
حصریا
مكتبة أبوالعیس اإللكترونیة

كنت أود االحتفاظ بك
مختارات من خواطر

شھرزاد الخلیج
مد أبوالعیسمحمد مح-:إعداد



؟؟؟!منيستأخذكھل

---------------------

قراءتھُ عندالتضحك

وأنابكیت..انسقھُ وأنابكیت..أكتبھُ وأنابكیتفقد
ھنالكأضعھ

(1)

منيستأخذكأحقا

عنھاستكتبأحقا



عنيتكتبكنتمثلما

معكبسريلھاستبوحأحقا

وأني....وأنك ...

ذراعیكلھاستفتحأحقا

لھاوتغني

؟؟ُتغنيليكنتكما

القدیمةكالدفاترستطوینيأحقا

یومالكماكنتُ وكأني

التمنيغاااااااااایة

(2)

خنجر......األنباءوبعض..تحبھاأنكأخبروني



؟؟مثليبخرافةستحبكفھل

كنتاألرضرجالبینمنألنكشكراستسجدھل
حبیبھا

صوتكتسمعحینأجنحةلھاستنبتُ ھل

صغیرةعصفورةإلىوتتحول

زحامھممنتفرُّ 

عالمھمعنبعیدابصوتكوتطیر

تتكرر؟؟لنالتيعمرھافرحةصوتكوكأن

الباكرالصباحفيالبحرشاطيءفوقستقفھل

البعیدإلىوتنظر

مجنونةعاشقھداخلھاوفي

الحلمبصوتتتساءل

اآلننوحسفینةرستلوماذا

السفینةظھرفوقأنتوكنت



فوقاآلخرنصفكتكونكيیدكلھاومددت
السفینھ؟؟

الكبریتبائعةتكونأنستتمنىھل

شتاءاالدفءتمنحكدیاركعلىفتمر

الثلجبائعةتكونأو

صیفاطریقكفيالثلجقطعفتغرس

الشمسإلىبالصعودتحلمأو

بضفائرھا تخفیھاكي
اُذنیھافيوتھمس

بھترفقي

ُینجبنيلمالذيأبيفإنھ

اُنجبھُ لمالذيوطفلي

مكروهیصیبكحینقلبھاسینقبضھل

یصیبكأنقبلبألمكفتشعر



إلیكیتسربانقبلبحزنكأو

بكتستقرانقبلباآلھــأو

عمیاءكانتولوعلیكوتتعرف

رجلألفبینوكنت

خیاالوطنكإلىوتسافرعینیھاستغمضھل

القدیم) حیك(طرقاتبأقدامھاوتمشط

مراھقتكخربشاتالجدرانفوقوتقرأ

القدیمبیتكوتدخل

الخلدجنھبدخولتھمأنثىبفرح

والدتكوتقبل...والدكفتصافح

القدیمةغرفتكوتدخل

بلھفةأركانھاتتصفح

یوماجلسھنا

دروسھُ ذاكرھنا



كبرھنا/ لعبھنا

بكيھنا/ عشقھنا

أناقتھِ بكاملوقفالمرآةھذهأمام

جاذبیتھِ بكاملوقفالنافذةھذهوأمام

اإلخفاءطاقیةترتديأنستتمنىھل

سیارتكتقودوأنتجانبكإلىلتجلس

صباحاعملكإلىوترافقك

المھجورةكتبكفتقرأ

المھملةبأوراقكوتعبث

الصباحیةجریدتكقراءةوتشاركك

قھوتك؟؟بقایافنجانكمنوتحتسي

بإسمكستبوحھل

الموتفراشعلىصالحةالمرأة

بخجللھاوتھمس



عنكِ راضیاالسماءفيهللاإلتقیتِ إن

لي.... الرجلھذامنھُ فاطلُبي

بخشوعالقرآنستقرأھل

منھُ ما إنتھتفإذا

ترددوھيسجدت

حروفھمنحرفكلثوابوھبتھُ قدإنياللھم

صحیفتھفيفاجعلھا

؟؟!ھذاكلھيستفعلھل

فعلتقدأنيهللایشھد

فعلتقدأنيهللایشھد

فعلتقدأنيهللایشھد



بكاالحتفاظأودكنت ..........

-------------------------------

حكایتي وھشیم...میالدكھدایاالبحرأطعمتُ 
ونزفتھا.. فرحتيوفتات...

ھنامنالمروروالتعاود.... األخیرةللمرةفإقرأني

وحاستي..عیني ...وأذني.وأنا أغلقأحببتكأنفمنذ
السادسة



بـي ..األنـثىوإحـساس
بكأحتفظكي

...قلميقبلبقلبيلكأكتبكنتفعندما
بكاالحتفاظأودكنت

شیئاقلبيأمرمنالأملكبابكعلىأقفكنتوعندما
بكاالحتفاظأودكنت...

.. أرحل.وأرحلأعود.وأعود..أرحلكنتوعندما
..وأعود

بكاالحتفاظأودكنت

... الواھنةوأعذاركغیابكخناجرأبتلعكنتوعندما
بكاالحتفاظأودكنت

...وإساءة رحیلكفراقك إھانةأتجاھلكنتوعندما
بكاالحتفاظأودكنت

كنت...علیكالبكاءھدهُ بصوتاُنادیككنتوعندما
بكاالحتفاظأود



سوىمعيال شىء...خیاالإلیكأبحركنتوعندما
...الیكحنیني

بكاالحتفاظأودكنت

تبقىكي..لقلبيصورتكواُجملأزینككنتوعندما
...واألنقىاألجمل

بكاالحتفاظأودكنت

...منيعليَّ .... خوفاً لعقليقسوتكاُبرركنتوعندما
بكاالحتفاظأودكنت..

منال تسقطكيبقوةعینيأغمضكنتوعندما
عیني ...

