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(1) 

 

 بدونك خير وال الخير مساء" أبي" الحاضر الغائب عزيزي 

 

 

 

 

 

 

 فقدك دقائق تدق اآلن الساعة

 تحممو عمى أقو لم وما الفقد بعد حالي عن  سأخبرك

 أتى قد رحيمك موعد أن في شك يخامرني فمم صدقني

 رغم سمحفائي ببطء يسير حولي شيء كل بطيئاا، ثقيالا  يمر بدونك الوقت
 أسبوعان رحيمك عمى ومر زئبقي الوقت أن

 بكل أعيشيا نيسان/ أبريل كذبة ىي ربما أو مزعج كابوس في أنني أشعر
 صدق

  تماماا عاري  وظيري  قدمي، تحت تيتز األرض مشوشة، أبدو

 يدي من سقط الحياة في وعكازي 
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 حتى ينكمش قمبي ويجعل روحي ينيش والحزن  الميل ىدأة في وحيدة أجمس
 الموت

 والنصف الثالثة الساعة تمام في الميل من األخير اليزيع ىذا في استيقظ
 ال إلي، تحتاج ال أنك أتأكد مضجعك؛ إلى أنظر تعودت، كما صباحا
 أسمعيا أنفاسك ، الميل برد من يحميك غطاءك ماء، شربة إلى تحتاج
 معي ىنا أنك أطمئن يوم؛ كل عن تقل أن من خوفا وحين حين بين وأعدىا

 مني الموت يأخذك ولم

 أقفز وفجأة كعادتي  متقطع نومي فراشي، في أتقمب غرفتي، إلى أعود ثم
  إليك وأركض سريعا

 ماء أريد -:ينادي أذني   في مازال صوتك

 أمو أحضان في كطفل تطمئن بجوارك؛ فتجدني عينيك لتفتح

 منيا يأتون  أنيم النافذة اغمقي -:أخبرتني حينما  بيننا حديث آخر أتذكر

 !من؟_

 الخبز يأخذون  ولكنيم ىم من أعمم ال

  حديد اليوم وبصرك  غطائك عنك ك ِشف   أنو جيدا تبينت لقد

 إصبعو يضع من ىناك ولكن كاممة الحقيقة يعرفون  من ىم وحدىم األموات
 أبدا السر يكشف ال كي  وشفتييم ألسنتيم عمى

 قدميك إبعاد أحاول قدميك؛ يكبل أحدىم وأن  الموت، سكرات عن تخبرني
 بالساق الساق والتفت -: فتقول بعضيما عن
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 إليك أحتاج معي وابق ترحل ال -:لك وأقول أبكي

 !مني؟ تشبعي ألم راحل، أنا -:لي وتقول تضحك

 بعد منك  أشبع لم بمى،

 رحمت كالومضة ولكنك

 الوالدين وبر" الخضر سيدنا"الصالح العبد عن حديثك ببالي يطوف ثم
 " ابنتي الجنة من تشربي" تالزمني لي ودعواتك

 كما الكريم القرآن إذاعة إلى التمفاز أحول صباحا السابعة الساعة في
 كنترول الريموت في ��الموسيقى رمز عمى أضغط عممتني،

 الكريم القرآن يرتل وىو رفعت دمحم الشيخ القارئ  لصوت معا ونستمع

 شيخك" الصمد عبد الباسط عبد الشيخ القارئ  قناة عمى  التمفاز أدير ثم
 "المفضل

 !اليوم؟ عممك إلى أذاىبة -:لي تقول وأنت صوتك افتقد

 نعم_

 بالك خمي طب -:وتقول عنو بعيدا أمو رحيل اليريد طفل نظرة لي تنظر ثم
  نفسك من

  مصحفك بجوار رأسك فوق  مصحفي وضعت أنني أخبرك نسيت اه،
  يوم كل لك وأقرأ جدي مصحف ووجدت

 مني طمبت كما يوم كل معي  البقرة سورة
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 اآلخر عالمك في كنت أم! وقدميك؟ رأسك عمى بقبمتي أشعرت ت رى 
 !حينيا؟

 أبي

 !بعد؟ تفتقدني ألم جدا، افتقدك

 !الجميع؟ زرت كما أحالمي في تزورني ال ِلم  

  -:لي يقولون 

 البكاء  عن توقفي رؤيتو؛ تريدين كنتِ  إذا 

 !كيف؟ ولكن

 واألرض السماء مابين عالقة روحي يتمزق، قمبي

 !معي؟ غناءك يوم أتذكر

 بتسجيميا قمت كنت كامل، عام عمييا مر وقد بصوتك تسجيالت وجدت
 بدونك إلييا واستمع وحيدة وتركتني رحمت أنت وىا رحيمك من خوفا

