ َرٍ  َىل َمْعُزوفَةً  ِلَی  ..  َصاِخب َو

  ،،، دقائق مخس مرور وبعد

ِه صوت بََداْ   ..  خمتنقاً  یضیق َمْعُزوفَ

َِّسعْ  مل اليت َكُحْنُجَرِته متاماً  دیث تَ  !  بَْعد لل

ىل ته تناُول بع..  َمَضٍض  و ِبع لكام یلَْعُهنا انَْفكَّ  ما اليت وج  .. !  َش

َذت ٔان ٕاىل  ..  قلِبه دقاِت  ٔانغام ىل تََرتاقَُص  ٔاصابُعه ٔا

ٔن هنام اجز ٔاو ِمْرَسالٌ  الُعودَ  و  ..  ب

َّه ٔاو دِ  متاماً ..  أَْصالً  – یُوَجد ال – ٔن َباِيهَ  ٔ  !  األربعني أَْش

ُره معها ومىض..  ٍف ونَیِ  دقائق عرش االٓن ٕاىل مىض  !  ُمعُ

ئا ئاً  وش َخب وِذْهُنه الُعودُ  تبادل..  فش  ..  الصَّ

الشیاً  صوته بدا ىتح  !  ٔافاكره ٔاصوات ٔامام م

 ..  بظامل ولسُت  مظلوم..  بطارح ولسُت  َطِرحيُ ..  جبارح ولسُت  جرحيٌ 

نب ٔس فِملَ  ُهبا ا  ! ؟ ٔایضا أُْرشَ

ا اكن قد ً  امجلیع بألسنة.. !  فصی ّدِ  .. !  م

یح َوَصَفهُم من بألسنة  .. !  ٔایضا ابلق

 ..  بأَْرسِها احلیاة عن شعر ٔان دون حتدث

دة َِيسَ  ٔانه ِيل  املؤكَّد من ولكن  !  تَناساها ٔاو وا

وامِ  ىل فََساِخطٌ"   " ..  هو ا

ح ح ومل ذراعیه ف ع..  قلبه یف  !  عق وأَْوَصدَ  األبواب وَرشَّ

َِّسعْ  مل.. !  ٔا ومحقاءٌ  َ د ِيل  ی َِّسع ومل..  ٔابواِبه ٔا َ نون عقيلَ   ی  ! . ا
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ث دمشق  ح
ذ طفوليت لمي الزهید م     واكنت 

  آمل ٔان ٔالقاها يف ٔاهبى 

ي یضايه عنفوان رجال األرض  بعنفواهنا ا

ساء ىل جامل لك ال  وجاملها الطاغي 

قة الیامسني قهتا اليت توازي ٔا  ؤا

هيا  ها ٔا يف طریقي القرمزي ٕا

  مسافرة ألحضاهنا

اول ٔان ٔاجرد نفيس من عباءة الواقع  ٔا

الم   ؤالتحف غیوم األ

 ٔاتأمل جسدها من بعید

ي ٔامىس حنیال   ا

دة ٔابناءها  من شدة جوعها لو

راحئة الرنجس وزهر النارجن ي اكن یفوح   ذاك اجلسد ا

ىل جعل وشیخ بلمح البرص♡ ٔامسع ٔانني األجشار ح  ي ٔاصبح یتف  ا

 وحنیب األرصفة الثلكى

 ٔاملح ٔارساب الطیور املهاجرة

   املنكرسة اجلناح!!!

  وا ٔاسفاه

  بدٔات غیويم متطر

 تالشت معاملي

اليم ل الضباب يف مدینة ٔا   و
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  رابه!!!

 هل ٔا يف دمشق؟ ٔام دمشق يف؟

  بدا لك يشء خمتلف

ة ، ٕاال من رمحة هللا  اجلوامع فار

ادهتا دلت  ائس اس   الك

ة ٔاجراسها هب ة   فمل تعد تصدح و تنرث الفر

دت ٔارى وجوه الناس ابمسة  وما

عة يف حف "هالون" سون األق  اكنوا مكن یل

هتم مار اليت سك  وبعد مشاهد ا

مل ماكن  مل یعد لل

ة ل لو   بدت م

امضة" لزيا"   اكملو

 جتمع احلزن واألىس يف مالحمها

ة من األمل سامة حشی ها اب  وخت بني ثنا

سمل   ٔامل ،، رمبا ضاق صربه فاس

لعت ثوهبا األبیض ٔنىث طاهرة   اكنت 

رمني سواد قلوب ا س ثواب    لتل

ٔم العظمية   ؤاصبحت قدوة ل

موع ة كبدها دون ذرف ا  اليت تفقد ف

ء ومشوخ لكل كرب ا  ىل جرا  حمافظة 

؟؟ رتا دمشق وا رتاك  ي ا  فهل هذا هو احلق ا

ناها يف حق ٔانفسنا وحبقك ؟؟  ما اجلرمية اليت ارك

ك ام اكنت خطیئ   
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ستحقني لك هذا العقاب  ال ٔاعتقد ٔانك 

  ولو اكنت اخلطیئة بذاهتا ٔانت

  مأامجل اخلطا ألج

ي متحي ذنوبنا  فه

  وٕان كنت الظمل بعینه

ك اح   مأاروع الظمل حتت ج

 فهو یعلمنا الصمود والصرب

 ♡!؟؟ مجیل صرب بعد تأيت امجلی األشیاء ٔاال
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 لهیب الشوق
بة السحیقة  محلت ت احلق

ق خبامئل الوجع، الشوق واحلنني ، بل م  مك يه ثق

اق اكهيل جفرجرهتا  محلهتا ، ٔاثقل الاش

 الطریق طویل ، جدا طویل

اق و احلنني انقه، الشكوا،  ماذا فعل يب الاش  ٔارید الوصول ٕاىل ٔاحضانه ، أل

مية به  ألمغض عیين و امهس  ، مك ٔا م

رى سیأيت القطار؟ ة. فهل    احملطة الیوم فار

لیه الیوم ال دون ان نلتقي تغلبت  ي   ال استطیع الانتظار  فالزمن ا

نا العذري ا و ح  اجل  قرة عیين انترصت لهیام

بيت ح حق  عندما سأصل سأف

رتاب ح جرو واحيك  عام فع يب الا  سأف

ش ي جيعلين ٔا انقك ألمش عطرك ا  ٔارید ٔان ٔا

 وطين  األنیقة ربتك املطر یالعب عندما عطرك
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  صفعة احلیاة
ك وینطفئُ  نور قلبك  هبُت  لكّ  يشء يف عی  عندما 

ه،   تصبح جمرد اليشء ٔاو جسد مييش هنا وهناك لكن دون رو

 ت الروح اليت ٔاْوَدعها يف ماكن آخر عند خشٍص  آخر يف زمانٍ  ما... 

ِك.. لنفِسك القدمية اليت تعمل دون لكل ٔاو ملل،  شتاُق  لرو  

 ت اليت تُفكّر ابألفضل دوماً .. 

اص  ة من نوع  ده ابَت  معا  ٔاما الیوم فالتفكري و

ة من الّرتهات ال ٔاكرث...  د ٔام ٔانّ  ُجلَّ  افاكرك ستكون مجمو شلك ج  وٕانِ  استطْعَت  جتاوزها فهل ستفكّر 

ظَریْك  حتتاج ملن حتّدثه عن هذا األمل،... عن هذا الَفْقد َجتولُ  يف 

ه وزید  كف ت ما  یه من اهلموم واملش دَ  ٔانّ  لك َمن حو    لت

ته،  ً  جداً  ٔامامه، ٔامام مش  ولرمبا جتد مشلكتك ضئی

ِك اليت تأىب ٔان تغادر،  ئاً  من رو  لتحملَ  ما تبقّى من جسِدك و ش

ُْسهِمُ  نظَرك يف يشء ما،  لس كقطعة صلصال  ىل نفسك، ختّبُهئم يف جوِفك... لت هم ٕالیك، تتكّور   تضمُّ

ري موجود،   ٔنك موجود و ىل لك ما تعانیه يف هذه احلیاة  ىل لك مآسیك و  جتولُ  خباطِرك 

ذ زمن...  ادرك م ك رمبا هنا وبعضك االٓخر   بعٌض  م

هيا ال تقوم بأي يشء؛  ِلعك دوامة احلیاة ؤانت تنظر ٕا َت، تضیع، ت ش  ت

سیط الیوم...  ر ولو  ك ذا ٔا ُسك ومل یعدْ  ٔاشدّ  يشء اكن یؤر ف اس ْت  ٔا ّ  لقد تب

ىل اسرتجاعها،  یك الرغبة ٔاو رمبا القدرة  ست  هئة ول شعرَ  بنفسك   مك هو مؤمل هذا الشعور، ٔان 

ك ٔان تعطَهيا إالْذن!  ظرُ  م ٔهنا ت  بفع هذا تقول للحیاة هّیا افعيل ما شئْتِ  لسُت  آِبه... و

.. ِ كون قد ٔارْحَت  نفَسك ؤازْحَت  قلیالً  من ثقل احلیاة عن اكه ّك هبذا الشلك   لك

  لكن ماذا بعد لك هذا الرشود وهذا الّاليشء، 

؛ ت من لتوقظك دا يف تدّوي لصفعةٍ  الوقت ِحينِ  ٔامل حَ  يك احلا ك؟ ما لكّ  یيضءُ  الشمِس  لنورِ  قلبك تف  !...ف
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اسب للحیاة   یوم م
  " الاستقرار من القلیل ولو النفس يف یبعث مجیل، فهو اكن ام الروتني ان" يل قلت یوم ٔاتذكر

ي الروتني هذا لك مع    الاستقرار، بعدم شعورا ازداد یألكين ا

  ! ایضا وخواطري افاكري، انت، احهبا، اليت الاشیاء الاحصاب، يشء لك من انفر بت

و وحقدا مصتا اكرث اصبحت   ! وج

قدمة مر اىل وصلت فقد طوی حماوالت وبعد الفراش من هنويض عند الیوم   ! اعرفين ومل املرآة اىل نظرت التب من جدا م

ين ئا...اخر خشصا حسب   !وتوحشا وسوادا معقا اكرث..اخر ش

ي وغسلت امهیة الامر اعط مل  لج مباء و ٔن شعرت م ي لك و كرس و االة دون املنخفضة حرارته من س   !  م

ذها ٕاين مع جدا لوة وجعلهتا القهوة رشبت   ! مرة اح

   الكريس ىل اللحم وضعت و الطاو ىل جلست

ة یدي ان تذكرت تناويل واثناء نباتیة كوين رمغ اباللك بدٔات س اببة بدم م لهتا اليت ا ل ق   قلیل،، ق

سخ الاصبع مع مفي يف اللقمة دسست تلقائیة وحبركة   !  شعور دون اكرث هنم والكت امل

ست اخلارج يف املنخفضة احلرارة درجة ورمغ سوداء، ومحرة وردیة ك واضعة تربجت بعدها ة ثیااب ل   ! وخرجت حبتة صیف

  ! السري عكس رست

  ! املرور اشارات لك جتاهلت

ري الكت ات، من الك د انظر ومل املثل   ..أل

دهشة مهنمكة كنت   ! حويل الاشیاء هذه لك رؤیة وم

  ! حويل ملا مقارنة صغري مبدى لتفكريي خبوف شعرت

ت اىل دت لته الب    النافذة، رب ود

ست مث    ابلسقف، مشدود حببل عنقي وربطت ي فستان امجل ل

م ليك   ! "واقفة ا

د مل وبعدها،،،،،  "اتذكر ا
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  لی رهیبة
ة شعرت ٔاهنا من ٔاطول اللیايل اليت عشهتا ,  مّرت لی ابردة وكئ

ل!  س ,ؤاوهام ٔاّرقت مضجعي وفرضت نفسها كضیٍف  ثق فرقة ..ختللهتا كواب  مل ٔامن فهيا ٕاال حلظات م

ّرن يف ٔاذين .. اليت  زامن ذ مع صفري الرحي ,و قطرات املطر اليت تصفع النافذة الزال صوت   

ال ٔايم اليت تعبت جفأة ونقلت للمشفى ..   عندما هاتفهتا يف املساء ألسألها عن 

ئًا مثینًا جًدا،  شدة ..ٔاشعر ٔاّين  فقدت ش ىل صدري  ض  ئًا  یق ين ٔاهنا خبري ..لكنّ  ش  طمأن

يل قد توقف.. دعوت هللا كثًريا رمغ ٔان معظم لكاميت جتمدت ؤابت مالمسة شفايه .. يت قد انفرطت ,ويشء بدا  قالدة ذكر

اع نفيس , عهتم ٔان لك يشء خبري ..لكين جعزت عن ٕاق هتم ؤاق  مل ٔاعرف حىت مباذا ٔادعو ..شعرت بقلق اخويت فطمأ

سلل معها اخلرب الیقني ..لقد ماتت! .. وط الفجر  سللت خ ني   و

مك توجعوها حبزمك .. لت مساء األمس ..ال داعي للحزن  ٔاوالد ..ال تبكوا فٕا  ر

ت هبم .. ٔ  الب رددها البعض ممن ام عرثة ابت  ور ..لكامت م ان دورمك لتمكلوا هذا ا مهتا يف احلیاة ..و هتا و  يه ٔامكلت رسا

ا عزاء!   سیقام يف بی

ل ٔان یأتوا بأيم .. ات مضت ق  بضع سا

ش قصةً  ٔاخرى !  رودة ٔاجسادمه ..وها ٔا الیوم ٔا ث املوىت وعن   مك قرٔات ومسعت القصص عن ج

ها .. اط هبا الثوب األبیض لیعكس بیاض و ها مرشقًا وقد ٔا  اكن و

لهيا آخر نظرة،  ّلها آخر مرة.. ؤالقي    جاؤوا يب ألودعها ؤاق

املك..  ري  املًا  سكن  ىل ؤاحبّ  ما مت مث یبعدوه عنك ل ٔهنم یعطوك بضع دقائق لتودع ٔا  و

ًا .. حين دفئًا وح ي طاملا م ها البارد ا  ؤا اليت مل ٔاحمتل یوًما بدوهنا ..ال رغبة يل برتكها ..ٔاو الابتعاد عن و

لّ  ذ خيفف عين وطأة غیاهبا،  ئه يف ٔادراج ذاكريت ورسادیب قليب   كنت ٔارید ٔان ٔارسق بعض مالحمها وطیبة قلهبا ؤاخ

لكامت قلی  ىل ٔاذهنا ومهست لها  سمعين فوضعت مفي  ربوين ٔاهنا   ٔا

ها البامس .. ربايت حىت ال تبلل و دهتا ببعض األشیاء ؤا ٔامسح   وو

ل مواراهتا حتت الرثى  لهيا ق ها وذهبوا لیصلّوا   غطوا و
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كِ  يف الّرثى.. ٔانّ  الكواكبَ  يف الّرمال تدور..  ل دف ايل یقول: ما كنُت  ٔاحسبُ  ق  ولسان 

ئًا یغري هذا الواقع ..  تلفّت حويل لعيل ٔاجد ش

ايم،  امجيت يف م يس اليت اعتادت  ل كواب ب م  لعل لك ما ٔاّمر به اكبوس كئ

هتي ..  لعلها كذبة وت

ًا سواها..   لكن لك يشء اكن ح

 لكّ  يشء ابهت وابرد, 

 لك الوجوه من حويل تبيك.. 

ظريّ  مهنا   ٔ  .كنت ٔارید ٔان ٔارصخ ٔان ٔاعیدوها يل قلیًال ...دعوين ٔام

  ! ٔایًضا وخمالبٌ , وراحئة, طعم للموت ٔان ٔاعرف اليت األوىل املرة اكنت

دك لكين   ..  األمل  حمیط يف األمل بقارب وأُحبر وٕامياين صربي سأتق ٔانين ٔا

ي الیوم ذ یأيت حىت يت  به نلتقي ا ی   ..  ح

  ..  دامئًا يل ومواساتك نصاحئك سأتذكر

مل ال ٔانين رمغ ها متنحیين اليت امجلی األشیاء لك وغیاب غیابك ىل سأعتاد كیف ٔا  .ا
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ًَذاْ  َْ  َْسْاهُ  ٕانً  َح َ َْ  َمْان َْسْا َ   ی
ــاُق ... یين ٕاَلْیك وال ٔاْعـلـم’ ملا ٔاْش  ٔاتـْـَعَبْين  جــداً  َح

ُْرِهـُقين... َ  التفاصیل الَصغرية  ْ ْين جــدا" ِذْكریــــايت وت   ٔاتـْـَعَب

ْهُ  َحَىتْ  تَُمْوت ُْشَفىْ  ِم ي لَنْ   َ َطـان ٔا ك َمكََرِض  الَرسَ   ٔاتـــَـذكرُ  مرة ٕانًكَ  قلَْت  لـــي ٕانً  احلــُـبَ  مرٌض  ُممیت وٕانًين ٔاْسُك

َة ُمًسِكنْ  ِدیثكَ  مــَــــــعي هو ُجْر َ  و

َْت  ِمينْ  ..ُربــَــــــــــــــــَما!! ـَُرْاكَ  ُشَف َاْ  ســَــــــنة ٔاتــــ ََىلْ  فـــِـــــَرْاقُ   واالٓن َوقَدْ  َمرً  

َْاُرْوَهاْ  لــَــــــــكْ ... ْاتَكَ  َمعَ  َمنْ  ٔاوَمهَْتين ٕاًهنُمْ  ٕاْخ ـــــــَ ُش  َح ُكَ  ِمنْ  بَعـِـــــــیدْ  ؤانَْت  تَِع  وِلَماْ  َالْ  وَهاْ  ٔانــَــــــاْ  ُاَرْاِق

ْملَُ  ِلَمْاَذاْ  ُلكً  َهَذاْ  الَشْوُق  َتِمرْ  وال ٔا َْس َُكنْ  َرُجال" ِكَفْایــَـــــة ِل َْبُتكْ  ..لَمْ   ْملَُ  ِلَماْ  ٔاْح َكْ  وال ٔا كنْ  َرُجال" ِكَفْایــــَــــة ألِح  ملْ  

 ٕالَـْیكْ ...

َتِطْیعُ  اخلََالَْص  ِمنْ  َهَذاْ  احلُــــــْب .. َْس ُبكْ  وال ِْيلْ  ُحتِ ـــَـْاةٌ  ِم  ٔاتًَذَكرُ  َمَرة قُلَْت  لـــِـــيْ  ٕانًكَ  فَُخورٌ  ألنًكَ  َجَعلَْت  فَ

ةَ  عــَـــــــَذْاِيبْ !! َ َ َْشُعر ِب  ٔأاحنُ  ٕاَىلْ  َمنْ  

ِجعا" ِجــــــــَدا" یَْوَمهَاْ  ْنيَ  ٔاْمجَلْ  ِعْندَ  ِفَرْاِيقْ  َوقَدْ  كْنَت  ُمْزنَ ِ َْزَدِهرِنَ  وتُْصِب َْىسْ  ِعْنَدَماْ  قلْت لـــِـيْ  ال ٔاُحب’ ٔانْ  ٔاَرْاِيكْ    ال ٔا

َتِطعْ  ٔانْ  ُختْفي ٕاْحَســـــــــاَسكْ .. َْس  ولَمْ  

 ٔ َ تَِحُق  َرُج َْش  ِمنْ  ُدْونَكْ  ٕاٍينْ  ِفْعَال " ٔاْس تَِطْیعُ  الَع كْ  ٕاٍينْ  ٔاْس َِت  لـــــــَ ْلَ  ٔانْ  ٔاثْ ـــَـْفِيسْ  قَ ََت  ِل َْ  ٔاحـَـــــْاِولْ  ٔانْ  ُاثْ   ُطْولَ  الَوْقْت  َؤا

ـُــــــــــــــــُرْوْب .. َُكنْ  یَْوَما" َرُجَال " مـَـِعيْ  ..ٔاْقَىصْ  َمْاتَُقِدَمهُ  لـِيْ  اله َتِحُقكَ  ٔانْْت ...ألنًكَ  لَمْ    َوَالْ  ٔاْس

ئَلَِيتْ  َوِيفْ  َهنَْایَةِ  األْمرِ  َهتَُرْب  ِمنْ  ٔاْس ََىلْ  الَكِذْب  ..َوِعْنَدَماْ  تَُعْودُ  ِمنْ  ُهُرْوِبكْ  ٔایَْضا" تَُمْاِرْس  ا  اِلٔنًكَ  ُكْنَت  تَُفِضلْ  الهُُرْوْب  

 تَْضَطرُ  ٕاَىلْ  الَكــــــــــــــِذْب ..

َْكِذْب  َولَِكنْ  ٔاْوِمهُ  نَْفِيسْ  ِبتَْصِدیِْقكْ  َْكُذُب  ِفْهيَاْ  .. ُكْنُت  ٔاْعرُِف  ٕانًكَ    َواملُْشِلكَةُ  ِيفْ  ُلكِ  َمًرةٍ  ُكْنَت  

ءٍ  اِبْلَكـِذِب  ٔایضا"ِلَتْحتَِفظَ بــــِـــيْ  .. َِفظَ ِبكْ  َؤانَْت  اِبلُْمَقْاِبلْ  ُكْنَت  تَُعْاِلجَ  ُلكَ  َيشْ  ألْح

ََيلْ  َْكِذُب   ُكْ .. ؤانَْت  ُكْنَت   ََىلْ  نَْفِيسْ  اِلٍٔينْ  ٔاِح َْ  ُكْنُت  ٔاْكِذُب   ٔ َْب  ..فَا َْكِذْب  ِلنَْفْس  الَس َْ  َاكْنَ   ْ َ ِ  

َلْ  اخلََساَرةَ  َمهَْماْ  َلكََف  األْمرْ  ... تََتَق ء وَالْ ُب  نَْفَسكْ  ٔاْكَرثَ  ِمنْ  ٔايِ  َيشْ  اِلٔنًكَ  ُحتِ

َكْ  ... ُبِينْ  ِبطـــَـــــــرِیِْق  لََقدْ  ُكْنَت  ُحتِ
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 ِ ُ َكْ , ِحبُِبكَ  ِلَتُم َ ِن ْ َ ََتكْ , بأ َِينْ  ولَِكنْ  ِبَمَزْاِج َْب َلَْكَهتَاْ  ..لََقدْ  ٔاْح ــــــَْاِءكَ  ٔالِيتْ  ٕاْم دَ  ٔاْش َ تَِينْ  ٔا  ٕاْعَتَربْ

َْت  ٔانْ  ُحتََبِينْ  َِس ًكَ   ُِلكِ  َمْاَذَكْرْت  لَِك َِينْ   َْب َیْانَِتكَ ............ ٔاْح ِكَ ,ِخبِ َدْا َِكِذِبكْ ,ِخبِ َِشهَْوِتكَ , َیاءْ ,  األْش

َكْ ......... ْ ْســــــَــــــــــــــــــْاِن  اِبٕ

َْسْاِنَیةِ ..قُلُْت  ِيفْ  نَْفِيسْ  ءٍ  َجَعلَِينْ  ٔاْجنَِذُب  ٕالَْیكَ  ؤاْشُعرَ  اِبألَمْانِ  َمَعكَ  ُهوَ  َحتَُدِثكَ  َعنْ  إال  ُرمغَْ  ٕانً  ٔاَولَ  َيشْ

... َ َْسْاِنَیةِ  ِبِص یَُمُت  ِلٕال َتِحْیلٌ  ٔانْ  یُْؤِذیِْينْ  ..لَِكنْ  ُلكً  َمْافََعلَْتهُ  َمِعيْ  َالْ  َخشٌْص  یَُفِكرُ  ِهبَِذهِ  الَطرِیَْقةِ  ُمْس

ـْـــــــِهبُنَاْ  ..... ُش ءٍ  َالْ   َِيشْ  َماْ  ٔاْسهَلَ  ٔانْ  نََتَلكَمُ  

ـُــــــْب !! َ  اِبحلـ َ ُُض   ْ َ ء َمْاَزْالَ  قـَـــــلِْيبْ  ی  َوالَغرِیُْب  اِبألْمر ُرمغَْ  ُلكَ  َيشْ

 َالْ  ٔاْعِرُف  ٔاَهَذاْ  ِمنْ  ُحْسنِ  َحِظكْ  ٔامْ  ِمنْ  ُسْوءِ  َحِظيْ  ! ٔاوْ  ُربََماْ  ِمنْ  ُسْوءِ  َحِظكَ  ٔانْْت  ِلَزيِیْدَ  ِعَقْابَكْ  ..ألًينْ  َوْاِثقَةٌ 

ُ  َربــــــِـــــــــــيْ ..... َ ََدْا ْدُ  َربــــــِـــــــــــيْ .. ٕاًهنَاْ    لَنْ  یَُمَرُلكَ  َمْاَحَصلْ  ُمُرْورَ  الِكَرْامْ  ..ٕانًهُ  َو

.. ْ ِ َْ  َوْاِثَقة ِمنْ  َذ ْ  ٔا ِ ِْس  َمعَ َْالُ  َجَزْاَءكَ  ِمنْ  ِج َ تَِينْ  ٔالَْف  َمرَ  ةٍ  َوَس َلَْتِينْ  َوَذَحبْ  ٔانَْت  قَ

َلْ ..ُربََماْ  َهَذاْ  ُخيَِفَف  َعْنكَ  قَِلْیَال .. تَْق ْ  ِيفْ  املُْس َ َْا َلًْمَتِينْ   ٔانْ  ٔاَجتَنَبَ  ٔاْم  لَِكنْ  ٔاتَْعملَْ  ؟ ٔانَْت  

َْ  ٔایَْضا" ٔاْجَرْمُت  ِحبَقِ  نَْفِيسْ  ..لــــَـــــــــــِكنْ ... ِِرُىء نَْفِيسْ  فَأ َْ  َالْ  ٔا  َؤا

 .َربـــِـــــــــــــــيْ  ِيلْ  یَْغِفرَ  ؤانْ  ِنلَْتهُ  ٔاُكْونَ  ٔانْ  ٔاتََمَىنْ ...... ِعَقْاِيبْ  ِنلُْت  ُربََماْ 
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 مضهد ىف عشقك
 

اتئه شارد حزين مأ خوذ بسحرها يتخبط ذهىن بأ س ئهل عديده كيف ىه؟ ماهذاالسحر الغجرى عينهيا تطاردىن 

ايامن ذهبت نعم احهبا ولكنىن ال اقدر عىل البوح بأ مسها الحد مفا ابكل انت ايصديقى الوحيد اذلى امتنته عىل رس 

ال ايصديقى فالسفر مل يشفىن جيعلىن  فؤادى ارشدىن ىك اختلص من عشقها

 اعوداكرثشوقا"لرؤهياوعنادهاولالبتسامه الىت حتول خريف اايىم ربيعا" صوهتا الهامس هو مقطوعه موس يقيه.

 

نعم سأ بقى قواي" سأ جتلها ولن تمتلكىن خطيئه احلقد واحلسدوالغريه من الرجل اذلى س تختاره ليشاركها العمر لك 

قابلهتاابالمس وتعرثت اللكامت بني شفىت من جديد ومتلكتىن خطيئه احلقد والغريه مك  هذا اكن حمض خرافه فقد

اان معذب ايصديقى جراء عشقها فالقرب من حبيبىت عذاب موت اللكامت عىل الشفتني ويقيىن بأ نىن سأ موت 

جر اوالقرب من عىل اشواىق وىه ال تعمل انىن احد شهداء عشقها والبعد عن عيهنا عذاب اه مك اان معذب فاله

 حبيبىت عذاب؟

 

نعم سأ مترد عىل أ شواىق وأ ثور علهيا واخربها بعشقى لكنىن عدت من جديدعاجزا" اماهما لقد مرت جبوراى مل 

مك غريب العشق اي صديقى  تتذكرىن اان ذكل الرجل اذلى يقىض ليهل ينظر اىل القمر ويسأ ل ملاذا حيهبا ختيل 

ن من هويت مفا ابكل بعاشق ال يقدر عىل البوح برس قلبه واميانه بأ ن يطاردك فيبقيك عاجزا" عن العيش دو 

 املوت اقرب اليه من ان تعمل حبيبته.

 

لقد ارتضيت ان تتحمك ابلقلب وجتعلىن جمرد ميعاد قابل للتأ جيل ىف جدول مزدمح وتكون ىه احلامك واجلالد 

بفنون الشوق ىف اول السطر واان ىف أ خره  امنت هبا حىت لواكن حمكها عىل هو املوت اه كاماان ااننيا" فهىى

اجبىن ايصديقى التصمت فصمتك يقتلىن ااننيا" ام جمنون هبا ان اردت ان تتجاهل سؤاىل اجبىن هل حتبىن؟ 

ومل ميكنىن القدر من ان احتل جزء من قلهبا اه منىك ايحلوىت من اان   هل تشعربوجودى ؟ ام انىن كعابر سبيل

 حبيبك'.من اكون ان مل ترتضيىن 

 أ  اعلن عشقى لىك ام اموت عىل اشواىق؟!

 

 صديقى اذلى امتنته عىل رسى ان مت اريدك ان تذهب حلبيبىت وتعطهياخطاىب وتبلغها بعشقى وانىن امنت هبا.
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 اوصيك ان حترق جثىت وتنرث الرماد عند انفذه غرفهتا او بطريق متىش هبحبيبىت.

 

 

 مك مجيهل الاايم معىك ايحلوىت                                                                                     

حبيبك اذلى اغزتل معره                                                                                    

 برؤايىك

وسعادته ىف ابتسامتك احبك                                                                                    

 حىت اجلنون

 واميانه بعشقك ابقه قتيل هواىك                                                                                  

ايس يدىت عن رجل فتىش                                                                                   

 افقتديه العقل

 متىن ان حيرتق بني كفيك                                                                                  

الحتزىن حبيبىت فأ ان مل اس تحقك                                                                                  

 يوما"

 لقد جربت ىف العشق اكفه احليل                                                                                 

 وايقنت بعجزى امام حبك                                                                                

 ولكنىن مضيت ىف عشقك بقرارى                                                                                

 احبك.......سأ رددهاحىت املوت                                                                                 

 د اانحبيبىتمضه                                                                                 

 

 ايناس الليىث                                                  
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ـيدايـالفـــراقتـــراجـــ

 

لتقيناـأ ولـنظرة,ـاكنتـالشمسـتقبعـيفـمنتصفـالسامءـباكملـحضورهاـاملهيبـالطاغيـرمغـختلهياـعنـــ عندماـا 

أ ذكرـأ نـال رضـقدـأ سقطتـعناـعقوبةـاجلاذبيةــ‘كاحلرارةـلتشهدـميالدـطفلناـاجلديدـيفـصباهحاـغريـاملأ لوفـذا

وـتركتناـحنلقـمعًاـمعانقنيـلكـمعاملـال فقـالبعيدـمنـأ طيارـوحسبـوأ مقارـومشوسـوجنومـوارتفعناـوارتفعناـا ىلـ

أ ذكرـأ نهـ‘ـتشعـيفـأ رجائهـوتفرقـيفـزواايهـاحلبـوادلفءـحيثـالالماكنـحىتـحسبـالكونـأ نناـمشسـجديدة

تراصتـبعضـالغيومـفوقناـوبدأ تـمتطرـيفـمصتـحتيـعربهـلقاءانـاملقدسـ,ـملـيكنـمطرًاـويفـغفةلـالصيفـ

عتياداًيـ الـقلبيناـاملرهفنيـلمينحناـطقسًاـاس تثنائيًاـيفـا  ذاكـ;ـفهوـملـيتساقطـعىلـأ يـشئـسواانـوملـيبللـمناـا 

تتخللهاـجداولـاملاءـاليتـترتقرقــأ ذكرـأ نـال رضـقدـأ نبتتـمنـحتتناـخامئل‘ـخرقـمجيلـلقواننيـالفصولـال ربعة

وتزيهناـالورودـالسحريةـاليتـنسجناـمهناـلبعضناـأ طواقًاـمضمخةـبشذىـحبناــ‘اكجلنيـعندماـتعانقـأ شعةـالشمس

ـالرسمديـالوليد.

ـ

بلـاكنـموسامًـمنـالفرحـالزايهـأ ثبتتـفيهـالطبيعةـأ نـلكــ؛ملـيكنـلقاؤانـذكلـعاداًيـبلكـتفاصيهلـاجملنونةـتكل

حلظاتـلقائناـتكلـرمغـقرصهاـ‘ـئـيفـالكونـقابلـللتحررـمنـقبضةـالقانونـا ىلـفوىضـاجلنونـوعبثيةـاملصادفةش

اكنتـمعرًاـحافاًلـلنـيتكرر,ـمعرًاـتغريتـفيهـلكـمعاملـالوجودـمنـحولناـمثـزفتناـيفـموكبـهميبـكعروسنيـيفـ

ـبالدـالعجائب.

ـ

لناـدوامـاللقاء,ـأ نزالتـأ شدـالعقوابتـعليناـوحامكتناـبقانونـولكنـليسـمثةـيفـاحلياةـماـيدومـول نـاحليا ةـملـتشأـ 

)للكـلقاءـفراق(ـذكلـالقانونـالقايسـاذليـالـيسقطـأ بدًاـعنـأ يـعالقةـيفـال رضـبنيـاثننيـأ وـأ كرث,ـوكامـ

فرتقناـيفـطقسـبالـلونـبالـطعمـوالـراحئةاـ  ادـلكـشئـترسبلتـفيهـال رضـتضاريسـاحلزنـالوعرةـوعـ‘لتقيناـا 

وضعناـيفـمتاهاتـاحلياةـالسحيقةـدونـأ نــ‘هكذاـافرتقناـبلكـتكلـالرتاجيدايـال لميةـ‘ا ىلـجسنـالعادةـواملأ لوف

عدتـأ انـا ىلـكهفـوحديتـحزينًاـأ جرجرـأ ثوابـمأ سايتـوـأ محلـيفـطياتـقليبـأ كوامًاـمنــنعرفـلناـعنوان.

عىلـحيايتـمومسـمنـاجلفافـوـجتمدـمنـحويلـلكـشئـوأ انـذكرايتـلقائناـل قتاتـعلهياـا ىلـحنيـلقاءـأ خر,ـحلـ
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مالحمكـل سطيلـبنارهاـيكـالــأ شعلـذاكريتـببعضـماـتبقىـيلـمنـثقابـ‘مزنوـيفـكهفيـأ رجتفـيفـبردـانتظارك

ليك. ـأ موتـخمتنقًاـحبنيينـا 

ـ

فهياـأ نـأ برحـكهفـأ حزاـ‘مرتـال ايمـوال عوامـعىلـقليبـحقبًاـمنـالعرصـاجلليدي أ نـتربحيينـملـأ شأـ  ينـوـملـأ شأـ 

اكنـأ كرثـماـيؤملينـهوـأ نينـملـأ كنـأ عملـعنكـأ يـشئـوملـأ كنـأ عرفـهلـكنتـتاكبدينـأ المـالفراقـوــ‘لقاءـادومن

الـأ هناـظلتــ‘تسكننيـمنايفـالقلبـمثيلـأ مـال ملـأ كنـأ عرفـعنكـسوىـاذلكرىـاليتـعىلـالرمغـمنـا هرتاهئاـا 

وأ انـيفـخضمـعاصفةـأ اليمـوأ حزاينـاكنـيفـقليبـبعضــتتحتفظـببعضـبريقهاـال ولـوـبعضًاـمنـأ ملـاللقاء.

ماءــاال ميانـبأ نـال مطارـميكنـأ نـتتساقطـيفـأ وجـالصيفـوأ نـال زهارـميكنـأ نـتتفتحـيفـوسطـالصحراءـبال

نعمـلكـهذهـمعجزاتـولكنـاال ميانـاخلالصـالصادقـهوــ؛وأ نـال رضـميكهناـأ نـتعانقـالشمسـدونـأ نـحترتق

وابلرمغـمنـلكـس ننيـاليأ سـوالقحطـتكلـعادـأ ملـاللقاءـحيدقـيفـحيايتـمنـخاللـرشخـأ حدثهـ‘ـأ بوـاملعجزات

أ نـيضحكـلهاـالقدرـلتتفحـيفـحياتناـعشقًاـونبتتـيفـحصراءـقليبـزهرةـلقائناـيفـانتظارــ‘يفـجدارـاملس تحيل

ـوعبق.

ـ

مياينـالعميق فاال ختباءــ؛وبعدـس باتـطويلـقررتـأ نـأ خرجـمنـكهفيـاجلليديـذاكـل واجهـأ قداريـلوحديـاب 

نتظارـاحلزينـيهـاملأ ساةـاحلقيقية وكامـقالـأ حدـالفالسفة:ـيفـانتظارـالشمســ‘منـاحلياةـودفنـقلوبناـيفـرمالـاال 

هكذاـخرجتـل واصلـرحةلـالنضوجـيفـاجلليدـيفـانتظارــ‘تعملـكيفـالنضوجـيفـاجلليدـالـالتجمدـفيهعليناـأ نــن

خرجتـل نـاحلياةـالـتنتظرـل نـالعمرـمثلـالقطارـالـيسعهـالتوقفـكثريًاـعندـاحملطاتـاخلاليةـيفــ‘الشمس

أ نـترشقـبعدـانتظارـوـأ نــبعدـعرصـالصحوةـهذاـاكنـالبدـللشمس‘ـانتظارـراكبـرمباـاس تغلـقطارًاـأ خر

أ صبحـيتعاىلـبأ عاميقـهاتفـاللقياـوـهتبـيَفــ;ـل نـاال ميانـالصادقـبشئـماـهوـرسـحتقيقه.ـتتحققـنبوءةـقليب

فذاتــ‘ومكثلـلقائناـال ولـاكنتـالصدفةـأ مـاللقاءـ‘رايحـمومسـالفرحـاذليـس يعودـليعتنقـأ ريضـمنـجديد

كنتـلكامـتقدمتــ‘الـأ علمهـرمباـاكنـماكاًنـيفـجغرافياـالقلبـالـال رضصدفةـكنتـأ سريـيفـطريقيـا ىلـماكنـماـ

توقفتـالـشعوراًيــ‘خبطوايتـتزايدـيفـأ عاميقـهتافـاللقاءـا ىلـأ نـمسعتـجفأ ةـصواًتـيشقـمصتـالطريقـويناديين

نهـصوهتاـنعمـصوهتا نـوقعتـعيينـعلهياـحىتـتسمرتـاكلصمنـدونـحراكـوشعـرـ‘وحصتـيفـداخيلـا  تـبأ نـوماـا 

أ عضايئـلكهاـقدـتوقفتـعنـالعملـعداـقليبـاذليـظلـينبضـبقوةـحىتـخلتـأ نهـس يغادرـصدريـليس تقرـ

نتظارـاذليـعش ته قرتبتـمينـرويدًاـرويدًاـوـعىلـوهجهاـابتسامةـذوبتـلكـجليدـاال  قرتبتـمينـ‘ـبصدرها,ـا  ا 
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ولكينـملـأ شعرـبذكلــ‘بلكـجنوهناـذاكـوعانقتينـوأ انـماـزلتـصامنًـدونـحراك,ـأ شعلتـلكـتفاصيلـلقائناـال ول

أ حسستــ‘أ حسستـبأ نـشيئًاـماـبينناـقدـتغريـوملـنعدـكامـكناـ‘الفرحـال ولـوبداـيلـأ مرـلقائناـأ كرثـمنـعادي

نتطار لتقيناـبعدـلكـمأ ساةـالفراقـتكلـاليتـعش ناهاـأ وـابل حرىــ‘بأ نـطفلناـقدـرحلـعناـبعدـأ نـملـاال  وبعدـا 

ـمعهـمناـعنوانـال خرـوـلكنـليسـولكنـالفرقـهذهـاملرةـأ نـدلىـلكـ‘نفرتقـمنـجديدعش هتاـلوحديـعدانــل

ـقلبه.

ـ

ـ

 

 

براهميـعبدـهللا  عالءـادلينـا 
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 حيدث

 

حيدث كثريا أ ن تتوقف احلروف عند خمارهجا ونقف صامتني رمغ مك اللكامت اليت تس ترصخ فينا أ ن أ خرجوان من 

 قلوبمك لعلمك ترمحون !

حيدث أ ن يمتلكنا الشعور ابحلب فناكبر عىل قلوبنا اليت اصابهتا سهام العضق واش تعلت احلرائق فهيا دون مربر 

.. 

من حنب، وشغفنا هبم ،وسعادتنا بقرهبم خلف لكامت مهبمة مرمزة ال تسمن وال تغين من نداري لك خوفنا عىل 

 جوع.

  حيدث أ ن تتغري تفاصيل ادلنيا بأ رسها معنا و تتغري أ لوان حاكايان

  ونسري يف درب احلياة مطمئنني فقط ل هنم برفقتنا

ل ننا نعمل يف الهناية اهنم ليسوا لنا كام  حيدث كثريا أ ن نغار بشدة من لك ما حييط هبم وندعي السذاجة املطلقة

  حنن هلم

  لنتفادى جحم اخلالف اذلي س يقع عند مواهجتنا ملشاعران هلم

حيدث يف العمر مرة أ ن تلتقي يف هذه ادلنيا بشخص تكتفي به عن لك البرش ، وأ ي حماوةل لكرس ذكل تراها 

 خيانة غري مرشوعة !

  ه ابالمان اذلي بت ال تلمسه يف حياتكتس تغين به عن لك ما حييط بك ، حتس مع

  حيدث أ ن ال يكون هذا الشخص حبيبا

 حيدث أ ن يكون كل صديقا ليس أ كرث...
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 لسة حتت ضوء القمرج 

 

يف معري مل أأجد القمر قريب من الأرض هكذا ..غاب قوسني أأو أأدىن من خط الأفق ...بني السامء والأرض 

...واكن أأمايم وأأان أأمارس نزع اهلموم يف املمىش ...فلك خطوة أأدفن فهيا هام قدميا ...فليك أأعيش مع من مه حويل 

أأتغاىض وأأدفن وأأجامل ،التغايض وادلفن مههام بس يط ...أأما اجملامةل صعبة أأحياان ...كأين منافقة ..اكذبة ،جيب أأن 

نه شعور حزين ومفرح يف نفس الوقت ...وأأان أأشاهد القمر  تريد مصلحة ...وأأان ال أأريد سوى العيش بسالم ..ا 

ليه ...والن اس تقول ما شاء هللا .س بحان هللا ...وأأان أأقول قرص كبري فيض حماط هباةل ذهبية ...الأطفال يشريون ا 

ىل عاملك الفيض ،أأريد أأن أأمسك حوافه وأأقفز بداخهل من هول الضيق اذلي أأان  نتشيل من الأرض ا  هيا ا 

 فيه....!!! لقد ضاقت عيل الأرض باكملها ..وأأردت أأن أأفضفض للهواء الطلق ...

برهة عىل كريس وضع بغرض التعب ...وأأترك وهذه عاديت أأميش حىت متل قدماي من جسدي ..مث أأجلس 

 العنان لتفكريي حيذف ما يشاء !!...

 ولكن هذه املرة صاحبين القمر يف خلويت ...فظرت هذه اللكامت :

 جلست وحدي يف الظالم بعد أأن س مئت لك الأانم ..-

 اس تغرب مين القمر ،و وجه ضوءه كأنه يسأأل ابس تغراب واس تفهام ؟؟-

م ؟وعذبك عشقك وقلبك الولهان ؟مل تغادر دموعي مقلتاي ..والقمر يقول :هنا السالم هل قست عليك الأاي-

صعدي وبويح لن يسمعك أأحد ...  ...هيا ا 

ن  نفضحت وا  ذا فتحهتا ا  ليتين أأس تطيع فتحها ...ولكنين سأأندم ...وال أأجد لها ضامد ..من يضمض جروحا ا 

لهيي ما أأمعق جرحا .. جنرحت !؟..اي ا   سكت عهنا ا 

قمر :ولكهنا يه طريق الأمان .. ورفعت رأأيس للقمر وقلت هل بلك أأسف :أأنت لست يل ولبويح جمال قال ال

 ...أأنت للعشاق ...

 وأأان لست بعاشقة أأان هممومة وجالسة ابلظالم ....

 أأدفن مهويم ...

 وهللا املس تعان ....

 رمي ابو داوود
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 تكل الصبية

 

 أ خربين البحر عنك الكثري القليل، القليل الكثري. 

ضاعت عبارات البحر بني قول حقيقة و كشف أ رسار ك نه يف حرضة صوفيية أ وأ نه بوذي قد المس صفاء 

النريفاان. خيربين عنك ك نك ابنة أ ثرية للمحار و سفرية دامئة للموج. اش مت يف حروف البحر شيئًا من عطر صوتك 

بصباحات ابريس الباردة املسافر كس يف، معيقًا يف جروح الالماكن. و املضمخ بليل البوادي،  املطيّبامجليل 

صاٍف حىت الهدوء و مؤثر ك نه الباب العايل يف أ س تانة العامثنيني . أ رى يف البحر عينييك حزينتني حىت الاهناك 

 ربيع نبع من أ انمل فيفادلي أ و من و غامقتني حىت حدود الكحل، اثئرتيني حىت التوحش و متحرضتيني حىت

نوروز اكوا احلداد. أ ش مت يف سكوهنام صهيل حزن قدمي و أ قرأ  يف ثنااي الرموش ماال تنطقه الشفاه . يف 

  ابتسامتك

املرتبكة أ بدًا أ رى تكل الصبية اليت ال زلتهيا و س تكونهيا رسمدًا.تسقط الكرة الربتقالية يف املتوسط و ميتشق 

وداء و يتحىل بعقد أ رجوان، يبدو ك نك أ نِت.. ختتلط عيّل الصور أ رصخ ابمسك ال ثري فيجيبين املتوسط حةل س

 ...املد عقود ايمسني
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 اكنت احلياة

 

هئا حويل  لطاملا تساءلُت كيف اقتحمِت حيايت هبذا امجلوح؟ كيف ختطيِت احلصون واجلدران اليت ما أ لفيُت أ نش ِ

 يومًا بعد يوم، زمنًا بعد أ خر؟

ُُك يشٍء حويل يُذكّر هبا..أ محلق يف اجلدراِن فأ رى صالبهتا، وأ حدق يف ال هنار فأ رى رقهتا وانس ياَب عواطفها 

 تكويهنا اجمليد!وعذوبة 

 أ حاول َطردها من حقِل أ فاكري مرارًا لكهنا تأ ىب الرحيل وترُص عىل البقاء أ مدًا أ خىش أ ن يطول، دون وصول!

تتجول يف ذاك احلقل مكهرٍة ُمدلةٍل حيقُّ لها ما ال حيقُّ لغريها، اجملنونة! اكنت جتنح بأ فاكري كثريًا كيفام ُُتب دومنا 

لها م   نقادًا لها بسعادِة طفٍل صغرٍي حيظى ببعض الساككر الذليذة!ِحساب، وكنُت أ تأ مَّ

أ دركُت بعد رحيلها مك كنُت هّشًا ضعيفًا..ترَكتين مهناكً ال أ لوي أ و أ قوى عىل يشء، كجندي مل يبَق يف جسده 

صابة، يوشك عىل السقوط..!  ماكٌن جلرحٍ جديٍد أ و ا 

وكنُت عىل قيدها يه..فقدُت أ لَق الوجود وأ مسْت ُك ال ش ياء  متر أ اييم فارغًة مهنا ومن احلياة، فقد اكنت احلياةَ 

عدميَة الطعِم والراحئة، حىت س يجاريت أ نيس يت اخمللصة، مل يعد لها أ ي تأ ثرٍي أ و سطوة،ٍ فها أ ان أ نفُث دخاهنا مبقٍت 

 مكن ينفُث ويلفظُ أ خر نفٍس يف حياته..منتظرًا هنايهتا البائسة!
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 أ زيز الرصاص

 

  براكن ادلماء يبتلع لك ما يف طريقه ..

  حيرق لك القلوب ..

  يكرس لك ال مواج ..

  يقاصص طفاًل بذنب احلياة ..

  يكرس قلًبا بذريعة البناء ..

 فرتى املوت يباع ابجملان ..

  وترى السالح وحده لغة ال كوان ..

 فال صوت خيرتق أ لس نة الظالم سوى أ زيز الرصاص ..

  الطيور نسيت أ ن لها جناحان ..وترى 

  أ شالء ادلىم متل  املاكن ..

  حتيك قصة عنواهنا "مل أ كن أ س تحق املوت" ..

 وال أ حداث يف سطورها سوى الظمل ..

  ومطالبتك حبقك يه أ كرب جرمية ..

  فقد اختلت املوازين .. واتهت البوصةل ..

  أ مست لك القلوب ختفق حقًدا ..

  ماتت االإنسانية ..

  ت فينا الشعور ..ما

  ومل يعد لالبتسامة ماكن بيننا ..

 فأ ي دين اكن هذا ؟

 وأ ي رشيعة تكل اليت تدعوك ل ن تقتل قلًبا ..

  وتثرن شواًك ..

  وتفتك بروح طاهرة .. يف سبيل مصاحلك!
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نسانية بصةل!   ابمس االإنسانية .. يُرتكب لك ما ال ميد لالإ

  ابمس الوطنية يُدّمر الوطن ..

  حلياة منوت .. واملوت وحده عنوان لك الصحف ..ابمس ا

  أ ن للظالم اذلي حيد مشيس من لك صوب أ ن ينجيل ..

  وأ ن لقيودان الومهية أ ن تنكرس ..

  حان الوقت لنطلق العنان ل رواحنا ..

  ومنتطي صهوة احلمل ..

  لنعيد لقلوبنا احلياة ..

  نبحر يف السامء ..

  نرمس نقش االإنسانية ..

  روف احلرية ..نركب ح

  نعزف مقطوعة ال خوة ..

 وننسج مًعا حياة نقية !

  مفاا أ مجهل من ثغر .. ذكل اذلي تزينه ابتسامة ال يشوهبا نفاق ..

  وما أ مجهل من يوم .. ذكل اذلي س نحيا به حياة تليق ابلبرش ..

 ونرتك رشيعة الغاب .. حتمك الغاابت !
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 مقاطع فريوزية

 

) وهديتين ورِدة...فَرجيتا ِلصحايب...َخبيتا ِبكتايب ...زَرعتا عَاخمَلِدة ...هديتَك َمزهرِية ...ما ِكنت ادارهيا وال  

َّة (  ِتعتين فهيا ...ات ضاعت الهِدي

 

  صوُت امِلذايعِ ُُيِدُث يف ُآذانَي َطنينا  

  يَُغُص قَليب

يقاُع ذاَك املَقطع عىَل   َوجِه التَحديد ...يُربكين ا 

 تَتسلُق نواتتَُه تاَلبيَب َجَسدي َوتَقبُض ََكامتِه عىَل رويح ...

 آ ينِك اي فرَيوَز عن َكومِة مشاِعري املرُتاصِة املُتناِفَرة ...

 

 َكام َُيلو ِلَحرضِة قلبَك املَزاجي -ُكنَت تَُمرَّ يب ِبأ ايٍم ُمتقطعة 

  تُصاِفُحين فَتنبُت عىَل يَداَي َزنبقة

ُج ِِبا َكام تَبَتُج الِطفةُل ِبُدميََِتا ال وىل   َآبََتِ

 تَبتعُد...

 فَتَِجُف يَداي ...

 َوتغدو الَزانِبُق آ شوااك  جاِرَحة !

 

 ترُبحين ِعشقا  ِبلكامٍت شديدِة احلاَلَوة ُُثَّ تَرميين ِبُمسكناِت ََتاُهََلَ املُتعمد ...

يداَك يف خاِِصيت ...َشَفتاَي املُزرقتان ِلُفرِط َرهبِة ُمراقصتَك ال تنِبُس تُراِقصين عىَل نَغامِت التاجنو ...تَذوَب 

 ِبلَكمة...َجسدي يَتخدُر َولعا ...تَغرس يداك البارداتن ِبََشاَسة ...ُُثَّ ترَتكين َآتلوُع فَوَق مرَسحِ اخلُذالن ...

 

  َُتاِِبين ...وُصفَو عينيَك يُعكرين

 لنقيض !...َكيَف كَل آ ن تكوَن عىَل هذا ا
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 وََكَنين َآعرفَُك ِمنُذ َزمن-ُكنَت قَد اقرتبَت وما ُكنَت بعيدا  

بتعدَت وما ُكنَت قَريبا    وََك نُه اكَن بيننا بُعَد َزَمٍن َوَزمن ...-ُُثَّ ا 

 

ولَم َآعتقُد -ِط تاَمما  اكنَت يَداَك تُمِطُر َشغفا  عىَل َصفحاِت رسائََل اجلَرداء... املُكتظِة ابلَفواِصِل... اخلالية ِمن الِنقا

حيهنا ِبأ نَك ِبفطرتَك الرنِجس ية ال تُطيُق الهِناايت ...بَل ََتوى آ ن تُبقي ُمحِبَك ُمعلقا  بنَي ال رِض والَسامء...ال يُطال 

 آ اي  ِمهنام !

 اكَن ُحبَك املزعوَم برقا  لَم يَتلوُه َرعد...

  اكفهرارا  ال يَتلوُه َمطر ...

 

تدوُر وتَدوُر وتَريم ِبِمثِل هذا الُشعوِر فَوَق َوعط-َكام وَآنين  َّة...َآي َآهنا س َ َبق...َسأَُذكرَك بأ نَّ اَلرَض َكروي فا  ََعيا س َ

 َرآ َسك ...

 

 يَبدو ِبأ نكَّ ش بعَت يامُت  وعُدت ...

 

يذايئ...اىل آ ي َحٍد تَعشق املُراوغة !  ورُب العرش قُل يل ملا عُدت...اىل آ ي َحٍد تَبتَغي ا 

 وُكنُت كَل اما  وصديقة وحبيبة...وِِصَت بَعدي َمثكول القلِب واحلُِب -يين َمذلوال  َكطفال  ثَََك آ مهتَأ ت 

عتذار 
ِ
 وما اكَن ُسكرَك ذليذا  قَط ...-تُغَمِغُم ِبلكامٍت قَد رششَت علهيا ُسكر اال

اقُص فوق َجسدي وتَلسعين تُديل عيَلَّ حُبججَك وآ قاويََل املُفخخة وََك نَك ترُشقين برصاصاٍت ُُناس يٍة ترت 

 ِبُسخونَتا ...

 آ ي َشفيٌع َسيشفع كَل ؟!

 

 تُداعبين ِفكرة ) بروڤا ( املُواهجة ...

 ولو آ نين لسُت ِبمزاجٍ يَسمُح يل اباِلس ِتفاضِة يف الَشحِ والتَعليل الا َآنين َسأُفرُغ ُجَل رييب ويَقيين ...

 

مرآ ة ََضورةُكنَت َرُجال  لَعواب  ...تامَتيُل ما بنَي حِ  آ ظُن بأ هنا ِخصةٌل جينيَّة -باِل الِصدِق والكذب ...وُكنُت َآان ا 
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عاين من فوبيا وحدٍة حاَدة... ُُ  ...ِت

 تاَلقينا ِمرارا  َحَد جعِزان عىَل آ ن نَلتقي ...

 

  عدة ويلتقيا !ُكفَّ عن امتثاكَل دوَر الكفيف وانظرين ...َدع عيناان املُتباعداتن كَخطاِن ُمتوازاين آ ن يَكرسان القا

آ تظنين َسأ س تِغث ِِبام النعاِش ُطهرَك املُستنفذ ...آ و اِلحياء آ شالَء ُحٍب ُدِهس َوُرِِكَ عىَل قارعِة الطريِق اخلايل 

  ِمنَك وِمن الناس َوُكنَت آ نَت الناس ...ُِكَ الناس !

 آ تظنين سأ جيث عىَل قدماي ُمتذرعة  ُمستنِجَدة ؟!

 ما لَم تس تطع متلكه ُرمَغ ما ُآتيَحت كَل من فُرٍص َمفروشٍة ابل بسطِة احلَمراِء َومل تُِعرها ُآريدَك آ ن تُناظرين ِلُتبصَ 

هامتما  ...ومل تَستشعَر شيئا  ِمن قميَتا ...  ا 

  حاىش هلِل التكرُب والعظمة-آ ان ال آ ُمجُد نَفيس

 ولكنَّ الِعتاَب يََتافت ِلقليب ...

  َخرستخرسَت اجلوةل اي ُمغفل...وهللِا قد 

 خذلتين ...

