


ا�هداء:- 
 بب ف وجودي .. أ�ول من قرأ�ت ل وشعتن وقومتن ..ا�ل من كنت الس–

ل أ�نا ل تكبت رغبت ف عاب ترة أ�خرى با أ�كتب ا�  انتقدت ترة  وأ�بدت ا�
كتابة أ�ي شء .. ا�ل أ�م العزيزة

 ا�ل داعت ال�ول من صديقات .. أ�ول من تقرأ� أ�ي شء أ�كتبه " بعد أ�م–
" .. من ساندتن ودعتن وحفزتن لكتابة الزيد .. ا�ل " أ�سمء حازم " 

عابا بك شء أ�كتبه–  ا�ل أ�ول من أ�بدت ل لهفتا لقراءة ما أ�كتب .. أ�بدت ا�
 حت لو ل يكن يناس]با .. من شعتن دوما عل كتابة الزيد ..ول تل من
قول رأ�يا ف ك صغية وكبية كتبتا أ�و سأ�كتبا ..  ا�ل "حفصه خال "  

ا�ل " رزان وأ�صايل ورهف " هن أ�يضا كن خي مفز ل عل الكتابة –

 ا�ل صديقات اللوات يظن أ�نن سأ�كون كتبة كبية ف الس]تقبل ويدفعونن–
ل فعل ذل حقا " من .. منه .. هاجر "  ا�

–� ا�ل ك من قرأ� كتاب السابق " أ�عظم من رأ�ت عين " , وك من س]يقرأ
هذا الكتاب . 



 القدمة :-
 أ�حيان ند أ�نفس]نا ف مواقف ل نس]تطيع البوح با ل�حد لعدم قدرتنا عل ذل ..
ذا كتناها قد ننفجر ,  أ�و لعدم معرفتنا ما بنا حقا , وأ�يضا ل نس]تطيع كتنا ل�ننا ا�

�ة أ�و خراجا , ولكن بطريقتنا .. كلتحدث با للنفس أ�مام الرأ  فل ند بدا من ا�
 غيها من الطرق الت ننفس با عن أ�نفس]نا .. أ�ما عن فأ�ن أ�وك قلمي بلبوح بتل

الكمت ل�حدى ورقات فيخرجا ف صورة " أ�حرف الكومة " . 
 ليس بلضورة أ�ن يكون ك ما نبوح به  مواقف حزينة .. قد تكون مواقف

 أ�حببناها فسطرنها تليدا لها .. أ�و قد تكون رسالت أ�ردن قولها ل�حده ولكن ل
نل الشجاعة لقولها ل فسطرنها عل هيئة " أ�حرف مكومة " . 

 قد نفقد شصا فنتدمر كيا وند أ�نفس]نا بدون وعي نرثيه ف كمت  " أ�حرفها
مكومة " . 

 وأ�ن قد تعرضت ل�كثمن موقف من الواقف الت ذكرتا وكنت أ�سطر فيا كمت
 للتعبي عم بداخل وقد راقت ل تل الكمت فقررت كتابتا عل هيئة خواطر أ�و

عابك أ�يضا ..  مقالت  لك خاطرة أ�و مقال عنوان يدل عليا وأ�تن أ�ن تنال ا�

أ�تن لك قضاء وقت متع ف قراءة " أ�حرف الكومة "  

نقاب تج .  



" أ�عذر نفس " 

 أ�س]تطيع التعامل بنفس أ�سلوبك ولكن أ�تامل عل نفس , وأ�تغاض , ليس ل�نن
 لست صاحبة كرامة أ�و شصية , ولكنن أ�ريد عندما أ�بتعد أ�ن أ�كون قد أ�عطيتك
 جيع الفرص المكنة للبقاء وال�س]ترار , ولكنك أ�نت من أ�ضعتوها .. بختصار ..

أ�ريد أ�ن أ�عذر نفس لك ل أ�ظن أ�نن السبب ف قطع العلقات . 
  

    



" مسميات " 

العائل–

ال�صدقاء –

ال�حباء –
       ك هؤلء مسميات , فن دون قلوبم الت ل تشعر ل وجود لم 



" مت يأ�تيك ال�حباط " 

عندما تفعل معروفا مع أ�حد ول يقدره ,–

 عندما تتعب نفسك من أ�جل ا�سعاد بعض ال�شخاص , ول تلقى سوى عدم–
التقدير ,

 عندما تبذل ك ما ف وسعك من أ�جل أ�ن ترى البسمة عل وجوه من تب–
ول تنال شيئا غي الوجع , 

عندما تسعى سعيا كثيا ول تصل ا�ل مرادك ف الناية ,–

ليه , – عندما تد أ�ن ما تتناه أ�مامك ولكنك ل تس]تطيع الوصول ا�

 عندما تكون عل مشارف الوصول ا�ل هدفك أ�و غايتك فيأ�ت شص–
ويبعده عنك أ�ميال دون الشعور بأ�ي تأ�نيب 

عندما تتار صديقا واحدا من بي أ�لف ث تندم أ�شد الندم عل اختياره , –

 عندما تتعلق بصديق ل وتقربه منك بشدة , ث يثبت ل أ�نك كنت أ�حقا–
حين تعلقت به . 

    ولكن .. مم حدث ل ومم قابلت من عثات أ�و مصائب تذكر قول ا تعال
حÑ ا .. “ .. ل تيأ�س .  Òو Óر Òن Ñوا م ÔسÕأ ÒيÓت Óل Óعل لسان نبيه يعقوب عليه السلم :”و



" العيون " 

ل تظن أ�ن العيون تفي ما بداخلنا 
�سينا  بل ه  تفضح ك مأ



" أ�مان " 

دا كنت ضكته تطرب قلوبنا ,  Óرح ا ج
وكمته تداوي جروحنا , 

ونظراته تبثنا أ�مان غي مدود . 



" أ�ش]تاق " 

 أ�ش]تاق ي جدي لسمع ا�سي وأ�نت تنادين به .. أ�ش]تاق ل�ن أ�نول دوائك والاء
 لتتناول ث تبتسم ل وتشكرن عل ما فعلت رغ  أ�نه ل يساوي شيئا .. أ�ش]تاق
 ل�ن أ�جلس معك وأ�راقبك وأ�نت تعمل .. أ�ش]تاق ل�ن أ�راك ف صت وأ�نت تركب
 س]ياراتك وتذهب ا�ل عل , وعندما تران تشي ل بيدك وتبتسم مودعا ل ..

أ�ش]تاق ل�ن أ�راك أ�مام عين .. أ�ش]تاق كثيا .. كثيا ي جدي . 



