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 الميالد يوم1
 

 ..نون  عزيزتي
 !؟يتغير نأ يتمن   و  انتظاره على ينصر   ت   فلم   ،يميالد يوم كرهأ أنني نتعلمي

 .فائدة بال ريم   عمري  من آخر اعام   بأن يذكرني فهو ،كرههأ
 ما أفعل أن دون  السرعة، تلك بمثل العمر يمر كيف مأعل ال !مني ق ر  س   اعام   كم

 ان  لو  م   اثمر   جنيأو  ازهر   زرعأ ،أحب كما سافرأ ،أريد كما فرحأ ،أريد كما أضحك ،أريد
 .افرح  و 

 جميال   اعطر   منح  أ ا،علقم   جنيأف ازهر   زرعأ أظل ننيأ عزيزتي األمر في ما كل
 .القبح مطر   رأسي ىعل فيتساقط

 صديق فهو البكاء أما ،الحزن  سوى  فيه بنيصاح  ي   أن دون  مضيي   العمر هو ها
 .العمر ومر الخيبات تم  عظ   كلما ةهواد بال الروح ىعل آثاره تركي ،الوفي يوم   كل
 !؟الزمن بمرور يخفت الحزن  نإ قال م ن

 !؟هادون ونواصل سواء   حصب  فت   شياءاأل كل ميلته   النسيان نإ قال نم  
 ،اورسوخ   اثبات   كثرأ حصب  في   ،عام مر كلما الروح مقع   إلى هجذور   يمد   الحزن 
 نيأن رغم ،وانكساراتي خيباتي بكل رنيذك   في   وبيني، بينه لويحي النسيان يخنق

 !نم   وبسبب المرات من مك  ول   ،انكسرت ننيأ ابد  أ أنس   لم ينلكن ،نهضت
 القرب   أحدهم تمنحي فال !االنكسار مانح   هو األقرب يكون  ما ادوم   أن   أتعلمين

 .وفقط اتكلذ أنت   كوني ،ةسعيد ىحت وأ ة  حزين جعلك   فرصة   يمنحه الذي
 ..نون  عزيزتي



 نقشأ لم بحسرة   ىمض   عمر   ،لي تروق  ال زالت ما ،للجميع تروق  التي الحياة تلك
 .التذكر يستحق جميال   اشيئ   فيه
 سباق كأنه ا،مهلك   اجزء   منها رتذك  أ كي ليلة   كلفي  تتصارع سةالتع   ذكرياتي كل

 أقتل كي السعداء كما هارة  بم بتسمأ أن تعلمت لكنني ،ى خر األ قبل قتلنيت اه  ي  أ
 .«؟بك ما» :الخانق لم  الم   التساؤل

 !؟هذا سعيد   عيد   فأي  
 !؟التعسة الذكريات من اسنين   تمحو أن تستطيع طيبة أمنيات وأي  
 .ميالدي يوم   كرهأ فأنا ،أنا يا اعذر   ،نون  اعذر  

 



 
 الوحيد الليل2

 
 ..نون  عزيزتي

 ال ،نفاسيأ ىعل قطب  ي   صمت    في الوحدة بجدار فأصطدم ،ناآل الليل فينتص  
 .نفسي ،أنت سوى  معي ء  شي ال ،قبيحة ىسط  و   حالة   ،أعيش وال أختنق

 .بعد كر أخس   لم ننيأ ،اجد   له أمتن   الذي ءالشي وهو
 ابتسامة   حنيتمن   والقادمة ،الفاشلة اختياراتي كل ومن مني تسخر الماضية األيام

 غضب  و  بعنف   اآلن عقلي أبواب   تدق   والالمنطقية وديةالوج التساؤالت كل ،فائدةالال
 .جاباتإ دون 

 ..نون  عزيزتي
 الدنيا وراء أهرول ،لتعج   م   بشعاع   تلطمني ،هدف بال جديد يوم ،الشمس ق شر  ت  

 ذكريات ململ  أ   ،كنهها علمأ ال جديدة   حفنة   أو ،ضاع مما ابضع   منها قت  لح   لربما
 جديد ليل ينتصف حين ربما ،الذاكرة أرفف أحد ىعل مهاوأحز   الماضية الليلة

 إليها ضيفأ   وربما ،حياة منحنيت أو ابتسامة   فتمنحني صمت   في وحدي ستعيدهاأ
 والحزن  الدموعو  البكاءو  الوداع حين إلى بالجميع أحتفظ ،سعيدة جديدة ذكريات

 .نون  يا مرح  فن   فجأة   العمر ينتهي وربما ،اجميع   همفأجتر  



 
 بينيو  بيني عبثي حوار3

 
 البكاء. من فائدة ال -
 .كذلك لالبتسام وال #
 .بها تدرين ال عوالم   االبتسامة تمنحك ربما -
 وأكثر. يفعل الحزن  #
 .يهتجد   نتحبي بما ليتفاء   -
 كان مكان في خير أي !ساذجة غبية تصبحين ثم ومن الهراء تصدقين اآلن #

 ؟مت  ه  أف ،بعاق  ن   هنا نحن !؟وعقاب آلدم ىمنف  
 .بالرضا يتحل   ،اسعيد   اعقاب   فلنجعله -
 االستسالم ،عزيزتي الرضا قمة إلى وصلت   لقد !؟أفعل مما أكثر رضا هناك وهل #

 دون  رأسي على بينسك   قدر   ،يتأب   أم شئت   ث  حاد   هو بد ال يحدث ما كل بأن
 الحياة يف االستمرار رضا، الصمت ،تغييره على قدرةال وال حق   أملك   وال ،سبب

 .رضا راه  أ _اآلن إلى نفسي لأقت   فلم_ نفسها
 .البكاء في حياته فنيي   نم   أحمق -
 على ،نضحك م ن على !بالتفاهة إال بلق  ي   بماذا ،الضحك في هايفني   نوم   #

 أتهز   زمن منذ المتوفاة وقلوبنا الحياة قناع   نرتدي يوم كل !؟أنفسنا على أم اآلخرين
 الليل يحل ثم ،شيء أي من أقوى  نناأو  نحيا أننا مينقس  م   لملعاا إلى نخرج ،منا

 القابلية ودون  ،مقدمات وبال فجأة   قديمة كبناية فننهار ،الوحيدة أرواحنا على
 .ليلة وكل يوم   كلفي  ةالكر   عادوت   ،كنا كما لوقوفل

 .األوقات بعض في أراه ،الضئيل األمل بعض داخلك   زال ما -



 ،القاحلة السنوات كل عن يكفيني رائع واحد يوم ربما ،جميل غد   في ساذج   أمل   #
 .الجنون  بعض يسكنني لم   أدري  ال
 .المولى في ثقتك   نهاإ بل -
 شيء. كل من التخلص من مانعي هو وحده هللا #
 .الحل هللا اذ  إ -
 .ذلك لنا أراد   نإ النجاة هللا #



 
 صغير أحمر فستان4

 
 ..فيرو العزيزة

 يهاهد  ست   أنهاو  ترتديها لن نك  أ الصغيرة الملونة مالبسك   تبتاع هيو  تدري  تكن لم
 دون  عينيها من الدموع تفيض صغيرة   طفلة   تاحتضن   كلما صارت ،غيرك إلى

 .كلها الكبيرة القلب جراح يفتح الصغير العناق ؛وعي
 ،بك الخاص بالفراشات المزين األحمر الصغير الفستان تهامنح   (،فرح) اسمها
 من سائل  ر  ليكإ تبعث عساها لك   ئهاخب   ت   كانت حمراء بفراشات بيضاء   جميلة   وقبعة  

 .فرح
 أن لىإ عليك   افسالم   ،كمن المسلوبة   تهافرح   ترتدي (فرح) رأت حين ابتسم ت ثم

 .اجميع   نلتقي



 
 تنتظرني لم التي إلى5

 
 ..فيرو العزيزة

 اسمك   حروف تمر   كلما ،هق  ف  ووا سمكا هشاب   ما األسماء من بح  أ   نينأ أتعلمين
ي بعد عستط  أ لم ،تبك   عيني على  سراب ا. رت  ص نك  أ فكرة تخط  

 الوردات وكل بقلبي، الصغيرة الفراشات كل لك   أعددت   أن بعد العدم سوى  شيء   ال
 بروحي. القرمزية

 بعض أضحك ل  از أ ال ألم من بي ما رغم ننيأل ،نفسي عن صفح  أ أن بعد   عستط  أ لم
 .اأبد   فعلهاأ لم أنني رغم لهاقب   أ   وأنا الصغيرة   أصابعك   تخيلأ ل  از أ ال ،دونك وقاتاأل

 .أنا كأنك   عجيب   حد    إلى تشبهني التي مالمحك ،عينيك ولون 
 يتي.ومض   روحك   نييت  أهد   أنك   على رص  أ   زلت ما

 منك. بدال   أنا هفعلت   ليتني ي اقاس فداء  
 .ترتديها لم التي الملونة نكوفساتي بضفائرك أحلم أزال ال
 بعضنا عن وانفصلنا روحي تركت   ،القلب حنايا من بت  تسر   نك  أ مصدقة   غير لاز أ ال

ا.  بعض 
 ،هناك إلى تك  سبق   التي البريئة األرواح مع تلهين   اآلن، سعيدة   نك  أ الوحيد عزائي
 أبكي. وأنا أبتسم جعلني مما ،بك سعداء اأيض   رأيتهم
 أن قبل فعلهاأ أن عستط  أ لم إنني إذ ،حتضنكفأ ليك  إ أذهب أن تنتظرين ايض  أ رأيتك  

 .األخير األبيض رداءك   في اجد   الصغير جسدك   وارواي  
 .اللقاء حين إلى عليك   اسالم  



 
 دول  ت   لم ابنة   إلى6

 
 الصغيرة.. عزيزتي

 .راكأ قبلما حببتك  أ أنني ايقين   تملكي وأن ،ي سر    تعلمي أن أريدك  
 آالمي،و  وآمالي أحالمي ك  ثت  بث   ،اكثير   لك   يت  غن   ،اكثير   القرآن لك   قرأت   ،كيت  سمأ

 .أنا يت  جن   ما عكس ،السعادة من اوافر   اوحظ   امبهر   مستقبال   لك   تخيلت  
 يني.تر   أن من اخوف   خلسة   وحيدة   وبكيت   امع   ضحكنا
 .ينلرقيق  ا يك  وكف   الصغير   ووجهك   الساحرة   ابتسامتك   تخيلت  
 بالفراشات. الملونة المزركشة أثوابك   في تخيلتك  
 .وورود فراشات   به ووضعت   المرات   الفآ شعرك   مشطت  
 بأحضاني. واحتمائك   الجميع من وخوفك   لك   دراسي    يوم   ولأ تخيلت  
 مستبشرة   فرحة   نوثةاأل خطوات ولىأ تخطين يتك  رأ ،والهدايا بالنجاح فرحتك   تخيلت  
 ا.بالدني

 .جامعتك في تخرجك   حضرت  
 .الشهم فارسك   إلى فت  تعر  و  البريء قلبك   نبضات أولى سمعت  

 .حينها دموعي شالالت توانسال   األبيض ك  ست  لب  أ
 حيني.سام  ت   نأ منك   رجوأ حبيبتي، اعذر  

 .مهدك في زلت   ما نت  وأ غريب   عد  ب   إلى خياالتي تنيخذ  أ
 ال وقد البلدة، هذه في للتنفس قابال   اجيد   امناخ   لك   رأتخي   لم أنني على سامحيني

 يلق  ي   كي ينتظرني المدينة فحاكم ،ذلك بكل ينر   تم   حين بجوارك   وجودال تطيع  أس



 رتث   يألن يرأس يحصد نأ ينتظر والسياف  ، همت  ي  همج   قاومت   يننأل علي   هكم  ح  
 .بربريتهم على

 ،شيء كل هلل ي رو أس صعدأ وحين ،حبةالر   السماء من خطوات   عدب   على ناآل أنا
 ي ر وانظ   ،القبيح العالم  من الثأر   لوالدتك   يذفخ   ،بةحار  م   يقونة  أ منك   سيجعل حينها

 .السالم يلرس  أو  صباح   كل في إلي  
 .اللقاء حين إلى

 



 
 صغيرة فراشة   لىإ7

 
 ؟الصغيرة العزيزة   بأشيائك   أفعل ماذا ،الراحلة يفراشت يرينخب   
 صاحب   بالنجوم عرص  الم   ي والسماو ، الصغيرة الوردات صاحب ي   الورد تانك  فس

 الثلجي. رأسك غطاءو  بيضاأل بنطالك  ، و معصمه على الفراشة
 ورحْلت. بقلبي هازرعت   التي العزيزة الصغيرة شيائكأب فعلأ ماذا يرينخب   

 إلى تعبر   تيال وبين يبين ما يمتد بيننا رفيع خيط ،إليك يمن ي يسر  ي  أبد حب  
 !أنت ،يقبل اآلخر لعالما

 .البريئة العطرة بروحك   المعذبة يروح يت  فد   قد أظنك  
 .بها حياأ يك هل  م   على روحك   صت  وامتص   جديدة   حياة   ي  ل منحت  

 هلف ،حياتك يتمنحين أن فاخترت   ،األخرى  يتمضو  ىتبق نأ حداناإل بد ال كان
 !؟تستحقين هل !؟استحق

 .لألتعس كان البقاء نأ هنا المنطقي الوحيد ءالشي لكن !ربما
 .تولد أن قبل تفرحل   دنيانا لها ق تر   لم التي الطاهرة   روحك   على اسالم  
 .الجنة في فلنلتقي ،يمع بأنك   يالورد يلمح   على اسالم  

 



 
 الصغير يوجع8

 
 لىع بنفسك نيرين  ذك   ت   أظنك   ،ضحكت كلما باأللم أشعر زلت   وما تمض   أشهر عدة

 .التراب تحت وأنت   أضحك ينأن ينتخبرين وكأنك   ،الخاصة طريقتك
 .قبلك ذهب نم   كل رأذك   كما حييت ما أذكرك   يإنف ،وجعي يا تحزني ال

 مالمحك   تتذكر ىباألس لة  حم  الم   والعين ،ليلة كلفي  يفيض   ادموع   ئمتل  الم   القلب
 .صباح كل في
 !أنا كما ناأ ،المتقطعة ضحكاتي وال ،الجموع بين الباسم ثغري  يغرك   فال
 ،عستط  أ لم إن ني إذو  ،الوداع حين مك  أض   أن ،لك منحته الذي يعهد رأذك   زلت ما

 .هنا نحياها التي المهزلة تلك أودع حين إلى الصغير   وجعي ضلوعي بين فستظلين  
 .الصغير وجعي يا أفتقدك  



 
 صديقة إلى9

 
 ..يسال عزيزتي
 !اآلن؟ ولماذا ؟التحديد وجه على هو   لماذا :ينتسألين

 جديد من صياغتي يعيد ،بنيرت   ي   نهأ أشعر فقط ربما ،لك اتفسير   ملك  أ ال ،أعلم ال
 جميال   اشيئ   ما شخص   يمنحك   أن ؛قبل من يحدث لم ما وهذا ،أفضل فأصير