بكاالحتفاظأحاولكنت

تبقيكي...عیوبكعنبصريأغضكنتوعندما
..جمیالبعیني

بكاالحتفاظأودكنت



القدمینحافیةظروفكأشواكعلىأسیركنتوعندما
...ألميمتجاھلة

بكاالحتفاظأودكنت

الفرحخدیعةوأمارسألميعنكأخفيكنتوعندما
بكاالحتفاظأودكنت

ال أراككيأسفلإلىال انظرأناُحاولكنتوعندما
...أحالميمنضئیال أصغر

بكاالحتفاظاودكنت

فرقالألمحكيبجانبكاإلنحناءأتعمدكنتوعندما
...بینناالقامة

بكاالحتفاظاودكنت

علیائىمنالھبوطعلىأجنحتيأدربكنتوعندما
...منكقریبةأكونكي...قاعكإلى

بكاالحتفاظاودكنت



كي..المرآةفىالنظرال اُطیلكنتوعندما
...علیكالاستكثرني

بكاالحتفاظاودكنت

كيلیلةكلالحلمبترابعقليفماحشوكنتوعندما
...بكالظنالیسيء

بكاالحتفاظاودكنت

بكعطرھناشمالسذاجة وأناافتعلكنتوعندما
...وحولك

بكاالحتفاظاودكنت

الشفاةأحمرأُعللوأنابالغباءأتظاھركنتوعندما
الذئببدمقمیصكعلى

بكاالحتفاظأودكنت

وغیابك...رجولةھروبكاُفسركنتوعندما
...تضحیھوخذالنك...موقف

بكاالحتفاظاودكنت



وعالقاتكمغامراتكعنالسؤالأتحاشىكنتوعندما
...معھنوسقطاتكوكبواتك
بكاالحتفاظأودكنت

علىفراقكلیاليفيالحزنجبالأتسلقكنتوعندما
....العلیلقلبيأطرف

بكاالحتفاظأودكنت

اصطكاكوأقاوم...كالریشةأرتجفوعندماكنت
...بصوتكفرحا.. أسناني
بكاالحتفاظأودكنت

التحرقنيكي..بغیرتيالتعبثأنأوصیككنتوحین
...بيوتحترق

بكاالحتفاظأودكنت

....الأكرھكأن...أرجوككنتوحین
بكاالحتفاظأودكنت

....الأكرھكأن...أرجوككنتوحین
بكاالحتفاظأودكنت



....الأكرھكأن...أرجوككنتوحین
بكاالحتفاظأودكنت

جدامتأخرةجاءتربما...عذرا

التستحقني.... أنت

قلبكمنلحظة ...

-------------------

االنثىھذهحظما أشد

إلیھاألخیرةالكتابةفرصةاألیاممنحتھاإذ

فقطللقلةإال...التتحققفرصةوھي



تقولإلیھفكتبت

عنكلھمأكتبھُ ما لديلیس

لكمنيما أكتبھُ فقطلدي

جدااقترب/ منياقترب

اآلنبالدموعاإلمتالءفرصةعینیكالتمنح

بوضوحتقرأنيانأریدك....بالبكاءتتعجلالتمھل ...

تامبإیمانٍ المؤلمالنبأتقبل

الذئببدمالملطخقمیصيالتنتظر ..

برحیليللذئبذنبفال

یوماقلبكعلىتلقيعودتيبشارةوالتنتظر

عودةمنھذافما لرحیليفرحافیرتد



منياقترب

آخرإلبتعادٍ العمرالیتسعفربما

لكأكتبفأنا

المفترسالمرضھذاأنیابتحتمن

عليأنیابھُ كاملسیطبقمتيوال أعلم

لكأكتب

أبوابھاستفتحمتيال أعلمغیبوبةبوابةأماممن
لذاكرتي

سامحني !!

أبداحبكعنالأتوقفأن...وعدتك

معيموعدهالموتأخلف....بوعديأخلفلم ....

العمرمنمبكروقتفيبابيطرق ....

صدقني

أكثرأحبككي....العمرھذابيیمتدأنتمنیتكم



فقطالوجودفيأبقيأنتمنیتكم
أكثروجودكعطرأستنشقكي

مراحلوأعاصرأشھدأنإلى ...أبقىانتمنیتكم
حیاتك

شیخوختكإلىكھولتكإلىشبابكمن

لقلبيبكاُثرثروأناأتساءلما كنتفكثیرا

؟وجھكالتجاعیدتغزوحینستكونكیف

؟أبناءكأولزفافیومستبدوكیف

لك؟حفیدأولحملعندإحساسكسیكونكیف

تدريلوآآآآآآآآآه

بكباإلحساستعمقتكم

مراحلكفيتوغلتكم ...

بكبخیاليابتعدتكم



سویعاتفيكلھالزماناختصاراُحاولكنتوكأنني
قلیلة

ومعكبككلھأعیشھكي

وأستشعرأشعركنت/ أعلمكنتوكأنني

طویالعالمھمفيأبقيلنأني

سبیلعابرةالیشبھنيالذيالزمانلھذاجئتوكأنني
زمانيمن

أقداريخانتني.........لكوعديأخنلمصدقني

ال تجزع ال

قلبكیدناولني...منيإقترب

مؤلمةإشاعةلیسفاألمر..حروفيإلىانصت

صداھافیؤلمنيتنتشرأبریلكذبةوال



غیابكألمیعادلألمالأنظننت

الجسدھذاعلىالقويالمرضھذاتجرأفكیف
الضعیف

فباألمس

یتھامسونسمعتھم

منھمستأخذني...منيقریبةغیبوبةأنیقولون ..

العودةحیثوسأغییییییییب

؟؟حبیبيُترى

؟؟منھمستأخذنيالتي....الغیبوبةماھي

؟؟....منكأخذيقدرةلھاسیكونوھل

والبطشِ الجورِ منالغیبوبةھذهتكونأنأیعقل

؟؟إلیكوالشوقبكالتفكیرمنتمنعنيبحیث



المؤلمكالسرِّ بيیتھامسونإنھم

؟؟عنياألمریخفونلماذا

الموتالُیرعبنيأنا

فقطقلیالُیرعبني...ال

كثیراُیرعبنيربما...ال

فراقكما ُیرعبنيبمقدار..الُیرعبنيلكنھ

ھناكأكونأنما ُیرعبنيبمقدار..الُیرعبني

شیئاأمركمنأعلمالحیثُ  ....

القبر؟ظلمةفيسأتذكركھل؟؟ُترى

؟؟قبريوحشةإلیكحنینيسیؤنسھل

إلیكسیشتاق...بجنونسیفتقدك...جیداقلبيأعرف
كثیرا ...



إلیكبالوصولعجزهُ وسیخنقھُ 

؟فراقكالُیرعبنيكیف؟أفتقدكالوكیف

یوميكجدولوأمارسكبكأعیشأنإعتدتُ وأنا !!

یوميبكوأختتمإستیقاظيمنذأنفذك

وغیابكُحضوركأتتبعانإعتدت

صباحكلأنباءكأطاردأنإعتدت

مساءكلعلیكأطمئنانإعتدت

جداً مرعب/ وعنك/ منكأنقطعأنمرعبٌ 

؟بشيءأصارحكھل

النبأوقعتخیلما ُیرعبنيبمقدارالموتالُیرعبني
علیك

؟؟رحیلينبأسیصلككیفُترى



؟؟..ستكونوأین

؟؟عليَّ ُحزنكطقوسستمارسوكیف

بكحقوقيمنحقایوماتمنحنيلم

وعلنا؟؟جھراعليالحزنحقستمنحنيفھل

؟؟الرحیلنبأستستقبلكیفصدقا

؟؟الكراممرورالنبأسیمرُّ بكھل

منكقریبةستكونھل

الیومیةصحیفتكقراءةبإكمالتتظاھربحیث ..