 وِبُت بَعَد ُخذالِنَك َحبيسة آ مال َمثقوبَة...َآعارُك حيطان اجلُدران ِبَرآ يس املُثقل بأَفاكٍر تَلوُح يسارا  ُُثَّ ََتوي يَمينا  

ُل ِبام تَبقى من توازين الُرشديي !   َحىت ُُتِ

 ولكنين سأمُُل ََشَل َمشاِعري ...

  ِبتَوقيت جرينتشوآ تعرُث بَك ذاَت ساعَة ََتَوٍل 

يحتك رآ يس ِبكتفِك البارد  س َ

  َستسقط َآمتعيت

ايها
ِ
  َويسقط قَليب وا

 َسرتكع آ رضا  ِلتنتشل ما سقط ِمين وترَتُك قَليب ُمهَمال  وتنىس آ نك نسيته ...

 َسأ تعُذر ِمنَك وآ قول كَل بنربٍة ال َُتلو من الِكربايء:

 عُذرا  س يدي انِولين قليب َآيضا ...

   يف َموضعِه وآ ميضِلُعيدهُ 

  فارغة   ِمنك ...ُممتلئة  يب
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 " أ نىث و قمل " ...
 

مراءة تتأ مل حرفا ،، وأ ان أ قول : .. بل جيب أ ن  خفاء مشاعرها بني السطور ، ا  مراءة جتيد ا  هو يقول : ال أ حب ا 

خفاء نفائسها ، أ نىث جتيد حبس دموعها ىف لكامهتا "ختىش أ ن هتتك عذرية دموعها عىل املل  "  حتتفى بأ نىث تتقن ا 

رهحا أ خرى ، تتلكم مصتا ، وجتيد مداعبة قلمها ، تعرف طريق أ كسجيهنا ، ، هتوى أ هاهتا ، تبكهيا لكمه وتف

تكىئ عىل عصا الراحة قليال  يقاع "الرتقمي " .. "فاصهل " خذى نفساا معيقا ، ا  تتنفس اللكامت ، و ترتاقص عىل ا 

البأ س  وهىش غمن تفكريك ، افغرى فاهك حىت ملئه ، املىئ رئتيك ابلهواء شهيق أ مل يستبدل زفري يأ س ،

ن اس تظللىت من حر تفكريك بظل ظليل ، و هواء عليل ، اغتمنى  نتظار ، والضري ا  ايعزيزىت مبحطات اال 

ال جشار وتأ مىل ، افرىح و امرىح ، تعلمى مهنا الثبات " اصلها اثبت وفرعها ىف السامء " . "فاصهل منقوطه " 

ئا أ خر " لعهل و لعهل ، لكن التكرثى مهنا فهناك ؛ تعلمى مهنا ال س باب " لعل هل عذرا ال أ علمه " " لعل هل شي 

ماهو مثل القمر ليةل الرابعه عرش ىف وضوحه الحيتاج اىل عهل . "نقطه " قف ، سطر جديد و يوم جديد و دمع 

ىل قلمها ،  أ خر ورمبا منديل ميسح او يد حنون من يدرى ^^ ... ثق ىف أ نىث جتيد ترويض اللكامت ، تبوح ا 

ليه ىل " النقطه" تقلب الصفحه ، تطوى ملف مااكن ، ترسو  هتفو و تغفو ا  ، تأ لف تبديد حزهنا ، أ نىث بوصولها ا 

ىل بر ال مان ، تتأ مل ىف بياض ال ىت .. ... هو اراد أ ن يكون لها ورق تكتب عليه ، ارادها لكها  بسفينة ال فاكر ا 

نىث قلمها هو لك مامتكل هل ، اصبح يغار علهيا من قلمها وورقهتا ، دون أ ن يدرى أ هنا به وبقلم  ها حتيا . ثق ىف ا 

 وتظن أ هنا متكل ادلنيا ^^
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 أ مل ابهلل
 

 بيامن تتفقُد ذكرايٍت طاَل مكوهثا حبنااي الروحِ دوَن أ حصاهبا .. يوِخُزَك احلننُي .. 

 يُس يِطُر عليَك طقٌس رمادٌي مللَت من ظواهرِه يف سامِء قلبَك .. ليعلو ال نني .. ت

 ، قَلُّب صفحاَت الزمِن عّّل جتُد البلسَم الشايف لقساوِة ال ايِم 

 ادرين .. اذلي يعافيَك من سقمَك بسبِب الغ

ْذ بَك تغرُق بتفاصيٍل قد اكنْت ابل مِس وقودَك يف ادلروب ..   وا 

 و اليوم يه اليت َجَعلَْتَك تقُف لُتعلَن أ نك مغلوب .. 

 لكن .. مثَة يشء من ادلاخل يناديك .. 

 يربت عىل كتفك يواس يك.. 

 هو أ مٌل ابهلل .. 

 اذلي منحَك قلبا طاهًرا ال تشوبه شائبة .. 

 دان به ..! و منطٌق اكدلر تز 

 ذاك ال مل .. 

 بوصلتك ابلنجاة .. 

طاملا صلتك ابهلل وثيقة ابلرخاء والشدة .. فلن ميّسك سوء ..! تتساءل كيف ؟ وملاذا ؟ ومىت ؟ .. 

ذ كنَت  فيفيُض قلبَك حريًة و خيبًة جّراء أ نك مل حتصْد ما َزَرْعتَُه ! و أ قول أ ان : احلياة ِعََب .. وال ضرَي ا 

س ! فال تأ بَه لكيد احلاقدين .. وال يرضَك أ ٌي من الشامتني .. فاهلُل أ كَب مما ختاُف تتعمُل من لك در 

 وحتَذر .. طاملا كنت مظلوما .. فهو انرصُك ولو بعَد حني ! 
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 قبل نقطة

 

 تنبعث موس يقاي املفضةل بصوٍت منحفض من سامعة الأذن الزرقاء خاصيت

 أأمسك ابلكتاب بلكتا يدي أأشعر أأن عاملي بني صفحتني

 ! وأأقرأأ نفيس بني سطر وقبل نقطة

 

ب أأحرف ِ  سكون املاكن من حويل واملوس يقى و ِّسر

 تزيد دقات قليب فرحًا بعد لك مجةل

 ، يصفك بدقة وكأن من كتهبن يعرفك جيداً 

زاُحك ِر  عيناك ، ذاكئك ، حياتك بتفاصيلها ، حىت مر

 ! "أأحاول البقاء بذكل الرتكزي العايل "ابلرواية" ال "بك

 أأفشل ، أأّسع عىل امسك ؛ أأهاتفك

 "بلك لهفة "أأحبك

 وأأان أأيضًا أأحبك .. هذة املرة السابعة هتاتفيين اليوم" +

 "ئة مرة من قوكل أأحبكيبدو أأن الرواية لن تنهتيي قبل أأن تمكيل امل 

 ! حتكيك بشلك رهيب "

ليك وأأطبع فوق عينيك قبةل ىل أأن أ يت ا   " !.. أأمتىن أأن ال تصل معي ا 
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  "!!! وملّا يأ ِت بعد"

 

 

 .... نَسَجت عزرائيَل من خيالها

 ... رََسَته من أ خبرٍة متصاعدة

 .... بريشٍة رماديٍّة شاحبة

 ... لّونته ببياِض برشهتا

 ..... ولّطخت أ يديه بدماء اضطراهبا

 .... جَعلَتُه حيّّبا ويعشقها

 أ يُّ حبيبٍة تقّدم روََحا

 !!!! الهويّةفداَء لقاٍء جمهوِل 

 !!!أ يُّ حبيبٍة تقّدم قلّبا قراباًن وهديّة

  لاكئٍن مل تَره

 !!!! ومل خيطر يف ذاكرهِتا املَنس ّية

 

  ... ترصُخ يف حمنة

 .... ويف لك هول

 ... أ ريدَك...أ ريدكَ 

 ََ ... لكّّن أ خافَك وأ رجتف لو رأ يتكَ 

 ... فاحتضّّن سأ هدأ  

  وسأ تناول أ نفايس لئال أ ختنَق 

عمن خفقات ا  .... لفؤاد املوجَّ

 ... وسأ رضب رضابت قليب

َّد  .... ل هجَض الثوران املؤب

ن بردُت ...سأ حتيس من أ ضلعي  وا 
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ع  .... غليان النجيع املُفجَّ

 ... فقد أ ّرثَت النار يف أ حشايئ

ق  ... فوّرثَت عذاَب التفكري وال رق املؤرَّ

 

يب  !!!من أ نت ايمعّذِ

  أ تظن ماء عيّّن س يصبح عذابً 

 !!!تأ خرت عن موعديلو 

 !!!أ م تظنّن سأ تصبب عطرًا لو أ مهلتّن

 

 التتعاَل عيّل ..فأ علو يف دماري

 ... وحيهنا ...س تأ يت ...س تأ يت

 ...أ و أ نتحر من رشفةٍ 

 .... وحيهنا سأ راك بأ قبح الصورِ 

ىل ريب  ... أ و أ تعبد وأ صيل وأ شكو ا 

  أ ن يأ يت املوت الّزعاف ...أ ن يأ يت

َّلِ ويُزّف جسدي لعرييس الع   ... رتيس املُدل

 .... وحني تقوم قياميت

 .... سأ هنض من ليةل الزفاِف 

مِس   .... من ظلمة الرَّ

 ...مكسّوًة ابلنور وال ملاس والَعسَجدِ 

 ... وحيهنا ...سأ كون قد اكتفيُت 

 .... وسأ كتفي

 ..... سأ كتفي
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 "جامل الروح "
 

  

 .. ملاذا اذا كنا حنب الورد ميوت ويذبل

 ... واذا أ ردان احلفاظ عىل اللؤلؤ واجلوهر قد يتعذر

 .... حنتفظ ابالثنني ولكن ال هذا وال ذا يس تعمال أ كرث

 .... حنتاج لرؤية االثنني بنفس املنظر

 

بد وأ ن الميوت اجلوهر والاملاس وما داخل قوقعة أ عامق البحار الاكربأ ريد أ ن يبقى  *  ... الورد لل 

 

 ... أ ريد الورد أ ن يعىل مبثابة الياقوت والعنرب وأ ن يتعدل سعر ىلءىلء والاملاس واجلوهر *

 

 تأ لقي تأ لقي : من أ جيل *

 ولوال امجلال مااكن مطليب الفي الفي دوالر و أ كرث لسعر

 .......لك يوم وتزداد رقة ودالال ومتاوجا و أ كرثلك وردة ختلق 

 

 ... ملاذا متوتني خالل يومني او ثالثة , شهر أ و شهرين حلد أ قىس ملاذا متوتني *

 

 ....... أ ريد أ ن تغيل كام يغيل لؤلؤ املكنون أ كرث فأ كرث*

 

 أ م قلب الابدية وذهلت عيناك وقلبت كفيك oriov هل شاهدت ماسة الامل أ م *

 ول الفحم اىل هذا اجلوهر , أ م حبة الرمل كيف حتولت اىل حبة مضيئةكيف حت

 تزتين هبا املرأ ة وتتدلل
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 أ ريد سواء هذا بقلب هذا وهذا مع هذا عشقي لمك سواء ال يتفاوت بني املنتور واخلزاىم *

 اللؤلؤ والاملاس واجلوهر ...... ولوال اختالفمك ملا تباين امجلال وتغندر

 

 لية الورود فانك بأ خبس الامثان كيف قّدر ؟؟؟اعتذر منك اي خم *

 .ولو قورن بينك وبني الياقوت الامحر لقّدرت بأ عىل و أ عذب الاش ياء همام ُحّصل

 

 هذا قدر يه تغيل وتتكرب وال تقّدر وتزبلني عىل س ياجك و أ وراقك فتتساقط قطرات ادلم الامحر*

 

 ****** هذا قّدر &&&&&&هذا قّدر **********
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 اجلنون عينا طفل
 

 اجلنون عينا طفل ال ترمشان 

 ولعينيك الرمش يثور 

 كأنك ما اصبحت بل كنت 

 واليوم تزداد تدور 

 حول حبيبة وماض 

 ما كنت تنويه جيور 

 امغض عينيك 

 توضأأ 

 دمك اليوم يفور 

 كتنور طني بني عباد الرب 

 أأو عطش حبور 

 ركز 

 انت خمتار 

 ودخان خبور
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 جسد أ يم يزنف

 

  جسد أ ميت يزنف

  دمعًا ؛ دمًا و خذالن

 

 يتأ ّوه يرجتي النرص

  و قد تش ّبع ابحلرمان

 

ىل شام     من غزة ا 

  و جرح القلب جوالن

 

دا ؟ ّ  مك من يتمي ُشر

  يبيك دمًا يشيك العدا

 

ّمرت   مك من حمارب در

 مك من نفوس ُأزهقت !

 

  أ ترراه يلتمئ مشلنا

  و يعود يومًا كام اكن

 

 بال عداوة  ، وال فررقة  و ال ش نأ ن .
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 قاس ية يه املدن

 

 ظاملة

 ضعيفة

 اصبحت اشك يف قدراهتا

 املدن المتكل ذرة احساس

 لواكن دلهيا احساس ملاتركت ساكهنا ينامون بأ حضاهنا ومه يتأ ملون

 ملاتركهتم يزنفون القلوب قبل العيون

 ضعيفة يه

 لواكنت قوية ل س تطاعت مجع قلبني،روحني،حبيبني

 ضعيفة ضعيفة جدالكهنا 

 لك ماتس تطيع فعهل ،هو ان تبعد قلوب احملبني

 وان تفرق الابناء عن الاابء

 وان حتتضن دماء الشهداء

  وان تتذلذ بأ نني العشاق

 .هذا ما تس تطيع فعهل
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 طفةل

 

 

 وقعت يف احلب

  ترسق من غرفة وادلهتا

  حذاء و أ محر شفاه

  : وترتدي فس تان

  تأ مل أ ن يلمحها حمبوهبا أ بن اجلريان

طاللهتا   أ بن جرياهنا تولع بإ

  مع الش باك لك يوم

  رسق كحل أ مه

  ورمس هل شارب وحلية

 لعهل هبذه الرمسة خيترص الزمن

  ويزتوهجا
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 ال تكن صديقي

 هو يبتسم يل حبب واان ابتسم شفقة .. ليس عليه بل عىل نفيس وعىل هذا العامل اليسء الاانين

نظرت ا ىل عينيه الالمعتني اللتان ميلأهام الأمل والرباءة ورشدت قائةل يف نفيس ا ىل مىت س يصمد هذا الصغري 

..  

ن امسه س يف ويبلغ من  وهو جيلس وحيدا يف هذه الغرفة  س نني 9العمر قاطع رشودي صوته ادلائف قائال ا 

اشهر .. حفضنته وقبلت جبينه وأأخذت بيديه النحيلتني وقلت هل أأنه ميكل قلبا ابيضا كبياض الثلج  3املظلمة منذ 

 فأأخربين انه حيب الثلج كثريا وأأنه يمتىن أأن ميتكل صديقا يشاركه صنع رجل ثلجي يتباىه به أأمام أأصدقائه ..

  سأأداوم عىل زايرته وان نصنع سواي رجل ثلجيفوعدته اين 

  فاقرتب ومهس يف أأذين " انيت أأمجل صديقة يف الوجود "

كدت أأرصخ .. كدت انفجر باكءا .. كدت أأتركه وأأخرج مرسعة بال عودة لكنين متالكت نفيس وقلت هل مك اان 

  حمظوظة لأنين امتكل صديق مثكل

 

% .. رشدت بفكري قليال 50تكهن مبردود العالج ال يتجاوز ال مقت بقراءة ملفه املريض .. فوجدت أأن ال 

وشعرت ابدلوار يلتف يب من لك صوب وقلت يف نفيس ماذا لو أأنين وفرت عىل رويح لك هذا العناء ومل أ ت 

.. 

ن عيل املغادر  ة فقاطعتين كحته اليت يتنفث مهنا ادلماء .. فدنوت حنوه مفزعة ولكنه ابتسم وأأخربين انه خبري .. وا 

  لأن وقت الزايرة قد انهتى  ..

  مجيل هو حىت يف مرضه .. ورائع هو حىت يف حلظات احتضاره

خفرجت من الغرفة ومل أأس تطع أأبعاد نظري عنه وهو يبتسم بعفوية وبلك ما أأويت من قوة .. وأأان ... اان عند 

 اجلرح اتكأ ..
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 * مكعبات السكر*

 

 يف خضم يومنا الطويل

 و أ عاملنا الشاقة و مرارة الوحدة

 نصادف أ حياان مكعبات من السكر ، تضفي حالوة عىل فنجان احلياة املرة..او عدمية الطعم

 قد تأ يت عىل هيئة ساعة يشغلها حديث ممتع و حضاكت كثرية

 عىل هيئة دردشة مع صديق قدمي

 دافئة تتعدد معانهيااو نظرات 

 او مقابةل غري متوقعة لشخص من املايض جاء حامال معه شيئا من ذكرايتنا دون ان يعمل..

 احياان تكون احلياة جيدة و لك يشء عىل ما يرام لكننا مع ذكل حنتاج تكل املكعبات

 ال طعم للحياة دوهنا و ال حاجة لنا بسعادة فوقها

 ذلذين بنكههتا الفريدة..نكتفي هبا فقط لنواصل مشواران مت

 

Duaa Alsoofe 
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 مرص يف عيون فلسطينية

 

مل تكن تكل املرة الأوىل اليت أأقف فهيا عىل خش بة املرسح أأمام امجلهور ، وقفت كثريا وحتدثت كثريا ولكن تكل 

املرة اكنت خمتلفة متاما ال أأدري ملاذا متكل اخلوف قليب وتعلمث لساين وسقطت لك احلروف من أأورايق ، شعرت 

  !أأو موت؟حلظة بأأهنا قضية حياة 

نيت بنت عندها خشصية جريئة وقوية ( ملاذا قرر الضعف أأن  ما هو السبب، تعودت كثريا عىل سامع لكمة ) ا 

  ! يغزوين جفأأة

 هل لأنين أأمحل رساةل شعب عاش حتت ظمل

احلصار عرش س نوات واكنت اكفية النضاج هذا الشعب مبا يكفي، أأم لأنين أأبعث رساةل حب وسالم لشعب 

 املا أأحببته ومتنيت أأن أأطأأ ثرى أأرضه ولو مرة واحدة يف حيايت، أأحببت ثقافةمرص اذلي ط

الشعب املرصي وشغفه للقراءة ، أ منت مبا يكتبه أأدابء مرص العظامء ورثت المترد من أأنيس منصور و القوة 

اليت  الثورية من أأمحد شويق أأحببت الفن من صوت عبد احللمي و فريوز ، احتفالية مرص يف عيون فلسطينية

من يناير أألهبت نريان قليب  21عقدها مركز السالم للثقافة والفنون يف غزة ) قاعة رشاد الشوا ( امخليس يف 

وأأشعلت طقوس احلرية وابتت ترسي يف جسدي ، أأصبحت أأشعر أأخريا بأأنين سأأحترر من احلصار وقيوده وأأن 

اتوا أأالالف املرات طيةل س نوات احلصار، ذكل تفرج عىل أأهل غزة الصابرين وتعود هلم احلياة مرة أأخرى بعدما م

ن  احلفل جعلين أأدرك عظمة مرص و حمبة شعب غزة هل بأ اثر موصوةل ابملايض وستس متر للحارض واملس تقبل ا 

 ♡ شاء هللا، تبقى القضية واحدة والوطن واحد، ورساةل احلفل اذلي تعبنا وسهران من أأجهل جيب أأن تصل
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 كن خبري
يل القطعة الضائعة اليت اهلكتين يف حجمي من الورود .. اليك وحدك أ توجه .  ا 

اعرف ان الكتابة اليك يه عني اجلنون و اعرف أ يضا ان لك ما حيدث جيردين من عقيل و يس تزنف مصودي  

سأ ندم كثريا عيل لك هذا و سأ بيك و اان ابعث اليك هبذا الضعف املقدم يف طبق .. فال امكل الا أ ن اهنار . 

حنايس صدئ .. عيل شلك هذاين لزج . س بق و ان كتبت كل مرات عديدة جاوزت املئات .. لكين أ درك أ ن 

 هذه يه ال خرية ، الوحيدة املبارشة اليت لن تضيع يف الزحام و س تصل . كيف حدث لك ذكل ؟ بربك أ خربين

يل الوراء فال اري شيئا .. ان ال مور تتقولب يف تراجيدية واحضة و تأ خذ طابع املنحي الضبايب . لكن  .. ! أ عود ا 

حيايت تهتاوي رويدا رويدا ، تتساقط ك مطار يناير يف أ رض فلسطني و تفقد بدونك الاحساس ابلوجودية . أ مل 

.. افقد الس يطرة عيل مجيع اعضايئ فتتحني  ينخر يف رأ يس و يس تويل عيل لك هذا الظالم اذلي حل بعدك

أ صابعي الفرصة لتكتب كل .. يقال أ ن الكتابة يه فعل مقاومة ، لكين هذه املرة فقط أ درك أ ن الكتابة يه فعل 

اهنزام و ارق .. سالح املغلوبني عيل امرمه . انت ترفض ان تغادرين ، تبعرث اغراضك يف قليب ، تتجول بني 

ىل عقيل .. و يغلبك النعاس فتنام حتت عيين .. ارجوك ال تس تقبل هذا اجلنون  ال وردة تغين و انت تنتقل ا 

ين قاب قوسني من الانداثر ، احس  يل ال بد . ا  جبفائك املعتاد ، ميكنك و لو جعزت ان ترد .. ان تصمت ا 

ال تكف عن ذكل .. و  ابملوت يف لك شئ .. و انت املفعم ابحلياة ، املترشب هبا غائب يف الطرف الآخر .. ملاذا

ن فكرة أ ن حتب اخري تقتلين ، ان تقول لها ما  جتاملين يف هذه ال ايم املعدودة فتعود اهيا املسكن الوحيد .. ؟ ا 

قلت يل يف تكل الليايل الغابرة .. ان تقبلها و حتهبا بلك ما ميكل الرجل املوجوع .. تذحبين من الوريد للوريد . 

ت للوقت " عيل طريقة درويش .. و ان لك هذا سينفذ يف ظرف اايم معدودة .. سلواين الوحيد أ نه " ال وق

املرض اذلي يغتصبين بوحش ية هو طريقيت الوحيدة يف املقاومة ، بعد أ ن سدت لك الطرق اليك .. ميكن ان 

ا ، لكين تعترب هذا الهراء هو الوصية ال خرية .. ذلكل حتملين قليال من فضكل ! يقال ان ال خيار ميوتون صغار 

أ سوء من ان أ حتمل شهادة حسن سلوك كهذه .. و اصغر من ان اموت هبذه الطريقة .. اكره ان استشعر ضعفي 

يل احلد اذلي جيعلين اقف يف ذروة القوة ، تكل القوة اليت جتاور حبياء الالمباالة .. أ مل يقل  ، لكنين وصلت منه ا 

  درويش ان " الالمباالة صفة من صفات ال مل .. " ؟

آخر خادل .. عيل لك وحدك اطلب منك بعد أ ن ينهتيي لك ذاك ان  ايال العبث ! ههه استشهد عيل مويت مبوت أ

يل قربي الغص ابقة حنون عيل الطريقة الكنفانية . ارجو ان ال اكون قد س ببت كل صداعا اكلعادة .   حتمل ا 

 كن خبري ..

 غ.م . 
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 ماهو الوطن      

 

 أ تعرفني ما هو الوطن ؟

الوطن هو أ ال حيدث ذكل لكه اي صفية "غسان كنفاين عبارة كنفاين هذه اكنت اكفية ل ن تنشب رصاعا يف  

ىل منابرأ تراشق فهيا ال س ئةل واالهتامات مع نفيس أ عرض يف رأ يس رشيط مخس س نوات  كينونيت ادلاخلية حولهتا ا 

الوطن اذلي نسكن فيه ويسكن فينا,أ سائل نفيس كيف حال ذكل الوطن بعد أ ن مرت يف هذا الوطن ,نعم ذكل 

دخل يف رصاعه ادلايم ,أ حادث نفيس أ حياان أ مل يكن هناك سبيل أ ن نتفادى لك تكل اخلسائرواملذاحب؟,أ مل يكن 

داث قدرا منا رجل رش يد يقف يف وجه ذكل التياراجلارف ؟,أ قول لنفيس اترة رمبا اكن انصياعه وراء جمرى ال ح

ذا  رصار القدر ,ذكل الوطن اذلي كنا حنمل يوما بعاله فا  حمتوما الميكن الفاكك منه فال طاقة لنا حنن البرش أ مام ا 

به يريم بنا يف برئ معيق ال مالذ للخروج منه يغرقنا يف حبر تتقاذفنا أ مواجه لعل بدلا ما يقبل فينا ,اكنت تكل 

معنا سوى هللا واللك اكن يبحث عن مصلحته بني ال شالء وادلماء  الس نوات امخلس اكفية بأ ن نعمل أ ال أ حد

ال رعشة املوت ويد خائفة تضغط عىل الزاند مل يبق  وحنن حنن جرىح القلب ,جرىح الروح والفم مل يبق لنا ا 

سوى رصخات متعبة من حناجر قد أ هنكهتا احلرب ورسقت بسمة اكنت مداومة عىل ثغر ال طفال ,حقا الوطن 

ىل أ ن تأ يت معجزة فتنتشلنا مما حنن فيه أ و هو لك يش ء عدا اذلي حيصل الآن ،وهكذا منيض عىل هذا احلال ا 

ىل أ ن يرث هللا ال رض ومن علهيا  ا 
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 الصوره و احلقيقه

 

كثريا ما تتضح امامنا الاش ياء و تتكرر عىل مدار الاايم. تكل الصوره حنهبا و نشعر ابلراحة معها اايان و ابلكره 

و الضغينه احياان اخرى. ما السبب وراء ذكل و للتوضيح مبثال عىل ذكل. هناك صوره الرض خرضاء قام 

امثر جمهودمه عن وجود تكل اخلرضه الىت ترس النفوس و تبعث الامل و تشعر بزراعهتا مجموعه من البرش و 

بنبض احلياه. و هناك صورة اخرى الرض خرضاء اقميت لهدف اللعب علهيا و الاس متتاع هبا عن طريق اقامة 

 الرايضات اخملتلفه و لكنك تكرهها. فالصورة الاوىل اانس ذهبوا يبحثون عن ماكن هلم عىل وجه الارض فمل

يكن هلم الا تكل الارض القاحهل الصحراويه فاجمتعوا مجيعا عىل اس تصالهحا و حصدوا مثرة هجودمه. مفن احب 

تكل الصوره فهو حيب العرق و اجلهد و الارصار و الكفاح للبقاء. اما الصورة الاخرى فلقد زرعت بني 

عىل وجود الطبقيه و منو الكربايء ىف  القصور و الفيالت لىك يتاثر هبا الاغنياء و الصفوة من البرش مؤكدين

النفوس فكيف هلم ان يساكنوا هؤالء الفقراء. بل من شدة ترفهم اس تغالل املساحات الشاسعه القامة مالعب 

للجولف منفقني ىف سبيل ذكل الكثري من املال و املاء و الارض ىف حني ال جيدون الوقت للعب. فهؤالء شغلهتم 

م و لكن اقميت تكل املساحات اخلرضاء بغرض الرتف و وجود الىشء ليس اكرث من انفسهم و اهلهيم و امواهل

ذكل. فكام ان هلم مصايف ابموال كثريه ال يس تغلوهنا الا اواقات قليهل ىف العام فلهاميضا مالعهبم و هلم سكنامه و 

ات. فهىى ذلكل صورة رشاكهتم فهم من طبقه و غريمه من طبقه اخرى تكونت بفعل غياب العداهل و توزيع الرثو

اكرهها و الظاهر اهنم متشاهبون وعىل ذكل املثال يقاس الكثري. و حىت ال نهتم حبملنا احقاد مفا املثال لتكل 

 .الصور الا لبيان زيف الصور و زخرفها الطاغى عىل حقيقهتا

و خشصيتك غري  فالصوره اكملظهر الىت تريد ان يراك الناس عليه و يعاملوك من خاللها و ان اكنت نفسيتك

ذكل. فالفرد ينهبر ابلقصور و الفيالت و املناصب و الس يارات و يرى صورته ىف تكل الاش ياء فيجاهد لىك 

يرمس لنفسه تك الصورة الىت هيواها و ينفق ىف سبيلها الكثري من اجلهد و الوقت و الصحه. و رمبا ال يصل و 

تكل الصورة ابذلات فتاىت الاجابه الىت من خاللها ميكن  احياان يصل و لكن عندما خيلو بنفسه و يسالها ملاذا

احلمك عىل سعيه هل اىل احلقيقه ام اىل الصوره. ذلكل عندما يريد الانسان ان يظهر بصورى معينه عليه ان 

جياوب عىل الاس ئهل الىت تطرح ىف داخهل اثناء حلظات اختاذ القرار. هل اريد ان اكون مثل هذا الحظى ابملال 

كب تكل الس ياره الفارهه مثل ذكل الس تعىل عىل البرش كام اراه او ..... ام اريد تكل الصوره الحقق او الر 

احالما جتاه نفىس و ارسىت و بالدى و غايىت الىت اعيش من اجلها.مفن خالل الاجاابت سوف تتضح كل زيف 
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 .الصوره و وضوح احلقيقه

مكلها الىت نعيشها ىه صورة ام حقيقه و الفرق بني الصورة و من هذا املنطلق نتوسع ىف الامر قليا فهل احلياه اب

احلقيقه مكثل الفرق بني احلمل و الواقع و بني الفكره و بني تطبيقها بني املوت و احلياه. فتكل املتضادات تدفعنا 

نسان املتوازن اىل ازدواجية العالقه بيهنام و ىه موجودة ابلفعل ال انفصال بيهنام. حيث هناك منطقه انتقاليه و الا

هو اذلى يس تطيع العيش ىف تكل احلاهل فال يرسف ىف اجتاه عىل حساب الاخر النه لن يشعر ابلراحه و 

 .السعاده ان ارسف ىف اجتاه دون الاخر

فالصوره موصةل للحقيقه و الفكره موصهل للعمل و احلياه موصهل للموت فلن يصح ان نعيش ىف الصوره و 

يقه او نظل نفكر و حنسن الفكره و نتوقف عن العمل و ال نغاىل ىف احلياه و ننىس ىف نرسف فهيا و نرتك احلق 

 .خضم دوامهتا ان ليس هناك موت اذلى هو احلقيقه الواحده للك ىشء
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 اىل مىت ..

 اىل مىت .. 

 

  .. ستبقى اي قارب الأحزان رفيق دريب

  ... رشاعه مه وضعف وانكسار.. وزاده دموع وليس للعني خيار

 

 .. ال أأعمل مايه وهجيت .. ومامصريي يف رحليت .. أألقي أأحاليم من زوريق .. فقد أأثقلته وصعب عليه املسري

ما هذا  ما أأحاليم وا  القارب الصغري .. ليس لشجاعيت بل لأنين مؤمنة .. أأن من خلق واين عىل ذكل مرمغة ..ا 

رشاد زورق اتئه عن شاطئ الأمنيات احملققة ..و اسرتجاع حقوق من  هذا الكون البديع .. لن يصعب عليه ا 

العباد مغتصبة .. وحامية قلب اكد هذا الزاد يفطره .. وروح ملت سفره وكدره .. اعذريين اي أأمنيايت ..أأردت 

ما اان أأو أأمنيايت .. اعذريين  وجودك اىل جانيب يف رحةل حيايت ..ولكن زوريق ال يتسع الا لشخص واحد .. ا 

  .. لأين ختليت عنك .. لكن احلمكة أأهلمتين ترصفايت

 . س يأأيت يوم وأ يت اليك .. بزورق أ خر يتسع لشخصني .. وعندها س تكونني أأول من يشاركين بقية حيايت
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 اجملهول اهيا

  سبيل لعابر الا ابلبوح راحة اجد ال

  بعيدا هبا ويدهب مهويم س يحمل انه يف الرس

                          اخرى مرة الاقدار جتمعنا ال قد

  اخرى مرة اصادفك حني اتوتر و احزن لن ولهدا

 كل البوح عىل اندم لن

  تعود لن و داهب النك 

  فاعامقهم يشء اقصد بل املاكن اقصد ال حمددة وهجة دلهيم ليس الناس هؤالء معضم ان تدري هل

 خطوه يوم لك اجهل من يتقدمون ادلي السايم الهدف داك اقصد

  مالحمهم تعلو البسمة و الوسادة عىل رؤوسهم يضعون حني للنوم يستسلمون جيعلهم ادلي

         الامل ملعان   ممزيا ملعاان اعيهنم يف جيعل ادلي

  معضمهم مشلكة ما تعمل هل و

  املواهجة اهنا

  يشء لك وتلخص والكتري الكتري تعين مواهجة لكمة

  صديقي اي متلهم كنت اان

 . داهتا الغبية الاحدات و ابلروتني اكتفي كنت. لالسوء او ضللالف اكن سواء اخافه. التغيري اخاف كنت .
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  التغيري نبدا مىت املهم ندرك مىت املهم وليس ادركت

 دايت مع رصحية اكون وان غباري انفض ان جيب انين

                                        يسء ليس الفشل

                                                 ويقوينا اعامقنا يصقل الامل

  انساان لتكون حتمل

 يواهجا وال داته يصارح ال ادلي

                                               اكحليوان يرعى فقط يح اكئن هو

 يح اكئن اي عليه حيصل ان من امسى وصف الانسان

 السعي و ابلتطوير احلياه بدروس تكتسب الانسانية

  الام الطبيعة دروس  تمراعا مع لالفضل 

  ومنح امتحاانت  احلياه

  فهيا التوغل و التعمق بعد والكتري ابلكتري س تحىض

  اجملهول صديقي

  البرش لك افاكر وعن وعهنم عين غريب انت

  هبدا مين ادرى تكون قد

  الاس تقرار عن التنقل اخرتت فانت

                                           ادلامئ التغيري اخرتت

 ومس تكشفا غريبا كونك عشقت
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 انت تراها كام احلياة

  قيود بال و حرة 

  الكتري منك واتخد الكتري تعلمك

 كل البوح اخرتت لهدا
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 سطو
  خناف جيعلنا اذلي ما    

 

  الراجلون اختفى قد و ليال يمتىش اكن

  خطواته جير وحيدا

  خطوة خطا لكام

  ادلنيا لعن

 فيه ودل ادلي اليوم و ادلهر و

 ونكدا غام اجلحمي ويح من روحه يف تنفخ اكلش ياطني اخلالية اايمه لك امامه ترتاقص

  الشارع حضن اىل املدرسة احضان من احلياة ورمته وادله تويف يوم

  امامه اغلقت اليت الابواب لك كرذت

  لامظ العمل من وطرده

  فاخرة س يارة جبانبه مرت

  حسد و غبط و حقد بلك جحارة خلفها رما

 مليا داخهل يف ردد

  علييك اللعنة مه وليس اان ملدا دنيا اي علييك اللعنة

 املهرتئ بيته كرذت

  الغيب القدمي هاتفه و

 يتدكرونه ال ادلين اقاربه و

  حياته س تكون كيف غنيا اكن لو فكر
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 مليا ردد دامئا تتفائل اليت زوجته

 احلياة عن ش ئي تدري ال غبية محقاء

  حبقد زفر و ادلرامه من بقشيشه اخرج و رسواهل جيب يف يده ادخل

  جمددا جحر ورلك جيبه اىل اعادها

  فالبيت اجليع ابنائه عن الضائعة احالمه عن خياهل يف وحلق مضمل ممر اىل دخل

  البيت اجيار عىل ترامكت اليت اشهر ةس ت ديون عن

  صديقه مع تناواب ابالمس دخهنا جسارة اخر عن

  جفاة

  خلفه ومن

  حطت قد عنقه عىل وسكني بعنف عنقه طوقت ويد قوي صوت

 متتالية واوامر

  برسعة هيا حركة اي بدون برسعة ماعندك لك ضع

  كترية افاكر الربق برسعة مرت

  ش ياطينه هتافات تعالت

  يقاوم هل يفكر اكن

  معه يتعارك هل

  حياته يفقد هل

  حياته تعين مادا لكن

  يشء حيقق مل فهو

  يتدمر فقط هو

  اكرمةل وضعها ستتقبل كيف زوجته يف ايضا فكر لكن
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  يتاىم س يكونون وابنائه

  الشارع اىل هبم سريىم كيف

 بيئس ماعنده لك وقدم فاستسمل

 ايئس دامئا انه تدكر

 اكرت اتهئا بيته اىل وصل

  وهجها زوجته ندبت

   يسمع وال مليا تس تفرسه

 طويال مصتا صامتا ضل

 اخريا الالكم قرر

 قال هبدوء و

 اس تحقه لكنين قاصيا درسا اكن

 

 

 

 

                                           اجملهول اهيا

  سبيل لعابر الا ابلبوح راحة اجد ال

  بعيدا هبا ويدهب مهويم س يحمل انه يف الرس

                          اخرى مرة الاقدار جتمعنا ال قد

  اخرى مرة اصادفك حني اتوتر و احزن لن ولهدا

 كل البوح عىل اندم لن
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  تعود لن و داهب النك 

  فاعامقهم يشء اقصد بل املاكن اقصد ال حمددة وهجة دلهيم ليس الناس هؤالء معضم ان تدري هل

 خطوه يوم لك اجهل من يتقدمون ادلي السايم الهدف داك اقصد

  مالحمهم تعلو البسمة و الوسادة عىل رؤوسهم يضعون حني للنوم يستسلمون جيعلهم ادلي

         الامل ملعان   ممزيا ملعاان اعيهنم يف جيعل ادلي

  معضمهم مشلكة ما تعمل هل و

  املواهجة اهنا

  يشء لك وتلخص والكتري الكتري تعين مواهجة لكمة

  صديقي اي متلهم كنت اان

  .داهتا الغبية الاحدات و ابلروتني اكتفي كنت .لالسوء او لالفضل اكن سواء اخافه .التغيري اخاف كنت .

  التغيري نبدا مىت املهم ندرك مىت املهم وليس ادركت

 دايت مع رصحية اكون وان غباري انفض ان جيب انين

                                        يسء ليس الفشل

                                                 ويقوينا اعامقنا يصقل الامل

  انساان لتكون حتمل

 يواهجا وال داته يصارح ال ادلي

                                               اكحليوان يرعى فقط يح اكئن هو

 يح اكئن اي عليه حيصل ان من امسى وصف الانسان

 السعي و ابلتطوير احلياه بدروس تكتسب الانسانية

  الام الطبيعة دروس  مراعات مع لالفضل 

  ومنح امتحاانت  احلياه
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  فهيا التوغل و التعمق بعد والكتري ابلكتري س تحىض

  اجملهول صديقي

  البرش لك افاكر وعن وعهنم عين غريب انت

  هبدا مين ادرى تكون قد

  الاس تقرار عن التنقل اخرتت فانت

                                           ادلامئ التغيري اخرتت

 ومس تكشفا غريبا كونك عشقت

 انت تراها كام احلياة

  قيود بال و حرة 

  الكتري منك واتخد الكتري تعلمك

 كل البوح اخرتت لهدا
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  ٔاحىص
ّداً .. اثنان..ثالثة..بل ٔاربعا.. مه  دُّ  أُحِيص  يف قليب َمن أُِحب.. ٔا

 لكام زادَ  العدد..زاَدت خفقَاُت  قليب... زادَ  اخلوُف ..زادَ  الفَزع..

د... ٔاكرهُ  حّيب  لمك.. ٔاكرهُ  فقَدمك.. َين مل ٔاعرف ٔا َُّمك  یوماً .. لی َين مل ٔاح  لی

ارَ  املوت ..  ٔاكره خنزاِت  قليب... وشاَط  خمیّليت... ح ٔامسع.. ٔاخ

سعى.. وتصبغُ  الرثى .. عرثة.. و دمائَمك  ُرا.. سأرى ٔاشالئَمك ُم  فهل 

َیصبغُ  األمحرُ  لكَّ  ما مىض .. م األمحر..وَس ّ كرى... اب ىل ا ُیخَمتُ   را.. َس  هل 

ُراهُ  عقيل وىه ..؟؟ ى... هل جاءَ  اخلربُ  املفِجع... ٔام  نیة.. ٔاقولُ  لنفيسَ  الوله  يف لكِّ  یومٍ  ولكِّ  حلظةٍ  و 

شعروا هبا..  َمك دونَ  ٔان  لُ  ٔاصوا مك... ٔاّجسِ ُس  ذكر  بتُّ  ٔاقّدِ

ُ  الكرهيةُ  ذاُهتا .. ُِس  دمعيت اليت ختونُ  حضكيت... وتباغتين األسئ راَءهتا.. ٔا ُِمك  العفویّة و  ُرمك بلحظا  ٔاصّوِ

راها آخر حلظاتنا معاً ..!! هل اقرتَب  املوت..؟؟   هل 

ََّبة...و ُصوَرمك اجلامدة..؟؟ َمك املَُعل  هل سیخطُفمك ویُبقي يل فقط.. ٔاصوا

مل والعمر واجلسد؟؟ سفة..لل شظّیةٍ  طائشة؟ ٔام بعبوةٍ   ن؟؟..كیف؟..و مىت؟؟.. أ      ٔا

قدر..حزين تلوموا ال  ....وكفى... لمك تّباً .. لمك حيب بقدرِ ... األىس زدادُ .. لمك حيب ف
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   حبر
 حبي لك يا بحر جذبني كمغناطيس فقررت ان ارمي بثقل ھمومي و سط امواجك 

 و بقيت ارقب و انتظر وقت الغروب الودعها

  فانا اعشق خيوط الشمس الذھبية وھي تلملم توھجها مغادرة معلنة نهاية شطر من الحياه 

 فيا بحر كم احبذ ان ارتمي بين احضانك فتكون انت دوائي ..... 

 فلن تكون احن عليا مني و حين ابصر تضارب امواجك .

 فهي تذكرني بتضارب سنين عمري بين ما أشاء انا و ما تشاء ھي و منها ما تصده الصخور ....

 كما يتصدى قلبي لاللم جئتك يا بحر .....

 و في قلبي رجااااء سافر بهمومي بعيدا فقد تعبت انتظارا دون لقاء و مل صبري ....

 حتى اشتد بي العناء اصبحت اعشقك يا بحر ما زادني في ھواك صبرك و اصغاؤك دون كلل 

 فرغم ثقل االسرار فانت لن تبوح فما حيلتي و انا بشر و قلبي كل جروح 

 و ليس لي من ضماد يشفي القلب و الروح اال بقريب يسمعني دون يغدو او يبوح 

 و عندما تشتد آالمي ساغوص بين طيات امواجك 

 و اطلق العنان لدموعي فيك ھناك فقط لن يراه البشر و لن اشعر بقوة القهر 

 بل ساستمد القوة من الصخر 

 فيا بحر يا واسع .....و يا كاتم االسرار ارجوك تلطف على حزني ....

 و اخف اآلثار ابصرت فيك اليوم ھدوءا 

 فهل لهذا الهدوء سر ام ان ھيجانك للدھر سينبض ...سيمتزج 

ر  فهدوء موجك بغروب ساحر سيخطف آالم سا
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 لو
 لو ٔانّ  يل حلن الّطري

سمةَ  الّصباح بأمجلِ  نغام حَ    ألم

اب  لو ٔانّ  يل دموع الّس

سان   ألبذلَ  عطاءً  ٔاروي به الّزرع و إال

 لو ٔانّ  يل روحَ  الّشجر

رش   ألرشَ  شذىً  ُحييي قلوَب  ال

 لو ٔانّ  يل ضوءَ  القمر

لامت  ألبعثَ  نوراً  يف الظُّ

دَ  و املّرشدَ  و الّطف   و ٔاصاحبَ  الوح

 لو ٔانّ  يل عطرَ  الورد

 ألنرثَ  عبقاً  بني قلوِب  العاشقني

سامِت  الفجر   و ٔافوحَ  ِطیباً  عند 

 لو ٔانّ  يل دفءَ  الّشمس

ع اَث  فهيا الّصق   ً  ألنريَ  بیو

ُّ   و ٔازرعَ  ٔامالً  للكِّ  من ملَّ  ا

ّين خملوٌق  من طني  و لك

 معجونٌ  من ماءِ  املطر

ّسم ُ  ٕاالّ  ٔان ٔات  ال ٔام

 ~ مقر و وردٍ  من فر ٔارسَق  و
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  زواج بطعم املوت
 ٕاىل ٔاخيت اليت ظلَمتين كثرياً ..       

ئاً  بعدْ  .. ريَ  ٔاّهنا ملْ  تَنَلْ  ِمنَ  املوِت  ش دٍ  كبريٍ   ُشهبُين ٕاىل   ٕاىل ٔاخيت اليت 

لُْمنا ذاَت  یومٍ  معاً  ، ٔاتذكرن ؟! َ  

قة ،  ِ  املَُزْرَكَشةِ  بتفاصیلَ  دق ةِ  الطوی َ  الّطر ي ختّیلت ، بت هِ  األمجل ، ُمرتَِدیةً  الثوَب  األبیَض  ا ي ٔاكونُ  ف   ابلیومِ  ا

ََيتَّ  وتْدعو يل ابلّسعادةِ  األبدیّة ،  ّلُ  َوْج َ  الّرضا والفخر ، ؤايم تَُق ْ یين قُ ىل ج  ُ ّلُين بهِ  وا ي یُق  ابلیومِ  ا

ةً  لشدةِ  ارتبايك من فْرِط  الّسعادة ! كونُ  مسمو اكدُ   یاُت  الّصغرياُت  یرتاقْصنَ  حْويل ونَبضاُت  قليب   والف

َهيا ،  ُض  منْ  عْی ري ٔايم بدموعٍ  تف دٌ   ّلين ٔا شود ، ملْ  ٔاكنِ  األمجل ، وملْ  ٔارتدِ  األبیض ، وملْ  یَُق  جاءَ  الیومُ  امل

ةً  منْ  فَْرِط  اخلوِف  ال منْ  فَْرِط  الفرح !  ملْ  تْدعو يل ابلّسعادة !  اكنْت  نبضاُت  قليب مسمو

الِ  زواِجهِ  منْ  حضیِّته " ،  تورِ  األرُدينّ  ؛ یُعفى ُمغَتِصُب  األنىث منَ  الُعقوبةِ  يف  ْس ّ  قالَ  قايض احملمكة : " ِوفقاً  للقانون ٣٠٨ منَ  ا

لنيَ  بهِ  زوجاً  ؟ كِ  وْسُرتكِ  ، ٔاتق لیكِ  اجلاين ٔانْ  یزتّوجِ  م ً  " لقدْ  عرَض   ّد َ   " و َوّجهَ  نظرهُ  ٕايلّ  ُم

سامةَ  ثقة !  هِ  اب ْ  نظرُت  ٕاىل ذاكَ  الرجلِ  املُقِرِف  و رٔایُت  يف و

ّدَرين ابالُٔخرى ،  ُِلكِّ  تفاصی ؛ كیَف  التفّْت  یُدهُ  حْولَ  خْرصي و  تذكّْرُت  ما حصلَ  

ٌ  یدايَ  وقدماي ، ُمجّردةٌ  متاماً  منْ  ماليس ، ّ قظُت  يف غرفةٍ  معمتةٍ  قِذَرة ، ُمَك  حىت اس

  ٔاشُعرُ  ابألملِ  يف ُلكِّ  بُقعةٍ  منْ  جَسدي العاري ،

د ،    َرصْخُت  كثرياً  فملْ  ُجيبين ٔا

ُ  يف یده ،  ُ ِم ِسْوٍط  طویلٍ  َحيْ ين  َ ي ٔاراهً  االٓنَ  يف احملمكة ، حضكَ  ِحضكةً  ساخرة ، مثّ  ج ََيلَّ  بعدَ  قلیلٍ  هذا الرجلُ  ا لَ    د

 ولكام َرصخُت  ٔاكرث صارْت  َرضابتُهُ  ٔاقوى ، 

ىل بعضهِ  يكْ  أُخفَّف  منْ  وجعي ، َتِطعْ  حىت ٔانْ  ٔالُمَّ  جسدي   ملْ  ٔاْس

ي ،  هِ  ٔاكرث عندَ  توقفهِ  عنْ  َج ي ٔاتأملُ  ف دِّ  ا   ٕاىل ٔانْ  وصلُت  لل

ادَ  اغتصايب ِمراراً  ،  َعّرى جسدهُ  ٔامايم ، ٔاحرضَ  الزیَت  املغيلّ  ، ؤا

ْسلْمت !! ىل جسدي ، اس اولُت  الّرصاخَ  َرشَق  الزیَت  املغيلَّ     ولكام 



 زواج بطعم املوت    خواطر || رقائق     عائشھ را االخرس

www.readne.com 
 

ٔنّ  جسدي قدْ  ختّدرَ  ِمنْ  ِشّدةِ  األمل ، ئاً  وال ٔاشُعرُ  بأيّ  يشء ، و ُدْ  ٔارى ش   ملْ  ٔا

هتي مدى احلیاة !  ٔنّهُ  اكبوٌس  لنْ  ی ُت  املوَت  كثرياً  ، شَعْرُت  ابلوقتِ  بطیئاً  جداً  ل   ٔاَمغْضُت  عینايَ  ومتنّ

لوة " !  رجع نتقابل   ودي ، َرىم ماليس ٕايلَّ  وقالَ  يل " ال ختايف راح  اٍت  وفكَّ  ق ةِ  سا ِدَّ ادَ  ٕايلَّ  بْعدَ    

ي یْعرتي جسدي ، فأيُّ  ماكنٍ  ٔافضلُ  ِمنْ  ُهنا !! ةً  َرمغَ  األملِ  ا ِمهِ  ِسوى االٓن ، َخَرْجُت  ُمْرسِ  ملْ  ٔافهمْ  معىن 

يت ؟ " ،  لنيَ  بهِ  زوجاً   اب  كّررَ  القايض سؤا : " ٔاتق

سوين ؟ " ،  سوين ، بنفعش حت ساقطُ ِمنْ  عیينّ  ، " ا موعُ  ت  نظْرُت  ٕالیهِ  وا

لیيك وحنمیيك من حيك الناس " !! ، سرت  ا بد  متلُمل : " اح ّهتدید ، قالَ  القايض  ِ  اب ي بنَظرةٍ  تُو  َرَمقين وا

ه ؟ ُقَّدمونَين وميةً   ؟! وَمنْ  حيمیين م    الناس ؟! حتمونين ِمنَ  الناِس  ف

متعُ  فرصةَ  اغتصاٍب  قانونیة !  ستورُ  وا ّ ي ٕالیهِ  يف ذاكَ  الیوم ، ؤاعطاهُ  ا  َسلَّمين وا

رجع نتقابل ! " ،  ت راح  َ  الغرفةِ  القذرة ، " مش حك اَدين ٕاىل ت  ٔا

ركين بال يشءٍ  ،   اكنَ  قدْ  

ََيلَّ  الاكبوَس  ذاتَهُ  ِمراراً  ،  زوُرين ُلكّ  یومنيِ  ِلُیعیدَ    

متع ! ي ورضا ا سّیةً  مبوافقةِ  وا اوٍ  ِمنَ  الّروح ، ٔاصبْحُت  َعْبَدةً  ج  ٔاصبْحُت  ُمجّردَ  َجَسدٍ  

ملٌ  ملْ  ُحيقْق  يل ! ُ   ِ ئاً  ؛ ٔامتىن ٔانْ  ُحيَقَق    ٕاىل ٔاخيت اليت ملْ  تتجّرعْ  ِمنَ  الَعلْقمِ  ش

لَ  هذا  ... بقلیل ٔاموَت  ٔانْ  ق
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اه  أُمَّ
هتا الشعاعُ  الوضاءُ  .... َّهتا االَٔملُ  املعطاءُ  .... ٔا اه....أَ  أُمَّ

َق  الضیاءُ  ...  من عیوِنك رٔایُت  الرباءَ  ...من قلِبك ان

ىل السواء؟....   ِ ّربِ   ؟....وكیف ٔا  ماذا ٔاخطُّ 

الء....؟ َك الن  ماذا... ماذا ٔاقولُ  ؤاصُف  ٔاموم

ِك  كف اءُ  قدستِك  ٔانْ  ٔا  ...العلیاء؟ يف مقاَمِك  وجعلوا األن

اءِ  دنیا ٔانِك  ٔام  ....؟ األح

ه تنضُب  ال نبعاً   ٔاّماه  .... النقاءَ  ٕاالّ  یعرُف  وال.... عطا

ين ين ال....صّدق  ....ابلهراء ٔاو ابجلنبِ ..... ابلغباء تصف

 .... وإالابء الهِّمةِ  فاِقدي عن رغامً  ٔاّمي ٔانِت 

ِك  َ  ٔارى فف ساء وصربَ ...خو سا  ...اخل

 .... شفاء يل ؤانت... ٔاّماه ...آه

فءُ  یقولون ين... الِفراء يف ا  ......ٔايم  ٔاحضانك بني ٔاراه لك

ه.... الهناء عن السعادة، عن یقولون  .... ٔايم  مرآك عند يل لك

اةٌ  يل هتنأُ  كیف....والسامء األرض يف ما ريَ   ايَ  ویغفو...ح  ..عیينّ  عن بعیدة ؤانِت  جف

ةٍ  من أُاليق ومك اكِ  ٕاال جاًها ٔاو ماًال  ٔابتغي فال.. ٔايم  ٔاراك يك.. املالقاة ٔامل ىل ٔاحصو ومك.. معا  ...ٔايم  لق

اةٍ  يل ٔانت لَعمُركِ  انیِك .. ح تلْهِمَ  الّرحِب  صدركِ  ٕاىل..مضیين ٕالیك ح  .. رضاه ألْس

عدي ال  .. عين ت

القك لمیين ِ  فضائل ومن..اغرسهيا قليب ويف ٔا ع... اروهيا ٔاعام ك وب  .. ُمّدهيا ح

رهيا عق زینة ومن...سأرهيا بعدُ  من فأزهارٌ   ..  سأُ

لمك ِ ساه ولن ال وعطفك و  .....واحلیاة الوجود يف ما ريَ   ٔايم ... ٔا
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 تواشیح حب
ل اجبدیة   النور سیدة: يه رح

وام ىل العني دیث 1 ك ملء رشبت وا ذراعیه فاحت للضیاع ا ذ ضیاعي عی ك تورطت زمن م ت ف ن جشرة كام احنن    ٔأاقدم السند

 ! اذهب...تذهب ح التیه رشاع توجه ح املعذب معري ا! ؟ رغب ملا مثنا معري

لقت.. يل لقت 2 ي الثلج وما..  و ك ا قي ا..زيق بعض الا.. فذيت من ا نا..الضیاع يف رف رتاب مأدبة معا لنتقامس التق    الا

رتف... البحر ماء من والرشب   العمر طیف وراء نعدو....ونعدو زهر من تالل فوق ابلثلج نلهو يك...املطر اهداب بني من الانفالت لن

ف ضیف فر ماابل 3 ل اجبدیة رحي به وعصفت الا احلب تواشیح املالئكة كسته لكام الظل خف د ال! الرح الد شهد ا ميي م    لف را

الم ابب ىل احلب تواشیح وكرس احملصنة قلعتك اسوار ة املستحی الا ك اكن املمك    قصائدي رشفات ىل املطل الاهبى الوجه و

عبا مریضا اكن  الجسل رخيا اكن  اللون شفافا حيب اكن ه ولمك م هيي النه عشق   ش

د 4 یة وضیاع التیه قوقعة يف معا تو كت... الام ا..الایدي شا نا..الاماين تعانقت...لنلتقي افرتق اح الوجع سؤال..لنفرتق التق    من املل

ا داق ذ ا ال..حيرتق ذا هاهو.. یطل زمن م ال.. وشد شدا الوراء اىل شده الشوق ح دیث وانت... ايل شدك شويق ح    اىل.. العني ك

د وقهتا اكن مل..ذراعیك فاحت الضیاع د دیيث لمكت كنت لو..احلدیث رونق اج دد معري..الاو    معري..اذهب تذهب ح..املت

ري ظيل..املسافر ض وراء الهامئ الا  افرح يك الشمس كفرح لتفرح... الصمت وم

هتي البحر زرقة الن 5  دا ارضب يل اللكامت بني اخ: افقي دائرة ومن رايس من اكرب النك ظلها توامة الشجرة الن الت    مع جدیدا مو

