انًقدية
هنا سأترن شٌبا من كتاباتً وتألٌفً وأخر ما خطه للمً لٌس كل ما مررت به وشعرت به
ٌجب أن ٌٌكتب ولكن ال مانع أن وجدت نفسً بٌن السطور فهنان أشٌاء داخلنا غالٌة الثمن ال
نرٌد أن ٌمرأها أحد حتى ال ٌرى الضعف داخلنا ؛؛؛
و بالتأكٌد هنان شًء خفً داخل كل شخص منا ٌحتفظ به لنفسه فمط.
معنى األسم (متى ٌرى النور)
لٌس أسما َ محددا ً لشًء ما و أنما ألشٌاء كثٌرة حصلت معً أو مع غٌري.
للمً خط هذه الكلمات بسٌطة..وبلٌغة
,صحٌحة وخاطبة .سلبٌة واٌجابٌة
 ,والعٌة وخٌالٌة .وهمٌة وحمٌمٌة .
حزٌنة وسعٌدة .هو ترجم بعض السطور فً داخلً وما شعرت به
وبعض السطور من خباٌا بعض الناس  .وترجم شًء للٌل جدا ً من الوالع .
ولكن بالتأكٌد هنان من ٌجد نفسه فً السطور السعٌدة...

وفً النهاٌة اشكر كل شخص دعمنً وولف بجانبً وشجعنً أن استمر بكتاباتً وشكري
الخاص إلى الصدٌك والمرٌب الخال (أثٌر العتابً) الذي شجعنً على تألٌف هذا الكتاب
واظهر موهبتً التً أخفٌتها داخلً

أالء احًد انًرسويي

اآلهداء

إلى كل شخص عرف لدر والدٌه وتعبهم وحبهم له
فعرف كٌف ٌرد الجمٌل ولو شًء بسٌط وعلم أنهم نعمة أعطاها هللا له فلم ٌتخلى عنهم
وٌتركهم فً منتصف الطرٌك ٌسٌرون بمفردهم وكان لهم جسرا ُ ٌمرون علٌه للعبور
وكرسً متحرن أن أضعفتهم الحٌاة
وعكازة لهم عندما ٌنحنون
ودواء لهم عندما ٌمرضون
ودفبا فً الشتاء وبرد الصٌف
لم ٌتذمر منهم وٌخجل من تصرفاتهم وطرٌمة حدٌثهم ودابما لدوة له
وعلم إن ما ٌفعله األن سٌفعله أوالده غدا ً لهٌ
شكرا ً لشخصن الرابع
وروحن الجمٌلة
شكرا ً لنً
ٌ
علمت من هم وكٌف ٌجب أن ٌتعاملوا
ألنن

سترفع المبعة احتراما لنً

رد انديٍ
أعطهم أهتماما
فً كبرهم
أعطون فً صغرن
كما
َ

االء احًد انًرسويي

يتي يرى انُور

تشعر بالتعب الشدٌد  ,دوار ,غثٌان ,أعٌاء

جنٌن فً بطن أمه ٌنتظر تسعة شهر ٌتغذى على دمها ومن عظامها عن طرٌك الحبل السري
وعندما ٌخرج إلى هذه الدنٌا تشعر األم بالتعب الشدٌد وتشعر أٌضا بالفرح الشدٌد
ومنهن من تموت لبل أن ترى مولودها ومنهن من ٌموت أبنها لبل أن ٌرى أمه
ومنهن من تربً وتكبر وتسهر لٌال ِ طوال حتى ٌصبح شابا

وفً لحظة ٌسرلهٌ الموت وتفمده إلى األبد
وكأنها لم تربً ولم تتعب
أنها أألم تحمل روحا ً أخرى داخلها فتمول
متى ٌرى النور
متى ٌأتً واراه واختار له أسما ٌحمله طٌلة عمره
متى أراه شابا جمٌالً حامل شهادة التخرج بٌن ٌدٌه
أنها األم تحبن دون ممابل وتتمنى سعادتن وراحتن
أن أغضبتها تحبن وان أرضٌتها تحبن
أن كنت جمٌالً أو مشوها .معالا ً  ,عالالً  ,مجنونا ً  .مرٌضا ً
تحبن دون أن تفكر فً شكلن وشخصٌتن
ً
حنان كحنانها
انه للب األم أي للب كملبها وأي
لن سند فً صغرن
كن لها سدا ً فً كبرها كما كانت َ
تحمل ألمها .وعدم فهمها ,وبطؤ سٌرها كما تحملتن فً صغرن ,
تحمل ألحاحها  ,وبطؤ كالمها ,وتعجبها ألشٌاء كثٌرة كما كانت تفعل معن
أمً لو لً أكثر من عمر ألهدٌه لنٍ دون تفكٌر  ,ولو العمر ٌهدى ألهدٌته لنٍ دون تردد

الحٌاة دونن ٌا أمً ال طعم لها
ظلماء ال نور بها  ,بكماء ال صوت لها,
أنادٌن أمً وٌا أمً أتعلمٌن كم احتاجنٍ وكم أتمنى لربن
صماء ال تسمعنً ,عندما
ِ
وكم ابكً سرا ً على فرالن
وكم و كم
أمً جنتً ,نور دربً ,عكازتً عندما أتعثر ,دلٌلً عندما أضٌع  ,نجاحً بدعابن  ,شفابً
بمربن ,راحتً معن
أنها األم ٌا سادة تحدثنً أمرأة تمول ولدت من الصبٌان 6و البنات3
تعبت معهم تزوجت وأنا لاصر خدمت عابلة كبٌرة ولدت أوالدي وزوجً تزوج أمرأة
أخرى
فتغٌر كثٌرا ً معً ومع أوالدي تعبت من أجلهم
كنت اعمل فً زرع الخضار وأبٌعه حتى اعتنً بهم
كنت اعمل فً تربٌة البمر حتى اعمل الحلٌب والجبن ألطعمهم وأبٌع منه وأسندهم
زوجً لم ٌحترمنً ولم ٌعٌننً كبر أوالدي وأصبح لدٌهم عملهم الخاص بهم
فتزجوا واحدا ً تلو األخر فكل من ٌتزوج ٌخرج إلى منزلهُ الصغٌر وٌعٌش مع زوجته
وكان هذا ٌسعدنً عندما أرى أوالدي ٌتزوجون وٌكونون عابلة

ولكن لم أكن اعلم أنهم سٌبتعدون عنً وأكون أنا خارج عوابلهم
احد أبنابً لم أراه منذ خمسة أٌام ومنزله بجانب منزلً
لم ال ترى أمن؟ فٌمول أنا مشغول لٌس لدي الولت الكافً
وعندما ٌتحدثون معه وٌمولون َ
ألزورها
لم أكن اعلم أن الدخول إلى منزلً ٌستغرق كل هذا الولت !!
كنت أتمنى أن أراه دلٌمة واحدة ٌمول كٌف حالنٍ ٌا أمً وٌمبلنً
ولدي حملتن تسعة أشهر

تعبت فً تربٌتن بمفردي تعبت وأنا اعمل منذ طلوع الشمس إلى الغروب
حتى تكبرون
ولما كبرتم ابتعدتم عنً كنت أتمنى أران رجالَ تمف معً عندما اكبر تمودنً إلى
الطبٌب أذا مرضت تمبلنً عندما تعود تسألنً ماذا ٌنمصن
ولدي لم أكن اعلم عندما ٌشتد أزرن وٌموي عودن وٌنمو ذلنن ستبتعد عنً
وتجافٌنً
ألست أنا أمن؟
التً سهرت على راحتن وتحملت مرضن وشماوتن

وعبثن
تركتنً عندما أصبحت رجالَ!
أعلم ٌا بنً أننً احبن فأنت ولدي لطعة منً
حتى وان غبت
رفما بأمن رفما بها
رفما بالحب والحنان وبالطٌب واألمان
رفما بأمهاتنا بمن تحت لدمٌها الجنة
بمن سهرت لٌا ٍل طوٌلة وخط السواد تحت عٌونها
بمن أنتظرن تسعة أشهر حتى نخرج إلى هذا الحٌاة
بمن تحملت ألما ً ٌعادل كسر  42عظمة وتحملت ثانً ألم بعد الحرق حٌا ً
رفما بمن تمول
متى ٌرى النور
ٌجب علٌنا كأبناء أن نحترم أمهاتنا ونمدسهن
فو هللا لٌس هنان اعز من األم ولن تشعر فً هذا الشًء إال بعد رحٌلها