بتسامة "  " ا�

 ول أ�خفي عليك سا ي جدي .. أ�صبحت أ�شعر بلرمان حين أ�رى حفيدة تتعلق
بتسامة تسد معن الان وال�مان ..  بيد جدها وهو ينحها أ�بتسامة رائعة .. ا�

بتسامة تري القلوب والعقول .. ل جانبك ي عزيزت .. ا� بتسامة تقول أ�ن معكÑ وا�  ا�
بتسامة لطالا رأ�يتا عل ثغرك ي جدي . بنتسامة تعل من يراها يبتسم تلقائيا .. ا�  ا�



" كم أ�شعر " 

 وحي يفقد ال�حفاد أ�جداده .. يشعرون أ�نم فقدوا الكثي .. فقدوا أ�شخاصا
 يبونم بل حدود .. فقدوا أ�شخاصا يعطونم بل مقابل .. فقدوا أ�شخاصا يغدقون
 عليم بلنان كلاء تروي الزروع .. فقدوا قطعة من قلوبم .. فقدوا الزء ال�كب

من ال�مان .. تاما .. كم أ�شعر أ�ن ال�ن ي جدي 



" علن أ�عود أ�ن " 

لت :- “ ما الي افتقدتيه عندما غادرت
ï
ا Ôتمدت الكمت ف في حين س 

وطنك ؟؟ " 
 فا عساي أ�ن أ�قول ؟؟ هل أ�قول افتقدت عائلت ؟؟ أ�م أ�قول افتقدت

 أ�صدقائ ؟؟ أ�م أ�قول افتقدت ضكت ؟؟ أ�م أ�قول افتقدت شوارع وطن
 وسمئه ؟؟ أ�م أ�لص ك هذا ول�قول افتقدت نفس .. حقا هذه ه ال�جابة

 الصحيحة .. لقد تت من ول أ�جدن .. رباااه .. أ�ربع س]نوات غيتن كيا .. حقا
ذا وجدن أ�حد عند نقطة ما أ�خبون .. علن أ�عود  ل أ�عد  أ�جدن , لا ; أ�رجوك ا�

أ�ن 



" حقيقة " 

 السعادة وراحة القلب يتلخصون ف سدة بي يدي ا ودعائه  .. فقط اسد
ودع ال�حمل تسقط من عل ظهرك 



" شئت أ�م أ�بيت " 

 شئت أ�م أ�بيت س]تظل حياتك قبل الغربة فقط ذكريت لن تعود أ�بدا .. س]تظل
 علقتك بأ�هل وأ�حبائك مرد علفقة سطحية .. س]يظل أ�هل وأ�حباؤك ينظروا
لكتونية "  ل نظرة الغريب فقط .. س]يظل ما يربطك بم تل " الادثت ال�

ل بقدر بس]يط , وبلقابل فهم يرونا " واجب ثقيل  الت ل تدئ اشتياقك لم ا�
عليم " .. س]تظل تبتعد رويدا رويدا حت تكون وحيدا تاما ..

جتعيتك عل   ولÓ ل ؟؟ فلك شء ثن .. وثن الغربة أ�ن توت أ�حلمك وا�
صرة " الوحدة التية " 



" أ�ول مرة " 

 ل�ن انتظرتك كثيا ف.. اليوم أ�ول مره أ�غلق فيا الشفة لنفس .. أ�تدري ي جدي 
 ادركت تاما أ�نه ل يعد هناك من يت.. ولهذا ولكنك ل تأ�تÑ .. , الرة السابقه 

ل تعد أ�نت هنا ي جدي .. بختصار .. ل يعد هناك من ياف عل .. ل�مري 
 صورتك وصوتك.. وهذا النل .. تذكرن تل الشفة بك كثيا .. أ�تعل ي جدي 

 ..ومكن عل هنا .. فهذه الغرفة غرفتك الت كنت تنام فيا .. يراودان دوما هنا 
 ..تيأ�ت ل وأ�نت ترتدي ملبسك البيضاء وتغلق الصباح .. لقد رأ�يك متذ قليل 

 ..أ�ن ال�ن أ�نم عليا وأ�شعر بدفئك ياوطن .. وتل ال�ريكه الت كنت تنام عليا 
 فاللهم الطف.. ل أ�عد أ�طيق البقاء دونك أ�كث .. لقد اش]تقت ل كثيا .. يجدي 

بنا . 



" اليال " 

نه ل يوجد أ�روع منه .. اليال رائع .  ففيه ترى أ�حباءك وتادثم بل أ�ي قيود.. بل ا�
 وترى ك ماهو.. فيه تبن عالك الي تل به .. ول تسمع كمة ترحك منم .. 

 ..ففي القيقه أ�نن ل يكنن العيش بل خيال .. أ�ما عن .. جيل بلنس]بة ل 
ليوجد شء جيل يتحقق ف الياه ... فبدونه 



" الكريت " 

 ل�نا حين تكون.. ل ي عزيزي بل ه ال�سوأ� !!! .. من قال أ�ن الكريت جيل " 
صابا قد رحلوا  �" لل�بد .. موجوده يكون أ



دعاء "  " ا�

!! ولكنكÑ تضحكي - 

يدعيه ... أ�ل تعل أ�ن من ييأ�س من امتلك شء                 = 



" مللنا "  

 بل نتظاهر ل�ننا مللنا ا�ظهار... ليس معن التظاهر بعدم الزن السعاده .. حقا 
ضعفنا وملقاة الشفقه عل وجوه البش 



" ي جدي " 

 ل أ�كن ل�حل بأ�نن... اش]تقت ل كثييييا ... أ�تدري ... كيف حال ال�ن ... جدي 
 اش]تقت... ل أ�تيل حيات يوما بدونك ... س]يأ�ت عل يوم وأ�ش]تاق ل ول أ�جدك 

 ...اش]تقت لتل الطيبه الت ترتسم بدقه عل معالك ... كثيا لوجك وتاعيده 
 اش]تقت لتل البسمه الت تطمئنن... اش]تقت لهذا الضن الي كن يرين 

 لقد اش]تقت للسعادة الت كنت ف... أ�تدري ي جدي ... وك�نا يدا تربت عل 
ل الذع الي كن يمع ال�غصان وال�وراق ... حيات   مرد وجودك بانبنا... ا�

ذن ا   كنت... حقا ي جدي ... كن يعطينا دفعة لنكل وأ�مل بأ�ن القادم أ�جل ب�
 ...أ�نت تش]به كثيا تل اليد الي تتد لتنقذ شصا من الغرق ... النور لنا جيعا 

 لكن... قد يكون جسدك دفن ... جدي ... تش]به ك شء جييل ف هذه الياه 
 أ�حيان أ�سع... كثيا ما أ�شعر أ�نك بانب وتوجن ... أ�تدري ... روحك معنا 

 ل أ�س]تطيع مم كتبت من كمت أ�ن... صوتك وأ�رى أ�مام وجك الباس دوما 
 فا من شص يس]تطيع أ�ن يصف شعوره بدون حياته... أ�صف شعوري بدونك 

ي ك جيل ف الياه ... رحك ا ي سعادت ... أ�صل 



" كهم أ�سوأ� من ال�خر " 