غابتالمرأةبالرحمةبالدعاءواالكتفاء

الحبسوىبھاالیربطك

التبسمفيتبالغوأنتبھدوءأمامھاطعامكستكملأم
لھا

الداخليإرتجاجكأمرالیفتضحكي



؟زحامھمفيصباحكستكملوھل

؟الیعنیكاألمروكانقھوتكوتحتسي

تحتویكأرضبقعةعنستبحثھل ..

وإنكساااااااااااااار..وألمبحریةوتبكیني..بھاتستتركي

بحرقةوتبكي..صدركفي...البكرطفلكستحضنھل
؟متاخرة

بكجنونيمارستُ أرضبقعةفيالحدادستعلنھل
علیھا

؟؟حیاتكمنستختمنيكیفال أعلم

اإلنتظارومحطات..العشقمدنلكشیدتكأنثى
المؤلم

اإلغماضةقبلاألخیرالوداعحقحتيومنحتك
األخیرة



سیدي

الموتماقبلبأمنیةیؤمنونلیتھم

لتمنیتك

تأتيأنلتمنیت

كالغیثالرحمةأبوابعليَّ منتمطر

عليَّ كالعیدالبابتطرق

یدیكليتمدُّ 

معكتأخذني

الموتأنیابمنتسرقني

األخیرةالعمرلحظاتتھدیني

األخیرةالفرحفرصةتمنحني

البعییییییییدإلىوبيمعيتسافر

بكیومایأتيلمالذي........البعید



الموتما قبلبأمنیةیؤمنونلیتھم

األولىحملھاشھورفيحضورك كامرأةلتشھیت

واألخیرةاألولىللمرةیدیكأمسككي...فقط

منيقریباالجلوسمنكأطلبكي

بحنانوجھكأمسحكي

أحببتككماحدثككي

بكیتكوكم

منھنعلیكِغیرةً تمزقتوكم

إلیكخیاالطرتوكم

األخیرةلحظاتيفيتأتيلیتك

الجدرانخلفمنتتلصص

األنباءآخروتسترق

تعال



تعال

تعال

خیرابكأوصیكأنأحتاج

؟؟أتدري

الیؤمنونألنھملھمشكرا

عاداتھملعراقةشكرا

تقالیدھمألصالةشكرا

التأتيكي

األخیرةلحظاتيأسوارخارجتبقىكي

وجھيفيالمرضعبثتشاھدالكي

وأحببتعرفتالتياُنَثاكنظركفيأبقىكي

مجنونةغجریةخیالكفيضفائريتبقىكي

بربیعيعلیكبخلتأنبعدذبوليأمنحكالكي



وإنطفأیوماأشعلكالذيالجمیلالحلمأبقىكي

یاعمريأعلم

صغیرةزجاجةفيقلبيأضعأنليالیحقأنھ

الدفنقبلإلیكبھوأوصي

شاھدتھكلماتتذكركي ..

بكینبضیوماكانالعضوھذاأن ...

إلیكسأوصي..لكن

الصغیراألخضربدفتري

فیھوعشتك.. فیھورسمتك.. فیھكتبتكالتيالدفتر

صفحاتھوتقلبتراهحینبحزنستبتسم

صغیرلطفلصورةالدفترفيستري



األسودبالحبرمرسومة

وبینھبینكالشدیدالشبھستالحظ

خیالذاتمنكأنجبتھ....منكطفليإنھ ...

الواقعوحشالیفترسھُ كيالدفاترفيوخبأتھ ..

البابالیفتحأنوأوصیتھُ ....الذئبمنوحذرتھُ 
لسواك

رؤیتھعندلھابتسم

والتاریخاإلسموسجلمیالدوتاریخاسماً لھوإختر
الصورةتحت ..

بجنونعشقتنيأنثى...األمإسمبخانةواكتب

بكثیرأكبركانبكجنوني/ التندھش

السؤالیرعبنيلھذا



؟؟سریعاستنسانيھل

؟؟ذاكرتكفيمشتعلةسأبقيأم

؟؟ستتذكرنيوھل

زوایاھاعلىوصبايطفولتينقشتُ بأرضتمرحین
؟؟

؟؟النومقبلحكایةأطفالكعلىستسردنيوھل

التتصفحھاسریھحكایةسأبقيأم

؟؟بقلبكالحزنیختليحینإال

األكبرالسؤالویقتلني !!

؟؟بعديستحبھل

؟قلبكخارجبيستقذفمنھنومن

؟؟بكعرشيوتعتلي

عني؟ستحدثھاوھل



؟؟ستفعلھل

التفعلأن..تؤِذنيالأنأتمنى

الحیاةما سترتھالموتیفضحالكي

أكثرمنيإقترب....وأخیرا

قلبكجبینأقبلدعني

یدیكعطرأستنشقدعني

النھایةعنتفصلنيخطوةكمفالأعلم

الوجودھذاعنبكسأغیبومتى

اكثرمنيفاقترب

سریةأذنیك بكلمةفيأھمسكي

مفاتیحھاتملكوحدك

لكخلفيسیتبقىماكلھي

لكخلفيسیتبقىماكلھي



ومایدریك

الَسحرفيدعائيهللاإستجابربماإنھ

ھناكوالتقیتك

فناءوال..الموتحیث

؟؟لكن

؟وحدي....لي..ھناكستكونھل

؟وحديليتكونأنتمنیتكم

؟العینبحورمحاطاسأراكاننيأم

أمريمنال تذكر

؟شیئاقلبيأمرومن

؟؟ُترى

؟ھذهاستفساراتيعلىهللاسیعاقبنيھل



بك؟خیاليليهللاسیغفرھل

یاعمريال أعلم ..

عظیمةبرحمتھِ ثقتي....لكن

أنھوعزائي

أحببتككمهللایعلم

أحببتككمهللایعلم

أحببتككمهللایعلم

بعمقأختنقبدأتفاآلن...بعمقاآلنتنفس !