وهنا ٌكون الموت على لٌد الحٌاة أن تحتاج إلى أمن وال تجدها
أن تشتاق لها وال تضمها تشتاق لسماع صوتها وال تجده
تشتاق إلى طعامها الممٌز الذي لو رحلت إلى أخر العالم وأكلت بأرلى المطاعم
ٌبمى طعام األم مختلف له نكهة خاص
تحتاجها عندما تمرض ان تجلس بجانبن وتضع ٌدها فوق رأسن وتطعمن بٌدها
حالن األن وال تجدها
لن كٌف
َ
أن تمول َ
ان تضٌك بن الحٌاة وال ٌخطر ببالن غٌرها وال تجدها أن تشتاق لحنانها وحضنها
وحتى عصبٌتها تشتاق
وهنا األلم والموت البطًء مهما كنت لوٌا ً
وصبوراَ
كبٌراَ
ومسنا َ
احتٌاجن ألمن ال ٌحدده عمراَ لٌس فمط األطفال والمراهمٌن
حتى أولبن المسنٌن بحاجة إلى أمهم أكثر من الحاجة إلى أبنابهم

األم نعمة ال ٌشعر بخسارة النعمة إال من فمد أمه
لن تعبن وسهرن
أمً لولً لً كٌف أرد ِ
ت تربٌنً وتكبرٌنً دون ملل
صحتن الذي ذهبت بسببً وأن ِ
كٌف اصبر عندما أرانٍ تتألمٌن ولم افعل شًء
أنٌنن خنجر ٌدخل إلى صدري وٌمزلنً و أنا ال استطٌع
صوت
ِ
لن
فعل شًء أماه وهللا ٌا أماه لو كان عالجن ثمن عمري ألعطٌته ِ
دون تفكٌر حتى تعٌشٌن بصحة دون ألم
أران تتعذبٌن بسبب المرض وعذابً اكبر بكثٌر أمً لو كان السهر
ولكن ٌا أمً
ِ
بجانبن ٌخفف ألمن لسهرت لٌا ِل طوٌلة دون أن أنام لو عدم راحتً تجعلن تنامٌن
لن الترب من الراحة
أمً أنا أموت مع كل صرخة ألم تصرخٌها وال استطٌع فعل شًء
علٌن
سوى تلن الدموع الذي تتسالط على وجناتً لتترجم خوفً وللمً
ِ
بن
خوف ان ٌسرلن الموت و أنا لم اشبع منن ولم
اكتف ِ
ِ
ولن أشم عطرن الزال فً أنفً ولن أنساه مهما مرت السنٌن

وكأنهُ عطر فرنسً بالنسبة لً وتجاعٌدن الذي ال تحبٌها وتخجلٌن منها أنا أحبها
وافتخر بها
وعٌنانٍ التً ضعف بصرهما بسبب المرض أنا أراهما أجمل عٌون
أمً الموت خطفن منً دون استبذان فً لٌلة ظلماء ال نور لها
وال لمر ٌشع فٌها والنجوم اختفت
ربما السحاب هو من خبأها فً اللٌل لبلتن وذهبت إلى فراشً ولكنً لم اشعر
بالراحة كنت اعلم أننً سأفارلن عندما خرجت من غرفتن وفً الفجر ٌا أمً أجدن
لد ذهبتً إلى ربن وتركتنً بعدن ضابعة
حزٌنة
ضعٌفة الحال
مجروحة الملب
مكسورة الخاطر
أي انكسار وألم ٌصاحب ألنسان كموت األحبه كفرالهم واللماء لٌس له ولت محدد
ولكن اؤمن بتلن الممولة التً تمول
(وان صعب اللماء فً الدنٌا فهنان جنة أجمل من هنا)

رغم حجم تلن المسافات بٌننا
رغم السنٌن الطوٌلة التً فرلت بٌننا ولن تهتم لحبنا واحتٌاجنا لبعضنا
رغم كل شًء الزال عبكَ عطرن الممٌز فً األرجاء ٌا أمً
االحتٌاج لٌس لألمهات فمط
االحتٌاج إلى أألباء أٌضا َ
عذراَ أبً عذراَ
ألننً ما تكلمت عنن
عذراَ
لٌس نسٌانا َ أو نكرانا َ ولكن الحنان إلى أمً غلبنً وانتصر
كما ٌنتصر الكرى على العٌون فً النور
دعنً أتكلم عنن واختصر ألن مهما تكلمت لن أعطٌن حمن
ولن أجد كلمة جمٌلة تعطً وصفن الجمٌل
أبً مهموما َ
متعبا َ

مرٌضا َ ضعٌفا من الداخل ولكنهً عندي أجمل رجل وألوى رجل وأطٌب رجل
أبً عصبً صوته مرتفع دابما
ٌضربنً أحٌانا
لكن
للبه طٌب عصبً من الحٌاة ولٌس منً كما فكرت
ٌضربنً لصالحً هو لم ٌكرهنً
هو ٌخاف علً من الحٌاة وغدرها
ٌذهب إلى عمله منذ طلوع الشمس وٌعود مع غروبها
حامالَ أكٌاس احتٌاجاتنا من طعام وشراب من مالبس وأغراض
منهن من التعب
مرهك من التفكٌر
ولكن عندما ٌرانا ٌرسم أبتسامة على أجمل وجه
لتظهر تجاعٌد السنٌن علٌه
متى ظهرت تلن التجاعٌد ٌا أبً؟

أهً بسببنا؟
أم بسبب الحٌاة ومرها؟
أم من تعب العمل؟
ولكنها أجمل تجاعٌد وأجمل خطوط رأتها عٌنً كأنها أحرف موسٌمى هادبة
ولكنها بالتأكٌد لم تأت ِ من راحة أو سعادة
أتت بسبب التعب و أألرهاق بسبب العمل الشاق
أبً لد مأل الشٌب رأسهُ بعدما كان ٌغطً اللون األسود
أصبح بارزا فً اللٌل ٌظهر فً الظالم ٌلمع فً الشمس
أبً كبر كثٌرا وأتعبته الحٌاة ومرها
والعمل من اجلنا حتى نكبر دون للك وتفكٌر
أبً متى ٌرتاح وٌرى الراحة مثلما رأٌناها ونحن صغار
أبً لم ٌرتدي طمما حتى ٌذهب إلى عمله
كان ٌرتدي مالبس بسٌطة تملؤها بماٌا العمل التً لن تزول
ولكنها أجمل ثٌاب رأتها عٌنً ولم ٌضع عطرا فاخرا

وكان لً أجمل عطر ٌشمه انفً
أبً تعب من اجلنا حتى نعٌش دون تعب
ونكبر دون هموم
ونلعب دون أذى نضحن دون حزن وننام بهدوء
لم ال ٌطلب مننا ممابل أو دفع الما َل
ولكن هل فكرنا ٌوما َ
أن األب كل فكره أبنابه وكٌف ٌكبرون وٌعٌشون وال ٌمسهم مكروه
انه أبانا تعب جسده وانحنى ظهره ومأل الشٌب رأسه
والتجاعٌد ظهرت على وجه وألدامه تؤلمه وأصٌب بمرض السكري والضغط وربما
الجلطة والزال ٌبتسم
وٌحبنا كأننا مازلنا صغارا
ٌخاف علٌنا من الحمى والصداع وكأنه مرض خطٌر
ابً عصبً وعصبٌته لٌس كرها فٌنا أنها حبا لنا
تشجٌعا َ لنا ولوة لنا
ٌحب أن ٌرانا ألوٌاء وال ٌهزنا شًء

وال ٌحزنا َ شًء
أنه األب انتظرنا تسعة شهراَ وعمل كثٌرا وتعب من اجلنا
حتى ٌوفر لنا األشٌاء التً نحتاجها
انتظر حتى نخرج إلى هذه الدنٌا و نرى النور
ٌا ترى هل فكرنا ٌوما متى ٌرى أبانا نور الراحة كما رأى التعب
لو سهرنا لٌا ٍل طوٌلة ولبلنا ٌدٌه ولدمٌه كل ٌوم
لن نرد من حمه ولو شًء بسٌط
كم مره نمنا فً أجواء باردة مرٌحة وهو ٌعمل تحت حرارة الشمس صٌفا
كم مره نمنا إلى ولت متأخر وهو ٌستٌمظ باكرا
كم مره سهرنا واستمتعنا وهو نابم باكرا ومتعب
كم مره جلسنا مع أصدلابنا نضحن ونلعب وهو ال ٌرى أصدلابه
الن لٌس لدٌه الولت الكافً بسبب العمل والتعب
انه األب ال نستطٌع أن نرد له من الجمٌل الن هو أجمل بكثٌر
ولكن علٌنا أن نعطً الملٌل مما أعطانا

أن نخدمه دون تذمر
وننفذ دون تفكٌر
ونساعده دون تعب
ونفعل كل شًء ٌطلبه منا ودابما نردد لوله تعالى

يرا )
ص ِغ ً
( َوقُل َّر ّ ِ ا ْ َح ْم ُه َما َك َما َ بَّريَانِي َ

ابً ربانا وهو شابا حتى نمف معه وهو مسنا َ
كن معه لبل ان ٌغطً جسده التراب

لٌس هنان رحٌل ٌكسرن كرحٌل األب وموته
تشعر لٌس لدٌن لوة وال سند
ال ناصح
ال صدٌك
وال لرٌب
أن رحٌل األب أصعب من التعبٌر ولو كتبت عنه سأحتاج إلى سنٌن طوٌلة
وأوراق كثٌرة ولن أعطٌه حمه