 

 حينما تضحك كنت وحدك بك  خاص ألبوم في صورك كل اآلن أجمع
 رحيمك من وخوفي أفكاري  تقرأ كنت فربما  كثيرة صورا لك التقط

 القصاصات وبعض المسجل صوتك صورك، سوى  وحدتي يؤنس ال
 معا لنا فيديو بتسجيل أقم لم أنني جدا وحزينة يدك بخط عمييا مكتوب
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 فشيئا شيئا يصغر األيام مرور ومع جدا كبير يولد الحزن  أن يقولون 

 

 ! يوم؟ ذات سيصغر حزني أن أتعتقد

 معو حزني زاد عمري  زاد فكمما طردية بالحزن  عالقتي أن جيدا تعمم أنت 

 

 بتحبي عارفة -:لي وتقول بك عالقتي من تغار كانت عمييا هللا رحمة أمي
 مني أكتر أبوكي

 "أبوىا بنت"عمي   يطمقون  كانوا والمدلمة، المفضمة ابنتك كنت

 

 !يوم؟ ذات سيصغر حزني أن حقا أتعتقد

 سيالا  ليس أمر أنو صدقني

 

 .يوم كل أحالمي في زائري  كن  ورجاءا أبكي مازلت أنني سامحني
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(2) 

 

 

 

 

 

 

 بدونك الخير أرى  ال زلت وما الخير مساء" أبي"الحاضر الغائب عزيزي  

 والحادي( البشر أرواح حصاد عام) م٠٢٠٢ مايو ٣ الموافق األثنين اليوم
 ىـ٢٤٤٠ رمضان من والعشرون 

 

 معي أنفاسك وأفتقد أفتقدك أنني أخبرك أن أريد.. شيء أي قبل

 معي الحداد لون  وترتدي رحيمك تبكي زالت ما  منزلك جدران

 

 !إليك؟ ورسائمي عميك حزني يسرقون  أنيم أتعمم

 مني سرقيا أجمع العالم لو حتى الكتابة عن أتوقف لن بأس، وال.. حسنا

 وجعمتيا منزلك، في ركن غرفة، كل في صورك  أعمق أنني تعمم أن أريدك
 المحمول لياتفي خمفية



 رسائل مابعد الفقد  هناء مطر    الفكر الحر للنشر اإللكتروني

 

 بكل يظير أمي رحيل عمى حزنك ذلك ورغم! نادرة؟ ابتسامتك أن أتعمم 
 الصور

 مؤلمة دائما الحقيقة ولكن بخير أنني أخبرك أن أتمنى كنت

 

 معك أكون  أن لي الخير بخير؛ لست_ بدونك_ أنني الحقيقة

 

 نمتقي حتى األيام وأعد أبكي، أال جاىدة  أحاول

 

 الديباچ ترتدي اآلن الحقيقة ولكن بي معمقة كانت روحك أن يقولون 
   بك  المعمقة ىي روحي أن  لتخبرىم لمجميع  األصفر

 !زئبقي وقت من يالو  رحيمك، عمى يوماا وثالثون  خمسة مضى لقد 

 دموعي حقا أن مايبدو عمى ولكن أحالمي في تأتيني أنتظرتك باألمس 
 تزعجك

 أبي

 طاقة وال جدا يؤلمني ورحيمك تعشقك التي ابنتك  فأنا العذر لدموعي التمس
 بو لي

 .نمتقي وحتى أحالمي في زائري  ليمة كل اليوم، أنتظرك أحبك،
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(3) 

 

 

 

 

 

 

 كالمعتاد بدونك خير وال الخير صباح" أبي"الحاضر الغائب عزيزي  

 

 اآلن متشابية عندي األيام األحد؛ يكون  ربما اليوم

 جيدا الميالدي العام أتذكر زلت ما ولكنني ميالدي شير أي في أدري  ال
 "م٠٢٠٢"

 أبدا أنساه ولن" البشر أرواح حصاد عام" أنو

 

 !ىجري؟ وكم

 ىـ٢٤٤٠ شوال شير في زلت ما  أنني أعممو ما كل أدري، ال

 !أتذكره؟ ِلم   تعمم أ

 "الدىر صائمة" ب لي وتمقيبك المتكرر صيامي من خوفك أتذكر
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 صدقني أبي