فضلكمنأقتلني

-------------------------------

( وماعلیھاالدنیامنإليَّ أحبُ إلیكلـنظرةوهللا )

االرِض علىمنیا أغلى

؟؟إفترقناأحقا

؟؟....االرِض علىمنكلماتأحقا

وحديبقیتُ أحقا

الجھاتكلفيعنكأبحث

؟؟......وبالعرِض ...بالطول

خلفك ألملمنيبقیتأحقا

شتاتي في بعضيمنبعضيألصق



صباحاوأستیقط

غرفتيسقفوألمحللحیاةعینيأفتح

واإلحباطباأللمفأشعر

الحیاةقیدعلىمازلتبأننيإلكتشافي

عابرةلیلة) كابوس(یكنلمفراقكوأن

قلیلبعدستبدأمامعاناةھناكوأن

الیحتویكواقعمع ....

أخرىمرةعینيفأغمض

اإلستیقاظیستحقبعدكالشي ....

اإلستمراریستحقبعدكالشيء

شيءیستحقبعدكالشيء

ھاتفيإلىیديوأمدُّ 

الظلمةعتمةفيأنیره



منكشيأيعنفیھأبحث

الفرحیمنحني

مقیتغیابشبحسوىأجدفال

عنيبعیداأقذفھُ 

سریريعلىوأجلس

نفسيعلىأنكمش

ركبتيعلىراسيأضع

بدائیةكإمراةضفائريتغطیني

فراقكواقعأمامأرتعشأنيإليَّ یخیل

بأمانوالدیھابأحضاننامتكطفلة

سواھااألرضفوقالأحدوإستیقظت

مرآتيبإتجاهسریريمنوأتحرك

المرآةفيأراھاالتيلألنثىأبتسم

ھي؟منسؤالھاعلىأوشك



وجھھافيأدققحینأرتعبلكني

تشبھنيأنھا

أنالیستھيحتما

السنینبعشراتتكبرنيھي

معطرةضفائريوأنامھملةضفائرھاھي

واإلنكسارالحزنعالماتوجھھاعلىھي

بھكاناألرضشموخوجھيوأنا

أناأنھاتخیلوُیرعبني

عمريبعجلةتالعبقدفراقكوأن

األمسلیلةفنقلني

خریفھإلىالعمرربیعمن

بيقذفتقدرحیلكصدمةوأن

إنكسارهإلىالحزنشموخمن

الفراقصدمةأھي



الحزن؟؟ذبولھوأم

نعم

غدرذاتربیعنایباغتالذيالحزنذبولإنھ

والیذرمناالیبقيفال

شعريتبعثروأُلَْملم

إبتسامةوجھيعلىأرسم

إلیھمالخروجقبلالفرحأقنعھإختیارأتقن

مالديأجملأرتدي

الذيبالعطروأغمرني

حبذاتإلیكأرسلتھ

أحمرحریريمندیلعلي

مسناأبایجلسفھناك

الفرحیمنحنيعمرهعاش

بالكثیرسعادتيأجلمنضحتوعجوز



بداللأحضانھمفيبنفسيفألقي

مرتفعبصوتمعھموأضحك

تبكیكداخليوفي

وأشیاء..وأشیاء..أشیاء

منزليوأغادر

جدتيلزیارةأتجھ

الكبیرالبیتفي) العتیقةالسدرة(تحتأجلس

بأرجوحة الحبالأتأرجح

القدیممنزلھافيالعیشعلىتصرمازالتفجدتي

جديعطرالجدرانفيتخبيءانھاتقول

شبابھاعبیرتشمالبیتترابفيوأنھا

لينظراتھاوأتجاھلرأسھافأقبل

عنكسؤالھاأخشى

علیھادخلتكلمابكأثرثرانإعتادتفھي



تفعللمالیومھي

التفعلوقد

شئبكلشعرتوأظنھا

رجلھاعلىرأسيوضعتُ حینفالیوم

السلطانإبنةحكایةليتحكيانمنھاوطلبت

الحطابإبنعشقتالتي

رأسيعلىیدھاوضعت

تعالىقولھوتكررتقرأوسمعتھا

(. بھلناطاقةماالوالتحملناربنا ...........)

عنيدموعھاتخفيأنھاعندھاوشعرت

تعلمأنھاأدركتعندھا

أكثربھاإلتصقت

وبكیتبھاوجھيدفنت

وأغادرھا



ھدفبالبسیارتيأتجول

زحامھمفيعنكأبحثكأني

البكاءوأغالب) األماكن(أسمع

بكجمعنيمكانعنوأبحث

أجدفال

یومااالماكنبكتجمعنيلم

بكیربطنيوطنيفيالشيء

بيیذكركوطنكفيوالشيء

حوليیكنلمفمرورك

المكانأغیركي

بي...كانمرورك

بي......أغیرفكیف

البحرإلىوأتجھ

وحديالبحرشاطيءفوقأقف



رؤیتھعندالعبرةتخنقني

تخنقھأیضاأنھاإليَّ ویخیل

البحرھذاعلىوقفتفكم

عنكحدثتھُ وكم

رمالھعلىإسمككتبتُ وكم

أمواجھفيلعبتُ وكم

منتصفھفيوقفتُ وكم

صوتبأعليفیروزمتحدیةوصرختُ 

یا فیروزبحركما أصغر

سمائكوما أقرب

السماءمنوأبعدالبحرمنأكبرأحبھأنا

یومازرتھأنوطنيفيالبحرفأسال

أحببتككم

الحنینتذاكرأقتطعالبحروعلى



خیاالإلیكأسافرو

وأتذكر ......

تحبنيأنك.....یوماليقلتحین

فصدقتك

صدقاإال..... الیقولمثلكألن

ذاكرتكالأغادرأنني....ليوقلت

وصدقتك

صدقا....إالالیقولمثلكألن

أجلھامنتتركنيلمأنكليوقلت

وصدقتك

صدقاإالالیقولمثلكألن

المراتعددخلفكأحصيوھاأنذا

صدقتكو...بھاقلتالتي

صدقاإالالیقولمثلكألن ....



غرفتيإلىوأعود

المصابیحأنوارأطفيء

الملونھشموعيوأشعل

بالبخورمحیطيأمأل

ضفائريأسروأطلق

غجریةأنثىإلىوأتحول

صغیر) بخاتم(الصغیرقدميأصبعأزین

قدميفيأعشقھاالتي) الخالخل(وأضع

صدیقاتيتدھشلماذاالأعلم

الخالخلالرتداءعشقيمن

ممیزاخلخاالمنھأحضرتزرتھبلدفكل

النومقبلزینتھابكاملأنثىإلىوأتحول

شرفتيتحتالیقفرومیوأنیقینيبرغم

منزليجداریقبلكيسیأتيوال قیس



منالشوققصائدليسیرسلالحمدانياألمیروال
أسرهِ 

علیھاإعتدتغبیةطقوسإنھا

رجالولستأنثىأننيأدركتأنمنذ

نزاروأنثىنزارعشقتأنمنذ

ُیدللھامنیأتيأنإلىأدللھاأننفسيعاھدتأنمنذ

الغبیةالعاداتھذهمنأتخلصأنتمنیتُ وكم

حوليمنودھشتھمإستیائھمتثیرالتي

آخركوكبمنإمرأةانيوتشعرني

فشلتلكني !!