بتسام دوما وبدون سبب ... نيل للتام الصمت ... أ�حيان   ...ل�ظهار القوه ... لل�
 ...لنع رغبتنا ف البكء بأ�عل صوت من الظهور ... لكبح دمعه عالقة بأ�هدابنا 

 ...ك تل ال�ش]ياء ل نفعلها ل�ننا نود فعلها ...ل�ظهار اللمباله ... ل�عتال اليع 
ذا... فل ند سببا ل�ظهار ضعفنا ... بل ل�نه بين نن نتأ�ل ه يزيدون ال�ل   ل�ننا ا�

ما الشفقه ... أ�ظهرنه لن ند سوى  ما الشمته ... ا� وكهم أ�سوأ� من ال�خر... وا�



" ليست حة " 

 ول توجد ظروف تبك عل... ال�خرلتوجد أ�ي ظروف تبك عل الرد بوقاحه 
همل من يبوك    .. فالظروفه أ�ش]ياء ل تنعها الظروف بل تنعها ال�راده... ا�

ليست حة 



"مرد التفكي " 
 كنت متشوقه للسفر خارج مص , كنت أ�عتب هذا اليوم هو يوم حظي ولكن
 لل�سف ك شء تغي , أ�صبحت ال�ن أ�تن لو يعود ب الزمان ا�ل هذا اليوم
� فأ�عقل وأ�رفض السفر , ولكن أ�يضا أ�تذكر أ�ن الطقس ف هذا اليوم كن أ�سوأ

 حراره حارقه , ري تزر النخيل , وأ�يضا تأ�خرت الطائره بسبب: مايكون 
 ف هذا اليوم كنت فرحه فرحة طفل بتجربة جديده , بكن. الظروف الويه 

 لقد وهت. ولكن ل تدم هذه الفرحة طويل بل تولت ا�ل حزن وه . جديد 
 ال�ن. وندمت كثييا عل سفري بلتحديد ه هذا اليوم . نفس بأ�ش]ياء ل أ�جدها 

 تيلت أ�نن سأ�فرح. س]نوات وتللها شهرين فقط ف موطن  3أ�ن ف غربة دامت 
 بكن جديد أ�عيش فيه , أ�شخاص جدد أ�تعامل معهم , مدارس جديده أ�كتشف ما

بتعدت عن وطن , عن أ�هل , وال�ده  فيا , ولكنن جلت أ�نن مع ك هذا ا�
بتعدت عن نفس  بتعدت عن نفس فأ�صبحت فتاة أ�خرى ل أ�كن, نعم . أ�نن ا�  ا�

 أ�عرفها أ�و أ�ريد معرفتا يوما , أ�صبحت أ�تعامل مع ك الناس بفظاظة ل أ�عهدها من
نتء ,. نفس , بل�حرى قتلت ف نفس الت أ�عرفها   كثيا ما سعت عن ال�

فتقاده ,ولكن ل عندما سافرت ولكن شعوري لل�سف كن ا�  ال�ن. ل أ�شعر به أ�بدا ا�
�ن واحد , أ�نقم عليا ل�نا أ�بعدتن عن أ�هل وعن  أ�ن أ�نقم عل غربت وأ�شكرها ف أ

هية الوطن �نتء وأ  وطن وعن نفس , وأ�شكرها ل�نا جعلتن أ�شعر بأ�هية ال�
هية ال�هل فقا فاقد الشء وحده يشعر بقيته  � ال�ن أ�صبحت أ�قص أ�منيات أ�ن. وأ

 أ�متل تأ�شية خروج نائ وأ�ن ف الطار أ�صعد ا�ل الطائره الت توصلن ا�ل بلي
"ي ا فقط التفكي ف هذا ال�مر يعلن سعيده للغايه.... 

 



 “ 2017" أ�سوأ� يوم ف عام 

 ولكن أ�رى أ�ن الكريت.... يقولون أ�ن الكريت اليل ل تÔمحى أ�بدا من الاكره 
 فأ�ن ال�ن أ�تذكر ماحدث ف مثل هذا اليوم.... السيئه أ�يضا ل تÔمحى أ�بدا أ�بدا أ�بدا 

 فهاه الساعة الثالثه... من العام الاض وهو يوم سفري من مص للمرة الثانيه 
 وها... ونضعها عل س]يارة جدي بساعدته " حقائب السفر " صباحا ونن ننل 

�خذها معي  بنة خالت الصغيه... أ�ن أ�قوم بتجميع متعلقات الصغيه الت سأ  وها ه ا�
يقاظها قبل أ�ن نذهب   وف... تنام عل ال�ريكه ف أ�حدى الغرف بعد أ�ن أ�وصتنا ب�

بن خالت يتدد عل ا�حدى ال�رائك بعد" جدي " غرفة أ�خرى من منل   يوجد ا�
 وف الهه ال�خرى... )) أ�ن هدد هنا شويه وصون قبل ما تشوا :(( أ�ن قال 

بنتا لتنام بعد أ�ن قت بحتضانا  بنة خالت تدهد ا�  تل الصغيه منذ فتة.. توجد ا�
 وها... ليست بكثيه كنت تربت عل كتفي ك�نا تطمئنن وتطلب من أ�ل أ�بك 

 وها ه ا�حدى خالت... ه أ�م تقوم بمع متعلقاتنا الصغيه الت س]تكون معنا 
 وها ه جدت أ�يضا ل تدخر مهودها ف مساعدتنا و... تساعدن ف جع أ�ش]ياءن 

.تدأ�تنا 

:- وبعد قليل يكون الشهد كلتال 



 أ�و" الحي " جدي العزيز بعد أ�ن أ�دى صلة الفجر يدعون للنول والهاب ا�ل 
�خر " ... الطار " كم يدعونه   ف ثياب وأ�نظر لنفس ف" دبوس " أ�ن كنت أ�ضع أ

�ه وأ�حدثا   سوف أ�عود ا�ل الكن الي! هل أ�ن ال�ن سوف أ�ذهب ؟: (( الرأ
 تبا! .. هل سأ�ترك بلي بعد أ�ن عدت لها ؟! لطالا كرهته وسنت فيه عامي ؟

 !!!!! ))ي للسخريه ... لتل الظروف الت تبن عل الهاب لسجن بقدم 
 كنت أ�نزل عل السل ل�صل لس]يارة جدي ومع ك درجه كنت... وف النايه 

رادي فشئت أ�م أ�بيت   سوف أ�ترك" ... أ�ن ذاهبة ل مال " دموعي تتساكب ل ا�
. وأ�ذهب " نفس " وأ�خيا .. قلب .. أ�هل .. وطن 

ن ل تكن عيناي...ف القيقه   ل أ�ذكر أ�نن توقفت عن البكء ف هذا اليوم فا�
. تذرفان الموع فقلب كن يبك بكءا مرا عل الفراق 