تعب من اجلنا ونحن صغار وحان الولت أن تعب من اجله ونحن كبار
أول حب فً للبه الفتاة
وأول رجل رأته عٌنها
و أول رجل لبلته ونامت فً حضنه وتشتاق له وهو غابب
وتبتسم عندما ٌعود وتبكً عندما ٌرفع صوته علٌها
وترضى إن وضع لبله على جبٌنها
ٌبمى حبه فً للبها ال ٌغٌره المكان وال أي رجل أخر
انه األب
عندما رأٌت الشٌب فً رأسن ٌسٌر للت له مهالَ ٌا شٌب مهالَ
تولف ال تسر
مهالَ ٌا سنٌن ال تجعلً أبً ٌكبر بسرعة
ال أرٌد أن أراه مرٌضا وضعٌفا َ
ال أرٌد أن أرى بطؤ سٌره وانحناء ظهره
لٌس خجالَ ولكن خوفا َ

وأخاف ٌا أبً أن ٌتمدم العمر بن وترحل وتتركنً وحٌداَ
أنت لوتً وسندي
أنا دونن وحٌداَ ولو اجتمع العالم ومعن امتلن كل شًء َ
أبً سالما َ فً حٌاتن ومماتن
لبٌاض شعرن وتجاعٌد وجناتن
لتعبن ومرضن لظهرن المنحنً وصوتن المرتجف
لوطن أنت فٌه وتراب تسٌر علٌه
لن
لكل شًء ٌخصن ولرٌب منن سالما َ خاصا َ َ
نظرت ألٌهم وتأملت تفاصٌلهم الصغٌرة لبل الكبٌرة
وتأملت عٌونهم الملٌبة بالدموع ال اعلم أهً هكذا منذ الصبا
أم تعب السنٌن أثر على جمالها ولكنً أراها لد ازدادت جماالَ وأمانا َ
تأملت التجاعٌد فً وجوههم وأٌدٌهم وكسرت خاطري ظهرت بسببنا نحن
رأٌت الشٌب وهو مغطً الرأس وللت ظهر بعدما تعبوا من اجلنا
نظرت إلى انحناء الظهر فملت هذا بسبب حملنا علٌه

آااااا ٌازمن آااااه كم أتعبتً والدٌنا ٌاترى هل نستحك هذا التعب منكم؟
هل سنحملكم فً كبركم ونعٌنكم أرهمتهم الحٌاة و ارهمنا ُهم نحن أٌضا
ٌا أبابنا لد تعبتم فدعونً اعتذر منكم
دعونً البل ألدامكم حبا َ و أمتنانا َ البل تلن الخطوط

أقول نكى

عذراَ لكم أن نصحتونً ٌوما وأنا فكرت أنكم تكرهونً
وغضبت منكم وغٌري ٌتمنى ن ٌكون لدٌه أبوٌن
عذراَ لٌوما ً صرخت فً وجهكم وأغضبتكم
وغٌري عندما ٌكلم ولدٌه ٌخفض رأسه خجالَ

لٌوم كنتم مرضى وأنا ال اهتم بكم
وغٌري جالسا عند رأس والدٌه وٌعطً لهم عالجهم بأٌدٌه

عذراَ لٌوم طلبتم منً شٌبا أنا ال أحبه ولكن كان أفضل لً
وغٌري ٌنفذ كالم والدٌه دون تردد

لٌوم طلبتم منً شٌبا و أنا رفضته بسبب الكسل
وغٌري ٌموم على خدمة والدٌه دون ملل وكلل

عذراَ ألٌام مرت ولم اصحوا فً الصباح واعد لكم الفطور
وغٌري ٌستٌمظون باكرا وٌعدون الطعام لوالدٌهم دون تعب

ألٌام نمت فٌها ولم أسألكم أن كنتم بحاجة لشًء ما
وغٌري ٌموم بعمل طلبات والدٌهم لبل النوم

عذراَ لٌوم كنتم فٌه عطشى ولم أسمكم
وغٌري ٌسمى والدٌه وٌطعمهم بأٌدٌه دون ان ٌطلبون
لٌوم دخلتم فٌه إلى الحمام دون أن أساعدكم
وغٌري ٌموم بتنظٌف والدٌه المعالٌن دون ملل وتذمر

عذراَ لٌوم لم انتبه على ولت دوابكم
وغٌري ٌموم بتنظٌم المنبه لعالج والدٌه

لٌوم لم البل أٌدٌكم ورأسكم الملًء بالشعر األبٌض
وغٌري ٌموم بتمبٌل أٌدي ورؤوس والدٌه وحتى ألدامهم
فً الصباح والمساء

عذراَ لٌوم نادٌتم علً ولم أرد علٌكم وشغلنً الهاتف

وغٌري ترن التكنلوجٌا حتى ال تشغله عن والدٌه
عذراَ لكم ألننً لم أنتبه علٌكم كما أنتب ُهتم علً
عذراَ ألننً لصرت بحمكم
ألن تصرفاتً معكم لٌست بمصد و أنما كانت عفوٌة
و ألمتنً عندما علمت أنها تؤلمكم ولم أشعر
عذراَ لكم عذراَ
عذراَ ألمً وأبً
عذراَ لكل أب وأم
عذراَ للشٌب فً رؤوسكم
للتجاعٌد فً وجهكم وأٌدٌكم
ألمراضكم الذي أصابت أجسادكم بسببً
لشخصكم الرابع عذراَ

األحترام
أن ٌدخل أبان إلى المنزل فتنهض والفا َ لترحب به
األهتمام
عندما ترى أبان بحاجة إلى شًء وتنفذه لبل أن ٌطلب
األخالق
عندما ٌكلمن والدٌن وٌعلوا صوته علٌن إن ترد بأدب أو تكتفً بالصمت
الموة
أبان على لٌد الحٌاة
أن ٌكون َ
السعادة
وجودهم معن ولو كان نفسا َ ٌكفً
الراحة
أن تراهم كل ٌوم
الغرور

عندما تسٌر بجانب احدهم
األنكسار
عندما تفمد احدهم
الوفاء
أن تدعوا لهم فً لبرهم
الخوف
أن تدخل إلى المنزل وال تجدهم
أألنٌهار
عندما تراهم فً المنام وتستٌمظ وال تجدهم حولن
وجودهم نعمة ولربهم راحة
وخسارتهم ال ٌمكن تعوٌضها

رغم انن موجود فً حٌاتً ولكنن بعٌد

اعلم أن بعدن حبا لً
واهتماما لً
وخوفا علً
اعلم انن متعب فً العمل
لو كان بٌدي لما جعلتن تذهب الى العمل وتشعر بالتعب
لو كان بٌدي لجعلتن فً المنزل طوال الولت اجلس معن
بحضنن
وأنام
َ
عطرن
أشم
َ
معن
العب
َ
أنت لدوتً
َ
أبً أجمل رجل هكذا رأته عٌنً والعٌون ال تكذب
احبن بحجم تعبن لنا وبحجم المرابة بٌننا
األب نعمة وعلٌنا أن نحمد هللا كل ٌوم على تلن النعم

انفصم انثاَي
أأعُي ححا َا ااتًايا َا
فانحب د ٌ ااتًاو
كزارة د ٌ أحير

نظرات بٌن وحٌن وأخر كل واحد منهم ال ٌعلم أن األخر ٌنظر إلٌه
ضربات للب عبد اللماء وصعوبة فً التنفس رجفة فً الجسم أرتبان فً الكلمة
تبدأ بتلعثم وتنتهً بعدم فهم
أشتٌاق لكلمة عابرة لٌس لها معنى
أنتظار طوال الولت
خوف من أن ٌذهب فً لحظه وهو ال ٌعلم ماذا ٌخبىء له من مشاعر
أحببتن دون أن تعلم
أران شخصا َ ال ٌخطء
فأصبح الحب من طرف واحد كنت
َ
َ
أحببت خطبن وصوابن
أٌجابٌاتن
سلبٌاتن و
َ
ولكنن ال تشعر فً حبً وأحببت غٌري
لن لكانت هنان فرصة بٌننا حتى تحبنً
ربما لو وضحت َ
ولكن أنا أؤمن أن هللا ٌختار لنا األفضل
ربما لو أحببتنً لم نكن سعداء ولن نستمر

أنه أختٌار هللا أفضل أختٌار لنا
أعلم أن األنثى تمودها مشاعرها ولو بلغت الخمسٌن فهً كابن رلٌك شفاف ال
سهَّل ْيى ) رفما َ بالموارٌر
ٌحتمل الحزن و األرهاق لذلن لال رسولنا ( َا هَّلي َّل َا
أ ِله ْيي ِل َا َا
فهن كالمارورة أن ولعت من ٌدن تكسرت ولم تجبر مرة أخرى
فهً كالوردة تعشك االهتمام من فالحها وسمٌها دابما
أنت فجرح الفالح ٌمٌت أكثر من جرح الزابرٌن
ال تجرحها َ
فكم وردة ذبلت بسبب أهمال فالحها وكم وردة أصبحت جمٌلة والفخر لفالحها
هذا الحب هو مكون من حرفٌن بسٌطٌن وله معنى كبٌر
وٌحتاج إلى أشخاص أنمٌاء حتى ٌكتمل بال جراح وألم
بال خٌبة و أنكسار
ٌحتاج فمط إلى األحترام واألهتمام
أنت َكماء أموت عطشا ً أن لم ارتوي منن
كطعام ال استطٌع أن أسٌر من غٌرن
كدواء تشفٌنً من مرضً