أنا).. (سوىتكونأنالیمكنھا) أنا(ألن

بالمكانوأمرُّ 

بیتيأنھیوماأخبرتكالذي

بكتجمعنيالتيالوحیدةاألرضبقعةالنھُ 



الفراقبعدأمرهالأنووعدتك

أمرمازلتلكنني

أمرعنيرغما

وأخبارھنأخباركأتقصى

الوحیدطفلھاأضاعتأمبھلعأمر

المفترسةبالوحوشملیئةغابةفي

عاشقةبمرارةأمر

حكایتھامناألخیرالفصلباتجاهتسیر

تعشقالذيزوجھاتركتزوجةأمربجرح

قلیلمنذإلیھزفتأخرىإمرأةبصحبة

الحنینعندخذلتھاأنثىبانكسارأمر

والدروبواألبوابالقلوبكل

والأراكفأراك

والأجدك....أجدك



داخليفيالحزنویتضخم

الحزنمنللھروبالغریبةھوایتيبممارسةفأبدأ

الحزنلعنةبيإلتصقتمنذرافقتنيعادةھي

باإلختناقشعرتكلمافكنت

النومقبلالتفكیرمنالھروبوأردت

مجروحةغجریةبجنونأرقص

الرقصیرھقنيحتي

تفكیربالفأناممرھقةسریريفوقفأرتمي

لكن

رحیلكبعدوأشیاءأشیاءتغیرت

یرھقنيالرقصماعاد

أنام.....ماعدتو

غرفتيفيقصيركنفيو أجلس

الجدارإلىأستند



بیديالنقالوھاتفي

بھالرسائلصندوقأقلب

مسجاتكقدیمأقرأ

حبذاتليأرسلتھمسجیستوقفني

یقول

( !!! !!!! !!!! !!!! )

بألمفأبتسم

إلیكشوقاوأبكيبیديوجھيوأضع

الكریمةاآلیھوضعتیومفذات

( بصیرافارتدوجھھعلىألقاهالبشیرجاءأن( ..فلما

ھاتفكلرقمخاصةرنة

ترحلأنقبلأخبركأنونسیت

عمريبشارة....................كانإتصالكأن



صالتيسجادةفوقوأجلس

بنسیانكللدعاءیديأرفع

نسیانكُیرعبنيأتراجع

المكانھذانفسفمن

ومعيليتكونأنهللاأدعولیالٍ یديَّ رفعت

المكانھذانفسومن

كونھفيخلقھأسعدتكونأنهللادعوت

یومابكأستخرهولم

شراتكونأنأخشىكنت

عنيهللافیبعدك

حیاتيفيعادیاشیئاتكنلمفأنت

عابراإحساساتكنلم

منھالشفاءیمكنمرضاتكنلم

عمريفيكنتأنت



عمري......یفوقشیئا

منكیخلوعمريوھا ھو

بھایمتليءعمركوھا ھو

ُترى

عطريعالمكمنغابھل

الیكغیاببعدبعودتھامعھاإحتفلتھل

نسیانيحدأحببتھاھل

خیانتيحدمنھاإقتربتھل

آخرإلىتزفنيأنتتمنيمازلتھل

العمر)لعنة( بــتسمىلیلةفي

بجانبھفأجلس

أنت....تجلسوبینھوبیني

أنتتقف....وبینھوبیني...بيیلتصق

؟؟؟ترى



؟؟معھوأناعینيأغمضانیجبسنةكم

؟؟أنتلیسأنھ....أتقبلحتى

فراشيإلىوأعود

قلبيإلىصورتكأضم

وأغفو

عینيأفتحالغدفيعلني

غرفتيسقف.....ألمحفال



بابكأطرقجئتك ! .......

-----------------------

الرحیلقبل

بابكأطرقجئتك

الزھرباقاتلكأعیدكي

العطروزجاجات

الشعروقصائد

المجنونھاألحالموبقایا

الورقیھوقصاصاتك

بابكأطرقجئتك



بحزنأخبرككي

ماتقداألحمروردكأن

ماتقدالجمیلحلمكوأن

ماتقدالصغیرعصفوركوان

القضیھإغالقباألمستمقدوانھ

بابكأطرقجئتك

بخجلأصارحككي

تغیرتالحكایھأحداثبأن

نضجتالنارفوقالحجارهوبأن

البارحھإستیقظواالِصبیھوبأن

الجمیلوھمھمفإكتشفوا

الوردیھخدعتيوإكتشفوا



بابكأطرقجئتك

متعمدةأقتلككي

األنباءبآخر

االحالموآخر

العشاقوآخر

الكتاباتوآخر

الحكایھتفاصیلعلیكوأسرد

اخباریھْ كنشرة

بابكأطرقجئتك

منكأستردكي

المسمومھالتفاحھنصف

االبیضالقلبونصف

الجمیلالحلمونصف



الموؤودالطفلونصف

الفضیھْ القالدةونصف

بابكأطرقجئتك

منكاعتذركي

عالميلكفتحتألني

قلبيفيواستضفتك

خیاليفيمعكوتجولت

المطرتحتوراقصتكُ 

مصیریھْ حكایةفيالبطولھدورومنحتكُ 

بابكأطرقجئتك

لكأبوحكي

جدامتأخرةأدركتُ بأنني



أنتلیسآخرشيءالحبأن

أنتلیسآخرشيءالحنینوأن

أنتلیسآخرشيءالغیرةوأن

طفولیھْ نزوةكانتالحكایھوأن

بابكأطرقجئتك

شكرالكأقولكي

قبليادركتالنك

وبینيبینكالمساحھعمق

جاھداليتشرحأنوحاولت

واللعبالجدبینالفرق

والحبالنزوةبینوالفرق

االرضیةوالكرةالسمواتبینوالفرق



بابكأطرقجئتك

لكأبرھنكي

الحیاةقیدعلىمازلتأني

یقتلنيلمرحیلكوأن

تافھاحزناكانغیابكوأن

لغیابكجرحيوأن

صیفیةْ سحابةكان

بابكأطرقجئتك

لكأثبتكي

الجراركلخلفككسرتأني

األبوابكلدونكوأغلقت

خارقھإمرأةبعدكوأصبحت

عظیمھإمرأةبعدكوأصبحتُ 



قویةْ إمرأةبعدكوأصبحتُ 

بابكأطرقجئتك

دعوتيلكأقدمكي

معالنكبر

معاولنترفع

معابالنھایةولنحتفل

الجمیلھالحكایةشموعولنطفيْ 

النھائیةْ الستائرونسدل



القلبقطعةیا ! .......