�خر ... حس]نا " الحي " ا�ل أ�ن وصلت ا�ل   وكنا قد تأ�خرن عل"الطار " بعن أ
 ذهبت دون أ�ن أ�حتضنه" ... جدي " موعد الطائره فذهبنا سيعا دون أ�ن نودع 

بتسامه الت تبثن... دون أ�ن أ�ش]بع نفس برؤيته ...   دون أ�ن أ�س]تقي من تل ال�
ل اللقاء جدي : (( ذهبت دون أ�ن أ�قول ل ... ك الطمأ�نينه وال�مان ف العال   ...ا�

 حقا لو كنت أ�عل أ�نه اللقاء)) ... حفيدتك س]تعود لتاك ثنية3 ... اعتن بنفسك 
 6ال�خي لكنت ضبت بذا السفر عرض الائط وجلست مع جدي تل ال

 لبقيت ل�رى تل البسمه فأ�شعر أ�ن العال لزال بي.. أ�شهر الت بقت من عره 
�خر لقاء بل... هذا هو القدر الي كتبه ا لنا .. لكن ...  رÓ أ�ن يكون أ Ñ  لقد قÔد8

ل الصال الاخليه للمطار أ�سع ما يكون لنلحق... حس]نا ... وداع   دخلنا ا�
 وك�ن ا تعال يبن أ�ن هذا السفر.. ل نلحقها ... هيات .. لكن ... بلطائره 

 ل أ�نكر أ�نن فرحت وتأ�ملت لوهل أ�ل نسافر ونبقى ف وطننا ولكننا... ليس خيا 



 حاولنا بك ما اس]تطعنا حت تكننا من حز مقاعد ف الرحل القادمه والت كنت
 حس]نا لبأ�س فلقد حظيت... ساعات تقريبا قضيناها ف الطار  6تبعد عن رحلتنا 

ضافية ف بلي   جاءت تل... وأ�خيا ... فل�هن نفس بم ... بس]تة ساعات ا�
قلع ... حس]نا .... تل الت تل الصعود للطائره و التيئه للـ ... اللحظه   ...لل�

 لقد كن نفس... هل جربت يوما شعور أ�نك تقتلع قلبك من مكنه وترميه خلفك 
 ((كنت حينا أ�نظر من ش]باك الطائره وأ�قول ... شعوري حي أ�قلعت تل ال;ل 

ذا ... أ�نتÑ من اختار الرحيل   ل تريدين أ�ن تقتلعي هذا الاجز... ل تبكي ا�
 بعد أ�ن اس]تقرت الطائره! )) ل ؟.. وتبطي مرة أ�خرى ا�ل بلك ول تتكيا أ�بدا 

 ف الو ل أ�عد أ�شعر بأ�ي شء سوى بتل الموع الت تبلل نقاب والت ل تكن
 ..ث غفوت حقا من فرط تعب .. لتصف نصف حال قلب ف هذه ال�ثناء 

قتاب وصولنا ا�ل   أ�قصد" النفى " واستيقظت عل صوت الضيفه معلنة ا�
" . سن " أ�و بل�حرى " السعوديه " 

ت ... حس]نا  � أ�سوأ�" ال�ن أ�ن بعد عام بلضبط من هذا اليوم وخلل هذا العام أ
 " 2018يوم ف حيات كها ليس فقط 

 لقد فقدته ف هذا اليوم.. نعم بلضبط هو .... أ�تتذكرون هذا الد الي ل أ�ودعه 
 وضيبة هذا... يوجد لك شء ضيبه ... ف النايه  . 22/1/2018بلتحديد 

 أ�و ك شء" السعاده " فلنقل ... الياه ... العام من الغربه فقدان هذا الكيان 
. ليحه ا وليبط عل قلوبنا .. حس]نا ... جيل ف هذا العال 

 ولكن لظه.. عام مض من عري ف هذا النفى الي لطالا كرهته ولزلت أ�كرهه 
 ففي... لقد صت أ�كرهه أ�كث بكثي من أ�ي شء ... أ�ن ل أ�كرهه بنفس الرجه .. 



�خر أ�يمه   ل... ل أ�عطه الواء .... النايه بسبب وجودي فيه ل أ�كن مع جدي ف أ
. وأ�ن هنا بعيده ... كن هو هناك مريض ... أ�ساعده ف أ�ي شء 

 "التأ�شيه " للحق لزلت أ�لعن غبائ ف اليوم الي قفزت فيه فرحة بسبب تل 
 ...ل أ�ن أ�قفز مثل البلهاء سعيدة با ... الت كن من الفتض أ�ن أ�قطعها بدوء 

 أ�و... بل هدف .. أ�ن حيات أ�صبحت بل معن ... لنقل أ�ن ملخص ك ماحدث 
 " .بل حياه " لنقل 



" حت " 

رادتم   أ�ن لست ا�حدى... عذرا ... يلومون عندما نبتعد وعندما نقتب يبعدون ب�
م تركونا كيفها شئتم وتقربونا عندما تشاؤون وتبعدونا أ�يضا عندما تشاؤون Ôال 

سأ�بتعد حت فل يعد لي القدره عل الافظه عل علقات كبيت العنكبوت... 



" خارج حدود وطنك " 

ستشعر أ�نك ل شء‘ ل تساوي شء ول تس]تحق أ�ي شء-

ستشعر أ�نك تتنق ف اليوم مئة مره ول تس]تطيع حت البوح بختناقك      -
ستشعر بأ�ن أ�حلمك كها تتلش ويظهر بدل منا كوابيسك       -
ستشعر أ�نك تتغي مع الوقت ول تعرف كيف ولاذا تغيت      -

 ستشعر بلندم ف ك يوم عل ترك وطنك حت ولو تنعم فيه بلحظة أ�مان واحده-
ستشعر أ�نك يتي ليس يتي أ�ب أ�و أ�م ولكنك يتي وطن       -
ل أ�ي شء وما من شء ينتي ل     - ستشعر أ�نك ل تنتي ا�

 ستشعر أ�نك ل تعد أ�نت بل أ�صبحت شصا غريبا ل تتخيل يوما متلفا عنك تام -
 ستشعر أ�نك تئه من نفسك ول تعل أ�ين تضع خطواتك وهل أ�صابت تل -

الطوات أ�م أ�خطأ�ت كلعاده 
ستشعر بك شعور أ�شعره ال�ن ل�نن خارج وطن -



" عليك البقاء"

 ..بل ه تراكمت .. بعن أ�نك ل تتغي بسبب موقف واحد .. التغي ل يأ�ت فأ�ة 
 فقد تكون سبب عتة قلبك أ�نك أ�خرجت ك النور فيه ل�شخاص ل يقدروك

 قد تكون روحك النكسة سببا.. فصادروا هذا الضوء حت اختفى من قلبك 
 وما ا�ن.. أ�نك كنت تعتب أ�حبتك أ�جزاءا من روحك لك شص منم جزءا يصه 