كنور فً طرٌمً المعتم
أنت هكذا تسللت إلى داخلً حتى بدأت تسٌر فً شراٌٌن جسدي
َ
أنت
ما العشك إال َ
بن
والحب إال َ
ولن اكتمل إال معن .اسمنً حبنً ضمنً على صدرن
بلهفة جنونٌة
ذراعٌن
ضعنً كعصفور بٌن لفص
َ
كمطعة حلوى بٌن شفتٌن
كأوكسجٌن ٌدخل ربتٌن
أحببتن إلى هذا الحد وسأبمى احبن ما حٌٌت,
بن وهً حامل بً
احبن وكأنن خلمت من أجلً وكأن امً كانت تفكر َ
رأٌتن
ووضعن فً للبً من صغري ولم اعلم حتى
خلمن
كتبن لً عندما
وكأن هللا
َ
َ
َ
َ
واستوطنت داخل للبً
َ
ومنهم من عرف لٌمة الحب وأصبح ٌتجدد كل ٌوم وٌكبر وتعاهدوا أن ٌبموا مع
بعضهما بعضا ً إلى ظهور الشٌب فً رؤوسهم لٌصبحوا مسنٌن معا.

أنه الحب حرفٌن (حاء ) حٌاة و (باء) برئ.
لتكون حٌاة برٌبة خالٌه من المشاكل وعدم الثمة
الحب ٌا سادة
ال ٌبدأ باالٌن وكومنت و ٌنتهً ببلون
وال ٌمل بإخفاء الظهور وعدم الدخول إلى البرامج
الحب هو أحساس وشعور تشعر به عندما ترى ذلن الشخص الذي ٌجعلن ترتبن .
الحب هو أن تبمى على حبن مهما ٌحدث.
الحب أن تعطً وعدا وتوفً به
وان تضحً بالظروف وتحارب الزمان من اجل حبٌبن.
الحب هو لٌس عندما عشك مجنونته
الحب جمٌل و بثٌنة
ال تتحدثوا عن الحب األلكترونً
وال تمولوا للحب مرحبا فً أي ولت فهنان أطفال ٌطرلون األبواب وٌرحلون
تاركٌن أصحاب الملوب ٌبحثون عنهم فً أرجاء الذكرٌات

كزهرة الٌاسمٌن ابٌض اللون ذو رابحة جمٌلة الكل ٌعشمه
وٌجلبه إلى المنزل وٌضعه فً لارورة
وربما فً حدٌمة المنزل وٌمول هذا لً ولكن الملٌل من ٌهتم به وٌبمً كما هو وأجمل
الحب أعظم من لمسة ٌد ولماء.
الحب مزٌج من األحترام واألهتمام وبعض من الكبرٌاء والحٌاء وللٌل من الوعد
وكثٌر الوفاء
لٌنتهً بحرف (خاء) ٌدخل فً بنصر كل واحد منهم
هكذا الحب علٌنا أن نحسن األختٌار
ونفهم الممابل لٌس كل من لال احبن صدق فما أسهل الكالم وما أصعب الفعل.
هل ٌنفع العتاب أن عاتبتن على بعدن عنً وهجرن لً ونسٌانن وعدم اهتمامن؟
لن لما رحلت وتركتنً فً منتصف الطرٌك؟
هل ٌنفع العتاب أن للت َ
ابحث عنن بٌن المارٌن وكأننً مجنونة ابحث وابحث وال أجدن.
اخبرنً إلى أٌن ذهبت؟
إلى أي طرٌك وأي مكان؟

لن ال تذهب َحما احتاج لن َولم أكن اعلم أن
حتى أجدن هنان وامسن ٌدن وألول َ
هجرن مؤلم
أٌن للبن األن ؟
أٌن صوتن األن ؟
أنت ؟
أٌن حنانن وأٌن َ
عد مجدداَ وأحبنً كما أحببتن لنخلك حبا جدٌدا ٌتكلم عنه التارٌخ واألجٌال
كعنترة وعبلة ورومٌو وجولٌت
لن ذات ٌوم أننً ال أستطٌع العٌش بدونن فلما تمتلنً برحٌلن األسود
للت َ
أنت كممر فً لٌلً
وشمس فً نهاري
ومطر فً شتابً
وما ًء فً صٌفً
أنت دابً ودوابً
لٌلً ونهاري

أنت حزنً وفرحً
لمري وشمسً
بإختصار أنت الحٌاة.
لو كان حبن نارا ً لعشت به
ولو كان شوكا لسرت علٌه
لو كان الحب كلمات سأكتب جمٌع كلمات الغزل وشعر ونثر
لن
ولو أن الحب أفعال ستجدنً أول شخص ٌضحً َ
لو أن الحب صمت سأصمت حتى ٌمل من حولً من صمتً
لو أن الحب سٌر سأسٌر ولن أتولف حتى تمرض ألدامً
ولو أن الحب حكاٌة أللفت رواٌات وحكاٌات كلها تتكلم عنن وعن حبن وهجرن
أهتمامن وعذابن عن غزلن وجرحن لً
لً عن
َ
عن ٌوم تأتً فٌه وتغٌب أٌاما ً طوٌلة
لو ان الحب نظرات سأنظر الى عٌنٌن طوٌالً لكن ال أعدن أننً أستطٌع أن أطٌل
النظر إلى تلن العٌنٌن الالتً أضٌع وأنا أنظر ألٌهما وكأن ُهما غابة تجذبنً جمالها
الخارجً وما أن دخلت لها حتى ضعت

أنت شًء كبٌر ال ٌوصف
جمال ال ٌنتهً وحب ً
باق.
لن اكبر من التعبٌر ملًء باألخالص والوفاء
ولكن حبً َ
مهما ابتعدت وفرلت بٌننا األٌام ستبمى فً داخلً واذكرن دابما
لن انسى معشولً أن غاب أٌام ولن اكره من أحب لمجرد مشكلة صغٌرة
الحب أعظم من الكالم
كلما نظرت الى السماء وجدت صورتن أمامً تنٌر دربً المعتم لتظهر النور فً
عٌنً وتطفء نار الحنٌن فً صدري
ضمنً دثرنً أننً ارتجف شولا ألٌن
هل لن بممٌص ٌوسف ان ترمً علً وٌنتهً حنٌنً؟
هل تعلم كم هً صعبه أن احبن وتجرحنً أضعاف حبً ولهفتً
لاس معً؟
كم أنت ً
ٌهمن أمرها
اكتب عنن وأتكلم علٌن وأنت ال تبالً وكأننً امرأة عابرة سبٌل ال
َ
آه من نار حبن أشعلتنً ولم تطفبنً جنتً وناري أنت

أتعلم ٌسعدنً أن اكتب علٌن
فهذا دلٌل على أنن تناثرت داخلً وحفرت لبرن بٌن اسطري ألغسل لن بدمعً
وأهل علٌن تراب أحرفً ولوحة عشمً
وألٌم لن عزاء داخلً وعظم هللا أجري بن
كتاباتً حتى أنسان ال أن أسترجعن لً افهم ذلن لطفا.
فكلما كتبت عنن اشعر انن تبعد عنً خطوة
كلما كتبت عنن تناسٌتن واعدت على رحٌلن
رحلت دون سابك أنذار دون أن تفسر لً سبب رحٌلن
دون أن تخبرنً انن رحلت
ألسى علٌه بكلماتً الجارحة لٌنزل
للمً كان أوفى منن لم ٌتخلى عنً رغم أننً
َ
دمعه على أورالً وٌشكً لها منً وٌخط أجمل الحروف
دابما معً فً حزنً وفرحً
لٌلً ونهاري
دمعً و أبتسامتً
أتركن خلفً فهذا ألل أنجاز أفعله من أجل للبً الحنون
أرٌد أن
َ

الذي
احبن وجازٌتهُ بالجروح
َ
علٌن
عنن حاملةَ م عي كبرٌابً غٌر نادم ِة
سأتركن خلفً وأرحل
َ
َ
َ
سأنفضن من للبً كما ٌنفض الراعً ثوبه من الغبار
فما سأفعله من أجلً أنا
َ
سأكسرن كما أكسر زجاجة عطرا ً فارغة
َ
ذلن
ب وتسألنً لماذا فعلت َ
ال تعُد بعد غٌا ٍ
للكالم معنى
فلن ٌعود
َ
و التعابٌر لد ضاعت بمحطة من محطات األنتظار
أران كل ٌوم هنا
كم مرة سألنً حارس المطار ولال لً لماذا
ِ
هل هنان شخص لادم؟
أتعلم ماذا فعلت ؟
أخترت الصمت بدل الكالم
فظن أننً صما ًء بكماء
فمام باألعتذار منً بلغة األشارة وذهب إلى عملهُ