 .وأرقى وأجمل أفضل فتصبحي
 مرة   الصحيح مكانه في طسق   ما كل ويضع   ،سالي يا يديه بين كلها مبعثراتي ململ  ي  

 ا،وشموس   اأقمار   داخلي العتمة  ب يستبدل كأنه امع   المحطمة األجزاء جمع  ي   ،أخرى 
 .حديقة العمر تالل كل على تنب  في   األزهار يزرع   ،تقانوإ ببطء   العمر جروح   ي داو  ي  

 شيء   كل الطاغي هوجود   ىويتول   ،وجوده ى سو  اأبد   شيئ ا يفعل ال هو ..الحقيقة في
 .ذلك بعد
 فجأة   تظهر   ،المولى من هيةاإلل حن  الم   ي  ه هكذا ،صديقتي السبب عن تسأليني فال
 .لحياةا إلى إعادتك   إال ،هدف بال ،سبب بال



 
 صغيرال خائنال إلى10

 
 ..عزيزي 

 !بي؟ ما مأتعل   ،بج  أ   فلم ،بي ما متسائال   اب  تعج   م   ال  طو  م   لي  إ نظرت   اليوم
 !بي يء  ش ال
 الجنون  بعض مني رأيت   ذافإ ،حبكي   لدي   الصغير الخائن هذا أن ى سو  شيء   ال

 أو ،المضمون  مع متناسقة غير كلمات سمعت   ذاوإ ،أفعل ماذا تتعجب يجعلك الذي
 خفيأ   شديد   بجهد   أنني معل  ا   ،محلها غير في عيني في الحزن  من لمحة   رأيت  

 مع تتعامل وأنت أراقبك ،األخرى  رالمشاع من مختلط ستار خلف ليكإ اشتياقي
 ،هنا أخرى  وتستشيرك ،هناك جاد حديث في تشتركو  ،هنا تضحك ؛أمامي األخريات

 عليك تلقيه الذي الورد صباحو  ،فالنة ياهإ تمنحك الذي اليومي الشاي كوب
 .األخرى 

 !أغار ال حتى أننيو  داخلي يحدث ءشي ال بأن أتظاهر أن كله، هذا بعد ي  وعل
 «حبيب ـ»ياب ناديكأ   أال   اأيض   بل ،االحق   عنهن شاراتكإ ىعل أضحك أن اأيض   وعلي  

 !الصبر وال حبيب يا البرود هذا كل أملك   ال أنا ،اأبد  
 وأ ،ينتظرك السماء تحت المشاعر من بكوكب   بال  م   ال امحلق   اطائر   ،تريد كما كن
 أينما يسكنني األم   نتك   وال ،عني ابعيد   ركودو  روجز  مد في متقلبة ثائرة موجة كن

 !شيء كل كن أو ء،شي نصف تكن وال ءشي ال كن ،ذهبت
 



 
 الوهمي صديقي إلى11

 
 ..عزيزي 

 يدنسان   يالذ الوحيد نك  أ إال ،وجود لك   ليس وهمي وحبيب يخيال صديق أنك رغم
 .خرون اآل يراه ال كي يضعف في
 !الحنين نوباتإلى  مة  مستسل يعين أغمضت حين يك  كتف   على بكيت   مرة   نم   كم
 !الغادرين األحبة ليكإ وت  شك   مرة   نم   كم
 يخفف يورد حلم في ييتنفاحتو   أنام حين أحضانك   مقع   يف ميت  رت  ا مرة   نم   كم

 !األليمة الحياة واقع من
 ..يصديق
 .ينعص   من ألنك   ،يخذلني لنلم و  اأبد   يالذ الوحيد أنت  ولم يبق  إال  ،يخذلن الكل

 



 
 أحبه ال الذي ىإل12

 
 ..عزيزي 

 شراييني فيت ْعل ق  فقط ،عليه اأوهام   يوتبن صانعه أنت   وهم ا ي  حت   فال ،أحبك ال ناأ
ا الزهر تينب   لساني هانطق   أو أذني ىعل تمر   فكلما ،سمكا حروف  من شجرة   مكون 
 .لسماءا إلى مني ترتفع   عشق  

 اجلد   فيصبح بالروح يختلط شم  كو  يكف    ىعل المنقوشة قبالتك فقط ،أحبك ال أنا
 .إليك أخرى  مرة   مة  رغ  م   فيختطفني هو  مح حاولت منك   غضبت كلما ،لي ي اثان
 تتحول ،إرادية ال ابتسامة   نيونيمنح صوتكو  الصغيرة ضحكاتك فقط ،أحبك ال أنا

 ينر  بر  م  ال غير والمرح السعادة من فريدة   وسيمفونيات   وفرح   رقصات   إلى
 .يني  والالمنطق  

 بي ما نع جديد   من لءتتسا فال ،خطابي أول في ذكرت   كما أحبك   ال أنا !أترى 
 كلمتين على ألعثر أجاهد وأظل ،وعي دون  مني الكلمات فتتبعثر ،أراك حينما

 ق ر  الط   فأطالع ،ري تبعث   من تزيدان اللتين الفضوليتين لعينيك اأمنحهم صغيرتين
 باهتمام خرآ شيء   أي أتابع أنني ياك  إ مة  وه  م   ،عنهما ابعيد   حولي من والبشر

 .أحبك ال بالطبع أنني وأنسى ،قليال   أنساهما كي ماه  ال  إ
 بالفعل تستطيع حين إلى قلبي إلى لةتسائ  الم   الرسائلو  شاراتاإل رسالإ عن ف  فك  

 .لك أعترف عقلي سيتركني حينها ربما ،بحبي االعتراف  



 
 القريب البعيد إلى13

 
 عزيزي..
 خارج بي فت لقي االقتراب، حاولنا مهما بيننا تتمدد األرض وكأن المسافات تباعد ت
 هو أم بالفعل التقينا هل أذكر أع د لم إنني حتى مدني، خارج بك وتلقي حدودك

 و ْهمي هو أملكه ما فنصف عنك، أحالمي ككل مدينتي على عابر حلم مجرد
 تحبني، كم أخبرتني بالفعل بأنك اليقين أملك أع د لم يوم. كل فيه أحيا الذي الجميل

ا، تفعل لم وربما  ال فأنا أريده، ال الواقع، وفي جديد. بلقاء   األمل ذلك لدي   وال أبد 
ا أريد  داخلي. من تتالشى أن بالفعل أحاول التي الذكريات من مزيد 

م أع د لم  إشراقات كل استهزاء، ابتسامات تمنحني فكلها الصور، وجه في أبتس 
 الالإرادي بكائي أحببتك، حينما بحماقتي تخبرني البلهاء وابتساماتي معك هيوج

 حين. كل ي الز مني
ع لم  جرح تضميد تحاول لم شيء، بأي ت بال   لم أنك فكرة يتقبل أن بعد   قلبي يستط 

 !المزيد أضفت   بل منك، هو
ر صوتك ا فيمنحني انقطاع، بال دوم ا حولي من يتردد عني الم هاج   األلم. من مزيد 

د كلها أشياؤنا  األشياء كل تشبهك، إياها أهديت ني التي الصغيرة قطتي ضدي، تت ح 
قة   اآلن ا م ره   أجوبة. بال األسئلة وكل جد 

 !النهاية؟ هي تلك كانت إن التقينا لم  
ا؟ مؤذية   النهايات كل ولم    !جد 

 أن دون  تعيش أن تريد دوم ا؛ أنت   فهكذا تحبها، التي بالحالة أنت   تتشبث سأتركك  
 كما دوم ا معي أنت   ففيه خيالي، لي واتر ك منك. اآلخرين ألم مقدار تعي أو ترى 

ب أريد؛  األبد. إلى لمشاعري  المراعي المهتم الم ح 



 لها. تهتم لم التي عزيزتك  
 



 
 وحدك إليك14

 
 عزيزي..

 إلنجاز،ا أو التفكير عن عاجزة   تجعلني حتى بسرعة عقلي في األفكار تتكاثر
 وال بها شمس ال منك خل ت التي الماضية األيام كل أن لدي   الواضح الوحيد الشيء

 شجيرات فنبتت والضياء الدفء فمنحني كوكبي على مر الذي النور وأنك قمر،
 وأزهرت. الحياة

 فت بكيني، المرحة أغانيك أسم ع عليك، فأعثر أوراقي بين ابتسامتي عن أبحث   اآلن
؟ ال أم الوضع إليه آل لما أسعيد   ت حي  رني، كلماتك   أقرأ  !م بال 

 إلي   يحم له فيما الثقة وال ألستم ر، االطمئنان يمنحني ال الذي الم حي  ر أنت   دوم ا
 !أظن« ما على »أحبك   لي: قلت   بحبك، لي صر حت   حينما حتى ل،كم  أل  

 ابتسامتي، في راك  أ أراك، فقط نفسي، على أعثر ال الصور جميع أطالع   حين اليوم
ا اقتطع ا وغيرك، غيري  اثنان هما وربما عيني، لمعة في  فن ي ا. ثم العالم من جزء 

 بف عل الصور تتآكل بيننا، المؤلم الصمت   في اآلن أمامي تتبعثر كلها الذكريات
ئها، أنك   يوم ا تعتر ف لم التي المعركة  وجود ال وأنه معركة ال أن دوم ا تخبرني م نش 

ر ذلك ومع العناد، ةلجائز   تنالها. أن على ت ص 
 الصرح انهار   أنا، توقفت وحين السدود، تبني وأنت   دوم ا الجسور أبني كنت

 على دوم ا تخبرني كنت كما وضالالتي أوهامي من صنعت ه ربما بيننا. الوهمي
 باالستغباء. مغلفة حقيقة إال هو ما بيننا المزاح كل أظن المزاح، سبيل

ا حاولت ل م ل م   ك أبد   !إليك؟ الممتدة بأناملي التمس 
 !وعنادك؟ صلفك دوم ا يخنقني ل م  
مل أنني دوم ا تشعرني ل م  !به؟ تختنق ثقيل ح 



دم ي طال بني قلبي اآلن  من وأقل السابق اليوم من أكثر يوم كل أحبك فأنا السد، به 
: ليلة كل نهاية في الموقف ويحسم يخرسني وعقلي القادم،  أتى اشتاق   إن» قائال 
ا وهو م رغ م ا«، المحبة   تحم له  يأت. لم أبد 
 عنادك. ينتهي حين   إلى وداع ا

 



 
 األمل كتاب15

 
 عزيزي..

 منحتني جملة   غالفه على وجدت   األمل؟ عن يتحدث كتاب ا إلي   أرسلت حينما أتذك ر
ا لة   الحزن: من مزيد   أخرى  فرصة   الحياة   يمنح   أن ما شخص   إلقناع »م حاو 

 إلسعاده«.
 !إلسعادي؟ فرصة   سأمن حها التي الحياة تلك أين بل !عزيزي؟ يا تلك حياة   أي  

 !إسعادي؟ ستستطيع كيف األهم: والسؤال
ر ال حتى أموت   ثم سنوات، أربع ع مرإلى  ،الوراء إلى بي ستعود   هل  حياتي أ كر  

ر فالتعاسة أخرى، مرة   الفاشلة البائسة  !هة؟متشاب كنسخ   تتكر 
ح   ستمنحني هل  وحينها الحزينة، وذكرياتي ودموعي عثراتي ألمح و أخطاء   م صح  
 !ذاكرة؟ لدي   تصبح لن
 !الشفاء؟ وتمنحني آالمي ستطيب   هل

 !حينها؟ سعيدة سأصبح وهل
 حينما كتبني قد هللا أنب الوحيد يقيني عزيزي، السعادة منحي شأنه من شيء   ال

ل دت ق ي و   ا:دوم   والدتي تخبرني كانت كما لكن أقداري، أغير أن حاولت وحيد، كش 
 فظل ت»حظك  التع س سيالزمك  دوم ا، ومهما حاولت  تغييره لن يحدث إال األسوأ«، 

 حياتي. في األصعدة جميع على تتحقق كلعنة   ت طار دني المقولة تلك
 لعنة   هاعلي وزادت قالتها العامة الثانوية في م ت دن    مجموع   على حصلت   حينما
ا«. عليه تحصلين ال فإنك القليل، دوم ا تتمنين أنك   »رغم أخرى:  أبد 



بت   حينما  ما، بعمل   التحقت حينما رددتها، ت وف  ي   وبعدما قالتها، أحب منإلى  خ ط 
 حولي من الفضاء في تتردد صارت حتى لي، قالتها تنفست   كلما تركته، وحينما

 أحد. بها يتلفظ أن دون 
 أتظن   !لي؟ موجودة   غير جميلة   حياة   عن تفاهات   سيمنحني كتاب   قراءة فائدة فما
ا  !ونحيا؟ نعيش أننا حق 

ئنا األوضاع، كل مع فقط نتعايش عزيزي  يا نحن  الهمسات نتجاهل أب ينا، أم ش 
 الدموع ون خفي شيء   كل نسيان نتصن ع النهاية، حتى نمضي كي الحمقاء والنظرات

 «.!»لماذا؟ تساؤلهم: من نهرب وحتى بالحزن، بهمنصي ال كي الصغار عن
ا أبني أنني حالي ا أفعله ما كل ا، فيه أفكر فال الغد، وبين بيني سد   تحت أنظ ر أبد 

،  إصالح أحاول وال هادئة، لنهاية انتظار ا الصامتة والليالي األيام أحصي قدم ي 
 بل باألمنيات، الدعاء عن كففت   شيء، بأي الحلم وال شيء   إلى الوصول وال شيء  
 !التمني عن كففت
 !تاريخي؟ سيتغير هذا كتابك منحتني إن ت ر ى،
ذه،  إياه. فامنحني كتاب   له كان وإن الموت، أنتظر فأنا للمتفائلين، امنحه خ 

 



 
 لراح   إلى16

 
 ..عزيزي 

 لم ،صغير كطفل   غضبت حينها ؟معك ذكريات   نع  ص   أريد ال ننيأ أخبرتك حين رتذك  أ
 حينما حولي من المتناثرة الصور وال بيننا الكلمات تؤلمني لن هكذا أن مه  تف

 ،الوعود بكل استهزائي رغمو  ،اأبد   تؤذيني لن بأنك اجد   الكثيرة وعودك لكن ،نفترق 
 .كلها هاقت  صد  
 حتى بيننا جسر   لفأ بنيت   ،خطيئتي كان ك  ال  إ المشاعر بجميع ي فر  ك   يبدو ما على

 .اآلخر من إليك عبرت   همحدأ مانهد   نإ
 لها ويا ،كبعد   من الوحيد مقري  إلى أعود كي اجميع   خاللهممن  العودة علي   اآلن
 !منك أقترب وأنا اسريع   قطعتها نينأ رغم ،أبتعد وأنا اجد   طويلة   مسافة   من

 



 
 غائم يوم17

 
 ..عزيزي 

 ..قلبي وكذلك ،قليال   غائم اليوم
 ،غائم ايض  أ مزاجك   إن لي قالت ،والدتك مع رسالتي تركت   ،دكأج   فلم ك  هاتفت  