اليم رطب سقط حب ل راحئة اجل من ا ة هللا ارض مطر لك م بتك! الاك عشقت وما رح غي فوق اح ذلتين مای    سقف فوق و

 ! ا الزلت كوين يل اغفر: جسدي خریطة فوق احملارب الفارس اهيا توقعي

طفئة 6 ل.. ا م ارة اعقاب م ايت تضیع...سی كرون اطفاال...ابيب عند الفرح ی..الامص والعباب...الفراغ معى يف رص هيم ی    ما يشء...ال

ست.. رين مل النك مين ضاع ا ل ي دون و سع..املغاور ضیق الضیق الصمت... و ساع امل    ىل:لكن موت فوهة هبين...الفضاء ا

  الرنجسیة سید: هو! صدره

ادة اشهتي 7 ة ا يت صیا سیان ابتالع اشهتي مریض حبب احملشوة ذكر اح ال الد بتوارخي املس ضت م يل ا    ان اتوق الاسان بدا

  عنفوانك ابب رشفات ىل انتظاري والمئ قليب اسنان هنش

ك الحيمل... رجعي اشق من تتوقعني ماذا 8 الم مزاد اىل رافقك والان...التبوثیة اوراقه اىل ابضاف یة وتوجه الا    یبايه ان وال الام
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يت لكن املشهتى ا..العسلیة وعیونك الغحري شعرك قة املوت اكن واذا...التیه و قيت احلیاة حق دال حفق عة اس    لك ويل يل الوجه: الاق

 ! الوجوه

ن انقطاع عند ما یوما 9 لمي جيمعنا رش ايت يف اخرى انىث ان ا لت قد ح اين وان د    خول طعام اكن مداك فوق احمللق القطا رسب ح

 !رجيس رجل ید ىل امراة موت مصیدة

مل معرا امضت 10  ك العامل ظالم فوق من یدا يل متد النور سیدة بلقاء ا ت لك يت ستوعيب مل ات    متنحیه... دا یدمر من رجس

ا..  فاكرث اكرث لیه اقسو.... حيبين من افضل ارجا نافران رو ة من اضیق: م    النار فوهة من اضیق النور ابرقة ن اضیق الامل اب

 ........اضیق
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  ٔانوثة
 

الن خرصَِها مكن يف م  قال 

هيا وشعرَِها  قال االٓخر يف شف

وِعهَا  وآخر حرصها يف خضوعها وخ

هَا ِ ْ ىل و ت ٔالوانَ  الطیِف    ؤاخرى َسَك

ت الضادَ  "داالً " والطاء جردهتا من تفخميِهَا نیة صريَّ  و

َا م وظّهنِ  ت يه األنوثة يف ظّهنِ

اِهنا  ما عرفوا ٔانَّ  أُنوثةَ  االُٔنىث يف ح

ة ٔاطفاِلهَا ه ج  وحضهنا ، ف

لها امئ وحتوُّ  ..يف تقلهبا ا

ا َ ِ هنار سندٌ  ويف اللیل مسكنٌ  لزو  ففي ا

هيا ؤاِمها ىل ٔا  يف یدها احلانیة 

ل ٕاغراقها سأالن ق هيا املاطرتني، ال   يف عی

 يف طیَّب اللكم ، مجعته يف قولها

ِدها ىل  اءً   ح ح ساتني اجلوريِّ  ، تتف  يف 

ملها ،فاحضةً  ما تواري من َجخِلهَا  يف رقصات ٔا

ا ِ اِت  مِد  ونظراهتا الهاربة من سا

لف وقَاِرَها   ِ ِ َت ْ  يف غُنِجها ا

َبةٌ  بقوِهتَا حّجِ  ذاك املزجي املتناقض، الرقة م

 قالوا ضعیفة، مساكنيٌ  ما دَرْوا ٔانَّ  قوة األنىث يف ضعفها.
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 سأ بيك
 

و كعادة ادلموع تسابق حرويف حيامن أ نوي الكتابة , تفرض عيل سلطاهنا و تأ رسين يف مأ يق احلزن فتخرج حرويف 

بكامء مليئة ابلإرتياب و اليأ س و اخليبات تعجز عن الالكم يه فقط تعرب عن خلجان حميطات ادلمع اليت 

  حتاوطين

 

ستنفذت املأ ساة اصطباري فضيقت عيل الرحاب يم فهذه ال رض مظلمة و  اإ جعلتين أ متىن العودة اىل رمح اإ

 ابتالءاهتا قاس ية ل حيمتلها قليب

 

محلتين ال ىس وجعلت قلب فتاة يف السادسة عرش كقلب كهل مسن دعس ته احلياة حتت أ قداهما فتت عظامه 

 و حطمت كربايئه فتبعرثت سعادته اكل شالء تطايرت بعيدا و تركته يف حاةل يرىث لها

  ابيك وهل جيدي الباكء , هل يعيد دما من ال عراق راق

لينا يساق   هل تزهر به أ رض العراق ها أ ان ارى العذاب من لك واد اإ

  اتسقي دموعي مضأ  العطىش يف خماميت أ ب

 

نسانييت رمق اجلوعى يف ارض مفعمة ابخلراب , ايشعرمه امل قليب ابدلئف رمغ برد الش تاء , امينع املطر أ ن  أ تسد اإ

 ل من السامء ؟ين 

 

  الك لن تعيد ادلموع من سقط يف هاوية الضياع

 لن تلممل أ شالءا تناثرت يف لك ال رجاء

  ل بأ س سأ بيك و أ فرغ ما تثاقل يف قليب من مهوم

 لتطفأ  دموعي حجمي قليب اليت أ تلظى بنارها لك يوم
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  لكن بعدها سأ س تجمع قويت و سأ كفكف دموعي اليت ما زلت أ ذرفها هنا و هناك

عتداء  سأ قف صدا منيعا بوجه لك ظمل و اإ

نهتاء  سأ كتب حبروف من نور أ سطرها بديم أ ن للك زمن اإ

ن احلق يدوم طويال همام متادى يف طغياهنم ال عداء   و اإ

 سأ س متيت من أ جل عرايق و بسالمل العلو سأ رتقي

 

 

 ودق الرحمة

 

 

 

 

 



 

 

 اإلرتجال
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 قَلِْب  ِجَدارِ  عىَل ِبَدقَّات   أ ْحَسْست  

َرادِت  تَك نْ  لَمْ    ِلتَتََوغَّلَ  َالَْمَجالَ  لَهَا أ فْتَحَ  أ نْ  ِبإ

قَّات   ِتْلَ  تَْمََتِجَ  وَ   اِقهِ  ِف  َادلَّ   َأْْعَ

  قَلِْب  َداِخلَ  أ ْصَبحْت 
 
ِخيف   َهَذا ْلآنَ أ   !م 

كَ  غَرِيب   َا أ ْمر   َماِلَكتََك؟ أ تَْعِص  أ لْقَلْب   أ ُي 

َِّن  أ مْ   َِّن  َواِِهة   ك ْنت   أ ن  أ ْمتَلََككَ  َمنْ  ِبأَن

ِدي أ ك ْنَت   ي ِ   ُأْدِرك   َل  َأنَ  وَ  س َ

 ِفهيَا َوَضْعتَِن  َمتَاَهة   َأي  

هَرَ  ِل ْختَارَ  أ ك نْ  لَمْ     ِلغَرِيب   َشْوق ا ِلَساعَة   َوَل  أ لسَّ

  ِنيرَيانَ  ت لْهِبَ  أ نْ  َل  وَ 
 
ةِ أ  قَلِْب  تَََلِبيبَ  لْغَرْيَ

ل   ْؤمِ  ك  َا ِمنْكَ  أ لش    َأُيل
 
  لْقَلْب  أ

 
ِعيِف أ   لْضَّ

  تَك ونَ  أ نْ  َلَ  َكْيَف 
 
ِكَ أ َحر  اِت  لْم    َمْخل وق   َأَمامَ  أ لَضِعيف   َأنَْت  وَ  ِِلَ

  لَِكنِ 
 
 ْل ْسَوءَ أ

وَ  ِلَما    ِبلَظْبطِ  ه 

نَّ  ِحيَ  عَلهَْيِنَّ  أ ْْضَك   ك ْنت   ِلْقنَ  َأَراه  َ   ِبأَْحََلِمه ِنَّ  ُي 
 
َّةَ أ   َساِِبَات   لَْوْرِدي

 ك ْنت   َساَذَجة   َأَحِدِهْ  ِعْشقِ  ِف 
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َا ََتَْدأُ  َمَت     أ لْقَلْب   َأُيل

ْعِدهِ  وَ  تَْظَطِرْب  ِبق ْرِبهِ   ََتَتَِظرْ  ِبب 
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 ترى الجماد منصتا

 

 جف قلمي عند آخر الكلمات ونقشت عباراتي الى آخر الصفحات 

 وطافت حروفي مابين األرض والسماوات 

ال أدرى أحقيقة هو أم خيال ؟ ففي نظري ما أكتبه هو عين   !.بيني وبينك

   !ربما ..الجمال 

  :إليها وفقط تلك التي نبضت في الفؤاد ..تلك التي

 إذا تكلمت ترى الجماد منصتا إذا ضحكت تبسم العابس فرحا 

ذا صمتت ،فتكلمت العيون وباحت إ أما مسرعا إذا مشت حث الظل الخطى 

 لي بكل مكنون 

 ن أبدا لن أقول: كاملجنو   !..وصار فؤادى من بعدها 

 ال أدرى ما جرى في أول لقاء كنت أنا و هي والباقى كله خواء 

 فمن أول نظرة، عانقت عيني أهدابها إحتضنت بؤبؤها و غاصت في سوادها 

 ي إال ملرءاهاوما ركض قلبي جريا إال لسرابها وما شهقت روح 

 وما فاضت أشواقي إال للقياها وما وقفت حروفي إال لذكراها  

 ما أجمل إبتسامتها ساحرتي وآسرتي هي بها   ..آه ثم آه
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ال أدرى أهى تبتسم أم أن لشفتيها شكل اإلبتسامة .. أظن أن هذه اآلخيرة 

  تناسبها

 فأي مالك هي ..؟  

 . ماذا .؟ -أتراها تدري ... ؟ - 

 أنها هبة من هللا في عزلتي - 

 وأن في خطوتها سكتي وفي نظرتها ضحكتي- 

   :فأنا وهي أو هي وأنا 

  إلتقينا البعد یمن الحب أتينا وعل

 

 يام "سيصير " الحلم بين يديناألوفي الروح إستوينا وإلى الوصل سعينا ومع ا

   جسدي في بلد و روحي في بلد يا وحشة الروح ، بل يا غربة الجسد 

   فال تلوميني في ما ال أملك  .فهذا قسمي في ما أملك 

 فأنا أملك الكلمات ال األقدار ،و أملك الدعاء ال األسرار يا ......  

 وأسفاه .......

 

 

 



 العايب قيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقرأني  ||  رقائق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                الحبإرتجال 

 

ربما ألنه عرف أن بعض املشاعر عندما تضيق بها -صمت قلمي قبل التمام  

 وترك كلمتي األخيرة تطوف طواف الحمام - الكلمات تلتزم الصمت

 وأوصاني أن ال أكتبها إال على أطراف اللسان

   .فأذعنت لصمته بإستسالم

 فلما تذكرتها شفت مني لحظة بشر وإبتسام

 فسالم من وإلى وعن وعلى كلمتي في الختام 
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مة"
ّ

 "متي

 

 ..ك كصوت   دافئة   في ليلة  

  ستذكر  أ جلست  
 
 حديث

 
 ..نا سويا

  ..وقفت 

 

  وبدأ جسدي يتراقص على ح  
  .. كترانيم صوت   نو 

  ، الحب صابها سهم  أ كعاشقة   تمايل  أ شعري وبدأت   سدلت  أ

 ..حد الثمالة 

 

 ..ك باملكان  هنارائحت   شتم  أبجانبي تشاهدني  ة  لك لوهحسست  أ

 موجود.. 

 ..تشاهد جنوني 

 

   ستفقت  إ
 
 ..يالهذا الحب  ..أبتسمني لوحدي من رقصتي فوجدت
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  .. بك جعلني متيمة

 ..ك وجود   تخيل  أ

 

 بالفعل .. نت موجود  أبل ..ال

 ..في قلبي موجود   
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 { ثورّيٌة }

 

 عن  س         
ً
  ّيدي ؛ بعيدا

 
  املواضيع   ّل ك

 
 ّد ح  ت  التّ د  ت  اهتمامي واع   ثير  التي ت

 
  ث

ً
فيها ، بعيدا

  قضايا املجتمع   عن  
 
 عن   املرئيين   غير   ناس  وال

ً
  ، بعيدا

 
  واملجاعات   روب  الح   ّل  ك

ّ
زاعات والن

  يان  س  دي بن  يّ يا س   لي في هذا الليل   ح  م  س  إ، 
 
 س   ء  ش ي   ّل  ك

 .. كد  ح  و   ك  إلي   ث  ّد ح  انا ، والتّ و 

 
 
 د  ح   ى هل  ر  عزيزي ؛ ت

 
 أن  م  و  ي   ث

ً
  اعات  ر  الصّ  عن   ت  لك  ّبر  ع   ا

 
 ع   ن  قلبي ؟! إ   ل  ت  ح  التي ت

ً
شقا

  املريض   هذا القلب   أصاب   قد  
 
 بأن  لم  جيّ ه ، أع  فأهلك

ً
 ن  م   قلبي ليس   بمثل   م  ه   ن  م   دا

 بأن  جيّ  لم  و ، أع  بّ ح  ي   أن   م  حقه  
ً
  ن  م   دا

 
 أقل  شخصيّ  ك  ل  م  ت

ً
قال   ة  عنها بأنّ  ما ي 

 
 ليس   ها ثورّية

 ي   حق  بأن   لها أي  
 
 قلب   ق  ف  خ

 
  ! ها الالعاديةها وأحالم  ير  اعتقادات  ها لغ

 ف   يت  يا سّيد  تمنّ  كم  
 
  بأن   الحق   لي   كان   ري وعقلي لو  ك

 
 ح  أ

 
 ن  ّبك ، لك

 
 على مل   ك  ت  ّوج  ت  ت

ً
كا

 قلبي ، ليقظت   ش  ر  ع  
 
  صباح  على مذاق   ّل ك  ك

ّ
د  م  الش ني ف  الرقيقتين ، لترتش   شفتاي   ن  ه 

 
 
 تقر  ة ، و  باحيّ الصّ  ك  قهوت

 
  في عيناي   أ

 
 بصوتي املزعج   ت  لك  ني  ة ، لغاليوميّ  ك  جريدت

 خب  لت  
 ص  قص   ت  لك  اذج ، لكتب  تطرب  لغنائي الّس  تي جميل  وأنك  صو   أن   ني كم  ر 

ً
 ا

ً
كثيرة

 في أحضان  وبكي  
ً
  ك  ت  كثيرا

 
 ل  ر  لما اضطر  ك

ها ، اتي التي ابتكرت  شخصيّ  ن  واحدة  م   قتل  ت 

 ولضح  
 
 ببراء  ء  هز  ت  س  ت  م  ك

ً
 بيديك   اخنة  الّس  القطرات   على وجهي تلك   ن  م   ح  تمس   نت  أتي و ا

 .الباردتين 

 ح   كم  
 
الذي  ني بك ، باليوم  ع  م  تج  التي س   الدقيقة   التفاصيل   تلك   دي بكّل  يّ ت  يا س  م  ل

  ويداك   أحضانك   بين   أغفى فيه  
 
 ف  تل

 
 ني وت

 
 ل   ك  ر  ني إلى صد  د  ش

 
 م  س  ت

التي  قلبك   ني نبضات  ع 

موسيقى مونامور .. وتفاصيل   على أنغام   في الهواء   تتراقصان   ويداي   كما الطبول   تقرع  

 لس  
ً
 بتحقيقها ، ولس  كثيرة

ً
 ت  مؤمنة

ً
 أدري بمثل   ت  بمثل .. لس   م  ه   بأنها حق  ملن   ت  مؤمنة



 عائشة راضي األخرس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقرأني  ||  رقائق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                الحبإرتجال 

 .. إال أنها ليس  
ً
 ملن   ت  ماذا تماما

ً
 ما أنا وال أعلم   أنا ال أعلم  مثلي أنا ، و   م  ه   حقا

ً
 حقا

  اختالفي عن  
 
 وغير   تقول   الناس   ن  ولك   ، ياتخر  ال

 
مألوفة ، أهذا ش يء  إيجابي   بأني غريبة

  ؟! ال أعرف .. كل   سلبيّ  أم  
 
تفكيري  ل  الذي يحتم   أجد   ، لن   كأجد   بأني لن   ه  ما أعرف

  الفضولي  
 
 شار  ي   ن  م   أجد   س ، لن  شاك  امل

 
 ة .. ني أحالمي الثوريّ ك

 د  يت  لو وج  تمنّ  كم  
 
 ت

 
 ك ، لك

 
  الناعستين ، طفتلك   عينيك   نت  طفلة

 
 د  امل

 
  التي لن   للة

 
 ل  م  ت

 
 
 .. ولكنني أخاف

ً
 منها يوما

 
 أن  ّد ج   ك  ك .. أخاف

 
 .. أخاف

ً
 الجزء   ذاك   بك   لق  ع  ت  وي   ك  د  أج   ا

  املحشو   النابض  
 
  أن   في صدري ، أخاف

 د  فتب   لك   أكون 
 
 ب   أ

 تلو  أح   تل  ق 
ً
اآلخر ،  المي واحدا

 ف  شاكساتي ونقاشاتي وتد  م   وترفض  
 
  لك  ع  ما ج   ل  ن  ك

 
 ب  ح  ت

  ّجة  بح   -غيري  ني دون 
ّ
 غير   ه  أن

 ،  ل  يحص   دي ، هذا ما لن  يّ كال يا س   !  - ئقال 
ً
  ك  د  ما أج  بّ ر  لأبدا

 
 لم  بّ ح   ك  ب  ح  وأ

ً
 ف  تعر   ا

 م  بّ ح   ة  البشريّ 
ً
  ي لن  نّ ولك    ،ثله  ا

 م   أكون 
 
 ل
 
 ل  ك
ً
 ر  اح  الّس  نيك  ي  ع  ا

 
 املاكرة ، فليس   ك  وابتسامت   ين  ت

  تلك   بخيانة   الحق   قلبي  ل   وليس   ك  شق  في ع   لي  الحق  
 
  حالم  ال

 
 ع  التي ت

 بأن  أم   ت  االنتظار  ب 
ً
 ال

 
 
 من الزمانب  ص  ت

ً
 يوما

ً
  .. ح  حقيقة

  يخفق   يا أميري ، وإلى قلبي الذي لن   إليك  
 
 اعتذاري .. فإ   م  قّد  لسواك ؛ أ

 
أحالمي  ب  ح  ني أ

 .. وأكثر أكثر  

 1-2-2016  

9:55 PM 
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 { احلب يا سيدي }

 

و هجران  إهمالو الحب يا سيدي ليس كلمات حب و غزل في عز سعادتك و نشوتك و 

 في غضبك الالمتناهي

 الحب يا سيدي أن تجعل لها وقتا في عز انشغالك ال أن تلجأ إلى دفئها في وقت فراغك 

الحب يا سيدي أن تتنازل قليال من أجل عينيها الدامعتين ال أن تتكبر عليها كلما  

 سامحت في حقها من أجلكما

الحب يا سيدي أن تصالحها عندما تخطأ بحقها ال أن تتعالى عليها و تقنع نفسك و  

 إياها أنه حقك الشرعي إغضابها

أنك لن تتخلى عنها مهما الحب يا سيدي أن تحضن يديها أن تضمها إليك و تخبرها  

 طلبت منك ذلك في عز غضبها

 الحب إحساس أسمى من الكبرياء له ارتباط متين بالتضحية و التنازل  

 الحب يا سيدي أال تكون سبب أرقها ليال و الدموع في عينيها 

 الحب يا صديقي أن تكون رجال لها ال عليه 

Ha Yat 
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 الحب
نت أبحث عن تلك الرسالة بطيتها الهندسية الغريبة ال يفتحها اال من أبتكر سرها 

ُ
ك

وأخفى بين سطورها ما حوى  القلب من كالم العشق والهوى  ...أردت أن أفتح الرسالة 

ألغرق  في عالم الُعشاق ألكتشف أسرار األحباب ألطير وأتبعثر مع املوازين واألشعار 

هّيم مع بيوت وكلمات الشعراء. .فتحُت  الرسالة فكانت البداية الى 
َ
ألرتشف األحاسيس وأ

تلك الحبيبة يالحالي كيف يخفُق  قلبي وكأنني تلك الحبيبة وكأني تلك التي ضمت وقّبلت 

مئات املرات هذه الرسالة تنتظر ما سُتخبرني األسطر من تلك املشاعر الجياشة .يالحالي 

إذا كانت هذه البداية فكيف ستكون  النهاية ..إقرائي إقرائي مابالك قد نسيت نفسك مع 

البداية...إلى تلك الحبيبة أتعرفين ماهو الُحب ياغالية؟؟ الُحب ياحلوتي منك وإليك 

ل حروف العطف والجر والهمس ..الُحب ياحبيبة القلب هو الُضعف أمام 
ُ
..الُحب ك

سحر عينيك والسعادة في حضرتك والغرق  في بحور  جمالك ألست أنت يامهجة الروح 

 : من قال عنك ذاك الشاعر الدمشقي

حبك ياعميقة العينين تصوف تطرف عبادة                                 حبك مثل املوت والوالدة 

  صعب بإن ُيعاد مرتين

 صالة دعوة كل في خصك الذي للقائك املتشوق  رحابك في املتعبد الناسك ذاك أنا نعم

نت
ُ
 وكيف الشعراء كالم أنافس كيف عليك باهلل لي قولي... اللسان به مانطق كل وك

 كيف الحال له ماآل لوصف العبارات وينسق الكلمات يختار أن مثلي فقير لعاشق

 دربه  اليعرف وملسافر األحضان في ارتمى إذا إال لدائه الدواء اليجد مثلي بالحب ملريض

تبت إذا إال ينجو أن لغريق وكيف..املراد الهدف كنت إذا إال
ُ
 يديك على ك
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 الحب بهذا املحظوظ إنني بامتنان ألقول  الكالم أيكفيني الكالم أيكفيني....النجاة

  السماء عند وصار موضعه قلبي ترك أن بعد الرسالة أغلقت.. والهيام
 
  محلقا

 
 بهذه فرحا

  الكلمات
 
 كل الحرفين لذاك كيف يتسأل..كالم من لها ماقيل على العاشقة تلك حاسدا

 ....الجمال هذا
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 افتقدتك

   

 

 افتقدتك في مساء الشتاء .. 

 لفحتني البرودة وعادني الدفا .. 

 وهشم عظمي ريح الفراق وأذاب وجدي حنين اللقا .. 

 أمضيت ليلي تحت السحاب وإتنست بضوء القمر ..

 ناديت وما رردت.. أهذا ما تواعدنا بأن تبقى هنا ..  

 بقيت أنا وأنت فية ..

 .. ولكني اشتقت لك 

 اشتقت لك ..  

 واملطر يشهد ..
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 قرآن قراءةالسعادة في 

 

 

 نطق السعادة بكل حروفها 

 فبانت السين بسِر الُسرور 

 والعين أدمعت العيون 

 واأللف أبعدِت الُهموم 

 والداُل ُدخول لقلب املكسور 

 والهاء هم راح وعن القلب أزاح 

 قرآن  قراءةالسعادة في 

 وقلُب أم يحتويَك في كْل زمان 

 وبراءة قلب تجوُب بها كل مكان ..
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هم السعادة
َ

 و

 

 هي الحياة، بقدر ما تعطي تأخذغري
ٌ
 ...بة

 ...تظن أنك َملكت السعادة... لتجد أنك تمتلك َوهم السعادة ال السعادة

 

 .على مرأًى منك من غير حول لك وال قوة سلبوحتى هذا الوهم تجده ي  

 

سلب منك واألعجب  ... من ذلك أنك ال تشعر بقيمة هذا الوهم إال حينما ي 

 

رهات وفلسفات ال طاِئل منها  ...قد يقول قائل ما هذه الكلمات إال تُّ

 !!وال ألومه

ذلك ... ألّن فيها من املرارِة.. ما يصقل  أتمنىفهو لم يعايش هذه اللحظات.. وال 

 ...الحجر ويشِعل الجمر

 

السعادة،إال أنها قد تصبح لسعة ال ملسة.. إن كانت مّمن  فاللمسة الحانية من

ل هذه اللمسة ليداوي جراح املاض ي التي تسبب بها
ّ
 ... كرر أذاه لك واستغ

 

 !!!وغيرها؛ فلما تصّدقها؟ اللمسةنفس ي ... ما دمت تعلم افتراء هذه  تتساءل
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 !!مرارةتعلم ما يعقبها من  وأنت

 !!ملا تصّدق َوهم السعادة

 

لبحث عن اللذة أم األمان الكاذب...أم البحث عن السعادة!! أم هو أهو ا

 !!العجز

 

  ..نعم إنه العجز... عجزك عن تغير واقعك

ِله الرضاوعجزك عن   ..بهذا الواقع وتقبُّ

 

 !!!إنه عجزك عن السعادة
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 رحل

 مس هنا و رحل ..ل اكان ب

 
 
  تاركا

 
 .. أشواقي  ل  خلفه ك

 
 
 صد    التي لم أكد أآالمي   ل  تاركا خلفه ك

 
 ها !م  ي بدأت أرم   ق أن 

 كان بالمس هنا و رحل ..

 مثل شمعة انطفأت بعد هبوب الرياح ..

 بالفق و اختفى .. يومض   أبيض   مثل ضوء  

 إلى من تركتني ؟!

 يا أمس ي 

 و حاضري         

 و مستقبلي                     

 يا نسمة الرياح الباردة التي تحر   
 
 أجزائي .. ل  ك ك

 من أقول أنت ، من أقول ؟

 ها الغائب ..ما أنت يمكن أن تكون ؟ .. يا أي  

 د الذكرى الجميلة ؟ ..يء الذي يجس   هل ذاك الش 
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 زيمة ..لقلب العد باأو أن تكون ذاك الحلم الذي يجد   

 
 
 العابر ..! الذي ألوذ إليه وقت صمتي   د أحزاني  أو أن تكون مجل

 د الذكرى ..، لطاملا جد   رساة قاربي على شاطئ  أو أن تكون م  

  أو أن تكون مثل غيمة  
 
ا و أطفأت .. نيران ه  ما امتألت ، أمطرت مياه  ، كل

 رقة.الف

 

    Karmen Blue 
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 خذالن
 

قِنَع قلبي بهذا
ُ
 وعليَّ أن أ

ً
  لقد رحلَت ولن تعود مجددا

ِدَع بك.. ق
ُ

 لبي املسكين الذي خ

 كنُت واثقة عندما أتيت بأنك أتيَت لتزيد عذابي فقط وترحل .. 

 كنُت أريد أن أخذلك وأال أعود إليك .. 

 .. 
ً
كنُت أريد أن أذيقك مرارة الخذالن من شخص تحبه وتحتاجه جدا

أن تشعر بما كنُت أشعُر به عندما أحتاجُك وال تأتي .. كنُت أريدَك 

 ولكني فشلت ..

  
ً
لم أستطع أن أسيطَر على مشاعري عندما أخبرتني بأنك اشتقتني حقا

 .. 
ً
 والتريد االبتعاد عني مجددا

 ما أسخفني صّدقتَك برغم كذبتك الواضحة.. 

 صدقتك وأعلُم أنَك كنَت تكذب .. 

 كنُت أعرف أنك كنَت ستمنحني 
ً
سعادة مؤقتة فحسب ومن بعدها كّما

 من األلم والعذاب سيجتاح قلبي ..
ً
 هائال

  .. 
ً
 ولكني كنُت أحتاجها جدا
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بالي بما سيؤوُل عليه حالي بعد فراقك األخير ..
ُ
 لم أ

 .. 
ً
بالي أبدا

ُ
 لم أ

ريدَك لجانبي ولو للحظات كانت ستكفيني .. 
ُ
 كنُت فقط أ

 .. نعم اكتفيُت بها وال أريدَك أن تعوَد ل
ً
 ي مجددا

 .فقد اكتفيُت منك

 

Hadil Al Nage 
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 حكاية وطن

 

 أعلم أنكم قلتم فيه و وفيتم..

 و مازاد حرفي في وصفه و قد كفيتم..

 أحبه و حبي له مباح و أعشقه و عشقه حالل..

 و كلمات الغزل فيه ينبوع ال ينضب..

 أقول يا من سكنت قلبي و هواي و بهجة الفؤاد..

 إشتياقي و حنيني ..فيك صباي و شبابي و لك 

و حبك من إيماني و فيك نسجت األماني و لبست جمالك حلة تزين آمالي و  

 خطواتي .. یأرضك قد مشيت أول یأحالمي.عل

 و في سمائك دوت فاتحة صرخاتي.. 

 ترابك ذرفت دمعاتي.. یو عل

 وطني و هل لي في بعدك حياة..؟

 وأنت حياتي ..

 و هل لي في شقائك سعادة ؟  

 .. و أنت سعادتي

 و هل لي في عذابك راحة ؟

 و أنت راحتي..  

 وطني.. 
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 يا حكاية حبي السرمدية.. 

 و رواية العشق التي ال تنتهي..

 أهواك يا أرض ي يا قطعة من نفس ي و يا نفس ي.. 

فليحفظ هللا بلدا قد زفت للجنان عرسان في سبيله و إرتوت األرض دماء ألجل 

 عيونه.. 

د بها قلمي و يهواك قلب يبوح به حبيبي أنا الذي أكتب عنك حروفا قد جا

 نبض ي.. 

 إن طلبت الفدا يوما ففداك روحي.. و دمي.
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 أكتب الوطن

 

 ِقيل لي أكتْب عن الوطْن 

أكتُب في السر أم في العلن .؟
َ
 قلت أ

 فالكلمة أصبحت فتنة في هذا الَزمن 

خت للمحن 
ُ
 وصداها يجلُب كل أ

 فقالوا دارى كالَمك وأكتب فقد َول زمن الِفتن

 سأحاول جمع كل ما هو جميل و حسن 
ً
 فُقلت حسنا

 َيِدي َجمْعُت الحروف الثماني وعشرون بين

ني
َ
في حق َوط

َ
فتُش عن كلمة ت

ً
 ورحت أ

 فما وجدُت ش يًء يكفي حقه األبدي

 فقلُت ربما أجُد ش يء ما في كتبي 

رى من يخرجني من مأزقي ..؟
ُ
 فيا ت

 أعْدت املحاولة علني أجُد مخرجي 

 فوجدت الكالم غرق في بحر َصمِتي 

 والحروف غاَصت في رمِل حيرتي 
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 فطرحُت ما بين أناملي 

 هذا وطني  وقلت

 وال كلمة تحوى وطني 

 وال كلمة تفي حق وطني 

 وطني هو فقط وطني 

حُب لوطنـــــي
ُ
 وطني أنا ...... ... وأنا امل
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 {ْيـــــــِنَطَو}
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 { أين املفر }

   

 الوطن..؟  تغادر

   وتغدر  
 مر   رمل   ة  حب   بكل 

 
 ..نات طفولت  غ

..   
  شمس   شعاع   وبكل 

 
 نابرد   أدفأ

  قائق  الد   وبكل ..
 
 نينواني والس  والث

 !!!!تغادر الوطن

 نوالعف   املوت   عي تكاثر  وتد ..

 ن ز مع والح  ي الكآبة والد  وتفش  ..

  والحضارة الفن   لبالد   فتنزح   ..

 لمن قت   في حضن   األمان   وتلتمس ..

 الف   ر  وفج   
 
 ....نت

 ؟؟.....تغادر الوطن

  كما غادر ..
 
  منالز   رحم   عاع  الش

  غربتك ك تحت سماء  رمل   ات  د حب  فتنف

 وت
 
 !!مندفع الث
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............................................................................................. 

  أدفع  
 
 ثمن..؟ أي   ك  من؟؟ أخبرني برب  الث

 ث عنه بشجن؟هذا الذي تتحد   وطن   وأي   

  ه  أبناء   م  قد   ديسي   وطني يا 
 
 ق

 
 ....نالكف   للقاتل ثم أهداه   ربانا

  والقنبلة والقذيفة صاصة  للر   بيت يوطن .… 

  وللحلم مغتصب
 
  ....نوللفكر دف

   في خاصرة   وطني خنجر  
 بريء.... كل 

 ند  والب   فس  يكتم الن   وقيد   .… 

  لست   .… 
 
 لوطني وال غادرا

 
 ألرضه عاقا

 ....نى وسج  ى وتجن  ه الذي تبر  لكن 

 

............................................................................................. 

 

 كما تقول وتصف..فلم   ك  إن كان وطن  
 
 ه؟ن تترك

 ؟؟؟؟هومشرب   ه  سوى مأكل   ال يعلم من العيش   لجاهل   

   ال هم   أم لفقير !!!!
 نهبد   ه وكسوة  جوع   له سوى سد 

ه. وم يلتمسون من الحنان   أم أليتام?!!   ةالغريب ضم   نحفن 

   
  ر  تريد أن تعم 

 
ش من قبل أعدائك بالدا نه   !!ليست ببالدك..وتترك مكانك هنا ي 
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 … 
 
 والحضارة.  قي  بقالب الر   ب  تريد أن تتقول

  ىوتتبن  
 
 ليست بمبادئك مبادئا

 غير   لنجاحات   ق  وتصف   
 
  ك معتقدا

 
 ك إليهمأن

   
 ..؟تقتربهم تنتسب..ومن علو 

  ك  وطن  … 
 
 نافذا

 
س   يحتاج عقال ج   ي 

 
 جامحا

 
 نافعة وطموحا

 
 على ترابه د  ويدا

 سيدي..يحتاجك..يحتاجك وطنك يا 

 

 

............................................................................................. 

 

 وانتبه ألعصابك
 
 رويدا

 
 ....رويدا

 لك بو … 
 
 طنك ومكانكوهنيئا

 ا أناأم   .……

 بالدك فأصبح   من بقاع   بقعة   فال مكان لي بين أكداس القمامة التي طافت في كل   .…

  كبيرة بحاوية   أشبه  

 ة وضحايا الر  ار الطائفي  لي بين تج   ال مكان  
 
 ...لم والغالء والعنجهيةشوة والظ

 ضعف ال مكان لي هنا حيث أعمل   



 رنيم جمال غازي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقرأني  ||  رقائق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                الوطنإرتجال 

 

  األجر حتى أصبح عملي أقرب   العمل وأتقاض ى نصف 
 

يني أعجز عن للش حادة...ود 

  ....سداده

 قي وعقلي وأعيش به بكرامةر  س ع  ال مكان لي سوى في عالم يحترم جهدي ويقد

 

 .............................................................................................  

 ر تلتمس الكرامة..؟ وتهرب من القمامة؟كب  لتكرامة..!! في بالد الغرور وا

واألحضان فعلى عقلك  بون بك ويفتحون لك األذرع  تعتقد أنهم سيرح   إن كنت 

  ....المةالس  

  ة  مر   يقيني أنهم في كل
 
 بها ك يبصرون

 
 سيذك

 
 ....فكرونك بقمامتك وفشل بالدك وتخل

 
 
 ويقيني أن

 
تكم..أعيدوني إلى بلدي كم ومادي  ت حضارتتب   ن  ك في نهاية مطافك ستولول أ

 ...ذا القمامة..ورائحة القمامةحب   فيا
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 {جنة الوطن }

   

 كنُت في جّنة الوطن ذات يوم دوَن أن أعلم,   

 أمضيت سنواتي به دون أن أعي أين أنا,

عشت وكأنه باقي, لعبت, وأحببت, كرهت, وسامحت, إلى أن رحلت منه وقّدمت له 

استقالتي, متجهة نحو جحيٍم ظننته جّنة , فأدركت حينها أن ال جّنة على األرض سوى 

 الوطن الذي ولدت به وهجرته.. 

 

2016/2/10 
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 الوطن
مل يل كیف ستكون  وطن حاكیة لها بدایة وال ين العبارات وامجلل ألحيك حاكیتك  ين األوراق والقمل ٔاوكف وطن ٔاوكف ٔأاكتب عنك 

كون ألجزايئ ماكن ماكنٌ   ري مازال إبن  لمي الك ت ٔاجزايئ يف لك ماكن و ش ان  دة ٔاوطان ٔاتبعرث بني الب اب يف  ٔاح ش  هنایة ٔا ٔا ا
ة ؤاخيت الفلسطینة وت اليت  دة ٔاسكن فهيا مع صدیقيت املرصیة وت العراق رمس لنفسها خریطة خریطةٌ  من أرض وا ه األوطان  جتمتع ف
ىل احلدود واحلواجز واجلوازات نُعید لوطننا األجماد  سمیات نقيض  مين ٔارى صدیقي من اجلزائر ؤا من اخللیج أُلغي فهيا ال من األردن وا

ة ٔا ؤانت وحنن ال سوريٌ  والعرايقٌ  وال  ٔاح داء... الوطن  ُرهُب  األ ُرفع الرؤوس والهامات ... ونُصبح قوةً   ومااكن یُقال ...وعند ذكره 
 ٔاسامء .....

شید املوطن والبل وطن يف لكُ  عريبً  تغىن بأ   الوطنُ  هنا يف قليب وقلبك وقلِب  لكُ  عريبً  قال 

  الوطن يف راحئة الرتاب يف ٔاصوات العامل يف ٔالعاب الصغار

ه ٔاسامء الشهداء  سمع عنه يف قصص األجداد وخت  ٕانه هنا يف الزوا واحلارات 

سل يف س األبطال  ه الشعراء ومات ألج األدابء واست  هو من 

ين هنایة ٔاترتك.. قصتك ألهني وطن والورق القمل ٔاوكف یات ا ٔم  بدایة وطن قصتك... جمداً   رمس لرمبا لطفلٍ .. یوماً  یتحقق لع حلملٌ  ل
س القمل ُوضع....فالهنایة  احلاكیة  هني إبن قدرةٌ  لقلمي فل



 

 

 القصائد
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 لعينيِك

♡♡♡♡♡ 

 

 لعينيِك .. أعلنتُ ابتهالي 

 لشفتنِي وردّيتنِي يأكلها انفعالي 

 لشعٍر .. بلوِن أّيامي اليت 

 مّرت علّي كأعزٍل 

 و القتاُل قتالي

 افيهم لوجنتنِي تسكُن

  سحرٍ  شاماُت

  عوالي و النجوُم

 لصوتٍ 
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  األماكِن يأخذني إىل كّل

  يأخذني إىل وطين

  يرميين بأحضان أّمي

 يعيدني طفاًل

  احلياة و ال يبالي جمنونًا يشّق طرقاِت

 .. لِك

 أنِت وحدِك

  و إليِك وحدِك

 انا املذبوح من ضعفي.. أشّد رحالي

 

 سوريا  –عمرو سيف الدين 

 



 شيماء يوسف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (إطارٌ فاغرٌ فاهُ) قصـــائد

 

 إطار فِاِغٌر فَاُه ..
 

 إطار فِاِغٌر فَاُه ..

يتقيأ َعدسُتَك يا صديقي .. ما بكت! دَع عنَك ِزيفَ َأشِرعُتك !  

َتلَتِقط صور امُلشَردين .. وُتبكينا! َو ما َبكيت! عيبٌ على ِانسانيُتنا ! 

 ُنصفُق للَمعاِرض الَدولية َو أطفاُلنا ُتحف ُمَجمده ُهناك ..

الَتعب، تضحك ال َتتسول التقط يا صديقي َصورة أطفالنا تضحك رغم  

 ِبعبوسنا جاِئزٍة .............................

 أعِطهم َعدستك .. 

 وتعال َنتبادل األدوار أنَت تتعب, َوُهم َيتسولوَن َعليك  

 لكن يا ّصديقي َتعُبَك ُمرتف َستضحك .. 

 ويبكون ُهم ! من جوٍع، َو ِمن َعطش ! 

 ِمن جفاء السماء ..
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 ................. وسيل الِدماء ........ 

 ِطفٌل َشكى, من َوَجعُه من َبردِه .. 

 ِمن جوِعِه َتلحف جبدران الَشوارع ِاَتكى َو بكى ا

 ِبتعد ي صديقي ال تلوث َلحظاته ِبكرم َصورَك لن ينسى..
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 مرساتي أنت ..

  

 ألراك عيينَّ أشتاقك أغمُض حنَي

 أنت   فتكتمُل  بسمًة أرمسَك 

 بك  أهيُم مرآتَكِك إليَّ تنظُر

 ألقاك... ويف غمضيت تلَك

***** 

 هناك ؟  كنَت أحقًا 

 خياالٌت أم طيٌف حائٌر هذياني

 , جنوني 

 فيين  عقلي تبنيَك وبقيُة 
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 سمعين صداك وُت

****** 

 لين ُدَي أبيٌض غيٌم

 .. إىل حبرَك مهاجٌر نورٌس

 فيَك موجًة أكوَن أْن أمنيٌة 

 أو مرساة مليناك 

**** 

 اشتياق  صيبين .. هليُبُي حٌر

  .. حتيا فجأة ذكرياٌت

 إليك .. أنفيها لتنفيين بالنسياِن

 ...سواك  كأنين ما كنت يومًا 
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***** 

 سنه .. يف ٌح يا أمريًا

 فيك ..  إال أسريًة ما كنُت

 .. وباحلسنى أسريًة

 إن كان  ..  عداًل أرجوَك

 اك ن قد وّلّسباحُل اجلماِل ربُّ

**** 

 يا سيدي .. 

 أنت .. البدايِة نرجسيُة

 ويف شغف النهايات 

 اإلله .. رجوُت
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 ينك .. ور ِعأن أكون  ُح

 يا جنيت  ..

 وأي جنة  ... 

 عرضها السماوات واألرض 

 لت من حمياكَخ إْن
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 لن نلتقيلكن 

 

  ♡ منُذ الطفوله منُذ الصغار

  ♡ نبت اهلوى حتى الكرب

 ♡ حتى اللقاء وبعد الصداقة قد ظهر

  ♡ فااحببتك حبا تعجز عن وصفه اسطري

 ♡ يعجز عن تشتيته فنجان قهوتي

  ♡ فحكايتنا هي احبك حتبيين لكن لن نلتقي

 ♡ حببك املك الكون وبك املك قليب وجبوارك اكون حرا اكون انسان

  ♡ رغم حرييت متسك يداي االغاللولكن 

 ♡ متنعين ان اراك امسعك واشم عطرا متنيته منُذ زمان
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 ♡ اتيت اليك كفارس عربي حيارب بسيف وحصان

 ♡اتيت ومل اعلم بان قدومي سيفتح النريان

  ♡تقاتلت عشائرنا تقاتل زمين وتقاطعة قوافلنا 

  ♡ وكتبت نهاية لقصة مذكوره قراتها باالساطري واخلرافات 

خرافات باعدتين عن قليب جعلتين جمنون حيادث ظال يكلمه و يبحث عن 

  ♡ حلم يسمى لقاء

  !♡ اخربيين اطلعيين ياقارئة الفنجان

  ♡ كيف افهم عشريتي كيف افهم عصري اني بدونها اشالء

 ♡ كيف افسر هلم اني اريدها هي الحروب القتال الدماء

  ♡علينا احلرمان ماذا اقول لك كيف اخربك بان عشائرنا فرضت

 ♡ دماه وحللت يقتل ان يسجن ان لقليب فرضت



 بشائر خليل إبراهيم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (لكن لن نلتقي) قصـــائد

 

 ♡ احبها حتبين فماذا اخربك اكثر ياقارئة الفنجان ؟

اخربني باهلل عليِك ماذا يقول الفنجان !هل سالتقيها؟... هل سرتاها 

 عيين ؟..وهل ياتراها تكون نصييب وحيل لي ان اخذها بني يدي متى اشاء

 ♡ العشائر؟ هل سيكتب لقصتنا نهاية كاالفالمهل ستنتهي حرب  ...

   !احبها حد اجلنون فماذا تكون نهايه هلكذا هيام
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 أريد البقاء

 

 أومل تسأم الغياب ؟ 

 أوليس لي حقٌّ بالبقاء ؟

 أن اشُعر باالنتماء .. 

 طلبٌ هو أو رجاء خذه كما تشاء،  

 حسنًا اللي اللقاء ..

 أيها اخلياُل، 

 أنت لي حياٌة جزء آخر من الفضاء  

 أهرُب إليك الشعر بالصفاء 

 أوال حيّق لي الشفاء ؟

 أريُد البقاء .. 
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 ! صعبة

صعبٌة هي تلك املواقف اليت جتربك على إظهار ما أردته أن يكون 

 لك وحدك ..

 أن حتبسه داخلك للحظات ، و حتد ِّث به نفسك عندما ختتلي بعزلتك !

 َأَتْذُكر عندما قال صديق لك ، سنكمل ما بدأنا به معًا حتى النهاية ..

 ، و حتاول أنك كنت تتأملُّه ذلك اليوم بالذَّات جيِّدًامل تلحظ نفسك 

 حفر تفاصيل كل شيء يف ذاكرتك املتعبة ..

تساءلت : ملاذا حنب دائمًا االحتفاظ بآخر حلظة ؟ .. تصبح منسوخة جيِّدًا 

 بكل تفاصيلها ، هل لنتذكَّرها فقط أم أننا نعشق سرب أغوار الذكريات ؟..

ظتها حبس دموعك مل تشأ أن تقول له أيَّ شيٍء َأَتْذُكُر أنَّك حاولت حل

 ، لكنَّ تعابري وجهك الواضحة جدَا عادًة ما كانت تكشفك ..
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 معنى الضعف .. ما دًايف تلك اللحظة بالذَّات علمت جيِّ

أو عندما احتضنتك تلك املرأة اليت عشت معها كل العمر تقريبًا و 

ت فزعًا خمدَّرًا ال استمعت إىل صوتها ليل نهار ، كانت تبكي و كن

تعلم ماذا تفعل ؟! ، و تتساءل يف نفسك ، أكانت تبكيك عندما كنت 

 ة املوت ؟ ..على حافَّ

أم أنها كانت تبكي زوجها و أمها و أباها الذين تركتهم يف الغربة 

ورحلوا بعيدًا عنها .. بل رمبا خشيت أن تفقد جزئًا آخر من أجزائها 

 ..اليت بعثرتها احلياة بعيدًا 

هنا كذلك شعرت بالضعف ! أنك تشبه الريشة خفيف ، فارغ ، و 

 مليء بالدموع اليت ال تستطيع إيقافها ..
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كلُّ ما حياصرك و جيعلك تتساءل ! .. هل كنت كلَّ ذلك الوقت 

تستحق كلَّ تلك الدموع ؟ ، دموع أصدقائك أحبائك ، حتى هؤالء الذين 

 .. أنفسهم  مل تعرفهم كثريًا كانوا يبكونك أو يبكون

رمبا ألنك عادة ما كنت تكره أن تكون األوَّل ، األوَّل يف أيِّ شيٍء .. ال 

 تشعر أنك مكشوف و واضح جدًا ..حتب هذا املكان ؛ ألنه مكشوٌف جدًا 

و رمبا مل تلحظ أيَّ شيٍء من البداية ؛ ألنك دائمًا حتب أن تكون يف 

تعرفهم كثريًا و ال  أناخللف تشاهد اجلميع و ال أحد يشاهدك ، حتب 

 يعرفونك إال بالقليل .. 

حتب أن تالحظ مالحمهم و أصواتهم اليت خيافون إخراجها .. و حتب 

يراك أحدهم  أنقبل  فجأةأن تدخل يف الوقت املناسب و ترحل 

 !.. 
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و تبتسم إذا ما ُوص ْفَت بالغموض ؛ ألنك حتب العيش داخل عاملك 

 ..ًا من مالحمك عند أحدهم اخلاص مع نفسك و ختاف أن تفقد بعض

ترهقك األحاديث الكثرية ، و تستغرب من كل تلك األسئلة اليت 

تطرح عليك و حتاول دائمًا اإلفالت منها ، و تذهب أنت و عزلتك 

 لتحدَّث البحر !

لتعلم أنَّ هذا العامل الذي ال يعين لك الكثري بات أضيق حروف نفسك 

. 

 

                                                                                                            

 بقلم : مي األشراف

                                                                                                                        Karmen 
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 قلٌب دمشقي

 

ِمـــنـــُه الــــُحـــُب َقـــــــــد   ...َســـــالٌم عـلــى َقــلــٍب ِدَمــْشـــِقــْي

 فــــــاْح 

ُمـــــــروَر ِذْكـــــرى َمـــــــــْن راْح ُمــؤلــمــٌة   ...يـَــُمــُر عـلـى الــُدنــا َكـــَنـسـائـِـٍم

ِلــقلـبـَي الَطـبـيـَب الـجّراْح كـنـــت   ...ِهـــــَي ِذكــــراَك يـــوم

فــِصـرَت أنــتَ , َكـــُهــْم   ...َمــــــالــي أرى حـالـَك َتــغــّيـــرت

َعـظـيـَمـًة ِبـَحــقِّ الَرفــيـــِق   ...ال َيــرعـــى ُحـــرَمـــًة َقــد كـاَنـــت !َسـّفـــاْح

َبعدما فاَرْقـــَتين وفاَرَقـْتين   ...ــَييا صاْح أمـــا آَن لـــــَك أْن َتـــــرى حـاِل

َحــيــاتـي ِمـْن   ...األفراْح ِبــــــُبـــعدِك أنـــا ِمــــتُّ فأصــَبــَحــت

َيــــــومًا   ...َبـعـِدَك َمليـئـًة باألتـراْح فـــال َتـــُلمنـي إْن أْصـــــَبـــحـــــــــُت

ــِقـــاِم وُكــنــُت َذّبـ   ...ــــاْح ِاســـَمـْع هــذا ِنـــداٌء لـَك َفــلـَتـــعيلـالنــت
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  ...ُكــّلــي ِفــداَك وإْن َدمـــــْي َســــــاْح َعـــهـــدًا َعـلـيَّ ُحــُبـَك وإْن َلــْم

  ...َتكُنن لـي َنفَس املشاعِر امِلالْح ُبـــلـيــتُ ِبــُحـِبــَك أخــًا فـــــي

 ـْن هـــذا َفــالْح ؟ الـلـِه َفــَهـْل ِمـ

وَقـــلــبٌ بــاَت أبدًا ُمسـَتــبـاْح َفــُعـــذرًا   ...إال َتــَجــرَُّع َكــأِس الـــَمــــراَرِة

 ُعــْدُت َأرَغـُب فـــي الـِكــفاْح   ...يــا ِدَمــْشِقــُي مــا

 َصـباْحروِحــَك فــي الـَمساِء والـ  ...وَسـالٌم َعـــَلـيـَك أنَت َوَعـلـى

 



 عبد اهلل بشار ياسين    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أمنيات بال لقاح) قصـــائد

 

 

 )) أمنيات بال لقاح ((

 

 ِإفَترقنا ِحنَي

 امُلرَتفني ُحزَن َأبِكي َأن َتمنَّيُت

 قدَميِك على َأجِلَس َأن َتمنَّيُت

 الغاِبرين زَمَن َأشُكوا

 احَلِنني وَأحيى

 داِخلي يف َصوٌت

 احَلِنني حلَظَة َرَفَض

 العاِشِقني وِمنَّ ِعشِقَك ِمن َدعنا وقال
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 ِمنِك أدنو لو َتمنَّيُت

 احَلِزين َقليب وَأضَع ليلِة ُكَل

 اأَلنني لُيسِكَت ِذراعيِك بنَي

 َقلبًا لي َأنَّ لو َتمنَّيُت

 اجَلليد َيكِسُر

 َعنيد َقوٌي

 وِحيد ِسوى َعاَد ما َقليب لكنَّ

 َغِريب َزمنًا ِفي ُيقاِتُل

 ُيريد ماذا َيدري وال

.......... 

 َعيَنيِك ُيِريُد

 َنَجاتي فَعيَنيِك
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 ُقدِسَييت

 اخلطايا وَتغِسُل الُذُنوَب ُتطِهُر

 اأَلحلان َأمجَل َتعِزُف و

 َنظراُت َعينيِك يف

 والِوجدان الروِح

 األَمان َعينيِك يف

 َحنان ِمنَّ ُأريُد ما كُل َعينيِك يف

 ِلَعينيِك حدث ماذا

 اإِلميان وَأيَن الَطهارَة َأيَن

 الزمان ِبصرخاِت ُأصيَب وجهك

 َتيتموا وَقلُبِك وَقليب
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 الرضوان زهرُة ُتولَد أن قبَل

 اهليام قمَر يا

 إفرتقنا حنَي

 اللقاء َتذَكرُت

 الُقلوِب ِصراَع َتذَكرُت

 امَلعَركتان وَشراَسِة

 َتتهوى ِقالُعِك كانت

 الُغزاة َتلُجُم وَعينيِك

 َقَطعوا قد جانٍب ُكِل يف

 احَلياة ُطرَق

 الُفراق َطريَق وَنسوا
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 النجاة كأنَُّه لَتسلِكيِه

......... 

 الَوداع َوقُت آَن حنَي

 الَكالم ِمنِك أمَسع مل أنِّي لو َتمنَّيُت

 الَصباح ذاَك أراِك مل لو َتمنَّيُت

 ِطفاًل أُعوَد أن َتمنَّيُت

 يداي َبنَي أمِحُل

 باجِلراح ُأِصيَب َطريًا

 َتمنَّيُت

 َزهَرًة َأقِطَف َأن

 اأَلفراح َنَسماِتها ِمن َتفوُح

 اأُلمِنيات ِمنَّ الَكثرَي َتمنَّيُت
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 أدَركُت حتى

 !  ِلقاح ِبال َزهَرًة أنَّها

 

 عبداهلل بشار ياسين 

 فلسطين   -نابلس 
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 قصة ذكريات

 أغمضُت عييّن على قصة ذكريات ..

 بصوت أننْي املاضي ...

 وصور َخَيال واِقع احلال

 وصفحات ُمَفِكرة َمألَتها الَدموع

 َوِحرٍب ُسِكَب على خالف الِقصة 

 َفَمَزج احداث الِذِكرى 

 واختلطت األحرف ِبمالٍمح الصور

 َوُفقتُ على َحفيف الَوَرق

 وأصوات الَِّذكرى 

 ُتنادي.............
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 رقٓ ال ُأريد الغ

 انُقذوني من ِتيّزاب الَوَرق 

 نعم نعتتُه

  َجرَحها ُأضِمُد بدأتٓ ف قٓ رٓ ِبتيّزاب الو

 فال داٍعي للَقلق

 فأنِت َصديقة أيُتها الذِّْكَرى 

 إطَمئِن وال َتحَزِن

 وال َتخاِف الَغَسق

 َفُكل شي ِبقليب قد َعَلق

 وَفجآة َتحَرَكت الورق 

 دت َمالمح الصوروعا
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 وأخذتين الّصور معها اىل ُمستَقبل احلقيقة

 وِغالف الِقصة ُغِلق

 وأصبح إسم الِقصة 

 ِذْكَرى الُغربة

 بدال من ذكرى الَوطن

 

 

 

 ذكرى الورق~

 دينا الغضنفري
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 ﴾ليل الق لب﴿

 

 ظلمُة مهد

 ليٌل كاّللحد

 عتمُة جسد

 ثقبٌ أسود

 ينهُم يف الكَبد

 يرقُد لألبد

 يف فضاِء الفؤاد ..

 حب يسّمونُه
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 و أمّسيه منفى

 ميناٌء بال مرسى ..

 طرٌق تسري إىل اّلالمنتهى ..

 نهٌر يصبُّ بال جمرى ..

 دون ُضحى ..مشٌس تغرُب 

 ال شيَء سوى اّلالشيئّية!

 ما للقلبِ من محيَّة

 مشاعُر للمنطِق عصّية

 تهوى األشياء العبثّية

 خطوٌط تتبايُن يف املاهّية

 مودّية!يف آٍن أفقّية و يف آٍن َع
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 ليس هلا َسمّيا ..

 ثْر بعنفواٍن أّيها الوجْد

 على ساكنيَك اغضْب و متّرْد

 و دّقاتَك الّضائعِة اسرتْد

 ~فـ خرٌي لك أن حتيا بال أحْد 

······· 

 

 لجين خالد صافي
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 عديل الروح
 يا َعِديَل الرُّوِح ..