أنتظرن ولن تعود؟
ماذا ٌجب علً أن الول ؟ هل ألول أنً
َ
أنن لن تأتً أبدا ً
أم ألول َ
حتى ذلن الممعد تعب من كثرة الجلوس علٌه
وصار ٌشكٌنً إلى صاحب المحطة
وصاحب تلن المحطة لم ٌتجرأ على طردي
ال أعلم هل هً شفمة على منظري الحزٌن؟
انن لم تعود فمال فً نفسه  ...ستشعر بفمد األمل وترحل!!!
أم أنه ٌعلم َ
أنتظرتن فً الصٌف والشتاء والربٌع والخرٌف
َ
أنتظرتن فً كل الفصول والشهور
َ
تلن األجواء التً لم تناسب األنتظار
لعل منظري
ٌؤلمن فً َ
َ
و أنا أرى كل شخص ٌنتظر لرٌبب له وٌتم اللماء وٌرحلون معا ً
أران
لد خال المطار من الراكبٌن و لم
َ
اسواء انتظار أن تنتظر شخص لن ٌعود
أنن تعلم أنه لٌس هنان لماء
وأشد ألما ً َ

للبن
أتعبنً حبن وألمنًٍ
غٌابن وجرحنً َ
َ
بن؟
أي عذاب لد أصابنً َ
أعٌدن غرٌب كما كنت
آن األوان أن
َ
أن ال أفكر وال أحن ألٌن
عنن غزالً
أعاتبن أم أكتب
أرثٌن أم
ال أعلم هل
َ
َ
َ
نادٌتن بصو ٍ
ت مسموع أن ال ترحل
فاض بً الحنٌن و
َ
أنن تسمعنً وتلبً ندابً ونسٌت أن بعض الظن أثم
وظننت َ
حٌاتن متى ما مللت منً دفعتنً أرضا َ
ٌحزننً أن أكون على أطراف
َ
وكأننً لعبة تتسلى بها ولت فراغن
وتعٌدنً إلى غرفة منعزلة مع بماٌا أغراضن المهملة عندما تنتهً منً.
ٌؤلمنً أن اكتب عنن ولم تمرأ
وتشعر بأحرفً كم هً صادلة معن وكم ألمتنً عندما أخرجتها من فمً
وخطها للمً
أنا أما أكون أو ال أكون

أوالوٌاتن
أما أكون كل شًء فً حٌاتن ومن
َ
أما اجمع كبرٌابً وما تبمى من كرامتً وحبً وارحل عنن
ألعٌش بسالم
فأنت أشعلت معركة عالمٌة داخلً
اشتركت بها أجزاء جسدي ضد للبً الذي ال ٌستطٌع نسٌانن
وعملً هو من اتخذ المرار
أن ٌمتل للبً وتعٌش أجزابً بسالم
كنت أظن أنن تحبنً وأننً المرآة الوحٌدة فً حٌاتن
ونسٌت أن بعض الظن أثم.
نسٌتن أمام الناس ولم أنسان بملبً
فأنت كالسٌجارة الذي ٌدمن علٌها الجسد
كالماء فً رمضان
كالدواء أنت رغم طعمن المر إال انن تشفٌنً
كوعد األب الفمٌر الذي ٌعد أبنته بأنه سٌجلب لها لعبة حتى تنام

وٌعود الصباح كالمساء
أنت حنون مع اآلخرٌن لاسا ً معً
هكذا َ
فما أجمل حنانن أن اشملنً وجعلنً بٌن ذراعٌن تحاوطنً وتحمٌنً منن
ال أرٌد ملجا ومكان واحتمً فً منن إال ألٌن
متى تفهم ذلن؟
لن ك وباألخٌر مازلت احبن
أعاتبنك أكرهنك اشتاق ألٌنك أجرحنك احتاجنك احن َ
متى تفهم ذلن؟
أران فً منامً التمس ٌدن تبتعد عنً أكلمن لم تجٌبنً
َ
لن احبن تجرحنً سكٌنتً أنت لطعت أوردتً
ألول َ
أنت ضمدتنً
طبٌبً َ
أنت تطفبنً
مابً َ
متى تفهم ذلن؟
متى سترحل من مخٌلتً وتتركنً أنام بهدوء؟
متى ترحل منً وتتركنً أعٌش بسالم؟

رحلت عنً ولم ترحل منً؟
حتى فً رحٌلن أنانً
أتعلم ماذا أتمنى ؟
أن نعود غرباء ال نعرف بعضا َ
أران وال أكلمن
أن ال
َ
أتمنى أن أعٌش دون أن أذكرن
سمعت ذات ٌوم أن الحب شًء جمٌل ٌجعلن تطٌر فرحا وكأنن فراشة تترالص
فوق األشجار
وأنن تشعر بالسعادة طوال الولت
وتأكل بشهٌة وتنام براحة
أذن ماذا حصل معً عندما أحببتن؟
لم أطٌر عالٌا َ وكنت فراشة ممصوصة الجناح ال تستطٌع الطٌران
ولم أتناول طعامً بشهٌة وكنت أتناول وجبة واحدة فً الٌوم وأحٌانا لم أتناول لط
ولم أنام براحة عندما أضع راسً على وسادتً وتداهم أفكاري وتشتت عملً
وٌتطاٌر النوم من عٌنً وكأن أوراق األشجار فً فصل الخرٌف

لد أحتلٌت مخٌلتً وسجنتنً بن أن نمت أران فً منامً وفً ٌمظتً
أٌا سجانً ماذا حل بن وتعذبنً
افتح لً باب سجنن دعنً أطٌر وأتخلص من حبن أو اسحبنً داخل ذراعٌن
دعنا نعود كما كنا غرباء ال مكان ٌجمعنا وال حدٌث ٌشغلنا ولم ٌكن هنان ضرورة
لتحٌة السالم بٌننا
دعنا نعود غرباء فالغرباء ال ٌؤذون
ال أرٌد لطرلاتنا أن تلتمً مره أخرى دعنا نسٌر ببعد عن بعضنا
ال تلفت انتباهً لطفا.
الم ترى أننً كتبت عنن كثٌراَ إال ٌحزنن ذلن؟
لن كلما كتبت عنن تعنً أننً بدأت أنسان
للت َ
لن اعلم أننً نسٌتن تماما َ
متى ما تولفت عنن وجف حبر للمً المخصص َ
وحبر للمً مازال ممتلا.
متى ٌجف وٌجف حبن من للبً؟؟

حبن كان ذنب لً ابتعدت عن عابلتً ورفعت صوتً على أبً وجرحت أختً
وضربت ابن أخً ولم أعطً الماء لجاري كنت فمط أرٌد أن أجد شٌبا افرغ به
غضبً
وما حبن إال عذاب وذنب تعال حتى ٌنتهً عذابً وتملل ذنوبً
أفعالن
لن
َ
تعال واعد َ
منن.
منن وتشكوا لً َ
لن َ
تعال نجلس عند دجلة سوٌا َ أشكوا َ
أحٌانا أشعر أننا كشط العرب ال اعلم من منا دجلة مالحة والفرات العذب
ال اعلم من منا ال ٌصلح لألخر هل أنت أم أنا؟
وماذا أن التمٌنا كاللماء دجلة والفرات؟
هل سننجح ونكون عذبٌن أم نكون مثل شط العرب ال نصلح لشًء؟
ٌا دجلتً وفراتً وشط عربً ونهر حٌاتً أبتعد لطفا َ
ٌمولون لٌس هنان دخان دون نار وفعالَ لٌس هنان أنثى تتألم وتبكً دون أن ٌبكٌها
رجل
أنا نصف المجتمع
أنا أمن كأختنك أبنتنك زوجتنكعمتنك خالتنك جدتنك

أنا نصف كل شًء فً الحٌاة
حٌاتن
عنن سٌغٌب جزء كبٌر من
فأحذرنً أن ابتعدت
َ
َ
الحب جمٌل ٌا حبٌبً ولكن عندما نكون أوفٌاء
ابحث عنن بٌن أورالً وأجدن بٌن أحرفً
لربن
أتأملن احتاج
ابحث عنن فأجدن بٌن عطوري وزهوري
َ
َ
ابحث عنً أنت أٌضا ستجدنً بٌن بماٌا أورالن و اشٌابن
معن اشعر أننً بماٌا أنثى.
ومع ذلن أتمنان طشرنً مثل أوراق الشجر ثم عد ولمنً
دثرنً بحبن فبن أطٌب ودونن أضٌع
حالن أألن ؟
كٌف
َ
كانت تعنً لً الكثٌر وتفسر الكثٌر من الكلمات التً ال استطٌع البوح بها
كانت تعنً هل تناولت الفطور الٌوم ؟
ٌا ترى كان شهٌا َ كما تحب ك ال تنسى أن تتناول دواءن بعد الطعام
حالن؟
كٌف
َ

بإنن ستحاول األبتعاد عنها
ابتعد عن السجابر فدخانها مؤذي ال تنسى وعدن لً َ
وتملل منها شٌبا فشٌبا َ.
حالن؟
كٌف
َ
لن كابتعد عن
ابتعد عن الحلوى اعلم أنن تموم بتناولها فً أي ولت وهذا مؤذي َ
النوتٌال وعصٌر التفاح
وتناول الفاكهة والخضراوات بدل عنهن
حالن؟
كٌف
َ
ٌومن؟
كٌف كان
َ
هل خرجت مع أصدلابن؟
أم جلست فً المنزل تستمع إلى أغانٌن المفضلة وتستنشك السجابر بأفراط وكأنن
طفل ٌتناول السكاكر
حالن؟
كٌف
َ
نم جٌدا وال تجعل المروحة على درجة عالٌةَ حتى ال تمرض فنحن فً شهر نوفمبر
أجواء باردة لٌالَ
تصبح على خٌر ٌا لاتلً.