 لم ايومي   عليه تحرص الذي فطورك   ىحت ،الوقت طيلة مامك  أ خيالية   اشباح  أ تحارب
 كي  ز   ارتديت   الباكر الصباح في ذلك ومع ،الليل طيلة امستيقظ   بقيت   ،تتناوله

 ايض  أ قالت .عملك إلى الذهاب قبل ساعة   للركض وذهبت   ،عتادم   نتأ كما ياضيالر 
 !علي   اللوم تلق  أ ثم ،الصباح ابتسامة   تمنحها لم نك  إ
 الذي البغيض الشيء ما ،سمائي في قبل ذي من كترأ تتكاثر بغيوم الهاتف غلقت  أ

 هذه إلى من  ي يغضبك الذي المهول الشيء ما !؟المعارك تلك كل فسبب عقلك احتل  
 كل فههات  ت   من ولأ أنا وكنت   ،مهاتفتي بعد الإ النوم تستطيع نتك   لم !؟الدرجة
 قلبي ىعل يقسو ناآل قلبك   بال   ما .والياسمين الورد صباحات علي   اي  لق  م   صباح  
 !؟الثورة هذه كل يستحق ال الذي
 يستدعي شيئ ا أجد   يعل    السابقين اليومين طيلة بيننا دار ما وكل قلت ما كل أراجع  

 .سبب ىعل العثور في فشل  فأ ،ذلك
 ،تهدأ ىحت تركك  أ أن مقتضبة برسالة اخير  أ فترد ،الرسائل من المزيد ك  يلإ رسلأ

 .ذلك فعل في فشلأ نيلكن
 وحينما ،عاصيراأل تشتدو  وتبرق  ترعد ،وجهي في مه  الت   لقيت   ،علي   تحتد   ،هاتفكأ

 أكثر لديك   تحتد الغضب نوبة يجعل مما ،ذهوال   كأضح   غضبك حقيقة فأكتش  
 !وجهي في قل  غفت  

 !عزيزي  يا الغيرة



 !ذلك كل بك   تفعل الغيرة
 غاظتيإ في تستغلها أن خشية   خفيهاأ   لكنني ،غيرتي في ىأقس   فأنا ،ألومك ال أنا

 .ادوم  
 ،تألتف   يجعل في سيفشلون  بك   نواقور   ما ذاإ العالم رجال كل أن تفهم أن عليك
 .لهمألت ف ت  فقط
 زهرالو  الود كل رتدم عصاركإ لحظات تترك فال ،أحد من هبعد   ال يالذ الحبيب   أنت

 .بقلبي لك   الذي
 .تهدأ هاعل   امع   السعيدة ذكرياتنا هااسق   ،اغضب   زوبعتك   تسق   ال ..نلتقي حين إلى

 



 
 أعرفه ال الذي18

 
 ..عزيزي 
 أنك   رغم ،أعرفك ال ينأن فيخبرني ،منك الغاضب قلبي على وتغيب الشمس تشرق 

 في صارخة   وتبرق  وترعد ،سمائي في الغيوم تتكاثر ،أعرفك ال ينلكن تسكنني
 .أعرفك ال أنني وجهي

 حين الثبات ذلك كل وال ،غضبك حاالت في القسوة تلك بكل تأتي أين من أعرف ال
ا وكبريائي ككبرياؤ  حائال   وبينك بيني يقف أحيان ا لماذا وال ،راحال   تبتعد  رغم أيض 

 .بالقلوب المغروس الحب كل
 رغم عينيك شمس تنطفئ ىمت العلم تمام   أعلم   ،عزيزي  يا ذلك من الرغم وعلى كنل

 ،الحنين بك يعصف متى ،صمتك رغم مقلتيك في القمر يبزغ ومتى ،الباسم ثغرك
 .تبالي فال أصم   اقناع   قلبك على لقيت   ومتى

 حينها ربما ،أعرفك ال كما تعرفني ال اإذ   فليتك   ،هكذا هي المعرفة عدم كانت فإن
 ستسمعني ربما ،روحكفي  ماب أشعر كما عدالب   على لك قلبي يحمله بما ستشعر

 تلوم ،باسمي تناديني ،تضحك وأنت صوتك فأسمع ،أنام أن حاولت كلما ثيحد   كما
 أنني تع   ليتك ،تحبني أنك وتخبرني منك المتألمة روحي تنادي ،دبتع  الم   قلبي

 أن إال الحقيقة في أعني ال ،ألبدا إلى سأرحل أقول حين أنني تع   ليتك ،أنا أعتبرك
 .ادوم   معي بق  وا ،يدي تفلت وال بي تمسك



 
 معي العالم انتهاء سيرقب الذي إلى19

 
 ..الغريب أيها

 أمام ابتسمت ،منك غضبي أسباب أتذكر أن عأستط   لم إلي   أتيت   حين اليوم
 كل حاوم   ،بقلبي الصغيرات الزهيرات من المزيد ت  أنب   عناق ا حتنيفمن   ،ابتسامتك

 .الغاضبة أمس ليلة من المتبقية الدموع
 ،ما حلم   في رأيتك حينها ،الفجر يلب  ق   الإ مأن   لم ،أمس تركتني أن بعد ،عزيزي  أتعلم

ا عال   المد   فرأيت ،الغروب نرقب الشاطئ على جلسنا  مجتمعان والقمر لشمسوا جد 
 !مع ا

ا تعجبت    به تتالعب اصغير   اشراعي   امركب   فرأيت   ،البصر مرمى على لي رت  أش   ،جد 
 ر  ز وج مد   ،بهدوء يرسو هتجعل وال الريح مع يرحل تهركت فال ،الشاطئ على األمواج

 !واحد وقت   في
 .وحذر بترقب صمتنا
 ؟األخير الموعود اليوم هو اليوم هل الرحيل؟ وقت أحان   :لتتساء
 مطمئن: بصوت   نيأخبرت  

 .تقلقي ال ،وقت لدينا زال ما ،ال ،ال -
 .مع ا ونحن أخاف   أال   كعينا تنيأخبر   ،ألتأكد ك  يلإ نظرت

 عينيك ابتسامة ،بسيطة أغنية   مع ا اودندن   هادئة   موسيقية   مقطوعة   نيعت  أسم  
 كتفك   على يستند حينما ورأسي ،شيء كل كعينا ينينس  ت   ما دوم ا ،سكينة تغمرني

 كل بطي   ي   وجودك مجرد ،السالم يمنحني كفك   اخلد كفي يغفو وحين ،العالم أملك
 !ما احلم   كنت   ولو حتى مجهود دون و  بهدوء اآلالم



 أن من أجمل شيء   ال ،شيء كل رغم نوأ ،الفرح نك  أ يقين   على ناوأ استيقظت  
 كامل   عمر   عن غنينيي   معك   رائع وحيد فيوم ،مع ا وننتهي مع ا العالم انتهاء نرقب
 .نكع بعيد   طويل  

 



 
 أكثر اقترب   ابتعدت   كلما20

 
 ..عزيزي 

 من القادم والصوت ،وحيدة اآلن نيأن خبرنيي   حولي من الصمت   ،ليلة كلو  اليوم
 في يغن   ت   صوتك نبرة تظل   ،أسمعك تغيب حينما حتى ،ادوم   معي ك  نأ يخبرني العدم
 .الفرح تمنحني راقصة   كنغمة أذني

 رأف  و  عينيك في غيبأ كنياتر   ،بكفيك ةالمخبأ ادةالسع وامنحني اآلن يديك   طس  اب
 .عينيك ضياء   داخلي تهانب  ي   التي الفرح شمس   هبنيلت   ،إليك األحزان من
 إلى تفعل ال أو اآلن روحك من س  بقب   رنين  فلت   ،معت  م   كوكب   ناوأ م ضيء   نجم   أنت

 .ألبدا
 ينتهي قد بداأل أن أعلم   ننيلك ،جواري  ىلإ بداأل إلى بك االحتفاظ أحاول ما ادوم  
 .مستمر لوجود   قانون   وال المشاعر في بدية  أل وجود   ال ؛دقائق خمس بعد

 إن أموت ليتني أو ،كقبل   فأموت وديعته ديستر   أن هللا أدعو ما ادوم   ننيأ أتعلم  
 !ايوم   حبي عن توقفت  

 لكنني ،مني أنت   ترحل نأ قبل عنك أنا لأرح   أن هللا أدعو حين مني أنانية ربما
 أحاول ما ادوم   تراني كنت   لذلك ،منك يخلو عالم   يف االستمرار   ستطيعأ لن احق  

 بال منك فأفر الهروب نتق  أ   ،االستحاالتو  العراقيل أضع   ،بيننا ما فاصل   حد    ترك  
 وكأنني ،كثرأ منك أقترب يجعلني البتعادإلى ا فراري  من أحصده ما كل لكن ،سبب
 !إليك منك   أهرب

 هو فاآلن ،شيء ال نك   ،اوهم   نك   ،اسراب   نك   ،الغد من أفضل   اآلن راحال   اطريق   نك  ف
 .فتالش   ،للتالشي المناسب الوقت



 
 ألبدا إلى يستمر لم الذي إلى21

 
 ..عزيزي 
 تحت رناس   حين ،السابق الشتاء لقاءات أذكر ،بك رنيذك   ي   األفق في القادم الشتاء
 في المطر قطرات ئألخب    يدي أمد   ،طويلة لمدة   فه  تا شيء   على نضحك المطر

 وأسئلة ،حوارات نطرح األبد، إلى قلبك   تمنحني أن لة  بته  م   لسماءا إلى روأنظ   ،كفي
ا مجنونة   ينأن تخبرني .فأكثر أكثر ونضحك هدف بال وإجابات ،طفولية  وأخبرك   ،جد 

 إلى فتنظر ،الالزم من أكثر العاقلة   حياتك ن واز  ت   كي الجنون  عضب إلى تحتاج أنك
 األبد. إلى كمجنونت   يحرمك   أال ال  بته  م   لسماءا

 الذي الوحيد ،مقابل دون  ابتسامات   منحي تستطيع الذي الوحيد نك  أ ك  أخبرت   حينها
 اس  قب   ويمنحني ،الخفية الروح جراح دضم   ي   ،روحي في الزهر ويزرع الدموع يمحو

 .وحدي لي نور   من
 في السعادة أن نيأخبرت   ،كلماتي تتل   التي ك  ابتسامت   إثر لىع امتيابتس تاتسع  

 التي الجريحة   ينوأن ،وحدي لي هو عينيك بريق   وأن ،قبل من رهاختب  ت   لم وجودي
 .يهداو  ت   جريح   يهاداو  ي  

ا رأذك    ما كل له فألقيت   ،طعامك من قطعة   يستجدي ىأت   الذي الصغير روالج   أيض 
ا كلب ا وصار ر  كب   وقد وحدي ومالي رأيته ،معك  .مخيف 
 في قابعة   مخيفة   حصب  ت   الزمن يمر   حينما ؛الجميلة الصغيرة األشياء دوم ا هكذا

 اآلن إلى استمر   قد عمرك قطار كان إن ،الغريب أيها رى ت   .ببطء نانهش  ت   الذاكرة
ا فجأة يتوقف ولم  !؟ستبدو كنت   كيف ،وحيدة روحي تارك 

ا األبيض شعرك خصالت تمنحك أشيب   اعجوز   ا والدفء الجاذبية من مزيد   ومزيد 
 .حولك من الجميالت من



 أم ،لي عينيك وبريق بابتسامتك ظ احتف  م   ستظل   كنت هل ؟ستراني كنت كيف ت رى 
 ،بعدك من الفقد من اسطور   أحيا أن واختار   معك خذالن   سطور   أحيا أال   رقر   هللا أن  
 !؟مفجعة أخرى  بطريقة   ودعائي عائكلد استجاب   إنه أم

 .حزينة أنها في تتفق   نهاياتها القصص كل
 فكلها ،فعلي اختيار هو الحقيقة في اختيار وال ،صعبة االختيارات كل ،الواقع في

 .بصمت لهاتقب   علينا فقط ،تغييرها على مقدرة   أو وعي دون   إليها نسير   أقدار
ا ربما  القادم نالقاء أن   ،األمر في الجميل   لكن ،أعوام أو عام   بعد وربما ،نجتمع غد 

 .خوف وال مسبقة توقعات ال ،حزن  وال بعده فراق ال
 .الحزين قلبي يا إذ ا لقاء   إلى

 



 
 ميعل   الذي إلى22

 
 ..عزيزي 

 وجودك استحضرت   نإ ربما ،عنك أو كيلإ أكتب   أن قررت   ،اجد   معتم   الليل اليوم
 .عينيك في بنجمتين ستنيره

 بيح   من خشية   برغبتي عنك   ابتعدت   كلما ألنني ،رف  و  كر   ادوم   بيننا لماذا أتعلم
 من جدوى  دون  ليك  إ قلبي حامال   مة  رغ  م   الشوق  لنيكب   ي   ،رغبتي دون  المنساب

 فال ،الحزن  أجنحة   ىعل التيه   يحملني حولي من صوتك يصمت وحينما ،الهرب
 من المنطلق البريق يرشدني «،الخير صباحـ»ب تباغتني حين أما .العمل ما أدري 
 .السعادة مدن إلى قلبك  

 ال فضاء   في أحوم   وحدي نيتركت   رنيخب    لم   !؟الصغير كوكبي يا أفلت   لم   لي، ق ل
 !؟الدموع من م تناه  

 وصف   ترك   حاولت كلما ،والفرح والنور األلوان أصل كأنك باهتة   األيام دونك   تتوالى
 في أفشلو  وصفكو  كنقش   في يفشل   ،التعبير عن قلمي زيعج   هك  تجا أشعره لما

 وربما لف  وص   كبرياء   وبينك   بيني يحيل ،ذلك أردت مهما إليك للوصول األثر اقتفاء  
 .لك افتقاد   من بي بما لديك جهل من بعض
ا بيدي شيء   ال اآلن  يوليو شمس كما اواضح   صار شيء   كل ،تعلم فأنت   ،أبد 

 من سمائي في تحلق حتى ،صبر ونفاد   بصمت   سأنتظر ولذلك .أحبك ننيأ الحارة
 الالزم التشبث   امنحني ،قليال   بي تتمسك أن تحاول اأيض   ربما ،أنت برغبتك   جديد

 مواربة   دون  صريحة   واحدة   مرة   بحبك أخبرني ،لديك مقداري  أفهم   أن أستطيع كي
  واحدة مرة أرغب ما امنحنيو  معنى األلف كاتر   ،معنى ألف تحتمل تلميحات   أو

 .بعدها مراوغاتك إلى دع   ثم ،ينهدم ال كي الصرح   سأس   ضع ،فقط



 إلى عينيك   من مالباس   الشعاع وينطلق حزني ستائر تتساقط حتى ،إلي   يديك مد
 تحبها كما زرقاء   فراشات  ب تمتلئ حديقة   إلى سأتحول حينها ،ويؤنسه الوحيد القلب

 هوراء   اف  خل   م   بقلبي سعادة   ينبوع وينفجر اسريع   ضبيغ شالل سيجف   ،وأحبها
 .جديد من دأول   وكأني ،الحياة ويمنحني شراييني في اسمك  