 الفراق ألم من يموت ولكنو الطعام، قمة من يموت ال اإلنسان

 كل في مالزمني الحزن  ولكن الحال، كطبيعة استمرت الحياة أطمئن، أبي،
 الوداع مشيد تذكرت كمما القمق مني ويقتات األوقات

 متى أتذكر ال فصدقني  وجدت، أن  وحالوة مرارة لأليام أن يقولون 
 قط العمقم المر سوى  منيا أذق ولم ضحكت

 عمى يوما ستون  مر أنو يصدق ومن  مرارتيا، بكل األيام مضت ىي وىا 
 يزداد بل حزني ينقص ولم رحيمك

 !األيام؟ مع طردية حزني عالقة أن أخبرك ألم

 دمائنا كل يمتص أن بعد إال يتركنا ولن مالمحنا يغير الحزن  

 في أكون  وربما األربعين، في أكون  ربما أدري  ال عمري، عن يسأل البعض
 اآلن الثمانين

 شيئين بين محصورا كان عمري  أن أتذكره ما  كل

 إلى توفي اسمك ينادي أذني، في يدوي  وىو الميكرفون  صوت ىو  األول
  هللا رحمة

 اآلن النعش خرج لقد الثاني والشيء

فنت ولكنني ود فن مات من أنك أعمم   بعدك حياة وال معك د 
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 البكاء ويتكرر الحياة مدى أتذكره سأظل يوم، ألعنو ما

  ما يوما سيرحل جميعنا وأن بالموت وأومن اتماسك أن يجب -:لي يقولون 

 المعتاد من الكثير تغيير إلى وأحتاج القدر أعاند أنا، كما ولكنني

 ما كل منيا، ووجداني عيني تشبع حتى صورك إلى أىرع افتقدك، أبي،
 معي ليمة كل األحالم في رؤيتك ىو واتمناه إليو أتوق 

 شيرين أو شير كل زيارة وليست ليمة كل

 

!ليمة؟ كل أتيتني فيال



 رسائل مابعد الفقد  هناء مطر    الفكر الحر للنشر اإللكتروني

(4) 

 

 

 

 

 

 

 بدونك يومي في خير وال الخير مساء" أبي"الحاضر الغائب عزيزي  

 ىجريا٢٤٤٠ رمضان من والسادس ٢١/٤/٠٢٠٢ الموافق األحد اليوم 

 الزوال بعد الثانية اآلن الساعة

 استيقظ حينما عيناي عمييا تقع ما أول ىي صورتك أن أخبرك أن أحب
 يوم كل

 أجيد ال أنني جيدا تعمم ولكنك بخير أنني وأخبرك أكذب أن أريد وصدقني
  الكذب

 الحزن  ليا ق د ر امرأه أنني أشعر القمب، مقيورة بدونك، بخير لست أنا أبي
 بالحياة يربطني شيء ىناك ليس أنو أجزم وأكاد فقط

 

 زادتني ل بدا؛ وأحزاني خارت قد قواي كل طريقي، أتبين ال كالصريم؛ النيار
 رىقا
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 األمل خيوط أحوك أجمك من ولكن بالحياة نابضة غير األشياء كل بدونك
 !أعنتيا؟ في تجري  األمور أدع ال ِلم   -:نفسي وأسائل رأسي في

 قبرك فتح أريد حي؛ مازلت أنك شك يساورني

 !حرمة؟ القبور ليذه أليس -:لي يقولون 

 جدا افتقدك ولكنني بمى،

 رأسي بأم أراك وال رحيمك عمى يوما عشرون  مر أنو أصدق ال

 

  فقط واحدة مرة أحالمي في رأيتك وأنني

 

 البكاء عن سأكف وأعدك مبتسما أحالمي في  زائرا اليوم أتيتني فيال
 !.غدا؟
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(5) 

 

 

 

 

 

 

 بدونك خير وال الخير مساء" أبي"الحاضر الغائب عزيزي  

 رمضان من عشر والسادس م ٠٢٠٢ أبريل ٠١ الموافق األربعاء اليوم
 ىـ ٢٤٤٠

 

