شيزوفرنيا الخواطر
خواطر وهمسات
للكاتبة

منى ناصف

روعة
5112
1

"شيزوفرنيا الخواطر"

خواطر
منى ناصف
غالف  /عصام أمين
الطبعة األولى 5102
دار روعة للطبع والنشر
والتوزيع
 01ش حسن عاصم
من ش البرازيل – الزمالك
10111005501
darrawaa@yahoo.com
مدير عام  /محمد صبحي
رقم اإليداع 2015-99309 //
الترقيم الدولي //
978-977-6411-69-3

5

إهداء

إلى روح أبى العزيز رحمه هللا،
إلى أمي حبيبتي ،إلى كل إخوتي وأحبتي،
إليكي أنتي صديقتي ،إهداء إلى كل من ستمسه كتاباتي.
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هذا الكتاب
هو مزيج من الحب ،الحزن ،األلم
مزيج من السخرية ،النصح ،أحيا ًنا من العدم
كتابي هو مزيج من كل األشياء لذلك هو "شيزوفرينيا"
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 قالت لى صديقة أننى كاتبة ساخرة......
قلت ح ًقا وهل يعنى ذلك أنى بالكتابة ماهرة ؟...
أسخخخر مخخن كخخل شخخى بطريقتخخى وأسخخلوبى وأنخخا علخخى هخخذا
قادرة...
فالكتابة بنظرى كالسحر والبد للسحر من ساحرة ...لكن
هل السخرية ً
حال ألى مشكلة ؟......
أم أ نهخخخا بمخخخرور الوقخخخت ستصخخخبح مبخخخرد كتابخخخة عخخخابرة.
(كاتبة ساخرة )

 علمونا إن الخدنيا حبخة فخرح وحبخة آه ،وإنخك لخو كخحكت
مرة هخو بخزء مخن الحيخاة ......علمونخا لخو اتصخدمنا فخى
حابات ما نتعببش ومنقولش ياه......ومعنى إنخك تنحخت
فى صخر فى اآلخر هى معاناة.......علمونا مانثقش فى
حخخخد بزيخخخادة ال نيبخخخى يخخخوم ونكتشخخخف إنهخخخم أكبخخخر ظلمخخخة
وقساوة ........وخوفى بعد كل ده نقول الطيخب ملهخوش
مكان وإنه الزم يتعلم خبث الحياة(.علمونا)

2

 الحياة أطول من سور الصين العظيم ،لكنهخا أصخرر مخن
وصخخف معنخخى الحنخخين ،ناخخرح بهخخا لننسخخى معنخخى األنخخين،
فنشخخد أزر الخخبعر ونرحخخل بعخخر السخخنين ،وفيهخخا بعخخر
النخدم ولكخخل شخخخن قخخرين ،ونخخرى فيهخخا الطاولخخة فنطلخخب
نوع البنين ،ونقرأفيها الكتب ،ووقت تاسخير الحلخم نقخرأ
بخخن سخخيرين ،خالصخخة كالمخخى هخخذا "هخخى دامخخت لمخخين".
(دامت لمين )

 صوتنا مكتوم بوانا ،وال عارف يوم يلقانا ،صوتنا على
طخخول مخنخخوال ،وال حتخخى فخخى لحظخخة يخخروال ،صخخوتنا إن
كخخخل طريقخخخه ،مخخخين راح مننخخخا هيبيبخخخه ،مخخخاهو أصخخخل
الصخخوت منقخخول والنخخا زعالن خة علخى طخخول ،أنصخخحكم
ت خاكلوا الاخخول ،يمكخخن يصخخبح معخخدول ،والاخخول ده فكاهخخة
ياقخخار  ،أصخخلى مخنخخوال علخخى اآلخخخر( .صخخوتنا مكتخخوم
بوانا )
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 قالخخت ل خي أيخخامي كلهخخا باتخخت متشخخابهة يخخومي هخخو غخخدي،
ويتكخخخرر عنخخخدى أربعخخخة ،ال يوبخخخد شخخخى مايخخخد يشخخخعرنى
بالتبديد ،حتى أننى قد أكون مصابة باالكتئاب فما الحل
وسأطرال أى باب؟ ،قلت لها وكأنك تصخاين حخالى ناخ
المواقف تتكرر ،نستيقظ لناعل المكرر ،نريد ً
حال بذر ًيا
أو بذرً ا تكعيبيًخا لتلخك الحالخة القصخوى فقخد قمنخا بخإعالن
حالخخة الطخخوار  ،أربخخو بخخأن ال يكخخون هخخذا هخخو حخخال مخن
للبوست قار ( .حالة الطوار )

 دموعخخخك متنزلهخخخاش.......على حخخخد ميقخخخدرهاش........
دموعك على الحابة لو فاتخت .....ملهخاش لزمخة اصخلها
ماتت ......دموعك لو غالية عليك .....خبيها ..امسخحها
بايدك ......دموعك لخو حسخوا اللخى أذوك بيهخا .......قخد
إيه هما وبعوك ......صدقنى وال راح تارال؛ ده أساسً خا
هما اللى بكوك( .دموعك غالية مش نقطة نسكافيه )
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 كلمخخا اسخختيقظت مخخن نخخومى علخخى صخخوت العصخخاور....
فرحت كثيرً ا حيث إنى استمتع بهذا الصوت المخريح....
ً
حامال معه اآلمال واألحالم ،يشخعرنى أنخه
صوت يخرج
حين يتنقل من شبرة لشبرة أو من نافذة ألخرى وكأنخه
يبلخخخب معخخخه البشخخخرى .....آه لخخخو كخخخل األصخخخوات كانخخخت
كصوت العصاور الذى يخبر البميع أنا موبود هنا فخى
الدنيا( .عصاور يزقزال )

 الطيبة الزائدة تؤذى كثيرً ا ،تبعلنخا نقخدر ،ليخت قلبنخا مخن
حبر كقلب بعر البشر الذين مهما اخلصت لهم شهروا
بك وغدروا ،لديهم من القسوة والبرم ماال يوازى قسوة
بشر ،هل هم أشخخان أم كائنخات شخريرة بائخت لتبلخب
معهخا الخطخر ،وللنبخاة مخن شخرهم لخن يكخون لخديك أمخل،
ومهما حذرت مخنهم ،فحخذرك لخن يمنخع قخدر( .ليخت قلبنخا
من حبر )
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 تمسكوا بخاألحالم وتشخبثوا بهخا ً
بيخدا ،فخإن لهخا رب قخادر
على تحقيقها فى ميعاد معلوم ،تيقنوا ً
بيخدا أن خلخف كخل
شى هدف يكمن وراءه ،وأن كل حلم لم يتحقال هو إبعاد
شخخخر عنخخخك ،وإظهخخخار خيخخخر لخخخك ،ومهمخخخا كانخخخت األمخخخانى
مؤبلة فاعلموا أنه لخير( .أحالمكم المؤبلة )

 اسمع من صوتك الصدى ...وتذكر مامكى وانقكى...
واركخخخخى بمقسخخخخومك ...وعخخخخود ناسخخخخك علخخخخى الركخخخخا.
(المقسوم )

 وتستمر األيام في القدوم ..وأستمر انا فى هم
عند اللزوم( .استمرار بال اعتذار )
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الكلمات

 لكخخل حخخد ظلمخخه إنسخخان .....وعخخاش حياتخخه بخخاأللوان......
الظلخخخم ده طبخخخع الحرمخخخان ....حرمخخخان مخخخن القسخخخوة يخخخا
إنسخخان ...فمتخخزعلش أبخ ًخدا مخخن ظلمخخه ....وتقخخول ده يخخوم
هيربع ندمان.كان الشيطان ربع للبنه زمان! ..انسخى
اللخخى فخخات متاكخخرش فيخخه .....وسخخيبه بخخ للخخرحمن....
صخخخدقنى هيببلخخخك حقخخخك فمتسخخختعبلش علخخخى طلبخخخك.....
وتخذكر آيخة فخخى القرآن(,ومخا كخان ربخخك نسخيا) ......ربنخخا
قال عن دعوة المظلوم وعزتى وباللى ألنصرنكي ولو
بعد حين (......ولو بعد حين )
 ألات أ نا قصة بديدة ....مخن نوعهخا كانخت هخى فريخدة...
شخخخافوها نخخخا كتيخخخرة وقخخخالوا .....فخخخى بمالهخخخا وعبرهخخخا
احتاروا ....من قلبى انا مصدقتش؛ مخاهى أصخل القصخة
فيها مبخدأ ....بصخيتوا أو طرتخوا لاخوال .....صخدقتوا كخل
المكتوب ...ولكل قصة أكيد عبرة ....والعبرة كانت فخى
القصة .....متحكمش ع النا من برة حتى وإذا بتعرف
تقخخرا( .العبخخرة كانخخت ف خي القصخخة ،اسخختنوا اسخختنوا شخخوية
وأكيد للقصة بقية )
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 المرآة إذا أحبت أخلصت ....وإذا قالت فى حبها وهللا ما
أوبخخخزت ....وإذا كرهخخخت بكخخخت ونحبخخخت حتخخخى كخخخاع
صوتها.وأخذت تندب حظهخا علخى ماكخاع مخن عمرهخا.
(المرأة)