 ...حينها وإلى
 .صغيري  يا خير على تصبح

 .صباح كلفي  ادوم   الخير وصباح
 .اغد   أو اليوم تأت   لم نوإ حتى الخير صباح
 .حين كل وفي وحدك   لك   الخير صباح
 ألف بعد ولو حين وكل صباح كل وفي ،أنت فصباحي ،الخير وأنت   لخيرا صباح

 .سأنتظر ...صباح ألف
 



 
 متفائل إلى23

 
 ..عزيزي 
 كل مع نتعايش ،نتعايش فقط بل ،ي عزيز  يا نعيش ال نحن !؟احق   نعيش نناأ أتظن

 من رة  ح   بإرادة   اتخذناها التي الخاطئة القرارات وكل ،المستحيلة واألحالم األفكار
 .وحولنا بداخلنا الحطام وكل ،بعد من سيأتي ما كل أو ،قبل
 وننسى الموت دناسيحص   النهاية في كان ذاإ ءشي وكل ء  شي أي في الفائدة ما

 !؟نكن لم أننا لو كما
 ندور الليل آخر إلى النهار بدايات من ،الطرق  كل في والمعافرة الصراع فائدة ما

 تنتهي ال كدوامة داخلنا الصراعات تدور نصمت حين حتى الصراعات دوائر في
 !؟بالغرق  سوى 

 !؟يؤثر لن كان نإ فكري  فائدة ما !؟يصل لن كان نإ صوتي فائدة ما
 !؟وذهبت تركته نإ األثر فائدة وما !ا؟أثر   أترك   لن كنت   نإ فائدتي ما

 .نسير العدم  إلى فكلنا ء،لشي فائدة ال ،الحقيقة في
 ءشي الو  تمضي األيام منا رغبة   غير على لكن ،اهن دجنو  أال األفضل من ربما

 ابتسامات أو ،سعيدة وجوه بال عام   وراء عام   فيعدو العمر خلفها رتج   ،يوقفها
 ،هدف بال فارغة   رة  كر  م   كلماتي تصبح يوم وراء يوم .جميلة سماوية لوانأ أو فرحة

 .سينف وأمل   هاأمل   انقطاع   بال بكائيات فقط ،جاذبة معاني وال
 حتى األبد إلى ينزفني حبك النازف القلب ى األخر  وراء ساعةف ،وحبك أنت   أما

 ،بالحقيقة لنفسي أبوح أن دون  ،يحتضر يوم نة  عل  م   الساعة تكتكات   بنهاية   أنتهي
 .المشاعر حكايات في بنيكذ   ي   من أول فأنا

 .االعتراف وقت يحين حين إلى اوداع  



 
 الغياب رغم رالحاض   إلى24

 
 ..زيزي ع

 أريد حولي، من أبحث ظللت ،ضجيجو  بتفاهات عنك لأنشغ   أن كعادتي قررت اليوم
 !ففشلت ،فيه أراك ال مكان ا

 حتى، وسطوري  وريقاتي، العمل أصدقاء ،العابرين وجوه في أراك   ،الصباح في
 .قلبيإلى  قريبة وحبيبة صديقة ،تشبهك الصغيرة القطط
 ،غيابك منه وطرحت   سمك  ا كتبت  ، يعمل في بسيطة   حسبة   أحسب كنت أمس
 .لقلبي عينيك بسمة   بقيت  وأ الجميع على هاقسمت   ،وفرح كثيرة ابتسامات لي فتبقى

 هتركت   ،وجهه على ابتسامتك   تفطل  ، الساخن مشروبي كوب صببت   ،المساء في
 .أنت يتتالش   المسته إن خشيت ،الصقيع أصابه حتى

ا شيئ ا غيابك ليفع لم ،عزيزي  يا األمر حقيقة في  .أكثر قتربأ جعلني أنه سوى  أبد 
 .أكثر وأحبك  .. أكثر أفتقدك  

 



 
 اعمد   لتجاه  الم   إلى25

 
 ..عزيزي 
 حرف  ك أكتبك   حينما لماذا .الصداع رأسي أصاب   حتى الحيرة نيتمأل اليوم جلست  

 الجميع بها فيشيد كلماتي وسط شك  أنق  ؟! أنت إال الجميع شع رنيي   السطور وسط
 زهرة   أهديك  ، أنت تكرههاو  القريبو  الغريب بها مفيترن   أغنية   أغنيك  ، أنت تتجاهلهاو 

 إحباطي من ك  تمل  . أ ظم روي ي   وال جوع ا عشب  ي   ال الورد   أن تخبرني، بمعانيها حمراء
 الذي لحدإلى ا إسعادي على القدرة ومن، اآلن نتحاراال بضرورة عألقتن   الكافي الكم  

 يوم ا. أحزنتني قد نك  أ فيه أنسى
، والخوف ك  لتشك  يدعوني إلى ا ما وذلك !رائعة األشياء كل بل، فيك جميل   شيء   ال

ا الرائعةاألشياء  كل فغالب ا ا القاتل لحدإلى ا مزيفة ،جد   .جد 
 !عودة بال ال  راح   سراب ا نك   أو، أجلي من حقيقة   نك   ،ادوم   معي نفك  

 .هاأمقت   األشياء أنصاف  
 .التجاهل عك  ود   ي   حينما لقاء   لىإ

 



 
 هأشتاق   الذي إلى26

 
 ..عزيزي 

 ما كل لكن، أتمناكو  الدعاء في ئخط  سأ   أنني أم يالتمن    الرحيل بعد أيجوز   أعلم ال
 شيء   وال عليه بيصع   شيء   فال ،قةحق  م   هللا يد   في المستحيالت كل أن   أعلمه

 .األماني بكل له التفويض لىع كبير  
 ..زي عزي

م ني في صالتنا   ،أحبك أنني حينها خبرك  أ   قد، امع   قهوتنا نحتسي ثمليتك  هنا ت ؤ 
 بال فأغضب، المدمرة كعادتنا صغيرة شياءأ على نتجادل  . أوال   نت  أ تخبرني وقد

 ما كل نوأ ،بطفولية ف  تصر أ أنني ياي  إ اهم  ت  م   فتغضب ،نظرك وجهة   من سبب
 في بك  ح   زهور   اي  لق  م  ، برقة اب  عات  م   بفتقتر   ،تفهمني لم ألنك فأبكي، وهم ننيحز  ي  

 العيون  تمنحك  و  الروح فتبتسم ،ربوعي على الياسمين وتنبت الدموع تمحو روحي
 .امتنان نظرة  
 !هنا ليتك  

 



 فلنكتفي27
 ..عزيزي 

 االقتراب فمجرد ،قتراباال أستطيع   وال البصر امتداد   على أراك   أن اجد   لمؤلم نهإ
 .أحققه لن غالي ا حلم ا أصبح   ،فقط قليلة أمتار بضعة

 .المعتاد بصمتي اجد   حزينة   وكنت   ،المعتادة بابتسامتك   اجد   ارائع   كنت  
 كمن بعناية تحيطك المحبة المحاصرة نظراتها ،معك تضحك ،تحاورك ،جوارك رأيت ها

 .منك تخريااأل من أي    اقتراب   يمنع حولك   من اممتد   احائط   ضيفر  
ا  جميال   القيد أصبح   اآلن كيف، والقيود الحب ىتخش   كنت فقد !تعجبت  لحدإلى اجد 

 .العذبة االبتسامة تلك خالله من يمنحك الذي
 مكانهبإ ما اشيئ   المخترعون  يخترع   أن تمنيت  ، بعيد من صور بضع   الكم التقطت  
 .بعد دثيح لم لكنه ،هنا لي  إ حضارهوإ لهن المتناثر صوتك   تجميع
 انفعاالت أراقب، تدري  أن دون  ة  ببعيد ليست مسافة   من كيلإ أنظر   دقائق خمس
 .سح  ت   فقط ،ى ر  ت   ال شياءأ ،ابتسامتك ،الحروف نطق في شفتيك طريقة ،وجهك

ا لي  إ التفت   حتى  اقتربت   ،نتبهأ جعلتني ابتسامتك   هاتعقب التي ابتسامتي، مندهش 
 موصافحته   معك   األصدقاء إلى بقية فالتفت   ،حنيلتصاف يدك   دت  مد   ،فاقتربت

 .قصد عن بالسالم الممتدة يدك   متجاهلة  
 الذي ذلك ،بقلبي عما خبرك  وأ بي ىوش   فلربما ،كفك كفي تلمس نأ أريد ال ناأ
 .أحببتك أكون  قد ربما نني، أعيناي به تخبرك أال دجاه  أ  
 لن، بك األماكن رنيذك   ت   لن هكذا ،معك الذكريات من المزيد أصنع   أن أريد ال ناأ

 .إليك الحنين دموع   عيناي تمنحني ولن، كيد   ترك على كفي تلومني
، بقلبي الدائر عصاراإل خفاء  إ حاولأ ناوأ تراني ال حتى اسريع   ذلك بعد ابتعدت  

 .المقرب صديقي عن هإخفائ في فشلت   نينلك



 ال» :قلت وحينما ،بي ماع سألني ،وجهه على فزع   عالمات رأيت   ،رآني حالما
 .بالدموع ممتلئتان وعينيك شاحب وجهك   لكن ،بغضب صرخ   شيء«،

 أن فلتجربي ا،خائب   اقلب   تملكين: »ىبأس   لي قال، رأيتك نيأن حينها م  عل  ، صمت
 .بصمتي ومشاعره نظراته بت  فتجن  ، يائسة نظرة   نيمنح  «، و مرة يحبك   من تحبي
 ال من ويعشقنا ،روحه داخل احرف   شننق   لم نم   بح  ن   ،جميع ا لنا ذلك ثيحد   كيف
 .الصديق الإ لنا يعني

 كل نيدف   بيننا اأبدي   فراق ا سأصنع   ،ألنفسنا وأذى لآلخرين أذى كفانا، اإذ   فلنكتفي
 المشاعر تلك كل بعظمة تليق مهيبة   جنازة   في بيننا والمؤلمة الجميلة األشياء
 أؤذيهم من كل عن نفسي لوأعز   ،يؤذيني نم   زل  وسأعت. بقلبي المزروعة الحمقاء
 .بصمتي

 



 
 الغريب يهاأ28

 
 ..عزيزي 

 ،اأثر   نفسك في تترك   ذلك رغم لكنها تعرفها ال بلغة   أغنية ما ايوم   فك  صاد  ت   ألم
 ،جديد من روحك لشك   ت  ا، حزن   أو سعادة   تمنحك   ،سبب بال تبتسم تجعلك أو تبكيك
 !داخلك؟ ح  يابمص وتنير متهد   ما تبني

 !لديك اعميق   اأثر   تترك أنها المهم
 رأشع   التي الطفولة بكل ،معقدة بساطة  و  بسيط تعقيد   من بك   ما بكل كذلك أنت   ربما
 على بفيسك   عنادك   بين من تينفل  الذي  الحنان بكل ،لي متبتس   حينما داخلك بها

 .مؤلمة ابتسامة   روحي
 لغات   ألتعلم لدي   وقت   وال، الحزينة سيمفونيتي غةل غير بلغة   أغنية   عزيزي  يا أنت  

 على نغماتك تتصاعد. المشتتة الوحيدة نغماتي الستيعاب لديك صبر وال ،جديدة
 تسقط دمع كقطرة ،يئ ابط انشاز   نغماتي فتتساقط، مبهجة بسرعة الموسيقي سلمي

 .الذكرى  مع
 بالدنا حدود ،مهزومة أبطالنا ،مشوشة بداياتنا ،نهاية بال نقصتا ..وأنت أنا

 .ليلة كل أمل بال فيه نضيع والذي الالمنتهي الفضاء
 لكنهما ،حولهما من النور ففاض   اتاصطدم السماء عتمة في كنجمتين.. وأنت أنا

 .كسراب تالشينا فقط ،اجتمعنا وال قبلها كنا كما بقينا فال، حينها ماتهش  
 لكنني ،التفكير من قليال   فتريحه كتفي على العنيد برأسك لقيت   أن ايوم   تمنيت  

 .يتهشم أو فيهشمها يسقط قد قره  الم   رأسي نأ اكتشفت
 ،وماء كزيت ،نتحد لن لكننا، سننجذب احتم   نناإ سبق فيما قالواو  ،معكوسان نحن
 .أرضو  سماء ،نهارو  ليل



 .متعجب لول  م   ل  بتساؤ إلي   وتنظر ،ببترق   ليك  إ أرنو
 ..عزيزي 

 عيناأل على االبتسامات أن رغم، بكيت لماذا أدري  ال ،كلها ناصور  تصفحت   اليوم
 تمنحني كتفي على بحنان الملقاة يدك   أن رغم، مجرة نيري   ابريق   تشع األربعة
 شالال   تمنحني واحد   نسان  إ يككف   اتمام   المنطبقة أصابعنا وتشابكهادئ ا،  ااطمئنان  

 كأننيبكيني، ت   تخطيط   دون  فجأة   الملتقطة المشوشة صورنا . حتىسعادة من
 .الصور عمق من ينطلق الدائر الحوار كل جديد   من أسمع  

 ...دامعة أعينب التقطناها حتى ضحكنا هنا
 ...يبتسم حينها وجهك   رأيت   لكنني أر   فلم الشمس   تنيعاند   هنا

 .بمفردك اأيض   أنتو  وحدي أقف كنت، الصور خرآ وهنا
 ..عزيزي 

 شيئ ا اآلخر أحدنا نمنح لن ونحن، األلم سوى  ئ اشي يمنحنا نل المتهالك العالم هذا
 .والحزن  البكاء سوى 
ا ئ اهاد اآلن أراك    تفاصيلي؛ تزعجك الصغيرة تفاهاتي دتع   فلم ،سعيد ربما ،جد 

 ،مخاوفيو  وأفكاري  الغريبة هواياتي التافهة الكثيرة اهتماماتي ،المزعجة البسيطة
 ادوم   بل تهمك لم أشياء كلها ...وحبي لحمقاءا غيرتي، وبكائي ضحكي ،مشاعري 

 .معك مشاركتها عن توقفت  ، داخلي اآلن بها أحتفظ لذا. تزعجك ما
 كما مني االختناقو  بالملل تك  ر  أشع  ، معك مشاركتها حاولت   التي األخيرة المرة في

 .ادوم   يحدث
،  من خير   فاليوم ،مني ك  أعفيت   وقد وحيدة اليوم أنا ها  فراق من خير آلنا فراقغد 

 .الغد بكاء من أقل   اليوم بكاء ،الغد
 .معي أراد نإ أو ،يدون سعادة   ئ  تمتل طويلة   اأيام   يمنحك   أن هللا عسى



 
 حبيب إلى29

 
 ..حبيب اأي   بل ،عزيزي 
 ..حبيب يا الخير مساء

 ىأتخف   لكنني، وحدك لك   األساس في فهي ،للجميع نهاأ تبدو كانت نوإ هنا لقيهاأ  
 الخاص   فأجعل، بها أناديك أن أود   التي الكلمات كل عليهم لقي، أ  بينهم عنك ادوم  
 الحقيقة في لكنني، نظرك وجهة من عادية   تصبح بها ك  ناديت   نإ هكذاا، عام  