 ال َتْعَجْل على نفِسك ،، 

 َفَمْوُعوٌد أنت .. 

 لك يف ذاكرة الدَّهِر عام .. 

 َلُربَّما أعواٌم ..  

 ما أدراَك أنت ؟ 

 ما َباُل عقِلَك .. 

 قد َتالَشى يف امَلَدى ..

 لَََعْمُرَك إني أراَك ُجِنْنت .. 

 َأْدِرْك فؤاَدك ..  

 وَأْلِبْسُه ُحَلَل امُلنى .. 

 واْشِفه من داء النََّوى والَفْوت .. 

 عاِنق احلمام .. 
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 وَسْله عن اهلوى .. 

 وأخربه أنك ُعْدَت عدت .. 

 َسْلُه عن الزَّْهِر .. 

 كيف أنه اْنَحنى .. 

 ِلُقْبَلِة الوداع يوم رحلت .. 

 سله عن دمشق ..

 وعن َتَراِنيم َبَرَدى ..  

 عد كم فيه َظِمْئت ..واغفر للب

 صاِفح مآذن األمويِّ .. 

 واستنشق َعَبَق الصِّبى .. 

 واْنُشد ِبُحْكِمَك ربي رضيت ..  

 وانشد حبكمك ربي رضيت ..
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 إنين احلوراء""

 احلوراء انين بصمت صاحت

 متزيقي اذا فلما فاجبتها

 

 وبهاء وحسنه اجلمال انت

 معشوقي وقاتلي القتيل وانا

 

 االمراء هلا خضعت كأمرية

 طريقي انرت ان عيين فداك

 

 جرداء واحلما تقطع قليب

 صديقي والضياع ينفذ والصرب
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 االخفاء بها صعب عربة لي

 تطويقي ودمعيت اقول ماذا

 

 دماء والدموع ابكي وغدوت

 تفتيقي اوقفوا جرحي والعشق

 

 احلوراء انين بصمت صاحت

 بريقي والورود اجلميلة اني

 

 االمالء بها عجز كلماتها

 التصديق عن عجز ومجاهلا
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 االضواء خافت اكتب وغدوت

 عشيقي واهلالل حضين والليل

 

 االعداء سيسقط حلمت عبثا

 تفريقي اجنازها وحبيبيت

 

 صماء انها وتدعي متشي

 وشهيقي لدمعيت تصغيأ عبثا

 

 (عذراء اهلوى يف فروحي عذرا)

 حريقي يريد كمن علي ردت

 

 عظماء واهلوى وشعري اني
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 فريقي ضياع رمشتها لكن

 

 داء والتتيم املتيم اني

  عشيق كل داء يداوي ذا من

 

 

 الفاروق العمري .. 
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 أفكاري املسجونة

 تتسكع افكاري املسجونة مبربع العشق

  تهرول بني أربع جدران

  فتصطدم

  كاصطدام السكارى يف حانة الشوق

  تعتصر الذكريات بني أربع زوايا

 كما يعتصر القلب بالفقد

  تدور حول نفسها ...ونفسها أنت

 وحدك يف منتصف ليلي ، تتسكع 

 وتعتدي على عذرية سكوني ....

 .. حتاول ملس ذاتي اليت مل أعثر عليها بعد

 ..شتاء، شاي ، ورقة وقلم
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  أمطرك شوقا

 أرتشفك أملا

 أكتبك تارخيا

  الشيء حيول بيين وبني تلك األشياء

 وال بني بدع الزمن والرتهات

 ..... فيبقى هناك

  الذاكرةمتسع من الوقت ...ومنبع من 

  قليل من الكالم ، كثري والكثري من الصمت

 .واألنكى من كل ذلك

 !!ماضي حاضر ،، وحاضر ميت

 فكيف ال أسجن بك ومنك وفيك ؟؟؟؟
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 ...َتوْق

 يف ُبعدَك عين كْم أثرَت داخلي اشتياق 

 ويف غياب ملِسَك كم أتوُق الِعناق

 القلب مل يسعُه الصدر فضاْقالروح ما عادت ُتالزُمين و

 يف بُعدَك عين مْل يعد جبنُي القمر ُيغريين  

 وال حتى قصص الُعشاق

 أنّى لالنتظار أن يُسَد رمقي!! 

 هل الفقُر من بعِد الِغنى ُيطاق!!

 ...ِبئس أن ُيطاق 
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 صرخة مغرتب

  ال حتسـنبَّ إبتـسـامتـي فرحـي

 وظاهري فرح وأملي يف مهجيت

  فـكيـف الـزمـان فـّرق وحـدتـنـا

  ونادى علينا بصوت الغربة

  أياٌم َمضت ومل ندِر بها

 كانت حقًا هي فرحيت

  فهاج علينا الدَّهر بأمواجه

 وصوت َخريره َمحى لّذتي

  فأدركنا السيل وطغى فوقنا

 وبقوته شّوه أحلى صفحيت

 فنمت على أمل العودة غدًا

  فأصبحت وما زلت بالغربة
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  فمتى أعود وأرى َأِحّبة لي

 تركتهم فيا ندمي ويا حسرتي

 سأهتف عاليًا لتسمع الدنيا

 أريد وطين أريد جنيت

  أملي أن أعود قريبا

 فادعوا لي يا أخوتي
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 فوق الطلول

 َتَشاَبَهِت اْلَمَســــــاِلُك َوالدُُّروُب 

 َوَغاَر النَّْجُم َقْد َهَجـــــَر اْلَمَداَرا 

 َوَناَحْت َفْوَقَنا ُكلُّ اْلُغُيـــــــــوِم 

 َرَثاٌن َقْد َسَقاَنا اْلَقْطَر َنـــــــاَرا

 َوَما َفِتَئ النَِّذيُر ُيَساِري َليـــــاًل 

 َعَلى اْلَأْرَجاِء َقْد َبَســــَط اْلِإَزاَرا

 َأَلا َيا َباِغَيِ السُّْقَيــــــــا َتَمهَّْل 

 َآَباِر َغـــــــــــاَراَفِإنَّ اْلَماَء ِباْل

  

 َوَأمَّا َبْعُد َليَس ُهَناَك َشــــــــكٌّ

 ِبَأنَّ ُرُبوَعَنا َصاَرْت ِقَفـــــــــاَرا 

 َوَما َنَعَب اْلُغَراُب ِبِذي الطُُّلـــوِل 

 َفَقْد َداَر الزََّمــــــــاُن ِبَنا َوَداَرا 
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 َوَعاَدْت ُكلُّ َناِئَبٍة َعَليـــــــــــَنا

 َوَساَد الصَّْمُت َواْكَتَوِت الصَّـَحاَرى

 َوَأْسَأُل َقاِضَي اْلَأْشَجاِن ُحْكًمــــا

 َوَقْد َعَقَد اْلَحَواِجبَ َواْسَتَخـــــاَرا 

 َفَشرََّد ُغْرَبِتي َوَضِجيَج َهْمِســـي

 َوَناَدى ِبَقْتِلي َواتََّخَذ اْلَقـــــَراَرا

 ْمِعـــيَوَحرََّق َشْكَوِتي َفَرَثاِني َد

 َوَثاَرْت َأْضُلِعي َتْبِغي اْلِفــــَراَرا 

 

 َأَقْمتُ ِبَهِذِه اْلَأْرَجاِء ُعْمــــــــًرا

 َفَما َظَمَأ اْلَغِريُب َوَما اْسَتَجـــاَرا 

 َفَماِلي َقْد َشِقيـــتُ اْلَيوَم َشْقًوا

 َوَقْد َرَحَل الَِّذي َزاَر اْلَمـــــَزاَرا 

 ا َنْجـــــــُم َأنِّي َوُكلُّ َجِرمَيِتي َي

 َشَرْدُت ُشُروَد َمْن َرِكَب اْلِبَحــاَرا 
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 َوُرْحتُ ُأَفتُِّش اْلَأْكَواَن َعْنـــــــَها 

 َوُعْدُت َوَقْد َوَقْعُت ِمَن اْلُأَســاَرى

 َسِمْعتُ ِمَن السََّحاِب ُبَكاَء َطْيـــٍر

 ُيَناِجي ِعْطَر َمْن َتَرَك الدَِّيـــــاَرا

 

 ُشُجوِني َهْل َيا َطرُي َتْسُكْن َأَثْرَت

 َفِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَفى النََّهــــــاَرا 

 َوَهاَجْت ُكلُّ َعاِصَفِة الرَِّيـــــــاِح

 ُتَجاِبُهِني ِبَقْسَوِتَها ِجَهــــــــاَرا 

 ُتَزْلِزُلِني َكِإْعَصــــــــــاٍر َتَبدَّى 

 ى َكَشْيَطاٍن َمِريٍد َلا ُيَبـــــــــاَر

 

 َعَرْفتُ الشَّوَق َأْلَواًنا َوِسْحـــــًرا

 َوِمْشَواًرا َطِوياًل َلا ُيَجـــــــاَرى 

 َوُكْنتُ ُأَخبُِّئ اْلَأْســـــــَراَر َحوًلا 
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 َوَيْفَضُحِني النَِّسيـــُم َوَقْد َتَواَرى 

 ِبَهوِج الشَّْعِر َقْد َســَكَن اْلَبَراِري

 ِبَرْسِم اْلُحْسِن َقْد َسـَكَن اْلَعَذاَرى 

 

 
 دنادر سع
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 عاشق اجلوري الدمشقي

  ..طر ها كاَن ِعشِقَي األكثْرللجوريِّ الدَِّمشِقي ِّ أنا عاِشٌق ... بْل ِلِع

  ..قالو احذْر .. فساُقها باألشواِك َتزَخْر .. ما اْعَتَرضْت وهلُم اْسَتَمْعْت

  ..فاْستمتْعتُ ِبأرجيها ليَس أكثْر

 ُأعِجْبتُ بها وِبَتَعدُِِّد ألوانها ؛

  ..فُهناَك ِدَمشقيٌِّة محراُء .. تؤجُِّجين .. كيفَ ال وهلا لوُن الدماْء

  ..ى َتفيُض ر ّقًة .. زهريُِّة اللون  .. كوْجَنيتِّ صبيٍِّة ذاَبْت َحَياْءوُأْخر

  ..وَبيضاُء .. َتنثُر يف العامل  السِّالَم .. بْعَد أْن َمزَِّقُه الِعداْء

وُهناَك الصِّفراُء .. والَبنفَسُج .. والقْرُمزيُّ والكثرُي الكثرْي .. حتى أنَّ 

  !!فيها السَّْوداْء 

ما عاَد اللوُن ُيهمِّين .. فكلها جور يٌِّة ِدَمشِقَيٌة ُتثرُي اهتمامي وتنثُر ذاَك 

  ..األريَج الذي أْعَشْق
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كعاَدتي .. ُكنتُ ُأبدُِّد بعَض وقيت يف حديقٍة مألى .. تفيُض ِبشتِّى أنواع  

 النباتاْت .. 

   !!أراِقبُ منها السِّامَّ والطيَِّب وُأخرى ُمِحبًِّة للحشراْت 

بنسيٍم ميلُؤ اجلوَّ ِعطَرًا .. ُيلهُبين شوقًا .. ُيرشُدني جلور يٍِّة َعُظَمتْ ِمْن  وإْذ

  ..ساِقها الشوكاْت

  ..أشواٌك اْحَتَضَنتها .. َحَوْتها .. َأْخَفْت ِمْنها َجَماَل الَبتالْت

 ْد .. َكانتْ حْتَتمي بها ِمْن عاَلٍم َيْقِطُر فَساْد .. ِمْن عاَلٍم يتمادى فيِه اأَلْوغا

  ..يف عاَلٍم .. ُحتَِّم فيِه على َمْن ُهْم ِبَجَماِلَها .. اْحِتراَف اجِلهاْد 

  ...أْسَمْيُتها ِجهاْد 

َصمِّْمتُ أْن أرى اجُلور يِّ .. أْن أْسَتنِشَق الَعبرَي الدَِّمشِقيِّ .. دوَن أْن 

  ..َيَتَواَرى َتْحتَ أشواِك ِجهاْد 

  ..ِمْنها اقَتَرْبتْ 
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  ْتتأهََّب - 

  ..أشواَكها أْمَسْكتْ 

  ..َصَرَختْ .. شَتَمتْ .. وبَيِد إْصراري أشواَكها غَرَزْت  - 

   ..وأخريًا أفَرَجتْ عْن ذاَك اجلماْل 

  ..ثمِّ دوَن شوٍك أطلَقتْ ِعطرًا .. ِلُعذوَبِتِه .. شاَبَه اخلياْل 

 اْسَتفَسَرْت .. َمْن َأنتْ ؟؟ - 

  ..َمْهووٌس بِعطر  اجلور يِّ أنا

  ..لِكْن َمْن َأْنْت .. فاملْوِسُم َقِد انتهى .. وَوقُت رحيلي َدنا - 

  ..اطمئنِّي َسيَِّدتي .. فُمتيٌِّم بَعبري  اجُلور يِّ أنا

*** 

 بقلم : املعتز باهلل أمحد عبابنة

 

 



 دانة عدنان حبّال   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (تقارير نارية) قصـــائد
 

 

 تقارير نارية""

 ذاقوا طعَم الّنار

 شربوا املرار  

 عاشوا الّدمار

 ناموا يف خياٍم 

 نهشها اإلعصار 

 حاولوا الفرار 

 ابتلعتهم البحار 

 و أخريًا أكلوا أوراق األشجار 

 موصومًة بالدِم و العار 



 دانة عدنان حبّال   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (تقارير نارية) قصـــائد
 

 

 ماتوا ذحًبا  

 ماتوا قنًصا 

 ماتوا برًدا

 ماتوا غرًقا  

 و ماتوا جوًعا

 تضامن معهم العامل املغوار 

 غرغرت دمعته 

 ثارت محيته 

 ُأطِلَقت سجّيته 

 عنهم يف نشرات األخبارو حكى  

 شجب، نّدد و أسهبَ باالستنكار 
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 مؤمتراٌت صحفّية 

 تقاريٌر نارّية 

 تتخللها صوٌر مأساوّية 

 ألطفاٍل صغار 

 يأكلون أوراق األشجار 

 موصومًة بالدم و العار 

 ثم نهَض و استدار 

 إىل مطاعمِه الفخمة 

 تناول وجباتِه الدمسة 

 حتى أصابتُه التخمة  

 أطفالنا الصغار  و ال زال



 دانة عدنان حبّال   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (تقارير نارية) قصـــائد
 

 

 يأكلون أوراق األشجار

  !موصومًة بالدم و العار 

 دانة عدنان حّبال
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 إهلي""

 
 ..  …اهلي يامن ادعوك بالغدو واالصال

 ان يستحق ٱلقد اصبحت مشغولة البال ميا ل

 .. …يقال

 ..  …حال اي واىل وصلت حال اي اىل 

..  …املنال صعب عنذي العيش اصبح لقد

 ..  …اخليال بعامل اشبه اليت حياتي يف
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َْـَـُذآ ̷̷ه اعيش اليت ياربي الوحيدة انا فهل

 ..  …احلال

عذابها وال يزال يعاني حتى ام ان غريي ذاق 

 ..  …اقرتاب االجال

 .. …فأن كان هناك غريي فأعنه يا متعال

وأن مل يكن هناك احد سواي فسأصرب حتى  

 .. …يأتي يوم ويتغري احلال

الني مسعت يف األمثال ما يقال ) سبحان  

ــ َْن حال اىل الف حال (̷مغري االحوال م  ـ
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      *** 

  هويت فأذعنت كتمت فأعلنت اني

       احبك اىل درجة املوت ....

من غري خوف من شي اله خويف من فقدك  

  انت .... 

يا من دخلت الفؤاد وعلى عرشه قد 

  تربعت ... 

  ال اصدق انك على عقلي وقليب قد متلكت 

واني انا اليت مل أأمن الحد اليك االن التجأت 

عن كل من حولي او خذني معك  بأنيخ

  حيث شئت ...
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 آيات فاضل    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (إلهي) قصـــائد

 

فال يوجد فرق عندي ان كنت ذاهبة معك اىل  

 حتفي او حتى اذا يف قربي رقدت

        
 آيات فاضل
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 العرب  

 

 العرب وما أدراَك ما العرْب !

 العربيُّ يا أخي هو مْن لَقْتلي أّيد واستحْل 

 هَو من مسَح حلرائِرنا أن ُتسَتَغْل 

 هَو من رأى أعضائي من حتِت األنقاِض ُتْنَتَشْل

 واسَتَقْل هَو مْن برؤييت مكّلاًل بالدِّماِء اسَتمَتَع

 هَومن ضِحَك على جاري يف امُلعَتَقْل 

 هو اّلذي تعّجبَ من طفٍل ُأصيَب بالّشَلْل 
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 ومل يدرك بأّن صمَتُه هو األصل

 فمنُذ أوَِّل يوٍم ..وحّتى اآلن ..ومْل َيَزْل 

 يتظاَهُر بأّنه عِن احللِّ باحثًا 

 وعلى الفيس بوك يا أخي يكون عاملًا 

 ويف اجملالِس والعزاِئِم ..فاِجعًا 

 أّما عن بلواَي عندما أْسأُلُه 

 وأنا من كثرِة الّسؤاِل يف مَلْل

 ُيجيبُ ..وكأّنُه اسَتْحَلى بلواَي واْسَتْسَهْل

 العربيُّ يا أخي ..أتى إىل الّشام يف ساَعِة مَلْل

 وَتَرَكها يوَم َدَمعتِ امُلَقْل
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  األَزْلَفهَي مل تُعْد كما أراَدها ِإىل

 بل حتّوَلْت إىل أرٍض جرداَء ليَس فيها ما ُيسَتباُح .. وُيسَتَغْل

 ومنُذ ذلَك الوقت ..فيها .. مل يُعْد لُه َمحْل

 عربيٌّ من كَتبَ عن بالِد الُعْرِب أّنها أوطاني 

 وأنا على يقنٍي بأّن فيها مئًة وسبعنَي ألفَ خَلْل 

 أنا الّسوريُّ ما زلُت وحيدًا أحبُث عِن احلْل 

 أنا من َأَلّمت بَي آالمي من القتِل امُلْسَتَحْل

 أنا مْن مْل يُعْد لي أُي ُمسَتقَبْل

 أنا من يف بييت استقَر العدوُّ ولُه احتْل

 وقفُت على ما تبّقى من دياري ..أتأّمُل ذلَك اجَلبْل
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 ِض األَمْللعّلي أمَلُح من وراِئِه خيوطًا لبْع

 أغباٌء إىل ذهوِنُكْم قد تسلَّْل ؟!

 وأصبحُتْم يف الّتفكرِي على َعَجْل 

 َأَوَلْم يُعْد لديُكْم حلاِلنا أيُّ حْل

 تعلموَن أّن بّشاَر سريحْل

 بكْم وبدوِنكْم ..ساعدمتونا أم مل تسألوا عّنا سرحْل

 وَبعَدها ..حنُن عنكم مل نُعد نسأْل

 ْلوال يف بالِدُكْم سنتدّخ

 وكلُّ َمْن ِمْن َدِمنا عندكم ..عن ِبالِدُكْم سريحْل

 وإىل سورّيَة سُيرَسْل
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 يا أّمًة َضِحكتْ من جْهِلها اأُلَمْم

 أما آَن الوقُت لُتجرَّدوا من بعِض ما عنَدكْم من اجَلهل ؟!

  

  

 بشرى أبو حالوة: بقلم  

 

 



 عصمت عاصم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (في الغياب) قصـــائد

 

 "يف الغياب"

 

 كيف حالك يف الغياب 

 كيف أصبحت من بعد الفراق 

 يا من وضعت كل األسباب

 أسباب للفراق كما الرتاب

 نبوس حبات الرتاب.. منشي عليه و أحيانا 

 

     *** 

 



 عصمت عاصم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (في الغياب) قصـــائد

 

 

 يا من جعلت قليب يف حالة شوق دائم 

 من كثرة أسفارك وفراقك الدائم 

 ال تعبث بي كفى فلي قلب هائم 

 ليت قليب يسافر مع سرب احلمائم يا

 لعله يقابلك ومازال حبك لصاحبه قائم

 

    *** 

 

 

 



 عصمت عاصم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (في الغياب) قصـــائد

 

 دع الفراق وعد الي ثانية

 وال جتعلين بعد اليوم حائرة 

 هد والشوق زائلة واجعل ليالي الس

 دائمة سه مشوابزغ فجر حب جديد واجعل 

 جتدني أعود ألحضانك مسرعة 

 

 Omar        Eliev 
 

https://www.facebook.com/eliev.omar?fref=ufi


 لمى موفق البشابشة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (يا سائالً) قصـــائد

 

  

 يا سائاًل""

 

 ا سائال عن حالي بعد ُفراِقي

 

 إّن الفراَق مُلهلُك للمآقي

 

 لَعمري إّنك لقمرَي الرباّق

 

 يف الّليلِة الظلماِء نوٌر باقي

 

 قليب ُيرّتل تهويدَة املشتاِق

 

 لعبٍد ُيشهد له جبميِل األخالِق



 لمى موفق البشابشة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (يا سائالً) قصـــائد

 

 

 

 يلوح ذكرك باآلفاِق أنتِنعَم "العبد" 

 

 وما كلماتي لك إال ألني من العشاِق

 

 ِعشٌق حالٌل يستسيغه ُكل ذواِق

 

 يذوق من شهِد حبَك ينتظر التالقي

 

 يلقاء قريب يوم غٍد الباق

 

 



 أسماء بن هني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (نفس توبييا ) قصـــائد

 

 

 يا نفس توبي
 

 بالكفن تكونني يوما تذكري و موالك ا نفس توبي إىلي
 

  بالفنت أغرقت تهت إن أنك و دنيا أنها علمت أما نفس يا 
 

  تهن ال و زكية و قنوعة كوني و إتعظي و ىمض ما من اعتربي و
 

 باجلنان بالفور تكرمني ىعس رمحة اجلالل ذا من التمسي و
 

 صحبه و من يده شربه ماء آسن  خري املختار عنده احلوض و 
 

 العنِي قريرة تسجدي و تسبحي و فرتينه العرش رب ىو يتجل
 

 لألمِن طالبا بالرضا راغبا طامعا و طائعا أتيتك قد رباه 

 

 



 أسماء بن هني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (نفس توبييا ) قصـــائد

 

 املنِّ و العفو ذو العظيم أنت و دعاك و رجاك عبد عن اعف و 
 

  اإلحسان و باملغفرة جازني و ليتذ عن سيدي يا جتاوز و 
 

  ردني إليك مجيل فرد يوما رحابك إىل الطريق ظللت إن و
 

 مسكن أطيب ىاألعل الفردوس يف بأحبيت اخللد جنة يف امجعين و

 

  

 

 



 أحمد عبد العليم سرحان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (حلم آخر يضيع) قصـــائد

 

 حلٌم آخر يضيع

 

 حلٌم آخر يضيع 

 أقف على النهايات  

 ..أدعي النبوة  

 ..أجترد من كل أفعالي القذرة

 .. أشتهي الطريق ويشتهيين 

 ..نتقاسم معًا اآليات  

 ..خالصني كل اخلالص  

 ..أوزع بسماتي على األطفال  

 .. طامعًا يف إثارة حب يروي الفقراء 

 ... ميذق أحزانهم بنشوته 

 



 أحمد عبد العليم سرحان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (حلم آخر يضيع) قصـــائد

 

 

 ..حنو العدم  ألقي بعاداتي السيئة

  سيجارة املساء ، 

  نبيذي وكأسي ، 

  صالتي للشمس ، 

 مبارزتي ألخي الصغري ،   املوسيقى ، 

 .... وصراعي مع ذاتي كل صباح   

  سأمارس احلب أن كان ممارسة  

 .. وأختلس اإلبتسامة يف حضرة الغياب 

 ## سأمذق كل دفاتري القدمية 

 .. رساليت لإلله ، رساليت للنائمني 

 ..ساليت لألحياء من بعدي ر 

 سأتوقف قلياًل عن األسئلة فاقدة اجلواب



 أحمد عبد العليم سرحان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (حلم آخر يضيع) قصـــائد

 

  سأغادر صفوي ومكري   

  وأصبح طائر

 وال ذكرى ....   كمن ال أرض له 

  سأطل على العامل بعني الرمحة 

  حاماًل عنه أدمعه اليت توارت غصبًا 

  أنادي يف النائمني 

  ضجيج الوجود يزداد

  لنبالء يقتل األبرياء ، يعذب ا 

  أقاطع آخر مساء جبناح طائر 

  وأواجه املوت خممورًا 

  كي ال أصمت يف حضرته

 ألقول:  

  خطيئيت الكربى حينما أبتسم وأحب 



 أحمد عبد العليم سرحان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (حلم آخر يضيع) قصـــائد

 

  ثوابي العظيم حينما أعتزل الوجود 

  مبا اشتهي من اشياء 

  حينما أنادي يف هؤالء وأجهل هؤالء 

  سأكرر كتاباتي من هناك 

  على منت السماء  وأمذق قصائدي إربًا

 فإما أن انتصر وإما فال داعي للبقاء ها هنا

 

 



 زينب العزمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أفول االنسان) قصـــائد

 

 فول االنسانأ

 كثرت احملادثات االلكرتونية

 ارتبطت الدنيا باآللة الكهربائية

 فأصبح من يفدي روحه بال أنانية

 من اجل جوال من نوعية عالية

 حوله األصدقاء من كل ناحية

 عفوا وراءه ألنه اختذ قبلته اآللة الذكية

 ويشكوا من العزلة و الوحدانية

 ؟ وحياته مرتبطة مبحادثة وهمية  كيف ال



 زينب العزمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أفول االنسان) قصـــائد

 

 خيتار اسم له يف املواقع االجتماعية

 و املواضيع احلالية و يتفنن يف نشر الصور

 يتقن التعليقات تعاطفا مع حاالت العصر اإلنسانية

 يرثي قتلى فلسطني، بروما وسورية

 و يف نوافذ أخرى مواقع رقص و جمون و إباحية

 لدان العجمية بين عالقات  معهن من الب

 طمعا يف اهلجرة إىل األحالم من البادية

 يدخر دراهمه لنسج حلمه يف مقاهي االنرتنيت الشعبية

 ويف املقعد األخر جلست هي تبحر بأسالكها إىل دبي و السعودية



 زينب العزمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أفول االنسان) قصـــائد

 

دخلت غرفة الدردشة اخلليجية يكفيها أن تكتب يف االسم 

 عربية

 كهربائيةالكل يبين خيوط األمل .خطرية هي اخليوط ال

 وىل وذهب زمن األشباح يف اإلدارات العمومية

 يسجل املوظفون حضورهم يف أوقاتهم الرمسية !! غريب

فبدل تقريب اإلدارة من املواطن قربوا العامل للموظف بربط 

 الشبكة االلكرتونية

 اشتقت إىل الطفولة فخرجت احبث عنها يف شوارعنا العربية

 نقبت عن األلعاب الشعبية 

 ألطفال ألواح الكرتونية قتلت الرباءة واأللعاب اجلماعيةصار ل

 مل يبقى من وطين سوى اجلد و اجلدة يف البادية



 زينب العزمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أفول االنسان) قصـــائد

 

 فهذا االسم له محولة رمزية،

 مستودع الذكريات وقصص أثرية

 عندما احبث عن العروبة عندما احبث عن اهلوية

 غدا سيكون معنى اجلد ؛

 إنسان ذو جتاعيد

 عاجز

 ...األجنبيةصنعته اآللة 

 

 زينب العزمي 

 املغرب    

 



 رغد حمود   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (يا شعر) قصـــائد
 

 

 ياشعر

 

 !ياشعُر هل ما زال فيَك تناغٌم ؟

  ..أم أن سحرَك يف دجى الظلماِت مات

 

 فْلترُتكي عنِك التساؤَل وْلَتَرْي

 ..يف رونِق اإلبداِع ما قد فاَت فاْت

 

 ماباُل أسُطرَك اأُلىل قد ُجرَِّحْت

 وأرى فؤادَك يف َلظى الّرَهباِت باْت

 

  :أهُل القصيِد صغريتي قد حّدثوا

 ..من اآلهاِت هاْت …روحَك الفرحىدْع 

 



 ضحى الجريدة   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (أخافُك) قصـــائد
 

 

 ""أخاُفك

 

 َأخاُف َأن َتُحلَّ عليَّ لعنتك

 فـال َأحيا وال ِمنَك ُأشفى

  اترنُح على اوتاِر قلبَك

 فَأسُقط فيَك ، هاوية

 َأخاُفك

 َأخاف َأن أمشي يف طرق الكون

 فأتعثُر بوجهَك

 بصوتك

 بطيفك

 وكلهم.. خيااًل يف خيال



 ضحى الجريدة   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (أخافُك) قصـــائد
 

 

 َكأَن الطرقاُت رمستَك

 َكأنها حمياك

 أخاُف َأن ُتهلكين

  فاعدو فال أجدني ، وال ُأجُد إالك

 الليُل خلفي

  واالحالم أمامي

 اهرُب من الليل

 ألسبق االحالم

 الليل انت

 واالحالم انت

 َكيفَ اجنو منك

 حقًا أخافك

 اخاف أال يزهُر العمر



 ضحى الجريدة   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (أخافُك) قصـــائد
 

 

 إال فيك، يف ربيعك

 وأبقى أنا

 لسحِر عينيك ُمتعطشة

 ُتسقيين

 حترمين

 وأبقى .. ابقى

 يف لعنتك .. هاوية

 

 

 ضحى الجريدة

 

 



 أماني نبيل حسين   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (الرئيس) قصـــائد
 

 

 الرئيس

 يف يوم أخربنا الرئيس بأن حتيا فلسطني حرة عربية .. 

ووعدنا بالعودة بعد كم أسبوع، كم شهر أو كم عام أو لرمبا قرن من الزمان 

 .. 

 ستون عام والكلمات تردد، ويقال بالغد سنعود.. 

 ماتوا اجلدود وأورثوا مفاتيح البالد وأبواب احلديد ...

 عدنا ولن تعود ما بقي فينا من يفكر بالسلم مع العدو اللدود .. فال عادوا وال  

 أما يكفي.. كم شهيد هجر إىل بيت اخللود .. 

 أو جريح أمضى حياته بالقعود .. 

 .. تأبيد نال حقه عن الدفاع جلألأو أسري 

 ..الرئيس سيدي متى إىل

 ..  اإلزعاج على الالجئني عن بالنيابة أعتذر 



 أماني نبيل حسين   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (الرئيس) قصـــائد
 

 

  الشتات .. يف أو الضفة يف أو غزة يف

 أمل تسمع أنني الجئي سوريا واآلهات ..

 أرجوك كفاك ..  

 أمل تر كم املآسي هنا يف عزة أو املخيمات .. 

 عائالت بال مأوى .. 

 واألخرى طفلهم من الربد مات.. 

 أليس كفاك .. 

 أفيق.. واتركهم ساكرون.. 

 أو اتركنا نقتلع حقنا بالسكني ... 

 من بني هذا وذاك .. 

 السجني .. أمل تر األقصى

 والقدس وأسراب املستوطنني ..  

 أمل تر طفل القدس يهان ..
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 بأي قانون أطفالنا ينعمون.. 

 فالطفل لدينا يصاب ويرتك ينزف ثم إىل الزنزانة يقتاد..  

 بتهمة مل يذكرها عقله أو أنه يف هذه األرض كان له ميالد...

 أو أنك ال تبالي سيدي الرئيس ..  

 كرت كلماتك أن حتيا فلسطنياملعذرة فهذا احلال منذ ذ

 وما عاشت بعدها سوى أسوء السنني ..  

 وأنت هناك .. تنظر أراك ..حافال باملاليني.. 

 مع من يتغنى أو يرتاقص على أنغام آالم شعبك احلزين .. 

 اقرتب فنحن املشردين ..

 ال ختف فليست إليك موجهة السكني.. 

 الزال الدم يشد الدم .. وما زالت الشرايني .. 

 رايني العروبة اليت منحتنا أمنا فلسطني .. ش 

 مازالت أم استبدهلا بكم من األموال أو املاليني ؟!
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كم أعطوك لتتخلى عن جلدك وأرض جدك وترضى أن تكون مع  

اخلائنني ... أجبين .. ما عاد لديك كلمات كاليت تلقيها يف احملافل 

 والزيارات .. 

 صوت ينادي من بعيد ....أنت يا هذا !! 

 ت :ماذا ؟! ردد

 أجاب: أما يكفيك من املآسي تفتح يف قليب اخللجات

 وما عاد وجدي يقوى على مثل تلك الذكريات ..  

 اصمت أرجوك .. فالرئيس قد رحل ،،،

 وما من سامع إليك سواي 

 رددت: منذ متى ؟! أجاب :منذ أول بداية األسى .. 

 منذ بداية حكاية فلسطني اليت ال تزال تنتسى ..

 د يف البالد .. منذ أول شهي 

 منذ ودع احلمام ارض البالد .. 



 أماني نبيل حسين   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (الرئيس) قصـــائد
 

 

 منذ قال حتيا فلسطني وتركها أسى بالد ..

 

 



 حسن المبروك   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (أغوتك دنياك) قصـــائد
 

 

 أغوتك دنياك

 أغوتك دنياك اليت .. هلا سراب خيدعك

 يا طفلة يف عقلها .. يف هجرنا ما أقنعك

  أو مل تكوني يف فؤادي .. سيده والكل لك

  أظننت أن العز عين .. راحل يف خمدعك

 فالعز عز النفس عندي .. ال بالد ترفعك

 فالعز قلب ومحيه .. الثياب ترصعك

 فقر الفلك فالعز أحلان قويه .. تعط من

 

 المبروك حسن
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 ِإنِّي ُأِريُدْك

 

 

 َسَأُعوُد

 َأْحِمُل َهْوَدِجي

 َأْحُدو ِلَقْلٍب

 ُمْفَعٍم ِبالِعْشِق

 َلا َيْنَسى الُعُهوْد

 َقْد ِجْئت

 ُ َأْسَعى َأْرَتِجي

 َأْطِوي َمَهاِمِهَي الِقَفاَر
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  َكَما الِوَهاَد َوَأْرَتِقي

 ِتْلَك النُُّجوْد

 َقْلِبي َوُروِحي

 َوالدَِّماُء َوَأْضُلِعي

 َتْهُفو ِإَلْيَك َفُضمََّها

 -َأْوِف الُوُعوْد-

 َوْلَتْذُكِر الَعْهَد الَقِديَم

 َوَلا ُتِصرْ 

 َعَلى التََّناِسي

 َوالتََّنكُِّر َواجُلُحوْد

 أْذُكْر َتَلاِقيَنا َمعًا

 َنْشُكو اهُلُموَم ِلَبْعِضَنا

  ْغَلاَلَألَوُنَكسِ ُر ا
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 لَعَقاِبيَلَلا َنْخَشى ا

 الِكَباَر َواَل الُقُيوْد

  َما ُعْدَنا

 َنْخَشى ِحيَنَها

 ِمْن َأْعُيِن الرَُّقَباِء َتْتَبُعَنا

 َوَلا َعْيِن احَلُسوِد

 َأَتُظنُّ َياَقْلِبي الَكِليُل

 ِبَأنَّ َبَهاَء َأيَّاٍم َخَلْت

 َيْومًا َيُعوْد؟؟

 

 َ َوالَيْوم

 َيا َوْرِدي النَِّديُّ

 َأُقوُلَها َوِبُجْرَأة
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 َأنِّي ُأِريُدْك

 َما َعاَد َدم ي َداِفٌق

 َجفَّ الَوِريُد

 َوَلا َرَجاَء َلُه ُهَنا

 ِإلَّا َوِريُدْك

  َقْد َكاَن َذاَك

 َوُمْنُذ َأْن آَذْيَتِني

 ِبَتَجاُهٍل

 ُيْدِمي الُفَؤاَد

 َوَخاَنِني

 َحَتى َبِريُدْك

 َهْل َصاَن

 َهاِتْفَك الَوَفيُّ
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 ... اِئِليَرَس

 ...ُصَوِري

 َوِذْكَرى َما َخَبْت

 ِفيَها ُوُعوُدْك

 

  َهلَّا

 َذَكْرَت َوَفاَء

 ِتْلَك الَياَسِميَنة

  َكاَنتْ ُتَظلُِّلَنا

 َوَثْنُثُر ِعْطَرَها

 َوُتْهِديَنا السَِّكيَنة

  َكاَنتْ ُتَهْدِهُد ُحْزَنَنا

 َوُتْلِهُمَنا
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 الَتَصبَُّر َوالرَِّضا

  َأْشَواَقَها ُتْزِجي َلَنا

 احَلرَّى السَِّخيَنة

 َما كَاَنْت اأَلْرَواُح

 َتْشقََى ِفي اجِلَواِر

  َوَلا َكاَنْت إذا كنا

 ..َحِزيَنة

 .... َوِلَذِلَك

 الِعْشِق اجَلِميِل

 :َأُقوُلَها

 ِإنِّي ُأْريُدَك

 ِإنَِّني َحْتمًا َأِميَنة

  َفاْطِلْق اأَلْشَواَق
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  َيا َنْبَع احَلَياِة

 يَثَهاَوَغ

 َوَحِرَرْن

  ... َأْسَر السَِّجيَنة

 

 

 َسائد أُبو أَسد
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 هللاُأناشدك 

 

 هلل يارائد االسالماانشدك 

 ان تفرد جناحيك وتعزم بالقيام

 ومتد يديك لصاحب اخلصام

  وتعلُي باألفق راية السالم

 وتتناسى احقادك وتنوي الوئام

 فقد طفح الكيل ومتادت اآلالم

 فالدم واحد .. والقبلة وجهة املسلمني الكرام

 وضمد االجسامواحضن اخاك يف اهلل 

 فاليوم اتضحت اوجه النظام

 فمن ختلفه عن شريعة االسالم تاه يف الظالم
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 وانصح اخاك وال ُتعيد ماضي الكالم

 وانظر للمستقبل بكل تفاؤل واحرتام

  فاألحالم تصبح واقعًا يومًا من االيام

 يا أبن البالد شد العزم واحفظ الكالم

 فاني اناشدك باهلل ان تعم بالسالم

 

 

  27/1/2016ة الخواطر سجين

 ابتسام ..عاشقة الحرية.. القماطي
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 تأسرمسراء 

 

 ...حفظت على قطر اجلمال مجاال

 .. ً و روت على سحر العشاء فؤاد

 

 ...بنية مسراء يف عز الصبا

 ... شرقية غربية تزجي اهلوى

 

  ... ارتشف منها؛ زاد الظمأ

 ...يف عشقها حب تغنى والتجأ

 

 .. مكبل حببها وأنت حر

 ...مقيد بلحنها حتى متر
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 ... عليها إذ حتلتسقيك أدمانًا 

 ...!هل ذاك يف األديان سيدي قد كان حل ؟

 

 ... سيدتي السمراء تأسر

 ... سيدتي السمراء متتع

 

 .. .لبيك سيدتي إذا قربيت من يدي

 ... لبيك و إن بعدت فالكف دان

 

 .. .سعادة حلظية صبت على الفنجان

 .. ولذة قمرية حتلو بكل لسان

 

 .. .حبيبيت ال تعذلي قلبًا حواك

 .. .حبيبيت ال تعذلي فمًا ارتواك
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 .. .أهواكي يا قهوتي السمراء أهواكي

 .. .أهواكي قهوتي احلسناء أهواكي

 

 

 سندس حاتم

 



 قيصر الصالح   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (سياسة الطين) قصـــائد
 

 

 سياسة الطني

 

 سياسه الطني ................. على دماغ اللى مش قادر

 سياسه الكدب ........... على واحد وال شابف وال فاهم

 سياسه الظلم .............. بقا تركه بيورثها فقري جاهل

 سياسه بلدى.............. كرهانى وشيفانى وال استاهل

 وطنى زما قالوبالد العرب ..................... مهيش 

 دى فكره .......... بس جمنونه لقلب صنعها فى خيالو

 وارض املسجد االقصى ............... مهيش ارضى

 وبنت فى ............... غزه مغتصبه مهيش عرضى

 ودم السنه ...................... فى سوريا مهوش دمى

 وهم اجلوعى .............. فى الصومال مهوش همى
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 ................ اخواتى فى كل مكان بعيد عنىوزل ..

 وحنجرتتى ...... فى عز اجلرح بأعلى صوتها بتغنى

 مفيش احساس ............. بعيد عنكم خالص حنست

 نيتى الطاهره .........خالص معادتشى منا اتنجست

 انا اسف................... على حقى اللى مش عايزه

   مش قادر اقول عايزهانا اسف ....... على حقى اىل

 انا مغصوب ....... على امرى انا الزم اكون خاين

 دا نور الشمس . فى سجونهم جبربوتهم مهوش باين

 

 



 هاجر بوكرع   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (افتقدتك) قصـــائد
 

 

 إفتقدُتك

 افتقدتك يف مساء الشتاء ..

 ني الدفا ..الفحتين الربودة وعاد

 وهشم عظمي ريح الفراق وأذاب وجدي حنني اللقا ..

 أمضيت ليلي حتت السحاب وإتنست بضوء القمر ..

 ناديت وما رردت..

 أهذا ما تواعدنا بأن تبقى هنا ..

 ..بقيت أنا وأنت يف

 ولكين اشتقت لك

 اشتقت لك ..

 واملطر يشهد ..

 

 



 يهنادي الزو   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (في جسدي كالسم) قصـــائد
 

 

 يف جسدي كالسم

 

  ....يتمادى يف الغياب وحني حينيه الشوق يناديين ياذات املغفرة

 ....أما فيين النوى أذبله ونوبات إختفائك عجزي باليأس حتقنه

 .....مهزوز حبنا أبنيه بصبابة كبدي وأنت برجليك كأنك طفل تردمه

 

أشعث قليب وصال وهجرًا أما يكفيك أنك بالذاكرة فقط كل مافيين 

  ...تهلكه

أسرميدي أنت يف الوجع أمصر رغم الرحيل طيفك يف جسدي كألسم 

 ...تودعه

ما أنت فاعل بلؤمك هذا أثابت قرارك على أن الفرح مين 

 ..واجب أن تنزعه
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 ...أما اليمني لعبة لتقسم لي أو أن الوفاء من املستحيالت أم انه معجزه

لعبء لي فذت حنجرتي وهي ترجوك كفاك مكرًا ما أبقيت غري ا

 أبقيتين أنام الليل وأنا حبك أستغفره،

 

 هنادي الزوي

 



 وسام هاشمي   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (نجم الهوى) قصـــائد
 

 

 

 جنم اهلوى

 

 خيوط الفجر قد بانت * وجفين بعد مل يسدل

 عيون الكل قد نامت * وعيين بعد مل تغفل

 تناجي يف الدجى جنما * وعن جالدها تسأل

 ترى هل نام يا جنمي * حبييب دون أن يسال

 ترى قد هّده شوق * ومثلي بعد مل يغفل

 تبث الشوق أسرابا * وذاك النجم ال حيفل

 * وعيين يف األسى ترفل يصوغ النور أطيافا

 فيا جنم اهلوى رفقا * بقلب بعد مل يصقل

 حديث العهد بالنجوى * يرى يف احلب ما يأم

 ميين النفس باألغلى * ويعطي قبل أن ُيسأل



 وسام هاشمي   ـــــــــــــــــــــإقرأني                   ||  رقائق              ــــــــــــــــــــــــــــ                (نجم الهوى) قصـــائد
 

 

 

 فال ختذله إن نادى * وكن يف ليله املشعل

 وال تعذله إن ناجى * أسري البني ال يعذل

 

Wissam Queen 



 

 

 القصص
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 رحلة وداع

 لم تعرف فيها عيني طعم النوم ولم ينهئ جسمي للراحة وكان 
ً
 طويلة

ً
كانت ليلة

 في فراش ي واألفكار تقفز 
ً
الخوف والقلق ضيفين ثقلين على قلبي تقلبت كثيرا

 لعمل تلك األغنام 
ُ
 النوم عني معطلة

ً
فوق رأس ي كتلك األغنام الوديعة ُمبعدة

وبقيت على هذا الحال من تقلبي وقلقي أراقب في تخديري وغرقي في نوٍم عميٍق 

حقيبتي وأنظر إلى أوراقي وأتأكد من أن معي كل ما أحتاج حتى طلعت الشمس 

علي نهضت عن فراش ي وارتديت مالبس ي تأملت جوانب غرفتي للحظة وكأنني 

بابها ألكمل مراسم توديعي  أرغب في احتضانها أو أخذ جوانبها معي،، أغلقُت 

ة فاليوم هو يوم سفري كانت عائلتي تنتظرني أخواتي الثالث في غرفة الصال

وأمي وأبي وفطور والداتي األخير ،خيم الصمت للحظات وتعلقت العيون 

ن وأمي تجاهد في يوزادت التأمالت وموعد الرحيل يقترب كانت أخواتي يبك

 
ً
إلى صدري  وضممتهم أخواتيلت قب   إخفاء دموعها وأبي يحاول أن يكون قويا

ولكن يالكثرة األمنيات ويالصعوبة  ال تنتهييت لو أن هذه اللحظة وتمن

آه كم كانت رائحتها جميلة وملساتها ناعمة ،في صدري أمي  تحقيقها ثم غصُت 

 
ً
لكي الأترك وطني واآلن بكل  إال يكفي أن العالم لم يستطع أن يجد حال

 
ً
ن عن حض ال أبتعدلكي  مالديهم من قوة إال يستطيعون أن يجدوا حال

تودعني هذه املرأة بابتسامتها  جديدإلى األمنيات من  والداتي هاقد عدُت 

 
ً
لي في صباحات غربتي القادمة أما  الدافئة وكأنها تريد البتسامتها أن تكون عونا
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  كُن سند يده إلى كتفي وهزني مرتين وقال لي أأبي بطوله الفارع 
ً
ياولدي  قويا

 قوي أخذت كلماته تترد وتطرق في رأس ي كُن 
ً
ياولدي انتهت حفلة التوديع بعد  ا

أنظر في الوجوه آلخر مرة  الدموع والدعوات والتوصيات أخذُت  تكللتهاأن 

في نفس ي  وكأنني أردت ملالمحهم أن تحتفر في رأس ي ماأصعب الرحيل!!قلُت 

... 
ُ
 أغلقت باب منزلي خلفي، يالكثرة األبواب التي ت

ُ
غلق هل ستفتح فتح وت

الجديدة أم سيكون اإلغالق مصيرها؟ إنها األسئلة التي  األبواب أمامي في حياتي

منتظر بدأت الرحلة لم أدري إنها ستكون رحلة  عن مستقبٍل  ال تنتهي

  كبيرة العذاب.. ،ياإلهي كم كانت األعدادُ 
ً
 واحد ناس قد تركوا وطًن أ

ً
وحملوا ا

 
ً
  هما

ً
 منتظرين حلم واحدا

ً
 واحد ا

ً
كان هناك األطفال  بأمانوهو الحياة  ا

والنساء والرجال حاملين حقائبهم يستعدون ملصير مجهول ومن سوء حظنا 

أننا وقعنا تحت رحمة عصابة من املهربين قامت بتوزيعنا إلى ثالث مجموعات 

 كل 
ً
كان فيها حوالي الخمسين جعلونا تحت التهديد نركب في مراكب مجموعة

،التسع ألكثر من ثالثين شخص
ً
من طابقين تكدس الناس فيه  ر  صغي مركب   ا

شعرت إنني انتقلت إلى  ،حتى كاد أن يطوف من طرفيه وانطلق بنا في البحر

  ما يحيطعالم آخر كل 
 
  بي أزرق وكأن السماء واألرض قطعة

 
 ال فاصل واحدة

بينهما جلست في الطابق السفلي للمركب وأخذت أتأمل في الوجوه كم كانت 

موم؟؟ الصغار قد أثقلتهم متاعب الرحلة حزينة؟؟وكم كانت تحمل من اله

وغابت ابتسامتهم وصار الحزن رفيقهم والكبار أخذهم  ضحكاتهمفاختفت 

 
ً
  ما مرواإلى مكان ينسيهم  التفكير بعيدا

ً
 .راخبدأنا نسمع صوت صُ  به. فجأة

في املركب هناك  هناك ثقب   يصرُخ  واحد   وأخذوبدأ املركب يميل عن جانبيه 

تبكي وتقول سنغرق سنموت  وامرأةيتدفق منه وآخر يستنجد وبدأ املاء .ثقب 
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ً
وكأن الشلل أصاب جسدي وتوقف  بأطرافيعدت أشعر  إما أنا فما جميعا

محاجر عيني على الفتحة التي يتدفق منها املاء  ويبستعقلي عن التفكير 

آخر ثم بدأت أسمع صوت رنين وبدأ هذه الصوت  وشعرت أنني صرت في عالٍم 

بصوته عدت ،أعرف هذا الصوت إنه صوت هاتفي ..هاتفي يرن  يعلو ويعلو

إلهي إنها أمي ..ماذا أقول  إلى واقعي من جديد نظرت إلى الشاشة ألرى من؟؟يا

ولدها الوحيد يغرق ؟؟هل  بأنلها ؟؟بماذا سأخبرها؟؟هل أرد عليها ألقول لها 

ى أن تضم نها لن تستطيع أن تراني ولن تستطيع حت؟؟وأأقول لها أنني سأموت 

بأنني بخير  وأطمئنهاهل أرد عليها  جثتي وأنني سأضيع كما ضاع قبلي الكثير..

أحبها وأنني أريد منها أن  بأننيوأنني سأصل قريبا وأريح قلبها ؟؟هل أخبرها 

 بأنمن األسئلة قررت  تسامحني وأن تدعو لي؟؟...بدأ رأس ي يدور في دوامٍة 

بدأت املاء  بعد.. أمي سأرد عليك في ما أصغي لها...سامحيني يا أتجاهلها وال

تعلو حتى أنها غمرت نصف جسدي وبدأ من في الطابق العلوي يرمون 

  بأنفسهم
ُ
 هلت عندما رأيت أبإلى البحر ذ

ً
جاة ويرميه ترة الن  ُس  لبس طفلهُ يُ  ا

يحاول أن يبقيه على قيد .طيل من عمره ولو ثواني قليلة للبحر يحاول أن يُ 

 الحياة ولو كان األ 
ً
أصبحنا في عرض البحر حولنا الحقائب واألمتعة  مل ضعيفا

بداية في مكان مهما  وأجساد أناس قد ماتوا في مكان النعرف له نهاية وال

وقنا فالسماء قررت أن تفتح نا ومن ف  املاء من تحت   .منقذ لنا إال هللا صرخنا ال

من العجائب  رأيت في هذه اللحظات،حالنا  راثيهً لديها  أبوابها وتعطي كل ما

ترات راه في حياتي بدأ الناس يهجمون على بعضهم ليحصلوا على ُس أمالم 

 من أجل الحياة ... النجاة تحولوا إلى وحوٍش 
 
تبكي وتلوم زوجها ألنه  امرأة

يد زوجته يطلب منها أن  يقبُل  رم أهلها منها ورجل  أحضرها إلى هنا وح  
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تبين  غريبٍة  ي لها أغاني بلهجٍة غلق أذني زوجته ويغنيُ  تسامحه وتغفر له ورجل  

 ألي 
ُ
 نسيها أن املوت قريب  قويها وأن يُ خفف عنها وأن يُ ريد أن يُ ردي كان يُ نه ك

منها أما أنا فأخذت أضحك كاألبله وأشكر هللا إنني لم أستدين من أجل هذه 

رتاح البال هللا سأموت ُم  الحمد ..معي أخواتيالرحلة وأنني لم أجلب إحدى 

كاملجنون أبحث  هذا أين هي أين اختفت؟؟أخذُت  ما يدي إلى جيبي.. مددُت 

 
ً
  غاليٍة  تحوي كلماٍت  عنها ...كانت رسالة

 
  على قلبي ومعها ميدالية

 
على  عزيزة

أن أغطس  نها وقعت مني قررُت أننت أخذت أبحث عنها حولي يبدو فؤادي ُج 

 لني أجدُه ع  
ً
  ا أريد أن أموت وهي بيدي ...أخذت نفسا

ُ
أبحث  وغطسُت  عميقا

  عنها كان جوف البحر  
ً
إنه قبري ومرقدي األخير ورغم صعوبة  شعرُت  مظلما

 
ُ
 الرؤية خ

ً
في املاء لربما هي لربما هي ورقتي الغالية أخذت  يل إلي إنني أرى شيئا

 
ُ
 أسبح أل

ُ
 مسكها وكم ذ

ً
  هلت عندما أصبحت بيدي كانت سورة

ً
جلدة ُم  قرآنية

ن هللا رحيم ولن تكون هذه نهايتي أقرأ أ..أخذت أقرأها وأبكي وأدعي وأقول 

 
ُ
سفت وأدعي بقلب محروق وماهي اال دقائق حتى غابت الشمس عنا ..هل ك

  الشمس هل جاء يوم القيامة..
 
  ال إنها بارجة

 
   حربية

 
لت ..عاد األمل وع   يونانية

 
ُ
  الضحكات واألهازيج ..انتشلتنا السفينة

ُ
وأخذتنا إلى الشواطئ  الحربية

 زلت حي هللا وصلنا لم أصدق نفس ي إنني ما الحمداليونانية 
ً
 هاتفي  التقطُت  ا

ُ
ال

هذا وأنا ال  حبيبة القلب أمي عني فأخذ أحدهم يصرخ ممنوع الهاتف يا طمئن

ة لكني علي أن أكتب أزاد الصراخ الكتابعلى  ال يساعدننيمتجمدات  أرد يدي  

نحاء الشاطئ ت منه وأخذت أركض في أهربوجاء أحدهم ليأخذ الهاتف مني 

  وأكتب ما
ً
اآلن ،وأدرت وجهي نحوه  تسطيع يداي أن تكتبه ثم توقفت فجأة

  :قال ..نعم:أمك قلت  طمأنتإذا أردت ابتسم لي وقال  انتهيت خذهُ 
ً
  حسنا

ً
 إذا
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 ..مكانك إلى د عُ 
ُ
 كم ك

ً
  نت سعيدا

ُ
واآلن  انتهى العذاب  ،الجحيم  انتهت رحلة

 حياتي الجديدة.... سأبدأ
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 كيف أصبح جمرما

 

  أريد أن أعرف كيف إلنسان أن يصبح مجرما ؟

 ماهي املأساوية التي توصله إلى ارتكاب الجريمة ؟

جارنا علي ذو الثالثون عاما قتل زوجته باألمس ألنها تريد قطعتين من الخبز 

  بدال من واحدة

  !ماهذه الحماقة ؟ كيف يمكنه أن يضيع شبابه بسبب لحظة غضب 

**** 

  قرأت اليوم مقالة بعنوان : كيف تصبح مجرما

 جذبني العنوان كثيرا السيما بعد مقتل زوج علي

لكنني لم أجد شيئا يقنعني باإلجرام اليمكنني أن أتخيل نفس ي أمسك سكينا 

  او مسدسا أو حتى عصا

  مازال السؤال يراودني

 كيف أصبح مجرما ؟

*** 

  ليلى لم تعد تحبني كما كانت قبال

من املؤسف أن تفضل مشاهدة التلفاز على محادثتي وهي التي كانت تنتظرني 

  بالساعات ريثما أنتهي من عملي وأحدثها

  النساء متقلبات مزاجيات أحيانا

  يحببنك اليوم ويكرهنك غدا
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 وربما ينسينك تماما بعد غد

  ومع كل هذا يقولون املرأة أكثر إخالصا من الرجل

  إنه لهراء !

*** 

ثيرا ماكنت أشعر أنني أستطيع استبدال ليلى بأية فتاة أخرى أجمل وأصغر ك

  سنا لكن عدم إكتراثها بي يشعل بي نارا غريبة

  ربما أنا أعشقها

  بدأت اآلن أشك بقدرتي على االستغناء عنها

  سأحاول بكل الطرق أن أعيد ثقتها بي

 سألغي كل عالقاتي مع سعاد ومها و .. و ..

  ألتفرغ لها

  اليمكنني أن أفقدها بعد اليوم

*** 

  )عزيزي يبدو لي أنك تعلم تماما أننا النناسب بعضنا

لقد مللت من هجرك لي وقلة اهتمامك وغموض حياتك التي الأعرف عنها 

 شيئا ..