 الربخخخخخخل إذا أحخخخخخخب اشخخخخخختهى وترخخخخخخزل فخخخخخخى بمالهخخخخخخا
وحسخخنها......وإذا كخخره بخخاع ونهخخى ونسخخى حتخخى مالمخخح
وبهها( .الربل)

 الكحكة بتبقى ساعات مكسوفه ....لكن لو حزن ناتحله
بب خان .....إذا مخخرة بكيخخت هسخخقالك ...وإن مخخرة كخخحكت
هتكخون كسخخبان ....مخخاهو أصخل الكخخحكة دى لخخو طلعخخت
راح تبقى رهان( .راح تبقى رهان)
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 ابكخخخخوا بخخخخدموع ...وبصخخخخوت مسخخخخموع ....وإن شخخخخوفنا
دمخخوعكم هنسخختحمل ....أصخخل أمخخا بكينخخا ماعخخذرونا وال
قالوا ممنوع(.ابكوا بدموع)

 لمخخخاذا فعلخخخت بخخخى كخخخل هخخخذا ....وبعلتنخخخى أتبخخخرع األلخخخم
والحخزن مخن زبابة....وأصخبح كخل الطعخم واحخد فالسخخم
عنخخدي كأشخخهى دبابخة ....قخخالوا بمخخرور الوقخخت سأنسخخى
ولكنى لم أنسى يو ًما سوى الديبابة(.الديبابة)
 ال ترتخخر بقوتخخك ...فخخالقوى موبخخود بالسخخماء ....اعطخخاك
القوة لتبيد الظلم ....ال أن تقتل الكعااء( .فال ترتر )

 يخخخخخؤلمنى أن يسخخخخختخف بخخخخخى أحخخخخخدهم .....ويقتلنخخخخخى أن
يستمر(.يؤلمنى ويقتلنى)
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 ذهخخب الليخخل وطلخخع الصخخبح والنخخا كلهخخم صخخحيوا.....
شخخخخافوا الظلخخخخخم بقخخخخى سخخخخخايد بخخخخدا ....قخخخخخاموا اتخكخخخخخوا
وبريوا .....قالوا هنمشى يمكن نلقى الوقخت يمخر فنقخوم
مخخن نومنخخا بصخخحة .....لكخخن نخخاموا وصخخحيوا وال حسخخوا
بصخخحوة ....وآدى بخخزاء اللخخى ياكخخر لحظخخة فخخى أوهخخام
الدنيا( .ذهب الليل )

 تنام زعالن تنام مخنوال مهخيش فارقخة ،ولخو حسخيت فخى
مرة بخوف أكيد اليقة ،وإن قولت مرة هخاتيبى ظخروف
تارحنى وتمربحنى صح كالمك وأوعى تقول دى نا
رايقة ،الخدنيا دى حبخة تخروال وحبخة لتحخت وحبخة لاخوال،
ماهى مربيحخة بخ إنخت حخاول بخ تثبخت فوال(.حخاول
تثبت فوال)
 لمخخا النخخا تح خ إنهخخا فاهمخخاك أوى حسسخخهم إنخخت إنهخخم
فهموا غلط( .وعببى)

 لماذا هى كلمة أم سؤال؟حقيقة أم خيخال؟ بخد أم هخزار؟
هى حيرة ال محال .لماذا يتركنا من نحبهم بدون أسخباب
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بدون مقدمات ونظل نسأل أناسنا لماذا؟ هل هذا مايقخال
عنه القدر هو المصير!! ولكن لمخاذا نتعلخال باألشخخان
بهذا الشكل هخل هخو حخب أم مبخرد عخادة؟ أم هخى أشخياء
تارر علينا نبد أناسنا على هذا الوكخع فنتعخايش معخه
وحينما ناقده نشعر أن شخى قخد كخاع ونظخل نبكخى علخى
األطخخالل؟ وهخخل سخخنظل نبكخخى علخخى األطخخالل كثيخخرً ا؟ أم
سنكمل المشوار ونتعايش مع وكخع بديخد وحينمخا ناقخده
نبكى من بديد؟ سؤالى األخير ماهو المصير؟(.لماذا؟)

 وداعً خا يخخامن كنخخت عنخخدى أغلخخى النا ......وداعً خا يخخامن
تببخخخخخخخرت بخخخخخخخال إحسخخخخخخخا .......وداعً ا لكخخخخخخخل الليخخخخخخخالى
الطويلخخة.......وداعً ا لخخذكريات كنخخت أظنهخخا بميلخخة.......
وداعً خخا ألحخخالم صخخارت مسخختحيلة.......وداعً ا لحخخب لخخم
يكتمل ......وداعً ا للقاء لم يحدث(.وداعً ا)
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 رسمت له بخيالهخا الخصخب ،بورتريخه كخان عخن عشخال،
وعلقتخخه علخخى بخخدران قلبهخخا ،وبعخخد كخخل محخخاوالت إنزالخخه
وإسخخقاطه ،بخخاءت كخخل المحخخاوالت بالاشخخل ووقاخخت تلخخك
المحاوالت تأبى المرادرة أو الخروج(.محاوالت فاشلة)

 كانخخت كلمخخا فعلخخت شخخي ًئا ألبلخخه تقخخول فخخى ناسخخها يو ًمخا مخخا
سيقدر .....ال هى يو ًما ملت ...وال هو يوم قخدر( .بخزء
من قصة حزينة )

 دمخر كخل شخى كانخت تملكخه بحخديقتها ،وحينمخا سخألته لمخخا
فعلخخت كخخل هخخذا ،أكتاخخى بنظخخرة كخخره لهخخا ثخخم اتبخخه ناحيخخة
حديقة أخرى( .بزء اخر من قصة حزينة)
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 طخوال عمرهخا رفكخت أن تستسخلم لسخلطة الحخب ،ويخوم
أن استسخخلمت استسخخلمت لسخخلطة أكبخخر وهخخى اإلخخخالن،
يالها من غبية فاإلخالن بهخذا الخزمن ثمنخه بخاهظ فثمنخه
هو كياع العمر ،الوحخده ،المخرر ،وقبخل كخل هخذا مخن
الخخذى سخخيقدر ،لكنهخخا ال تسخختطيع ترييخخر ناسخخها ،حاولخخت
مخخخخرارً ا وتكخخخخرارً اأ ن تتمخخخخرد علخخخخى تلخخخخك السخخخخلطة ولخخخخم
تستطع .....ربما يو ًما ماتستطيع(.استسالم )
 أحبتخخه رغخخم علمهخخا أنخخه مخخخادع ومخخاكر كالثعلخخب ،وكخخل
النساء والاتيات لديه سواء ،فالاتاة كما العبوز الشخمطاء
فى القرب الكل قريب كقرب الباء للتاء وفى مكره يمكر
كمكر بنات حواء ،فكيف لاتاة لديها من الطهر والصخدال
والبراءة أن تحب ربل مثله؟!كان ينبرى عليه أن يسخبد
شكرً ا هلل ألن فتاة مثلها أحبته ،لكن كيف ال يصيبه الكبر
والررور ،الارح والسرور فهخو يوقعهخا ثخم يخأمر بخذبحها
كما يأمر شهريار السخياف مسخرور ،فمخن أى مكخان أتخى
مخخن أ ى عصخخر مخخن العصخخور ،أيظخخن ناسخخه مهنخخد عنخخد
التخخرك .....ال بخخل هخخو علخخوان الخخذى سخخرال مهبخخة مخخخن
دبور .....هو فى فعله لديه كل هذا الشرور ...فما رأيكم
بهذا المكر والابخور وكيخف رأيختم غخدره هخل هخو كرخدر
النسخخر بالعصخخاور؟( .هخخو لخخي مهنخخد العصخخر بخخل علخخوان
الذى سرال مهبة من دبور )
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 فخخى زمخخن الخيخخال كخخان هنخخاك خيخخال رسخخمت لخخه االميخخرة
صورة على الحصان وأخذت تنتظخر مبيئخه كمخا ينتظخر
األبير المال ،وأخذت تمشط شخعرها وتنظخر فخى المخرآة
وتقول لناسها ":ماكل هذا البمال" ،فى هخذا الوقخت كخان
الخيال الذى هو من نسج الخيال كان يلهو بألعابخه وظخل
يلهخو ويلهخو ثخم يكخعهم فخى أقاخان ،ليخذهب إلخى أعخالى
الببال كى يحصل على كخل مخاهو ناخي وغخال و يعخود
بالرنائم بعد أن يدعى بأنه قد القى المصخاعب واألهخوال
وأنه دخل فى حرب وقتال وهخو فخى األسخا كخان ياكخر
بألعخخخاب بديخخخدة سخخخيبدها ربمخخخا فخخخوال الخخختالل ،يو ًمخخخا مخخخا
سخخخخي حرال بتلخخخخك النخخخخار ،ويقخخخخول لناسخخخخه ليتنخخخخى اكتايخخخخت
وصومت وصليت وكاات عن تلك األعمال وحمخدت هللا
علخخى حصخخانى ولخخم أنظخخر يمي ًن خا أو شخخمال فهخخل سخخيتوب
الخيال؟ ! أعتقد شى محال( .الخيال )
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 أمر صعب محاولة نسيان أحزاننا وأوباعنا لكخن ينبرخى
علينا أن نحاول ،من المحاوالت التى قد تبدى ناعً ا هخى
اللعخخب مخخع طاخخل صخخرير أحيا ًنخخا أن تقخخن عليخخه قصخخة،
مشاهدة المسرحيات حتى تبعلك تبتسم حتخى لخو لخم تخود
ذلخخك ،الرسخخم إذا لخخديك القخخدرة سخختخرج طاقتخخك فخخى رسخخم
لوحة أو تبديد أخرى ،ربما الطبخ اطبخ أكلخة تحبهخا قخد
تسمتع ،قم باك لرز أو حل الكلمخات المتقاطعخة سختبعلك
تاكخر فخخى حلهخخا حينهخا قخخد تنشخخرل بهخا لبكخخع الوقخخت عخخن
أحزانخخك ،قخخم بقخخراءة كتخخاب أو شخخعر واقخخرأ عخخن قصخخن
الحب القديمة التى لم يسمع عنها الخبعر مخن قبخل مثخل
بميل بثينه ،كثير عزة ،عروة وعاخراء ،عبخد هللا وهنخد،
عمرو وعقيلة ،تابوج والمحلال} ،النوم وهو من أفكخل
األصخخدقاء لخخدي تربطنخخى بخخه عالقخخة وثيقخخة إال أنخخه لخخي
سخخخوى محاولخخخة فاشخخخلة للهخخخروب ،وأخيخخخرً ا ولخخخي آخخخخر
وذكرته بالنهاية ألنخه أهمهخا .الصخالة والخدعاء ،فلتصخلى
بخشخخوع وابكخخى وادعخخى فلخخن يشخخعر بخخك سخخواه هخخو هللا
وستبد عنده السلوى والبواب( .محاوالت عديدة)
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 كذبت ناسها حين قال لها القدر ....لخي عليهخا االختيخار
وظلت تبادل كما لو كان منه فرار( .ظلت تبخادل وهخو
القدر )