 .اتمام   أعنيها
، سواك قصدأ ال ،الصغيرة قطتي وحتى ،الصغير قلبي ،غالي ،حبيب أقول فحين
 منك   ابعض   عأزر   بأكت   وحين، كيلإ سوى  أرسلها ال ما ةأغني كلمات أدندن وحين

 تتيقن فال، السطور وسط اعمد   غيرك   من ابعض   زرع  أ اأيض   نينولك، شيء كل في
 ستكون  ي سر    كتشفت  ا أنك تظن وحين، أنت لست أنه تنفي أن تستطيع الو  نت  أ نهأ

 .الحقيقة عن الناس أبعد  
 ..صغيري  يا الخير مساء
 هو ما قدر على حبيبتك كون  أ أن يهم فال ،تكون  نم   ومع كنت   أينما ادةالسع لقلبك

 .اسعيد   تكون  أن أهم
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 ..عزيزي 

 !أحبك، بساطة بكل نهاعل  أ   نأ أستطيع فقط اآلن ،أحبك نيأن أخبرك اآلن
 .اليوم بعد تكون  ولن ،هنا لست نكأل

 وكل، طويلة ليال   ينيبك  ت   تقصدها ال التي يطةالبس الكلمات كل لذلك ربماو  أحبك
 من اجزء   لزلز  ي   لي انتقاد   وكل، لحظة كلفي  يقتلني ياهإ حنيتمن   لم الذي هتماماال

 غيرتي تثير الجميع على توزعها التي االبتسامات وكل، بالفعل المزعزعة ثقتي
 .أغار أن دأعت   لم التي وأنا الشديدة

 القصيرة لكم  ج   ،البسيطة كنكات   ،صوتك على الإ قلبي من أضحك ال ،ذلك كل ورغم
 لكنها، بالمرة مضحكة غير شياءأ ،الحروف بعض نطق في كت  لكن   ،العابرة

ا  تضحكني  .وأضحك جديد من تذكرهاأ بنفسي أنفرد ماحين ، حتىبسعادةجد 
 شاء ىمت فيمنحني، وابتساماتي بكائي ما شخص   كيمل   ن، أالفكرة تلك خيفةم  

 ،صباح إشراقةإلى  ليل   عتمة من بي تنتقل أن استطاعتك   برع  م  ، أراد ىمت نعويم
 .تدري  أن دون 

 يأنن رغم الجملة لك   أكمل لم، حياتي في جميل   ء  شي نكأ أخبرتك حين أتذكر
 .قلبي علي شديد وخطر حياتي في جميل ءشي أنت  ، وبيني بيني رددتها

 فجأة   وعلى ،حدث قد أفعل أال لىع حرصي رغم، يحبك وال يعرفك الذي ذا نفم  
 .الحزين بقلبي ك  وجدت  

 ..عزيزي 



 يلب   أ   أن حينها تمنيت  ، لترثيني أموت أن مني طلبت   ،منك غريب   طلب   في ما يوم  ب
 موتي من بدال   ك  منحت   لكنني، بقلبك أنا نم   ألرى  فرصة   سيمنحني كان نإ طلبك  
 .اأبدي   رحيال  

 .خرياتاأل كما ين  وتنس   قصة   نيعد   تو  لو  ،اذ  إ نيرث  فلت  
 .ودائعه تضيع ال الذي هللا ستودعك  أ
 .مثلي ،انتباهك رهع  ت   لم وأنت   كأحب   نم   كل أجل من بخير   نك  
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 ..الصغيرة سالمينا عزيزتي

 نم اس  قب   هأردت   ما قدر على نصيحة   يكون  أن له در  أ   لم اوحيد   اخطاب   لك   أكتب  
 .كان مان ع ورؤيتي عليك يخوف

 ..سالي عزيزتي
 المقترن  العذاب حالة ،داخله حبك   ئهانش  ي   التي الحالة يحب فقط بل ،يحبك ال هو

 ،مساندتك ،االهتمام في طريقتك   يحب فقط ،يحبك ال نهإ .المنال بعيد   بحب   
 .لك يرويها التي التافهة األشياء تصديق في قطل  الم   كغباء ،تشجعيك

 نسيت   ة  حاني كف   ،متبادل اهتمام فالحب ،الحب غير آخر يء  ش أي عليه قطل  لن  ف
 .حولك من والمكان الزمان تعب  

 دموعك يمحو وال جراحك يضمد ال حب فائدة ما !؟ذلك دون  مشاعر أي فائدة ما
 !؟احنين   وال احنان   يحمل ال جارح حب فائدة ما !؟الوحيدة لياليك في الحزينة

 في سوى  عيبر   ال بح  م   من  فائدةوال ،صاحبها هينت   مشاعر في يزتيعز  فائدة ال
 ،حزنك لهم يروق  أشخاص  في  اأبد    فائدةال ،العموم وفي. المستمر والعناد االبتعاد

 يء.ش ال وكأنك ،به يبالون  ال
 .ريكس   ال ،ريجب   بح  ي   من :المشاعر قواعد

 .يسال نفسك   على نيفهو   
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 ..سالي تيعزيز 
 التي القصص من الكثير مع تتشابه التيو  ،قصتها صديقتي لي قالت اليوم

 .تعلمين ك  عل   بأذنك   هاسمعت   لو دت  ود  ف ،أعرفها
 حينما، حينها مني بتيغض  و  نتناقش ناك كما ،اتمام   نمختلفا الحبو  الزواج نإ

 .شيء يأ الستمرار اضامن   ليس الحب أن رأيي على يت  ر أصر  
 اتمام   يفهمني ،وصديق وأب أخ، ما اشخص   أملك كنت  : الدموع بين من لي التق

 من يبتسامتا تنبع ،البعد على ولو يحتويني أبكي حين، كلمة يأ لفظأ أن قبل
 وتالقينا الميالد قبل فترقناا كأننا نصفين كنا ،كلماتها يضحكه التي ، وحديعينيه
ا  ييحبن كان ،جديد من ملنلتح    .يوم كل تأكيدها لىع ويصرجد 
 !؟امقت  فتر  أ ؟له حدث   وماذا كان! :منزعجة لها قلت  

 وأ الحب ثراند   ،يهتم ديع   لم ،خطأ   إال يفهمني ال أصبح   .تزوجنا ،لألسفي: ل قالت
 ال مزعجة   أصبحت «، كلماتيى فهو   خيال   من اصرح   كان» :كلثوم أم قالت كما نهإ

 لم ،الذكية هسيدت   نيأن على إلي   ينظر ديع   لم ،ةنفد  ست  م   مرأةا أصبحت ،لها معنى
 زوجته ،مجتمعنا في يبدو ما على وهنا! زوجته أصبحت، األصل من إلي   ينظر ديع  
 .حبيبته تظل نأ يمكن ال

،  ليس الحب أن على التركيز على سالي يا صرأ كنت   لم ناآل أتعلمين    هو بلكاف 
 .آمن شط   إلى  شيء   أي سريان   يضمن ال لكنه ،البناء لبنة

 !عزيزتي فاحذري 
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 ..عزيزي 

 أصدق دأع   لم الحمقاء   ناأنني أ متعل   ألم؟! الزهور بباقات ناآل لي  إ يتأت لماذا
 !ئ ا؟شي

 المحبة ابتسامة، حزينة ليلة في الصغيرة الهررة نواح اآلن يل شبهي   البالبل تغريد
 ومياواتكم   يل كلهم ،مالبسهم طيات فيخب أ م   مسموم كخنجر عيني   في مترتس  

 هموجوه   ن روظه  ي   ثانية   عيني   ضغم  أ   نإ وما، المحبة يتصنعون  آلية أمامي
 .القبيحة

 الوحيد الشيء، يجهلون  بما فليتحدثوا ،يريدون  كما فليتصنعواي! بالأ   ال اوحق  
. عكسهم، أمقتك أنني سأخبرك ،أحبك ال حين اجد   صادقة، اجد   حقيقية أنني األكيد
 بأمل؟! لي ناآل متبتس   فلماذا

 أمقت فأناإلى داخلي،  ت شت تي بينسح  ، كاملة إال عينكمأ مامأ أظهر ال أنني علمأ
 ننيأ تخبركم التي يابتسامت خلف روحي انكسار يختفي، بالعطف البلهاء نظراتكم

 .بخير
 سعداء؟! فعال   نكون  نبتسم حين نناإ قال نم  
 ال فعال   أننا فائدة بال التي شياءواأل الطعام ونبتاع ونتسوق  نسافر حين نناإ قال نم  

 ؟!شيء يعنينا
 ؟!اداخلي   نحترق  ال نناأ التام   البرود   عيند   حين نناإ قال نم  
 ؟!منفردين كله هناه  واج   وما ،به مررنا ما ،بنا ما يجهل وهو عنا شيء   أي قال نم  

 ؟!بمفردنا دجدي من وقفنا كيفو  سقطنا كيف



 غد   في سأحيا أنني العالم وأصدق سأصدقك نيأن تظن اآلن مفل  ، بكالمه دعت  ي   ال
 ؟!معك فضل  أ
 .الشكر معلنفسي  زهر   باقات أبتاع   فأنا ،خاصتك الزهر باقة   ممل  ل  

 



 
 قبيح34

 
 ..القبيح أيها
 أنت بقيت   حين في أجلك من قالعمال   مع هي توتعارك   الغابة في تمكن حينما رأتذك  

 ؟!قديم تلفاز في عابرة قصة وكأنها لها فقط اد  شاه  م   اصامت  
 حين هافهزمت   لك تانتصر   نهاأ الحقيقةو  ،بك نتصرتا أنها تظن   حينما حينها رأتذك  

 ؟!ووقاحة بساطة   بكل خذلتها
 عمق في الترابية وأحالمك ،وعودك ،بقلبها الزائفة ك  كلمات   تنقش   حين رأتذك  

 !؟اعاصفته
 فرحتها ململ  ت   أن تنتظر تجلس  ، منك بالمسك لةحم  الم   الورود تنتظر تجلس   حينها

 ،هي كقلبها نهاإ لها لت  ق  ، سوداء فحم قطعة يديها بين طت  فأسق  ، كفيك بين من
 ،تهاأنكر   ليهاإ نظرت حينما لكنها، ذالنبالخ   حينها تكتف   لم، ئهاطف  ت   أن تحاول  

 .القبيحة أنت   نواياك   كانت أظنها، اعليه فتتعر   قليل   بعدو 
 .لقاء وال لك سالم   فال
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 خلف   حزني كل يخفأ   ننيإو ، منه ابؤس   أكثر ننيإ ايوم   يل قالالذي  البائس عزيزي 

 .أحد ظنيالح  ي   ال يك الجميلة وجهي ابتسامة
 األكثر شيءال هو ما أتعلم كنل، مثلي جنسي بني من االف  آو  ننيإ ،عزيزي  نعم

 ،الحلم الإ نملك ال  أ !نتصور مما ىقسأ واقع   في يصديق يا ابؤس   كثراأل، احق   ابؤس  
 اءياألش نحقق فقط ،الواقع أرض على شيء   أي قحق   ن   فال ،وفقط والوهم الحلم
 .التحقيق مستحيلة   يجعلها كي أحالمنا ينتظر العالم وكأن، احلم  

 في نتمنى كما نحيا نأ نستطيع ناعل   ننام كي مساء   كل ةالبارد تنار  س  أ على نستلقي
 بزوغ إلى والدقائق الساعات تلتهم ةيقظ حالمأ فتنتابنا، جديد ي سماو  يورد حلم

 ،مناال   شياءاأل صعبأ اوهم ،ملأ بكل ةوالسعاد مانواأل الحب نتخيل تارة  . الفجر
 ،كنضح  ، سعداء بداخلها ونحيا ون ي  وهم حبةأ وبين بيننا حاديث  أو  اقصص   جننس  

 من نغزل ،النجمات من اقد  ع   نصنع ،البعيد القمر قعان  ن   ،نرقص ماني،األ نحتضن
 ة  فجأ ثم ليهإ نصبو ما كل نحقق ،نيطيب اناس  أو  ة  فاضل ادن  م  و  اقلوب   القمر شعاع

 الجنون  حافةإلى  بنا ليص   قد يأس   ،يأس من ليهإ صرنا ما على ينبك ،ينبك
 !احيان  أ

 ال ،نتوقف شياءاأل بين ،نحيا وال نموت ال متى لىإو  ؟!هكذا ةالحيا بنا تمر كيف
 ؟!نتأخر وال نصل ال ،نكره وال نحب

 ة،التعاس من تنتهي ال طرق إلى  ةالحيا يمنسل   ت   ما اودوم   ،ق الطر   منتصف   كرهأ
 ؟!متى لىإف



 
 ال أغار36

 
 ..عزيزي 

 تلك يتسحرن ،تضحك. بشدة أنفيو  برالك   يذنفيأخ ،أغار أنني يتتهمن ما ادوم  
 على تلوم. بها أخريات تسحر أن خشية   عليك   أكثر ثورأف، أخرى  مرة االبتسامة

 مكتوم   ببكاء   ياعين فتلتمع!«، شيء ال من تغارين اآلن أنت   ها» :بغضب عينيك  
 أمي يككف   روحي تحتوي ، وغضبك عواصفك سدود تنهار فقط حينها، وأصمت

 .اأبد   أحزن  أال   ا إياي  د  هده  م  
 تعني ال أشياء من يغارون ، غيرتهم في المحبين بال   ما التحديد وجه على أعلم ال

 التفاتة حتى أو، لصديقة «عليك اسالم  » أو لغريبة «الخير صباحـ»كئ ا، شي
 كل قك  عان  ت   حين عطرة   نسمات   من عليك أغار   يبال ما. سبيل لعابرة استحسان  

 المتساقطة المطر قطرات، صباح كل عكخد  م   تزور حين الشمس ةوأشع، مساء
 صديقاتك حبيباتك، لغيري  كلها وكلماتك يدون السابقة ذكرياتك، تقبلك جبينك على

 !عزيزاتك
 شيءال وهو ،اجميع   ومنهن منهم أغار، عقلك في تدور التي األفكار عواصف حتى

 .غيرتي ،األبد إلى سيظل الذي الوحيد
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 ..عزيزي 

 بهدوء   ابتسمت  و  ،ثوان   الزمن فتوقف ،مني غفلة حين على باسمي ناديتني اليوم
 أن أردت نينلك ،اجيد   أسمعك كنت نعم ،جديد من تنادي يك اعمد   ك  ءندا متجاهلة  

 .لتم   حتى رهاتكر    أن تمنيت   ،فعلت وحين، امجدد   تنادي
 شفتيك بين من ينبت حينما البهجة تلك كلإلى  سميا يتحول كيف، اجد   بأتعج  
 جملك ،سكناتك ،للحروف نطقك طريقةو  لكنتك ،قبلك أحد به ينيناد   لم وكأن