---------------------

القلبیاقطعة

القلبقطعةیا

؟لكأكتبماذا

باردةحوليالجدرانو

صامتةأیاميو

صقیعلیليو

یديبینالرضیعكالطفلیرتجفقلميو

المنسیةكالمدنأماميتئنو أوراقي



القلبقطعةیا

؟لكأكتبماذا

أحبك؟إنيأكتبھل

أحبك

أحبك

كبأحـ.. أحب.. أحبك

مرةألفكتبتھا

مرةألفومسحتھا

بعد؟وماذا

بكیأتيجدیدال

المھزلةھذهینھيجدیدالو

القضیةوھذه

القلبیاقطعة



قلبي..ھنا

أنت..ھنا

ُھم..ھنا

بینناكانتكثیرةأشیاءھنا

صادقةأشیاء

ألیمةأشیاء

جمیلةأشیاء ..

دافئةأشیاء

حمقاءغیرة

رائعةخالفات

غبیةْ حماقات

المساءھذایشاع

افتراءاإلشاعةربماو



بعديأحببتأنك

وعني.. عنكحدثتھاو

بجنونتحبنيكانتوقلت

بجنونعلىتغاركانتو

قصائدھاليتنزفكانتو

بوحشیةْ تعشقنيكانتو

القلبقطعةیا

تعلملو.. آآآآآه

بعدكاألیامبيفعلتماذا

بعینيالدروبتشابھت

الوجوهتشابھتو

األصواتتشابھتو

األنفاستشابھتو



األلوانو

العطورو

الوعودو

المواعیدو

الغرامیةالحكایاتوتفاصیل

القلبقطعةیا

رائعاً كنتكم

وحديليرسائلككانت

وحديليمعكالشمسكانت

وحديليالنجوموالقمرو

وحديلياألرضووالسماء

وحديليالحنینوالشوقو

والحبالحرفو



متوجةأمیرةكتاباتكفيكنتُ 

خرافیةْ امرأةسطوركبینكنت

القلبقطعةیا

قلبكفيالغربةغّربتني

أعرفنيالأصبحت

أفھمنيالو

أستوعبنيالو

بيأشعرالو

طویلةمسافاتنفسيوبینبینيو

أصلالولیلةكلأقطعھا

وسادتيإلىاللیلآخرفيأعودو

الزجاجیةكالقطعفوقھاأتھشم



القلبقطعةیا

باكیةأعترف

أحبكمازلت

بطیش

جنونو

مراھقةو

براءةو

فوضىو

ھمجیةو

القلبقطعةیا

إلیكأحنُ 

وجھكإلى

صوتكإلى



حرفكإلى

جنونكإلى

غیرتكإلى

قصركإلى

جواریكإلى

وسّیافكسیفكإلى

المسائیةحكایاتكإلى

القلبقطعةیا

خلفكاألحزانتقاسمتني

المظلمةالدروببعدكضّیعتني

الموؤودةالوعودو

المبتورةاألفراحو

الناقصةاألحالمو



الفاشلةالحكایاتو

الورقیةوالفرسان

القلبقطعةیا

كثیراً قلبيخدعني

أكثرعقليخذلني

أجنحتيتساقطت

أقنعتيخذلتني

أیاميكسرتني

وجھيفيالواقعبحرھاج

الوردیةأحالميالتیارجرف

القلبیاقطعة

المسفوكةدموعيیا



المحفورةذكریاتيیا

المكسورةقصیدتيیا

األولىیاكتاباتي

البریئةرسوماتيیا

البیضاءیاكذباتي

الطفولیةخربشاتيیا

القلبقطعةیا

كبریائيیا

شموخيیا

انكساريیا

عناديیا

اعتزازيیا

ھزیمتيیا

انتصاريیا



أمنيیا

ضیاعيیا

عمريمتناقضاتیا

الداخلیةصراعاتيیا

القلبقطعةیا

أبيیا

أخيیا

زوجيیا

طفليیا

صدیقيیا

رفیقيیا

فارسيیا

حبیبيیا

األرضیةالكرةرجالكلیا



؟؟عمريمنسنةكم ......

---------------------------

؟؟؟ترى

تأتيلناللیاليبأنأقتنعكيأسھرأنیجبلیلةكم
؟بك

تشرقلنأنكأتأكدكيأستقبلأنیجبصباحاً وكم
أخرى؟مرةالصباحمع

علىأفتحھماكيعینيأغمضأنیجبسنةوكم
؟نحويخطواتكصوت



ليالقراءةقواعدأعلمككيأكتبأنیجبسنةوكم
؟بإحساس

البكاءعادةمنأتخلصكيأبكيأنیجبسنةوكم
عنك؟الحدیثعند

بأنكأقتنعكيمودعةلكألّوحأنیجبسنةوكم
رحلت؟

لستبأنكأقتنعكيباتجاھكأسبحأنیجبسنةوكم
النھر؟مناألخريالضفةعلى

أُعّرضالكيبالجنونأُصابأنیجبسنةوكم
؟یحتویكالواقعلصدمةعقلي

شھیةأفقدكيأحزنوأتعذبأنیجبسنةوكم
؟إلیكالحنین

طقوسلكأصفحتيأحترقأنیجبسنةوكم
غیابك؟



وأطاللكعنأبتعدكيأطیرأنیجبسنةكمو
بقایاك؟

الرجلبأنكأقتنعكيأنادیكأنیجبسنةكمو
یسمع؟

؟حزنينبأیصلككيأصرخأنیجبسنةوكم

منأتخلصكيالظالمفيأجلسأنیجبسنةوكم
؟غیابكفيالخوفعقدة

منأتخلصكيالجمرفوقأكتبأنیجبسنةوكم
؟إلیكالكتابةعادة

ألميصوتیصلككيأثرثرأنیجبسنةوكم
بوضوح؟وغصتي

بكتجمعنيكياألرضفيأتوهأنیجبسنةوكم
؟عابرةصدفة

علىأعثركيزحامھمفيأفتشأنیجبسنةوكم
منك؟نسخة



حبلأقطعكيالوھمبحبالأتعلقأنیجبسنةوكم
برؤیتك؟األمل

أقتنعكيالصیفبمطرأغتسلأنیجبسنةوكم
بسالم؟مرتصیفسحابةبأنك

حلممجردبأنكنفسيأوھمكيأنامأنیجبسنةوكم
؟عبرو..مناميمرَّ ...عابرجمیل

منأتخلصكيالشوكفوقأسیرأنیجبسنةوكم
الطرقات؟فيعنكالبحثعادة

؟داخليفيأقتلككيأموتأنیجبسنةوكم

؟أنساككيالحیاةعنأتوقفأنیجبسنةوكم

األخیرةالصفحةفيأقرأأنیجبسنةوكم

انتھت،الجمیلةالحكایةأنإستیعابمنأتمكنكي
بألم؟

جلدي؟تحتأعذبككينفسيأجلدأنیجبسنةوكم

جلدي؟تحتأعذبككينفسيأجلدأنیجبسنةكم



سقوطلحظة !!!