 رحيمك عمى يوماا ثالثون  مر قد وىا زئبقي، الوقت أن سابقاا أخبرتك لقد
  كالومضة

  بيتك في وحيدة أجمس ذا أنا وىا 

  اآلن يشير والذي الجدران عمى المعمقة الساعة مؤشر في طويال أحدق 
ا والنصف عشرة الحادية تمام إلى  وصدى ينتصف أن يوشك والميل مساءا

 أجوف اليدوء

 مرعب حولي من اليدوء وضجيج الغربان كنعيق الساعة دقات صوت
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 أني لدرجة جدا خائفة وكنت لغرفتك المقابمة الغرفة في صوت فجأة سمعت
  بيا عالقة زالت ما التي رائحتك في واحتميت   غرفتك إلى ركضت

 

 بيا أوقاتي جميع أقضي والتي غرفتك من اآلن إليك أكتب

 

 أحوالي عمى أطمئنك أن أحب

 كعاداتك وأصبحت فشيئا شيئا تغيرت عاداتي

 

 أثناء بالجوع أشعر ال ذلك ورغم السحور وجبة أتناول ال أنا كما زلت ما
 واجب يؤدي كمن معيم اإلفطار وجبة أتناول ولكنني صيامي ساعات

 

 الضحكة ثمجية أصبحت ولكنني معيم أضحك يضحكون؛ 

 صمتي عذرية فض دائما يحاولون  ولكنيم صامتة أظل األوقات أغمب
 بأحاديثيم

 

 ثقيمة   طويمة الساعات تمر والنوم اليقظة وبين مضطرب مازال نومي
  كئيبة
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  خاوي  البيت وأجد عممي من أعود حينما موجعاا خفقاناا يخفق دائما قمبي
 أنفاسك من تماماا

 

 فالحياة نحب من فقد سوى  منو نخاف أن ينبغي الحياة في شيء ال صدقني
 ثوان   غصون  في ونفقدىم جدا كبيرة بسرعة تسير

 

 أبي

 بسيولة تعافيو يمكن وال رحيمك بعد مكسورا زال ما قمبي

 

 زائري  كن فرجاءا أحالمي في أراك حينما فقط أبتسم أنني أخبرك أن أريد
 .أحالمي في دائما
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(6) 

 

 

 

 

 

 بدونك يومي في خير وال الخير مساء" أبي"الحاضر الغائب عزيزي  

 عادتي أصبحت اليومية عادتك أن أخبرك أن أحب 

 صالة بعد المفضل شيخك بصوت الكريم القرآن تالوة  عمى التمفاز أدير
 اليوم تمو يوما بغرفتك المعمقة النتيجة ورقة أمزق  ثم عودتني، كما الفجر

 لقاؤنا موعد يقترب حتى يومي ورقة أمزق  وكأنني

 أجمو من ألحيا يغريني ما ثمة يعد فمم

 الكريم رمضان شير أيام أول ٢٣/٤/٠٢٠٢الموافق الثالثاء اليوم

 بداخمي وتصدأ تتآكل روحي ولكن الكريم بالشير تينئة لي يرسل الجميع
 سبق كما بروحانياتو أشعر أعد ولم

 ضيق، ألم، من نفسي بو تجيش ما أبدا يدرك أن آدم لبني ما صدقني
 معك تجربتي يعش لم من ألمي اليدرك خور،

  فسامحني
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 قزح قوس أن أرى  وغدوت الحياة وىج بيا يتألق ال خامدة أصبحت عيني
 فقط رمادية وأصبحت السبعة ألوانو فقد

 قوية كنت أنني الحقيقة ولكن_ قوية_أنني بدء ذي بادئ الجميع خمني لقد
 أجمك ومن بك

 بداخميا عرقا وكأن منيا تنفر عيني ودموع منكسرة وحيدة أصبحت واآلن
 ذ بح

 وزئير مني يتممك الخوف الزال الريح، ميب في لدنة شجرة أنني أشعر
 حولي مستمر المرعب الريح

 عال بصوت انتحب أن استطيع وياليتني شديدا مقتا فراقك أمقت

 إليك يصل فربما أجمك من  الكريم القرآن قراءة ىو فعمو استطيع ما كل
 الجنة في درجاتك ويعمي

 إرادتي خارج األمر ولكن أبكي زلت ما فأنا سامحني،

 باكية رؤيتي تريد ال زلت ما ولكنك أحالمي في زائرا البارحة أنتظرتك

 بكائيا كبح عمى أقوى  ال زلت ما ولكنني دائما نفسي أجاىد صدقني

 مبتسم رؤيتك سوى  نفسي يشبع قط شيء من وما

 