 امسحوا أرقخامهم مخن هخواتاكم ،وابعخدوا مسخافاتكم عخنهم
قخخخخدر المسخخخختطاع ،اقرؤاكتخخخخاب أحخخخخالم مسخخخخترانمى عخخخخن
النسخخخيان ،ذكخخخروا أناسخخخكم بكخخخل مخخخواقاهم السخخخيئة معكخخخم،
اقتربخخخوا مخخخن أصخخخدقائكم أكثخخخر ،اخربخخخوا مخخخن عخخخزلتكم،
التقطوا صورً ا كثيرة لكخم ابتسخموا بهخذه الصخور كمخا لخو
أنكخخم سخخعداء ح ًق خا ،كمخخا لخخو أنهخخم لخخي لهخخم وبخخود بهخخذه
الحياة ،ولكن سختتعببوا بعخد كخل هخذه المحخاوالت المملخة
والكثيرة أنكم لن تسختطيعوا نسخيانهم أو كخرههم بخل أنكخم
كلمخخخا حخخخاولتم سخخختزدادوا ح ًبخخخا وتعل ًقخخخا بهخخخم حتخخخى لخخخو لخخخم
يسختحقوا ،سخختبدوا أناسخكم كلمخخا ازددتخم بعخ ًخدا عخنهم كلمخخا
ترلرلوا بداخلكم أكثر ،كلما اختليتم بأناسكم سختتذكروهم،
سخختكونوا وسخخط التبمعخخات ،لكخخنكم أساسً خا تاكخخرون وسخخط
كل هذا الزحام بهم ،بعد أن يعرفخوا كخل ذلخك سخيارحون
أو ربما سيحزنون لي لشى وال ألنكم تمثلون لهم شى،
لكخخن ال يريخخدون مخخاينرن علخخيهم حيخخاتهم ،يعكخخر صخخاو
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تببحهم وسعادتهم مع الريخر ،وسخيكون هخذا التأنيخب لهخم
موبع ،فهم ال يريخدون أن يتخذكروكم رغخم أنهخم هخم مخن
أوبعخخخوكم .....إ ًذا فلناكخخخر بحخخخ أخخخخر غيخخخر محخخخاوالت
نسيانهم ،نتباهل أننا نريد نسيانهم وال نؤنب أناسنا حين
نتذكرهم ،لنحاول اعتبارهم أشخان عاديين ال نكن لهم
كره أو حب ،ال نركب حين يذكرهم شخن أمامنا وال
ننهار وال نبكى ،ولنقرأ فى كل الكتب التخى تتحخدث عخن
الحب واألحبة ولنكمل أشعار نزار حتخى نعخيش لحظخات
سعاده مع تلخك الكتخب ونخذكر أناسخنا بنسخائم الهخواء التخى
تمخخر علينخخا ولنشخخرب فنبخخان القهخخوة ونبلخ فخخى الشخخرفة
لنرى األطاال وهم يلعبون ويكخحكون ربمخا نسختمد مخن
كخخخحكاتهم وابتسخخخامتهم قخخخو ًة تسخخخاعدنا حينمخخخا نتخخخذكرهم
وحينمخخا يمخخرون علخخى بالنخخا وحينمخخا يطرقخخون بخخاب قلبنخخا.
(محاوالت أخرى )

 قامخخخت لتعخخخد القهخخخوة بسخخخرعة .....وأخخخخذت تكخخخع المخخخاء
والقهوة سريعً ا وقلبتها دون الرؤية .....ثم وكعتها على
النار وكانت تستعبل إنزالها .....وبعد أن صبت فنبخان
القهوة وإذ بمن طلخب القهخوة لخم يشخربها ......فقخد كانخت
قهوتهخخا م خره....ورغم أن الخخبعر يشخخربها سخخاده ولكنهخخا
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كانخخت سخخخاده بزياده(.قبخخل أن تبخخخدى رأيخخك تخخخذكر وكخخخع
السكر )

 تعببنى تلك الصديقة التى لطالما اختايت عنها ال تنتظر
منى تبريرات .....فمتى عدت فتحت كل األبخواب ....ال
تؤنبنى وال توبعنى ......فهى تعلخم حبخى لهخا وأنخا أعلخم
تعقلها ،وأظنها تعرف ناسها ً
بيخدا( .إهخداء إلخى صخديقة
تعرفنى )

 هى صبرت كثيخرً ا .....وستصخبر أكثر.....وهخذا الوبخع
القخخادم سخختتحمله ......هخخى تنتظخخر مخخن هللا اإلشخخارة بأنهخخا
باءها ماتريد .....فهى ال تريد كال ًما فى الهواء أو شخى
يتبعثخخر فخخى السخخماء .....هخخى تنتظخخر اإلشخخارة؛ شخخى بينهخخا
وبين هللا ....هى على يقين أن تلخك اإلشخارة سختأتى وإن
طال الوقت أو قصخر وقتهخا سختتم لهخا الراحخة التخى تريخد
مذ أن أصابها هذا الحخزن فهخى لخن تثخأر ممخن سخبب لهخا
هذا الحزن ولكنها تنتظر عخدل مخن عنخد هللا فهخى تنتظخر
اإلشارة على هذا( .إشارة العدل )

51

 من فتخرة كبيخرة تصخل إلخى عخدة شخهور اسختوقانى كتخاب
قواعد العشال األربعون وكنت أقرأ فيه بحما كيخف أن
من قام بكتابته يبعلك تتبخول فخى صخاحاته كمخا لخو أنخك
تتناول وببة شهية ال ينبرى أن تتركها حتى تنتهى منهخا
وبالاعل كنت ال أمل منه ،وأعببتنى العالقة السامية بين
صخديقين والخخذين كخخانوا أغخخراب يو ًمخا مخخا ،وكيخخف أن كخخل
مخخخن حخخخولهم أصخخخبح ينتقخخخد تلخخخك الصخخخداقة ،وأن شخخخم
التبريخخزى تعبخخب النخخا مخخن كخخون أفكخخاره مختلاخخة عخخن
بالل الدين الرومخى ورغخم ذلخك بخات مخن أقخرب النخا
إليه ويسترربون كيف لعالم بليل كبخالل الخدين الرومخى
ان يتأثر بربل صوفى كشم التبريزى ربل فى نظخر
بعكخخهم ملحخخد ،وتقخخرر قتخخل شخخم التبريخخزى وهخخل كخخان
ذلك حقد أم غيرة أم استياء.....وفى نهاية األمر تم قتله،
هل كانوا يدركون مافعلوا ،هل علمخوا أنخه خخالل رحلتخه
لم يؤثر فى بالل الدين فقط فلقد كان مؤثرً ا فى حياة كل
من قابله منهم من كان سخكيرً ا ومخنهم مخن كخان متصخو ًفا
وحتخخى الرانيخخة فخخى مكخخان الرخخى والكخخالل لقخخد حخخول لهخخم
حياتهم فتبدلت تمام اإلبخدال حخول حيخاة الكثيخر إلخى حيخاة
السمو والعاخاف فيالخه مخن ربخل!! ،هخل علمخوا أن الحخب
يظخخل مسخختوطن فخخى القلوب؟هخخل علمخخوا انخخك قخخد تاخخارال
حبيخخب أو صخخديال أو أ ًي خا كخخان دربخخة وقخخوة العالقخخة بخخين
األشخخخان؟ ولكخخن مخخايتحكم فينخخا هخخو القلخخب ولخخي البعخخد
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والقرب ،فهل ظنوا بقتل التبريزى أنهخم قتلخوا الحخب فخى
قلخخب رفيقخخه؟!أال يعلمخخون أنخخه سخخيظل كخخامن فخخى أعماقخخه،
سيظل يتذكره حتى يلحال بخه فخى عخالم آخخر ال توبخد بخه
أيخخخخة أ حقخخخخاد او سخخخخلطات غيخخخخر سخخخخلطة الحخخخخال والعخخخخدل.
(استوقانى كتاب)