لن
صباح الخٌر َ
عٌنٌن
صباح البخل ٌا من تبخل علً برؤٌة
َ
صباح األنتظار وعدم المجٌا
صباح الصبر الذي ملنً
صباح العذاب
صباح الفراق
تناول فطورن وابتعد عن السكر المفرط فً الشاي لطفا َ
معن
معن وما أشهى األفطار
ما أجمل الصباح ان كان
َ
َ
معن
وما أروع الطمس والجلوس
َ
وما كان هنان شخص أغلى منن
أنت
هل رأٌت التعابٌر كانت تمصدن َ
ذلن المساء الذي تركتنً فً وحٌدة ؟
ماذا حدث
معن فً َ
َ
ألٌن
أنتظرن أن تعود وأمل أن تسمعنً وترد بأننً لادم ِ
ماذا شعر للبن عندما جرحنً وجعلنً أنزف دما َ

حكاٌاتنا أنتهت فً منتصف الطرٌك كم كنت أتمنى ان نكمل طرٌمنا ماسكٌن أٌدي
بعضنا حاملٌن أحالمنا لتحمٌمها معا َ
فلت ٌدي وجعلتنً أسٌر بمفردي حامله دموعً وهمومً أتخٌلن تسٌر معً
اخبرنً متى ٌنتهً الفراق واجدن؟؟
عنن بٌن المارٌن أستنشك عبٌرن وأظن أننً وجدتن فأضٌعن أكثر
بحثت
َ
أرى مالمحن بٌن الوجوه وألول أننً رأٌتن فألتمس وجهن بٌن ٌدي وبعد دلٌمة أرى
المالمح لد تغٌرت أعلم ولتها أننً ضٌعتن إلى األبد وأننً أصبحت مجنونة
حالن؟
كٌف
َ
هل تناولت الحساء أم تناولت الوجبات السرٌعة التً تضرن؟
إٌان والنظر إلى أمرآة
نم جٌدا وتناول الطعام الصحً وابتعد عن التدخٌن ال تنسى َ
غٌري فملبً ٌشعر وٌتألم أتعلم باألمس لم أنم جٌدا فزعت أرتجف خوفا وللبً
ٌؤلمنً
أظن كان هنان صداع لد أصابن
أهتم فً نفسن لطفا َ

رغم فنجان لهوتً السادة وكتابً المفضل والطمس جمٌل مع زخات حبات المطر
بصوت هادئ
وأغنٌة فٌروز
َ
والهدوء الذي ٌحٌطنً إال أن هنان نمص كبٌر جداَ
وهو أنت
أي مكان فارغ تركتهُ
خلفن ٌحٌطنً حتى جدران منزلً حزٌن ٌبحث عنن وال
َ
ٌستطٌع أن ٌنطك
أستفمدون وأنا أٌضا أستفمدن
إلٌن وحتى جٌرانً
َ
لهوتً اشتالت َ
مثلما افترلنا سنعود كما كنا روح بجسدٌن لو هنان نصٌب بٌننا سنكون مع بعضا أن
هللا أذا أراد شٌا سٌكون
واختٌار هللا أجمل اختٌار لنا.
لن
هذه كلماتً خطها للبً لبل للمً َ
هل شعرت بها عندما لرأتها ؟
هل علمت أنن الممصود؟
أتذكر كم كنت حنٌن معً وكم كنت تحبنً وتجعلنً أطٌر عالٌا َ.
أبتعدت عنً وكأن مثلث برمودا أبتلعن

رغم كلماتن الجمٌلة
إال أن هنان جزء فً داخلً ٌؤلمنً واعلم أنن ستبتعد عنً.
أران هنان
هل هنان أماكن تجعل المتفارلٌن ٌذهبون ألٌه حتى
َ
هل هنان لاضً ٌحكم على المتفارلٌن بالجلوس والرؤٌة ٌوما ً فً األسبوع ؟
حتى وان كان هنان.
هل سٌشملنا المانون ؟
جرحن لً كان أكبر لدرجة الماضً لد حكم بالمؤبد
أم
َ
ففترلنا
أمواجن
منن تبتلعنً
كنت كالبحر رغم
َ
جمالن الخارجً ولكن كلما ألتربت َ
َ
آه ٌا بحري و ٌاسهري غرٌبة أنا وأنت موطنً
ُ
وطن وٌشعر فً غربة وثمٌل غٌر مرغوب به ولٌس
فما أصعب أن ٌبتعد المرء عن
له حموق كاملة أن ٌطلب به.
دونن فما أصعب أن ٌكون المرء دون أبوٌن ٌشعر لد كسر وال ٌصلح
كالٌتٌمة أنا
َ
لألعمار.
هكذا أنت هدمتنً كبناٌة وجعلتنً ترابا َ

جعلتنً محطة نظر للشفمة أهكذا الحب فعالَ ؟
أجلس معً وغنً لً و أجعلنً أتأملن كما كنت أفعل
هل أبكً علٌن أم أبكً على حظا َ لم ٌرافمنً؟
بن
أم ابكً على دنٌا لم تجمعنً َ
جفت دموعً والسبب أنت
غبً هل هنان رجل تحبه فتاة كل هذا الحب وهو ٌتذمر
ٌدٌن
لن من بٌن
َ
لن مجدداَ أنن غبً ألنن ضٌعتنً وضٌعت حبً َ
ألولها َ
ومع ذلن الغباء أنً احبن
آه ماذا حل بنا والى أٌن وصلنا
منن فكلما
أحٌانا أشعر أننً وضعت بٌن متاهات وعلً أن اخرج منها وأتحرر َ
وصلت إلى البوابة رجعت إلى البداٌة
غٌابن تعود مرة أخرى وتطرق باب
كلما ابتعدت عنً أٌاما َ طوٌلة و أتعود على
َ
للبً وٌعود األمل مجددا وألول لد عاد ولم ٌبعد ولكنً أخطأ للمرة األلف
عنن أشعر لد رحلت عنً وما أن تركت
لن عزاء داخلً كلما كتبت
َ
كل ٌوم ألٌم َ
للمً حتى عدت إلى للبً.

أرجون أبتعد فأنت تؤذٌنً
َ
أرجون أرحل فأنت تمتلنً
َ
منن أن ال تمتلنً وال تؤذٌنً
وكن معً كحبٌبان ال ٌفترلان وأرجوا َ
معن كالروح والجسد اذا أنتزعت الروح ٌدفن الجسد
عاللتً
َ
وأنت دفنتنً فً حٌاتً لبل مماتً
وأكل الفراق واأللم جسدي لبل أن ٌأكله دود لبري
بن
أشمت للٌا َل جمعتنً َ
ألٌن
أغنٌتنك وبحة
صوتن كوكلماتنك أشتمت َ
َ
َ
حبٌبً لو هنان لانون ٌسمح للمتفارلٌن أن ٌلتموا مرة واحدة فً األسبوع أو شهرآ
لكنت أول أمرأة تعد ولت اللماء.
الحب ربما أحرفها لصٌرة ولكنها تحمل معانً كثٌرة
الحب ألبابن واجب علٌن
لن
الحب لعابلتن فخرا َ
الحب لأللرباء وحتى الغرباء

الحب للحٌاة رغم حلوها ومرها
لن أٌضا ٌا حبٌبً لمربنً منً واهتمامن لًك وخوفن علً
والحب َ
غزلن
وغٌرتن التً أعشمها ك ولهفتن المجنونة .وكلمات
َ
منن أحبه إال البعد عنً
كل شٌبا َ
ربتن وٌحرق صدري
وسجابرن التً تحرق ربتً لبل دخول دخانها إلى
َ
لبل وصوله لصدرن
علٌن منها ألنها تضرن وتضرنً أٌضا وأغار منها
أخاف
َ
ٌدٌن
ألنها تكون بٌن السبابة والوسطى وأنا بعٌدة عن
َ
أغار أن تالمس شفتٌن وتستنشك دخانها بإدمان
وبجانبن وبٌننا كل هذه
وثٌابن
ٌدٌن
أغار من علبتها الكارتونٌة التً موطنها
َ
َ
َ
المسافات.
دونن
معن أو
ولكن أنا لوٌة
َ
َ
وفرالن لم ٌكسرنً
وجودن لم ٌموٌنً
َ
َ
أنا لوٌة و الكسران لم ٌخذلنً