 قررت اليوم وبعد أن فكرت كثيرا أن االنفصال هو أنسب حل لكلينا

  أتمنى أن تجد املرأة التي تسعدك ! (

  اوه

يف استطاعت ليلى أن تغدر بي وتنس ى حبي لها؟ كيف يمكنها رمي ماضينا ك

  وذكرياتنا خلف ظهرها ؟

  لن أسمح لها أن تعلقني بها وتذهب هكذا

  سأفعل كل مابوسعي لنبقى معا
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*** 

أرجوك فكري جيدا قبل أن تتخذي قرارا غبيا كهذا .. التكابري وتدعي أن -

  بإمكانك العيش بدوني

  نيةالتكوني أنا

  التحاول أن تصلح شيئا انكسر -

  فكرُت في األمر مليا واتخذت قراري 

إنه الحل األفضل لكلينا فأنت مللت مني وأنا مستعدة تماما لنسيانك 

  واالستغناء عنك وقد سئمت من الوضع أيضا

  إنسانة متعجرفة وال تعلمين معنى الصبر -

  وال التضحية من أجل من تحبين

  تب !ماعاد ينفع الع -

  لن أسمح بذلك-

أنت التفهم ! أن أخبرك بقراري ليس معناه أن تعطي لنفسك صالحية أخذ  -

  القرار فهي حياتي أفعل بها ما أشاء

*** 

ال أذكر كيف فعلت ذلك .. لم أشعر إال وليلى مرمية على األرض والدم يسيل 

  من كل جزء في جسدها

  فيما بعد أخبروني أنني طعنتها عشر طعنات !

  عشر طعنات يارجل ! -

  لم يجرؤ كل من في السجن أن يفعل فعلتك

  لكن ياأخي أنت أكثرهم رجولة

 لكنك متهور ! -

  تتابعت في أذني أصوات املجرمين حول األمر
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 شردت قليال غير آبه للكالم ...

 مازال سؤال واحد يراودني :

! 
ً
 كيف إلنسان أن يصبح مجرما
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 ُمراِهق

 

 كُنت في السابعة عشر من عمري ،،

 وقت يجب فيِه التضحية
ً
  حين خيل لي ان هناك فعال

 

 في سبيل هللا ،وقٌت للجهاد والكفاح،

 

راب الوطن ،،
ُ
 في اخر سنين مراهقتي كنت قد علمت،،ان املوت من أجل ت

! كنت قد الزال محاط بالذنوب من جميع 
ً
خلود من نوع اخر ،عظيٌم جدا

 النواحي ،،

 !!ماذا قد يكون ملراهٍق عراقي ان يفعل من مصائب

 

،،كانت لدي قناعه ان مااستطيع فعله غير محرم،،طاملا اني 
ً
فعلتها جميعا

 استطيع،هي ليست فكرتي،

 !هكذا تعلمت،،من اصدقاء املدرسة املشاغبين

 !ومن اؤلئك الذين كان في قلوبهم مرض ان صح التعبير
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غسل بماء انقى من الفرات وانقى من كان البد بعد كل تل
ُ
ك الخطايا،،ان ت

 ،كي يمحو ما سبق
ً
  !دجلة ايضا

 كان ماء الجنة وحدُه الكفيل بمسح ذنوبي ،،

 وحده من يجعلني ارتدي ذلك الثوب املقدس ،،

، ًً ً
 ثم كان يجب ع املرء ان يستيقظ يوما

،
ً
 وكان علي ان استشهد يوما

الطبيعي وال تموت اال بين زخات قال غسان كنفاني مره ،احذر املوت 

 الرصاص

سمعتها وتشبثت بها وفكرت بها حين رأيتها في احد املواقع رغم ان تعليقي وقتها 

،، ًً ً
 كان ساخرا

 تذكرتها حين رائيت من يلوح لي ،،

،،
ً
 طبيعا

ً
 لم يمت موتا

ً
 كان غسان يستقبلني،، فهو ايضا

  كان ال بد ان ندرك عظمة العراق لنموت ع ترابه

 

 !نزعين الذبوب،،محملين بأحالم شعب ،،مازال يحلمُم 

 كان البد يا وطني ان تشبع ارضك بالدماء،،حتى تكاد ال تستوعب اكثر،

 بما اعطينا من دماء لهذا البلد
ً
  وافرطنا جدا

،،
ً
 فقاائنا جميعا

 

Noor Aamer 
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 عامل نظافة

 

  البائسه الحياة هذه ألعيش جامعتي تركت مذ اعوام عشرة مرت قد ها
 
 متمنيا

 تذكرت كلما.القدر عنهم فرقني بمن ألتقي ان الوراء الى الزمن يرجع ان يوم كل

 من الينتقصوا كي النطق تخاف صامته دمعة عيني من سقطت االيام تلك

 كالنساء بشر أولسنا البكاء اليمكنهم الرجال بأن ندعي حين اقسانا فما رجولتي

 .تنادي ملن الحياة هيهات ولكن!! ؟؟ نشعر اال نتألم اال

  كنت عندما اتذكر
 
  كنت كيف الثانيه املرحله في طالبا

 
 حوله بما اليبالي شابا

  اكن لم انني اال اخوتي اكبر كنت انني رغم
 
  مسؤؤال

 
 لم والدي الن ابدا

 لنا والصديق االب هو كان فقد عوني الى بحاجه انه واحد ليوم ولو يحسسني

 
 
 ذلك البل الرجل ذلك يأخذ ان القدر شاء ولكن به مانحلم كل لنا وفر جميعا

  ليتركني املالك
 
 الى واتجهت دراستي ترك الى وقتها اضطررت عمل بال وحيدا

  يوضف ان يرض ى تراه من ولكن عمل عن البحث
 
 لذا شهاده بال شخصا

  استيقض نظافه عامل هاانذا
 
 من االهانات واتقبل الشوارع ألنظف صباحا

 .الهمج االشخاص بعض

  الثالثين ناهز عمري 
 
 عن ابتعدت اكثر او 50 عمر يعطيني يراني من ولكن عاما

  احب من وعن اصدقائي
 
  االهانات منهم اسمع ان من خوفا

 
 فوضيفتي ايضا

  اتوقع اكن لم امور  لفعل اظطرتني
 
 هاانا اعوام عشرة وبعد افعلها ان يوما
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 مازالت الجامعه في بحبها اسرتني التي الفتاة تلك مريم اخرى  مرة بمريم التقي

 الزلت انني ام جمالها على حافظت كيف عشرينيه فتاة تبدوا كالسابق جميله

 ان الزمن لهذا كيف الي تتعرف لم ولكنها... اعشقها الزلت النني جميله اراها

  يكون 
 
 .هكذا معي قاسيا

  يوم كل اذهب انا ها
 
ني بعيد من الراقبها صباحا

ّ
 يقيني رغم االيام تلك اعيد عل

 كم يوم كل دارها عتبة يكنس نظافه لعامل تنظر ان املستحيل من بأنها

 اصبحت البيت هذا رب اكون  ان بدل وانا به مااشعر وصف علي يصعب

 
 
 اقرب هو بيتها رب ان هو اكثر وماساءني بأبتسامه علي يتصدقون  عامال

 صديقي محمد تجمع ان االقدار شاءت كيف الجامعه ايام في لي صديق

 ملريم حبي عن امامه تحدثت لطاملا الذي الوحيد محمد.حبيبتي بمريم املقرب

  رأيتهم حين باالعياء شعرت
 
 8او7 العمر من يبلغ صغير طفل وبقربهم معا

 حتى الحاله تلك في رأياني وماان والده ابتسامه يملك ولكنه كأمه جميل اعوام

 هذه كانت الانكر ما شخص يحتاجه حين كعادته ملساعدتي محمد الي هب

 فلم الجميع حب منحته قلبه فطيبة اليبالي كان ولكنه باملشاكل توقعه الصفه

  به هام اال احد يعرفه يكن
 
 الوقوف حاولت حتى مني تقدم وماان عشقا

 ألهذه الي يتعرفا لم منزله الى وادخلني يتركني ان أبى ولكنه بخير انني واخبرته

  بت الدرجه
 
 هكذا ولكن ساعتها االسئله تلك السابق؟؟؟؟راودتني عن مختلفا

 على شفقتهما من افضل عادي نظافه عامل وانا عليّ  فعطفهما افضل

 الساعتين هذه كانت ولكن الساعتين قرابة هنالك مكثت.املخذول  صديقهما

  قضيتها التي سنوات العشر من اطول 
 
 ان وما الطعام لي احضرا عنهما بعيدا

 "اوكف علي" بأسمي يناديني محمد صوت سمعت حتى الذهاب الى هّممت
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 حتى رأيته وماان امامي ليقف محمد ركض ماقاله اسمع لم بأنني تظاهرت

  رأس ي اوطأت
 
  ماسمعته يكون  ان متمنيا

 
 ولكنه الي يتعرف لم محمد وان خاطئا

 : اللحظه تلك في قوة من مااوتيت بكل عني ابعدته بشده واحتضنني راس ي رفع

 عنه داتحجي اللي علي السيد مو اني غلطان حضرتك يمكن استاذ العفو-

 دورنه جنت وين لك الي صديق اقرب انس ى مستحيل بس نفس ي انس ى ممكن-

 اختفيت والدك وفاة بعد لكن مكان بكل عليك

 كالمه اردف ولكنه واحد آن في والشوق  بالحقد مليئه وعيني اليه نظرت

 عندك وصار اتزوجت انك اتوقعت بيها اصار غيابك بعد مريم تعرف لو-

 مباشرة التخرج وبعد وحبيتها بيها اهتم واني غيابك من سنتين وبعد جهال

  اتزوجتها
 
 انك اتمنى لكن صداقتنا واحترم اعشقها انما أحبها موبس اني وحاليا

 عنها بعيد تبقى

 حياة الى عودتي يخاف وكأنه تحدي بنظرة ليتبدل عينه من الحب ذلك اختفى

 :اجبته ولكنني مريم

 النو تعرفني اخليها ومستحيل مريم وخاصه الكل عن بعيد اني لتخاف-

 ممايجرحها اكثر يجرحني راح هالش يء

 في كوجعي بالوجع اشعر فلم الراحل ابي فقد من عليّ  اشد اللقاء هذا كان

 وحتى واحد آن في وحبيبتي صديقي افقد ان ملره ولو الي يتصور  لم اليوم ذلك

  اتصور  فلم فقدتهم ولو
 
 تحبها الطريقه بهذه الي محمد يتحدث بأن يوما

 نعم!! ؟؟؟..االن
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 يجيبني من هناك يكن فلم بنفس ي واجيبها اسئله تراودني كاملجنون  اصبحت

  وتسعدو تهنو وان رغيده حياة لكم اتمنى. االسئله تلك عن
 
 حيلتي فما معا

 ولكن املدينه شوارع اكنس الزلت انا االن والى واتمنى اتمنى ابقى ان سوى 

 
 
  والضحكاتهم همساتهم الاسمع كي الزقاق ذلك عن بعيدا

 
 قد فذلك معا

 ان حتى اليمكن او الوضيفه هذه في وانا حياتي اكملت سواي الهلي وما يقتلني

 اصبحت احالمهم عن يتخلوا ان الخوتي اسمح لم ولكنني االسم بهذا تسمى

 االن انا كما مسيرتي وسأكمل والزوجة ابناء وبال اعزب إنني عدا الراحل كأبي

 

 

Russel Altaie 
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 شفاء النفوس

 

 

 كانت تبحث عن الكلمات, كلمات تمنحها النسيان أو تعطي معنى لكل ما حدث

 بحثت في القواميس و الكتب

 بحثت بين األروقة و األرصفة

 بحثت بين األقوال و األمثال املتداولة

لكنها لم تجد ضالتها ; لم تجد كلمة واحدة تنسيها ما حدث ; تساعدها، تمنحها 

 .الحياة بعضا من

 ....أطلقت على نفسها كل أنواع الشتائم ; غبية، بلهاء، بريئة،

  غير أن ذلك لم يغير من ش يء

 .فما حدث قد حدث، لومها و قسوتها على نفسها لن تغير شيئا

تساءلت في قرارة نفسها كيف آلت إلى ما هي عليه اليوم ؟ كيف وصلت إلى هذا 

  املكان ؟

، أن ال ش يء سيصيبها , كانت ثقتها عمياء هي من كانت تحسب أنها بأمان

بنفسها, كيف سمحت لنفسها أن تقع في ذلك الفخ و هي التي كانت تدرك أن 

 !! ال ش يء يدوم و ال ش يء يبقى على حاله

لكنها ظنت أن هذه املرة مختلفة، آمت بذلك و صدقته، و ها هي اآلن تحصد 

 .ثمن ذلك
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رة األلف، تنتهي الورقة بتوقيعها و رفعت الورقة بيدها، لتقرأها مجددا، للم

 ...توقيعه

 !! تنهدت طويال ، هل كانت تملك خيارا آخر غير التوقيع

رمت الورقة على الطاولة، فكرت قليال، مر شهر و هي على هذه الحالة، ترثي 

نفسها و تبكيها تارة و تارة أخرى تلعنها و تشتمها، لم يفدها اإلثنان و ال أفادتها 

كماء في العالم ، لم تكن تعني لها شيئا، لم تكن تشعر بها، كلمات كل الح

 .بالنسبة لها هي مجرد لوحات مثالية، مجردة، خالية من أية أحاسيس

بعد أن يئست من إيجاد ضالتها، رفعت رأسها من الطاولة لترى أمام عينيها 

 : هذه الكلمات مكتوبة في الهواء

اَوى ، َو "
َ
ئ
ً
ْم َيِجْدَك َيِتيًما ف

َ
ل
َ
َنى أ

ْ
أغ

َ
 ف

ً
َهَدى ،َو وَجَدَك َعاِئال

َ
 ف

ا
 " وَجَدَك َضاال

كانت هذه هي الكلمات التي تبحث عنها، وجدتها من دون أن تبحث عنها، فهي 

لم تفتح املصحف و لم تقرأ القرآن طيلة هذا الشهر، لكنها قدمت إليها 

 وحدها، تذكرها بأنها

  رغم الوحدة و الضياع الذي تشعر به االن،

 املصاعب التي مرت بها، رغم كل

  رغم كل األس ى و البؤس الذي تشعر به،

ليست لوحدها ، و ليست هذه نهاية عاملها بل هذه هي البداية، ابتسمت في 

ثقة، نفضت عنها غبار األيام املاضية و نهضت لتستنشق هواء نقيا فهي قد 

 .ولدت من جديد اآلن
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 "أيها اجلحيم هّلا سهرنا!" 

 " حاولي أن تقتليني دفعة واحده.. ال تقتليني بالخطى املقتربه" محمود درويش

مطر أنا...كما تدعوني أمي أعشق هذه الحبات املاسية التي تغسلني من آثامي.. آثام 

اقترفتها ، وثانيه سأقترفها، وأخرى ال أجرؤ على اقترافها _لكنها بطبيعة الحال آثام_ 

وكعاتي خرجت مع تزامن سقوط حباتي املفضلة وصدى صوت أمي يتبع غضب الرعد: 

سابع بعد الثالثين تغيرت أشياء كثيرة حولي..بيتنا ، ال تخرج ستمرض! دخلت عامي ال -

الشوارع ، وجوه املاره ،قطط الحي ، ألسنة تحوك الكالم عني بألوان شتى أغلبها أسود 

وأزرق.. لكن ...كيف لقلب أم أن يتغير ؟! تراودني هذه الفكره سريعا" فأنس ى غضبي 

أال تخجل من السؤال ياولد ! -ستعتني بي إن مرضت ؟  -منها على اهتمامها املبالغ به 

أضحك وأكمل طريقي إلى الشارع أعلم أنها تراقب نزولي األخير من املمر الضيق 

لتطمئن أن الشارع الرحب احتضن ابنها أرسل لها ابتسامة ترافقها تلويحة بيدي الحرة 

و.. أحبك أم مطر ! تعبس وتحرك يديها كما لو أنها ترش املاء على وجهي حين كنت 

املصريه التي تدل على ملل من -يووووه  -ا" .. لطاملا ربطت حركة أمي هذه بكلمه صغير 

 عناد الشخص اآلخر. 

مساء رائع هو هذا املساء .. وكيف ال يكون وقد رأيتك للمرة األولى ،لم أعتد املجيء إلى 

 -سيدتي-هذا الشارع ما أحببته يوما" لكن مجيئي اليوم ..كان من دواعي سروري 

ت .. ولست من البشر أسبق أن قيل لك هذا ؟ لست طويلة وال قصيرة لست جنية أن

ممتلئة وال نحيفة لست قبيحة ال ... وال جميلة! لكن بك ش يء يأخذني إلى عالم آخر إلى 

عالم الجنيات واألمراء والساحرة الشريرة التي ترمي بسحرها على جنية مسكينة 

صة الخيالية !؟ تبعتك وإن كانت خطواتك فينقذها أميرها هل أكون األمير في هذه الق

السريعة قد أتعبت يدي معا"! قبل دخولك بناء املسرح التقطي هاتفك املحمول 

انتبهت إلى حركتي خلفك ..ابتسمت لي)كعادة جميع من يراني( لكن هذه االبتسامة 

كانت األروع في تاريخ ذاكرتي دخلت املسرح مسرعة كما لو أن شيئا" فاتك.. فدخلت 

زدحما" كان ، شرعت أبحث عنك بين الوجوه لم أجدك.. جال في خاطري أني قد م
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أحظى بك عند انتهاء العرض قلت لنفس ي ألبق..سأجلس! أضحك من نفس ي أنا حقا" 

جالس !! دقائق وابتلع الهدوء املكان .. بدأ العزف.. بيانو ..وتشيللو ؟؟! لست أدري 

ا بصدد التعرف على اآلالت املوسيقية ظهر ماهية اآللة التي تعزف وال يهمني فلست هن

شاب وشرع بالرقص ..ما أحببت يوما"رقص الباليه..ليس بالنسبة إلى شاب ! دخلت 

 فتاة ...التصفيق يعلو .. دخلت .....الجنية ! أجد نفس ي أصفق أيضا"

 

 "حين رقصت على املسرح..خطوات قدميك كانت تدق أقفال قلبي ..فيسقطون واحدا

ال أدري كيف تعثرت نظراتك بي فوقعت على   ..ستسلما" أمام نعومة خفيكتلو اآلخر م

سعيد  ..كل ما أدريه أني سعيد !قلبي لم يؤملني ... حقيقة ال أدري ...ربما آملني ولم أشعر

لذا دعيني أسرق هذه  !رغم أن سعادتي لن تكتمل، لم أعتدها يوما" عكس ذلك

بدأت  "أوتيت من ألم خذالن مافارقني يومااللحظات، آخذها بملئ أحضاني، بكل ما 

ألتهم خطواتك .. أقتفي آثار خفك الصغير تقتربين تارة من الجهة التي جلست فيها 

أكثر ما يؤملني أني لم أكن األمير ، مم يشكو راقص الباليه؟أقول  ..وتبتعدين تارة أخرى 

 !تذب الناسإنه رائع ،حركاته مدروسة وخطواته متناسقة له هيئة تج ..في نفس ي

نعم اقتربي ،  ..اقتربت أكثر ... فأكثر ! "األخيره لست بحاجة إليها ...فلدي حضوري أيضا

افعليها .. شعوري هذا لن يتكرر ورأيتني ! ومع كل املجهود الذي كنت تبذلينه ابتسمت 

أمطري على قلبي دعي سيوال تجرفني .. تجرف كل  ..العالم يمطر فرحا " على قلبي  ..لي

ي ابتسمت وبدأت أشعر أنك ترقصين لي دون سواي وهم هو ... أعلم .. لكن ال أريد آالم

أن أعترف مأخوذ بك أبدا أنا .. أيا امرأة ال تشبه نساء هذا الكون تبا" ماذا لو كنت 

 راقصا" !؟ 

اليوم راقص... والبارحة عداء رياض ي .. والذي سبقه سباح ماهر .. والذي سبقه ... 

أليست بعصية عليك كل تلك االحالم؟ أبق على مهنتك إجر،  . .وسبقه ...وسبقه

واسبح،وارقص كيف شئت ومتى شئت ..لن يمنعك ش يء...أقول لنفس ي أعاود النظر 

أنهيت مادخلت لتفعلينه أشعلت املسرح ..ألهبت عواطف  "إليك.. مض ى الوقت مسرعا

تني ..دمرتني الجميع بحركاتك الرشيقة التي تبدو خلقت معك ..بل خلقت منك أسعد

  ....استوطنت قلبي واقتلعتيه



 هال هيثم رجب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أيها الجحيم هلّا سهرناقصص )

 

أما اختار القدر لك إال  ..أحببتك حين رأيتك وكرهتك في أوج حبي لك وأنت ترقصين

 هذه املوهبة؟ أما اختار لي إال راقصة؟

 

انتظرت خروج الجموع حتى ألوذ بنفس ي بعيدا" عن الجحيم .. سأهرب .. كما فعلت 

كنني كنزيل سمج ، أمقته أمقته حين يطفئ طيلة حياتي سأهرب من جحيم بات يس

 األنوار في قلبي ويدخل غيبوبته وفي أوج سعادتي يشعل النور .. 

ليقرأ لي قصة الحرمان التي سأتعايش معها سنوات أخرى،حرمان يلوكني وألوكه 

 يشعل النور....

 ليذكرني أنه ما زال هنا !! لم يتركني كما فعل اآلخرون ..

حسنا" ..أستطيع  !انتي إال أني أمقت وفاءه هذا أكثر من مقتي لهال يريد خي  !ولن يفعل

أين أنت يا أمي لتطمئني على -الخروج اآلن ..آن دوري ما عدت أعيق خروج أحد 

 احتضان الطريق ملطرك؟ 

أستقبل الطريق وربما هو من يستقبلني وكالنا تعب من الناس وخطوات املاره وأهم 

 ص الوسيمبقطعه..وإذ بالجنيه تخاطب الراق

  :-لحظه واحده فقط يتأفف املزيد من التوقيعات؟ تهرول إلي- 

سررت بحضورك أشكرها دون أن أنظر إليها بشكل حقيقي فماعدت مهتم بخفها 

 الناعم وال خطواتها املتسقة وال مظهرها اآلسر ...فإني بت لفرط حبي لها أكرهها

ن الوقت في اآلونة األخيرة أحب أعمالك أحب أن أقرأ لك ..لكن لم يكن لدي متسع م -

 ألقرأ آخر ما كتبت أجد نفس ي فاغر الفاه والقلب

يوما" ما سأحصل على توقيعك في -يسعدني أن تقرأي مما أخط  .لك..شكرا"  ..-

 توقيعك.ويوما" ما سأحاول الوصول إليك بين معجبيك آلخد  ..-أضحك .املعرض

-اعتادت على جمل كهذه لكنها وربما صورة برفقة حسناء مثلك تبتسم.. بالتأكيد هي
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يومئ لها راقصها  !"ليست كسواها..أنا لن أقول هذا أبدا" وهي لن تعرفه أبدا-جملتي

 إلى تأخرها تعتذر للذهاب..الوسيم برأسه إلى ساعة في معصمه مشيرا"

 وتقفز إليه كانت املرة األولى واألخيرة التي رأيتها فيها وكان آخر ماسمعته
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 إىل األبد سنظل صديقتني

 إىل األبد . سنظل صديقتني 

دع األيام تفعل ما تشاء . و طب نفسا إذا حكم القضاء و ال تجزع لحادثة الليالي .  

فما لحوادث الدنيا بقاء ... . اإلمام الشافعي. قبل خمس سنوات جمعت ظروف 

 یالعمل بينهما.. كانتا تلتقيان بإستمرار، تتبادالن وجهات النظر ، وتتحدثان يف شت

البساطة و الحيوية،  یذات الخمس و ثالثني ربيعا فتاة بمنته یمواضيع الحياة . ند

شخصيتها قوية و محبوبه بني صديقاتها، لم تفلح منذ تخرجها يف مسابقات 

التوظيف و ال يف مسابقات املاجيستري. كانت ترتصد أي خرب حول املناصب الشاغرة و 

ببعضها.. لقاؤها مع بسمة صديقتها كان يف  تبادر يف التقدم لها.. و نجحت يف الظفر

تكرب بسمة  یكانت بداية عالقتهما ند 2010مدن الجزائر.. سبتمرب  یجامعة إحد

بخمس سنوات، يف البداية كانتا زميلتان تربطهما ظروف العمل و الطلبه و 

الدروس.. كان لقاؤهما مرة يف األسبوع او الشهر.. رغم هذا كانت عالقتهما تتوطد 

فتاة مرحة مثقفة و متشبعة بثقافه دينية .. أكرب أخواتهما  یا بعد يوم. نديوم

البنات.. بحكم عمل والدها الذي كان معلما يف الصف اإلبتدائي فقد كان كثري التنقل 

 املناطق الريفية. یإستقر أخريا يف إحد یو الرتحال حت

 

، و تتقن فن الرد.. إدارة الحوارات. یشخصية قوية، و لها قدرة جيدة عل یتملك ند

سيدة ذات شخصية قوية  یكانت بسمة معجبه بها جدا فقد كانت بالنسبه لند

يتحدث نيابه عنها يف مختلف  یلكن إنطوائية بدرجة كبرية.كانت ترتك لسان ند
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أمور العمل.. الخشية من مواجهة الغري خاصة زمالء العمل من جهة و من جهة 

يف عالم العمل. البدايات تحمل طعما فريدا، و  كان هذا العام أول تجربه لها یأخر

إحساسا مختلفا، القرب الروحي الذي رافق لقائهما كان له األثر الجميل يف القادم 

صداقتهما. يبدو أن ماضي الصديقتني مثقل بأحماله قد هانت آالمه و صغرت همومه 

التوافق و السبب ذاك القلب النابض بصدري كل منهما.. متسامحتان ألبعد حد.. 

الروحي و اإلتفاق األولي الذي طبع تواصلهما كانا من أهم أسباب تقاربهما.، حبهما 

،وتآلفهما.. ...تزوجت قبل سنتني من شاب ال أعرف عنه شيئا، سمع أهله أن لهاته 

بكل  یالعائلة بناتا ، فكنت أنا من قدمت ألهل الخاطب كعروس.. تنصت ند

يف سطور  یيق الصاخب يف عينيها يتالشذاك الرب یجوارحهما لبسمة و هي تر

حكاياتها.. تتطلع بشغف لتفاصيل الرواية و هي تحدث نفسها إن كانت شهرزاد قد 

 نسيتها و هي تروي ألف ليلة و ليله..

و كأنما تشاهد أو تتصفح كتابا.. هكذا كانت حال بسمة و هي تروي تفاصيل من 

ة ألجد نفسي وجها لوجه مع حياتها قبل سنتني.. تزوجت بعد فرتة خطوبه قصري

فارس األحالم الذي إنتظرته ..فارس كنت أحسبه ذاك الوسيم الذي يمتطي الجواد 

األبيض، و من تمنيت أن أهبه عمري ثمنا ليسعد و أن أسقيه من روحي حبا ال 

ينضب .. و كأي زوجة كنت سأعفيه من مشاق الحياة و إزعاجها .. و سأكون الزوجة 

ت و الصديقة و األم الحنون.. كنت سأتنازل عن سنني عمري و الحبيبة و األخ

لراحته و أدفع من راحتي إليقاف رحله شقائه.. كنت سأحبه و أحبه و لن أكتفي 

بحبه بل سأطلب من اهلل عمرا آخر ألحبه أكثر من حبي له.. و أن يطيل يف عمري و 

أحماله.. هكذا تمنيت  عمره ألفني العمر يف سبيله.. سأرفع أثقاله.. و أريح كاهله من

.. ذاك الزوج إماما لي يف صالتي.ان يحتوي ضعفي و يأمن خويف أن يسكنني بني 
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أضالعه و أن يحميني بحبه و يسرتني بخوفه برجولته و شهامته..تمنيت حني 

أفزع من نومي أن اجده جانبي و يهمس.. ال تخايف حبيبتي فأنا بجانبك.. تمنيته 

حدث بسمة عن الزواج بمعنويات منحطة و ألم كبري.. بجانبي و معي و حولي.. تت

 و أسرت لها بشعورها.. و كأنما تريد منها تفاصيل أكثر أو سرا یهكذا أحست ند

سرا دفينا أو جوهرة تقرتب شفافها من لفظها.. البحة التي بدأت تغلف صوتها تشبه 

معينة و ذاك الربكان الذي يقذف بعض الحمم لينفس عن غصبه و ينتظر ساعة 

دقيقة محددة و ثانية ما ليصب غضبه.. و كأني بكابوس يقف أمامي و يرفض 

الرحيل رغم محاوالتي .. و كل أحالمي تبخرت يف سماء الواقع..و كل زواجي بقي 

 هي و.. باملال تقدر ال أنها سمعت التي البال راحة یشهرا واحدا.. تعلمت فيه معن

 لم ذكريات تستعيد كأنما و املرة تلو ةاملر بسمة تصمت ماضيها وصف يف تتعمق

ا.. و ألن روحه و كيانها و بجوارحها یأخر مرة تعيشها كأنما و بل عنها تغب

 الشهر يف حامل أنا و عدت و یالتفاصيل قد ذهب بريقها فالعربة أن الزواج قد إنته

 أعلنت و عبوديتي قيد كسرت كأني و بعودتي سعيدة كنت و.. أهلي لبيت الثالث

 عن كالما مسامعها إلتقطت حينما یند حدقتا أتسعت... حريتي و إستقاللي

رفعت قضية الطالق يف املحكمة. تطلقت بسمة  و..  بصوتها شرودها لتقاطع.. العودة

بعد زواجها بشهر و نصف و تم توثيق طالقها يف املحكمة و هي التي لم يمر عام 

 مشدودة بجوارح تنصت هي و ..نصف و شهر فادي إبنها عمر و زواجها یبعد عل

 تغرق نفسها لتجد بشدة قلبها یعل تضغط كأنها و..  صمتها بسمة دموع إنتشلت

 هاوجنتي
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بدموع قد إكتسبت حرارتها من بركان بسمة و غزارتها من مشاعر الرأفة و الرحمة 

و الحزن على حال صديقتها التي لم قد رهنت حياتها و هي بعمر األربع و العشرين 

أما بسمة فرغم األلم الذي يتالعب بأوتار قلبها و الغصة التي تعلقت فجأة سنة.. 

 تعدد..  بقضائه راضية قدره یبحلقها فقد كان تبتسم بسعادة و براءة شاكرة هلل عل

 و الصديقتان تعانقت و." فحدث ربك بنعمة أما و:  عنها تقول كانت التي اهلل نعم

 أخوة هالة لتشكل طيبتهما و مشاعرهما صدق و قلبيهما حرارة و دموعهما إمتجزت

بعد و الغياب. و ال و النسيان يد تطالها لن و زمان يرهبها ال و ظرف يلغيها ال.. 

 مع توطدت و..  األسرار تشارك یعل إتفقتا و الصمت، عدم و البوح یتعاهدتا عل

 هي و..  یباألخر منهما كل إعجاب وازداد عالقتهما كربت و أخوتهما الوقت مرور

 تحاول هي و بسمة تحتضن یند كانت مفهومة، غري بكلمات تهذي و تبكي

..  أخواتها فظاظة تحمل عليها و یخت الكرباأل هي.. مابها فهم و عنها التخفيف

 ألني فقط.. لسانهن سالطة و عقلهن صغر تحمل علي يجب.. عليها كثريا أليس

 التي البشعة النفسية الحال تكفي أال ؟. نصيبي تعطل إن أنا ذنبي ما و.! أتزوج لم

 على جرحي؟ بسمة امللح هذا وحشية بكل أخواتي لتصب ؟ هذا بسبب تراودني

مجتمعنا ال يرحم.. و ال أهل متفهم.. أنا ال أحتمل صديقتي ال أحتمل. و هي تستمع 

 يعتصر أن و بأمله يبوح أن یلها يف خشوع و رقة و صمت.. و كأنما تتوسل لقلب ند

 توضع أنها عنها يقال بات یحت..  إعتادت هكذا.. جعبته يف ما يفرغ أن و كآبته

.. ما هذا الزواج الذي تريدين أن ترمي أيضا هي مشاكسة.. فيربأ الحرج یعل
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نفسك فيه..؟ أتصديقني ما تسمعني عنه؟ ظاهره غري باطنه؟ مجتمعنا يعشق 

ق لهن الفستان اإلستعراضات و الحفالت و تبادل الرقصات و األكالت،و فتيات يرو

األبيض ، و موكب العرس البهيج، ثم ماذا بعد..؟ سجن إختياري تقتادين نفسك 

 أترمني.. یإليه راضية قانعه ، و الويل لك من زوج زوجه أهله و يف قلبه إمرأة أخر

 لو و سيأتيك رزق فالزواج تستعجلي ال و حبيبتي تريثي ؟.. آخر لجحيم نفسك

 ضاحكة تنفجر فجأة و..  بالبسمة الدمعة یند تداري إليها تتحدث هي و.. تعطل

نة واحدة قد شكلت عجي الرجال أن صديقتي أتعلمني: قائلة صديقتها علقت حني

بعدة أشكال و أحرق الفرن بعضها و نسي طهو بعضها ..لذا تريثي و إال ستأخذين 

 أهلها من طلبها و تقدم و لهم جارا كان و مرة أحدهم یجزءا محروقا منها.. أحبت ند

 ..به معلقا قلبها ترك و يرجع لم ذهب حني لكنه

 

زيارات لبيت بسمة و صارت تلتقيان  لتصبح األختني بني العالقة تطورت. یما.. لكن دون جدو معجزة إنتظار أمل یرفضت خطابا تقدموا لها عل

 تجربه بسبب.. العائلة من جزءا یند أصبحت و أهلها یبإستمرار.و تعرفت عل

 البيت أو العمل يف وقتها تقضي.  أكثر إنطوائية بسمة أصبحت.. الفاشلة زواجها

 يف الرجال وضعت قد و.. الكرة تعيد ال أن یلع أقسمت. البيت شؤون و إبنها یترع

 حب ،و مكر تسلط، أنانية،. واحد فجوهرهم أشكالهم إختلفت إن و واحد خندق

 أن و شهامتهم و صفاتهم و رجولتهم تمتدح و ، الرأي تخالفها یند كانت.. للذات

 تمضي و.. . بعد قلوبهم من الرحمة تنتزع لم من فهناك عادل غري ظالم حكمها
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يام و الصديقتان تزيد ألفتهما و مودتهما.. و تتصفح أحد مواقع التواصل اإلجتماعي األ

 فريد و متكرب، ، مغرور أنه حوله إنطباعاتها أول.. يصغرها شاب یتعرفت بسمة عل

 و..  بأفكاره املعجب بنفسه املزهو ذاك تتخيل الشاشة خلف تكتب هي و.. نوعه من

.. جدا واقعيا كان فالشاب.. األول اإلنطباع یالشيت بدأت بينهما قصرية محادثه بعد

.. أكثر عنه تعرف أن نفسها يف فكان العجينة تلك من مشكال يكن لم أنه الحقيقة و

 مخيلتها يف له صورة رسم تحاول عنه یلند تحكي هي و

و تتسائل إن كان هناك حقا من يملك شخصية كشخصية حامد.ثقته الزائدة 

بنفسه و إعجابه بأفكاره و فلسفته و مزاجيته لم تكن لتجعل منه متكربا كما 

تصورت..بل متواضع و طيب و محبوب أيضا.. يف كل مرة تحدثها عنه تستمع لها 

 صديقتها أن یمثرية و من جهة تربإهتمام و تركيز كبريين فمن جهة قصص بسمة 

 و..  بعضها األيام تودع و.. الرجل عالم عن القاتمة النظرة تلك تمحو بدأت قد

ا و يكرب حبهما و صارتا روحا واحدة قد سكنت جسدين.. إرتباطهم يزيد الفتاتان

 و.. تقريبا شهر كل بيتها يف بسمة یتتحدثان يوميا و تلتقيان أسبوعيا و تزور ند

 تحصلت.. تعارفا يوم ولد توأم أنهما و األرض قبل السماء يف خلقت قد رحاماأل كأن

 یراستها يف إحدد تابعت و بسنتني بسمة یعل تعرفها بعد املاجيستري یعل یند

 ظروف تحكمه متقطعا بصديقتها لقاؤها أصبح.. الجزائري الساحل مدن جامعات

 عهدها یعل التزال. بسمة حياة يف تغري قد شيئ يكن لم یأخر جهة من..  الدراسة

..  فقط مؤقتة بصورة تدرس كانت بل دائما عملها يكن لم. إبنها رعاية و عملها بني
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إلختالط بالناس و صقل شخصيتها و الخروج من قوقعتها و ا و الجو تغيري يف الرغبه

 به راغبه جعلها و لها العمل حبب ما هو أكثر الواقع یالتعرف عل

 و لقلبها السعادة أدخل ما..  جامعية أستاذة لتصبح یترق و دراستها يف یو تنجح ند

 أقسمت التي بسمة قلب جدار یعل إسمه ينحت بدأ قد حامد كان.. صديقتها قلب

 لكن..  الحب يكون كيف تعلم تكن لم التي هي.. أبدا ألحد قلبها تمنح لن أن

نظرها.. رغم أنها تكربه بست أو  يف أسطوريا بطال منه تجعل كانت حامد شخصية

سبع سنوات .. لكن لم يؤثر أو يغري يف األمر شيئ.. أنت تحبينه يا بسمة! همست 

 فيها روحا لينفخ بداخلي ميته مشاعر إنتشل من أهناك تحبينه؟ أحقا..  فرح يف یند

 التي البسمة تسمني بم إذا حب هذا نعم.. نفسها يف بسمة تسائلت فتحيا؟

 ملعان یتر هي و برهة یند ذكر إسمه.. أراه يلمع يف عينيك.. شردت ندع ترسمينها

 غري أنه إال لطفه رغم..  متسلط حي كائن الحب أن تدرك..  صديقتها حدقتي

 القلوب يقتل لكن.. الحياة یعل يبعث هو.. يستأذن ال و القلوب يدخل فهو مؤدب

طرف واحد طعنة و  من الحب و طعنة الثقة غياب و طعنة فاإلهمال.. مهل یعل

تدخل املجتمع الغاشم طعنة و بعد الحبيب طعنة و الفراق و الغياب و الرحيل 

 قتيل فيسقط بعضه إسعاف ويحاول..  نزفه يصارع جريحا القلب یطعنة.. ليبق

 شرودها بسمة قطعت.. ضحاياه بل.. مرتكبيه القوانني تعاقب ال الذي الحب

 بضحكة
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بي لهالكي.. هي كانت تدرك أن حامد قد سكن ال تخاف لست صغرية ليقودني قل

 لخطبه تقدم و.. الشهر نفس يف بسمة أخت و یند أخت تزوجت.. یقلبها و إنته

 خطف و عقولهم أسال ما فراتبها.. قلوبهم يف سليمه نية ال لكن كثر خطاب یند

تها لصديق بغيظ تشتكي كانت و غضبها و إنزعاجها األمر أثار.. صدورهم من القلوب

.عن نذالة البعض و وقاحتهم ليطلب منها صراحة أن الراتب مطلبهم و سبب 

زواجهم.. . صباح الخري ماذا بسمة ؟ تتصلني مبكرا. هناك أمر قد حصل،؟ خريا بربك 

أخربيني؟ أتعلمني؟ أتدركني؟ ماذا؟ طالقي كان بسبب سحر؟ أعوذ باهلل ! ماذا 

يق هذا؟ أتهذين؟ بسمة قولي غري تصد أريد ال.. حصل ما هذا..  یند یتقولني؟ بل

 تحاول.. بسمة بيت يف الصديقتان تلتقي و.. املكاملة تنقطع و.. لكن و یهذا؟ أتمن

 شعري قصصت.. یجدو دون لكن باألمر صديقتها علمت كيف تعلم أن جاهدة یند

 السحر یعل و. منسي قرب يف وضع و.. به ربط قد السحر و.. أهله بيت يف مرة

.. تصدق أن تريد ال و تستوعب ال فهي.. یت الحرية فهم بسمة قبل ندعقد.. خادم

 عن توقفت قد هي و لها السبيل كيف لكن.. بالرقية صديقتها عليها أشارت

 ..النت و التواصل مواقع.. بهذا والدها ستخرب كيف و.. عام منذ التدريس

و األمراض  بسمة هناك نواد و ملتقيات و مجموعات مختصة بأمور الرقية الشرعية

الروحانية.. كانت الفكرة قد راقت لبسمة فبدأت يف البحث عنها و القراءة و فهم أمور 

لم تتخيل يوم أن تدور يف فلكها.. محمد .. بعد بحث و سؤال .. تعرفت بسمة 

..  عديدة بجوانب ملما حكيما رزينا متزنا كان الشيخ.. مصر من شرعي راق یعل
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 یتفاصيل باحت بها ألول مرة فقد كانت أسئلة الشيخ تتداع و حكايتها عليه قصت

 من بسمة لتتخلص فرتة كانت..  الشهرين قرابه.. يسر و سهوله بكل األسرار لها

 ذلك يف الكبري األثر للشيخ كان.. أرهقتها التي وساوسها من لرتتاح و كوابيسها

ثه يف أمر تعطيل لتحد تدفعها و لصديقتها إجالل و إحرتام بكل عنه تتحدث فكانت

.. بالفكرة إقتناعها عدم و وقتها بضيق متحججة مرة كل يف ترفض یزواجها لكن ند

 كنتي إن و معك بالراحة أشعر أنا.. بطالقك كثريا خسر قد السابق زوجك أن أحس

 بسمه قلب إستقبل بدهشة.. لخطبتك التقدم أود فأنا ثانية الزواج يف رغبه تجدي

الرجل قد تعلق بها و يطمع بالزواج منها.. هو رجل و ال ف..  الراقي محمد رسائل

بأس به.. و دينه و أخالقه ما يرغباني به .. و أدفع عمري ثمنا للفوز به.. و تذكرت 

 أمنيتها يف

 من یزوج إمام لها .تصلي خلفه.. يف الرجل الذي يخاف اهلل فيها و يحميها حت 

 أراه.. حني یحت األمر عن یو لم تخرب ند اهلل فيها.. لتستخري مهلة طلبت.. نفسها

 ما تعطيل هناك كان إن.. معه تحدثي أرجوك یند مساعدتك يستطيع شخصا

 بسمة يا أه..  مثال أعراض من تعرتيك ما عن تخربيه أن عليك فقط..  سيخربك

 أنت و ،یأرض ال أن أستطيع هل و. حبيبتي يا ترضي یحت ال. تكفي ألن

موافقة سأحدثه ألجلك فقط و ألريحك.. .شكرا لك يا غالية.. .. حسنا أنا تدفعينني

أعدك لن تندمي فمحمد غري باقي الرجال .. دينه و صفاته و أخالقه .. تستحق أن 

تهبي حياتك الجل الفوز به.. بعد قبولها الحديث معه و فهم ما يحدث... هو رجل 
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 أعراض ال أن تهأخرب فكرة یجيد و متفهم و متدين. قد راق لي الحديث معه. عل

.. بسمة لك شكرا.. فقط مناسب عريس عن لي فليبحث لي الخري أراد إن و.. لي

 من.. جهة من بمساعدتها محمد يقوم أن تمنت و صديقتها براحة بسمة فرحت

 بتصورات التفكري و زواجهما أمر بتسهيل بسمة یعل يلح محمد كان یأخر جهة

أن تختار بينه و بني إبنها؟ ظروفك يا بسمة  خرب والدها وت أن عليها.. األمر لتعجيل

 ال تشجع هذا الزواج أبدا؟؟ ختم محمد رسالته لها.. حملت األيام أمورا كثرية،

أخربتها أن أصبحت تتحدث مع محمد بإستمرار و أنها تشعر بالراحة، حديثها عن  

اعي األسرار املاضي، و سوء معاملة أخواتها، و حبها السابق، و طموحاتها و أحالمها، تد

.. غامرين فرح و بسعادة تشعر یالذي يخلقه أسلوب الراقي يف الحوار جعل ند

 و شكرا خالص ملحمد قدمت و..  صديقتها حال بتحسن خريا بسمة إستبشرب

 ال املفاجئة؟ زيارتك سر ما یند أهال.. خريا بها توصيه مرة كل يف و إمتنانها جزيل

حالك؟ بخري و الحمد هلل؟ ماذا عنك؟ ماذا فعلت ا مصيبة.. كيف ي لك إشتقت أبدا

 كل یبي؟ ماذا؟ محمد! مابه؟ أراه يدقق كثريا يف تفاصيل حياتي و يحب أن يطلع عل

 أنا. أسلوبه هو هذا عليك ال! أحدثه أنا و لتحقيق أخضع كأني و أشعر. واردة و شاردة

ماذا عنك؟ هل قتي ال عليك ، صدي حسنا... بسمة يا ، لكن. سيساعدك أنه واثقة

زالت كوابيسك؟ كيف تشعرين؟ الحمد هلل، أنا بخري.. بسمة.. أريد سؤالك .ماهي 

طبيعة عالقتك بمحمد؟ لم تسألني؟ الصراحة لقد أخربني أنه يحبك.. و أنه يريدك 

للزواج و قضينا ليلة أمس نبني و نهدم أفكارا و تصورات عن كيفية تمام األمر. لست 
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لم كيف. أنت تعلمني أن أبي رجل صارم و صعب ، و أن إخباره .. حاليا ال أعیأدر ند

 أمر مستحيل تماما، هذا من جهة.

 زواجي فشرط تزوجت إذا أني و.. قلبي و روحي هو إبني أن تعلمني یمن جهة أخر

.. حال سنجد لكن.. یبل ؟..جدا قاهرة ظروفك أليست بسمة.. معي إبني يكون أن

من شفتيها .. و يف لحظة شجاعة أخربتها.. محمد  و كأنها تداري كلمات تريد القفز

 و یطلبني للزواج أيضا... تذكرت بسمة أخر حديثها مع محمد حني سألها عن ند

 بحب عنها تتحدث هي و تذكرت..روحها و طيبتها و شخصيتها يف تشبهها كانت إن

و لحميدة و تميزها و رقة مشاعرها ا أخالقها و الحسنة صفاتها تعدد هي و صدق و

برائتها.. محمد طلبني للزواج أيضا... و كأن دوامة جرفتها لعمق سحيق فجأة.. ما 

رأيك أن أتزوج كليكما ؟ ال.. محمد ال أريد .. أنا لن أكون زوجة لزوج صديقتي.. ال 

.. بك تليق فهي تزوجها شئت إن.. لها بهذا یأستطيع تخيل شعورها.. أنا ال أرض

و حبيبتي و سأكون يف قمة السعادة لو كنت  أنت ال تشبهينها.. بسمة صديقتي

 ؟.أرأيت یجارة لها أنا أحبها و يشرفني أن أكون معها يف بيت واحد..هكذا كان رد ند

 تزداد یبند محمد عالقة و األيام و الساعات توالت و.. أستطيع ال أنا لكن یبل

تفكر يف حل لحالها و كيفية تسهيل زواجها.  تزال فال بسمة أما.. تماسكا و ترابطا

 ماذا؟ یبسمة .. أنا موافقة. عل

الزواج منها .فظروفها ال تسمح أبدا.. ال دخل لكما بظرويف..و ال تتخذها ذريعة لتظفي 

.. بأجسادهم ينتحرون ال حني البشر.. السعادة لكما یأتمن.. فعلتك یالشرعية عل

الذي يكون مقدسا و ملك تقتله األنانية و . الحب يوم كل منهم أجزاء تنتحر

. املصالح باب یعل راضية تنتحر البقاء یالتسلط.. و الصداقة التي تعاهد نفسها عل
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 فقد الرجل عن تبحث ألنها و.. الشيخ حضرة يف ضاع قد األختني بني الذي العهد و

عن ورته تص بما ضحت فقد السعادة عن تبحث ألنها و.. سبيله يف بصديقتها ضحت

سعادتها يف سبيل سعادة صديقتها.. و إنتحرت صداقتهما يف يوم و ليلة و إنتهت 

 و.. لتسعد محمدا إختارت یاأللفة و املحبة.. و غابت أخبارها يف ثنايا الغيب.. ند

 .. الفراق خياره فكان القدر أما.. لتهنأ یند إختارت بسمة
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 "ذاتي املريضة" 

 

 

ُيمقت الوجود كشاب في الثالثين ينتشر على شعره اللون األبيض ، ينعم في 

املساء بمقعد على مقهى في نهاية الشارع الذي يسكنه ، ُيخرج آخر سيجارة من 

علبته الزرقاء ويشعلها بنهم مقترنة بكوب الشاي الثقيل ... يراقب القابعين في 

بين ذاته _الواعية_ ويسألها: هل املقهى واملارة من أمامه ، ويدور حوار بينه و 

كل هؤالء سعداء؟ يخطف نفس من منتصف سيجارته ويرافقها برشفة من 

كوب الشاي وُيجيب على نفسه: "بالفعل ليسوا سعداء ، أو على األقل لم 

يحيوا سعداء ، قد يعيش الجميع لحظات سعيدة ولحظات أخرى شقية 

قصد الروتين املنعكس على والكثير من الوقت يسيطر على حياتهم العادي أ

البقاء إلنقضاء واجباتهم تجاه الحياة ... قد أكون على صواب حينما أرفض أن 

أصير لعبة في يد القدر ، حينما ألعن الحياة بكل ما فيها من مجهول ، حينما 

ألعن السماء واألرض والبطن التي حملتني وأتت بي إلى هذا العالم املمقت ... 

ء ، حينما تبتسم لهما الحياة لحظة فيعتقدوا أنهم ملكوا فيا لهؤالء من بؤسا

األرض وما عليها من سعادة فتجئ قبضتها من حيث ال تحتسب ويصيبك شؤم 

الحياة الذي ال حد له ، يشتت صفوك ويعجل بلحن الحزن ، ويدفعك 

للعادات السيئة تتساقط مبادئك أمام عينيك والجمال يتخذ مسار آخر 

ح على رؤيتك فتنعدم الجماليات والحب والتمييز بين ما للعدم ، يسيطر القب

هو صحيح وما هو خطأ، بين ما هو خير وما هو شر ... ليت لي قلب كهذا 

الطفل _بين ذراعي أمه_ الذي يقدم صوبي بإبتسامته البريئة ، كل ما يراه في 



 أحمد عبد العليم سرحان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (ذاتي المريضةقصص )

 

ه ، الحياة يفقد املعنى واملسمى ، وحلمه املنهك للغاية بالنسبة إليه هو إرضاع

 سوى الظلمة واألوجه الكئيبة " . ...... 
ً
 ال يخش ى شيئا

 قصة قصيرة "ذاتي املريضة"
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 "كان حلمًا" 

 

 

... 
ً
 كان حلما

 يقظ بداخلى كل ش ئذلك الذى أ

 ستعيد تلك املشاعر الذى جعلنى أ

 و تناسيتها منذ حينالتى نسيتها أ

 خرى جئتنى أنت مرة أ

 لتشعل كل ش ئ ... وتوقظ كل ش ئ

 على ظهرى  كنت مستلقية

 فى مكان ما .. فى وقت ما

 ضناه الحنينوكنت كالذى خارت قواه وأتعبته السنين وأ

 وى الفراغمل ش ئ سش ئ وال أتأ نتظرال أ

 يندرى من أأو ظهرت انت ال 

 الشجعان وبقوة الفرسان و جرأة

 يدك اليمنى تحت ظهرى  وضعت راحة
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 وفجأه تغيير كل ش ئ

 رضبعيدا عن ال رتفع أوجدتنى أرتفع و 

 شعر بكفيك تحمينى من السقوطوأنا أ

 بجوارك لجد نفس ى منتصبة

 تحيطنى ذراعك

 يسرصف جسدك اليمن نويواجه نصف جسدى ال 

 يسرويالمس خدى اليمن خدك ال

 توقعهثم حدث ما لم أكن أ

 ذنكأقترب فمى من أ

 وهمست لك

 حبكأ

 حبكنعم أ

 ن وبعد كل هذا وبعد كل ش ئال 

 ن فقط أجدنى ال 

 لفظهاأن أستطيع أ
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*********************************** 

 

 لم تكن تلك هى البداية

 الواقعرض انت على أبدايتى ك

 وعلى غير املتوقع

 نتظارودون تحفز منى أو إ

 ر من عامينكان ذلك منذ أكث

 فى منتصف مشوارى الجامعى كنت مازلت طالبة

 يرونة التى يحلم بها الكثبهذه الجامع

 وال يعبر هذا الحلم سوى عن جهل كامن

 خفائهو إحتفاء باملظاهر ال يمكن إ

 على أرقى الشهاداتحصل نك عندما تأ ... فى بلدنا هذهيظنون 

 رقى التقديرات واملعامالت والحيواتتحصل فى املقابل على أ

 ولكن ... هيهات

 نت مازلت فى مرحلة الدراسة.. فقد ك درك ذلك حينهاولكنى لم اكن أ

 مل والتفاؤل املرحلة التى ينبض كل يوم فيها بال 
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 منيات والذكريات بجانب الصعوباتاليام التى حملت كثير من ال 

 رهاق الكم و الكيفأو قلق وأرق بسبب إمتحان كنها لم تتعدى وعكه قبل إل

 ال بعد مضيهالكنها مرحلة ال ندرك قيمتها إ

 سعى دائما وراء كل من هو متميز فى شرحهكنت كأغلب الدارسين أ

 حتى نتقبل منه علمه حترامناكل من يتمتع بالقدرة على إكتساب ثقتنا إإ

 صودنت املقإذن يومها لم تكن أ

 ستاذ يكبرك بعقودأتيت للحضور ل 

 بين طالبه وكانت سمعته الطيبة معروفة

 تيه للقائكنعم اعترف لك .. لم أكن آ

 كن حتى على علم بكلم أ

 

***************************************** 

 

 ولىلم أقع فى شراكك من النظرة ال 

 شتعال بدأت يومهاولكن لحظة ال 

 وجهاإشتعاال حتى بلغت أ زيد النارنت تو أخذت أ
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 إغوائى نك لم تقصد و لم تتعمدأعرف أ

 بل إنك لم تكن تدرك وجودى

 شياء تحدث دائما عندما ال نخطط لهالكن ال 

 سلوبكتمتعت بحديثك .... بشخصيتك ..... بإاس

 كثر ما بهرنى هو ...... صوتكلكن أ

 راق و كل ما هو لكل ما هو مميز أجل ..... فأنا املك أذنا حساسة

 وصوتك كان مختلف

 صوات الرجالبا حانيا دافئا مميزا متميزا عن أكان عذ

 بعذوبته التى التحمت مع رجولته

 نكرس شرايينى كثيرا ال أ.. م اااااااااااااه كم مس قلبى ذلك الصوت

 قع فى الشراك بعدولكننى لم أ

 ومضت حياتى بعدها برتابتها املعتاده

 سبوعياراك ال تتعدى مرة أكانت فرصتى ان أ

 و جاء اللقاء الثانى 

 عماقىذكر كيف تغلغلت يومها فى أال أ

 ليكنجذب إأذكره جيدا انى بدأت أولكن ما 
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 غرب بعد اللقاء.. وسعادة أ فى وجودك أشعر بمتعة غريبة

 أدركت يومها أنك لست كالجميع .. أنك ستترك آثارك على قلبى

 بفارغ صبرى  سبوع التالىو لذلك إنتظرت ال 

 ...... صدمت املنتظر و عندما جاء اليوم

 نتلم تأت أ

 سبابكو ما هى أال أدرى ملاذا أ

 لكنك فقط لم تاتى

 ملى يومها خاب أ

 ن ما حدث حينهاولكننى أدرك الن أ

 التى تلت الخيباتمام ال يغدو شيئا أ

 سبوع الذى تالهجئت ال 

 شعالىوأستمريت فى إغوائى وإ

 ثنينأصبحت تأتى كل أ .. ثم سبوعينى كل أتتأكنت فى البداية 

 سابيعحتى وصلنا إلى لقاء كل ثالث أ

 تدمى قلبى فى الغياب

 ن شيئا لم يكنثم تأتى وكأ
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 غوائك اللذيذستجيب ل فأنس ى كل ش ئ و أ

 صبحنا معنان أكانت هذه عادتك حتى بعد أ

 تى تذيق عمرى شهدهتأ

 تمنح ليلى قمره

 تض ئ الكون باسره

 ثم تختفى

 ذهب و تتركنى وحيدهت

 

******************************************* 

 

 ثاللثه شهور 

 شتعالك بداخلىكانت فترة إ

 ستمعت فيها بك كثيراااااااااااااه كم أ

 كم كنت حلما و واقعا 

 ننى فى تلك الفترةأذكر أ

 كنت أرى الكون بعيون وردية
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 حدما أجمل أن تعشق وأنت ال تنتظر شيئا من أ

 ى من من تحبحت

 تىكنت أتزين لك و ال تأ

 قبل عينيك وال تشعركنت أ

 نت ال تدرككنت أضمك إلى صدرى وأ

 كنت حلما جميال

 كنت اشتهى تقاسيم وجهك

 فتقدها لغيابك املستمركنت أ

 حتى وجدت يوما صورة لك على الشبكة العنكبوتية

 كانت هى رفيقتى طوال فترات غيابك

 ةكانت صديقتى ورفيقتى املخلص

 نقطعت اللقاءاتخاصة عندما إ

 خركان وقتها أغانى وردة لها مذاق آ

 وليلة " مفى يو  أتذكر عندما إستمعت لغنية "

 حببتكأن أ ول مرة منذ.. و أن ولدت لول مرة منذ أ

 ذكر حينها كم كان مذاقها رائعاأ
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 كان قلبى يرقص طربا بها

 ليك كنت أشعر انه يطير إ

 جلكأشعر انها قد كتبت ل 

 لجل اليوم الذى رأيتك فيه فأربكت واقعى

 لجل الليلة التى حلمت بك فيها فأربكت خيالىو 

 غنيها لكتخيلت نفس ى كثيرا أ

 التى تتحدث عنها كنت أتخيل أننى أقض ى هذه الليلة

 نا بجواركوأ

 يدك تحتضن يدى

 .. نتذوق سويا حالوة الحب  س ى يغوص فى صدركو رأ

 فى يوم و ليلة

 بأن " عمرى كله ليك " و أتعهد أمامك

 و أشهد الجميع بأن " عمرى كله يا عمرى مش خسارة فيك "

 هذه االغنيةحببت ااااااااااااه كم أ

 حببتكمثلما أ
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 "األغنية والرقصة األخرية" 

 

 هذه صوت ينطلق , ًليال عشر الثانية بعد , ليلة كل مثل , نفسها األغنية أنها

  ليمش ي اختي غرفة من االغنية
ً
 الفتحة من , متسلال غرفتي يدخلل طويال ممرا

 نفس ي احبس أن اخاف زلت ما أني اذ كعادتي اتركها اللتي الباب من , الصغيرة

  الغرفة بهذه
ً
 . العاشرة بعد اتجاوز  لم وانا ليال

 الغريبة االغنية لهذي اختي يجذب اللذي ما , يقتلني الفضول  يكاد

  غريب االغنية تجاه اختي طقوس,غريب غنيةباأل  ش يء كل
ً
 تستمع انها اذ , ايضا

 فقط واحدة ملرة الليل منتصف بعد لها

 وخرجت خلسة الباب نحو انطلقت , فراش ي وغادرت تشجعت

  تعلو االغنية بدأت
ً
 غرفتها من اقتربت كلما فشيئا شيئا

  افعل انني لو كما كنت
ً
 هعلي اصر كنت لكني,  سيرعبني خطأ انه اعلم شيئا

  وقفت
ً
  فعلتها لكني ذلك فعلت ملاذا اعرف لم , اختي غرفة امام اخيرا

 على اختي ممدة , الباب فتحة من اختي غرفة نظري  واخترق  ركبتي على جثوت

  الغرفة يملىء االغنية صوت , الغرفة زاوية في سريرها
ً
  خوفا

ً
 وشعورا وغموضا

 ..  حياتي في واالخيرة االولى للمرة به شعرت



 هدير محمد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (األغنية والرقصة األخيرةقصص )

 

  اخذت بعدما انفاسها اختي نفخت
ً
  نفسا

ً
 الى تركتها السجارة تلك من طويال

 .  تدخن اختيالنصف .. 