 أشد انواع الخيانة.....أن يموت لدينا االحسخا ....وقتها
سنرى الصديال يقتل صديقه .....وسترى المحب يرفر
تصديقه ....وقد تمر السخنين ولخم يقتنخع أبخدا بمخا فعخل بخه
رفيقخخه ....وسخخيظل يسخخأل ناسخخه كيخخف وربمخخا يظخخل ينعخخى
ناسخخه وقتخخا طخ ً
خويال وسخخيظن بأنخخه فخخى حلخخم ويتمنخخى لخخو أن
حدا يوقظه مخن حلمخه حتخى ال يكخره أ ً
أ ً
بخدا رفيقخه( .مخوت
االحسا هو أشد أنواع الخيانة )

 أنخخا ح ًقخخا إنسخخية ومخلوقخخة مخخن طينخخة بشخخرية ،إن أحبخخت
النت ،وستخلن دو ًما ولن يقال إنها أ ًبدا قد خانت ،وإن
شخخعرت بريخخرة فعلخخت أمخخور كثيخخرة ،وإن أحسخخت بإهانخخة
فسخختردها أكخخعاف فهخخى ليسخخت ببانخخة ،أمخخا إن شخخعرت
بردر أو خيانة فإما سترحل أو ستلقى منها ماهو أصعب
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من فعل أى إنسانة ،فاى الحب التوبد لديها وسطية وإن
كانخخت مطلوبخخة فخخى زمخخن التوبخخد فيخخه أبديخخة ،فهخخى إنسخخية
ومخلوقخخة مخخن طينخخة بشخخرية ،للحيخخاة عنخخدها وبهخخان وال
توبد طبقة تحتية( .ال توبد لديها وسطية فهى من طينة
بشرية )

ً
مبخازا ابنتخى}،
 نوران الصريرة هى طالتى ،ابنخة أخخى
تأتينى دومًا قائلة أحبك عمتى ،تسألنى عن كل شى ،عن
كتبى ،عن أصخدقائى وعخن قصختى ،تقخول لخى أتحتخابين
مسخخاعدتى بخخاهلل عليكخخى كيخخف أعبخخر لكخخى عخخن محبتخخى،
نوران ياصريرة أنتى حبيبتى( .نوران)

 يخخخوم طويخخخل ع االنسخخخان ..إن كخخخان يحلخخخم بالنسخخخيان(.يوم
طويل)
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 يخأتى الليخل فتبخى القصخن ،يخأتى النهخار فيمحيها(.يخأتى
الليل)

 إن أدركنا األشياء فى وقتها ،كنا سنسخعد حينهخا ،وتركنخا
هنخخخخاك ظلهخخخخا ،أو حتخخخخى دفنخخخخا الخخخخذكريات بقبرها(.دفنخخخخا
الذكريات)

 متبكيش أ ًبدا على حد باع ،وابعد بعيد بايز ترتاح(.ابعد
بعيد)

 ننهيها زى مننهيها ومحدش متعلال بيها ،أهى دنيخا وكلنخا
بنعيشها فـي اآلخر وال بنبن عليها( .ننهيها )

 الظلم بنظرى كائن بال قلب أو إحسا  ،وال يوبد عنخده
كخخمير مخخن األسخخا  ،كخخائن كمخخا الشخخيطان إذا وبخخد بخخين
النا ( .ال تظلموا أ ً
حدا )
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 بعر القلخوب تحبخرت ..ناخ الخدرو تسخطرت ..كخل
القيخخود قخخد كبلخخت ..كخخم مخخن مشخخاعر روعيخخت ..والخخبعر
أنساه الزمن العشرة والطيبة القاتلة ..فتخب لربخك توبخة،
ً
ذلة حتى تبد من يرار ذلتخك ..وقخل لناسخك
واغار لنا
إن النهاية أوشكت(.النهاية أوشكت)

 مللت ملل عخدى الحخدود ،ملخل فخاال كخل مخا هخو موبخود،
وأ عطخخانى كثيخخر مخخن الوعخخود حتخخى صخخار السخخمى هخخو
موعود ،أخبروه أن يتركنى ويرحل ألى بلد أو ألخدود،
خيخخخروه بينخخخى وبخخخين زرع ورود ،فربمخخخا يختخخخار غيخخخرى
ويتركنى وإال سأموت( .مللت)

 لخخو كانخخت الخمخخر حخخالال لشخخربتها ربمخخا كنخخت أنسخخى فخخى
وقتها أفعال النا وغدرها ،أبشع مواقف وشرها ،حنين
ً
حالال فمرح ًبا بها(.لو)
األشواال ورحيلها فإن كانت
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 ظننتهم بر األمان فبلبوا لي األحزان(.ظننتهم)

 هل الحب كله تكحيات ويظل هكذا الخى الممخات؟ وهخل
متاحخخة كخخل الخيخخارات؟ صخخدال مخخن قخخال أن الوقخخت فخخات.
(فات )

 لي للقخرار بخديل ولخن يكخون لخه تبخديل ويصخبح أى حخل
مستحيل ،ليتنى كنت أستطيع وكعه بآخر التزييل(.آخر
التزييل)

 وصلت كآبتى حدود السماء حتى صارت لي
(كآبتى )

لها دواء.

 الحزن كما السهم المرتد لن تستطيع يو ًما له صد ...وإن
حاولت منه هر ًبا سيأتيك ليشدك شد( .الحزن)
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 كلنا أوباع ولكن من بالسر باح ونسخى أن سخرً ا اليشخاع
ً
وعاوا ال تذاع)
وح ًقا قد أالح(.كلنا أوباع

 الحخخب عمخخره مخخا كخخان شخخى اعتيخخادى وال حتخخى تشخخابك
لأليادى ..الحب مش بخ مخرة بنخة ومخرة نخار ...الحخب
شخخى صخخعب منخخه الاخخرار ...خالصخخة الحخخب كخخان أصخخله
قرار( .قرار )

 الاراغ هو المراوغ الكبير( .مراوغة الاراغ)

 لخخدى مخخن الطيبخخة والحنخخان مخخايكاى ألحمخخى أى إنسخخان،
ومايعادلها قسوة لن يستطيع تخيلها أو رسخمها أى فنخان.
(معادلة صعبة)
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 بعر األحيان بندى ناسنا أعذار وتبريرات لمبرد نقنخع
ناسخخنا إن ظلمنخخا لخخبعر النخخا كخخان شخخى طبيعخخى همخخا
يسخختحقوه وعلشخخان منحسخخش ب خ بتأنيخخب كخخمير ولكخخن
وسخخط كخخل ده ربنخخا اللخخى بيحخخدد ،ب خ أذكخخركم إن القسخخوة
والحنخخان ال تشخخترى دى طبخخاع متأصخخلة بخخالنا البشخخرية
فهني ًئخا لمخخن نخخام مرتخخاح الكخخمير والاكخخر( .هني ًئخا لمخخن لخخم
يظلم ً
أحدا)

 تؤثر فينا بعر الكتابخات حتخى أنهخا قخد تعصخرنا ألمخا أو
شخخخو ًقا أو ح ًبخخخ ا ....وقخخخد تصخخخل بنخخخا حخخخد المخخخوت ...فهخخخى
أحاسي ولكن على الورال( .أحاسي الكلمات )

ً
باهخدا إركخاء
 مهما فعلت لخن تركخى النخا  ...فحخاول
ناسك فالنا أيكً ا ال تركى( .طمع فى الركا)

 هخخخى حخخخرب شخخخننتها علخخخى الكخخخمير حيخخخث غخخخاب( .هخخخى
الحرب)
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 ربيع العمر لسة مباش...ياريت العمر كان ببالش...وال
كنا نقول ملحقناش( .ربيع العمر)

 وبيننا سالم ولكن سالم هللا أبقى وأكبر(.سالم هللا أكبر)

 كم من مرة ستشدو أبياتخا وأغخانى وتقخول لناسخك بعخدها
أنها لم تكن يو ًما ألحانى(.لم تكن ألحانى)

 بعخر النخخا بتصخخدال إنهخا فعخخال ليهخخا مبخدأ ،مبخخدأ تعخخرف
تبرح وكأنها حابة تارح أو يمكن حابه تشرف ،بعر
النخخخا مكخخخطرة تكخخخرر ناخخخ الكخخخرة ،وممكخخخن تنسخخخى
العشرة ،وتحلف حتى بالعشرة انها فعخال ليهخا مبخدأ ،وهللا
كخخدا راح أكخخحك ،يخخا اخوانخا المبخخدأ ال يتبخخزأ( .المبخخدأ ال
يتبزأ )
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 اسخختررب طبيعخخة البشخخر فهكخخذا دائ ًمخا نخخرى معظمهخخم تبخخد
أ نهم ينبرفخوا وراء مخن ال يهتمخون لهخم ويكونخوا سخعداء
بذلك بل يحزنون منهم وعلخيهم فخى حخين أن حخولهم مخن
يهتمون لهم ويقخدرونهم وفخى المقابخل ال نشخعر بهخم ,وال
نعلم بخطئنا بحقهم هكذا نحن البشر( .ليت كخل البشخر ال
يكعون أ ً
حدا فوال قدره وال ينكرون ألحد فكله).