----------------

بھاأرفضالتيللدرجةاآلنأنا.............مشوھة
نفسي

منتمنعنيالتيللدرجةاآلنأنا............ وملوثة
رسائلكوقراءةأوراقكلمس

األشیاءتحویلليتبیحالتيللدرجة............ وأنانیة
ركامإلىالجمیلة

ھذارفاتفوقالرقصلدرجة............وقاسیة
الركام

لكالیمتبطفلالحلملدرجة............. وخائنة
بصلة



بشروقاالقتناععدملدرجة............ وحزینة
الیومھذافيالشمس

الترابفيرأسيإخفاءلدرجة............ وخائفة
عنكالجبانةكالنعامة

ثوبيفوقثوبألفإرتداءلدرجة........... وخجلى
أمامھم

علىالھستیريالرقصلدرجة..........ومذبوحة
نحیبيصوت

بینناجمیلحلمكلفتراسإلدرجة........ ومتوحشة

مدینتنافيالنیرانإشعاللدرجة..........ومجنونة
الفاضلة

رومیوبرومانسیةاإلستھزاءلدرجة.......... وواقعیة

قیسجنونمنالسخریةلدرجة............وعاقلة

منوالقمرالشمسأكتشافلدرجة.........ومغرورة
جدید



األحمر الوردإختراعلدرجة......... وعاشقة
والشموع

النجوم وترابغبارإزالةلدرجة......... وشامخة
الشمس

وكراھیتكبنسیانكالمجاھرةلدرجة........... وكاذبة

األبیضالثوبإرتداءلدرجة............ وممثلة
سواكبجانبوالوقوف

منمكسوربجناحالھبوطلدرجة......... ومتمردة
العالمفيقمةأعلي

متناھیةبدقةالفراققرارتنفیذلدرجة..... ومستسلمة .

علىیدكطرقاتإنتظارلدرجة..........وواھمة
قلیلبعدبابي

شراعوالسفینةبالاإلبحارلدرجة........ وساذجة

الغروببعدالشمسرؤیةلدرجة......ومخدوعة

القمرمنزرقاءرسالةإنتظارلدرجة....... ومتفائلة



بأمنیتيواالدالءوصیتيكتابةلدرجة..... ومتشائمة
األخیرة

العیدبعدالعیدھاللرؤیةلدرجة...... ومخادعة

والھبوطالمحرمةبالتفاحةالتلذذلدرجة........ وجائعة
االرضإلىالجنةمن

سدرةتحتعامألفاالستلقاءلدرجة........ومرھقة
األمان

الورقةھذهكتابةعندالتسترلدرجة........ ومذنبة

الورقةھذهصدرعلىالبكاءلدرجة........ .وطفلة
منھااالنتھاءبعد

وسادتيتحتالرسالةھذهإخفاءلدرجة......ومراھقة

أمامكالصفاتبھذهاإلعترافلدرجة......وناضجة .

ھذهفيماوردكلعلىالتوقیعلدرجة..... وصادقة
صفاتمنالورقة

الرسالةھذهكتابة) قبل(الحیاةفارقتأنثىالتوقیع



ھروووب !!!!