 !أحالمي؟ في يوم كل زائري  وتكون  يدك إلي   مددت فيال

.أبي اشتاقك
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(7) 

 

 

 

 

 ماذا وأفكر وجيي عمى إصبعي أمرر أمامي، المعمقة صورتك إلى أنظر
 !إليك؟ أكتب

 

 وال إليو أنظر ال فأنا اآلن؛ النتيجة ورق  إلى أنظر أنني أخبرك أوال دعني
  سابقا المفضمة عادتي كانت أنيا رغم إليك، أكتب حينما إال الوقت أدري 
 يوم كل مرارة وتزداد وتمر تمر األيام رحيمك؛ بعد ولكن

 ٠٢/١/٠٢٠٢ الموافق الخميس اليوم

 ىـ ٢٤٤٣محرم من عشر والتاسع

 الزوال بعد الثالثة اآلن الساعة

 

 والمكان والوقت السنة الشير، اليوم، رسائميم، يبدأون  ىكذا

 ال التي الكممات ببعض رسائميم يزينون  أو السيئة، األخبار يؤخرون  ربما
  تيمني

 !بدونك؟ ىذا كل فائدة فما
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 بعدك لمراحة سبيل وال ويعذبني يجمدني بدونك الوقت

 

 رسائمي أبدأ أن تعودت كما إليك أكتب دعني

 سوءا األمر يزداد بل بخير لست أنا، وكما بدونك خير وال الخير مساء

 

 حياتي يالزم الحزن  اآلخر، تمو الواحد يرحمون  األحبة

 أيضا ىو رحل جميعا لدينا المفضل أختك ابن 

  جميعا اآلن تجتمعون  وربما رحل الكبرى  ابنتك زوج

 ولم أفشل عيني إلي النوم استدعيت وكمما القمق مني يقتات... أنا أما
 جفن لي يغمض

 العمر مني وينساب إرىاقا تزيدني الحياة

 

 اعتاد مما الكثير تغيير إلى أحتاج أنني جيدا أعمم

 دائم والموت مؤقتة الحياة أذني؛ في يدوي  زال ما الميكرفون  صوت ولكن
 يوم كل

 !األب؟ بعد وماذا أبي مات

 

 وينفذ حولك ينير بمصباح تمسك بعيد، من تراقبني أحالمي في أراك دائما
 ظالمي في إبرة ثقب من ضوءه
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 اتجاىك في وأركض أركض حولي؛ الظالم أصرخ، 

 

 ذراعا وأربعين ثالثة يدك لي  وتمد تبتسم

  جدا أخاف أبي -:لك أقول 

 تخافي ال معك ىنا أنا -:وتقول تبتسم

 

 بدونك" خائبة" والحياة الظالم من جدا أخاف أبي

 ؟"خائبة"كممة أتذكر

 لجدي القديمة جممتك" أبي يا خائبة العويجة أن"

 "بدونك أبي يا خائبة الحياة بل العويجة ليست"أخبرك أنا وىا

 دموعي تتوقف وال أبكي زلت ما سامحني

 بدونك االستمرار في دائما أفشل ولكنني وأحاول أحاول صدقني

 

 نفسي األمر بل عضوي  مرض من أعاني ال أنني يقولون  األطباء جميع
 سوءا ويزداد

 أحالمي من حمم كل نياية في تحتضني حينما قميال أرتاح

 أمامي لرؤياك جدا أتوق  ولكنني األحالم في تتعانق دائما أرواحنا
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 اشتاقك أبي

 احتضانك في وزد دائما معي كن زيارتك، في اليوم تتأخر ال النياية وفي
 .خوفي يزول حتى لي
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(8) 

 

 

 

 

 

 أبي إلى 

 !.المقاء؟ اقترب ىل

 بعدك انقطع الخير حبل و الخير مساء" أبي" الحاضر الغائب عزيزي 

 

 بدونك تماما عاري  ظيري  أن أشعر كالعادة؛ بخير لست

 وغمام عميو أتوكأ كنت الذي عكازي  وفقدت قدمي، تحت تيتز واألرض
 تماما عني الرؤية يحجب عيني فوق  أسود

 

ا  أتذكر  حينذاك بو شعرت وما جدي وفاة عن كمماتك جيدا

 "نصفين انقسم بظيري  شعرت" -:لي قمت

 من بعضا  تجميع استطيع وياليتني يوم كل أتفتت أنني أخبرك أنا وىا
 أجزائي
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 الفقد الموت، طعم أتذوق  حولي، شيء بكل الشعور فقدت غريبة، تائية،
 بدونك واليتم