 .سبب بال قعش  ت   أشياء   ...الصافية ضحكتك، و القصيرة
 في العطر تنشر، مشاعري و  أفكاري و  خياالتي كل على تستحوذ حتى بربك أنت   نم  

 عنيتنتز   بيدي تمسك، الرقيقة ورياتجوال التيوليب خطاك على فتنبت حياتي جوانب
 أو فجأة كنيضح  ت   كيف أدري  حتى وال أقبل وال أرفض ال، ثوان في عنوة   أحزاني من

 فأرتوي  ،كتذكرت   حزنت كلما، ينتهي ال سعادة ينبوع   قلبي في خلقت   وكأنك! لماذا
 .كثرألك   ألظمأ منه

 .أنا وكأنك دأول   نأ بلق   من قلبي في قت  ل  خ   وكأنك
 ترحل   أن ،القادم الرحيل ىأخش، بوترق   شديد   قلق   في وحدي أجلس   اآلن أنا ها

 .فاعلة أنا ما أدري  ال حينها ا،حزين   ابنفسج  و  اياسمين   خلفك اتارك  
 ..عزيزي 

مع  القهوة من المفضل كوبي يأحتس أناو  ناآل روحي ينتاب   عجيب شعورل نهإ
واري،  تجلس أنك أشعر ،بالحلي  كما، تامة بجدية   منطقية ال أشياء في نتناقشبج 
 أن أنا أصرو  «،فرنسية قهوة أنت  » :فتقول ،الصغيرة الصراعات بيننا بتنش   كانت
 فتفهمها مخبأة كلمة أمنحك .شيء ال على نضحك ثم«، الحليبمع  قهوة» :أقول



 :متسائلين فجأة   نصمتو  ،ياعين تدمع حتى ضحكأف مراوغة   بجملة   تردو  ،ذلك رغم
 ؟!سريعا هكذا تقالو  يمر   وفيم   ؟!نضحك لماذا؟! نقول فيما المضحك ما

 ،اآلخر أحدنا راوغمكان ا، ي   يعن البشر أبعد أنت  ، الحقيقة في ماأ ،حلمي هو هكذا
 على يرغ  ت  . اوحصون   بيننا اقالع   يفنبن نعود ثم، ونهدمها ة  وهمي اجسور   نبني
 ثم هاربة   يبوابأ على قغل  ، أ  تراجعأ ثم بة  رح   م   يدنم   بوابات فتح  أف كوش  جي يقالع

 ا.لف  أ تقسوو  احين   فتلين، أنا ك  عقال على ير  غ  أ  
 أال مينقس  م  ، شواقهأو  الليل حنين   العنين فنستيقظ ،النوم يغلبنا حتى هكذا ونظل
 .جديد من نعود   ثم، ابد  أ نعود

 



 
 شرقي إلى38

 
 ..لوجودنا ركاب  الم   ي  الشرق أيها
 ؟!االحترامو  الحماية لنا ر  ق  ت   دياناأل كل أن رغم عتناوض   أين مأتعل  
 ؟!ما ايوم   بكم ينفجر هعل   العالم لكم لنترك نموت   أن تمنينا المرات من كم مأتعل  
 امرأة كم! حدكمأل فعل أو كلمة بسبب باكية رقيقة نثىأ عين تنام   يالليال من كم

 تنتهي! ال اد  ق  ع   العمر طيلة لها فسبب بفعل   أو بكلمة   تحرشلل تعرضت
 أننا لو نتمنى أننا تعلم أن ييكف ،العالم تملك ألنك ،الشرقي أيها تعلم لن بالطبع

 وقتما لنا يحلو ما نفعلل الصفة   نريد. أسمى اذكور   سنصبح لكنناا، ذكور   قنال  خ  
 اذكور   قنال  خ   ليتنا. ما انحراف  إلى  سعىن أننا ذلك يعني وال ،اتمام   تفعل كما، يحلو

 حقوقنا نمارس ىحت -القيد مفتاح ليحم   الذي ذاك  - حدهمأ من اذ  إ ننتظر ال
، ينيطبيع اشخاص  أ نصبح ن، أنحيا ،نتنفس   ن؛ أياهاإ ىالمول منحنا التي ةالطبيعي

 رحةبف قلوبنا دتسع   ،نضحك ،نبتسمى، مسم غير ل  ألج   ةالمؤجل حالماأل نحقق نأ
 .ومذاقه النجاح

 ثم، آخر عنك منعهاي  و  الدنيا من المشروعة حقوقك انتزاع   تريد حينما شعورك مأتعل  
أولى  المطابخ، دينو  عقل ناقصات: »المحافل في يصيح مطموس   بعقل   ر  ذك   يأتي

 «!نبه  
 رجولة أكثر اناث  إ أصبحنا، ةب  س   الذكورة من جعلتالذي  الذكر أيها ،شرقي يا نحن

 منازلكم في نعمل، الهواء عنا منعون وت  ، نتمأ لياتكمو مسؤ  نحمل صرنا، كمن
 مهاتاأل نكون  حينما ماناأل نمنحكم، أنتم تحصدوها كي األموال نجلبو  خارجهاو 
 .الغدر ،هداياكم على نحصل بساطة وبكل ثم، حبيبات نصبح حينما الحبو 



 القاصرة عقولكم عوجاجا جلأ من رواحناأ في هن  مو ه  تتو   عوجاج  ا صالحإ تريدون 
 .فهمهاو  نثىأ استيعاب تستطيع ال التي

 بين ما ،رجال وال ،إناث ال صبحنا، أجلكمأ من القلب ينفطر حين الروح تنكسر
 .كاملين رجاال   تعودوا لم نتم. وأبين

 ..الشرقي يهاأ
 مشاعرنا بغل  ت  التي  الرقة   طبيعتنا ألن فذلك ،عقل ناقصات بأننا فناص  و   حينما

 .لكم هللا من رحمة   يوه، يال  قل
 !بك؟ تفعل أن المرأة تستطيع األشياء من كم ،القلب يغيب حينما أتدرى 

 !تستوعب الصغيرة عقولنا هي كم ،هللا يا
 ..الشرقي أيها
 مدار على رددتموها التي تلك   حواء؟ بسبب الجنة من دمآ خروج أكذوبة رأتذك  

 ام  ه  ل   س  و  سْ و  ف  » ليق   مأل   ،رنيخب   و  هللا اتآي ي  عل اقرأ، صدقتموها حتى السنين الفآ
 ؟مةحر  لم  ا لشجرةإلى ا أوال   متقد   من هو آدم أن   إلى رش  ي   مأل   ؟«ان  ط  يْ الش  

 ثم ما كذبة يكذب كمن، علينا مصائبكم طون سق  ت   ما ادوم   ،آدم وبن أنتم هكذا
 .قهاصد   ي  
 !هللا سامحكم ال الأ



 
 موسيقىال بح  م   الصغير إلى39

 
 ..الصغير عزيزي 

 !عكأبد   ما
 انسكاب مرارة عكرهت ال اصافي   اوقلب   ياألمان من العديد أحمل   ىمض فيما مثلك   كنت
 .الحنايا بين األلم
 إال أهبط فال ،السماوات في اعالي   قحل   أ   ىلموسيقإلى ا أستمع ماحين مثلك كنت
 ماأ ي.واقع على الصغير يمحل من ظستيق  فأ ،قبحهو  بسرعته العالم يمنداه  ي   حين
 وأمنحه صغير حالم لكل ةحالم ىموسيق أبيع، مثلك للصغار الوهم أبيع فأنا ،اآلن

  قسوةو  العالم قبح وسط الروعة من ام  عال   له ييبن يك الغد عن متفائلة كلمات
 .البشر

 ..الصغير عزيزي 
 أنا يل كهاتر  ا ،كنفس   على اللعنات إلقاء على اصغير   زلت ما، اكثير   تفكر أال حاول

 كادي حتى بذراعيه الحزن  يعانقناو  مظلتها تحت الوحدة تجمعناف، الكبار صديقاتيو 
، أنفسنا داخل نتقوقع ،األبواب نوصدو ، شيء كل رغم ذلك كل نصارع لكننا، يخنقنا
 خيوط في قليال   فنتعثر، انهم الهروب حاولنا نإ بكائية نغمة الحياة تنقشنا

 إلى لهرو  ن  و  صباح كلفي  واحدة مرة لماأل كل ننفض ثم ،المتراكمة الذكريات
 .الحياة لينفتع  م   أعمالنا



 
 أصابعه بين من فتبخرت   الوجود ضمنالذي  إلى40

 
 ..عزيزي 

 ثم ،واحدة دفعة   أحجية   ألف في يفكر عقلي، القرارات امرأة أناف ،بي عتنخد   ال
 .قرار يألف   ذالتخا كافية   تكون  لحظات  ل اتمام   العمل عن يتوقف
 غيبوبة من تفيق لن حينها، افور   وأنفذه اقرار   أتخذس ،عنك أرحل أن أقرر حينما
 صنعتهالذي  الحجري  الطريق على تجري  حقيبتي صوت ىعل إال غروركو  كصلف  
 .كمت  بص  
 !الرحيل؟ ىعل قدرتي عدم ىعل راهنت   المرات من كم
 للعاصفة نحناءاالو  مسكالت عن الرنانة بالكلمات قت  تشد   المرات من كم
 ؟!مشاعري و 

 أتنازل ،وحدي هفعل   علي   ءشي كل وكأن ،وتفوز قلبي ىعل نراه  ت   ما ادوم   فأنت  
 .وحدي وأحبك ،وأبكي أفكر ،أحزن  ،وحدي للعواصف وأنحني

 ؟!وحدي ،وعدت لت  رح   المرات من كم
، لها صحة ال معقدة بتفاسير له وتفسيرك تجاهك قلبي بلين الدائم كاستهزائ رغم
 غفران   كل أن  إلى  تنتبه لم لكنك ،أغفر نينبأ أشعر أن دون  ادوم   غفرأ كنت فقد

، لك حبي مقدار من صقل   ت   يديك   بين من ضائعة   فرصة   هي  جديدة   عودة   كلو  جديد  
 ال لأرح   حين ننيأو  ،الكثير العمر من ق يسر   مني األبد إلى الرحيل في رتأخ   وكل

 .أعود
 ..عزيزي 

 قدالع   يتحول ثم، بإرادتي عنقي به لكب   أ   اذهبي   اقد  ع   لنفسي عأصن  ، القيود مرأةا أنا
 المتشابكة دهق  ع   فك   أحاول، نار من كحبل عنقي ىعل يلتصقو  ثعبانإلى  فجأة  



 عنقي ىعل ثارهآ يترك ابعيد   به وألقي منه تخلصأ وحين، يلدغنيو  أكثر دفيتعق  
 يكفي بما قوية فأنا ،جديد من يأمضو  منه أتخلص ننيلك، األبد إلى ألمه دخل   ت  

 .انكسار كل بعد يل جديد معال   نعلص  
 ..عزيزي 

 أحبها زهرة   رأيت كلما، المزيد وأنتظر رتبهاأو  أصنافه كل عأجم  ، الفشل مرأةا ناأ
 أقتنيها حينما أحبها التي األشياء كل نأ أعلم فأنا، احب   لهاأقت   ال كي بوجهي شيحأ

 ما عطب ربما ،المفضل هاتفي حتى ،الصغيرة قطتي ،زرق األ عصفوري  ،تموت
 األحالم ةصفح على صورتي نعكاسا ربما أو، مني المقتربة األشياء كل ىعل يؤثر

 .تخيفها
 على لأحص   لكننيو  ،أرغبها التي أحالميإلى  أصل ال أنني المؤكد لكن ،أعلم ال

 نفسي حماية أجيد فأنا ،الزائد يقتعل   الو  الدائم يوجود على تعتمد فال ،أخرى  أحالم  
 .بالتخلي



 
 قلبي إلى41

 
 ..الحزين قلبي عزيزي 

ا ك  علي وأغلق، حديدية خزانة   في كب االحتفاظ   على دت  تعو    في المفتاح وألقي جيد 
ا افيصبح، مفتاحكو  قفلك يصدأ نأ هللا من متمنية  ، قاع بال بئر    كي مالمح   بال رماد 

 .الخذالن دوامات في جديد   من طسق  ت  ف، كسراح قبإطال طالبنيت ال
 ك  مقو   أ   ميلت ماحين ،السابقة بالخيبات دهاخم  أ   المحبة كوشوشات  إلى  ستمعأ ماحين
 .حولنا من البشرية تاريخ لكلو  لغيري و  يل الخيبات بكل رك  ذك   أ   ،الذات لد  بج  

 يحدث ربما هبأن ة  صغير  أمل   جرعة ك  منحأ ةاألخير  ك  نفاسأ لفظ من تقترب حين
 .حيات الو  موتت فال ،المستحيل

 ..الوحيد قلبي عزيزي 
 اك  نه  م   ستعود» :كل قلت  ، مستسلمة كمفتاح ك  مت  سل   األخيرة ك  ثورت   ثارت حينما

 أما ،التجربة لذة يكفيني» ئ ا:هز ست  م   دت  رد«. حينها مساندة   مني تنتظر فال ،كعادتك
 «!الصقيع سيأكلك   أنت  
 ثم ت  فتعثر ، بتحد    إلي   ت  نظر  ،الهوى  درب على الخطوات أولى اد  متمر  وت  خط

 في ،التأقلم في فاشال   زلت وال أخرى  مرة   ألف ت  نهض ثم ت  تعثر  ثم ،تنهض
 .اصقيع   صبحت كيف متعل   في حتى أو ،الصمود

 منا من أعلم ال وصرت   ،عني اغريب   رت  ص، كأعرف ال لكنني ،اق  مز  م   إلي   عائد   ،اآلن
 .اآلخر تيمق   منا من ،اآلخر من يفر  

 يحبو طفال   ليلة   كل يعود   وقلبي ينضج فعقلي، اآلن مع ا ننسجم ال أننا إال أدري  ال
 .ئ اشي يفقه ال



 
 نون  راتعث  مب   إلى42

 
 ..المبعثرة نون  عزيزتي

ن ع نختلف اأيض   نحن، اأبد   نريد كما تسير ال والعالقات األشياء نأ تعلمين ليتك  
ا مه  و  ،نريد ما  نخبرهم لم فنحن ،الحقيقة على نحن كما رؤيتنا ن يستطيعو ال أيض 

 ؟!بمفردهم ايعرفو  نأ لهم فكيف ،يسعدنا أو يؤلمنا بما
 ..ن نو عزيزتي

ا  الشديد بالغباء أشعر األوقات بعض  ما كل رغم بالمشاعر أؤمن زلت ما ألننيجد 
 .ستريحي هعل   رأسي أسحق   أن أود   إنني حتى، بالصداع صابفأ   ،حدث
ا أنت    كيف تذكرت   كلما البكاء من والكثير، اإلحباطو  والخيبة بالصداع تصيبني أيض 

 .حوادث من به ما بكل أنت  و  أنا العمر بنا مضى
 ..نون  عزيزتي

 صلحأ ال، الخيبات الإ لشيء   حأصل   ال ننيوأ ،تبدأ أن قبل تنتهي الكلمات أن أشعر
 من همصالح   على كموالح   معرفتهمو  ختيارهما في اشلة  ف فأنا ،البشر طة  خال  لم  