---------------

اھرب

لكبریائك،جدیدةحیاةھروبكفيكانإذا

یاتتحتأُھدرتالتيوكرامتك والحنینالحبُمسمَّ
والغیرة

لھاانتھاءالمزخرفةأُخرىومصطلحات



اھرب

قلبكحولخیوطھینسجبداالحزنبأنّ شعرتإذا
النقي

مصدراً أصبحواوبأنھمفیك،الفرحبقایاویخنق
الحزنلھذاعظیماً 

اھرب

غباءتجاھھمإحساسكبأنشعرتإذا

غباءیفوقھالغباءعلیھمولھفتكغباء،بھموخیالك

جإلىالوقتمعتتحّولبدأتوبأنك ُمضحكُمھرِّ

اھرب

قیمكوبأنإحساسكیرفضالمنطقبأنشعرتإذا
إحساسكترفض



یرفضإحساسكوبأنإحساسكیرفضنقاءكوبأن
•نفسھ

اھرب

بالفشلقلوبھمإلىللوصولمحاوالتكباءتإذا
بالفشللتجاھلھممحاوالتكوباءت

بالفشللنسیانھممحاوالتكوباءت •

اھرب

األمل،وضاقعلیكوضاقالحلم،علیكضاقإذا
المكانعلیكوضاقالنبض،علیك

عینیكفيالزمانمالمحوضاعت •



اھرب

لأللمقابلیتكوفتحواالحزن،عاداتأكسبوكإذا

بالالبكاءوعلّموكواالنكسار،الغبنعلىودربوك
إنتھاء

اھرب

داخلھم،فيالغرورینابیعفجرتبأنكشعرتإذا
اإلنفجارحدضّخمتھموبأنك

أنمنأضخمفأصبحواالتالشي،حدّ أمامھموتقّزمت
أمامھمیروك

تراھمأنمنأصغروأصبحت •



اھرب

وبدأتإلیھم،تصلكيتتلوثبدأتأنكالحظتإذا
ترضیھمكينفسكُتشبھال

تخونوبدأتتبھرھم،كيالنارفوقترقصوبدأت
إنتباھھمتلفتكي

اھرب

یومكوأصبحعظیمة،ناراً ُبعدھمفيلیلكأصبحإذا
أعظمناراً معھم

تنتھيالمعاناةوسویعاتھوقتكتضاریسوأصبحت •

اھرب

یموت،بدأداخلكفيماشیئاً أناكتشفتإذا



وأنكالمقطوف،كالوردیذبلبدأفیكماشیئاً وأن
الطریقآخرفيكالسرابتنتھيبدأت

اھرب

نكرانكویتعمدونبإذاللك،یتلذذونالحظتھمإذا

وكأنھمبھم،الجمیلحلمكرفاتفوقویقفزون
بإعدامكخفیاً حكماً أصدروا

اھرب

شعرتأووسادتك،فوقعلیھمالبكاءآثارلمحتإذا
قلبكعروقفيیسريبسّمھم

لھمالمطمئنظھركفيالغادرخنجرھماكتشفتأو •

اھرب



منبكویلصقونفیك،لیسبمایتھامسونسمعتھمإذا
تعلمالماالتھم

الذئببذنببراءتكویرمونبالباطل،ویقذفونك

اھرب

عینیك،فيمشتعالً فانوساً إحساسكأصبحإذا

عنك،وأصبحیعبِّرالالمرتعشصوتكوأصبح
یستركالالمصطنعصمتك

اھرب

ولمحتصراعھم،محطاتفوقانتظاركطالإذا
الغاضبكالجوادأمامكتفرأیامكقطارات

المنطفئظلّكسوىمعكبقيشيءالبأنوشعرت •



اھرب

ویمزقونفھمك،ُیسیئونأصبحوابأنھمشعرتإذا
إحساسكعراقةویشوھونتاریخك،

إلیھمطریقكمصابیحوُیطفئون •

اھرب

الشقاءھذاكلمنكتستحقالنفسكبأنشعرتإذا

اإلحساسھذاكلمنكیستحقونالوبأنھم

اھرب



األرضنساء

-------------

الجمال !!عن.......قبیحةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الغنى !!عن........ فقیرةإمرأةتكتبان

شأنھافھذا

األحالم !!عن..... واقعیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

العلم !!عن........ ..أُمیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الصدق !!عن......كاذبةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا



الوفاء !!عن........ خائنةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الرحمة !!عن...... قاسیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

التضحیة !!عن.....أنانیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الشرف !!عن.....ساقطةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

االخالق !!عن.....لعوبإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

السعادة !!عن......تعیسةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

العزة !!عن..... .مستعبدةإمرأةتكتبأن
فھذا شأنھا



!! الحریةعن.....مسجونةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

النقاء !!عن........منافقةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الطھارة !!عن......ملوثةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا
العبادة !!عن......عاصیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

االرتواء !!عن.....عطشىإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الذكاء !!عن........غبیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

المدینة !!عن.......ریفیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا



الربیع !!عن...... خریفیةإمرأةتكتبأن

شانھافھذا
الحنان !!عن......محرومةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الحرمان !!عن.... محظوظةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

األمان !!عن.........خائفةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

األوطان !!عن.... مستعمرةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

العصیان !!عن....مطیعةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الغضب !!عن.... ھادئةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا



الخیر !!عن........ شریرةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

االیثار !!عن.........أنانیةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الُمتع !!عن........ زاھدةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

القناعة !!عن........ جشعةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الستر !!عن.........سافرةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الكرم !!عن......... بخیلةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا
العقل !!عن......مجنونةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا



النضج !!عن......متھورةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

!!الحضارةعن......متخلفةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

النشاط !!عن....... كسولةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

األنوثة !!عن...مسترجلةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الكرامة !!عن......... ذلیلةإمرأةتكتبأن

شأنھافھذا

الحیاة !!عن..........میتةإمرأةتكتبأن

شانھافھذا

لكن



لكن

عنك فــ....... غیريإمرأةتكتبنأ

STOP

STOP
STOP



تعلمھماال

-------------

للحیاةمحاوالتيآخركنتَ أنكَ تعلمھل ..

الحیاة؟بعدكفارقتُ ..رحلتحینوأنك

(1)

تعلم؟ھل

..قبلك

كثیرةبأشیاءأحلمكنت

..معك

بكالإأحلمالكنت



..بعدك

أبداأحلمالأصبحت ..

(2)

تعلم؟وھل

ألتقیكأنقبل

ألتقیكأنأتمنيكنت ..

ألتقیتكأنوبعد

أبداأفارقكالأنتمنیت ..

فارقتكأنوبعد

لألبدالتمنيشھیةفقدت ..

(3)



تعلم؟وھل

غابتالشمسأن

فیھرحلتَ الذيالیومذلكمنذ ..

اآلنإلىتشرقولم

ورحلتالكونأنوارأطفأتوكأنك ..

(4)

تعلم؟وھل

أرعبنيرحیلكأن

عمريمراحلواختصر

األخیرةالصفحةفيبيوقذف

عمريكتابمن



(5)

تعلم؟وھل

كثیراأنامأصبحتأني ..

منيیائسةمحاولةفي ..

برحیلكقتلنيالذيالوقتلقتل ..

(6)

تعلم؟وھل

عنكبحثااألمسمصابیحأضيءماكثیراأني ..

أجدكلنأنيلیقیني ..

األمسصنادیقفيإال ..

(7)



تعلم؟وھل

یوممركلماأنھ

ستأتيغدا: قلت

إنفرطتعمريأیاموأن

إنتظاركفيالعقدكحبات ..

تأتولم ..

(8)

تعلم؟وھل

األیامكسرتنيكلماكنتأني

جدیدمنالوقوفأحاول

أحاوللناآلنلكني

وأنت..یجديالوقوفیعدلم



معيلست

(9)

تعلم؟وھل

بینكالمختلفالشيءأن

وبینھم

األشیاءكلخاتمةكنتأنك

حیاتيفي

جدیدمنالبدءبعدكأحاوللنلذلك ..

(10)

تعلم؟وھل

رحیلكحزنأن



جدیداشیئاحیاتيإلىیضیفلن

الفرحنسینيفقد ..

بعیدزمنمنذللحزنعنيوتنازل ..

(11)

تعلم؟وھل

قدومأنتظریومكلفيأني

الصبربفارغاللیل

الوسادةفوقرأسيأضعكي

صوتكوأسترجع

األخیروحدیثك

الحزینونحیبك

الظالمصدرفيوجھيوأدفن



یدركال..بحرقةوأبكیك

سوايعمقھا ..

(12)

تعلم؟وھل

أعلمالاآلنإلىأني

حقیقةحیاتيفيكنتإن

عليَّ الظروفاستكثرتھا

حلماحیاتيفيكنتأنكأم

جمیلحلممجرد

البارحةلیلةاستیقظت

..منھ



(13)

تعلم؟وھل

لیلةكلفيأني

النسیانجبالأتسلق

قمةأعلىمنبذاكرتيوألقي

الجبلفي

بكذاكرتيزالتماھذاومع

العقلیةقواھاكاملفي

..والعاطفیة

(14)

تعلم؟وھل

تعلمأنیعنینيیعدلمأنھ



أحیانابالشيءالعلمعدمألن

صاحبھینفعالعلممنأفضل

العلم :آخر

فيانتھتقدالحیاةأنأعلم

اللیلةتللك

الحیاةإلى.. إعادتھاأحاولعبثاوأني ..

تم

محمد محمد أبوالعیس مع تحیاتي/
لبنان. جبیل 
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