 سيقتالنها ابي او امي علمت ان , بعد العشرين بعد تتجاوز  لم انها  

 .  تعلمت كما بالصحة ومضر لألدب مخل ذلك ان

  .. االغنية انتهت

 عرفت , بالسقف تحدق وهي , منها تبقى اوما,  بسجارتها تجر اختي وبقيت

  . اجله من البقى مهم ش يء هنالك يبق لم انه حينها

  مكاني وغادرت قدمي على وقفت

 عادية ليلة اي كعادة يحدث لم ما حدث املمر نصف في ولكن

  الثانية للمرة االغنية اشتغلت

 سجارة اشعلت قد اختي ورأيت , الباب فتحة من ألنظر مستغربة رجعت

 اخرى 

  السرير من تتخذ االرض على جالسة وهي
ً
 سكرانة شبه كانت , لضهرها متكأ

 عقلها تغزو  االغنية وكأن بدى , الغنيةاب طربها شدة من

 ..  اختي جنت

  سجارتها بيدها , الغرفة لوسط قفزت االغنية بمنتصف انها اذ

 اختي رقصت , ذاك القصير االبيض نومها بثوب
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 بجنون  رقصت

 نفسها حول  تدور 

 بجنون  بالهواء الطويل االسود شعرها تنثر

 نفسها حول  بيديها تهز

  رقصها كان
ً
 االغنية أيقاع حسب كان لكنه , مجنونا

 بهيستيريا اختي ترقص بقيت

  جنت قد
ً
  منظر بهكذا اختي ارى  لم , حقا

ً
 حكيمة عاقلة فتاة انها اذا , ابدا

 هذا من ش يء او ممسوسة أهي,هكذا تكون  ان املستحيل من خجولة هادئة

 !القبيل؟

 نفسها حول  دارت , رقصتو  رقصت

  النهاية على االغنية شارفت

 الرقص عن تتوقف لم اختي

 بالرقص استمرت

  االغنية انتهت
ً
 اخيرا

 هم عظيمة كشجرة طولها بكامل الخلف الى االرض على اختي فسقطت

  ركبتيها على تسقط بأن فأبت بقطعها احدهم

 شموخها بكامل سقطت
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 اختى سكنت

  االغنية صوت سكن

 الغرفةداخل  والهدوء الصمت عم

 حراك بال العينين مغمضة , الذراعين ممدودة , االرض على اختي

 كثيرا حينها خفت  

 املنظر هذا من خوفي شدة من يتوسعان عيني ابؤبؤ  احسست ان 

 ماتت انها لوهلة ظننت

  السجارة بهما تحمل اللتي اليمنى يدها حركت انها ال لو

  السجارة من تبقى ما انهت طويال نفسا وجرت فمها نحو

 ملكانها يدها وارجعت

 عمق و بهدوء الدخان ونفخت

  االبتسامة اختفت ثم ومن,  بخفة وابتسمت
ً
 تدريجيا

 وسكينة بهدوء عينيها اختي اغمضت

 نفس ي اتمالك لم هنا

 
ً
 خفت حقا

 اغلقت , سرعة من اوتيت ما بكل غرفتي الى ةراكض مكاني تركت   قرار اي بدون 

  لحافي تحت نفس ي ودفنت فراش ي الى تركض بقوة علي الباب
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 افكر بقيت,  اللهي يا,  ولها لي جرى  ذيال ما اعرف ال , بشدة ينبض قلبي كان

غنية و الغريب وبالرقص بأختي
ْ
 ان الى , وفكرت وفكرت فكرتالغريبة ,  بال

 وبكاء امي نحيب صوت على التالي اليوم في استيقظتأعلم ,  وال النوم غلبني

 .  العالي ابي

 ينظر حيث الى ذهبت,  املمر في الوجه شاحب اخي ألجد غرفتي من خرجت

 
ً
 بقوة وتبكي وتصرخ بيديها اختي تحتضن امي ألجد,  اختي غرفة الى..  شاخصا

  وابي
ً
  عاجزا

ً
 يبكي يقف تماما

  السجارة بقايا وبيدها الغرفة وسط االرض على أختي
ً
 الليلة تركتها كما تماما

 واخر , الجنون  بهذا ترقص اختي ارى  مرة اول  كانت , البارحة ليلة.  البارحة

 االغنية .  هذه بها اسمع مرة
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 "كتاب ميت" 

 

قرأت على إحدى صفحات طالبى على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك" 

ى هو فى العشرين من عمره ذجملة جعلتنى اشعر بالحزن تجاه ذلك الشاب ال

 ,فهو كاتب على صفحته "متى سيأتى املوت فإنه الحل الوحيد"

أمتلك التعجب جسدى وقررت أن أغير تلك الفكرة لدى طالبى الذين 

 اصبحوا أبناًء لليأس وهم فى زهرة عمرهم ..

قررت بان اذهب فى اليوم التالى الى الجامعة التى اعمل بها واصنع لهم -

 .مايعكس فكرة اليأس التى تسيطر على عقولهم 

دخلت الى املكان املخصص لشرح املواضيع والدروس ,وقررت أن اشرح -

واالخر صعب على  ن احدهم سهلنفس املستوى وان اخبرهم ا درسين على

الرغم من ان االثنين على نفس املستوى وشرحوا بنفس املجهود ,فوجدتهم لم 

يستوعبوا الدرس الذى اخبرتهم انه صعب دون أن يحاول احدهم التعمق فيه 

او االهتمام بالشرح ووجدت املعظم يقول "مدام الدرس صعب فسوف نقوم 

 بحفظه وال حاجة لفهمه ".

قررت بان اقوم بالحيلة االخرى فقد قمت بشرح املوضوع وفى املوعد التالى -

املخصص شرحه وبعد االنتهاء اقتربت من باب املدرج وادعيت ان الباب قد 

 حدثت به مشكلة وال يفتح .
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اقترب الجميع من الباب وحاولوا كسره ولم يحاول احدهم فتح الباب أو -

 التى حدثت .معرفة املشكلة 

حه اقتربت من مقبضه وفتحت الباب وانصرفت وبعد ان فشل الجميع فى فت

 ,تعجب الطالب بما قمت به .

 وقررت فى املره التالية أن احل لهم اللغز ودخلت الى املحاضرة وسألت سؤال ,.

 ما هى اسباب املوت ؟

 فأجاب الجميع "املرض والحوادث والفقر والجهل......."

- 
ً
 ؟هل تريدون ان تعرفوا سبب املوت  فابتسمت :قائال

 تعجب الجميع واجابوا نعم !!-

فقلت لهم املوت الحقيقى عندما اقوم بشرح درسين على نفس املستوى  -

وبنفس املجهود وملجرد علمكم أن احدهم سهل واالخر صعب اقترب الجميع 

 من السهل ولم يحاول احد ان يقترب من الصعب 

تحاولوا معرفة وعندما اخبرتكم ان الباب ال يفتح حاول الجميع كسره ولم 

 املشكلة او محاولة فتحه ..

 فرأيت فى اعينهم الحيرة والدهشة

 :اعلموا ان املوت-
ً
كما يظن الكثير منكم هو موت  ليس فابتسمت قائال

الجسد ودفنه بالتراب ولكن املوت هو ان يكون الجسد موجود والعقل 

 مدفون بالتراب .
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واقع كما هو دون اقل املوت هو ان يكون شباب فى مثل عمركم يأخذون ال

 محاولة فى تغير مساوئه 

 لكم ايها الطالب ولكن درس اليوم هو ان يعلم كال منكم انه
ً
كتاب  .. شكرا

 ان الكتاب يكتب قبل ان يقرأ . والبد ان يعرف ايضا 

 فحذروا ان يكون احدكم كتاب ميت منقول بدون روح وإبداع 

 ثم سألت هل كال منكم يعلم املوت االن ..

 تسم الجميع اب-

 تمت
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 "يف مهب القدر" 

 

أجابت  يا صفاء؟.. أفاقها صوت صديقتها إيمان من شرودها..  _ما بك  

يرام..  هل أنت  متأكدة أنك  على ما ال ش يء ..لكن إيمان قالت بإلحاح: بارتباك:

 خاصة في اآلونة األخيرة ..اغتصبت
ً
وقالت: ,ابتسامة باهتة   أنت  تشردين كثيرا

 
ً
هتفت صديقتها  بسبب اقتراب موعد الزفاف.. ال تقلقي لكني مرتبكة قليل

 هذا رائع.. .  كم أنا متشوقة بمرح:
ً
قالت  ألراك  تلبسين الفستان األبيض..  حقا

.. سيكون االحتفال  صفاء بخجل :سأكون أجمل مما تتصورين استعدي أنت 

. وملا فقط. أيام ثلثةبقي ..رائع  من األسبوع القادم .هتفت إيمان: ثنينيوم اال

 يا صفاء 
ً
ير ثوالكرأت صمت صفاء .قالت إيمان بدهشة: أنت محظوظة جدا

 ويحبك   يحسدنك من الفتيات 
ً
 ووسيما

ً
 ثريا

ً
..أنت جميلة وستتزوجين رجل

،أيضً 
ً
وأسكتتها دمعة متمردة حاولت  أريد.. قالت صفاء: ماذا تريدين أكثر ؟ ا

حت إيمان وهي تحتضنها بعدها. صاًعا ففشلت وانفرطت دموعها تبا, منعها 

! هدأت احًق ..إنك  مصابة بالعين  تيبياحبيبك  :يا الهي ما ..اسم هللا عليك 

صفاء وجففت دموعها ثم همست :ال أعرف ماذا حصل لي. ال تقلقي أنا بخير.. 

  قاطعتها ه..في  أنت  مجنونة أعلم أنك  ال زلت  تفكرين قاطعتها إيمان بانفعال:

ت وجنتاها :من هذا؟. _ال تكذبي علي  يا صفاء أنا صفاء بسرعة وقد احمر  

  أعلم
ً
 ال أمل  حياته في السجن..  سيمض ي  ولكنه .تحبينه.بأنك  الزلت   جيدا

 صفاء  قاطعتها بخروجه ..فكيف ستعيشين على ذكرى رجل في عداد األموات..

  ..ثم نهضت مسرعة بعد أن مللمت كتبها بغضب :كفى يا إيمان أرجوك  

لحقتها إيمان وهي تقول :صفاء يجب أن ترض ي بالقدر.. انس ي  وحقيبتها..

ت!.. ش يء  كل  حياتك بسعادة ..صدقيني ستنسين  املاض ي..وعيش ي
 
 استقل

ودعتها  و الحافلة مع باقي الطالبات اللواتي انتهى دوامهن بالجامعة.. صفاء
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 بجانب فتاة أسندت رأسها محاضرتها.إيمان لتعود إلى 
ً
فجلست ومن فارغا

وهي تشعر املقعد  رأسها إلى  أسندت .. حسن حظها أن الفتاة لم تكن ثرثارة

 .. بي  تشعرين ه يا إيمان لوآبالضيق وكلمات صديقتها الزالت تتردد في أذنها 

 سكنت روحه؟!.. مضت عدة سنوات على   هل
ً
بوسع اإلنسان أن ينس ى روحا

 بحياء دون كان يح ذلك اليوم عندما جاء علء لخطبتها..
ً
 ويراقبها دائما

ً
بها جدا

لم تعلم أنه يحبها   ولكنها أن يحادثها بكلمة واحدة وكانت تبادله ذلك الشعور..

 برفض أهلها لعلء..
ً
فهو لم يكمل تعليمه  إال بعد الخطبة.. ُصدمت كثيرا

والسبب الرئيس ي  .. الجامعي بسبب ظروفهم الصعبة وعمل منذ صغره

 أنه سمع أن  له أنشطة في املقاومة ضد االحتلل–والدهاكما قال –لرفضهم 

..وأنه لن يجازف بمستقبل ابنته الوحيدة املدللة بزواجها من شاب يلحقه 

 وهي تحاول إقناع   بكت االحتلل وقد ُيقتل أو ُيعتقل في أية لحظة..
ً
طويل

 أخرى ..قالت
ً
 والدعاء والصلة أحيانا

ً
مني أنه لن : ألم ت لوالدها  والدها حينا

 
عل

! ألم تربينا على حب وطننا وأنه أغلى من أرواحنا  يصيبنا إال ما كتبه هللا لنا..

 اآلن.. لم تعلم أي قوة أتتها 
ً
فكيف أصبحت املقاومة والدفاع عن الوطن عيبا

 حاول وحاول  لتواجه أهلها وهي الفتاة الهادئة الخجولة..
ً
علء لم ييأس أيضا

 , والدهاقناع إلات واملعارف وأدخل الكثير من الوساط
ً
حتى وافق أخيرا

 لكن األخير وافق على كل شروط والدها.. بشروط كثيرة وضعها ليبعد علء..

فترة الخطبة قصيرة وبعدها تم    كانت السعادة في ذلك اليوم..كانت فترة

الزواج لتعيش أجمل أيام حياتها لم يكن يعكر صفوها إال خوفها عليه من 

 ..حتى غدر االحتلل
ً
ذلك اليوم الذي   جاء  فاألوضاع السياسية تزداد سوءا

 
ً
, كانت تخشاه.. فقد اقتحمت قوة عسكرية البيت وعاثوا فيه فسادا

ً
وتخريبا

 وهي تصرخ وتحاول اللحاق بهم  قيدوا ثم
ً
زوجها وعصبوا عينيه وأخذوه خارجا

الجيب وهم ال تتركني وحدي.. أدخلوه في ,  علءأين تأخذوه أيها األوغاد ..

 بعد أن فقدت 
ً
يضربونه وهي تصرخ بألم حتى تجمع الجيران وأخذوها بعيدا
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دمعة على وجنتيها   الوعي على إثر ضربة على رأسها من أحد الجنود..سالت

  مسحت ..فيه  تراه اوهي تتذكر هذا اليوم منذ أربع سنوات.. كان آخر يوًم 

          أحد!.ردعها، وهي تتلفت خشية أن يكون قد الحظها  عندمعة متمردة عجزت 

نزلت مسرعة وكأنها تريد الهروب من  توقفت الحافلة بالقرب من منزلهم..  

ها الباب فأسرعت إلى غرفتها بعد والدت  فتحت سيل الذكريات التي هاجمتها..

ا اعتادت على تصرفات ابنتها مؤخًرا هزت كتفيها و، تحية مقتضبة
 
وقالت:  مل

 إل صفاء اليوم سنذهب 
ً
حضار ما بقي من لوازم حفل الزفاف، ارتاحي قليل

   وجهزي نفسك.. دخلت
ً
غرفتها وألقت بنفسها على السرير ورمت كتبها جانبا

 إلى املاض ي..
ً
  وعادت قليل

ً
تقال زوجها وبقي كاد أنساءت حالتها النفسية جدا

ياة بتهمة مساعدته في بل محاكمة سنتين ثم صدر قرار بسجنه مدى الح

 أن  عملية أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي ..أصيبت بانهيار عصبي شديد كاد

 جاءوفي أحد األيام  وأهلها غاضبين ومتأملين على حالها.., حياتهايفقدها 

  في السجن..  معه  كان يحمل رسالة من علء.. شخص
ً
 بكت طويل

ً
ورجاها  دا

مكان إبأن تعيش حياتها وتنساه ألن بقية حياته سيقضيها في السجن وأن 

 وهي تردد: ملاذا تتركني وتتخلى   بكت جراءات الطلق..إبأهلها أن يقوموا 
ً
طويل

.. , البداية  عني.. ملاذا تجعلني مخطئة منذ
ً
 وقرار أهلي الذي رفضته كان صائبا

ت سأنتظرك مدى الحياة.. وحين قرأ والدها وأنا التي كن ,اآلن  سأواجههمكيف 

 يا أبي.. ثم 
ً
 وقبل أن يتكلم قالت: افعل ما تراه صوابا

ً
الرسالة نظر إليها طويل

  مرت األيام وتحسنت حالتها بعد عودتها.  القلوبأجهشت في بكاء يقطع نياط 

هي اآلن في سنتها األخيرة من  وها للجامعة ومساندة أهلها وصديقاتها لها..

و شاب جيد ويحترمه وه الجامعة.. حين تقدم لخطبتها كمال ابن جيرانهم،

 بالفكرة  رحب أهلها. أهلها كثيًرا
ً
 بألم:  كثيرا

ً
وبقيت هي صامتة ثم قالت أخيرا

  قراري هو قراركم..
 
دفنت رأسها في وسادتها بألم.. بعد أيام قلئل ستزف

لكن  ذكرى علء ستبقى  ،وعليها أن تنس ى املاض ي  لشخص ال تحبه وال تريده..
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تساءلت ماذا عساه يكون حاله هل يذكرها يا ترى ويتألم على  تسكنها لألبد..

صفاء تلبس فستانها األبيض وتبدو في  فراقها كما تفعل؟! وجاء يوم االثنين..

حولها صديقاتها ووالدتها وبعض األقارب يمدحنها ويمازحنها حتى ,  طلةأجمل 

تَر صديقتها إيمان بين الحضور فاستأذنت   .لمبدأت تشعر ببعض الهدوء.

وخرجت من الغرفة لتتصل بها من الهاتف الثابت في الصالة.. كان التلفاز 

 يبدو أن والدها نسيه
ً
وقبل أن تصل للهاتف تناهى ألذنها  كالعادة..  مشغل

 لشعبنا البشرى بالتوصل إلى اتفاق لتبادل  صوت املذيع:
 
يسرنا أن نزف

سيتم اإلفراج عن األسرى املحكوم عليهم باملؤبد مدى الحياة األسرى حيث 

 أسير.. مقابل الجندي اإلسرائيلي املختطف لدى املقاومة..1500وعددهم 

 
ً
لكم يا شعبنا وسيتم االعلن عن أسماء األسرى ال.....لحظات ذهول   فهنيئا

جعلت عقلها يتوقف عن التفكير وشعرت باألرض تموج بها ثم شهقت 

 وأطلقت صيحة مكتومة لتسقط بعدها على األرض بل حراك.
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 "فقط ثانية أخرى" 

 

** 

 

لسُت حى  لسُت حى عندما أعلم ان نظرًه واحده من شخص عادى قد تقتلنى ،

 ..عندما اعلم ان اول إنفراج لشفتاى بفرح قد جاءت بعد سنين 

 .لسُت حى عندما أشعُر بقلبى يقتلُع شعوَر الوحده بعد فواِت كل ش ئ

 

** 

 

 أعمى و خط
ٌ
وه جاهله منى إلى املكاِن الذى فكرُه بسيطه .. قراُر بسيط .. تنفيذ

و إنتشاُر الجهِل و  و به الكثير من األشخاص ، و قليٌل من األحترام .. رأيتها فيه

 األناقه
ُ
 قلة

لكن َيجذُبَك كما  تمش ى بخطواٍت متردده و لكنها تبدو ثابته ، وجُه مرتبك و

 يجذب ملعاِن املاس عيناك بقوه ،ٍ و كأنما َيجُبُرَك على ذلك

 

وقى لعيش تجربة الحِب أم إنه إعجاُب صغير و لكن مسيطر لم أعلمربما 
َ
 !ش
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تهززُت فى جلستِى ، عيناى تائهتان كالغارِق فى بركه عميقه و يبحث عن يدان  

 
ً
ِعر إهتماما

ُ
ت .. و  . لهذا الشعور التافه تدفعانه ألعلى ، و لكّنى لم أ دقائق مرَّ

 إستحواذ إلى " دقائق ثم يتحول هذا " الشعور التافه

و تمللت بدهشه و  إنتشرت سيطرة عيناها على دقائق مشاعرى فى جسدى 

 حيره .. 

ى مثل الفريسه
ّ
فقط نظره خاطفه واحده أخرى و أبقى  أحسست و كأن

 الضحيُه ال محاله

 

 .. البندقى الالمع بعينيها كرهتها لتسلطها غير املقصود ، و كرهُت جبابرة املزيج

 . نعم.. ..  و لكن أحببت ما شعرت به

 ، و كأنما قصد 
ً
كبريائى املعتاد و غرورى الزائد انبسطا تحت قدمى عقلى طوعا

أن يحتلنى هكذا و يجبرنى على النظر إليها و إلى كل تفاصيلها التى تخدعك 

 ببساطتها ، و إنما تخطفك معها إلى عالم تشعر فيه بأنك ال ش ئ

 و لكن شعور النظر إليها فقط يمنحك كل الرض ى

 

ِرد حقا أن تأتى هذه اللحظه عندما يصدر عقلها أوامر .
ُ
 الذى  لم أ

ً
السير بعيدا

 !مما قتلنى .. مستجيبه خارجا يتفش ى إلى عضالت قدميها فتتحرك
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ً
لم أستمتع بشعور الضعف بقدر ما أستمتعت بشعور خفقان قلبى سريعا

 .حتى يكاد أن يقتلع جدار صدرى 

ت أول إب
َ
ِتل
ُ
 تسامه حقيقيه لى ُوِلدت قبل ثواٍن حزنت عندما رحلت و ق

 

  كل ما ردده فمى بحزٍن بعد ذلك و تحركت له ثنايا لسانى بضعف . 

 ." فقط ثانيه أخرى  " 

 

 

 تمت
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 "سالم" 

 

** 

 

تسلل الليل إلى القرية الصغيرة,الليل يحمل رائحة املوت,القلوب ترتجف,رعب 

 فيها و لكن 
ً
 طرفا

ً
عجيب يجوب القرية عنوانه حرب بال هوادة,لم يكونوا يوما

 
ً
بكت سالم ذات الخمس سنين  .كأنما هي إعصار ابتلعهم فلم يرحم منهم أحدا

و يخرج,جثا األب الحنون على متشبثة بوالدها متوسلة إليه أن ال يتركها 

 ."ركبتيه ليحدق بعيني صغيرته,قال لها:"ال تخافي يا حبيبتي,ستكونين بأمان

أخفضت سالم رأسها و الذت بالصمت تقلب كلمات والدها في عقلها,رفعت 

رأسها بعينين دامعتين و خاطبت أباها بصوت يشوبه البكاء :"أريد أمي ! أين 

أسامة لتفيض باألس ى,الكراهية و الغضب,تلك  تبدلت نظرات "!أمي يا أبي ؟

النظرات في عينيه لن تنساها ابنته سالم ما عاشت,أجابها برفق :"أمِك 

ال يا صغيرتي لم يقدروا...ألنها هربت - !هل أخذوها أبي ؟- "...اضطرت للرحيل

 - ...منهم إلى السماء
ً
ارتسمت على  ! إلى السماء؟! أبي دعنا نهرب إلى السماء أيضا

فتي أسامة بسمة ألم تقول "يا ليت",لكنه تجلد أمام صغيرته و قال لها:"ال ش

تستعجلي,في الوقت الناسب يا سالم.",تنهد و بدا الحزم على قسمات 

وجهه,"سأذهب اآلن,و إن لم أعد...اعلمي أنني اضطررت للصعود إلى السماء 

 
ً
ال تتركني !! ال عادت الدموع لتغزوا عيني سالم و عاد إليها انفعالها " ".أيضا

احتضنها والدها,ضمها إليه بشدة حتى كادا يصبحان  "!! تذهب بدوني يا أبي
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 تهدئة ضربات قلبه 
ً
 محاوال

ً
,أغمض عينيه و أخذ نفسا

ً
واحدا

املضطربة,"ستلحقين بي حاملا تجدين طريقِك إليها,لكن ليس قبل أن تؤدي 

ت سالم بمالمح مهمتي ؟" سأل"- ".دورِك و تنجزي مهمتِك على هذه األرض

 كأنما يخبرها أن مهمتها  ! ستعرفينها مع األيام,يا سالم-تفيض براءة 
ً
قالها باسما

تلك قد ارتبطت باسمها الذي منحها إياه مع زوجته الشهيدة,ليجسدا بها 

 بسالم
ً
و هتف صارخ يجوب القرية "لقد  .حلمهما بعالم يعيشان فيه معا

يتحصن النساء و األطفال ! ليتأهب وصل العدو ! وصل العدو يا نـــاس ! ل

 و أحكم قبضته على بندقيته  "!!!....املقاتلون 
ً
انتفض أسامة واقفا

العتيقة,أمسك بيد صغيرته ليخبئها في قبو صغير بباب معدني حيث تكون في 

 منها أن ال تخرج حتى يعود إليها هو أو أحد أهل قريتها اللذين 
ً
أمان,طالبا

,قّبل جبينها
ً
و  .و احتضنها ملرة أخيرة قبل أن يخرج برفقة سالحه تعرفهم جيدا

 من خلفة "أسامة ! ها 
ً
 حتى حدود القرية سمع صوتا

ً
بينما يسرع أسامة جريا

 عثرت عليك
ً
التفت أسامة إلى مصدر الصوت ليرى صديقه  "! أنت ذا,أخيرا

 ؟",رد مهند بابتسامة ثقة 
ً
مهند,سأله بقلق :"هل تأهب الجميع جيدا

باغت الرجلين دوّي الرصاص,و بشكل صادم  "...ع في مواقعهم و:"نعم,الجمي

فإن ذاك الرصاص الغادر يزأر من خلف ظهر مهند الذي اتسعت عيناه بأشد 

ما يكون و رسم األلم مالمح وجهه,تفجرت الدماء من جسده لترسم لوحة 

لم يمتلك أسامة الوقت ليستوعب ما تقوله دماء  .بشعة شملت كل ش يء

التي غطت ثيابه,سارع بإلقاء نفسه خلف جدار منخفض صديق عمره 

ليحتمي به من الرصاصات املتطايرة,نظر إلى قميصه األبيض و قد صار 

,تلمس جسده ليبعد عن نفسه الشك بأن رصاصة قد اخترقته,و بدا 
ً
قرمزيا
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جند العدو كقبيلة شياطين,تزاحم الضجيج في رأسه,القرية التي ألفت الهدوء 

النواح,و أصوات الرصاص و ألسنة اللهب,حتى لم يعد أسامة تعج بالصياح و 

بين الصور املتزاحمة في  . يرى السماء نفس السماء و ال األرض نفس األرض

عقله تراءت له صورة سالم ببراءة عينيها الخضراوين كحقول الربيع وفتنة 

شعرها األسود كظلمة الليل,كّفاها الصغيران البيضاوان يحتضنان سمرة 

,و بسمتها التي جمعت جمال الدنيا,و قال لنفسه أن ابنته نسخة مصغرة يديه

و في لحظة أعلنت نظراته أن  .عن أمها,كلتاهما مالكان,مالكان منحاه الحياة

 من كل 
ً
عملية اغتيال الخوف قد تمت بنجاح,النار في صدره أشد إحراقا

اندفع يبيد  ألسنة اللهب التي تلتهم القرية,وقف و قد تأهبت بندقيته معه,و

صفوف العدو كليث هائج,رائحة الدماء و البارود سيطرت على املكان ,و 

سحب الدخان بدت له أسراب عفاريت,و الرجال ذووا األسلحة ما هم إال 

و في ركن القبو املظلم تكّوم جسد صغير مرتجف,و لم  .وحوش ال قلوب لها

صاص عديم تستطع سالم إال أن تستمع إلى الصرخات في الخارج و الر 

الرحمة,و دمعها ينهمر كمياه هبطت من حضن السحاب,و لسانها العذب يلهج 

و هرب طفل إلى أبعد ما مكنته قدماه الصغيرتان املرتجفتان من  .بالدعاء

قطعه,و خلفه ضبع ضخم بلباس عسكري و خنجر,و خانت جدران القرية 

تلذذا بنظرات الفتى,إذ حاصرته و كتمت أنفاسه,في حين بدا الجندي القذر م

الرعب في عيني الصغير و صرخاته املتوسلة,تقدم نحوه و قبض على خصالت 

شعره ليحني رقبته إلى الخلف كأنما يستعد لينحر ماشية,و صاح الطفل و 

بكى قبل أن يفصل نصل الخنجر رأسه الصغير عن جسده الهزيل,و ضحك 

قد غادرته الوحش بهستيرية و هو يتأمل ذاك الجسد ينتفض بين يديه و 
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و هبت النيران في زوايا املنزل البسيط لتحول جنباته إلى رماد,و اقتحم  .الروح

 :"أمي ! أمـــي !!" و تجاوز حواجز اللهب ليصل إلى 
ً
شاب املنزل املشتعل مناديا

 في محاولة مستميتة لحمايته من أن 
ً
 صغيرا

ً
امرأة كهلة تخبئ في حضنها طفال

رع الشاب بإخراج عائلته من بيتهم شبه املتفحم,و تأكله النيران املفترسة,و أس

تهاوت أخشاب محترقة من السقف,و أبت النيران أن تدعهم يفلتون إذ انهار 

البيت ,و كادت النيران أن تبتلع العائلة لوال أن قام الشاب بدفع أمه و أخيه 

 قبل أن يدفن تحت األنقاض املتفحمة.و جن جنون األم الثكلى 
ً
الصغير خارجا

أطلقت الصرخات و ناحت و ولولت و هي تصيح باسم فلذة كبدها الذي  و

 .اختطفته النيران أمام عينيها لتشتد فجيعتها به

 على بندقيته بين الجثث املتناثرة مع أولى بشائر 
َ
 متكئا

ً
جثا على ركبتيه الهثا

الفجر,و أحس بأنه يسمع السكون ألول مرة,و اآلن فقط أمكن ألسامة أن 

الرصاصات املستقرة في جسده,راودته نفسه باالنهيار و التحول يشعر بألم 

إلى جثة أخرى ,لوال قلبه النابض باسم سالم.و تحامل على نفسه لينهض و 

يجر خطواته إلى حيث صغيرته,تقدم بين األنقاض و األشالء,نساء ثكالى و 

لدم و أطفال يتامى و رجال باتوا بال حياة,هذا ما خلفه العدو املدحور,أنهار ا

الدمع,و رائحة املوت و الرماد.و أجبر أسامة نفسه على االبتسام و هو يردد 

و طرق أحدهم باب القبو املعدني لتنتفض  "...! "مات العدو...مات العدو

سالم من شدة الخوف,حتى سمعت صوت أبيها الحنون ينادي "سالم,افتحي يا 

 عينيها و كل
ً
ها لهفة,اسقبلت اباها صغيرتي",هرولت إلى الباب و الدمع يمال

رامية نفسها في أحضانه منفجرة بالبكاء,أحاطها بذراعيه و مسح على شعرها 

 إياها "كل ش يء بخير اآلن,ال بأس عليِك يا صغيرتي",حدق في 
ً
و تمتم مهدئا
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صرخت  .عينيها و مأل ناظريه منها قبل أن ينهار جسده املصاب و يرتطم باألض

ليجيبها,فتح عينيه بصعوبة بالغة وسط أمله  و بكت,رددت نداءه و هزته بشدة

املبرح,مد يده املرتجفة ليمسح دمعاتها,دافع كلماته:"أنا آسف يا صغيرتي,يبدو 

كل قسمات وجه سالم كانت تصرخ  "...أنني مجبر على أن أسبقِك إلى السماء

 و هي تردد "ال...ال تذهب أبي...ال تتركني...أرجوك أبي
ً
 رافضة,بدا صوتها مبحوحا

ملاذا - "...مأل الدمع عينيه و انهمر "ال أستطيع يا سالم,ال أستطيع "!!! أرجوك

,أرجوك,أريد أن تأخذني معك إلى السماء
ً
ال - !..؟! دعنا نذهب إلى أمي معا

 يمكنِك الذهاب بعد,

ألن...ألن دورِك على األرض لم ينتهي...أنِت السالم,عليِك أن تجدي طريقِك 

أشار أسامة لسالم بأن تقترب,ليقّبل رأسها و  ...بتيلتعيش ي بين الناس يا حبي

بكت سالم الصغيرة بحرقة على  .يودعها بابتسامة,و يسلم الروح إلى بارئها

 من أهل قريتها,و 
ً
صدر والدها,و التم على صوت نحيبها بعض من تبقى حيا

ليس منهم أحد إال و قد ذاق نفس الوجع ليلتها,و كانت ليلة لم يغب طيفها عن 

 كو 
ً
و مرت السنين تجري و كبرت الصغيرة,و عاشت  .ابيس أهل القرية أبدا

,حلما اسمه سالم
ً
 * .حاملة في أحضان روحها حلما خالدا

 

 *تمت
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 "بإنتظار صدفة" 

 

** 

كانوا يحملون امتعتهم، ويصلون بمشاعرهم الى اقصاها، منهم من يفرح برؤية 

احدهم، ومنهم من يدمع لتوديع احد.. منهم من يودع وطنا احتواه، واخر يلعن 

الوطن الذي رباه.. كانت االجواء مضطربة،،بحاالت التناقض تلك!! لفتني 

لدة ونظرة غارقة في مظهرها الغامض، جالسة في زاوية االنتظار،، بوضعية متب

الفراغ،لم تعر انتباها لكل هذا الضجيج حولها... بدت هادئة، ذلك الهدوء 

الشهي املخيف الذي يسبق العاصفة.. شدني كل تفصيل بشخصها 

وشخصيتها،،ال اعلم لم انتابني الحزن حينها، كما وكأنها لوحة تحمل معها كل 

كذلك! ... ... مرت الساعتان مالمح األلم والحزن في حياة الرسام، حزني كان 

بسرعة وانا شارد بها،، انتشلني منها صوت املضيفة وهي تنبهنا 

لالستعداد،،انجذبت نحوها اكثر عندما رأيتها تقف وتستعد،خفيفة بال 

امتعة، فقط حقيبة يد كبيرة وكتاب وسماعات،،يالبساطتك اللذيذة.. كانت 

لطائرة،،وعند جلوسها على فرحتي ال توصف عندما رأيتها متجهة الى نفس ا

مقربة مني، ودتت لو كانت الصدفة مخلوق لحضنته بشدة حتى كسرت 

عظامه! ...انا االجتماعي املتحدث، رأيتني امامها صامتنا، ساكنا..كطفل ينظر 

بتمعن الى قطعة حلوة منع من تناولها.. لم ادري عما اتحدث، وال بأي لغة علي 

رف، صرت امقت تلك اللحظات فهي ما التحدث.. بقدر حبي للحظات التعا

تبعدني عنها.. استسلمت لنظراتها الشهية تلك، بصمت كبير. ..لم احتمل ذلك 

الكم من الصمت وهي على بعد امتار مني،، حاولت ان اسيق حوار ابدو فيه 

طبيعيا بال توتر... لكن جمالها املالئكي،بتلك العينين الكبيرتين املشحونتين 
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ود الطويل املنسدل على كتفها..بدت لي سورية بنعومتها بحب..وشعرها االس

،،"يا الهي كيف لي ان اسيطر على -وسوارها الذي يحمل علم االستقالل

انت تخلقهم بهذا البدع وعلينا نحن املساكين  -محادثة امام كل هذا الجمال؟

خانتني الكلمات ولم تخرج من فمي اللعين، وكأنها  -أال نجن عند رؤيتهم!

غرابتي فبدأت هي بالحديث.. +اظنك لم تجد موضوعا معقوال  الحظت

صعقت بسؤالها -لتناقشه معي، كونك تريد ان تبدو لطيفا وليس متطفال؟! 

الفظ و أجبتها باستسالم "هل يوجد ش ي يقال بعد كل هذا الجمال"؟ +بداية 

موفقة لتعارف سريع، انت تراقبني منذ صعودنا الطائرة، هل ابدو لك 

اراقبك منذ شعوري بنبض ي، اي منذ ساعتين ونصف، مألوفة جدا -مألوفة؟ 

أاومن -وكأني اعرفك من حياة اخرى بعيدة عن هذه؟ +وهل تؤمن بالتقمص؟ 

بالحب والحياة، واصبحت أومن بعينين مليئتين بنشوة الحب. +ما أصل هذا 

تي إن البالد ال-املؤمن الغريب؟ _تراب، اصله تراب وبال انتماء.. +بال وطن؟ 

تعلمك القسوة والعنصرية والحقد وتجبرك على تركها ليست وطنا، لم أشعر 

بذلك االنتماء لش يء. +وانا اؤمن بوجود بقايا ذلك الوطن فيك لكنك تنكره 

ممكن! غص قلبي بجملتها تلك، -النك حاقد عليه، فانت متطبع بطباعه. 

هل -الباهت، وحمدا هلل ان املضيفة أتت لتسألنا عن اشياء وقاطعت حديثنا 

وأي قدر -لي بمعرفة قصة الحزن في عينيك؟ +ليست قصة، لنسميه قدرا. 

هذا الذي يستطيع ايذائك هكذا؟ اي اله يقبل بكل هذا الحزن فيك؟ +ههه 

ليست كلها، فقط االشياء -كالمك معسول جدا، اتبالغ هكذا بكل االشياء؟ 

عدم الندم عند رحيلها! التي تنتهي بسرعة. احاول ان افرغ كل ما بداخلي لها ل

أعيش التناقض وهذا يصعب -+تعجبني فلسفتك....وال تنتمي ملدرسة ايضا؟ 

علي االنتماء، ربما انتمي ذات يوم لحضن امرأة تكون لي وطنا بعد تشردي كل 

هذه السنين. صمتت قليال وكأنها تذكرت شيئا جعلها تحزن اكثر،، لم استطع 

أتحبين املطر؟ +ليس -بسؤال عفوي.... تحمل رؤيتها هكذا، فبدلت الحديث 
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هو ما أحب، لكن احب حزني حينها، فيكون واضحا بدموع ثقيلة وال احد 

وماذا عن الرقص؟ +وكأنك تقرأ شخصيتي يا -يلحظ،، وهذا يشعرني بالراحة! 

اخبرتك هناك ش يء غريب -رجل! فلم يسبق ان سألني احدهم هذه االسئلة.. 

بما تقمصا! +ههه لنعد الى سؤالك، اجل احب بيننا.. أظنها كيمياء، او ر 

أين كنتي قبل اآلن، -الرقص فهو نافذتي للراحة، وغالبا ما أجهش بالرقص! 

ولم عليك الذهاب اثناء وصولنا لندن؟ +ألم اخبرك..انه القدر... قالتها وفي 

صوتها حزن عميق...وددت أن املك خرقة سحرية امسح بها كل هذا الحزن 

كم -لم ملا سألتها هذا السؤال املمنوع، خرج من فمي بال انذار.. بداخلها..ال أع

عمرك؟ لم تستغرب كثيرا... +اثنان وثالثون خيبة! لم اكن فضوليا ملعرفة 

لم -اسمها، اردت ان يكون لقاءا مختلفا بكل املعايير..ولم تسأل هي ايضا. 

ألننا لم نلتقي يتبقى الكثير لنفترق،، +قلت لك بأنك تبالغ...فال أظنه فراقا، 

بعد! شعرت ببصيص امل في جملتها تلك، ربما أنا شكلته لنفس ي ولم تكن 

أعيش في حي -تقصد شيئا سوا مزيدا من اللعب بالكلمات...واردفت قائال.. 

**** ويوجد فيه مقهى، يكون هو منزلي الثاني...إن امطرت ذات يوم ورأيت 

فعل، لكني ظننتها خزنت نفسك وحيدة تعالي لنحزن معا! لم تبدي أي ردة 

املعلومة في ذهنها... أثناء هبوط الطائرة قالت.. +أكره الوداعات، ال تتكلم، وال 

تأت معي، إن كان مقدرا لنا ان نلتقي فسنلتقي،، وأكملت بسخرية "إن لم 

 يكن هنا ففي حياة اخرى حتما"...الى اللقاء وليس الوداع.

 

اع،، وكأني افقد جزءا من شعرت بكأبة تخترق مسامي وتصل حتى النخ

جسدي، كيف لشخص عرفته منذ ساعات أن يؤثر هكذا على نفسيتي 

ويجعلني بهذا الكم من البؤس والحزن!! انا الذي لم اتعلق يوما بش يء،، وددت 

ان امسك طرف معطفها واقول لها ابقي أو خذيني معك،، ... وانا بتلك الحالة 

وهي تناديني للخروج فقد كنت اخر الغريبة البائسة، أجفلني صوت املضيفة 
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املتبقين...نعم،كنت اخر املتبقين، وهي كانت اولهم..ذهبت دون ان انطق 

بكلمة، لم تعطيني بعض الوقت لوداعها او لرؤية عينيها ألخر مرة. منذ ذلك 

اليوم وكلما امطرت السماء،، اجلس بانتظارها في املقهى، كل يوم احمل معي 

ني اياه وانتظرها... منذ اشهر وانا انتظر، وصدقا خيبتي وحزني الذي اهدت

اصبحت شكوكي تزداد.. علها صادفت من يشاركها حزنها، علها نسيتني منذ 

مغادرتها املطار، علها رحلت أو علها كانت وهما باألساس.. سينتهي الشتاء وال 

 زلت انتظر. 

 

 *تمت

 



 نبيل المنصور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (سأنام يوماقصص )

 

 "سأنام يومًا" 

 

 
 
 املنب   املفروض عندما تدق ساعة

 
  ه أن أستيقظ ألبدأ

 
  يوما

 
 جديدا

 !النوم من لم يعرف طعم   لكن ماذا يفعل  و 

 من أصبح السرير عند  
 
  ه مكانا

 
  عليه، يمض يمفروضا

 
ال يمكن أن  فيه وقتا

 ال في السريرإتقضيه 

 إبعندها ال يكون  ،نائمكل الكون   ،نائمون الناس   كل  
 
بالنوم  ن تتظاهر  أال إمكانك

  لتبدو أمام الكون  
 
  انسانا

 
 .طبيعيا

راها أصبحت أغريب  التي وبشكل  و ،ومن هذا املبدأ أمارس عادات الناس*

 
 
 ومملة سخيفة

أن أبتسم  شعري أسر ح ثيابي و س أن ألب  ، شرب العصيرأو أن آكل الطعام  علي  

 .بوجه اآلخرين وأذهب لعملي

وبسهولة أستطيع أن أخبركم ماذا سيحدث معي عرف الغيب غير أني أال 

 اليوم

  
 ،سنشرب القهوة ونأكل الفطور  ،اسر معامالت الن  سأسي   ،رفيسسأركب بالس 

 سنلتقي وقت الغداء

 املواضيع سأمض ي وقتي أسمعهم يقولون نفس   ،سنشرب األركيلة
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 متمن الص   ال ملزيد  إولن يدفعني ذلك  ،صمتي سيعودون النتقادي وانتقاد  

ألمارس هذه العادة التي اعتاد عليها كل  ،هارالن   لى سريري في نهاية  إأعود س

  فينطفئ   اكعينرير وتغمض أن تستلقي على الس   ،البشر
 

يء بداخل هذا الش 

 .به ك ولو مؤقتا مما تمر  جديدة تريح   وتنتقل لحياة   ،رأسك

                                                     ******* 

 
 
اشتريت أفضل سرير أطفأت األنوار واستلقيت  ،بهذه العادة أصبحت خبيرا

 ينطفئهذا الش يء يرفض أن  غير أن   ،ياواغمضت عين

 
 
 استبدلت مخدتي ولكنه الزال رافضا

 أغلقت أذناي ولكنه ال ينطفئ

 سمهادري أشربت اللبن والبابونج شربت اليانسون شربت نباتا ال 

 .أن تعمل ولكن ترفض ان تنطفأ ا لهذه اآللة التي رضيتتب  

أعرفه منذ  شكرا لكم أحبائي لقد ساعدوني في معرفة ش يء   ،لجأت لألطباء

 ".ن ترتاح نفسياأال إتعاني األرق وال عالج لك  " بعيد زمن  

نتم رائعون فاليوم لن أمارس عادتي بعدم النوم أضحكت بعدها حقا 

 .سأمارس األرق 

 
 
  لجأت للعطارين أعطوني كيسا

 
سيجعلني أنام باستمرار دون  يحوي نباتا

  ت  عد   ،انتهاء
 
لم أكتفي بشربها بل ومضغت قسما منها  ،لسريري  مسرعا

 .عرفتم نتيجة ذلك الفعل ، أظنكمالش ياستلقيت وانتظرت أن ينطفئ هذا 
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ويوشك أن يعلن ثورته أمام  ،أشعر بأن جسدي قد استفذ كل طاقته

 .ينطفئ ويجبره على استمرار العملاستبداد هذا الش يء الذي يرفض ان 

2 

  في ذلك اليوم كنت  
 
  أكنت  ،جديدة قد وضعت لنفس ي أهدافا

ش يء  نظر لكل 

 
 
  ه ش يء  بأن

 
 .ستطيع تحقيق كل ش يءأغير أني  صعب جدا

 رى بنفس ي ماهرا بارعا قويا متوجهاأ

 نعم انا ملك األرض انا من يحدد مصيرها

وحقيقة كنت  ،ولكنها كانت وسيلتي لتحقيق ما اريد ،بالغ بكالمي أعلم ذلكأ

 .أنجح بذلك

سياد أنفسنا أنعم نحن من نظن  ،اآلن وبعد أن عرفت قانونا جديدا يحكمنا

نحن محكومون بطريقة ما لقوانين تمارس سلطتها بحرية ودون  ،نفسناأ

 .اختيارنا

بذلك  ما أعرفه أنها تقوم ،ال تسألوني من أين تستمد طاقتها لفعل ذلك

 .وفقط

، مرد عليكستبدأ هذه األمور بالت   ،عندما ترى نفسك ممسكا بزمام األمور "

 
 
 "على عقب حتى تقلب حياتك رأسا

 ألن تصبح 
 
ان تكون  ،عليك ان تتعلم ان تكون تلميذا ،بزمام األمور  بدا ممسكا

 
 
 .من الكون ولست حاكما للكون  أن تحترم أنك جزء   متواضعا
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 ؟!للبحر بحارسيدهل هناك  ؟أخبروني

 أ
 
 ،وامواجه ورياحه وتقلباته ال بالتجاوب مع البحر  إالبحارة ال يقومون  ،بدا

 ويقد  
 
ماقه عالى إفينتقلوا من سطح البحر  ،لئال ينقلب عليهم مون له الطاعة

 .السحيقة

 بعد أن تعلمت ذلك صرت أعرف سبب ارقي

                                                     ***** 

  .لقد كانت فاتنة
 
 ،لم أرى بحياتي وجها كوجهها ،كعيونها لم أرى بحياتي عيونا

 .جسما كجسمها صوتا كصوتها ،ضحكة كضحكتها

 وال أريد أن أضم   ،منها ال الأريدها وال أريد االقتراب  
 
تنقلني لعالم  ها وأنال قبلة

 .الخيال

 
 
ختار أن أتجاهلها أسأخرى  ال أريد ذلك فهي بالنسبة لي ليست اال فتاة

وليست الفتاة التي انتظرها لتكون  ،ألبقى على ما برمجت نفس ي عليه ،كعادتي

 .قلبي فيوأنيستي رفيقتي في دربي 

 
 
وستكون وبشكل غريب  ،ن فتاتي سألتقيها دون أن أخطط لذلكأكنت معتقدا

 .ريدأتملك كل ما 

 
 
  ،لهذه القوانين تبا

 
 ،أمامك ماتريد موجود  أن "مني فهاهي تظهر من جديد لتعل

 ".ما ال تراه ك ولسبب  ولكن  

                                                   ****** 
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 بأشياء  خارجية وحسب، بل  ،أنتالحقيقةو 
 
 لست محكوما

 
 وداخلك أيضا

 .يقوم بأشياء كثيرة دون علمك وال حتى موافقتك

 
 
 لحظةما فعله قلبي الذي أدخلها من أول  وهذا تماما

 كم ما حدث بعد ذلكأتعرفون لم يعد مهما أن أخبر  

  ألن ذلك لن يغير من حقيقة  
 
 ي فقدتهاأن

 ال اليوجد ما يشغل بالي هذا ما كنت أقوله لألطباء

 ال ال يوجد ما يشغل بالي هذا ما كنت أخبره للعطارين ألصدقائي لعائلتي

 سواها جملتي في داخلي وأقول   أكمل   ولكن كنت  

 يوجد ما يشغل بالي سواهاال ال 

 ة مرة ثانيةال أدري ملا أشعر بقو   ،أتعرفون 

أني وكما فقدتها بسبب عدم علمي بقوانين الكون أستطيع أن أستعيدها  

 بنفس القوانين

 "عندما تريد شيئا عليك أن تريده بقوة"

 "ال زلت أريدك"

 كل أرواح الكون ستتحرك لتنفيذ ما أريد ،سآمر كل قوى الكون بالتحرك

 .ستعودين لي

 .وسأنام يوما
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 "ليليا" 

 

حب اسم ليليا، الكاتب الذي ابتكر شخصيتي في روايته "
ُ
ال اسَم لي، لكنني أ

 وال تعلق 
ً
ر اسمي، أو ُربما أسقطُه عن قصد، حتى أبقى مجهولة

ُ
نس ي أن َيذك

رائه، وال يتعاطف معي أي أحد كما يفعلون مع 
ُ
شخصيتي في أذهاِن ق

 وأس ى 
ً
 !ووحدةالشخصيات األخرى، رغم أنني أكثُر الشخصياِت عاطفة

تخّيلي أنه في الصفحة الثالثة من الُجزء الثاني قام السيد ِليام بإجباري على 

َمّدِ قميص ي لألمام حتى يضع صور زوجته الخائنة كلها ويشعل النار فيها، لقد 

احترقت الصور والقميص وبطني ويداي، حتى أن الكاتب لم يذكر على 

 من آالم الحروقصل لي، ولم يذكر أنني عانيُت شهو اإلطالق ما ح
ً
 !را

هذا الكاتب اللئيم كان يستمتع بتعذيبي ووحدتي وقسوة األحداث التي يضعني 

 بأنني أكلت أو شربت 
ً
فيها ومنع أي متعة من الوصول لحواس ي، لم يذكر يوما

أو حصلُت على قليٍل من الراحة في حجرة خاصة بي أو فراٍش مريح أو حصلُت 

ِف مالمحي وخصالي للقاريء، لقد جعلني على فستاٍن جميل أو حتى قام بوص

 
ً
 .نكرة، نكرة تماما

لقد أخفى كّل الحقائق التي تخصني جعلني بال وطٍن وال أهٍل وال حٍب وال أمل 

وال شعور، وفي ذات الوقت جعل كّل الُقّراء يتعاطفون مع زوجة السيد ِليام 

كتابة تبرر الخائنة وقام بتبرير كل أفعالها! هذا الكاتب بال أخالق! هل ال

لصاحبها قلب كل املفاهيم واألحداث ويجعل من الخائن بطل ومن السارق 

 !شريف ومن املجنون أسطورة

ألنه كان كذلك كان البد من أن أعامله بمثل ما يفعل، لقد جاء بالشر لنفسه 

بنفسه، لقد قام في الجزء السادس بالكتابة عن مشعوٍذ ال يفشُل بأّيِ 

مقابل شرٍط واحٍد فقط، وكنُت مستعدة لفعل أي ش يء  األعمال املوكلِة إليه
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مقابل الخالص، مقابل الخروج من بين دفتي كتاب، مقابل السقوط من قلِم 

 !هذا الكاتب الذي ال يرَحم

 لكنه كان ُيعيدني في إحدى 
ً
لم يجعل لي أيَّ خيار آخر، لقد تمنيُت املوَت مرارا

 الزوايا مرة أخرى، كنُت أتمنى أن ينساني و 
ً
أبقى في عتمتي لكنه لم يتوقف أبدا

عن إزعاجي، لقد حاولت أن أتواصل معه بكل الطرق املمكنة، لقد تعلمت 

القراءة والكتابة وقرأت عدة كتب من مكتبة السيد ِليام بالخفية عنه، حتى 

 .أنني كتبُت له رسائل كثيرة لكنه تجاهلني وتجاهل كّل محاوالتي للتواصل معه

معاناتي وأخبرني أنه بإمكانه أن ُيخرجني من عالم الخيال  أخبرُت املشعوذ عن

ألقَع في عالم الواقع وأتحدث مع هذا الكاتب وأحاول إقناعه بإعادة صياغة 

دوري بشكل أكثر رحمة ويجعل حياتي أفضل أو على األقل أن ُينهي دوري 

 !باملوت أو السفر أو النسيان

م بعمل تعويذة في اليوم الذي اتفقُت مع املشعوذ على كّل ش يء، وأنه سيقو 

يتساوى فيه الليل مع النهار من السنة، بحيث أنني سأنام في فراش ي وأستيقظ 

في فراش هذا الكاتب، ومعي تعويذة شرط املشعوذ أن أضعها في مشروب 

 !الكاتب وبعدها سيقبل حديثي معه بكل ُيسر

، لقد أصبحُت ُحرة، ُحرة من قلم هذا الكاتب 
ً
ومن كتابه وحدث ذلك فعال

 ".ومزاجه ولؤمه

مِت بوضع الُسّم " -
ُ
مت لي من ِقبل املحكمة، تقول أنك ق ّدِ

ُ
األوراق التي ق

 
ً
 "لزوجك في فنجان الشاي، وعلى إثر ذلك مات فورا

في عالم الواقع هذا تقومون بتسمية األمور بشكل مختلف عن عاملنا، ال يهم، "

 ".أنا اآلن ُحّرة
_______ 

 انتهت

 حنان وليد

11/1/2016 

 صباحا 9:50
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 "ميا مويل اهلوى" 

  

 ما مويل الهوى |ي

-/-/- - - - 

  

خيط من نور يمر فوق حضن عينيك يف حني هوى، الفجر انقضى و ستائر السماء  

 تتفتح شيئا فشيئا،

 " قم، يكفيك نوما! ال تتعبني ككل مرة " .. و تتعبني! 