 يرحل أ�حد منم عنك ينكس أ�و يتلش الزء الاص به ا�ل أ�ن أ�صبحت روحك
 قد تكون سبب ضياع لهفتك ل�ي شص تبه هو.. فتات ل تس]تطيع حت للمته 

�خر ث أ�خرون يعل هذا.. مقابلته تل اللهفة ببود   فشخصا بردا ف حياتك ث أ
 البود ينتقل ل رويدا رويد ويزي تل اللهفة حت يتكن منك وتصبح أ�نت

 قد يكون ك ما أ�نت عليه ال�ن سببا لكسات روح متعددة وانزامات.. عنوانه 
 قلب سيقة وتول لهفة رائعة لبود قاتل وتراك ضعف فوق ضعف فوق ضعف

ن كنت وهية   قد تكون أ�نت ل تريد أ�ن تكون كذل.. ا�ل أ�ن تولوا لقوة حت وا�
�خرين  . ولكن عليك البقاء عل تل الصورة حت ل تقابل كسة أ�و انزام أ



"فأ�ة "

 تتفي لهفتك لك.. فتصبح غي عابئا بك ما يدث حول .. ويدث أ�ن تتغي 
هتماتك ببود.. شء فيصبح وجوده كعدمه   تنظر لل�ش]ياء الت كنت أ�عظم ا�

 يصبح وجود أ�حبتك! .. أ�ه روحك النكسة أ�م قلبك النزم ؟.. لتعل مصدره 
 تصبح الياة ف عينك ليست حت دار.. بوارك سواءا مع عدم وجود أ�ي شص 

�خر ل تعرفه ول تكن تود أ�ن تعرفه يوما .. متاع   .تشعر أ�نك أ�صبحت شصا أ
 تتفي رغبتك حت ف الفرح.. يصبح قلبك معت ل توجد نقطة واحدة مضيئة فيه 

 فأ�نت تعل أ�ن ك لظة فرح س]تتبدل ا�ل.. فيصبح الزن والفرح ليك متساوين 
غي أ�نك فأ�ة وجدت نفسك هكذا .. تتغي ول تدري ما السبب .. ذكريت مزنة 



"تل ه أ�ن "
قÑص عل.. نظرت ف ال�فق البعيد رأ�يت فتاة صغية تلهو وتلعب  Ôشعرها قد ع 

 ف عينيا كبيء عظي وك�نا تثق أ�نه لن يذهب أ�بدا مم.. شك جدائل جيل 
 تسك بيدها قطعة نقود لتشتي اللوى وه تنظر لها نظرة فرحة وك�نه.. حدث 

ذا ل تد من تلعب معه .. عدم الصول عليا كن أ�كب هوما  ل ا�  ل.. ل تبك ا�
 أ�غل مقتنياتا.. تت لوجود أ�صدقاء ف حياتا ,فهيي تكتفي بوجود ا�خوة روحا 

رهاق اللعب .. لعبة كنت أ�عظم أ�مانيا   تل ا�ل.. وف ناية اليوم بعد تعب وا�
 ل تعد نظرة.. أ�رى نفس تل الفتاة .. وال�ن .. النوم بعي قريرة وبل هانء 

 الكبيء ف عينيا بل رحلت بلرغ من ثقتا الس]بقة بعدم رحيلها وحل ملها كسة
 ..تسك ف يدها هاتفها تقرأ� مادثتا مع من كنوا أ�صدقائا والمع حليفها .. عظية 

ليا وقد بتت ه أ�كب هوما ال�ن   أ�صبحت تبك ف ك ال�وقات ول�ي.. وتنظر ا�
 ك شغلها الشاغل أ�صبح وجود أ�شخاص حولها لشعورها الائ بلوحدة.. سبب 

خوة روحا هؤلء ..   تنظر لتذكر من صديقتا.. ذهبوا وك�نم ل يعودوا يعرفونا .. ا�
 تل وأ�خر لصديقة أ�خرى وتذكر لن اعتبتم ا�خوتا وقد أ�صبحت تل التذكرات

 عندما تذهب للخلود ا�ل النوم يبدأ� العناء وال�رهاق وتتلش تل.. أ�غل مقتنياتا 
 تتجمع.. يوما ل يعد مرهقا مثل ليلها .. البسمة الكذبة لتحل ملها الموع 

 ولكنا تستسل لها ل�نا ل يعد.. الكريت والموم عليا وك�نا تارب عدوا 
ة ف.. بقدورها الصمود أ�و الاربة   ا�ل أ�ن يطلع فر يوم جديد , وتعاد نفس الكÓر8

. بل تل ه أ�ن .. تل ليست أ�ي فتاة .. ك أ�يما 



"الشوق أ�نكن " 

 طال غيابك.. أ�نكن للحد الي ل حد ل .. ولكن الشوق قد أ�نكن ي جدي 
ـلنا.. عنا  Ñصبحنا عل مشارف انيار .. ونن قد م� فكيف ل ول.. قد أ

 كيف ل وقد رحلت تل اليد الت تربت.. يعدال�مان الوحيد لنا ف العال موجود 
 تل النظرة.. كيف ل وقد افتقدن تل النظرة الت توح بلكثي بل كم .. علينا 

 وان سقطت س]تجدوا.. أ�ن أ�حبك .. أ�ن معك .. لتقلقوا .. " الت كنت تقول لنا 
 ل يعد هناك.. ل يعد هناك طعم للعال بدونك .. ي جدي " .. يداي تضمك بأ�مان 

 ل تعد.. بختصار يجدي .. ل يعد هناك بسمة من القلب بدونك .. فرح بدونك 
 ولكن ها أ�ن أ�بك.. أ�ل تكن تكره أ�ن يبك أ�حدن .. ي جدي .. هناك حياة بدونك 

 ل أ�جدها تربت عل قلب.. ول أ�جد يدك لتسح دمعات .. ي جدي شوقا ل 
 ..بس "أ�لن تقول لها .. أ�لن تسح دمعات حفيدتك ي جدي .. قبل كتفي 

 لقد ابتعدت.. ل أ�عد أ�حتل فراقك " .. متعطيش طيب .. متعيطيش ي جيل 
 ..أ�نن حي أ�عود سأ�راك .. عنك عامان قبل هذا ولكن كنت مطمئنة أ�نك موجود 

 ..رحيل ي جدي قد قلب حياتنا .. سأ�رى بسمتك وسأ�رتي بأ�حضانك ي جدي 
ليك .. يجدي أ�ل تكن تسع لتلبية من يتاجك   أ�لن.. ال�ن نن ف أ�مس الاجة ا�

 ل أ�كن أ�تيل أ�ن يأ�ت يوم.. فالعال أ�صبح ميفا جدا بدونك ي جدي ! .. تأ�ت ؟
 أ�ل تلتقط أ�ذني.. أ�ل أ�س]تطيع حت مادثتك .. أ�حتاج أ�ن أ�راك فيه ول أ�جدك 