ومستمبلن مع رجل
حٌاتن
نصٌحة لكً منً ٌا حواء ال تربطً
َ
َ
ال تمولً أنا ضعٌفة والرجل من ٌحمٌنً
فلٌس كل زوجة لوٌه.
ولٌس كل حبٌبة سعٌدة.
ولٌس كل عزباء حزٌنة.
لٌس هنان أمرأة اسمها عانس هً فمط تركت لطار المتزوجٌن ٌسٌر دون الركوب
إلٌه
ذلن
الحٌاة لم تتولف
علٌن ٌا أدم أفهم َ
َ
حواء هً نصف المجتمع ولو ال المرأة لما خلمت أنت
كسٌدنا عٌسى لم ٌخلك لو ال أمه ولم ٌمسسها رج َل
ألجلن أن كنت لها رج ًل ولم تعنً لها شٌبا أن كنت ذكرا ً
تحبن وتعٌش
َ
أتذكر ذلن الٌوم الذي للت لً أنن دون طعام ألننً لم أتناول وجبة الفطور خاصتً
لم تتناول طعامن حتى أتناول طعامً
وأنن لم تتخلى عنً ٌوما َ ما
لن الكثٌر
َ
وكنت أشعر بالسعادة حٌنها ألننً كنت أعنً َ
وأننً أول أمرآة فً حٌاتن و أحببتنً جداَ.

بن دونهن
وكنت ولتها أشعر بالنصر على جمٌع النساء ألننً فزت َ
لن
أحتفظ فً ذكرٌاتً ككنز سٌأتً ٌوما َ ولم تجدنً ولم تجد
شخص أخر ٌعٌد َ
َ
ذكرٌاتً معنً .
لن غٌري فمط أمن
ال احد هنان ٌفكر بن وٌهتم َ
الجمٌلة التً أنجبتن لً
أجملن حٌنما تمزح تضحكنً
ما
َ
وعندما تعصب تخٌفنً
وعندما تعشك تسعدنً
إلٌن
وعندما تغٌب أحن َ
وعندما تأتً أنسى حزنً
معن
كل المشاعر عشتها
َ
حبن ورحلت ونسٌت
كطٌر أنا وضعتنً بمفص
َ
أن الطٌور ال تبتعد عمن ٌربٌها وٌهتم بها
لفصن
وأنت هكذا كنت معً أوالَ أعطٌتنً حبا واهتماما َ حتى دخلت
َ

ولفلت علً وتركتنً وحٌدة وذهبت بعٌداَ
لٌس فً مسافات الطرٌك و أنما فً مسافات الملوب
علٌن
عد لطٌرن الجرٌح أننً أتألم
َ
عد لمفصن البعٌد أننً أفتمدن
احتاجن
عد لً أننً
َ
أجملن حٌنما تكون مشتالاَك مهتماك صادلاَك حبٌبا َ.
ما
َ
وكأنن تمول أسما َ غرٌبا َ كموسٌمى فً أجواء هادبة
أجملن حٌنما تنادٌنً بأسمً
ما
َ
َ
مع فنجان لهوة
معن
لسوتن ورغم كل شٌبا جارح
معن رغم
ما أجمل الحب
َ
َ
َ
أال أننً ألول الورد ال ٌجملهُ إال الشون
وهكذا الحب ال ٌجملهُ إال العذاب
علٌن ولكن مازلت أحبن.
منن وألسى
َ
أزعل َ
معن كعاللة الطفل بأمه ال هو بإمكانه األبتعاد عنها وال هً تستطٌع أن
عاللتً
َ
تعالبه
فمول لً من منا الطفل ومن هً األم؟؟

أران أبنً وأحٌانا أران أمً
أحٌانا
َ
اخبرنً كٌف لحب ٌبدأ بنظرة وٌستمر بعشك ٌتسلل إلى داخل أجسادنا وكأنه مرض
لد أصابنا
كحبنا وعشمنا ولهفتنا

حوار.
حالن؟
كٌف
َ
أران أمامً
أنا بخٌر طالما
ِ
_لكنن لم ترانً كل ٌوم؟
رؤٌتن بالشهر مرة
ٌكفٌنً
ِ

حالن؟
__كٌف
َ
صوتن
جمٌل والسبب سماع
ِ
__لكنه صوتً لٌس جمٌل
صوتن كموسٌمٌة بت هوفن
ِ
__سأكون مغرورة لو مدحتنً أكثر
لن الغرور
ٌحك ِ
أنت ترانً هكذا؟
__هل أنا جمٌلة أم فمط َ
تران جمٌلة
ال ٌهمنً عٌونً اآلخرٌن طالما عٌنً
ِ
ألخترتن أنتً
لو وضعوا الممر فً كفة وأنتً فً كفة
ِ
فأنتً أجمل منه بكثٌر.
__ خجلتنً
أزدتً جماالَ
__ هل تشتاق لً عندما أغٌب؟
ال بل أشتاق لكً وأنتً معً فكٌف أذا غبتً

عنن فً منامً
__ أتعلم أن كل شًء كتبته
َ
ومنامن
صحوتن
منن فً
ِ
ِ
وأنا أتمبل كل شٌبا ِ
بن
__هل أنا محظوظة َ
بن
أنا المحظوظ ِ
__ال تبتعد عنً
ظلن
سأكون
ِ
__وان أختفٌت فً الظالم
نورن
سأكون
ِ
حٌاتن؟
__ماذا لو للت ٌوما َ أننً لعنة فً
َ
أنتً نعمة هللا لً وما أجمل نعم هللا
__هل ٌأتً ٌوما َ وترحل عنً ؟
لن ٌأتً هذا الٌوم وال سٌكون له تارٌخ
__أي ٌوم ٌصادف تارٌخ مٌالدن؟
رأٌتن فً
ذلن الٌوم الذي
ِ

حبن لً؟
__ماذا لو أنتهى
َ
ٌنتهً عندما تخرج الروح من الجسد إلى ربها
__أسم هللا ٌحمٌن ال تمول هكذا لطفا
هل تحبٌننً فعالَ
حبن لً
__وأكثر من
َ
أنتً كل شٌبا جمٌل لد أصابنً
__هل تحبنً إلى هذا الحد؟
أتنفسن وأذا انمطع النفس مات الجسد
ال لٌس حبا َ و أنما
ِ
لذلن ٌا حبٌبتً ال تبتعدي عنً
عنن؟
لن ٌا سٌدي أننً استطٌع األبتعاد
َ
__ومن لال َ
أهتمامن
حبن الذي أمتزج بكبرٌابن و
فما أجمل
َ
َ
و ما حبن إال رهن وربحت ذلن الرهن عندما امتلكت للبن

أنتهى ؟
من أٌن أبدأ ؟؟ والى أٌن
ِ

أنتهى !
بن لم
أن بدأت َ
ِ
فالكلمة أمامن تصغر ..والعبارات تختفً
صدرن الٌسار
زنزانتن هنان على جهة
ذراعٌن وفً
أسحبنً بٌن
َ
َ
َ
ثٌابن
بعشمن ..أنثرنً عطرا ً على
بإهتمامن ..أسرنً
أحتوٌنً
َ
َ
َ
شعرن
أجعلنً أسنان مشطا ً ٌدخل بٌن خصالت
َ
أجعلنً ساعةً
بٌدن ..وفنجان لهوة ً صباحا ً ترتشفنً كما تحب
َ
ٌدٌن تمرأنً صفحةً صفحة
وكتاب بٌن
َ
لن فٌروز فً الصباح
وأن تحب سأكون َ
منزلن
او أجعلنً كعصفور فً لفص داخل
َ
صوتن
برؤٌتن كل ٌوما ً ألسمع
لتمتلا عٌنً
َ
َ
ٌدٌن تطعمنً وتضع لً الماء
ألران وأكون بٌن
َ
َ
معن؟
فهل هنان أجمل من أكون
َ
أناس لٌس لدٌهم عاشمٌن فألول هؤالء كٌف ٌعٌشون؟؟
أرى
ً
أحٌانا ً َ
هل مثل شعور العاشمٌن؟؟ ...أم شعور الوحدة أجمل؟؟