تفارق السرير بعد عناء، بضجر مشريا لي بيدك وبكل هدوء وبسمة متخفية خلف  

 عقدة حاجبيك :

 أزعجتيني! .. جكر مش مرتب الغرفة - 

 أعاندك بقهر، تّرد العناد، أعاندك أكثر.. 

فتبتسم لي، أتوه يف بسمتك قليال أو أكثر من ذلك واستسلم .. ال مفر لي من  

ل مرة وبكل حب سأرتب سريرك، " ال تنَس أن تمر ضحكة عينيك أبدا! حسنا، كك

 على نبض أمي حبا، تنتظرك كالعادة! " .. 
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أعرف أنك لن تنسى، وأن انفجار ضحكاتك يف حضنها كل صباح بات شيء منك، 

 ومني .. إال أني ال أِملُّ من إعادة روتني الحياة معك، إذ يبدو كالفرح أو أشد بهجة! 

، أسمع بسمتك تشق الروح! تزيد من البلل وتقرتب تحتضن قطرات املاء بإهمال 

مني بعد ما أكون قد أنهيت " إعادة تأهيل غرفتك "، أعانقك لروحي عشقا ألسلب 

 شيئا من جمال الحياة وُحُلوها منك. 

نمّر على أمي كإحدى آيات الصباح، أراقبها تمطرك قبالت من دعاء وتحيطك باسم  

ل حب كأنك تشتم شيئا من الجنة يف ربوع يديها، اهلل وتوفيقه فتبادلها العناق بك

 وأتوه بعيدا جدا، أبعد من عمرنا املشتت! 

" ُأِحُبها أكثر منْك هي أمي وآخر ما تبقى لي من رائحة أختي بعد أن غربتها  

الحواجز، لكنها أمك أيضًا! وأنبش يف قلبها أتراها تحبك أكثر أم ُأِحبك أكثر، أنت 

جون أخاك ُعَمر، لكنك فلذة كبدها أيضا وبقايا عمرها بعد وحيدي بعد أن غيبت الس

أن اختطفوا زوجها لعالم آخر وولدها للظلمة! األمر يستعصي علّي، ثم أنه ال غنى 

 لي عنك وال عنها " لكني يف كل صباح أعيد التفكري يف األمر.. 

 ثم تغادرنا لعودة أخرى، كنت أشهد مغادرتك لعملك كمن يودع دقة قلب! كان 

 قاسيا ذاك الشعور، أقسى مما يخيل لروحك ..

 بنستناك ! - 

 بتقدروش بدوني بعرف .. - 
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 تبتسم، فرتيح القلب لعمر آخر! شفاٌء أنت واهلل، ال أقوى دونه ..  

طويال، عريض الكتفني.. قاسي املالمح، بحاجبني معقودين طوال الوقت، حتى حني  

أملح الحياة تتساقط فيهما بال انتهاء،  تبتسم! عينني واسعتني تحتضنا وطنا بحاله!

وروح ُصنعت على عيني ربّي كالفردوس وأشهى! وطني الثاني، وراحتي السرمدية 

.. 

 أنتظرْك، تأخرت رغم بطئ العقارب، أشتاقْك و أنتظْر..  

 . 

 . 

ال َأِملُّ يف حديثي عنك إطالقًا، حتى إني يف كل مساء أنتظر عودتك ألحدثك عنك،  

ثر! أتعي حجم الشوق يف ذلك؟ وُأِحُبَك إذ تستمع كأن ال عالقة لك، ُأحدثك أك

تبتسم.. و مالي إال أن أبتسم، أطيل الحديث والسهر على شرفتي عينيْك وأصل 

ِلُعَمْر، أملح عقدة حاجبيك تزداد شدة، بسمتك تختفي شيئا فشيئا إال قليال من 

 الحْب، ال أتوقف.. أزيد يف ذكره حتى البكاء!

أنك تغار منه، كثريا حتى! ال لشيء إال أنه كان يسبقك بكل شيء، " الوطن أعرف  

 فيه أكثر جماال " كنت قد قلتها لي يف حني ضعف وبكاء..
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األول يف تمرده، إرادته حتى أنه من رسم يف قلبي حدود الوطن نهرا و بحرا!  - 

ه عند ضجيج يحفظ تاريخ البقاء غيبا، ال تتعبه الحجارة الباردة وال يعقد حاجبي

الرصاص، ال تهمه الحواجز أو الجدار اللعني، ال ينسى! أبدا، حتى أنه مرة ذكر لي 

أسماء شهداٍء ُكثر وأعمارهم ومخيمات لجوئهم.. حتى أنه تجاوز حدود التمرد 

بسكينه، قتل أحدهم وسبقني لألغالل وعتمة السجن أيضًا، الوطن فيه أكثر 

 جمااًل.. 

  

وددُت كثريا لو أخربتك أنه أيضا يسبقك يف العمر الحزين إذا كان واجبا عليه أن  

يرسم الوطن فيك! وأنك تحفظ الحاضر والقضية يف روحك أيضًا، لم تفر من رصاصة 

واحدة وال أدبرت عن رمي أصغر حجر يصادفك! لكنك كنت مصرا على أن الوطن 

 ال من أمامك.. فيه أكثر جماال، فلم أرغب أن أنزع ذاك الجم

أمي تنادي! الوقت تأخر يكفي هيا للنوم، و إياك أن تتعبني غدا! ال تشعل حربا يف  

 غرفتك أيضا و تبتسم لي ألنهيها، ال تفعل!

 اسمها عفانة ياخي  - 

 اهمال مش عفانة! - 

 شو فرقت؟ - 
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 متل جانبني الجدار، بتفرق.. - 

  

أترى إذا ملاذا ال ينتهي حديثي عنك! إنك تخلق من كل ذرة يف الوطن حكاية طويلة،  

ال أدري كيف وبكل هدوء ُتسقط حروفك علّي مطرا، دون أن تحضر لقولها، وال تدرك 

 ِثقلها حتى! 

كنت أود دائما لو أطالبك بأن تأخذ قسط راحة من السهر، لكني سأوجعك إن  

ل من خلف عيني و أمي لتعانق بضع حجارة بادرة طلبت! ألني أعرف أنك تتسل

وتقلق نومهم، أولئك الذين أقلقوا الحياة فينا.. كنت أعرف أنك تفعْل، تتسلل من 

خلف أعيننا، كنت أحسك بروحي! بربد حجارة البيت دونك، لن تفهم هذا! البيت 

 موحش، بارد، ظالم دون ِعطرك وأشد قسوة .. 

 . 

 . 

  

 9/12/2014 
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، وغصة يف الحلق! أدعية باكية بال عنوان، ومناجاة لشيء من الراحة للروح، الفجر 

 حجارة البيت باردة، موحشة و العتمة ظاملة إىل حد موجع! 

 دقٌة.. فأخرى.. 

تدُق باب غرفتي، مستحيل! استيقظت وحدك، دون صوتي! ودون أن تدق الساعة  

العتمة تتسع دون خيط نور، موعد استيقاظك! حتى أن حجارة البيت مازالت باردة، 

 وشيء ما يعطب الروح، كيف فعلت هذا! 

الضجيج يمأل املكان، أنت ال تحب كل هذه األمور! أهرب لغرفتك ألنفض وجع الروح  

ببسمتك.. فيكرب الوجع! غرفتك هادئة، أين خرابك الروتيني، وإهمالك! وال أجدك، 

 أتعي كم أن ذاك قاسيا! 

 آه.. آه.. - 

من نور والصباح، مر من فوق األرواح كلها إال روحي! أراك، ها أنَت ذا  حتى مر خيط 

أتيْت، برودة الحجارة تتساقط بكاًء، العتمة َيمحوها نورك وتتكدس يف الروح لبقايا 

العمر، القسوة تكرب، تعتصر بأظافرها عمري، وتكرب حتى تنفجر .. مسجى فوق 

بسمة كالوجع! مبلال كما تحب األكتاف، مسبال عينيك، مرخيا عقدة حاجبيك، و

دائما، بقطرات حمراء داكنة! وشيئا ما عبث بجمالك، رصاصتان أو أكثر! ازددت 

 جماال..
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البكاء من حولي يعلو! والزغاريد تعلو كذلك، وأمي تحتضنك ما بني بكاء وزغرودة  

 وُتمطرك قبالت وأدعية ككل صباح! 

ت روتني الجمال بروحي؟ تركت أقرتب منك حد العناق! ألسألك فقط! " ملا نكث 

 غرفتك هادئة، البيت بارد جدا "

 و انت بتعرف اّنا بنقدرش بدونك! - 

  

 وأبكي.. 

 أمي تغني..  

 وأبكي.. 

أبكي إىل أن تتشقق الروح .. ظللت أبكي، العمر كله ألنك تعرف أني ال أقوى دونك!  

 إنك تعرف وذاك ذنب ال يغتفر!

  

 10/12/2014  

 * إىل جوار بيته الصغري الدائم، الرقعة الرتابية.. 
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" حسنًا، سأرتب السرير مرة أخرى ككل يوم، يكفيك نومًا.. هيا قم أرتب السرير  

وغرفتك العفنة! ال تنس أن تمّر على أمي، أعلم أنك ستفعل لكنها اشتاقت أسرع! 

باردة ُأحسها بروحي، أال أخرج لعملك، وعّد بسرعة! أنا أنتظرك.. ال تتأخْر.. الحجارة 

تصدق كم أن غيابك قاسيا؟ .. حل الليل، هذه املرة أيضا سأحدثك عنك، ستستمع، 

تبتسم وأشفع لك غياب اليوم! أذكر لك َعيني ُعمر، تعقد حاجبيك، أطيل يف حديثي 

عنه، أترى كيف أني أهيم بكما كقطرة املطر األخرية يكفي أطلنا الحديث، أمي تنادي 

 .. الحجارة بردْت، إذا تسللت مرة ثانية! "للنوم! نّم

لم يعد الدفء لجوارنا أبدا، أمي تناديك يف كل ليلة، وأنا أكتفي باحتضانك صمتًا،  - 

عمر يبكي، أترى عمر يبكي! " قالوا لنا أصحابه إذ استطاعوا تهريب أنينه لنا "، أتعلم 

لألرض، سبقني يف  ماذا أوصاني أخربك؟ لن تحِزر! يقول : كان أصدق مني عشقا

 الجمال، يف كل شيء!.

 أتصدق؟ وأنا أبكي! ألنك تعرف أني ال أقوى دونك، ألنك تعرف!  

  

و قالوا لي عنك أيضا : " كان قد طلب شربة ماء بعد الرصاصة الثالثة، رفضنا! إذ أن  

 عمره معطوب لم ُيزهر بعد، كيف يموت! .. لكنه مات "
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ن حينها، أارتويت؟ وأنا أبكي فوق تربتك والسماء َعِطٌش أنْت! أمي سقتك كثريا م 

أيضًا، أترى؟ مطْر, مطْر.. كم ُتحب البلل! أغرق أنا ُهنا دونك، تجاوزت حدود البلل، 

 أغرق بدمك األرجواني واملطْر..

 َعِطٌش أنَت يا حبيب.. 

 أبكي، حرموك ما ُتحُب من الحياة.. حرمونا الحياْة.. 

 ة لي دونك، إطالقاً وأبكي ألنك تعرف أن ال حيل 

 . 

 . 

 . 

 21/12/2014 

 * إىل جواره والبكاء.. 

  

ال حاجة اليوم ألن أرتب غرفتك، للمرة األوىل! أتدرك معنى هذا! كما سلبوك،  - 

 سيسلبون الحجارة الباردة، أمي تقول : مش أغلى من روحه!

 وتبكي! أتسمع ِضحكتها والبكاء!  
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غرودة! ُصوتها امحى يف غيابك، أتدرك كم خفَت أمي تستقبل املهنئني بابتسامة وز 

 من بعدك؟ كثريًا واهلل.. 

تسُقُط حجارة البيت، ُأحس يف الربد، ها هنا يف روحي، تتساقط كالرماد بعد موجة  

 حريق، أشتعُل بردًا و أمي تزغرد والدمعة : معلش.. معلش..

إال إني أفكر، أيها يوجع أكثر، أن أعيش حياتنا كل يوم دونك يف ظل حجارة باردة  

كنَت تعانقها، أو أن أتغرب عنها وأفقدها كما فقدتك.. يستعصي علّي األمر، كل ما 

 أعرفه أني ال أقوى دونك.. 

أترى كم أن هذا موجعا؟ املوجع حقا أنك ترى و تدرك برد روحي حقا، أعرف أنك  

 تسمع حديثي هذا ُكَله.. إذا فاسمع :تعرف، 

تقول لك أمي احمل سالما فوق كتفيك ألبي واحتضنه طويال، أنا ال أعرفه! لم  - 

أشهد حضوره لكني أيضا أفتقده كثريا، تقول لك أختي وأبنائها بالغربة أنهم 

موجوعون لغيابك، قلت لها أني لن أوصل لك هذا ألنك تعرف ورغم ذاك رحلت، 

.. وعمر ما زال يبكي! أترى ُعمر يبكي، َيحرُق قلبي بكائه رغم أني لم لكنها أصرْت

 أسمع األنني، لكني أحس به إىل روحي.. أما أنا فلن أقول لك شيئا، أبدا..

  

 يعني جكر! –"  
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 اه جكر - 

 ياخي مالي غريك.. - 

 ... ووطنا! - 

 عشانو ياخيي .. ترحش! - 

 بعرف.. شانه و شان روحك غالي " - 

  

لذلك فقط لن أخربك شيء، ألنك تعرف! يقتلني أني ال أتذكر شيئا إال أنك  - 

تعرف أنك وحيدي، سندي وحرَقُة قلبي! وأنك تعرف نار روحي دونك وبرد الحجارة! 

و أنك ترى بقلبك كم أبكي يف غيابك، يقتلني أنك تعرف كم يوجع هذا أمي، وأني 

حته! أنت تعرف، لذاك سأصمت، و أغمض عيني عن وجعها ألني أحرتق أكثر كلما مل

 أبكي بتلقائية.. 

  

أفرتش تربتك وألقي بروحي فوقها، خذني لحضنك الربد هنا قاتل! البكاء مشتعال  

 من حولي، ضمني أكثر.. سأحدثك عنْك..

 و أبكي.. 
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 سأطيل الحديث، وأبكي..  

 أذكر لك عمر، وأبكي.. 

 ُيزهر الياسمني فوق تربتْك.. و أظل أبكي.. 

 

 تمت..

 

 أماني رجب
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 أكره األبيض..

ه بكّل 
ّ
ّقق البالي الذي حفظُت زواياه وحواف

َ
ش

َ
ت
ُ
حمِلُق في هذا الّسقِف امل

ُ
أ

َر أو
ّ
 وجِه  تفاصيله، والذي أشتهي أن يتبخ

ُ
يتالش ى من فوقي لُيتاَح لي رؤية

 عديدة
ً
  .الّسماء التي ُحِرمُت منها أياما

فقلقد حرمني هذا  
ّ
ون األزرق، ومن ذهب النجوم وُحمرِة الش

ّ
 ِمن الل

ُ
 .الّسقف

 في تدّرجات
ً
  ها،ألواٌن لطاملا أحببُتها وذبُت عشقا

ل: أيُّ األلوان أحبُّ إليِك؟ كنُت أجيب:"لوُن الحياة
َ
سأ

ُ
 ". وحين كنت أ

وهاهي األّيام تلقيني على قاِرعة الّزمن، وتسلُب مّني عشقَي اليتيم، وتختُم على 

يب األبيضعم
ّ
 .ري بالش

ة االنطفاِء كحال عمري  أبيض، أبيض. كلُّ ما 
ّ
حولي أبيُض باهٌت على حاف

عين
ّ
سخ، وكحال هذا الّسقف الل

ّ
 ذوِق مهندسه وغبائه املت

َ
 .الذي يحكي رداءة

ُب يُدُه بمسماِر 
َ
ثق

ُ
ب على هذا الّسرير، وت

َ
 أال يعلُم بأّن كلَّ َمن ُيصل

ه سوى هذا الّسقف األجردالّسيروم"، لن ُيتاح له رؤي
َ
 "،ة ش يٍء حول

ه في حدود املرّبع األخرس. 
ُّ
ُه كل

ُ
 وسُيخَتَصُر كون

َب 
ُ
ه َسَيُهبُّ بعدها فيسك

ّ
راِهُن أن

ُ
 على سريري، أ

ً
 واحدة

ً
أشتهي أن يذوَق ليلة

ها، ويرسَم عليها قصص الّتاريخ واإلنسان،  ِ
ّ
على أسقِف املشفى ألواَن الحياِة كل

ة، أن يجَد له سلوى تخّفف عنه روتيَن هذا حتى ُيتاَح لكّل  ِسرَّ
َ
مصلوٍب على األ

 .الّسقف األبيض الفارغ
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 يا إلهي، ملاذا كلُّ هذا الّتحامل على الّسقف املسكين!!?? 

تقن تلويَنها وإضفاَء الّنكهات عليها!؟   
ُ
رني بحياتي الفارغة التي لم أ

ّ
راُه يذك

ُ
أت

هة، فلم 
ّ
 مرف

ً
لة

ّ
ني نشأُت مدل

ّ
ه وأهفو رغم أن يحرمني والداي من أّي ش يٍء أحبُّ

 .له. بل تفّننوا في تدليلي وتوفيِر كّلِ أسباِب الّسعادِة والّنعيم لي

 أريده، أحاطني بحّبه وحنانه،  
ً
وكذلك كان زوجي الذي ما منع عّني شيئا

 
ً
 جّدا

ً
ني لم أختره، لكّنه كان مناسبا

ّ
وأراحني من كّل هّمٍ ومسؤولّية. صحيٌح أن

 لي، 
ً
 مشتَركة

ً
 حياة

ً
أحّبني لضعفي وإحساِسه باحتياجي له واحتوائي. لم أرد يوما

 يستلُم ِزماَم األمور ويعفيني من 
ً
 ونديُرها بالّتناوب. أردُت رجال

ً
نرِسُمها معا

 فقط لجمالي وهندامي  ،املسؤولّيات وعناِء الّتفكير والقرارات
ً
ويجعلني متفّرغة

 ي.راحتو 

؟ ه ??
ً
 هل أردُت ذلك حقا

ً
 أصال

ٌ
ت لي إرادة

َ
  ل كان

ت في عاطفتها 
َ
 ما زرعتُه فّي أّمي التي أفرط

َ
ُه كان نتيجة

ّ
ه أّن ذلك كل

ُ
ما أعرف

 علّي حّد املرض، تهتمُّ بي حدَّ االختناق، 
ُ
تجاهي وفي تدليلها لي. فكانت تخاف

َرت عّني، رسَمت تفاصيَل 
َّ
 العقِد للعنق. فك

َ
وتحيطني بوجودها إحاطة

ه بحّجة مصلحتي  شخصّيتي وذوقي،
ّ
ت طفولتي ومستقبلي وحياتي، وكل

َ
ل
ّ
شك

 .وخوِفها عليّ 

ت بي، أنا  
َ
 مثلها وأكثر. لقد ُرِزق

ً
 أّمٍ مكاَنها كانت ستتصرَّف غالبا

ال ألوُمها، فأيُّ

ابنُتها الوحيدة، بعد خمَس عشرة سنٍة من العالج، تماوَجت فيها مشاعُرها 

ت فيه كّل ما
َ
ُيقال وراَء الكواليس في املجالس  مابين يأٍس وأمل. وتحّمل

ت بالّصبر حتى آخِر لحظة، 
َ
ث النسائّية، وعلى املنّصة في اللقاءات العائلّية. تشبَّ

ت لها الدنيا، وجئُت أنا
َ
 .إلى أن ضحك
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ر سوى بتوريِد كمّيات هائلة من الحّب  
ّ
ٍش لم يفك

ّ
جئُت ألقبَع في حضٍن متعط

ّية على شخصّيتي، فنشأُت بال قدرٍة والحنان واالهتمام انعكَس بطريقٍة سلب

  .على تحّمل املسؤولّية، وبال خبرٍة في الحياة

 ابنتي التي لم تشبنهي بش يٍء من صفاتي. فقد كانت 
َ
حِسن تربية

ُ
ولذلك، لم أ

 ما
ُ
 وحازمة، تعرف

ً
تريد وتتحّمل مسؤولّية اختياراتها، متمّردة  شخصّيُتها قوّية

 شرسة، لكّنها رغَم ذلك لم تكن طا
ً
ئشة أو متهورة. كانت تصّرفاُتها مدروسة

 .وحكيمة وناضجة

 بكّل نصيحٍة أوجهها لها. 
ّ
 كنُت أشعُر من نظراتها أّنها ال تثق بي، وتستخف

 التي دخلُت غرفَتها ألطمئّن عليها فرأيُت عينيها  
َ
حزينَتين ال زلُت أذكُر تلك الليلة

ين على وشِك البكاء. سألُتها عن سبِب حزنهادر شا
َ
فلم تجب. وبعد إلحاٍح مّني  ت

 في الحياة، لن 
ً
صّوَبت نظرتها تجاهي بقّوٍة وقالت: أّمي أنِت ال تعرفين شيئا

ني من مساعَدتي، اتركيني وشأني
ّ
  .تتمك

تركُتها، وتركُت كّل أمٍل لي بتحسين عالقتي بها. لن ألوَم قسوَتها، ولن أعاِتبها، 

ت بين 
َ
أٍب منشغٍل وأّمٍ جاهلة، أن تتبّنى ذاَتها فِمن الطبيعّي لفتاٍة مثِلها، نشأ

وتعتمَد على نفسها فقط. هل كانت ابنتي، رغم وجودي ووجود والدها، 

 ؟؟!!يتيمة

قَبَض . 
ُ
َجنُّ قبَل أن ت

ُ
 أخرى فَسأ

ً
 ساعة

ً
ني إذا بقيُت حّية

ّ
أعتقد ذلك، وأعتقد أن

 روحي وتنعتق عن جسدي

ها  
ُّ
ق هذه الّتفاصيل كل

ّ
 .إلى رأس ي وتنهش ذاكرتي ونفس يال أدري ملاذا تتدف

خِرسها وأميُتها قبل أن تميَتني 
ُ
 .ال أدري كيف أ
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َر بش ْي، ال أريد أن أندم .
ّ
 ال أريُد أن أفك

 عزرائيل، أرحني بها يا إسرافيل..أرجوكما أريحاني أرحني منها يا. 

ني عجوٌز خِرفة ال  
ّ
قا كالمي. صحيح أن ما ال تصّدِ

ُ
 عليك

ّ
، باّلل

ً
 مهال

ً
ُه ما مهال

َ
تفق

 فقط، 
ً
 واحدا

ً
تريد، وال تدري ما ترغب..لكن اسمحا لي هذه املّرة أن أقّرَر شيئا

 .اسمحا لي أن أندم

نحني على آخِر ذّرٍة من حّبات ساعتي  
ُ
 بظهرَي امل

ٌ
نعم، اآلن، وأنا متقوقعة

َق وينهمَر كماٍء كبريتّيٍة تحرُق 
ّ
ن يتدف

َ
تيُح املجاَل للّندم بأ

ُ
دمائي، الّرملّية، سأ

ني أريُد أن أتعذب وأتلّوى تحَت سياط الحسرة. فرّبما 
ّ
وتهّيُج نبَض قلبي. ألن

 الوفاض
َ
 أماَمُه خالية

ُ
 .يكوُن هذا الّندُم هو شفيعي بين يدّي رّبي حين أقف

ُل عن  
َ
ندٌم على عمٍر قضيُته أقتنُص بِه سعاداٍت موهومٍة لحظّية زائلة، وأغف

اٍت أرقى وأبقى وأكبر
ّ
 .لذ

ى، وعقٍل أهملُته ندمٌ 
َ
ه سيبل

ّ
رُت له وقتي ومالي ونسيُت بأن

ّ
 على جسٍد سخ

وأنهكُته في الّتوافه، فخسرُت بذلك ابنتي ونفس ي وحياتي التي كانت بال قيمٍة 

 .وال روٍح وال تعٍب وال عَرق 

ه وأنشغُل عنه، 
ُ
 وكنُت أتجاهل

ً
ندٌم على خوٍف من املوِت كان يجتاحني دوما

ني لو أتحُت له
ّ
َوَجَب  ألن

َ
َب عليه أعباٌء كثير، ول

ّ
ني، لترت

ّ
كني ويحتل

ّ
املجاَل أن يتمل

عليَّ حينها أن أنتفَض وأحاسَب نفس ي قبل أن يحاسبني رّبي، لكّن كسلي 

ه على جدران عقلي
َ
ق
ّ
 .وركوني جعالني أدفُنُه وأقطُع تدف

 ليتني أفقت ليَتني أبقيُت على مخاوفي تلك، يا يا. 
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 سوداءُ 
ٌ
 من نواميِس  أنا اآلن مضغة

ُ
ٍك وشيٍب أبيَض يهزأ

َ
 بجلٍد ُمجعل

ٌ
متعّفنة

بيعِة وُيعاكسها، ألّن األبيَض دليُل صباٍح جديد، بدايٍة جديدة. لكّن بياَض 
ّ
الط

ما أشرَق في رأس ي، 
ّ
 هاَمتي ليس سوى نذيٌر النتهائي وفنائي. وكل

ُ
ازدادت العتمة

 .وارتعَدت جوانحيفي قلبي، 

ه نذي
َ
ُر انطفائي، وأنا ال أريُد االنطفاَء اآلن وال الّتالش ي. ولكّن أمقُته ألّن اشتعال

 انسياَب ذّراِت رملي
َ
وِقف

ُ
 .إرادتي لن تردَّ قَدِري، ولن ت

ف أسناَنها ببقايا عظامي. سيلتحُم  
ّ
ستبلعني األرُض، وتمَضُغ لحمي، وتنظ

 ألطواِر الجني
ً
 ُمعاكسة

ً
ن في رحم طيُنها بطيني، وأقبُع في رحمها، فأجتاُز أطوارا

 موت
َ
 البدايِة والّنهاية. ومابين القّصتين نحيا ألف

ُ
 .أّمه. هذه هي، قّصة

ؤ، حيَن  لست أخش ى عودتي إلى الّرحم األكبر، بقدر خشيتي من لحظِة الّتقيُّ

 الوقوِف أماَم محكمة العدل اإللهّية
ُ
نا القبوُر وتحيُن ساعة

ُ
 تلفظ

: ما  ُ
ّ

 اة؟كانت مهّمتِك في الحي إذا سألني اّلل

  .رب سأقول: كنُت بال مهّمٍة يا 

: هل اغتنمِت شباَبِك وصّحتِك؟
ّ

 إذا سألني اّلل

 يا. 
ً
 وركونا

ً
 رب سأقول: لم تزدني إال كسال

 عرٍق نزفِت؟ 
َ
: كم نقطة

ّ
  إذا سألني اّلل

 يا
ً
 .رب سأقول: لم أعرق أبدا

، وأكرُه األبيَض، 
َ
 علّي. لذلَك أكرُه الّنظافة

ً
وأكرُه نفس ي  ونظافتي ستكون حّجة

عين
ّ
 الل

َ
 ..وحياتي وكسلي، وأكرُه هذا الّسقف
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  جملس النجوم

 

كان اللقاء عاصًفا، واستبد الغضب بالشمس وهي تنظر لتلك النجمة  

الشاحبة نظراٍت حادة وكأنما تحملها املسؤولية الكاملة عما يحدث في ذلك 

اإلجتماع الطارئ الذي دعت إليه على نحٍو عاجل... كانت النجوم تتناقشن في 

ترى ضرورة  ثورة عارمة وقد ساد اإلنقسام بينهن.... كانت النجمة الشاحبة

عودة القمر الراحل ملداره الطبيعي حول كوكب البشر... وكانت غالبية النجوم 

ترى ضرورة احترام قراره بالرحيل بعدما تملكه اليأس والقنوط من إصالح 

أحوال البشر الذين يتخبطون في متاهات الزمن، وقد بدت لهم حقيقة ما 

حياته بخدمتهم للرحيل ملداٍر اقترفته أيديهم من آثام دفعت القمر الذي أفنى 

بعيد... بيد أن مجموعاٍت كبيرة من النجوم كانت ترى ضرورة عودته ملداره 

واستكمال مهمته في إنارة ظالم الليالي البشرية... أشارت لهن الشمس 

بالصمت، وبدت وهي عاقدة حاجبيها وكأنما تحاول أن تكبح جماح مشاعرها 

كل تعاليمه وأمدكن باملعرفة التي كان حريصا الغاضبة.. لقد أسرَّ القمر لكن ب

على إيصالها لكن كل مساء... كذا صاحت بهن الشمس الحارقة وهي تحاول أن 

تحفظ توازنها فوق عرشها امللتهب وقد بدت عليها عالمات التقدم في العمر... 

طلبت النجمة الشاحبة الكلمة فسمحت لها الشمس وهي ترنو لها بنظرٍة 

األزل كان القمر يواصل مهامه املنوطة به، وكلنا نحمل له خاوية... منذ 

اإلحترام والتقدير فقد كان بمثابة األب لنا وهو لم يبخل علينا جميًعا 
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بتعاليمه وعلومه التي شكلت وجداننا... غير صحيح أن القمر أكمل مهمته 

املقدسة،ما زال هناك أمل في البشر، وما زالت لديهم فرصة لكي يعودون من 

عيد.. أطلب الرحيل إليه ومحاولة إقناعه بالعودة للمدار الخالي... وأنتن أيتها ب

النجوم يجب أن تعلموا أن هناك مهام منوطة بالقمر وحده، ال سبيل لكي 

يقوم بها غيره.. أضع نفس ي تحت تصرف املجلس الفضائي وأثق تماًما في 

قد زاد شحوبها حكمته وتقديره لخطورة الوضع الحالي. كذا أنهت كلمتها و 

وشجونها.. واآلن وقد قامت الشمس بالتشاور مع النجمات السبع األقدم في 

الكون الفسيح، والتي كان لديهن من الحكمة ما ليس لغيرهن من النجوم 

الالمعة... طال اإلنتظار كثيًرا وعربدت الظنون بالنجمة الشاحبة وهي تشعر 

.. عادت الشمس لعرشها املتداعي باملسؤولية الكبيرة عما ستؤول إليه األمور.

 على النجمات 
ً

وأشارت لهن بالصمت التام.. بعد التشاور وطرح األمر كامال

السبع الحكيمة، قرر املجلس الفضائي إرسال فريق صغير من النجوم وعلى 

رأسه النجمة الداعية لإلجتماع للرحيل في طلب القمر. توهجت النجمة ببريق 

ر ورنت ببصرها للبشر الفانين وقد أيقنت أنها رهيب وهي تشعر بنشوة النص

يجب أن تسرع في مهمتها الكونية لعل الغد يحمل الجديد ألولئك الذاهلين عن 

 حقيقة الحياة.

 تمت
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 صحوة حياة

♡♡♡♡♡ 

إرتضيت طعنة الغدر ولم أزل صامته إلى حين تسرب الدم األسود من األبره 

 الشرياني لينتقل سمه الى باقي أجزاء الجسد ! 

 هنا تبدأ الحياة غفوتها .... أعراضها متفشية وال أمل بشفاءها ... 

 

 حكايتي " صحوة الحياة "

 

شهريار في قصتي يشبه شخصيته  بدوره  بكرهه للنساء و كأنه توارث جينات 

جده امللك شهريار االول .. لكنه هنا ال يستلقي كعادته ليستمع الى حكايا 

 شهرزاد متكئا ويمضغ حبات العنب بل يمارس دوره بكل سخط و عنفوان

ي في إإلبقاء قدر اإلمكان على حياتها في حين ان شهرزاد تشبثت بدورها األزل

ألال يأمر امللك بقطع رأسها ....هي تسرد القصص الطويلة وترتجل من هنا 

وهناك لعل وعس ى ان تكتمل  قصصها حتى يسمع صياح الديك وقت الفجر  

 وكانت تنجح كل ليلة، يا ل حظها ! 

 

 النهاية تتلوها البدايه في قانون االبديه والدوران.

 حياة تخدعنا؛  نسألها الطبيعة ...فتجيبنا باللف والدوران هكذا ال
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 شهريار ال يحب النساء ..... ليست فطرة ! إنما إكتسب كرههن من جنسهن 

 خانته زوجته فكرهها وأراد أن يقتل كل امرأة يراها 

شهرزاد ... إمرأة وضعت بظرف حياة ال تطيقها وأرادت البقاء حية قدر 

 اليوم الذي تعيش فيه حرة !اإلمكان بإنتظار ذلك 

 

شهرزاد هي قصة كل أنثى تزوجت وألقيت في مقر القفص الذهبي بتسميته 

 الشعبية 

أنثى كان آخر أهدافها الزواج واإلرتباط وتكوين األسرة ... هذه هي الطبيعة ال 

تنكرها ! لكن شهرزاد لم تكن تريد من طبيعتها ان تصلها ب هذا الدوران 

 الغامض 

يد القول لهذة الطبيعة وضعتي الشخص الغير مناسب في املكان وكأنما تر 

 الغير مناسب ! 

ال ضير في إرتكاب الحماقات أثناء شعورنا بالالنفع ...هكذا ابتدأت مشوارها 

 مع هذه الكلمات 

 

شهريار الرجل الذي ال ذنب له بخطيئة زوجته األولى يحاول جاهدا أن يجعل 

 جته الخائنة !ممن يتزوجها ضحية إنتقام من زو 

أصابت حفيده لعنة النساء ! سيقتلهن لكن ليس بقطع الررأس كما فعل 

جده السالف ؛ ستكون طريقته هذه املرة عصرية متناسبة مع زمانه 
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ومتناسبة أيضا مع جريمة زوجة أبيه الظاملة حين جعلته يرى كل النساء 

 صورة معكوسة لها باملرآة

 ن األقوى ؛ هذا مبداه" القتل النفس ي " أنا األقوم سأكو 

 

شهريار يعود من عمله بنفس موعده كل يوم لتستقبله شهرزاد بوجهها 

 الحسن السار ترسم قبلة على خده تعودت على تأديتها دونما شغف

طاولة ممتلئة من أطباق الطعام املتنوع واللذيذ هذا الطعام الذي استغرق 

 طاهية تتقن أطباقهامنها سنوات وضغط نفس ي كبير حتى أصحبت 

 يجلس الزوجان الى مائدة الطعام ليبدأ 

شهريار التكلم بصوت عال : أين امللح !!! أال تعرفين أنني أحب أن ارى امللح 

 بجانب طعامي !! 

 كم مرة يجب أن اقول لك أن تضعيه أمامي وقبل أن أجلس !!!!!! 

سبب لك إرتفاعا شهرزاد : موالي ؛ لقد نبهك الطبيب من هذه العادة إلنه سي

للضغط كما حصل قبل أشهر؛ كما أنني أضفت امللح الى الطعام بالنسبة التي 

 تفضلها ! تذوقه فقط ...

 قلت لك أريد امللح !!!! 

 حسنا إهدأ هذا هو امللح 

 شهريار يأكل بنهم ولم يستعمل امللح الذي طلبه حاضرا .... 

لى الشوكة وهي تحركها شهرزاد توهمه أنها تأكل و جل نظراتها كانت تقع ع

 وتكلم نفسها كالعادة " لم كل هذا يا شهريار ؛ لم ؟
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 "يقرع جرس املنزل أثناء تناولهم الطعام فتقوم شهرزاد بتفقد من بالباب .... :  

 " اهال يا صفية تفضلي بالدخول .. " 

شكرا لك أريد فقط خافضا للحرارة ف زيد يشعر بالتعب وقد إرتفعت حرارته 

 .. قليال .

 ال بأس عزيزتي سأحضره لك 

شهريار يتقدم وقد غسل يديه بعد انتهاءه من الطعام ويعرض خدماته 

 ومساعدته ل صفية وولدها...مصرا وملحا في ذلك 

" أهال أم زيد ، أذا إحتجت أي مساعدة فأنا حاضر لها سأقدم ما أقدر عليه 

 اصطحبه الى املشفى لتطمئني عليه ؟ " 2أتريدين أن 

 لك ال حاجة لذلك سيصبح أفضل بعد قليل شكرا 

 هاذ هو الدواء يا صفيه بالشفاء ؛ قالت شهرزاد ...مع السالمة 

موالي أريد أن أذهب ألتطمئن على والدتي فقد تعبت قليال البارحة هل لك أن 

 توصلني الى منزلها الليلة ؟ 

منهيا  أال تقدرين أنني رجل يتعب في عمله ، اذهبي لوحدك لن اصطحبك ، قرر 

 الحديث .

مرة أخرى تكتم في قلبها " أنت تقف عند ما أحتاج وتتعب وال يظهر تعبك 

 للغير كما فعلت مع صفية وغيرها من أصدقائك" 
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 يا إمرأة !!! يا إمرأة !!! ينادي صارخا ؛ أين معطفي الرمادي !! 

 هنا ....انا هنا لم الصراخ ؟ 

 أصرخ ألنني أحب الصراخ أتمانعين ؟

 لعبرة تأخذها الى عالم أسود " إلهي إهده لي " كال وا

يرتدي معطفه وتقول له ال تنس ى اليوم موعدك مع مدرسة إبننا لحضور 

 إجتماع أولياء األمور ... 

 لن أذهب إستقلي سيارة األجرة واذهبي أنت لدي عمل كثير 

 لكنهم يريدونك أنت ! 

 لن أذهب قلت لك !!! حسنا سأذهب أنا رافقتك السالمة .

ذهبت للمدرسة وسط جمع من اآلباء وقلة من األمهات " ال بد أنهن متزوجات 

 من مثل زوجي ههه او انهن أرامل ال ثالث لتفكيري "

 أستاذ مسعود أنا أم الطالب يزن هل من توجيهات ب خصوصه ؟

 تطع الحضور أين والده ؟ ممم لديه عمل كثير لم يس

يزن سيدتي يعاني من نشاط زائد و قلة تركيز ، قبل ان اكمل أريد منك أن 

 تكوني صريحة معي ملصلحة ولدك ... تفضل سأكون .

 اريد معرفة ماهية العالقة بين يزن ووالده؟ وعالقته معك ؟

....تلعثمت وو..ترددت قليال بالبوح لم أعتد أبدا على ذكر ما يحصل في منزلي 

 فراده بين أ

 لكني تذكرت طلب األستاذ بأن اكون صريحة ملصلحة طفلي 
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يزن يحب والده كثيرا لكنه يخافه .... حتى أنه يجري إلستقباله عند عودته من 

عمله خوفا من أن يناديه فيلومه على عدم إلقاء التحية عليه ! كما انه حين 

ة يؤنبه عليها ، يكلمه تراه ال ينبس بشفه اال بعد تفكير وأيضا خوفا من إجاب

والده حنون لكنه.......قاطعني األستاذ قبل أن أكمل وقال لي : " يكفيني ما 

تكلمت عنه وصلت الصورة ! " وال أحتاج ملعرفة عالقتك بيزن أيضا إتضحت 

 األمور لدي 

ما أريده  منك ؛ كأم ليزن واألقرب ألبيه ، أن تكوني حبل وصال بينهما ألال تصل 

 ؛ سأفعل ما أقدر عليه شكرا لك هللا املعين ! حالة طفلك لالسوأ

 

أثناء عودتي للمنزل بصحبة يزن كانت أعصابي منهكة ترتطم بجدار الصبر 

حاولت تثبيته طوال أيام حياتي معه ... تنهيده تهدأ من روعي وكلمة " ماما " من 

 فلذة كبدي رسمت إبتسامة على قلبي وتناسيت ما جرى هناك ، 

بي ؛ ماما أريد أن أتناول اآليسكريم فهل لي بواحدة حتى أخبرك ماذا تريد يا حبي

 كم حصلت عالمة في مادة العلوم هههه قالها بثقة.... حسنا سأحضرها لك 

 

وها هي اآليسكريم يا قطي الصغير .... أمي أحبك جدا وهي بنكهة الفراولة كما 

 احبها شكرا شكرا يا امي 

 تقع من يدك وانت تركض ههههه عفوا حبيبي لكن انتبه حتى ال 
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حان وقت النوم عزيزي هل لي بقبلة قبل النوم ؟ حسنا لكن فلتكن مشروطة ! 

 هههه ماذا تريد أيها الشقي ! 

 بيتر بان ! أريد أن تحكي لي حكايته مجددا ،  فليكن يا طفلي الكبير ......

" كانت ويندي كل ليلة تروي لشقيقيها الصغيرين مايكل وجون قصة من 

مرات الفتى املغامر بيتر بان الذي يعيش في نيفرالند األرض التي ال يكبر بها مغا

األطفال أبدا ، ولم تعتقد ويندي أبدا انها ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها 

بيتر بان الذي يدخل غرفها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد 

مع بيتر بان مغامراته ضد  كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش

 القرصان هوك " 

غطت شهرزاد بنوم عميق هي و يزن ؛ تحضن طفلها والدفء يحتضنها .... رأت 

 تينكر بيل بغفوتها وقالت لها : 

"I wish i could see your world " 

 أتمنى لو أستطيع رؤية عاملك أيتها الجنية " "

 تينكر ...

"There is a hole in other world" 

 هناك بوابة للعالم اآلخر ""

 

 لم أنت نائمة ! 

 أهذا ما تفعلينه طوال النهار والليل ! النوم فقط !!
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فتحت عيناها ببطىء تحاول التركيز بأي عالم هي ، انه موالي ماذا يجري لم 

املعيشة وساقاها ال تحمالنها فهي نصف يصرخ ؛ نهضت مسرعة الى غرفة 

نائمة ونصف خائفة ...أي حالة مريعة هي تلك التي تستيقظ عليها أم متعبة 

 تسلل إليها النوم على حين غرة !

أسعدت مساءا موالي متى وصلت ؟ أأحضر لك الحلوى التي تحب ؟ حضرتها 

 لك ؟ 

ى األريكة ... اذهبي نعم إذهبي اآلن واجلبي لي غطاءا خفيفا سأنام الليلة عل

وأكملي نومتك بجانب مدللك يزن ؛ أقسم أنه ستنزع أخالقه من كثر داللك له 

! 

أ ...أ....أ....أنا أعطيه ما يحتاج من عطف وحنان الست والدته وله حق علي !!! 

 إرتفع صوتي وقلة ما يرتفع ! 

 ألنه ليس كل ما يقال يالئم كل أذن ! 

ا بحضوري ؟ أال تفهمين أن من أمامك ب أنت .....كيف يرتفع صوتك هكذ

 رجل ؟! 

أطبقت يداها على وجهها خائفة من موجة الغضب التي ستجتاح زوجها بعد 

 إطالقها صرخة الظلم داخلها .... 

 أنا أعتذر موالي ؛ لم أكن أقصد أعذرني لقد فقدت أعصابي 

أمسك بشعرها وألقى بها على األريكة بقوة وسحب حزام خصره وبدأ 

 تنفيس عن مرضه الذي إستفحل عقله ! وتملك جسده بال
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الضربة تتلو األخرى ، أنت هنا فقط لإلستماع ألوامري !!! لتلبية حاجاتي 

ومتطلباتي !!! ال حق لك بإعتراض ي او رفع صوتك بمقامي !! وتتوالى الضربات 

على جسدها النحيل ويداها ما زالتا تطبقان على وجهها خوفا منه وإخفاءا 

 ا لبكاءه

تبكي وتبكي وسعادة الجالد يضرب بما يؤتى من قوة بال إحساس بأدنى 

 إنسانية !

تغمض عينيها وتستنجد بظلمتها وصمتها ...أبي أبي ...الوحيد الذي تستنجد به 

واالبن وأي كائن يؤذيها ؛ يكفيها ان الفتاه حين تشعر بظلمات الزوج واالخ 

تغمض عيناها لترى فارسها الذي لن تجد له شبيها تراه يمسح دمعها ويهدأ من 

 روعها .... فتمتص الظلم بصمت أكبر مما كانت فيه 

 

تستيقظ صباحا بعد أن علمت أنها استغرقت بنوم عميق دونما شعور بوقته 

عا من مضجعها لتشعر بآالم شتى وكيفيته ! نظرت الى ساعة يدها وقامت سري

في مختلف أنحاء جسمها ...آآآخ يا ساقي أكاد ال أقوى على تثبيت خطواتي على 

 األرض ... سامحك هللا يا أبا زيد سامحك هللا 

تودع طفلها بعد ترتيبه وتأكدها من تناول طعام إفطاره وتقوده الى حافلة 

يا قطي الصغير ال ش يء حدث  املدرسة وتعود أدراجها لشقتها وهي تردد ال ش يء

لي أنا متعبة فقط وأريد النوم مجددا أعادت هذه الجملة ل يزن ألكثر من 

 خمس مرات في كل مرة يسألها ماما ما بك لم ال تقوين على املش ي!
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 عادت للنوم لتستفيق مجددا على صوت هاتفها واملتصل ! هو 

زل أختي ...فلتكوني على " أريد إعالمك أننا اليوم سنكون ضيفي عشاء عند من

 إستعداد "

لكنني متع...... ال تجادلينني ؛ كوني مستعدة في الساعة الثامنة فقط" واغلق 

 الهاتف 

تعود للبكاء والبكاء والبكاء ومن ثم تحتضن وسادتها الى فمها وتطلق صرخة 

خرجت من داخل قلبها وجوفها ؛ كانت شديدة حادة عالية لكنها لم تتعدى 

 ها كصرختها املعتادة ال يسمعها أحد !! حدود غرفت

تعود للنوم مجددا دون شعور ...يا له من يوم محبط لها أشفق عليها لقد 

آملتني وجعلتني أتخيل نفس ي في مكانها وأصنع حوارات وبدايات ونهايات تجعل 

منها املنتصرة ! لكن دون جدوى كما يقول مثلنا الشعبي  " اللي اييده بالمي مو 

 اييده بالنار " متل اللي

 

ضحكات ومجامالت وتفاهات النساء في بعض االوقات .... هذه ما تؤؤل إليه 

سهرات العائلة ومؤدبات العشاء لديهم الجميع يجلسون على املائدة كل زوج 

بمحاذاة زوجته يالطفها يلبي ما تطلب من بعيد ويتهامسان ثم يضحكان سوية 

حين يوجه الي الحديث فقط ؛ يجلس  ...  ما عداي أنا الصامته والتي أتكلم

بجانبي يتناول طعامه كما يفعل دائما ويشكر ويمدح باألصناف املتعددة على 

سفرة شقيقته ....أال تتعلمين وصفات األطباق من أختي يا شهرزاد ! أنظري 

لهذا الفن في تحضيره ... هززت برأس ي ولم أقدر على الرد على كالمه من شدة 

 ني ! اإلحراج الذي أصاب
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قاطعته أخته لتقول : " إن لشهرزاد فضل علي ملا شاركتني به من وصفات 

 وأطباق كثيرة ؛ ال بد أنك تمزح معها هههه إنها األفضل بيننا يا أخي !! "

 

إلهي الم يحن الوقت ليراني بعيني الجميع تلك الجميلة املثقفة املبدعة 

هذا الجفاء املميت بحقي ! قالت والرائعة ! لم لم تراني الى اآلن يا موالي لم 

 عيناها وهي تنظر الى عيني زوجها ! 

نثرت ما على منديلها من بقايا طعام وإستأذنت الحضور للذهاب لدورة املياه 

 ... حملت حقيبتها ومشت والعبرة ذاتها تجري بعينيها ؛ عبرة القهر والظلم 

ط اصطدمت برجل يتكلم بهاتفهه بضجر وسخط ليسقط هاتفه وتسق

حقيبتها من يدها ؛ أال ترى امامك! يا هذا الم تراني قادمة غي طريقك ؟ لم لم 

 تبتعد ! 

هي أنت لم تكلمينني هكذا ؛ كما أنني لم أنتبه لك أصال لم أجد نفس ي اال وقد 

ارتطمت بك وسقط هاتفي ولربما جئت قدرا دعوت هللا فاستجاب لي لترتطمي 

 من ثرثرة زوجتي السابقة هههه ري ويتهشم هاتفي بهذا الشكل التخلص 

ضحكت شهرزاد ونسيت ما حصل قبل قليل وإعتذرت من الرجل مرتين مرة 

إلرتطامها به ومرة أخرى ألنه مللم حاجاتها وما تحويه حقيبتها عن األرض .... 

 شكرا لك 

بل شكرا لك أنت ألنك كنت السبب بإنتهاء موجة اللوم التي تلقيها علي طليقتي 

 هههه أنا كريم وأنا شهرزاد تشرفت بك كل ليلة هههه



 إسالم عبد القادر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (صحوة حياةقصص )

 

كريم كريم !  أين ذهبت يا كريم هل هربت من خسارة لعبة الورق كعادتك 

ههههه ؛ صرخ صديقه من الحديقة ، إني قادم يا أبله وسأريك معنى الخسارة 

 رد كريم بعلو صوته 

 أعتذر منك علي الذهاب سيدتي 

 

وهو ذاهب الى العمل وطلبت منه  بعد أيام ... كنت احاول ترتيب ياقة قميصه

 شراء كتاب لي ألملئ وقت فراغي بالقراءة ! 

أجابني بإستهزاء وهل أمثالك يعرفون مثل هذه الكتب !  ال وقت لدي  

لتفاهاتك اذهبي أنت وأشتري ما تردين وليكن من مصروف جيبك ! أنا ال 

 غك أتعب وأشقى في عملي النفاق نقودي على مستحضرات تسلية وقت فرا

 يتبع......

دان براون ، املاغوط ، إليف شافاك ، غسان كنفاني ، ماركيز ، البياتي .... 

 إحترت بما أبتاع أوال ! 

ممم هل أبدأ مع انيس منصور ام فاروق جويدة ؟ أم أجاري مستغانمي !  

 يااااه لقد تحيرت كثيرا 

 سأسأل موظف املكتبة لعله ينصحني بكتاب ...

صيحة منك فأنا بحاجة أن أشتري كتابا جميال وال أريد أن عذرا ؛  هل لي بن 

يكون غالي الثمن أو طويال جدا، كلمت املوظف وهو يدير ظهره منهمكا بالعمل 

على حاسوبه وألقى بنظرة خاطفه اليها ثم أعاد النظر إليها بتحديق وابتسامة 

 لطيفة ليقول لها : هذه أنتي ! 
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ل الذي اصتدمت به قبل أيام أثناء حدقت به جيدا وأيقنت أنه ذات الرج

 حفل العشاء 

 كريم ! أقصد السيد كريم ! ماذا تفعل هنا ! 

 أنا موظف املكتبة ههه ومالكها 

مممم فهمت اآلن ؛ اذن ما رأيك بالنصيحة التي أرجوها منك .... آنا كارنينا 

 فلتقرأيها و لتكن هدية من املكتبة .

 نه ؟ شكرا لك ال أقبل الهدايا .... ما ثم

لم يجب فوضعت النقود على املكتب وهممت خارجة مسرعة الخطى الى منزلي 

 ... إنه لطيف ... نعم لطيف ووسيم

اوووه الهي ما الذي اقوله  ؛ علي تحضير طعام الغداء ال وقت لدي ! سأحضر 

 البيتزا الجاهزة 

 

له!. ال يقولون إن النساء يحببن فى الرجال حتى رذائلهم.. وأنا أكره فيه فضائ 

أستطيع أن أعيش معه! لكن ماذا أفعل .. لقد كنت شقية.. وكنت أعتقد أن 

 اإلنسان ال يمكن أن يكون أكثر شقاء مما كنت" 

هذا ما قرأته شهرزاد عندما أرادت أن تأخذ نبذة عن الرواية التي إبتاعتها 

 اليوم من املكتبة ؛ شعرت بأن هذه الكلمات تصف حالها لوهلة ! 

 راءة الرواية وبالفعل بدأت بقرآءتها ؛فتحمست لق

 سأقدم لكم ملخص رواية آنا : 
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"تتعلق آنا "كيرا ناتلي" بحب أحد الضباط، على الرغم من أنها متزوجة، بداية  

زوجها وكل من حولها باألمر؛ لكن تحاول إخفاء تعلقها به حتى ال يشعر 

عشقها له يدفعها بجنون لالعتراف بذلك، فتضحي بابنها وبيتها ألجل العشيق؛ 

الذي تصر والدته على الزواج من أخرى، فال تجد آنا غير االنتحار كمهرب 

 للتخلص من حياتها"
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 الفصل األخير ....

 كان بمقدورها اعادة مشوار آنا مع كريم !

 هنا ~~ ال مشاهد جديدة ~~ انهيت قصتي

ال حلول تذكر ~~ يميزها اإلبهام بالنهاية املعلومة كأي نهاية ألي عائلة تعيش 

 حياتها على أرض الواقع .

 واألخير #16

شهرزاد لم تنل اعجابها رواية آنا بالرغم من أن أسلوب تولتسوي كان رائعا في 

 طرح حكايتها 

ة هي من تضحي بإنسانيتها ب دمائها ب روحها لم تعجبها ألنها ترى أن األم املثالي

 ��~~~إن إحتاج األمر حتى تظل هي األمثل وهي األروع وإن لم تكن سعيدة 

 أنتهت ~~وإنتهت حكايتي معها ~~ 

ستبقى شهرزاد تحت كنف شهريار وإبنهما مهما حصل ومهما فقدت من 

 ��~~كينونتها وستضحي مجددا ومجددا حتى آخر رمق 

Eslam.Abdulqader 22/Nov/2015 
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 "عيشي لنلتقي" 

 

صوت خطوات قلقة تعاىل يف ردهة فارغة، لم يكن هناك أحد ليهدئ عنفوانها، شردت 

نظراتها بني عقارب ساعتها وبني ما كتب فوق الغرفة التي أمامها: "غرفة العناية 

 املركزة".

نتيجة لقلقها لم تالحظ الدم الذي غطى فستانها األزرق املخملي، لم ترد أن تفارق 

الردهة فاشرتت قنينة ماء من آلة بيع قريبة، وبينما كانت تسكب املاء شيئا فشيئا 

على فستانها..هوى جسدها متكئا على الجدار وانزلقت ببطء لتدفن رأسها 

 اث التي أدت بهم إىل هذه اللحظة. باكية..لم تستطع منع نفسها من تذكر األحد

كانت قد خرجت من املطعم مع زوجها بعد أمسية سعيدة بمناسبة ذكرى زواجهما 

 الثالثة.

سنوات على لقائهما األول ؛ إال أنه تذكر ما قالته حول حبها  5رغم مضي أكثر من 

 اثال.النعكاس ضوء القمر على البحر الهادئ ، وفعال ؛ كان املطعم يقابل منظرا مم

ارخت رأسها على كتفه مطمئنة وراضية عن هذه الليلة، تشبثت يدها بيده، 

 فالحظت توقفه عن السري فورا، التفتت لتفاجأ به يقرتب من أذنها هامسا :



 أيمن نصر موسى    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             إقرأني         ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (عيشي لنلتقيقصص )

 

" ذكرى زواج سعيدة عزيزتي، ال زلت أشكر اهلل على إهدائي نعمة كزوجة مطيعة؛ 

 وفية؛ وجميلة مثلك. "

فما أن ابتعد حتى الحظت انعكاس شيء يف أحست بشيء يالمس حجابها 

.  -لونها املفضل -عينيه، فإذ به عقد أبيض يتوسطه حجر كريم مزخرف أزرق اللون 

عرفت لحظتها سبب تأخره يف العمل مؤخرا، ملا كان يقوم بعمل إضايف ليعود متعبا 

 ويجد راحته يف ابتسامتها، كان ذلك ليزيد من مرتبه ويتمكن من شراء عقد غاٍل

. ملعت عيناها بالبكاء فرحا  -رقمها املفضل -كهذا يف مناسبة ذكرى زواجهما الثالثة 

 فخبأت رأسها يف صدره وتشبثت ببذلته السوداء قائلة :

" بل أنت هدية اهلل لي، عوضتني عن كل شيء فقدته قبل أن ألتقيك، عوضتني 

، صديقا عن سنوات األلم، أبهجتني لتنسيني الحزن، وكنت لي كل ما احتجت

 وزوجا وأبا، حفظك اهلل لي "

 أكملت بلكنة طفولية ودمعها لم يفارق خدها :

 "لي وحدي "

 ابتسم زوجها قائال :

" قد من اهلل علي بمن لم تقصر يف حقي بشيء، فال حاجة لي بكل البشر؛ طاملا 

 أنك بجانبي ".
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رف ما خطبه خبت ابتسامته املطمئنة لرتى األلم يصرخ يف عينيه السوداوين، لم تع

 حتى شعرت بشيء يالمس يديها من سرتته، و إذ به دم يذرف من كبده.