 فتل اللقاءات ف أ�حلم بتت.. ا�سي وأ�نت تنطق به بك حنان العال أ�جع 



 أ�تعل.. حي أ�ستيقط عل أ�مل لقياك كم كنت ف الل ل أ�لقاك ي جدي .. تتعبن 
 ك ما أ�ن ف حاجته ال�ن أ�ن أ�جلس عند قدمك وأ�نت تربت عل8.. ي جدي 

.وعل النيا السـلم .. هذا فقط ما أ�ريده .. معي .. وتبتسم ل بطمأ�نة أ�نك هنا 



" ليال " 

 وهذا العقل الي يس]تعيد ذكريت.. وتل الوسادة الت أ�حتضنا .. هذا الليل 
 وتل العي الت تذرف.. وهذا القلب الي يفق بشده شوقا للقياه .. معهم 

 ..ولكن ف الصباح .. تل ه تفاصيل ك ليال8 .. الموع حسة عل مارحل 
ليكنك أ�ن ترو سوى تل البسمة الت تفي الكثي والكثي



" طفل تأ�ب النضوج " 

هتم تلقائيا .. مم كبت س]تظل بداخل تل الطفل الت تأ�ب النضوج   ..تيل لل�
 س]يظل بداخل جزء يرفض ما أ�عانيه.. وتفرح عندما تد أ�ن هناك من يت ل�مرها 

 س]يظل هناك.. س]يظل هناك جزء بداخل يبن أ�ل أ�هت ل�مر من ل يت ب .. 
 سأ�ظل أ�نظر بطفول ا�ل أ�لعاب ال�طفال.. جزء بداخل ييل للجنون الي أ�عشقه 

 سأ�ظل أ�حن ل�يم.. سأ�ظل أ�تن أ�ن أ�عود طفل مرة أ�خري .. وأ�تن أ�ن أ�ركبا 
 ..سأ�ظل أ�بتسم بعفويه عل ال�مور الطفوليه الت أ�قوم با .. طفولت وأ�تن أ�ل أ�كب 

 ..سأ�ظل أ�فكر ف أ�مور منونه ل�قوم با .. سأ�ظل أ�حب ال�طفال بسبب نقاءه 
ل صوره فرضها عل زمان وأ�ن تل  وسأ�ظل أ�برك بأ�ن تل الت تروها ليست ا�
 ..القوه الت ترس عل تعابيي مصطنعه وأ�نن أ�ضعف بكثي ما ترون أ�و تظنون 

 ل�نن لزلت طفل تأ�ب النضوج



" فقيدي " 

 .. نش]تاق ل�شخاص فقدنه .. نتلهف لسمع أ�صواتم .. فجردتأ�ت علينا أ�وقات 
 وجود صوتم يشعرن بل�مان حت لو كنا ف وسط النيان .. مرد وجوده ف

 الياه يشعرن أ�ننا لس]نا وحيدين .. ه معنا حت لو لن يفعلوا أ�ي شء .. ولكنم
 يعطون قوه خفيه للمض قدما .. يعطون سببا لتحمل ما ل نس]تطيع تمل بدونم ..
 فطالا ه معنا عل النيا السلم .. ولكنن فقدت هذا الشخص .. تل اليد الت
 كنت تزي هي كه بجرد أ�ن تربت عل .. اش]تقت ل كثيا .. تل الياه ل تعد

ممه بدونه .. جدي .. رحك ا وأ�سكنك فس]يح جناته



" مر عام " 

 مازلت أ�من نفس بأ�نن سوف.. مر عام عل رحيل الي ل أ�س]توعبه ا�ل ال�ن 
 كن.. منذ عام من ال�ن كنت أ�نفاسك موجودة ف هذا العال .. أ�راك حي أ�عود 

 كنت ابتسامتك ل تذهب بعد , وك�نا.. قلبك مازال ينبض بلطيبة والنان 
 كنت.. تتحدى أ�ي شء وحت الرض بأ�نا بقية ما بقيت روحك ف جسدك 

نن كنت عندما أ�عود.. أ�نت هنا   بانبنا وحت لو ل تكن موجود بسدك بانب فا�
 ا�ل وطن أ�راك هناك تس]تقبلن ببتسامتك وتضمن وتربت عل قلب قبل كتفي

.بكفك الندي 

 ..وقتل ما بقي من عرن .. كسن .. رحيل أ�وجعنا .. اش]تقت ل كثيا .. جدي 
 ذهبت مع ابتسامتك الت تÔذهب.. ذهبت معك الياه . ذهبت ي جدي بل عوده

. أ�ي حزن عنا وبقي الزن صديقنا ف وحدتنا وونيس ليالينا 
بتسامة الت كنت تسعى لرؤيتا عل وجوهنا اختفت.. أ�تدري ي جدي   تل ال�
 تل الفرحة الت تققها لنا بأ�قل ال�ش]ياء استبدلت بلزن ال�بدي.. ورحلت معك 

 كيف وقد رحلت عنا.. كيف نفرح وقطعة من قلوبنا تت ال�رض يواريا الثى .. 
ه أ�ي أ�حد  � فل ول ولن يوجد ف حياتنا.. مسببا فراغا كبيا بعدك ل يقدر أ�ن يل

. وأ�نت أ�يضا ذهبت بل رجعه .. أ�مثال ذهبوا .. كنت فريدا .. أ�حد مثل 
 أ�ش]تاق ل�ن أ�سع ا�سي وأ�نت.. أ�ش]تاق كثيا لناداتك وسمعك تيبن .. أ�تدري 

 فقط رؤيتك أ�مام عين فيطمئ قلب أ�نك.. أ�ش]تاق كثيا لرؤيتك .. تنادين به 



 اش]تقت كثيا.. أ�ش]تاق ل�ن أ�ركب معك س]يارتك وأ�نت عائد من عل .. هنا 
 اش]تقت لسمع صوت بب منل يفتح وصوت س]يارتك.. لتناول الفطور معك 

 اش]تقت.. تقف عن العمل وصوتك ينادينا لننل ونمل ال�ش]ياء الت معك 
 اش]تقت لرؤيك.. لس]تقبال ل حينا وجدالنا عل أ�خذ حقيبتك وحلها عنك 

 اش]تقت.. وأ�نت تصعد وتدخل ا�ل منل ونن ننتظرك لتقبلنا جيعنا وتتضننا 
 اش]تقت ل�ن أ�ش]ت عطرك.. ل�ن اراك ترتدي معطفك وتذهب لصلك العشاء 

 عبيا.. فأ�نت من جعلت من رائته عبيا خاصا .. ولكن عندما كنت أ�نت تضعه 
. فقط ل�نه عطرك ي جدي .. رائعا 

 لقد عاهدت نفس كثيا أ�ل أ�بك مرة أ�خرى و أ�ن أ�كتفي بلعاء ل ولكن عبات
. وما أ�مل مدمعي ي جدي .. ترفض البقاء مدة أ�طول ف مابسها 