 علمتنى األ يام وعلمنخى البشخر وعلمتنخى الخدنيا (ال تتوقخع
الكثير حتى ال تبكى أكثر).

 ولخخم يشخخعروا بألمخخك ألنخخك سخخامحتهم دو ًمخا ولكخخن ال تنخخدم
علخخخخخخخخى صخخخخخخخخدقك يو ًمخخخخخخخخ ا مخخخخخخخخا فبخخخخخخخخداخلهم يخخخخخخخخدركون
حقيقتهم(.يدركون حقيقتهم)

 وعخخادت مخخن بديخخد بنخخبر قخخد يزيخخد ،وح خ
وقلب كالبليد(.عادت)
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قخخد ياخخير،

 قالوا أخطأت وأهنت وبرحت وقسوت ولست أبرر ماقد
فعلخخت ولكنخخى شخخعرت بخطئخخى ونخخدمت  ،فليسخخامحنى هللا
على ذنب قد اقترفت(.فليسامحنى هللا)

 اللهم أذهخب مكخرهم ،وأذقهخم طعخم عخذاب الكخمير وألن
بنياتهم كل شى يصخير  ،فلياعلخوا مايشخاءون فلكخل شخيء
نهاية وهناك منكر ونكير(.لكل شيء نهاية)

 حابخخه تبكخخى وهللا! وحابخخه تحخخرال الخخدم! ....تشخخيل فخخى
همخخوم النخخا  ....وال تالقخخى حخخد شخخالك هم.....تسخخعد ده
وتبسط ده وتيبى على ناسك علشخانه وال حخد بيقخدر وال
يهتم....يبيلك ب وقت فراغخه أو وقخت حزنخه لكخن فخى
مشاغله أو فرحه بينساك وال بياكر حتى لو يلقاك....دى
مش بالذمة حابخه تخألم تصخحيك مخن عخز نومخك وتبكيخك
وتسخخيبك ب خ لكخخميرك لتاكيخخرك ،وتقولخخك خخخالن إتلخخم
وانسى وبيع اللى مايشخيلك فخى نخن عينخه وبخوا بخوا نخن
عينخخه وإال خخخالن الزم تبعخخد مخخن غيخخر لخخوم وعتخخاب أو
ذم(.دى مش بالذمة حابه تبكى .ال ال دى حابه تكحك
ألنه نتيبة سوء اختيارك وكله فى إيدك وقرارك)
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 فى الذنوب ال فرال بين شخمال وبنخوب ..فخى الخذنوب ال
فخخرال بخخين رابخخل وسخخت لعخخوب ..لخخن تتخخرك أثخخر طيخخب
بالقلوب ..فى الذنوب كله فى صحياتك مكتخوب ..سختبد
إحساسخخخخخك مقلخخخخخوب..فى الخخخخخذنوب يتسخخخخخاوى الشخخخخخروال
والرروب..وأخيرً ا من ذنوبك فكر يو ًما أن تتوب قبل أن
يأتى عليك وقت لن يناعك أخوك أو أبوك ،واعلم أن كله
فخخى زوال وكخخل شخخخى متروك(.حاسخخبوا أناسخخكم قبخخخل أن
تحاسبوا)

 عمخخرك مخخاهتببر حخخد يحبك....ألنخخك مخخش هخختح بطعخخم
حخخب إتشخخحت .....اللخخى بيحبخخك هيحبخخك زى مخخا انخخت....
واللى مش عاوزك هيقالخك علخى الواحخده...فمتطلبش إن
حخخد يحبك....وماتتعش خمش إن حخخد يخخودك ...ماتتعشخخمش
بزيادة ....ألنك هتندم كالعادة(.الحب ماهوش شحاته)
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 الحب بقى تقليد.......
أحيا ًنا شى عبيط.......
زمان كان الحب ماركة......
أقصد كان حابه غالية...........
دلوقتى بقى حابه نادرة................
فاكرين أيام فريد..............................
زمان كان تكاى وردة...........................
دلوقتى الحب غنوة.................................
الحب كان حابه حلوة..................................
وده كخخخخخخخخخخخخخخخخخخخان بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ رأيخخخخخخخخخخخخخخخخخخخي...............
............................
واللى مش عاببه رأيي أربخوه يعمخل دليت(.الحخب بقخى
تقليد)

 كتبت مره على صاحتى ً
ردا على سخؤال لصخديقة وكخان
ردى ،هخى حخخرب شخخننتها علخخى الكخخمير حيخخث غخخاب....
وسخخخخأكمل ردى ألنخخخخه يبخخخخدو ً
ردا مقتكخخخخب ......فريخخخخاب
الكمير يبردنا من المشاعر ،يقتل فينا العزة والكرامة،
يشخخعل فينخخا نيخخران ال تنطاخخى ....غيخخاب الكخخمير يحملنخخا
الخيبخخات ويسخخمعنا اآلهخخات .....غيخخاب الكخخمير هخخو قتخخل
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بخخالبطى هخخو كقاتخخل بخخر  .....غيخخاب الكخخمير هخخو شخخى
نشعر بوبوده ولكن النعرف إلخى أيخن وصخلت حخدوده..
غيخخاب الكخخمير هخخل لخخه مخخن تاسخخير ....فلقخخد غاخخى وق ًت خا
طويل( .أيقظوا الكمير .....غاى وق ًتا طويل )

 فى نا بتستمر فى العبخارة ،وتببلخك بلطخة أو مخرارة،
مخخخاهى أصخخخلها فخخخى فخخخن الكخخخحك علخخخى الخخخدقون وخخخخداها
شطارة ،مهما تعمل فيها هى هى مسختمرة تكخحك علخى
الكل متعرفش فى ده كلمة خسارة ،لو كحكت عليك فى
يخخخوم واأليخخخام خلصخخخت خخخخالن ،وقتخخخك انتهخخخى معاهخخخا
متتعببش أصل التعبخب مخش هيريخر شخى فخى طبخع حخد
لكنخخه هيخخزود عخخدد الحيخخارى ،ارمخخى ورا ظهخخرك هخخذي
الحقارة ،واعتبر إنك دخلت الحخرب ونبيخت بناسخك مخن
العدو ،واعتبرها كانت من ربخك إشخارة ،وكخل ظخالم لخه
نهاية ،عمرك شوفت فار ساب خيارة ،همخا الايخران كخدا
يطلعوا من تحت األرر ب فى اآلخر هيموتوا بسخبب
الخيارة( .بسبب الخيارة )
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 ثمة أشخياء تخزج بنخا فخى سخبن الحيخاة ،سخبن نخراه ممتخع
حين يسعدنا ونره موحش حين يوبعنا ،نكون أقوياء إذا
ما التزمنخا باألصخول والقواعخد ونصخبح كخعااء ً
بخدا إذا
خالاناهخخخا ،نعخخخيش فخخخى الحيخخخاة ونخخخرى ماقخخخد ننحنخخخى لخخخه
احترا ًما ،أوقات أخرى نرى مايبعلنا فى ذهخول ،نخذهب
إلخخى العمخخل فيبخخد بعكخخنا عملخخه وسخخيلة لكسخخب الخخرزال
ونظخخرً ا لكخخيال العخخيش فيكخخون العمخخل بالنسخخبه لخخه كخخالته
التى يتمسك بها ويصبح هو معونته فى تلخك الحيخاة ،أمخا
البعر فيعمل فى المبال الذى يحبه وألنخه يحبخه يعطيخه
من حبه ووقته فينتج ويخرج أبمل مافيه ،والنوع الثالث
هو من باء له العمخل كارصخة زائخدة عخن حابتخه ولكنخه
رغخخم ذلخخك لخخن يتركخخه فهخخو بالنسخخبه لخخه متعتخخه لخخن يتركخخه
سيتمسك به فقط ألنه تسخليته فهخو يخخرج للعمخل مكخيعة
للوقخخخت وربمخخخا أحيانخخخا ليكخخخايال اآلخخخخرين ،هخخخذا بالنسخخخبة
للعمل ،أما بالنسبة للحب فى هذه الحيخاة فخالارن كثيخرة
منا من يبد فرصة فى الحب فيرتنم فرصخته فقخد يسخترل
هخخذه الارصخخة لمصخخلحته علخخى حسخخب مصخخلحته فيوبخخه
أهدافخخخه تبعً خخخ ا لهخخخا ،ومنخخخا مخخخن يكخخخون مرهخخخف المشخخخاعر
وحسا فيبد فى الحب الراية يخرج بهخا تلخك المشخاعر
البياشة ويصبح عنده الحب عطاء ،فيعطخى كخل ماعنخده
ويبوح بكل مكنونات صدره ،أما عن بعكنا اآلخر وهو
من يكع الحب فى آخر بانب من أولوياته ويحكم عقله
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فخخى كخخل أمخخوره لخخذلك حينمخخا يقخخع فخخى الحخخب فإنخخه يسخخقط
ً
سقوطا ،فلقد حكم على قلبه بإعدامه ولكخن القلخب رفخر
هذا الحكم وق ًتا ما ،فهل ياترى مخن نحخن فخى كخل هخؤالء
هل نحن العقالء أم نحن من لخدينا بعخر مخن الخدواء ،أم
أننخخا سخخادات القخخوم أم بعخخر البهخخالء أو لعلنخخا بعخخد آخخخر
الحياة سنكون يو ًما حكماء ،الحياة سبن كبير كلنا داخله
ال مار ،لكن كيف الخروج سيكون؟( .سبن الحياة )