 أريد أنا ربما !للسعادة وال، لالختيار وال القرارات التخاذ حتى أصلح ال، همطالح  
 الضائع وعمري ، الزمن عبر المتالشية الصغيرة هرتي أريد، كلها المستحيالت

 كل أن يوم   كل خبرنيي اوشخص   ،رتنكس   لم اروح  و  اجديد   اوقلب   المفقودة وابتسامتي
 .بجواري  هو ما دام يرام ما على سيكون  شيء  

 ..نون  عزيزتي
 ال يأنن رغم اأيض   السبب ناأ هل أعلم ال! مسباأل انتحر انفسي   اطبيب   أن أتعلمين

 بطب   لن   إليه ىنسع طبيب   رينتح   أن أتتخيلين ،الحل اكتشف   فقط أنه أم، أعرفه
 !اذ  إ سبيل   النه أ ينأتتخيل! النفس



 ..عزيزتي
، األبد إلى تظل   الخيبةو  ،جميل كل من دناجر   ت  ، تسحقنا فقط هي ،تمضي ال األيام

 .ألمو  سوء   من نافي ما بكلفيه  اعنستبتل   الذي اليوم يأتي   أن إلى فتتضاع  
 وفي ،البشر هؤالء وكل أقول ما وكل شيء كل رغم عزيزتي يرام ما على لست   ناأ

 !أحد ال دوم ا ،معي حدأ يوجد ال ،الحقيقة
، اللقاء في عينيه ابتسامة يمنحني اشخص  ، نون  يا معي  فقط اواحد   اشخص   أريد

 أضحك، عناق في يفنفيختط   الجبين على قبلة  و  الصباح ابتسامة ألمنحه أستيقظ  
 بقبلة   فيشكرني هفطار  إ له دع  أ  ، القديمة قفشاتي على ويضحك السخيفة هنكت   على
، الحلوى و  الصغيرة الكيك قطع نتشارك ،المفضل كوبنا مع ا دع  ن  ، كفي على

 .األفكارو  والموسيقى
 !نون  يا واحد   شخص  

 في السباحة منيعل   ي  ، اصباح   الخامسة في البحر ئشاط على معي ييمش
 مر كيف ي ندر  أن دون  اليوم ويمر ،الثامنة في ة  خفيف رياضة   نمارس، السادسة

 .امع  
، كالم أدنى دون  ألمي بيستوع   كتفه على المتعب يبرأس لقيأ   حينما وحيد   شخص  
ملولة...  ،حةفر   ،بةتع  م   ،مريضة بأنني خبرهأ   أن من أخجل ال ،ملل بال إلي   يستمع

 دموعي من لأخج   ال، التحقيق صعبة أو ساذجة تبدو قد التي ماليآب أخبره أن أو
 يرى  أن وال رهبجوا أشيب   أن من أخجل ال، عناقه في ستكون  التيو  أمامه

 أفهمها لم ولو حتى باهتمام معقداتهإلى  أستمعو  تفاهاتي يشاركنيي، تجاعيد
. يتحدث بأنه سعيدة   لكنني  إلي 

 البشر من الباليين تلك لكل كيف .عالمي يصبحو  اخاص   ااهتمام   يمنحني شخص  
 ؟!نون  يا يل اوحيد   اشخص   فيهم أجد   أال

 .يرغب اكم له ن وألك، اتمام   أرغب كما شخص
ا تعيسة   أنا لذلك  .الجنة في اغد   هأجد   أن وأتمنى ،جد 



 
 وجعي إلى43

 
 ..عزيزي 

 وجه   الإ به يليق ال معت  الم   والقلب ،بقلبي لغائما الصباح ألجد اليوم استيقظت  
 ،حبيب يا بالحزن  لثق  م   قلبي ،اليوم به يليق ال يوجه ولذلك ،يتغير هعل   مبتسم  

 غير شيء ،متى وال ذلك حدث كيف أعلم الى، اكتف الذي بقلبي وجع ا أصبحت  
 !يحدث لم هوليت   ك  نه  م   قلب   من متوقع  

 أو أنا أو هي تتالشى أن ىتمنأو  ،معك الصغيرة ذكرياتي عسترج  ، أليلة كلفي 
 الكلمات سترجعأو  ،وقت كل في حولي من يترددالذي  صوتك  إلى  أستمع ،أنت

 .تنبع أين من أعلم ال ادموع   االبتسامة قلبتن ثم، قليال   وأبتسم والهمسات
، حياتي من أو حياتك من لفترة   باالختفاء اآلن أفكر! أنام وال ،وأنام الخير لك   أتمنى
ا امنطقي   لي يبدو الفرار  بئس ،مساء   أقتربو  ظهر ا تخاذلأو  صباح   كل أقرره ،جد 

 !القرارات
 لم نإو  ،تحقيقه عن وتخاذلي ،دالجدي قراري  موعد اآلن حان فقد .سأنصرف ،عذر ا

 .حمقاء باعتذارات   لة  حم  م   رسالتي كفستصل   أتخاذل
 



 
 صداع 44

 
 ..عزيزتي

 .أكبر اصداع   منحنييو  الحائط يبكيف، الحائط برأسي ق أطر  ، الصداع يوم هو اليوم
 طفل أنينو  ،المعركة طبول قرع، جنائزية مارشات أذني تصل  ف راقصة ىموسيق ديرأ  

ا يصلني الخافت الجيران  .أعلى سمعهأف بكفي فأغلقها له يذنأ تطن احاد   صراخ 
 يل دأج   فال ،كله العبث عن فتوقفوا ،يتألم شخص   هنا انظروا ،أصرخ نأ اآلن أود

 .قوة من يل وال صوت ا
 ..عزيزتي

 ؟!قدمي عند المنطق وينتحر موقعه الصبر يفقد حين يحدث ماذا
 ال ينوكأن بهدوء   فتخترقني السرعة سيارات لتصدمني الطريق منتصف في فأق  

 ؟!سراب ا صرت   الحد    ألهذا. شيء
 !أحد يظنالح  ي   ال



 
 تر  شْ د   إلى45

 
ْشر ت أمي  ..د 

ْشر ت  يا يك  ف فقير مات   كلما، قدر نهإ يقولون  يوم وكل اليوم  وكلما، قدر قالواد 
 !قدر قالوا ثم ،فقير كل وقتلوا ساق  و  قدم   على الدنيا قامت كبير حر  ج  

ْشر ت  أيا انقلبت   عام ألف منذ، بقريتنا ادوم   األمور تسري  هكذا  نم   كل  علىثائرة  د 
 عدالة، كالبشر وحرية   بعزة   اعيش   الهدف   كان، سبب دون  موال  ظ  و  دواشه  واست   ماتوا

 .الحياة تمنحنا نقية هواء ونسمة ،الحقوق  بعض تمنحنا
 !الموت من امزيد   سوى  جن  ن   لم كننال، للجميع الحياة   حق   الهدف كان

 لهم الحريةو  لهم العزة نإ نقول، الصمت فنااحتر   أننا سوى  رتغي   ء  شي ال اليوم
ْشر ت  يا يرى  هللا لكن   ،لنا الموت ومازال، لهم والعدالة  أراضيك   عمق من ويسمعناد 

 .علينا تضاق  التي 
 (لمصر سما «تر  شْ د  )»



 
 حبيبة إلى46

 
 حبيبتي..

 تكتكات بنهاية هيأنت   حتى األبد إلى ينزفني حبك   النازف القلبو  ى ر األخ وراء ساعة
 بنيكذ   ي   من أول فأنا ،بالحقيقة لنفسي أبوح أن دون  ،ريحتض   يوم نة  عل  م   الساعة

 كيف، مختلفين بعالمين األشخاص أعجب نت  وأ ناأ ،المشاعر حكايات في
 !؟نفترق  اآلن عليك   باهلل كيفو  ؟!اجتمعنا
 ،جميعهم العابرين وجوه في سأراك   ،ننتهي لن انتهينا إن حتى وأنت   أنا ،أتعلمين

، قهوتي كوب مع الصباح في سأحتسيك   ،مكان كل في مشاعري  ستالحقك  و 
 وحين، عينيك كبيرة   درجة  إلى  يشبه الذي القمر ضياء على المساء في وأنقشك  
إلى  سبيل   ال افتقاد   ألم  ىعل ظنييوق حلم في ينطاردينست   قليال   أنام أن أحاول
 .عالجه

 وجدت ما ليتني. نحترق ثم  ،اأيض   نقترب ،نحترق  ،نفترق  ،عجيب يء  ش ،نت  وأ أنا
 المنقوشة ابتسامتك  ، المميزة تفاصيلك ظأحف   لم ليتني ،الصغير الوردي بعالمك  
 .نيتشت   ت   عني فتبحث قليال   أختفي حين التائهة نظراتك ،اآلن تؤذيني بعقلي
ا  كبيرة أخرى  قصة تلك ،صوتك  أخرى  حياة   في العمر يتسع ربما، انتهاء دون جد 
 عطرك رائحة أو، كفي على أصابعك   لمسة أثر أو ،بي صوتك   صنيع لك   ألروي 
 .به دتل  و   وكأنني يالزمني الذي

 !ى رو  ت   ال أخرى  رواية تلك ،سميا لحروف نطقك طريقة أما
 أنت  و  الحائر البعيد أنا سأظل، تجاهك داخلي يرسيتغ ءشي ال ،يابق   أو رحليا

 .األلمو  السعادة قلبي تفمنح   عالمي تاقتحم   التي الغريبة
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 ..نون  عزيزتي

 أن دون  الدنيا وجه في الوقوف وعلي  ، قليال   التماسك على القدرة أفقد يوم كل
 ،للحياة قابلة غير هنا فالحياة ،العاصفة وسط أتالشى أو اتمام   تأتفت   أو أنهزم

 األنواع ىبشت   البشر مع لللتعام   قابلة   غير ،وأنا. للتنفس قابل غير والهواء
 .تبتسم مالمحي لكن ،يصرخ داخلي القابع   الصمت، والعالقات

 يوم كل تفصار   ،نفسي على الكذب أجيد فأصبحت   الحد هذا ىلإ تغيرت   متى
 ؟!بخير نيأن تخبرني

 ستندأ الصامت كهفي لوأدخ   داخلي المشاعر كل من رأف   وأصبحت   تغيرت   متى
 ؟!هاأمقت   ايوم   كنت التي الوحدة من األمان سلتم  أو  الباردة الصماء جدرانه على

 تنتهي أن ىعس   روحي من اربان  ق   الحياة لنيران مقد   وأ   ذاتي من شيئ ا أفقد يوم كل
 .األبد إلى تستمر لكنها ،وداخلي حولي من الصراعات

 ..عزيزتي
 نفسها النهاية نقطة في ننتهي، مرة ألف يوم كل فيها ندور ونحن ،كروية األرض

 .اليوم آخرفي  جديد من هايلإ لنعود، السابق لليوم
 أو، فيها للمسير لنا المنقوشة الخطوط من أو أنفسنا من الهروب نستطيع ليتنا
 !أثر ترك دون  التالشي حتى

 ،هدف بال ليهاإ نخطو التي األشياء وكل، مةحط  م   خلفنا نتركها التي األشياء كل
 نحن مما أكثر عتمة   يمنحنا ال والليل، بجديد الحقيقة في يأتي ال الجديد الصباح

 .أخرى  مرة   عهانتجر   التعيسة ياماأل وكل نكررها األخطاء كل، فيه
 !اآلن؟إلى  دالميال منذ عليه بعاق  فن   نولد أن قبل فعلناه الذي البشع الخطأ ما



 !؟»حياة« عليها قطل  ي   التي المهزلة تلك ينه  فن   ننتهي متى ومتى؟!
 هذه إلى منصف غير شيء كل كان نإ األرض في السماء عدالة أين ؟!وأين

 !حولنا؟ من الدرجة
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 ..عزيزي 

 قصة   مسامعي على ألقى ،الصباح هذافي  نافذتي زار صغير عصفور، اليوم
 اأنغام   نيتصل   الراقصة األغاني حتى ،أضحكني مما أكثر فأبكاني ،كةضح  م   صغيرة  
 .حزينة
 المشرقة الشمس ،الحزين هلحن   يمنحني السماء وسط في اوحيد   الصامد القمر

 .ضنيمر  في   برودته يمنحني حولي من والهواء ،الحارق  لهيبها تمنحني
 !ياةالح هي تلك .يحدث نحب شيء وال نحب كما يحدث شيء ال
 لها وجود ال التي األشياء عن البحث عن نتوقف وحين ،دكب   في فيها قنال  خ  

 .أفضل سنصبح ،كالسعادة
 وتواريخ السنوات رقامبأ لهاذي   وأ  ، كلها األوجاع بين قارن أو  وأرتبها خيباتي يحص  أ  

 .الجولة بيكس   الخذالن اآلن ،األيام
 ..عزيزي 

 بعد االستقامة   هبعد   من عيدوت   صمت   في بهاستيعا الروح تستطيع اانكسار   كم ترى 
 جديد؟! من وتشع االنحناء

 هي كما الدنيا وترى  بصار  اإل بعده تعيد نأ عيناأل تستطيع نور   ة  ءانطفا كم ترى 
 ؟!وردية وال سوداء ال ،اتمام  

 .ألحصيها العمر نهاية نتظرأو  الخيبات عدأ
 ..عزيزي 

 أنت   ربما، معي كنت كلما كذلك أراه وأنا ا،وردي   الغد يرى الذي  المتفائل أنك أعلم
 ؟!ذلك لعق  أي  . حزني من ترياقي



 يراك   كما هادئ بداخلك ثائر ،بالغرق  تشعر مشتت ضائع ،مثلي أنك   أعلم
 ما دمنا كلماتنا إعصار صيبناوسي  ، تحدثنا كلما ثورة لفأ سنصنع لذلك ،اآلخرون 

 مع از
 ،الدنيا عجائب من هوالذي  الوفي   ل  الخ   سأكون  ،سننسجم بأننا أعدك   لكنني

 التي قشتك   سأصبح، اشنق   الموت من يمنعنيالذي  الضياء شعاع لي وستكون 
 .األيام عتمة في سراجي لي حصب  وت  ، المتقلب الحياة بحر من نجيك  ست  

 نقاش   في قتلك  أ أال أضمن ال! اأبد   أضمنه ال ما وهو ،اآلخر حدناأ لنااحتم   إن ،فقط
 ؟!بجر   ن   ال فلم   ،النظر وجهات ختالفا عند بنظراتك تحرقني وأ ،حاد
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 ..البعيد عزيزي 
 في شمس   وحدي لي ق شر  فت   ،ماميأ الفراغ في صورتك   مترتس   أفتقدك   حينما
 عليك قغل  أ   ثم اجيد   تأملك  أ .شفتيك على شوق   ثمرة وحدي لي وتنبت ،عينيك

 ،تهرب ذلك ومع .فجأة بينهما من اهارب   بتتسر   نأ خشية كامحإو  بشدة الجفون 
 .دائم هروب في وستظل