 عام ل أ�س]تطيع أ�ن أ�حادثك.. فقد مض عام عل رحيل .. واليوم قد زاد الشوق 
 عام أ�صبح ك أ�مانينا أ�ن نراك ف.. فقط أ�تيل وأ�حل بك .. فيه حي أ�ريد 

ل شوقا.. ظنا منا ان هذا يدئ من شوقنا ل .. أ�حلمنا   ولكن وا ما يزيدن ا�
 أ�سأ�ل ا أ�ن يغفر ل ويرحك ويشك مع النبيي والصديقي والشهداء.. أ�كب 

 وأ�ن.. وأ�ن يعل قبك روضة من ريض النه .. وأ�ن يتعك برؤية وجه الكري 
.فلقد أ�نكها الشوق حقا .. يربط عل قلوبنا 



" ما عدت أ�حتل " 

! لاذا تريدين الرحيل ؟- 
. ل�نن أ�حببتكÑ بصدق = 
! ماذا ؟ هل أ�نتÑ عاقل ؟- 
. ف كمل عقل . أ�جل = 
ذا أ�نتÑ تعلمي أ�ن حتك غي منطقية بلرة -  .ا�
ص ما يكون . ل =  �. بل ه أ
! كيف ؟- 
 ل�نن أ�عل أ�ن تل العلقة س]تنتيي برحيل. أ�ريد الرحيل ل�نن أ�حببتكÑ حقا = 

نائا وأ�ن أ�حتفظ بذكريت جيل بدل من أ�ن تنتيي رغم عن.. أ�حدن   ففضلت ا�
 واحتفظ فقط بكسة قلب جديدة وبدل من أ�ن تكون تل الكريت سبب ف

 ابتسامت س]تكون جرا يرق ف روح ا�ل أ�ن تتق تاما , وأ�ن لست مس]تعدة
. لل أ�بدا 

.ولكنن لست كن عرفتيم مس]بقا - 
. رحلوا .. اليع قالوا تل الل وال�ن .. أ�تدري = 
. ابقي - 
ل أ�ن أ�حرق قلب وروح بنفس عل أ�ن يتقا رغم عن =  Ñ8ضÓف�. أ



. أ�نتÑ منونة - 
. فا لقيته ل يتيح ل فرصة للتعقل .. أ�عل = 
! ولكن لÓ تظني أ�نن سأ�رحل ؟- 
 ل أ�س]تطيع الفاظ عل.. ل�نن فاشل ف علقات .. أ�ن متأ�كدة تاما .. ل أ�ظن = 

. أ�حبت أ�بدا 
. أ�عدك بأ�نن سوف أ�تقبل بك عيوبك وسأ�حبا أ�كث من مياتك .. ل - 
. اليع وعدن بذل ومع أ�ول كبوة ذهبوا = 
 - Ñس]تطيع الهاب فقلب معلق بك�.لن أ
! هل حقا عل] التصديق ؟= 
. أ�عدك أ�نن لن أ�تغي معكÑ .. أ�جل - 
. ولكنن لن أ�حتل كسة أ�خرى .. سأ�صدق وأ�بقى .. حس]نا = 
. فا من شص يس]تطيع كس قلبه .. لن أ�كسك أ�بدا - 
. وسأ�بقى .. أ�صدق = 
*بعد مرور شهر واحد *  

. لقد تلقيت منك وعدا بعدم الرحيل = 
. ل أ�س]تطيع البقاء معكÑ أ�كث .. أ�نتÑ معقدة للغاية - 
 ال�ن سأ�بقى مع روح الهتئة وقلب النكس! أ�ليس هذا ما قلته منذ البداية ؟= 
. ما عدت أ�حتل .. الوداع أ�يتا الياة .. الوداع .. 



" أ�ن بي " 

! كيف حال؟- 
 بداخل مئات الصخات الت.. سأ�خبك .. هل حقا تريد معرفة حال .. حس]نا = 

 بداخل.. تود الروج ولكنا ترج عل شك ابتسامة تمل كم كبيا من الوجع 
 قلب ينبض بلزن وال�ل والوف من الفقد ولكن تل النبضات تتسب أ�نا

 بداخل طفل تود الظهور ولكنا تاف من أ�ن تكس فتخرج تل.. نبضات مبة 
ظهار.. الفتاة العقلنية الت ل يبا أ�حد   بداخل فتاة مبة للك ولكنا تش ا�

 ف عين الكثي من.. مبتا حت ل تفقد من حولها فتÔخرجا ف صورة ل مبالة 
 العÓبات الانقة ولكنا تأ�ب الظهور كدموع وجع فتخرج عل شك دموع من فرط

 أ�ن بداخل الكثي من ال�ل أ�خرجه عندما يسأ�لن أ�حد مثل سؤال عل.. الضحك 
أ�ن بي .. شك كمة 



دخر وقتك " " ا�

 سيحل اليع وستبقى بفردك .. فل داعي لك تزن ك هذا الزن ال�ن عل
 فراق أ�حده .. س]يكون ليك الكثي من الوقت لتقضيه بفردك , يبك قلبك قبل
 عيناك , تتضن وسادتك .. تتذكر أ�يمك السابقة برفقتم وتتحس عل ضياعها ..

فادخر وقتك للحزن والبكء في بعد 



" ك البعد " 

 ولزالت ذكريت طفولت تلوح ف ذاكرت .. تزق نياط قلب .. وتزيد دمع عين ..
ل�نا متلفة عن حاضي .. فأ�نت كنت جزءا منا .. وال�ن بعدت ك البعد



" جاهدت " 

 جاهدت كثيا لك لأ�صبح عل ما أ�ن عليه ال�ن .. ولكن قلب ل يكن بيدي ,
وحنين ل يكن بختياري .



" رفقا " 

 هؤلء الين يضحكون عل ك شء مم كن تفها , بسبب أ�و بدون سبب ..
متلك ضكت  لسوا أ�شخاصا تفهي أ�و ساذجي .. بل ه قد أ�صابم اليأ�س من ا�

ظهار فرحتم الزائفة .. فرفقا بم  حقيقية فلجأ�وا ل�دعائا وا�



" متعبة " 

 ول أ�خفي عليك سا ي صديقت .. ا�ن متعبة بق .. متعبة لرجة أ�نن أ�صبحت
 أ�ستسل لك شء بدون مقاومة .. تل الروح القوية بداخل قد ذبلت .. وكس
 شء ما بداخل ليكن أ�ن يعود كم كن .. لقد أ�صبحت مرهقة من ك شء ..