 اوعى تتكايال من حابات وتتعبب ،ويبقى علخى وشخك
عالمات الذهول والتعبب ،اكخحك ،لخو رسخمت صخورة
حلخخخوة وبعخخخد كخخخدا الصخخخورة اتكسخخخرت ،اوعخخخى تتكخخخايال
اكخخحك ،لخخو خخخاب ظنخخك كتيخخر قخخول ركخخيت بقكخخائك
يخخارب وبركخخوا اكخخحك ،لخخو كنخخت ماشخخى فخخى حياتخخك
بصاو نية وإنك حتى عمرك مافكرت فخى أذيخة ،وممكخن
تكون كمان إنت علخى قخد عطائخك اتأذيخت قخول وافخور
امخرى إليخك يخخارب وبركخوا اكخخحك ،إذا حسخيت أحيا ًنخا
كتير إن محدش فاهمك إوعى تقول الدنيا ماشخية عكسخك
والزم تكخخحك ،ولخخو بعخخر القخخريبين منخخك ظلمخخوك أو
خدعوك أو حتخى اتخلخوا عنخك رغخم كخل ده احمخد ربخك،
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وبرك خوا اكخخحك ،فعخخالج كخخل مايحزنخخك أو يوبعخخك أو
يصيبك أن تركى بالقكخاء والقخدر خيخره وشره(.ابتسخم
واركى بقكاء هللا فاهلل يدبر لك الخير واألبمل )

 اختخخى قخخالتلى افكخخارك حلخخوة ومبنونخخه ،مخخرة تكتبخخى عخخن
علخخوان ومخخرة بخخالل الخخدين الرومخخى كمخخان وآخخخر حابخخه
تقخخخولى البخخخرد لبخخخان ،متهخخخدي علينخخخا ياحبخخخة شخخخوية ،ده
الموكوع محتاج حنية ،بتكتبى فصخحى وال عاميخة.....
متحددى لينا الهوية( .الهوية غير معروفه )
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 وأنا فى طريقى مسافرة ،مرت على بالى كخل الخذكريات
ذكريخخخخات الطاولخخخخة وذكريخخخخات الشخخخخباب ،تخخخخذكرت يخخخخوم
كخخخحكت ويخخخوم حزنخخخت ويخخخوم أن غخخخادرت الصخخخحاب،
تذكرت كل المواقخف وحتخى المواقخف التخى شخعر رأسخى
لهخخا شخخاب ،تخخذكرت أصخخدقاء دراسخختى تخخذكرت يخخوم أن
خربخخت مخخع صخخديقتاي إلخخى مخخول كبيخخر وكيخخف التقطنخخا
لبعكنا الصور ،تذكرت كثيخرً ا وتخذكرت أيكً خا أصخدقاء
العمل ،تذكرت يوم باءنى ابخن أخخى الصخرير حخين قخال
لى ياعمتى مابمع كرة هل هى كخرات ام كخور ،وطخول
الطريخخال تخخذكرت كخخل األشخخياء ويالخخه مخخن طريخخال طويخخل،
حتى أنى للوصول كنت سأفقد األمل(.طريقى الطويل )
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 راودتنى يو ًما فكرة ..أال وهى أن أتسلال ببل..ولكن بعد
التسلال هل سأخشى اإلرتاخاع أم سأخشخى السخقوط ..هخل
سخخأمحو الاكخخرة أم سخخأمحى أنخخا مخخن الوبخخود ...وأخخخذت
احدث ناسى كثيرً ا حتى مل الحديث منى ...وفى النهايخة
قررت التسخلال وتسخلقت الببخل وبعخد أن وصخلت لمنتهخاه
وبلست على الحافة أراه...اكتشات أنى لم أحكر معخى
حخ ً
خبال للنخخزول ..وتخخم نايخخي فخخوال الببخخل ال انخخا نعمخخت وال
اسخختمتعت بالصخخعود ....فبلسخخخت علخخى الحافخخة بانتظخخخار
إنقاذى أو بانتظار ملك الموت( .على الحافة )

 هناك من يكتبون عن الحب ويتحدثون عنه كثيرً ا ،حتخى
أ نخخخك قخخخد تتخخخخيلهم فرسخخخان ،وهخخخم فخخخى الحقيقخخخة أبطخخخال
مسلسالت ينبحون ً
بدا فى الحديث عنه فهخم لمخا يكتبخوا
مبخخرد رواه ولكخخنهم ال ياقهخخون شخخى عخخن سخخمو معنخخاه.
(مبرد رواه )
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 كنخخت فخخى قمخخة سخخعادتى حخخين رأيخخت صخخديقتى......وكأن
الحخخزن قخخد غادرنى.....وكخخأن أوبخخاعى كلهخخا انتهخخت....
وإن لم أعانقها بحرارة شوقى لهخا ولكخن بخداخلى أشخواال
كثيرة فمن كانت معي ليل نهخار .....صخرت أراهخا مخرة
فقخخط حخخين تتخخيح لنخخا الظخخروف.......لم أكخخن أتوقخخع أ ً
بخخدا
رحيلى عنها ....هى من ظلخت ببخانبى حتخى النهايخة....
وبرغم كل الكروطات  ....وأنا أغادرها تنهدت تنهيخدة
الحخخزن ،والبخخد للقخخاء بخخأن ينتهخخى سخخأعود لحيخخاة لخخي لهخخا
معنخخى بخخدونك ..لكخخن رحيخخل المكخخان ال يعنخخى أبخ ًخدا رحيخخل
الحب( .ال أقوى على فراقك لكن) .........

 نشاال كل من سيقع فخى ناخ المصخير .....مصخير ينختج
مخن كثخخرة التاكيخخر ....ومخخن االخخخالن الكثيخخر ....وعلخخى
نا خ البلسخخة علخخى السخخرير ....وانتظخخار األشخخياء لوقخخت
طويخخل .....وفخخى نهايخخة األمخخر سخخيكون الحخخزن هخخو نا خ
المصير( .اشاال على البعر من كثرة التاكير)

41

 نتحمخخل نتحمخخل نتحمخخل ،فيظنخخون اننخخا ال نشخخعر ،نصخخبر
حتى يصرخ الصخبر كاخى ،ليتنخا كالحبخارة إن انكسخرت
ستنكسر مرة واحده ولن تنكسخر علخى مراحخل ،مخؤلم أن
ننخخادى فخخال نبخخد مخخن يسخخمع ،تالشخخت كخخل معخخالم الصخخبر
عندى( .لن أطيال صبرً ا )

 افسخخحوا المبخخال .....لمخخن كخخاال بخخه الحخخال ....اقرعخخوا
األ بخخخواب .....واطلبخخخوا البخخخواب .....اتركخخخوا الهاخخخوات
وأكثخخخخروا الخخخخدعوات فكلنخخخخا ذالت ....تباعخخخخدوا تحخخخخابوا
واقتربوا قد تكلوا ......إن كنتم قد نسيتم بيوتا تنتظركم
بيخخوت هللا كثيخخرة فلنطلخخب المشخخورة وان كنخخت صخخاحب
حيلة ....فلتطرقوها دو ًما فى يسر قبل عسر( .بيوت هللا
كثيرة )

 مهمخا مكثنخخا سخخنرحل ،ومهمخا طالخخت الحيخخاة ستقصخخر ،إ ًذا
فلنتاكر( .كلنا راحلون)
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 يمر العمر كالصاروخ حخين نخراه يختاخى ،وحخين ندركخه
ينطاى ،يبدو أنه فى سباال معنا كلما لحقنا به سبقنا ،فهو
يبرى بنا وكأنه حلما اكبر من حبمنا ،ننتظخر منخه شخى
لخخن يخخأتى فهخخو أكخخخم مخخن أن يخخروى وأن تقخخول عنخخه أو
تحكخخى ،هخخو كرشخخاة قهخخوة نرتشخخاها لتوقظنخخا مخخن منامنخخا
وتخبرنا أنه بطريقة سيطرال بابنا وإن لم يكن يو ًما على
بالنا ،وتظهر عندى أنخا هنخا ككلمخات لخى أنخا التخى أدعخى
منى( .كلمات عن العمر للمدعوة منى )