 ستستطيع حينها ربما، بالحب ااعتراف   قلبك   تمنح أن متعل   ،البعيد المتالشي يهاأ
 ريحف   جديد   لنور   الطريق حوافس  لي   الذكرى  زمنة  أ من داخلك   لينالمعتق   سراح طالقإ

إلى  صحرائك من رفتعب   ،الضفاف ىعل والنخيل الزهر نبتوي اجسر   ويبني انهر  
 .األبد إلى جواري  وتظل، الخوف خلف المحتجبة حديقتك
 ..عزيزي 
 بنا ضاقت ،سوانا بهيستوع   لم، قلبينا بين حوار   صمتلل فكان ،التقينا حينما أتذكر

 هايت  تو  فاح ،كفيك بين الروح   حتضنت  ا حين .منها اتساع  ا أكثر مكاني فكان ،ايالدن
 الذي السماوي  الحلم سماء في قزح قوس ورسمت  ، المطر ماءإلى  الظمآن بحنين

 .توقف بال به ندور كنا
 كهفي في كنت   وكأنني ،عام ألف ألفو  ساعة   ألف ألف ؟! مضتحينها مضى كم

 كل، بالت   وال بها أبالي ال، ندثرتوا قامت ةحضار  ألف ألف، عناقك على واستيقظت  
 في الكامن والحزن عين، األ تتالقى حين حقيقة   تصير األماني أن يعنينا ما

 .خجل على األنامل تتالمس ماحين بصمت   رينتح   النبضات
 وابتسامتي ،أنت الوردية تيفجن  ، الجحيم إلى األرضية الكرة قوانين ذهبفلت  

 .أنا الكرب يشتد حين إليها تلوذ   التي وواحتك  ، أنت المطمئنة



 .الفرح قارةإلى  الطيور أسراب عم رهاج  لن   فتعال  
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 ..كريم يا

 .لم   اذ  وإ ليت   بين العالقة المؤلمة األشياء كل من التخلص أود   مولك  
 ،نأك   لم كأن وأتالشى الحياة كتاب في لي بتت  ك   التي كافة األوراق حراقإ أود   مولك  

 .قادر يا كرمك  ب منحنياف ،احةالمت األمنيات كل تملك ووحدك  
 هذا كل ما .ببتعج   حولي رأنظ   ،بداية هو وال نهاية هو ال ،ما طريق   في أقف   اآلن

 ؟!اآلن الدموع تلك كل وما ؟!بروحي الخراب
 ولو لنتساء أن دون  إليك بالعبور لنا نتأذ   حتى المسير مواصلة   لنا كيف ،هللا يا
 لنشقى«؟! تناقأخل   ،لتعذبنا ناخلقت   هل: »نقصد أن دون  مرة  ل

 ،الخيار حنامن  ت   لم ،لنا هامنحت   التي والهزائم التشتت نستحق كي أيدينا تفعل   ماذا
 .الرحمةو  العفوو  الدعاء منحتنا لكنك  
 التيو  بك  غض  ت   التي األفكار من ناواحم  ، النكساراتنا اجبر   جبار يا وعدتنا كما حنافامن  

 .الشياطين سات  وسو   مع تراودنا



 
 مخيفة رسالة51

 
 !سنموت ،عشرة وربما ،عام بعد أو اغد   ،قليل بعد ،اآلن ربما
 نإ هكذا ،عقلي في كلها مالمحك تفاصيل نقشأ نأ أريد ،حبيب يا لنيتتعج   فال
 .أخرى  روح   في جديد   من دت  ع  

 من صنعت   وربما، بجثتك لمث   أ   أن بعد قتلك  وأ ،وأجدك ،عنك سأبحث موتي بعد
 اق  لص  م   اللذيذة ابتسامتك ومن ،ارتديه قدلع   جوهرة   عينيك   ومن ،جميلة حقيبة   جلدك  
 .هاتفيغالف  على اسعيد  

 !دو سأع نيأن ثق
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 ..عزيزي 

 «.األبد إلى يبقى الحزن » :انتحاره رسالة في «جوخ ڤان» قال
 مرة   يطغى أن قبل قليال   فنبتسم عليه لنتحايل قل  خ   ،األبد هو الحزن   ا؛مخطئ   أظنه
 .أخرى 

 .تعيسة لنهايات بدايات هي السعيدة النهاياتو  ،الحياة أصل الحزن 
 ناحطام ونيران نامدينت قبح من نالالرتح   أجنحة   ملكن لو فقط أنه عزيزي  يا عتقدأ

 ناخلف من الظالم كل ينتارك وصفائها السماء رحابةإلى  ولرحلنا ،المشتعل
 الحزن  من سنتحرر حينها ،أنفسنا من ىتبق   بما ينحمتوش    ،ذواتنا من ينر تحر   م  

 .كله
 ..عزيزي 

 ،اإلصدار قديم عقيم تلفاز كجهاز عقلي أن شةشو  الم   األوقات بعض في رأشع  
 فقد نكم   الدنيا في طتخب  . أوينتصر لهدوءا مالئكة   ميرج   أعماقه من النابع التشوش

 يرشدني ،الطريق ءضيت   وحدها كلماتك أن العجيب لكن، الظالم بعد ديعت   ولم بصره
 إلى طنيسق  ت   بالسعف اة  غط  م   جوفاء   ابئر   نتك   فال، الصحيحة التجاهاتإلى ا صوتك

 .نهاية ال ما
 ..عزيزي 

 داخل قتنزل   شفتيك بين من كلماتك   قتنطل   حين لشخص   تعنيها ال بكلمات   تنطق ال
 عهد فالكلمات، هنور   ئطف  ت   ال ،قلبه في كمصابيح قوتعل   ةوسرع بسهولة روحه
 امزيف   ال  أم   تمنح وال، بالنكران أو بالنسيان وتنكثه اعهد   ئنش  ت   ال ،مكتوب غير

 .األبد إلى ستقتله تخذله حين ألنك   مثلي حزين ليائس



 على ألستند يدك   مددت، حولي من الضياء أري  جعلتني، األمل نيمنحت   وأنت  
 .الطريق منتصف في تتركني فال، ذراعك

 مما أكثر حزينة وأنني، طاقأ   وال األوقات بعض في مزعجة   أكون  قد نينأ علمأ
ا أحبك   األوقات كل في لكنني، يجب  .بيننا المحبة جسر   تقطع فال ،جد 

 ..عزيزي 
: «نزار»اليوم كنت أستم ع إلى أغنية  بسيطة  شعرت  أنها ت عب  ر عني، حين قال 

ر الدنيا ولست  معي«.   لست أنت   ما دمت   المطر أخشى ،كذلك وأنا»أخاف  أن ت مط 
 .مئنتينط  الم   عينيكو  ئالداف ك  كف    مظلة   تمنحني كي ،هنا

 ..عزيزي 
 .صباح كلفي  والحزن  مساء   األرق   يمنحني الذي لحد   إلى ا الفقد ىخشأ أنا

 لم الذي الرحيل بذلك اليقين  . األبد إلى رحلت   قد نكأ على اصباح   االستيقاظ ىخشأ
 نك  أ ااطمئنان   لي كتر  ي   ال مما نأوق   فأنا ،بيننا القائم الوصل صفو رعك   ي   عدب   يحدث
 أن هللا أدعو اأيض   لكنني ،بال  م   ال لوترح   قسوة  و  ثبات   بكل احزن   روحي رستشط  

 .األبد إلى جواري  ىتبق  
 ..عزيزي 
 تجعلني التي حةفر  الم   فكرتي نت  ، وأعيد األيام فكل مت  ابتس   نإو  ،فرح بطاقة وجهك  
 تنبع منك   ،تزول ال فكرة أنت   .اقد  ع   النجمات   أجمع  و  المنير القمر ألمس ،أطير

 ابعض   كفأتر   قلمي على يهبط الذي الوحي أنت. والحل السر وفيك   ،كلها الحكايات
 .وخيالية جادة   أغنية   صبحلت  ، السطور بين منك
 حينما غضبيإلى  عتستم   ال ،ادوم   اقريب   نفك   ،أنت أحبه الذي الخيالي نيكائ  

 .كثرأ باقتر   بل ،بالرحيل طالبك  أ  
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 ..المفارق  عزيزي 

 .رعب  في   مهايهد   أن السدود   بنى نوم   ،لص  في   يهايبن   نأ الجسور مهد   نم   على
 اشراع   أكون  أن أستطيع   بالكاد ربما .ألحد شاطئ ا وال مرساة   وال اجسر   لست   ناأ

 ،السفر عناء من نستريح   ،مجهولة جزيرة شاطئ على امع   به نرسو غيرص لمركب
 .والوحدة التيه مدنإلى  جديد من نرحل ثم

 .ل  أم   وقد، أثر ترك  دون  فجأة   رأف   قد، ألحد اآمن   ئ اشاط لست   لكنني
 .جيدي حول هف  أل   لن نيران   من قيد   والحب، القيد أحب وال مقيدة   لست   أنا

 ..عزيزي 
ا  سيئة   أكون  ربما  ال وقد. معرفتنا على تمر   التي األيام رأذك   فلن، التذكر فيجد 

 ىنسأ كما. عصاراإل بداية األيام أي في أو متى منذ رذك  أ فال ،األعداد رتذك  أ
 .بك معرفتي سبب   رأذك   فال ،سماءاأل
. التيهو  االنتباهات كل ،حركاتك ،سكناتك، بيننا الكلمات أولى اجيد   رتذك  أ ينلكن

 عينيك ةانطفاء   رأذك  . اوزفير   اشهيق   ست  تنف   مرة وكم ،كعينا ترمش   مرة كم رذك  أ
 .ندوب ترك   دون  يالتخل    في أخفقت   أنني اجيد   رذك  ا، وأسبب   لها فأعر   لم التي
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 نبذة عن الكاتبة
 د كرارهنها

 

 نهاد كراره 

 كاتبةوروائية مصرية 
 و مراجع حسابات بوزارة العدل 
 صدر لها كتب مشتركة مثل
  بوح الصحبة و قطرات مطر

  وكتب فردية
  مجموعة قصصية نيسان الوجع
 كتاب قصائد نثرية مدن الفراشات

  رواية الدمشوري 
  رواية آخر حدود الحلم



الحب األخيرة صدر لها كتاب الكتروني بعنوان أوراق   
 نشرة العديد من المقاالت والقصائد على المواقع االلكترونية المختلفة

 صدر لها عدد من القصص في جرائد مختلفة منها
 صوت الشعب و جريدة القصة وغيرها 

تم تصعيد قصتها القصيرة انسان في المرحلة القبل نهائية لمسابقة بتانة  
  …للقصةالقصيرة
قلمي الثقافيةشهادات تقدير من مؤسسة    

 شهادة تقدير من فريق كذا حلم للدعم 
 درع االبداع األدبي من منتدي االدريسي

 شغلت سابقا منصب نائب رئيس مجلس إدارة لموقع الصحبة نيوز 
 و مدير تنفيذي لدار الصحبة الثقافية للنشر اإللكتروني

 وهي عضو مؤسس للصحبة الثقافية

الفكر الحر وحاليا رئيس مجلس ادارة موقع وجريدة  

االلكتروني  ورئيس مجلس ادارة دار الفكر الحر للنشر  

تحت االصدار رواية شمس ومجموعة قصصية باسم انسانيات وهي اسماء  
 مؤقته

بدأت بالكتابة من سن صغير لكنها لم تبدأ في نشر بعض كتاباتها إال  
حينما اشتركت في معرض الجامعة للمواهب الشعرية حيث حصلت على  

شجيعية من اللجنة المنظمة حينهاجائزة ت  



واجهت صعوبات كثيرة في البداية لنشر كتاباتها منها عدم التشجيع من  
المحيطين مما أخر انخراطها في الوسط األدبي سنوات عديدة واكتفت 

 بالنشر على السوشيال ميديا كالفيس بوك وخالفه

 

 

 

 

 

 

عام    ن الكتابإلى أن بدأت بالنشر الورقي لكتاب مشترك مع مجموعة م
بعنوان قطرات مطر اشتركت فيه بقصة قصيرة 2014  

 

 

 

كتاب بوح   2017واشتركت ايضا في االصدار األول للصحبة الثقافية عام 
 الصحبة حيث اشتركت بقصة قصيرة 

 ثم توالت بعد ذلك اصداراتها



مجموعتها القصصية نيسان الوجع عن دار نشر شهرزاد  2015فنشرت عام  

 

 والط

 

 

 

 

طبعة الثانية  ال  

 

 

 

 

 

تتحدث المجموعة القصصية عن الخذالن واأللم النفسي الناتج عنه كما 
كفقد الحبيب أو األبنة أو الصديق    تتحدث عن الفقد بوجه عام   



اختارت الكاتبة اسم نيسان وهو شهر ابريل ألنه بداية للربيع و تفتح الزهور  
 وازدهارها مما يقترن 

م والفقدهنا بازدهار الوجع واألل  ... 

 

 

 

 

 

 

 اصدارها الثاني مدن الفراشات عن دار نشر بنت الزيات

 هو كتاب قصائد نثرية خفيفة تتحدث عن مجاالت متنوعة في الحياة

 ....فتتحدث عن الخوف و الحب والفقد والتعلق و الغيرة وخالفه

 واختارت الكاتبة اسم فرعي له ذاكرة الحجر

ت و شاعريتها و قسوة الحجر الذي بال  فهي أرادت مزج بين رقة الفراشا
 ذاكرة

 



 

 

  

 

 

 العمل الثالث للكاتبة

رواية الدمشوري والتي ناقش فيها كاتبتنا مشكلة الجهل والفقر في بلدة فقيرة  
ومدى تصديقهم في الخرفات و السحر و المس وخالفه وانكارهم لكل العلم  

 ومحاولة البطل عالج حاالت مختلفة من القرية بطريقته

عرضت الكاتبه قصص عن فئة من المجتمع التي تنساق وراء الخرافات 
وعالجت كل قصة الى الوصول للحل والعالج مع ترك لنا صدمة في نهاية 

 الرواية

. 

 

 

 اإلصدار الرابع 

 آخر حدود الحلم



تتناول فيه الكاتبة قصة اجتماعية رومانسية واقعية تناقش فيها العالقات 
 االنسانية المختلفة

أربع أبطال رئيسيين وتتركنا بصدمة النهاية  نبي  

 

 

 

 

 

 

 االصدارالخامس للكاتبة

 pdf هو كتاب الكتروني بصيغة

 عنوانه أوراق الحب األخيرة

باللغة العربية الفصيحة  وهو من أدب الرسائل   

 تتناول فيه الكاتبة عدة مواضيع وقصص خيالية في اطار رسائل

 رسائل للصديقة 

 للحبيب



 للنفس

ب وهكذاللقل  ... 

ويتم اصدار طبعات جديدة لثالث كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
2020 

هذا وسيتم اصدار نسخة ثالثة منقحة ومضاف اليها أربعة قصص جديدة  
 للمجموعة القصصية نيسان الوجع 

لرواية الدمشوري   وطبعة ثانية  

 وطبعة ثانية لرواية آخر حدود الحلم
 

 



 