حت نفس أ�صبحت توجعن .. أ�صبحت مدمرة فعليا يصديقت 



" أ�ل يكفي " 

 ويعين أ�ل يكفيكÑ ما ذرفت من الموع ... أ�ل يكفيك ي قلب ك السة الت تل�ك
 .. أ�ل يكفيك ي عقل ك التفكي ف هرانم فتعيد عل الكريت حت يتأ�ل هذان

ال�ولن ؟؟ أ�ل يكفيك ؟؟ 



" ل أ�عد كم كنت " 

 ا�ن متعبة بق .. ليس كما وجدت فيه جمل .. ولكن قلب وروح قد أ�نك ..
 ل أ�عد أ�حتل .. أ�صبحت مرد أ�نينا يتحرك .. استسلمت تاما لزن وبقيت ف

رق قلب  Ôرقت روح وخ Ôعد كم كنت .. لقد ح�;لم .. ل أ صومعة أ

 



" فل تتدوا " 

ذا رأ�يتون ل أ�عاتبك عل شء .. فاعلموا أ�نك ل تعودوا تعنوا ل مقدار ذرة .. أ�ما  ا�
ثر ف] كمك .. فاعلموا أ�نن ل زلت احتفظ لك بكن ف قلب .. فل �ذا عاتبتك وأ  ا�

تتدوا 



" مقومات الياة "

 عيشوا ك لظة سعادة بك جوارحك .. فس]يأ�ت يوم ل تدون فيه مقوما للحياة
سوى تل اللحظات الت استقتوها من زمانك 



" الذلن "

نطواء .. أ�صبحت أ�بك  ف داخل .. أ�ما ف ل العزل وال�  تغيت .. أ�صبحت أ�ميل ا�
 الظاهر .. ترتسم تل البسمة الزائفة عل وجيي .. أ�صبحتÒ أ�غلب قرارات

 مصدرها عقل وليس قلب .. أ�صبحت أ�قبل ك ال�عتذارات مع علمي بكذب
رهاق ..  مقدميا .. أ�صبحت أ�تنب العتاب واللوم .. فل ولن أ�جن منم سوى ا�

 أ�صبحت أ�عيش مع ذكريت فقط .. أ�صبحت أ�رى ك أ�حبت وأ�حادثم  , ولكن ف
 أ�حلم بلطبع .. قتلت ك نبضة قلب كنت تنبض بب أ�حده .. ل تتعجبوا ..

فالذلن يصنع الس]تحيل 



" أ�صعب عÓبة " 

 اصعب عÓبة ه تل العالقة بأ�هدابنا .. ل نس]تطيع ترك العنان لها لتنل .. ول
بقائا  نقوى عل ا�



" لزلت " 

بتسامات الت رستوها عل  ا�ل ال�ن .. لزلت أ�تذكر ك لظات معك .. ك ا�
 وجيي .. وأ�يضا ك دموعي الت كنت السبب فيا .. ولكن ل أ�عل .. لÓ يأ�خذن

ات  ÓبÓتاهل الع�بتسامات , وأ الني لتل ال�



"  ذهبت مثلهم " 

  أ�تتذكرين ي صديقت عندما أ�خبتكÑ أ�ن علقات معقدة , وأ�ن اليع يتكونن
 وحيدة ويرحلون وأ�نكÑ ستحلي مثلهم .. وأ�نتÑ نفيت بشدة , وغضبت , وثÔرت,
 وأ�خبتين أ�نكÑ س]تظلي معي وبانب دوما .. أ�ين أ�نتÑ ال�ن ؟؟ .. أ�ن أ�جيب ..

لقد ذهبت مثلهم تاما 



" أ�خت " 

 ليست أ�خت .. بل ه أ�ن تاما .. ل نتلف ف شء سوى الشك .. وأ�يضا  ف
ذا كنا توأ�م أ�م ل .. ه نبض قلب ودمعة عين  هذا كن البعض يسأ�لون ا�

ووريدي ..أ�داما ا ل فهيي ال�خت والصديقة وك شء 



" أ�صدقائ " 

 ف الياه .. س]نقابل الكثي .. وسنتعامل مع الكثي .. ستنكس قلوبنا وس]تجرح ..
 ولكن .. هناك أ�شخاص يظلون كلنسمت الت تب ف أ�يم أ�خذ الر من الناس
 مأ�خذه .. يظلون ه سببا من أ�س]باب ال�بتسامة ف حياتنا .. يس]توطنون قلوبنا
كروا .. هناك أ�شخاص سيبقوا معنا حت يضب البياض Ôويعلوها ترفرف كم ذ 

 بلشعر ويصاب السد بلوهن .. سيبقوا عل العهد ما بقيت قلوبم تنبض ف هذا
 العال .. سيبقوا ف قلوبنا كلزاد حي نفتقد البة نده يدوننا با دون الاجة

 لطالبتم با .. ه صديقات الين أ�حببتم من ك قلب .. ه من احتضنون حي
عي .. ه من أ�ذهبوا عن حزن حي س]يطر عل .. ه من Ôكنت وحيدة دون م 
 اس]تقبلون بينم حي كنت كلتائه .. ه من جعلوا من ابتسامتم ومرحم دواءا
 لروح .. ه من يبقون معي ف ك أ�وقات .. ليس بأ�بدانم ولكن بقلوبم النقية
 وابتسامتم الصافيه .. ه صديقات بق .. حي تضيق ب النيا أ�جده معي دون
 أ�ن أ�شكوا لم .. ولكن تل الصداقة الت تربط بي قلوبنا تعلنا نشعر ببعضنا ..
 أ�سأ�ل ا أ�ن يدي مبينا ما بقينا .. وأ�ن يدينا نعم ف حياة بعضنا "منه  .. من ..

هاجر.. حفصه " 



الاتة :-
عابك , وأ�ود التوضيح أ�نه ليس من الضوري أ�ن  أ�تن أ�ن تكون أ�حرف نلت ا�
ن كن أ�غلبا كذل  , ولكنا كمت قد جالت  يكون ك ما كتبته منطبق عل8 وا�
 ف خلي فكتبتا .. وأ�تن أ�ن أ�رى رأ�يك فيه سواءا كن مدحا أ�و نقدا .. وأ�شكر

ثروا �مام وك من كنوا سببا ف كتابت تل سواءا أ � ك من كنوا سببا ف دفعي لل
ياب أ�و السلب .. أ�تن أ�ن تكونوا قد قضيت وقتا متعا ف قراءة " أ�حرف  بل�

الكومة " .. دمت سالي 


	أتدري يا جدي .. اليوم أول مره أغلق فيها الشرفة لنفسي .. لأني انتظرتك كثيرا في المرة السابقه , ولكنك لم تأتِ .. ولهذا .. ادركت تماما أنه لم يعد هناك من يهتم لأمري .. لم يعد هناك من يخاف علي .. باختصار .. لم تعد أنت هنا يا جدي
	.الخيال رائع .. بل إنه لا يوجد أروع منه .. ففيه ترى أحباءك وتحادثهم بلا أي قيود .. ولا تسمع كلمة تجرحك منهم .. فيه تبني عالمك الذي تحلم به .. وترى كل ماهو جميل بالنسبة لك .. أما عني .. ففي الحقيقه أنني لا يمكنني العيش بلا خيالي .. فبدونه ... لايوجد شيء جميل يتحقق في الحياه