 ثخخالث سخخاعات هخخى كخخل مخخا أملخخك مخخن الوقخخت شخخهر ًيا...
ويخخخداهمنى الوقخخخت فخخخانظر فخخخى السخخخاعة ...وبعخخخد مخخخرور
الساعات المتاحة ....أعود إلى حياتى البعيخدة فخال أشخعر
أبخ ًخدا براحخخة ......وأظخخل انتظخخر سخخاعات الشخخهر القادمخخة
وكخخخأن هخخخذه السخخخاعات هخخخى مخخخدة اإلستراحة(.السخخخاعات
المتاحة )
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 هند ذكرت فى الشعر كثيرً ا
ً
بميال
 ،بحثا عن معنى االسم وبدناه
 ،عخخدد مخخن عخخرفتهم يملكخخون االسخخم ثالثخخة أو أربعخخة،إنى
ألبد هذا العدد ً
قليال  ،لكخن علخى الخرغم مخن قلخة عخددهم
أغلبهم كان فى الطبع أ ً
صيال
ً
ً
وتاصيال( .هند )
بملة
وإنى ألهوى كل ذوأصل

 البكخخا بيرسخخل فينخخا وبخخع ،بيصخخحى فينخخا حابخخات وشخخوية
ذكريخخات ،البكخخا علخخى فرحخخة راحخخت وعلخخى كخخحكة لسخخة
مبتش ،البكخا يمكخن يطخول وتتعخود عليخه لكخن وإن طخال
البكا فلخن يربخع قخديم ،هتبكخى ليخه دلخوقتى وتقخول سخبنى
وامشخخى ،وحيخخاة غالوتخخك يخخاللى بتقخخرأ البوسخخت عنخخدى،
اكحك ومش هكحك وحدى( .مش هكحك وحدى)
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 اكتر حابه تبكى الواحد إنك متالقيش وال واحخد حاسخ
بيخخك ،ويمكخخن أكتخخر حخخد بيوبخخع هخخو اللخخى بتعتبخخره أقخخرب
واحخخد ليخخك ،وممكخخن حتخخى كمخخان إذا زعلخخت يقولخخك فكخخك
منى وأنا مالى اعمل اللى يركيك ،وإذا فكرت في مخره
تاهمخخه قصخخدك إيخخه يمكخخن حتخخى كمخخان يأذيخخك ،أصخخل إذا
غكخخبه منخخه اتمكخخن وال ثانيخخة راح يبقخخى عليخخك( .أكتخخر
حابة وأكتر حد )

 رأيخخت بعخخر الحيوانخخات الناطقخخة ،يطلخخال علخخيهم بشخخر،
لكنهم مبرد حيوانخات ،بخل إنهخا ال ترقخى حتخى إلخى تلخك
الرتبخة ،فالبربرخخاء يخختكلم أحيا ًنخا ،لكنخخه يخختكلم فيكخخحكك ال
يكحك عليك أو يبكيك( .حيوانات ناطقة )
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 فى مبتمعنا الشخرقى اذا تخزوج الربخل مخن امخرأة تعلخوه
فى المكانة العلميخة او االبتماعيخة والماديخة أصخبح زوج
الست ،ونرى فى تلك الحالخة بخدل مخن أن تتبخاهى المخرأة
حينها بزوبها يتباهى هو بها ،ويصبح هخو الخذى يسختمد
قوته منها ال هى التخى تسختمد منخه القخوة ،فيصخير مبخرد
تابع لها ،وحين يصبح هنخاك أوالد سخيذكر الطاخل مكانخة
والدتخخه أكثخخر مخخن ذكخخره السخخم والخخده ،وسيصخخبح األمخخر
مقلخخخوب وتتريخخخر األلقخخخاب ،نعلخخخم بيخخخدا أن الربخخخل يكمخخخل
زوبته ويكمالن بعكخهما الخبعر إذا غخاب التكخافؤ مخن
البداية فلن يكمال بعكهم بل سخنبد نقخن وانتقخان مخن
شأن الربل ،هناك التالسف بخالكالم فلنختكلم بواقعيخة(.مع
أو كد فكرة زوج الست )

 كلمخخخا هممخخخت باعخخخل شخخخى قخخخد تنخخخدم عليخخخه الح ًقخخخا ،تمالخخخك
أعصابك وتحمل مهما استازك شخى ،حخاول تباهخل هخذا
االستازاز ،عش بأعصاب باردة تنعم بالهدوء والسكينة،
ولخخن ينخخال منخخك شخخى وقتهخخا ولخخن تحتخخرال بنخخار الركخخب.
(أذكر ناسى قبل أن أذكركم تمالك أعصابك)
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 ليخخت الشخخباب يعخخود يو ًمخا ،وانخخا أقخخول ليخخت القلخخوب تشخخيخ
يو ًما( .ليت )

 كل يوم يمر علينا ،يقربنا من نهايتنا ،فيكبر فيه عمرنخا،
بسدنا ،لكن تظل فيه صريرة قلوبنا( .صريرة قلوبنا )

 اكتبوها حكمة ،ال شى يبقى( .ال شى )

 حينما تكره شخن ،ذلك يعنى أنك الزلت تحبخه ومعنخى
كرهك له أنه ال يزال بداخلك لم تستطيع أن تقتلعه منك،
وقخخت أن ال تتخخذكره سيصخخبح حينهخخا ال يعنخخى لخخك شخخى ال
حب وال كره( .وقت أن )

47

 مشخخخخينا كثيخخخخرا فخخخخى هخخخخذى الحيخخخخاة ،وطوفنخخخخا فخخخخى أرر
الالمنتهاه ،لعبنا ،حزنا ،كحكنا ،فهمنا مخاذا تعنخى كلمخة
آه ،وأن ال نصخخدال كخخل كلمخخة تنطخخال مخخن الشخخااه ،فخخبعر
الكخخالم ككخخالم الطرخخاة وبعخخر األنخخين لخخن تسخخمع صخخداه،
ومرت سنين كثيرة علينا لكن سيبقى القلب وحده هو من
يتحمل تلك الحياة( .الالمنتهاه )

 حينمخخا اسخختيقظت اليخخوم ،أخربخخت كشخخكول ذكريخخاتى منخخذ
الطاولة ،ووبدت أن آخر ذكريات كتبت فيه هى قبل أن
اغادر عملى القديم ،فقد بعلت أصدقائى بالعمخل يكتبخون
لخخي ،ذكخخرى ،أسخخئلة أقخخوم بكتابتهخخا أنخخا ويقخخوم الشخخخن
باالبابة عليها ،وبدت مخن قخام بكتابخة أنخى حنونخه ومخن
قال أنى طيبة ومن ذكر بعخر عيخوبى وقخال أنخى عنيخدة
وعصبية ،ومن كتخب أنخه سخياتقدني ،المهخم أن مخابعلنى
أكخخحك أنخخى كتبخخت ألحخخدهم مخخا أمنيتخخك فأبخخاب أن يبخخد
السعادة فأخذت أكحك اآلن ،وحدثت ناسى كان البد ان
أعلال وقت كتابتها وأقخول ،ابقخى قخابلنى لخو لقيتهخا أقصخد
السخخعادة ومخخن وقخخت أن اسخختيقظت وأنخخا اكخخحك أنخخى لخخم
اكتب تلك العبارة ،المهم فى تلخك الخذكريات التخى قرأتهخا
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اليوم وبدت أحالم مخن قخاموا بكتابتهخا بسخيطة ً
بخدا ولخن
أذكخخر أحالمهخخا إال أنهخخا كانخخت بسخخيطة مخخثلهم وماشخخدنى
أيكا رقى البعر فى كتاباتخه وخاخة دم الخبعر اآلخخر،
شى بميل أن تمر عليك بعر اللحظخات فتتخذكر أوقخات
ذكرتخخخخك بالسخخخخعادة رغخخخخم أنهخخخخا كانخخخخت ذكريخخخخات لاخخخخراال
األصدقاء واألحبة( .كانت بسيطة الذكريات )

 يبخخدو أن اإللهخخام توقخخف عنخخدى لاتخخرة .....خخخوفى بمخخرور
الوقت بأن أفقد تلك القدرة .....علخى التعبيخر عمخا يبخول
بخاطري وهل ستظل تعبب محبخى الصخاحة ....الكثيخر
يتسخخخائل هخخخخل شخصخخخخياتى حقيقيخخخة أم أن بعكخخخخها مخخخخات
وسخخيذهب بعيخ ًخدا بخخال ربعخخة .....تالحقنخخى األسخخئلة فلمخخاذا
يبب أن أحسب حسابى لكل خطوة .....وأخيرً ا سأتركها
على األيام تقلبنى كما تشاء فتمحو أو تشعل تلك الاكرة.
(اإللهام توقف عندى لاترة )

49

 القخخول المختصخخر ،ال تبكخخى علخخى ماقخخد حصخخل ،فسخختمر
األيام وكلنا الى زوال يابنى البشر( .القول المختصر )