 

 بيا وجودي أحتمل وال ثقيمة كئيبة، قاتمة، الحياة بدونك 

 

 يشعر ال أصم أبكم ضرير كون  فضاء في أصرخ ولكنني أصرخ ليمة وكل
  روحي بألم

 

 موتي أتمنى ليمة وكل_  بخير لست_حقا أنا..أبي

 !  تستثنيني؟ أنا إال األحالم في أبنائك جميع تزور ِلم   

 السماء غثت بكيت كمما أنني أتعمم! دموعي؟ من  حقا أنت أغاضب
 !لموتك؟ معي وتنتحب  بالسحاب

 !عيدي؟ رؤيتك وتجعل تأتيني ال لم

 والثامن م٠٢٠٢مايو٢٢ الموافق األحد ىو اليوم أن أخبرك أن نسيت.. اه
 ىـ٢٤٤٠ رمضان من والعشرون 

 ليمة ككل سأنتظرك  أحالمي، في رؤيتك فيو عيدي أما عيدىم، اقترب
 !.دموعي؟ لتجفف مسرعاا أتيتني فيال
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 الخير مساء" أبي" الحاضر الغائب عزيزي 

 !ِلم ؟ أتعمم" كاذبة" أكبر أنني صديقتي أخبرتني اليوم 

 !حالك؟ كيف -:ىي تسألني حينما

  بخير أنني أخبرىا بالوجع ممموء بصوت

  بدونك بخير لست أنني جيدا يعمم الجميع

 حياتي ساحة في السوداء راياتو ويرفع ينتصر دائما الحزن  وأن

 

 ذلك ورغم يئن قمبي أبدا، التموت أشياء وبداخمي دائما، تصفعني الذكريات
 " بخير أنا" الشييرة كذبتي وأكذب الجميع وجو في أبتسم مازلت

 شيء كل سأستعيد الفرح ومع الحزن  نار تطفئ الحركة أن يقولون 

 

 القمر المتأللئة، النجوم ييمني وال السماء إلى أنظر كثيرا، أتحرك بت
 بيا وولعك حديثك وأتذكر الطائرات صوت أسمع حينما أبتسم ولكنني
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 والطائرات 21_ميج الطائرة ىذه" صوتيا من الطائرة نوع تعرف كنت
 وسرعتيا صوتيا من اتجاىيا تعمم وكنت" النفاثة

 

 وحيدة أنني يعتقد البعض

  وعدستي الرسم أدوات الكتب، معا، ذكرياتنا معي وحيدة؛ لست أنا

 

 المفضل شيري  سبتمبر، شير في أننا أخبرك أن نسيت اه

 فقط تمر أيام ىي الساعة؛ أو اليوم ييم وال

  الساعات حيتان تمتقميما صغيرة أسماك والدقائق الثواني

 حاولنا ميما األشخاص، أىم فييا نفقد برمودا كمثمث مظممة فجوة األيام
 جميع معنا وتموت ونغرق  تغرب الوقت شمس الزمن، بعقارب التجديف
 النجاة محاوالت

 

 كنت" أجندة" أتصفح أشياءك، مع أجمس ثيابك، أحضن الحزن، اشتد كمما
  يدك بخط فييا تكتب

 بيا العالقة رائحتك واشتم

 

 الباسط عبد الشيخ المفضل قارئك صوت فقط يبث ىو، كما التمفاز زال ما
 الصمد عبد
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 تنبيني رسائل وكأنيا أذني في تطن اآليات بعض

 "تحزني وال تخافي وال" كانت األمس رسالة

 "األمور عزم من ذلك إن أصابك، ما عمى اصبر" اليوم رسالة أما

 

 ينتصر ودائما مني أقوى  الحزن  ولكن معي دائما هللا أن أؤمن

 وحدي أركض وأنا ارتعب خائفة، أراني دائما جدا، مزعجة أصبحت أحالمي
  مظممة شوارع في

 

 قمبي فيطمئن لتحتضني؛ أحالمي في زائرا يوم كل كعادة أنتظرك اليوم
  مخاوفي كل وتزول

 أبي

".اشتاقك"
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 أبي إلى: مطر ىناء

 .نجاة ظمك ففي أنجو كي ظمك يكفيني

 