وأٌضا ً هنان سؤال آخر ٌشغلنً
وأنت لست معً؟
كٌف كنت أمارس ٌومً
َ
معن
أجمل أٌام كانت
َ
والحب عشتهُ
معن
َ
مكانن
فلٌس هنان من ٌأخذ
َ
فأنت سكنت فً جهتً الٌسار
َ
بإسمن
وٌنبض
َ
ودخلت كٌانً
وسرت فً شراٌٌنً
ماذا لو لربت بٌننا المسافات وجعلت لنا نصٌبا ً من اللماء؟؟
هل ستشهد األماكن عن لهفتنا وتتكلم األرض عن مشاعرنا؟؟
سأدع المارٌن ٌنظرون لنا بنظرة حب و أعجاب متمنٌن لنا
األستمرار دوما ً
لن خببنً داخل صدرن وضمنً من أعٌن الحاسدٌن
سألول َ

أعشك تلن النظرة
بأهتمامن
وأهٌم
َ
ٌخصن هو لً
كل شًء
َ
أهتمامن وحبن لً
ما أجمل
َ
أسمع ماذا ألول
أنت لً أنا
أرٌد أن تحبنً أنا..وتعشمنً..وتهتم فمط لًَ ....
بن
ربما أنانٌة وما أجمل األنانٌة َ
فأنت خلمتُ من أجلً
أمتلكن
لن تملن .أرٌد أن
َ
َ
هذا حبً َ
أحببتن
أسمن بهوٌتً..
لٌكن
َ
َ
كحب النحل للزهور ..كحب الفراشةً للربٌع
كحب الطٌر لعشهُ البسٌط
عٌنان سالم و أطمبنان لوطنً الذي طال الحرب فً
كنت أعلم أن اللون األسود للحزن فمط
بن ٌمتلنً روٌدا ً روٌدا ً
واألن علمتُ أن السواد أذا امتزج َ

ٌزٌدن رجولةً
كذلنن المصٌر الذي
َ
َ
وتلن الرموش الحادة ً وكأنها سٌف ٌمطعنً مع كل رمشة
والحاجب حكاٌة آخرى ٌجب أن أحكٌها شعرهً شعره
ألنها رسمت بأ تمان ووضعت بتدلٌك
فٌجب علً أن أركز بتفاصٌلها وسردها
كً ال أظلم الحاجبٌن
أما تلن البشرة التمرٌة فسبحان من خلمها
وأنت كلوحة أبدع بها فنان
تفاصٌلن
فسبحان من دلك فً
َ
َ

اقتحاسات

_ استمبلنً بٌن ذراعٌن واسمنً من ٌدٌن
أهنان أجمل من تلن الضٌافة؟

أنت وطنً الصغٌر وأنا عاصمتن
_ َ

_ بٌن لٌلً ونهاري
أجدن أمامً تمطف زهرة من بستانً
فٌفوح العبٌر وال أعلم أكان منن أم من الزهرة

_

أسمط بٌن ٌدي حتى ألتمطن بٌن لفص صدري

ألضمن من أعٌن النساء
فمحبوبتن تعانً من مرض أسمه الغٌرة

أنت تحلك فوق السماء عالٌا َ
_ كطٌر َ
سموطن بٌن ٌدي
وأنا كمحب للطٌور واتمنى
َ
حتى أسجنن فً لفص للبً فال أنت سمطت وال أنا طرت إلٌن
فما الحل؟؟

_ هل أبكً علٌن أم أبكً على ح َ
ظ لم ٌطرق بابً؟؟

وأنت تسكن بأضلعً
أشتالن
_
َ
َ
عنن
لن لم أكتب
َ
وأن للت َ
فمد أكون حمماء

ألجلن
وأنا الذي خلمت شاعرة
َ

_ ٌا أول حب نزل بملبً وأسكرنً
كٌف أنتهى وفرالن ألمنً
وأنت ال تسمعنً
أشكوا من وحدتً
َ
بن إال تسمع ندأي ؟ عد لً
ٌا حبٌبً ماذا َ
_لاس ِ أنت كزهر ٍة الصبار الجمٌلة
رغم ذلن أحببتن وكلما ألتربتُ
منن ....تجرحنً
َ
فً..
وتغرس
َ
ُ
اشواكن َ
واشواكن المؤلمة..
ورغم لسوتن
َ
لت زهرة! ومازلتُ أحبن!
ماز َ
ِ

__ دخان السٌجارة كان مؤذي
وطلبت منن األبتعاد عنها مرارا ً
ولكنن ال أبالً
كنت لد تحتاجها وتكثر بها إلى علبة وعلبتٌن ٌومٌا َ
أعلم أنها أدمان لٌس بإمكانن البعد عنها
وهكذا أنا أدمنتن! واحتاج إلٌن !
معن عندما تحتاج لها
والفرق بٌنكما واضح هً تكون
َ
وأنت تبتعد عنً
َ
كاألم أنا أخاف علٌن وأفكر بنً
نابم....أو متعب
جابع....أو مرٌض
أحببتن بملب األم واألم حبها صادق

ولكنن أصبحت أبن عاق ً
ال تسأل على أمن ولن تهتم لها
_كزهرة محاطة بأشوان كثٌرة
ال أحد ٌستطٌع الوصول إلٌها
وكفراشة ٍ تحلك فوق األشجار عالٌا ً
وٌصعب أن ٌمسن بها أحد
شخص أمتلن تلن الزهرة وأستنشك عبٌرها
وكنت أول
ِ
ٌدٌن
وأمسكت بالفراشة ووضعتها بٌن
َ
فأهملت الزهرة حتى ذبلت
وحكمت على الفراشة ووضعتها فً سجن الفراق
والبعد ع ًمن تحب
وبٌن لسوتن ٌا سجانً ولسوة الحٌاة ضعت أنا
فما اجمل الزهرة وما أرق َ الفراشة
وبٌن الجمال والرلة أنثى تتألم على من أبتعد ولم ٌهتم

وتبكً سرا ً ...وتنادي بصوت للبها الجرٌح
آمل أن ٌسمع وٌجٌب

_

لذاكرتً وج َع

أنت..ال تكن غرٌبا ً
والسبب َ
وعد كما كنت
 ....تحمل للبا َ طٌبا ً
....مهتما ً,
...محبا ً
....صدٌما ً

....وعاشما ً

_

نام ٌا للبً وأهدئ للٌالً

فالذي تفكر فً األن لد نسان
ومن تتعذب ألجله األن ال ٌعود
أعلم ٌا للبً أنن كنت مجرد حكاٌة بعد أن تمت لرأتها وضعت على تلن الرفوف
وحٌدا ً تملبه غبرة الفمد ونار الحنٌن
ٌا لاربً رفما ً فً للوبنا الرلٌمة
التً أنهكها األلم و األنتظار
ولد طال األنتظار

َصيحة نهقارئ

لو رجع الزمن ؟؟؟
جملة نرددها دابما أعلم أن الزمن لن ٌرجع!
ولكن علٌن أنت أن تستمر طالما الزمن لن ٌتولف..
اعمل الٌوم ما كنت ترٌد أن تعمله باألمس
الولت مازال ٌمضً
عبر عن مشاعرن

وأعتذر ممن أخطأت بحمه
وأبتسم فً وجه من أحزنتهُ
وسافر لبلد كنت ترٌد أن تذهب إلٌه
الحٌاة مستمرة ال تجعلها تتولف بمولن ..فات األوان
األوان لم ٌغادرن بعد
الحٌاة لدٌها نوافذ صغٌرة علٌن أن تبحث عنها لتنظر إلى السعادة وتخطو نحوها
بخطى ثابتة
ً
لٌس هنان مصاعب طالما ٌوجد نفس فً صدرن
المرض لٌس موتا ً
والعانس جمٌلة
وعدم األنجاب لٌس عابما ً
ال ٌوجد هنان نمص فً أنسان بل ٌوجد شًء ممٌز لد مٌزه هللا به بٌن خلمه
ولم ٌأخذ هللا شٌبا ً إال لٌعطً األكثر واألجمل
هللا جمٌل فٌختار األجمل

ال تدع التكنلوجٌا تشغلن عن اهلن و أصدلابن
ال تعطً فرصةً للجفاء ٌدخل بٌنن وبٌن من تحب
ومشاكلن خارج منزلن دعها خارجا ً عندما تدخل إلى منزلن
فهنان عابلة بإنتظار رجوعن إلٌها
فتجمل باألبتسامة
فسبحان من جعل األبتسامة تج ّمل المالمح
والكلمة الطٌبة صدلة
لشا ما
أذهب إلى جارن المسن واسأله أن كان ٌحتاج
ٍ
لدّم الحلوى إلى طفل حتى أن لم تعرفهُ
اذهب إلى المستشفى وانظر إلى المرضى كٌف ٌحاربون أمراضهم حتى ٌعٌشوا فً
هذه الحٌاة
اسمً الكلب واطعم المطة
وضع بماٌا الخبز إلى الطٌور
وال تدهس منازل النمل

وحافظ على منزل العصفور الصغٌر الذي بناه
فً منزلن الكبٌر هو لن ٌشغل مساحة كبٌرة
ولتها ستعلم كم هً جمٌلة هذه الحٌاة
علٌن أن ترى اٌجابٌاتها لبل سلبٌاتها..
َ