ما أن أرادت الصراخ حتى فوجئت بيد تغطي فمها، ركلت وصرخت دون جدوى، كان 

الشارع خاليا والوقت متأخرا على أي حال، عبث الرجل اآلخر بسرتة زوجها حتى 

تي أهدتها إليه يف أول سنة من أخرج مفاتيح سيارته وافتك ساعته منه، ساعته ال

 زواجهما .

أمسك الرجالن بها وحاوال الهرب، إال أن طعنة لم تكن كافية السقاط زوجها، تقدم 

ممسكا بالرجل األول مصارعا إياه، افتك منه سكينه ولم يرحه إال حني استقر يف 

 قلب ذلك الدنيء.

 فجأة ارتفع صوت صراخها :

 " سراااج !! "

 ليالحظ بسرعة الربق أن تمكنها من الصراخ يعني...زوجها كان ذكيا 

ابتعد خطوتني من مكانه دون أن يلتفت ، ويف تلك اللحظة خدش سكني الرجل 

 الثاني يده.

كانت زوجته أنثى خجولة طيلة حياتها ، وكان الرجل الثاني ضخما وعديم الرحمة، 

انية والثالثة، اما هجم الرجل دون هوادة بسكينه ، تفادى سراج ضربته األوىل والث
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الرابعه ؛ فقد سمح سراج لها بأن تستقر يف ذراعه اليسرى ليتمكن من لكم الرجل 

 بيمناه.

سقط الرجل وابتعدت عنه سكينه ، وبرؤية ضبابية، رأى الرجل سراج فوقه، لم تكن 

نظراته نظرات غضب أو ألم، بل كانت نظرات اختفى منها أي معنى لإلنسانية. أن 

ته؛ كان أمرا غري مقبول عند سراج، أمرا..يجعله يتحول إىل إنسان يمس احد زوج

 آخر ، وهذا ما أثبته بوابل اللكمات التي صعق به وجه عدوه وهو يردد :

 " أي شيء إال هي..أي شيء إال خولة ! "

نهض سراج من على الرجل الذي حطم وجهه تماما..علمت خولة أن الرجل قد مات 

 اك منذ مدة.ألن يديه توقفتا عن الحر

نهض وروحه ال تزال تائهة ينظر يمنة ويسرة، وما أن وجدها أمامه..حتى عاد الربيق 

 إىل عينيه.

 " خولة..أتأذيتي ؟! "

 قالها وهو يتفحصها بعينيه قلقا.

 كررها مرتني وحني أراد تكرارها ثالثة وضعت يديها على خديه وقالت :

 بخري. ""أنا بخري عزيزي، بفضل اهلل ثم بفضلك أنا 
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نظر إىل عينيها البنيتني، لطاملا شعر بالدفء بمجرد التحديق فيهما. كلما شعر 

بالضعف؛ األلم؛ الحرية..كانت عيناها تحررانه من كل هذا، ثم يجد نفسه بحال أكثر 

 إيجابية بمجرد أن تبتسم له، كانت ابتسامتها؛ تعني له الكثري. "

كان هو عمله كثريا ؛ يقف ليقبل يمناها كانت كلما أرادت الخروج أو فعل شيء ما و

 قائال :

 "سامحيني عزيزتي، ال أستطيع."

 

اقرتب منها وقبل يمناها وكرر ذات الجملة ؛ هذه املرة حني طلبت منه أن يذهبا. لم 

تفهم ما يعنيه حتى أشار إىل جرحه لتجد مالبسه قد تشبعت بالدماء التي شكلت 

 دائرة عند قدميه..

 فسارعت باحتضانه...نزلت به ببطء وهي تكرر :هوى جسده ليسقط 

 "رجاء سراج..اصمد..ال يمكنك املوت اآلن..ال يمكنك !"

مد يديه ليمسح دمعة كادت تسقط من عينيها، قال بصعوبة وعيونه تكاد تذرف هي 

 األخرى :

"ال يؤملني إال أن تحتاجي إلي مستقبال وال أكون هناك ألجلك..لكنك بخري اآلن 

 يهم. " وهذا كل ما
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 نفت بهز رأسها قائلة :

"غري صحيح..ما تقوله غري صحيح، سأحملك للمشفى وستعيش، ال تذهب..رجاء.. 

 عالم بدونك... هو عالم ال أود العيش فيه"

 رد سراج مهدئا أملها وعنفوانها كعادته :

"دعيني أستمتع بلحظاتي األخرية، انظر إىل عينيك وأتواجد بني يديك، هي 

بها، أما عن العالم..أنسيتي ؟ نحن مجرد عابري سبيل يف هذه الدنيا، ساعتي..أشعر 

أنت خري زوجة يمكن أن يتمناها أحد، لم أرك يوما تقصرين بحق عبادتك، وال 

تفعلني ما ال يرضي اهلل، سأسبقك إىل هناك وسأنتظرك، وحتى يوم لقيانا يف جنته؛ 

وإن تذكرتني ال تجعلي كوني كما عهدتك؛ لنضمن لقاءنا، عيشي وأزيلي حزنك، 

ذكراي ثقال عليك، بل دعيها تكون دافعا لك لتجتهدي بعباداتك أكثر، كي نلتقي مرة 

 اخرى."

حكمته كانت املهدئ الوحيد ألعصابها واضطراب قلبها..ليس موجودا بعد اآلن ليكرر 

 عليها ذات الكالم، رفعت رأسها تناسقا مع صوت باب غرفة العناية املركزة، تقدم أحد

األطباء وما أن نزع كمامته حتى عرفت من عينيه ما سيقوله، دخلت يف عاصفة من 

 البكاء ورغم شدة بكائها إال أن كالمها كان واضحا :

"أنا السبب...طلب مني أال أنقله.. لو أنني لم أستمع إليه وأحضرته مبكرا كان يمكن 

 أن ..."
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 وضع الطبيب يده على كتفها مهدئا إياها :

أبدا سيدتي، ضربة السكني...كانت قوية بما فيه الكفاية لتتلف كبده  "ليس ذنبك

تماما، الغريب هو كيف أنه بقي صاحيا وبقوة كافية ليقضي على رجلني بكامل 

قواهما ! ال بد من أنه امتلك دافعا جعل روحه تحرك جسده رغما عنه...املسافة إىل 

رف هذا، لذلك فضل قضاء ما املشفى طويلة جدا بالنسبة إىل مصاب ينزف.. أظنه ع

 تبقى من وقته معك."

وقفت متأملة وسارت ببطء ناحية الغرفة، أرادت رؤيته مرة أخرى، وفعلت، قبلت جبينه 

 وهمست بأذنه قائلة :

"سأحافظ على ما طلبته مني، أدعو اهلل أن يصربني ويثبتني، وأدعوه أن يكتب لي 

 ي العزيز."لقاءك قريبا، فالعالم بدونك موحش للغاية زوج

وبنفس وترية املشي غادرت الغرفة بعد أن رتبت شعره كما أحبت أن تفعل دوما، 

خرجت من املشفى ويمناها متمسكة بالعقد الذي أهداها إياه، أمطرت السماء رحمة 

 حني خروجها، فما كان منها إال أن تنظر إىل السماء؛ لتخفي قطرات املطر دموعها. 
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وة يف عقلها، إال أنها نفذت ما طلب ولم تحزن، بل قالت كانت ذكرياتهما معا تدور بق

 بكل ثقة :

"سأكون كما عهدتني يا أغلى ما حوى قلبي، ألضمن لقائي بك مرة أخرى...رحمك 

 اهلل يا زوجي..رحمك اهلل يا كل شيء لي."

 

 تمت

 أيمن نصر موسى
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 "133الرقم " 

ملاذا أنا لم اعد أطيق هذه الحياة ؟ الحظ ال يقف معي أبدا , الكل يتقدم وأنا منذ 

 الركض طوال حياتي ؟  ي  سنوات لم أحرك ساكنا ... هل وجب عل

 سعادتي تنساب من بني أصابعي, لقد تعبت. 

 متميز كالعادة , عليكم باالستعداد غدًا العرض املسرحي. أداؤك جيد يا حامد 

 الذهاب معنا إىل املقهى ؟  حامد هل تود -

كال يا هناء , فأنا متعب و أريد الذهاب إىل البيت. ملاذا ال يفارق هذا النص  -

 عقلي وكأنه يحرضني على التمرد , أنا لست مقتنعا بهذه الحياة . 

توقف أمام باب املنزل , دخل و الظالم يعم املكان . ال اشعر بفرق سواء أكان النور 

ذ سنوات ولم أستطيع تغيري أي شيء , ما هذه الحياة ؟ مضاء أم ال ,اعمل من

 هناك ضجيج أمام الباب .... ما هذا ؟ 

 صندوق !! 

كبري ماذا يكون محتواه ؟ سأدخله. هذه الليلية تبدو مختلفة فهنالك شيء إنه 

 يدعو للسهر. 
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حاول فتح الصندوق و مرت ساعة تلو ساعة وهو منهمك بفتح الصندوق , نظر 

 هشة !إىل الساعة بد

 !! الخامسة 

لم أنم, لكن يجب أن افتح الصندوق هذه املطرقة تفي بالغرض , ضرب القفل  

 عدة ضربات ...لقد فتح ما هذا ؟ ما هذا ؟؟

 !!!!!, أ سهر طوال الليل ألجد كركوز  ما أشقاني 

أخد يضحك بصورة هستريية وهو يحرك الدمية املعلقة بالخيطان بني أصابعه ,  

ة على شكل نجمة التقطها بلهفة , توجد عليها سقطت من الدمية قطعة ذهبي

كتابة ... ضعها داخل الصندوق و ثبتها جيدا حني ثبتها تحولت الدمية إىل حقيقة 

هذا أنا .. وكأنه مرآة تعكس صورتي . اقرتب منه .. اآلن جاء دوري للعب بك 

دفعة إىل داخل الصندوق فسقط يف دوامة ... حاولت النهوض لم استطع دهشت 

ما رأيت جسدي , فهو دمية كالتي أخرجتها من الصندوق , حاولت بكل حين

طاقتي أن انهض و أخريا وقفت , كان املكان مظلم تقدمت بخطي متعثرة رأيت 

نور و كأني رأيت الحياة, أسرعت بخطواتي , غرا الخوف قلبي ! تسمرت يف 

وع مكاني هذه مقربة ألعاب كلها دمي محطمة , أدركت مصريي أغرقت الدم

عيني و تسللت ترانيم حزينة إىل أذني تتبعت الصوت وجدت دمية على الرف 

 األلعاب . 
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 مرحبا هل أنت وحيدة ؟ 

 نعم أنا و حيدة لقد تركني حبيبي . 

 أكملت ترنيمها هال توقفِت , ما اسمك ؟

 اسمي ياسمني , أنت حامد !  

 حامد : هل تعرفينني

قد كان متعلق بك كان يراك كل ياسمني : نعم , فأنت السبب يف فقدان حبيبي ل 

 شيء يف حياته . كنت بالنسبة له النجاح و طريق الشهرة. 

 حامد : ساعديني بالخروج من هنا و أعدك بأن أعيده .

ياسمني : حسنا أكتب عنوان منزلك و ادخل بالصندوق , ستعود و يرجع حبيبي.  

 حامد : هل معك قلم 

 ياسمني : نعم , وهذه ورقة 

 ياسمني ا عدك حبيبك سيعود قريبا ..... حامد : وداعا يا

 ويف طريقة إىل للصندوق ...  
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أنا لست أحمق هذه فرصتي الذهبية حامد التعيس لم يحقق أحالمه طوال 

( هو رقمي الجديد هيثم ممثل الكل يحبه منزله يف غاية 770السنوات املاضية ,)

( رقمي بعد  133كون األول دائما لن يكون الرقم) الروعة و زوجته الجميلة ليلي, سأ

 اآلن .

 تمت

Emano Blueec 
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 "مجيعهم يومسون" 

 سم .. الو   ذاكوجدت نفسي على بعد خطوتني من  فجأة      

 فيبتسم .. ..وسم واضحة .. ُي الصورة جد  

 .. سمو  يحسدونه لهذا ال 

 !!يختفي يف العتمة و  يرمونه باملباركات .. 

ما يجعلهم يبدون سعداء ؟ .. أم مجرد هو  سم هل هذا الو  : حدثت نفسي   

 عليه ما يجعلهم كذلك؟ ..حصولهم 

 ؟ .."  يآن"  م أنه أسيستمر هذا التأثري هل يف العتمة  و

 .. ة خانتني قدماي ألتقدم فقط خطوتان  !!فجأ 

 .. ! ني لم أنتبه أصال ال أدري كيف وصلت لهذا املكان ..عَل 

 .. !!سم و  امتالكالكل حولي يتدافع نحو تلك اللحظة .. لحظة 

 يلتهمون خطواتهم بنهم شديد .. 

أتاني صوت من خلفي يقول : ف( ..  همستأتى بي إىل هنا )لكني ال أدري ما الذي 

  ؟  ابتساماتهمألم تري الكل يجب أن يحصل على وسم "  سنة الحياة  " هذه
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 هدرألنني ُأ !  فعتلكن دُ  .. تجمدت يف مكاني دون حراك ..أنت جد محظوظة  

ثانية قبل الثانية التي تليها وقت البقية التي تليني .. يتمنون أن يوسموا يف هذه ال

ت أمشي عكس الوفود .. سم ظهري و بدأكنني لم أتحرك بل أعطيت للو  ل..

شفق و البعض ُي شككون أنني سليمة ..حاولون منعي .. ُييُ  ..  بازدراءيرمقونني 

فقط .. أريد أن أبتعد عن ذاك الوسم قدر  لكنني تابعت املضي دون توقف .. علّى ..

 .. فقط .. أحبذ أن أسري يف طريق بإرادتي على أن!ال أدري   ..؟.. إىل أين  استطاعتي

 .سم ثم أبتسم ..فأو سم أجد نفسي أمام و  

 تمت                                                                                           

 

Nadjwa La Joie 
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 "خطاب أخري" 

  ... نإليك يا من تقرأ هذا الخطاب اآل"

 

فتى بحبل قصري أمامك من سقف غر ةدالن ُمتعنى أننى اآلقراءتك لهذه األحرف 

..ال أعرف هل تحللت جثتى بعد أم ال ..ولكننى هنا ..ليس بفعل  ة..وقد فارقت الحيا

ن أئل عن قصتى...سأحكيها لك وأتمنى تتسائل عن السبب ..تتسا .. فاعل سواى  

 ..يتسع صدرك لها 

فى بعض  ة.أنت تعرف أن املؤثرات الزم"صدقنى تمنيت أن أرويها لك بنفسى .

 األحيان "..

 ةمكتوم ةابتى لهذا الخطاب تفى إليصال صرخن ..كتتفى بالغرض اآل ةولكن الكتاب

 ةإىل مرادهم ..صرخال أدعهم يصلون كتمتها حتى  ةداخلى منذ أمد بعيد ..صرخ

 ...لكننى عرفت قواعد لعبتهم فلعبت بها  ةأرادوا سماعها وبشد

 سألنى من هم ؟ ًت

 أليس األوىل أن تسألنى من أنا ؟
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لهم ..وهذا يعنى  ُمهمة التحديد ..ولكننى أصحبت غري أنا "ليسا " ال أذكر عمرى ب 

  ... أنى قد تجاوزت الثالثني من عمرى

ت معرفتى أبدا وسأخربك كل شئ معرفه من هؤالء ؟ ..رويًدتسألنى وتتعجل فى 

الدار وأخذتنى إىل حيث يجلسون  ةكان عمرى عشر سنوات ..جاءت مدير بهم حني

  ..ن ؟وقفنى عن السرد اآلملاذا تُ وأخربتنى أن هؤالء هم أهلى الجدد 

فرغبتى فى ، عذرا منك ..وه نسيت أن أخربك عن الدار التى كنت أعيش فيها؟ أ

 !قليال  ةنهاء حياتى من بعده تجعلنى متعجلإنهاء الخطاب وإ

الدار  ةتقول مديرا غريها ا لأليتام ..نشأت فيها ولم أعرف ىل مكاًنالدار هذه كانت داًر

وم بتشغيل بعض املؤثرات االن وتق ةدونى "يستحسن أن تتوقف عن القراءأنهم وج

 .... بكاملها  ةحتى تعيش اللحظ ملوسيقيةا

ا ..وضعنى أحدهم أمام باب الدار ودق ..برقها ورعدها مخيفان جًد ةممطر ةليل" فى 

يرغبون  ةئزواج شرعى ولست خطي ةمفادها أننى ابن ةوجدوا معى رسال..جرسها 

 ة" وقالوا أنهم سيعودون ألخذى مر شكل فارقافى التخلص منها "كما لو أن هذا سيُ 

الدار أفضل وغريه ..عشت  ةيان أحوالهم وبعض الهراء عن أن حأخرى عند تحس

تبنوننى ..عندها "ليون" إىل الدار لي ةألمل حتى وصلت إىل يوم جاءت عائلعلى هذا ا

دار مدام "سميث" أمام هذه ال ةأجلستنى مديرأهلى ال رجاء منه  ةعرفت أن أمل عود

رجوت  .. نفرت منهم بمجرد رؤيتهم كرهتهم وبقيت أكرههم طوال حياتى ةالعائل
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ا أال ترسلنى معهم ..ولكنهم كانوا قد قدموا مبلغا "سميث " وبكيت لها كثرًيمدام 

  ... ا من املال مقابل أن يحصلوا على  كبرًي

التى  ة..وبالتجارب العلمي ةن بالشهروسي كانا مهو ةمن بمعنى الكلي كانا مجنون  

 ةحيااعتربونى فأر تجارب وعشت يجروونها وكنت أنا فأر التجارب الجديد لديهم 

يشائون ..كانت صرخاتى فى  الفئران ..يضعوننى فى قفص ويخرجونى منه وقتما

تسعدهم وأصبحوا ينتشون بها ..فعرفت أن كتمى لها سيغيظهم ..فكانوا  ةالبداي

حساس بكل شئ وكنت أزداد فى الكتم حتى فقدت اإليزيدون فى التعذيب 

ن فقط اآل .. معالجتى ال روح فيها ..أصبحت هيكال عظميا بدأوا فى ةأصبحت آل

 .. ةفى مجال االعصاب والخاليا الحسي انهم يعملون .. تجاربهم تلك ةفهمت فائد

حساس ويعملون على إعادته مره أخرى ..شئ من هذا القبيل بدأوا يفقدوننى اإل

..ألبسونى  ةىل تتحسن ..وضعونى فى غرفه آدمي فى معالجتى ..وبدأت معاملتهم

التى يعالجونها  ةاليتيم ةالفقري ةللعالم على أننى الفتا..أخرجونى أحسن الثياب 

ال أنا ..أنا من إالطيبني ..وال أحد يعرف حقيقتهم ..ظهرا للعالم بمظهر العاملني 

وتم  ُأقيمت الحفالت لهم ةاربهم وعذابهم لعشر سنوات متتاليعانيت من تج

أمام الناس  ة..كانا يعاملننى أحسن معامل ةكثري ةتكريمهم من قبل جمعيات علمي

لتسليه السيد ليون  ةلديهما ..وأحيانا وسيل ةكنت خادمللمنزل .. ة..ولكن عند العود

..فقد مر بى ما هو أكثر بكثري  ةشئ ..لم أعد أشعر بألم وال معانا..لم أعد أشعر ب

..تعرضت  ...استمر مايسمونه العالج والزهو والفخر به مايقارب الخمس سنوات
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حتى جاء هو..اعتربته منقذى  .. يها ألضعاف ماتعرضت خالل العشر سنوات األوىلف

 ةأخرى ..بدأت أحس أن هناك حيا ةوأحببته ..معه بدأت أشعر مرأحبنى  .. منهم

أخرى غري هذا القفص الذى أنا فيه كان مساعدا للسيد ليون ..لم يكن على علم 

ا وطلب ا وأحبنى جهًرأى شئ ..أحببته سرً  بما يحدث ولم أكن أستطيع أن أخربه

ولكن "إدوارد" كان ا ...ا شديًدمنى الزواج ..وعندما أخرب السيد ليون رفض رفًض

..وبرغم طرد السيد ليون له ..بقينا على اتصال ببعضنا البعض  ةا بى بشدمتمسًك

فاه عن و ةالحوادث فى الجريد ةصفح ةأت فى يوم من االيام خرب فى نهاي...حتى قر

نظرت إىل السيد ليون ...فعرفت أنه الفاعل  ..ةعالم "إدوارد فريد" فى ظروف غامضال

مرت بعدها األيام وأنا ال أعدها ..جاوز عمرى الثالثني وأنا فى ذات املكان ..لم أحاول 

يوم من األيام  لوضعى هذا حتى رأيتهم فى ةومستسلم ةقيت مستكينالهرب ..ب

 ةحامل ةى بنفسى..دخلت وعلى وجهها ابتسام..ذكرتن ةصغري ةيدخلون ومعهم طفل

 عانى ماعانيته ..بأن حياتها هنا ستكون النعيم بذاته لم أتمكن من تركها ُت

لم أتمكن من تركها لتشرب من نفس كأس املرار الذى شربت منه ..بل وتجرعته 

ولكن  ةم وبدأوا فى تجهيزها لتجارب جديدمخلوطا باألسى والذل واملهانه مرت األيا

 ةستموت مع أول تجرب .. ةلى الدماغ ..لن تتحمل هذه الصغريكانت ع ةهذه املر

تمكنت من تهريبها ..أرسلتها  ... كهرباء تدخل إىل دماغها ة..ستموت مع أول شحن

"إدوارد "  ةايتى ...فقد أرسلتها لها بعد وفاالتى تعرف حك ةحيدإىل أم "إدوارد " وهى الو

خربتها أنا وأخربتها بقصتى تعرف من هو قاتل إبنها ..فأ أال...كان من غري العدل 
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 كان أوفر ة.تخوننى الظروف ..ولكن حظ الصغري..كلما حاولت أن أهرب إليها . كاملة

ى إىل أم "إدوارد" وتأكدت من أنها ستحظ ةمن حظى ...تأكدت من وصولها سامل

ستتزوج من .. ة..ستحظى بتعليم ووظيف ةبمستقبل أفضل منى ..ستحظى بأسر

بحثوا عنها فى كل مكان  .. تسميها "ليسا" تيمنا بى ةجميل ةتحب ..ستنجب طفل

..بداخلهم يعرفون أننى من قمت بتهريبها ..كانا سيقتالننى على أى حال ..وكان 

وصلنى تأكيد وصولها أثناء كتابتى هذا  ... أوال ةلطفليجب أن أتأكد من وصول ا

أموت ..سأعيش  ع فعله مع نفسى ..أظننى لنالخطاب ..فعلت لها ما لم أستطي

 ةننى كنت موجودأ.االن يمكننى أن أموت وأنا أشعر بعينها . ةفيها ..وأرى الحيا

ن بعد أن عرفت واآل " ولكننى " ليسا..هنا ..ولم أكن مجرد فأر تجارب  ة..كنت حي  

  ..؟ ةأخري ةصتى ..هل يمكننى أن أطلب منك خدمق

 . " املجرمني ..يجب أن يناال عقابهما ..فقط هذا ما أريده ق هذينانشر قصتى ..الِح

وهما ليون  ةا" األخري ونظر إىل السيد والسيدخطاب "ليس ةأنهى املحقق "جاك " قراء

"إدوارد" عنهما ..تمنى فى داخله أن يجعلهما يمران  ةمكبالن ..بعد أن أبلغت والد

يقتص منهما ويعاقبهما بكل مامرت به "ليسا " ..ولكنه متأكد أن القانون س

 .بمايستحقان ..وإن لم يحدث فسيكون هو بانتظارهما ..ليؤدى حق "ليسا" عليه

  . . .تمت 

EsRaa ElashMony 



 تألق خفاجي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             إقرأني         ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (أنا رجل دينقصص )

 

 "أنا رجل دين" 

مشيت ببطء نحو املنرب وماليني العيون تراقب كل تحركاتي برتقب شديد وألزيد 

درامية املوقف تعمدت ان اتباطئ اكثر متلمسا العمامة السوداء فوق رأسي تارة 

وماسحا يدي املتعرقتني بجلبابي األبيض تارة اخرى وانا اراجع كالتلميذ النجيب 

 خطبتي خشية أن أنسى حرفا 

عتليت املنرب املذهب املرخرف برتف مبالغ فيه تحشرج صوتي قليال قبل أن أبدا أ

 بالكالم 

السالم عليكم أيها األخوة والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد واله ^

 ^اجمعني

 أرتفعت األصوات بالصالة على اشرف خلق اهلل 

امور السياسة  وكالعادة بعد هذه املقدمة ينطلق لساني تلقائيا بالحديث عن

 وأستنكار الهجمات األرهابية التي تجتاح البلد منذ سنني دون أن تجد رادعا 

الجميع هز رأسه موافقا حني تكلمت بكل ثقة وعاطفة لنبذ الطائفية وواملصالحة بني 

 األحزاب 

 لكني يف ذاتي 
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 ابتسم رغم لهجتي الشديدة

 *يالهم من منافقني

 يالهم من كاذبني 

 لبيالهم من ثعا 

يف تفخيخ  ممن اهلل أن يبارك سعيه يطلبونو مصطنع الجماعة بخشوعيصلون 

 الجامع او السوق الفالني طمعا بالجنة ونعيمها*

 لست بهذا أضع نفسي فوق بقية البشر ملجرد كوني شيخا كبريا

 نحن بشر كلنا على خطأ 

 ال تلم مخطأ لم مجتمعه قبل كل شي 

نا أدير راسي كالطري لكامريات األعالم الجائعة أستمرت الخطبة لبضع دقائق اخرى وأ

ترصد بال كلل وملل كل حرف والتفاتة رغم كون الحديث ممال بال فائدة مستهلك 

 اللهجة فارغ املعنى 

 ال بأس ان أعطيهم بعض الوعيد واالمل الكاذب اليس كذلك؟؟

يف  كنت على وشك أنهاء الخطبة بعد أن اكدت كعادتي الحفاظ على اداء الصالة

 وقتها والدعاء لجيشنا املنسحق عسى ان ينتصر بعد سنوات أو قرون
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حينها تقدم احد املصلني بجلباب أسود مسببا ضجة يف الصفوف الخلفية يف الصحن 

 الشريف 

 تقدم متعذرا بحجة ان يود أن يصلي خلف الشيخ ولو ملرة يف حياته 

 اتاح له الجميع ممرا للوصول خلفي 

 ستعددت للسجود بدأت بالتكبري ثم ا

 هلكن صوتا ما هز اعماقي لكمية الحقد الذي تملك

 ^هل تذكر سجى يا شيخنا هذه ألجلها^

يف أقل من لحظة سطع ضوء سريع تبعه انفجار هز اركان املسجد هزا بدأ كل شي 

 يتداعى 

 كثريا ماكنت أقرأ عن املوت ومابعده

 ء لحظة املوت هذاان املرء يرى حياته بكاملها يف جز عندها ايقنت تماما

 لحظة

لحظات مشوشة لوالد يبكي من الفرح ممسكا بيد مرتجفة  ورقة تجعدت من كثرة 

 تنقلها بني االيدي

 هناك وسط غرفة استقبال الضيوف البسيطة 
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 انقطع نفس والدته من الهالهل والتكبري 

 اجتمع معظم اهالي القرية يف باحة منزلهم االيل للسقوط 

وهم يتناقلون بعيون مذهولة ولسان عقدته املفاجأة عن حصول ابن قريتهم املتواضع 

 على الدكتوراه يف الشريعة

 املتعلم الوحيد ابن املزارع الجاهل 

الجميع صفق وصلى على النبي وشكروا اهلل الذي انعم عليهم بمتعلم يتفاخرون به 

 نريان الغرية  بهم امام القرى االخرى لتشتعل

بة لي كنت كالتمثال بال حركة بال رمشة عني لست مهتما بهذه الركتوراه بالنس

 السخيفة 

الجهلة على العمل يف  هؤالء املهم اني حصلت على مرادي ولن يجربني احد من 

 الحقل تحت الشمس الحارقة والصقيع الذي ينخر االبدان

 وامر ونواهي وكنت قد قرات القران ستا وثالثني مرة وحفظته غييا بكل مافيه من ا

 استطيع بكل سهولة 

 وتذكرأاستحضار اي اية منه بال دقيقة تردد 

 لكن العاصمة سحرتني رغما عني 
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 الحقد ينمو بداخلي ليصبح وحشا جبارابدأ 

 حقدت على قريتي واهلي والعالم

 ملاذا؟؟

 من أعطاهم الحق لحبسي طوال هذه السنني يف سجن من الدين املزيف؟؟

يني الجميع مبتسم رجاال ونساءا يجلسون يف املقاهي بكل أريحية يبنما هنا امام ع

 بدون خوف أو تحسيب 

 من دون أن يعريوا انتباها ألحد و

 من دون احساس الذنب القاتل الذي كربنا عليه كلما حادثنا فتاة يف القرية 

 مرا امامي للتو عاشقان متشابكا اليدين يضحكان بكل حب

 ا بعيني كالجائعوانا اتتبعهمابتسمت بحسرة 

 علمونا هناك أن الحب من أكرب الكبائر 

 علمونا أنه منفذ للشيطان 

 التي ال تسعها موسوعة لتعددها يضعف العقل ويجلب العار اىل اخره من الفطائع

 شعرت باألختناق وكأن هواء األرض ال يكفيني 

 وددت ولو يساعدني صوتي حتى اصرخ ليسمعني الجميع
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 س *كذبوا علينا يا نا

 اجربونا على العيش كالحيوانات 

 جردونا من أبسط غرائزنا*

 لكني لم أقدر حتى على الحركة اال بصعوبة بالغة 

 يومها بكيت طوال الليل 

 م والحقد عصرا ال يطاق وكأني  احتضر لعصرني اال

عندما عال صوت ينادي للصالة من بعيد مسحت وجهي وكاني افيق من جلسة 

 تعذيب استمرت طويال

 ؤضاءت بحركات اليه كررتها طوال حياتي وصليتت

ي يوم ملدة خمس عشرة سنة ولم يكن عقلي وال قلبي معي منذ ذلك اليوم وال ا

 التالية

 تمت

 

 تألق الخفاجي 
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 "السهم األسود" 

لست عند النافذة ارقب قطرات املطر وهي تتساقط بقسوة على ارض باحة ج

 ....منزلي

 

 ...هكذا هي الحياة قاسية ملن تركها تقسو عليه

 

  ... تذكرت ذلك اليوم

 

 ..لقد مضى على تلك الحادثة خمس سنني

 

 ...الربيئةنظراته  أتذكرسنني وما زلت  خمس

 

 ...املنزل أرجاءخمس سنني وما زلت اشتم رائحة عبريه يف 

 

 ..تمحوه من ذاكرتي أنخمس سنني لم تستطع 

 

 ...فيه كلماته... سكناته... حركاته... كل ما
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 ...كل جزء من هذا البيت يذكرني به

 

 ...ه... يذكرني بأحشائيكل نفس يدخل صدري ... يعتصر 

 

 ...ذهب .. ذهب ولن يعود

 

 ...كان طفال صغريا.. لم يتجاوز السنة

 

 ..ذهبت أينمايبحث عني ويالحقني 

 

 ...باستمرارعيني  إىلينظر 

 

 ...تلك العيون الرباقة أجملما ... آه

 

 ...وأخباركم تروي حكايات وقصٍص ... آه

 

  ..التي يشعرني بها وجوده.. اآلمان.... نظرة الطمأنينة... نظرة ءة هي نظرة الربا
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يسلبنيه من شدة  أن أخافشاكرًة املوىل على هذه النعمة... و  إليهكنت هناك انظر 

 ...تعلقي به وخويف عليه

 

 كان هناك يجلس على سريري... 

 

 ....... ملكته... وحارستهأمهكان هناك يجلس ساكنا مطمئنًا... فهو يف حضن 

 

 غفل الحارسلكن غفل الحارس يا قرة عيني... 

 

 ...كنت هناك.... لكني ذهبت قليال... غبُت ثواني

 

 .... األرضفسمعت ارتطام شيء على 

 

 ...هلعت .... ألرى صغريي... صغريي

 

 ......وكان يصيح ويصيح... يصيح بألم... يصيح بحرقةاألرض إىلوقع من السرير 
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 ..... تنيتركملا  أمي... أنقذيني أميانجديني...  أميولسان حاله يقول 

 

 ...سأفقده... دعوت ودعوت  أنياشعر  وأنااملشفى  إىلبه  أسرعت

 

 ....بكيت حتى جف دمعي

 

 ..التشخيص كان فاجعة لي... صدمًة حقيقية

 

 !!!نزيٌف داخلي يف املخ

 

 ... ... هل يعقلاألطباءاستغراٌب من 

 

.فيحدث .السنتيمرتات يسقط طفل عن سريٍر لم يتجاوز ارتفاعه  أنهل يعقل 

 !!!نزيف

 

 ...الصغري رأسهالعمليات... وُفتح  إىلالهلع واالستنكار... أدخل رضيعي  أجواءوبوسط 

 

 ....ليوقف النزيف
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 ...يا اهلل ... يا اهلل تمضي الدقائق وكأنها دهور

 

 !!!تنغز يف صدري سكاكنيوالثواني 

 

 هل ستنجح العملية...هل سينجو؟؟؟

 

 ... البشرى جاءت وبعد ثالث ساعات من االنتظار

 

 ....العمليةنجحت 

 

ذلك الشعور... وكأّن سهمًا اسودًا نزع من صدري....بالرغم من الِم  أجملما  آه...

 ...انه شعوٌر مريح إالنزعه 

 

 ...لكنه نزع من صدري

 

  ....أخرىغرز مّرة لُي
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 ....رضيعي يف غيبوبٍة ال نعلم مداها رؤيةعند 

 

 ..شمس نهاري بني الصغري... قرة عيني....

 

  ....برؤيتهدخلت أُلكحّل عينني 

 

 ....وجه منري... صغري... كيف استطعت تحمل هذا العناء يا صغريي

 

 ....إلي... فال يلتفت إليه أتحدث.. أناديهبطيئة..... عيونه مغمضة ... أنفاسه

 

 ؟؟؟؟أنت أينابتساماتك...  أينحركاتك...  أينبنّي ...  أي

 

 ....أنتفهذا لست 

 

 ....يطمئنوناوضعه خطري... واألطباء ... لم 

 

 ...االنتظار أصعبانتظر ... وما  وأنا
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 ...... ويبتسم ليإلييستيقظ فينظر  أنانتظر 

 

عشر سهمًا..  أربعةكالّسهام... كل يوٍم يمضي ُيغرز سهٌم يف صدري ...  األياممرت 

 ...ولم يستيقظ

 

  ...ويف صباح اليوم الخامِس عشر.. كانت القاضية

 

 ...موٌت سريري...دماغ معطل.. وقلٌب ينبض

 

 ...اتخذ قرار قتله أن أرادوا

 

 ....عن قلبه حتى يقف هذا القلب الصغري األجهزة سريفعوالنجاته...  أملال 

 

 ...قلَب صغريي... ال... ال.. ال ُأوقفكيف اتخذ ذلك القرار.... كيف 

 

 ...إياهالو بقي يف قلبه نبضًة واحدة ما سلبته 

 

 .. .لعل اهلل يبعث فيه الحياة... ويستيقظ
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 ...بقتل قلبه.. وقلبي يرفض... ويرفض  إقناعي محاولنيمرت الساعات 

 

 ...علَم قلُب ابني حال قلبي... فقرر ان يتوقف لوحده

 

 ....ويعفيني من اتخاذ القرار

 

 .....جثًة بال حراك أصبحمات صغريي.... 

 

ُمغسله... ليغسّل جسده  إىلالباردة... وسلمته  حملته بيدي هاتني... قبلت جبهته

 ...الطاهر الصغري

 

 ....طائرا... حرا طليقا أصبحتَ اذهب يا حبيبي ... اذهب يا صغريي... فقد 

 

 ....وتركتني وحيدة انزع السهام من صدري... سهمًا سهما

 

 ...نزعت سهام صدري... لكن لم انزع جروحي
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 ...أوجاعيولم يغسل املطر.... 

 

 ......الحبيب أيهاوامللتقى الجنة 

 

 اب يرقد بسالم(القصة واقعية; وابني اآلن تحت الرت)

 تمت

Lama Mafg Bshabsha 
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 ال تنتشر"" 

 

 

 

 اإلهداء

إلى سؤالي الذي ظل عالقا" كما العجز في ساقي إلى من أهدتني حلما" عشت  

دهرا" أهرب منه إلى من أورثتني حزنا" أكبر من أن أقوى على حمله إلى من 

تركتني أنزف بعجز هنا وأنا أمللم حريرا" تركته لي إلى فراشتي التي غادرتني 

 !بسرعة مخلفة بقايا رجل ، وش يء من عمر يأبى أن يرحل

 إحسان درويش " 
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 وكيف نعود ..

وملعة عينيك يف احلزن خنجر يقطع نياط القلب وال زلت من عينيك ...  

 أخجل وأنت برغم هذا احلزن ... أمجل 

 والزلت أجهل.. كيف أحبك كل هذا احلب ... وأرحل !

 وأمضي بعمري بعيدا" بعيدا" 

 وقليب يظل وحيدا" وحيدا"  

 رتقنا ؟ " يعنفين ألجلك ..ويسأل: ملاذا اف

 جمال سليمان

 

 

يا -لطاملا كنت الفتاة األجمل التي رأيتها يوما" ،كنت تخجلين حين أقول 

وأنهمك بعد قولي في مراقبتك وأنت  -ياصغيرتي-وتغضبين حين أقول  -جميلتي

ترمقينني بنظرة خاطفة بعينيك الصغيرتين العسليتين في حين تعتلي وجنتيك 

ي أربعين يوم فقط ... أدمنتك ،عشقت كل آثار حمرة لخجل أو .. لغضب ! ف

تفاصيل وجودك، شعرك البني الذي ينسدل بلطف ليجاور كتفيك الصغيرين 

كفيك وأصابعك الصغيره النحيله املحمله باألسئله حركة شفتيك حين 
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تنطقين حرف الواو لطاملا أضحكني ،حين تمطين بهما كما لو أنك تلفظين 

البريئه وتلك الخبيثه التي تسخر من جهلي  نوتة موسيقية مطوله .. ابتسامتك

 ففي دستورك علي أن أعرف كل ش يء وقد كبرتك بثالثة وثالثين عام !

 

أعلم -تأخرت .. -أنا أتيت ... تقولين هذا بأنفاس متقطعة جراء ركضك إلى هنا -

،أنا آسفه، لكن نسيت بعضا" من أسئلتي التي دونتها البارحه، كانت بهذا 

لي ثمانية من أصابعك النحيله وحين كنت أراجعها في طريقي  العدد .. تمدين

اممممم .. تسبقينني القول -إلى هنا وجدتها.. وتمدين لي خمسة منها فقط ! 

سآكل رأسك بأسئلتي،كما -وأنت تضحكين بينما اليزال صدرك يعلو ويهبط : 

أنس ى تأكل دودة القز أوراق التوت بنهم .. تردفين: انتظر إلى أن أجلس ألال 

 أحدها ، وتمدين اصبعا" نحو فمك الصغير مشيرة .. هسسس!!

 

أراقبك بصمت ، كي ال أنسيك أحدها ! وحدها أصوات أنفاسك املتقطعه تمأل 

املكان، وحركة صدرك يعلو ويهبط تثير في نفس ي شوقا" لتعب كهذا التعب 

حق الذي يعتريك ! تذكرني هيأتك بذاك اليوم حين أتيت مسرعة كاملعتاد تال 

تأخرت اليوم يا دودة القز -إحدى قدميك األخرى ما إن وصلت حتى قلت لك: 

! أطلقت قدميك للريح .. لم أرك لليومين التاليين عدت في الثالث إلى التلة التي 

أعتدنا اللقاء عندها حين اقتربت أخذت تتصنعين البطء في مشيتك وكأنك 

ا طيلة اسبوعين غير حافلة لوجودي جلست تحت الشجرة التي احتضنتن

فسطوت عليه .. سطوت -عقبا تعرفي بك او تعرفك بمكاني الذي أختلي به 

وأصبح مخبأنا السري كما يحلو لك تسميته ، ال مكاني!! جلست  -على قلبي

 بعيدة عني ، كان مشهدا" غريبا" ما ألفته منك
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أنت تكرهني ، أليس كذلك ؟ قلت ذلك ونظرة الحزن في عينيك أكبر منهما -

قلت -ما هذا السؤال؟ -لت ذلك وشعرت أني األكثر أملا" بيننا لتصديقك هذا ق

لي يوما" الكذب ش يء س يء، وقلت علي أال أجيب على سؤال أحدهم بسؤال ! 

انظر إليك والحيره تلفني كما يلفك الحزن متى كبرت وبدأت تحفظين ما أقول 

قول -ر قلبي ويدميه )ال بالطبع ال أكرهك تنظرين إلي واأللم في عينيك يعتص-! 

وهللا .. بحبك وكتير ( تقتربين مني بقدر ما -قول وهللا ما بكرهك -وهللا -وهللا .. 

انت .. قلت إني -أنت؟ لكن من قال هذا؟ -أنا لست قبيحه -ارتحت بقسمي 

دودة قز.. وقد رأيت صورا" لها إنها خضراء قبيحه ! ضحكت يومها ملء شدقي 

غزيرة ، بينما كنت تتأففين من ضحكتي اعتلت  وانهمرت الدموع على وجنتي

 حمرة الغضب وجنتيك الناعمتين

 

ألهذا غضبت ولم تأت ليومين ؟ نعم .. ال ... أحدهما نعم واآلخر ال انظر إليك -

لو سمعت صديقاتي هذا اللقب لسخرن مني طيلة العطله -منتظرا" املزيد 

فهمت .. إذا" مسألة كبرياء هي الصيفيه ، وألخبرن الجميع في املدرسه الحقا" آه 

هي ليست -، ابتلع ضحكة كادت تغدر بي واستبدلها بسعال مصطنع ألخفيها 

لونها يشبه .. وأهمس مخبأنا السري .. ثم إنها تحول فراشة  -دودة القز-قبيحة 

جميله. أخذت يومها تحملقين بي بعينيك الصغيرتين وكأنك سمعت أمرا" 

واليوم -ل أي ش يء مهما كان بسيطا" وساذجا" عجيبا" ، مذهل كان ذهولك حو 

أمي منعتني من الخروج قالت أني متعبة من اللعب هي -الثاني .. لم الغياب؟ 

ظيم البراءة التسمح لي بالركض.. استدركت ما قلت كما لو أنك بحت بسر ع

لن -ال تقل ألمي أني ركضت -ن أن تخفي اضطرابك مفي عينيك كانت أكبر 

 وهللا مابخبرا (-قول وهللا ما بتخبرا -وهللا .. -وهللا .. قول -أفعل )

هببت بعد ذلك واقفة ، شرعت بالركض لكن ابتسامتك طمأنتني أنك مازلت 

-صديقتي الصغيره وأني سأراك غدا" وقفت قبل أن تكملي نزولك عن التلة 
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سأسخر -وصديقاتك .. ماذا عن سخريتهن؟ تضحكين -ادعني .. دودة الفراشه 

ن لجهلهن أن دودة خضراء تحول فراشة جميله اختفيت بعيدا" قبل أن منه

أجد ما أقول ال أعرف لم أحبك ال أعرف ما أحب فيك بالتحديد أفضولك 

الذي ال حد له ، أصوتك الرقيق وحركة كفيك الصغيرين وعينيك حين 

تشرعين بعد األسئلة على أصابعك مراقبة اكتمالها بنظراتك ؟ أذكر يوما" 

لدي هذا السؤال فقط ومددت لي -" وحيدا" حمله اصبعك الصغير سؤاال

أبي قال : إنك كاتب كبير ، إذا " أنت تعرف كل ش يء أليس كذلك ؟ -اصبعك 

ليس -ابتسمت كعادتي .. فأنا ال أملك أمام أسئلتك التي أحب إال أن أبتسم 

كل ش يء ، لكن إن احتجت معرفة ش يء سأساعدك .. هذا وعد . يومها أخذت 

جوابك الوحيد حملته على اصبع السؤال وذهبت به إلى البيت بعد أن انتزعت 

 مني قسم أال أخبر أحدا" أنك تركضين !!

 

حقا" ... -سأمنحك لقبا" -بالطبع -ألست صديقي ؟ -في اليوم التالي .. جئت: 

دودو !! تقولين هذا وانت تمطين بشفتيك -يسعدني هذا ، ماهو ؟ تهمسين ... 

وماذا يعني هذا ال دودو ؟! -او أضحك لشدة استغرابي ... عند نطق الو 

أال -تتجاهلين ضحكتي وتنشغلين بتعبير الدهشة الذي ارتسم على وجهك .. 

تعرف ؟ أنفي برأس ي مشيرا" ال دهشتك تتحول سعادة غامرة ، تعدلين 

جلستك ألكثر من مره بينما التفارق شفتيك تلك االبتسامة الخبيثه الجميلة 

سأخبرك .. البارحه وضعت مخطوطا" -تلك املالمح .. وأشتاقها !  بت أعرف

بأسماء الحيوانات وكتبت املذكر منها واملؤنث انظر إليك باهتمام يرضيك 

إنه حي -ال تهمسين أكثر .. -هل تعلم ماهو املذكر من حية ؟. -فتتابعين همسا" 

 ومذكر زرافه ... زراف ومؤنث حوت .. حوته !!-اممم -!! 

 



 هال هيثم رجب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقرأني                      ||  رقائق                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                (ال تنتشرقصص )

 

وأيضا" ... ماذا تعرفين !؟ تقتربين أكثر .. يزداد -حاول جاهدا" أال أضحك .. أ

دودة القز -همسك ويزداد بعدها خطورة املعلومه أو كما تسمينها.. سر !! 

..فكرت في االسم املذكر منها فوجدت دود .. لكني قبل أن أنام راجعت 

أخر حتى مخطوطي فوجدت أن دود هو جمع وليس مذكر سهرت حتى وقت مت

رائع قلت ألبرر -أدركت أن االسم املذكر من دودة القز ... هو .. دودو !! 

هذا -ضحكتي الطويلة بعدها وإال لن تغفري لي أبدا" وربما نالتني قطيعتك 

-ال )-لن تخبر أحدا" بسري صحيح ؟ -رائع .. أنت عبقريه يا دودة .. الفراشه ! 

حدا( ابتسمت لي ذاك اليوم برض ى تام  وهللا ... وأستدرك .. مابخبر-قول وهللا 

كما تفعلين اليوم وانت محملة بأسئلتك الثمانيه على أصابعك كانت جامدة 

 أصابعك وجامدة عليها نظراتك كما لو أنك تخافين أن يضيع أحدها

 

هيا... هات أسئلتك الثمانية وأمد ثمانية من أصابعي مثلها .. تمدين لي اصبك 

الدودو .. هل يحول فراش أيضا" -لت أنفاسك مضطربه: األول ..وتقولين وما زا

، أم وحدها الدودة تحول فراشة ؟؟ ما إن أنهيت السؤال حتى دخلت نوبة لم 

أدر ماهي تركت آخر كلماتك معلقة في الهواء..كطلقات نارية التزال تترصدني 

 قول وهللا ما بتخبر ماما إني ركضت .. إذا قلتال ما-وتفتك بي أينما حللت )

تتحدثين !؟ أنتفضت أهز جسدك الصغير -بكرا -بتخليني إجي بكرا( !!! عن أي 

، أصرخ .. أناديك ، أنادي من يساعدني ، أنادي هللا في السماء لينقذك أضرب 

ساقين ميتتين .. أرجوهما أال يقتالك هنا ما آملني العجز في ساقي يوما" كألمي 

والدتك التي حمتك لسنواتك اليوم أتموتين لنوبة ربو غدرت بك بعيدة عن 

السبع ؟ أتموتين لعجز في ساقي ؟ أم تراك تموتين لقسم منحته لك أن ال أخبر 

 أحد أنك تركضين ؟!
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ماذا عساي أفعل وأنا لم يعد بإمكاني أن أتحمل أني قتلتك مرتين بقسمي ، 

وبعجز ساقين حملتهما كندب كبير لسنوات طوال !! ماعاد صدرك يعلو 

اح هو .. وأتعبني عمرا" بعد عمري أبكيك .. أبكي أبوة ضاعت مني ويهبط .. ارت

بضياعك! أبكي وفاء رحل عني بعد أن أخذ شكل فراشة وقد اعتدته جحيم ! 

أبكي عجزا" ال يركض أبكي ركضا" سرقك عنوة مني أمام عيني ... وبرض ى تام 

على مني !! اغفري لي صغيرتي هجري ملخبئنا السري اغفري لي جميلتي ضعفي 

تالوة الرحمة لروحك الصغيره فإني أخجل منها اغفري لي عجزا" قتلك .. 

 وقتلني فإني ال أملك الغفران لنفس ي !

كيف أغفر وأسئلتهم تغرس في القلب عجزا" على عجزي ! ماذا حدث؟ كيف 

حدث ؟ لم لم تتصرف ؟! موجعة أسئلتهم لفرط أملها وموجعة أسئلتك كانت 

 -.. وأسئلتهم ال تشبه أسئلتك.. جميلة كانتلفرط جمالها ال يشبهونك 

 وبريئة مثلك .. وحمقاء مثلي !! -أسئلتك

سألتني يوما" .. بعد أن سمعتني أقرأ "يبقى موجعا" " ما املوجع ؟ ملن تقرأ ؟ ملن 

 هذه القصيده ؟ 

لم أجب ذاك اليوم .. كنت أصغر من أن تعي ألمي وها أنا اليوم أجيب بعد أن 

 ن عشر !! دخلت عامك الثام

 "ال األلم ... بل مكانه بعد أن يزول مكانه الذي له يبقى موجعا" 

 لشدة ما يزول " بسام حجار 

 تمت

3/1987  

 إحسان درويش

Hala Haitham Rajab 
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 درس قاس

 

  الراجلون  اختفى قد و ليال يتمش ى كان

  خطواته يجر وحيدا

  خطوة خطا كلما

  الدنيا لعن

 فيه ولد الدي اليوم و الدهر و

 ونكدا غما الجحيم وحي من روحه في تنفخ كالشياطين الخالية ايامه كل امامه تتراقص

  الشارع حضن الى املدرسة احضان من الحياة ورمته والده توفي يوم

  امامه اغلقت التي االبواب كل تدكر

  ضلما العمل من وطرده

  فاخرة سيارة بجانبه مرت

  حسد و غبط و حقد بكل حجارة خلفها رما

 مليا داخله في ردد

  عليكي اللعنة هم وليس انا ملدا دنيا يا عليكي اللعنة
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 املهترئ  بيته تدكر

  الغبي القديم هاتفه و

 يتدكرونه ال الدين اقاربه و

  حياته ستكون  كيف غنيا كان لو فكر

 مليا ردد دائما تتفائل التي زوجته

 الحياة عن شيئ تدري  ال غبية حمقاء

  بحقد زفر و الدراهم من بقشيشه اخرج و سرواله جيب في يده ادخل

  مجددا حجر وركل جيبه الى اعادها

  فالبيت الجيع ابنائه عن الضائعة احالمه عن خياله في وحلق مضلم ممر الى دخل

  البيت ايجار على تراكمت التي اشهر ست ديون  عن

  قهصدي مع تناوبا باالمس دخنها سجارة اخر عن

  فجاة

  خلفه ومن

  حطت قد عنقه على وسكين بعنف عنقه طوقت ويد قوي  صوت

 متتالية واوامر
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  بسرعة هيا حركة اي بدون  بسرعة ماعندك كل ضع

  كتيرة افكار البرق  بسرعة مرت

  شياطينه هتافات تعالت

  يقاوم هل يفكر كان

  معه يتعارك هل

  حياته يفقد هل

  حياته تعني مادا لكن

  ش يء يحقق لم فهو

  يتدمر فقط هو

  كارملة وضعها ستتقبل كيف زوجته في ايضا فكر لكن

  يتامى سيكونون  وابنائه

  الشارع الى بهم سيرمى كيف

 بيئس ماعنده كل وقدم فاستسلم

 يائس دائما انه تدكر

 اكتر تائها بيته الى وصل
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  وجهها زوجته ندبت

   يسمع وال مليا تستفسره

 ويالط صمتا صامتا ضل

 اخيرا الكالم قرر 

 قال بهدوء و

 استحقه لكنني اسيقا درسا كان

 

 

 



 :المؤلفون

 نادر سعد

 زهراء اإلبراهيم

 دينا أحمد

 بوكرعهاجر 

 عمرو سيف الدين

 الفاروق العمري

 آيات فاضل

 بشرى أبو حالوة 

 عصمت عاصم

 لمى موفق البشابشة

 أسماء بن هني

 احمد عبد الحليم سرحان

 زينب العزمي

 شيماء يوسف

 بشرى خالد المحادين

 بشائر خليل إبراهيم

 آية أحمد عبد اهلل

 مي األشراف

 منذر والي 

 عبدا اهلل بشار ياسين

 دينا الغضنفري

 لجين خالد صافي

 زينب حجازي

 مريم جنباز

 سهام عمّار

 المعتز باهلل أحمد عبابنة

 دانة عدنان حبّال

 العايب قيس

 والء السقا

 عائشة راضي األخرس

 حياة الشقيري

 داليا محمود الصاج

 هديل الناجي

 ودّ قيس يعقوب

 غازيرنيم جمال 

 رنيم عبد الحفيظ الدوير

 هال هيثم رجب

 أماني رجب

 أيمن نصر موسى

 إيمان عبد الرحمن

 نجوى عطية

 إسراء األشموني

 تألق الخفاجي

 أحمد عبد العليم سرحان

 أمنية الصيري

 هدير محمد 

 رضا عبد اهلل

 آية الشاعر

 حبيبة شريف إبراهيم

 جين جمعة

 نبيل المنصور

 حنان وليد

 أسيل طارق عمر

 إنتصار عدوي

 إسالم عبد القادر

 غانم خلف

 غفران مديوني

 هايدي محمد أمين

 هيا فقيه

 كوثر فاضل

 ماجدة الرياني

 منال هويش

 نورا خليل إبراهيم

 عُديّ الفرّان

 عثمان الصّدر

 سميحة محمد صاري

 سارة يلمز

 غالل إلهام

 سارة صافي

 ودّ يوسف

 عفاف بن مهدي

 آالء فاضل

 نوران تاج الدين

 عالياهيفاء 

 هنادي الزوي

 سائد أبو أسد

 إيناس الليثي

 إبتسام القماطي

 حسن المبروك

 رغد حمود

 سندس حاتم

 قيصر الصالح

 هاشمي وســــــام

 ضحى الجريدة

 ســـــــــمية

 روسيل الطائي

 نور أعمر

 كوثر إبراهيم

 حسنين حيدر

 ميامي الهاللي

 لينا الشخشير

 هدير شاكر التميمي

 ريمي أحمد

 زينة صافي 

 خلود الجهني 

 بنان الفاضل

 آالء عبد اهلل

 يارا محمد

 وليد الخطيب

 صبحي نجّار

 ريم أبو داوود

 رئال القاسمي

 رغود نصري

 مصطفى برسيم

 هبة سوريا

 غادة سفيان

 دعاء الصوفي

 دعاء نبيل

 دانا أسامة الجرايحي

 عالء الدين إبراهيم

                                          هبة الطائي

 اماني نبيل رجب
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