 أعببني بوست لصديقة ،مكتوب فيه خروج البعر مخن
حياتخخك نعمخخة سخختدركها يو ًم خا مخخا ،تعليق خي هخخو أن هنخخاك
أشخان فى حياتنا لن نتخلخى عخنهم بخأغلى األثمخان فهخم
يصبحون بزء ال يتبزأ منخا وهنخاك مخن رحخل وخخرج،
فخخخروج الخخبعر مخخن حياتخخك ألنخخه لخخم يكخخن بمقخخدار تلخخك
الحياة ليظل فيها ،لكن الرريب فى الموكوع لماذا يكون
دو ًم خ ا هخخذا الخخخروج بوبخخع وألخخم وكخخأن روحخخك سخختاارال
بسدك كأنه انتزاع أو ربما نزاع ،لما ال يكون الخخروج
برقخخى ،لمخخا دو ًمخا نتخخرك نخخدوب وبخخروح تظخخل لسخخنين لخخم
أرى فراال أو مرادرة تنتهى بحسن الخلال بل دو ًما تبرز
فيها كل العيوب كل المخاى وتراه وحدك وكخأن لخم يخراه
سخخخواك وربمخخخا تظخخخل تلخخخك الصخخخورة معخخخك ليخخخل نهخخخار ال
تاراقك وال ترادرك ،فكخم مخرة غخادرتم وإلخى متخى( .كخم
مرة غادرتم؟ وإلى متى؟ !)
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 كم من مرة أبكانى ،كم من مرة أشعرنى بأنه أنخانى ،كخم
مخخن مخخرة رسخخمت لخخه صخخورة بميلخخة بخيخخالى ،وأدركخخت
بعدها أنه لن أو بانى ،سرقنى ،من ثم تركنى ألعانى.
( الشرل )
 الصخخالة فخخرر مخخن فخخرور اإلسخخالم ،لكخخن رغخخم ذلخخك،
هناك من ال يصلى أساسً ا وعقاب تارك الصالة معروف
فاللهم اهخدى مخن غاخل عخن صخالته وابعخل الصخالة قخرة
عينه ،أمخا الخذى يصخلى فهخو يصخلى إمخا عخادة أو عبخادة،
فخخالبعر صخخالته ال تمنعخخه مخخن أذى النخخا  ،ومخخن فعخخل
المنكرات ، ،التمنعه من ترك شهواته وهاواتخه ،بخل إنخه
يخرج من الصالة ليكمل ما بخدأه فهخو يصخلى ألنخه تعخود
علخخى الصخخالة ولخخي عبخخادة هلل ،والخخبعر اآلخخخر يصخخلى
بخشوع وفى كل سبدة يسبدها تتساقط منه الذنوب ألن
صالته تبعلخه عخن أى ذنخب يتخوب وهخذا هخو مخن تكخون
صخخالته عبخخادة ،فكيخخف يقابخخل اإلنسخخان ربخخه فخخى الصخخالة
ويقخخف بخخين يخخدى هللا ،كيخخف يتبخخه إلخخى األذى وأي شخخى
يركخخب هللا وكأنخخه كخخان فخخى لقخخاء أو ابتمخخاع حخخين خخخرج
منخه نسخخاه ونسخخى مخن كخخان معخخه فخخى هخذا اللقخخاء ،لخخو يعلخخم
المصخخخلى هخخخو بحكخخخرة مخخخن فخخخى الصخخخالة وكيخخخف أن هللا
ينتظر صالته فهو يحب أن يراه لتمنى أن ال يخرج مخن
صالته أ ًبدا( .صالتكم عادة أم عبادة )
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 ال تكمر شرً ا ألحخد مهمخا أخطخأ فخي حقخك؛ ألن الشخرال
يخخؤذي سخخوى صخخاحبه ،سخختكون أنخخت مظلخخوم سخخيكون هخخو
ظخخالم تعخخي  ،ال تاخختش فخي الماكخي بذكرياتخخه فخخال زمخخن
يعود ،ال تكمر ً
حقدا أو غ ًال ألى شخن فالكره والحقد
سيقتلك يو ًما ما ،نقى نيتك وصاى قلبك ومهما رأيت من
سواد القلوب فال تبعخل أ ً
حخدا ،يخرى سخوى بيخار قلبخك،
إذا رأيت من يكرهك يو ًما فقل اللهم ال تبعخل فخي قلوبنخا
غال للذين آمنوا وال تلتات لكرهه فكرهه سيؤذيه وحخده.
(نتائج أخيرة صاى قلبك )

 حتى ال تصابى بالوهن والخيبة ،كونى كالطير المهخابر
دائ ًمخ ا راحلخخة ال تسخخلمى قلبخخك ،كلمخخا رأيتخخى قلبخخك يقتخخرب
ابتعخخخدي أنخخخت ،اتركخخخى مسخخخاحات كبيخخخرة خلاخخخك حتخخخى ال
يتعقبك أ ً
حخدا ،ال تثقخى فخى كلماتخه ،وال تنسخى طموحاتخك
أو تقتليها من أبل شخن مع أول أخرى تشخرله بهخا قخد
يقتلك خي ألبلهخخا ولخخن ينخخدم علخخى أى أذى سخخببه لك خي لخخن
يلتات أ ً
صال لكي ،ابتعدي حتى ال تتعثر خطاكي( .حتخى
ال تتعثر خطاكي )
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 لنأخذ هدنة من التاكير..............
من هذى البلسة على السرير...............
وحتى من النوم الكثير................
لنأخذ هدنة من كل األشياء...............
ومن عادة النظر إلى السماء.... ...............
وال نرابع من أصبحوا فى حياتنا مبرد أسماء.......
فما أبمل أن ال نتذكر شى يزعبنا..........
وأن نتصخخخالح وأن نتهخخخادن مخخخع أناسخخخنا ولنوقخخخف حربًخخخا
أعلناها على تلك الدنيا........
أو فلنتوقف عنها لاترة............
فترة قد تعطينا الارصة فى بحثنا عن السعادة........
فقط نبتسم مع هذى الهدنة( .هدنة )

 اسختيقظت مخن نخومى علخى حلخخم بميخل ،وكخان الحلخم فيخخه
طاخخل صخخرير وفيخخه عصخخاور يطيخخر ،وكخخان هنخخاك شخخبرة
تخرج تااح كبير ،في الحلم هل كنت أنا سندريال أم ذاك
القخخخزم الصخخخرير ،فخخخإذا كنخخخت أنخخخا سخخخندريال ،فخخخأين تقبخخخع
السخخاحرة الشخخريرة هخخل كانخخت تحخخت السخخرير؟! ،ومتخخى
ً
طخويال؟ ،أهخم شخيء فخي
سأبد مرآتخي هخل سخأبحث وق ًتخا
حلمي أنه كان حل ًمأ بري ًئا لم أشعر فيه بأى شيء خطير،
ولم يكن مسلسل فيه عاصي أو أمير( .حلمي الصرير )
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 ال تثال ياعزيزي دو ًما بالنساء...وتظن بأن ذكاءك معهم
فاال الذكاء ...فلديهم يا عزيزي مكر حواء ..فإن أحبوك
رفعوك فوصلت حدود السخماء...وإن أحببتهم...تاخاخروا
بحبخخخخخك وكنخخخخخت لخخخخخديهم كانتقخخخخخاء امخخخخخرأة لثخخخخخوب سخخخخخهرة
بالمساء....وإن كرهوك ستؤول حياتك للاناء...وسحقوك
كسخخخخحال األسخخخخد للظبخخخخاء أو طمخخخخع صخخخخقر فخخخخي بربرخخخخاء،
وكرهوك ككره الكاار للشيماء .فال تثال يا عزيزي دو ًما
بالنساء...ولكن اعلم بانها ليست قاعدة لبميعهم فالبعر
منهم استثناء(.البعر استثناء)

 خاطبوا النا على قدر عقخولهم ولكخن بعخر العقخول ال
تسخختحال المخاطبخخة ،فقخخد تخاطخخب أشخخخان علخخى قخخخدر
عقخخولهم رغخخم أن ألسخخنتهم لخخم تخاطخخب عقلخخك ولخخم تحتخخرم
فكخخرك ولكخخنهم راقخخت لهخخم فكخخرة العخخيش دو ًم خا فخخى طخخور
المسيطرين وفكر القخادرين ،وسخيظلوا دومًخا هكخذا ولكخن
صخخدقوني إنهخخخم يسخخختحقوا فعخ ً
خخال أن نخخخخاطبهم علخخخى قخخخدر
عقولهم ،فعقولهم مرهونة باكرهم ونابعة من ظنهم فكخن
دائ ًما المتاكل عليهم بأسلوب ظنوا كما تشاءون فسأظل
دو ًم خا أفعخخل مخخا أسخختحال عليخخه أن أكخخون وماتسخختحقوا أن
ترون(.خاطبوا النا )
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 األسرار،
مين فينا ماعندوش أسرار في حياته،
مش الزم ف الوقت الحالي ممكن من الماكي،
وأكيد كل اللي مخبى سر ومابيقولش لحد عليه هو عنخده
خطير واستحالة يبوحلك بيه،
يمكن مش خايف من السر بقدر ما هو خايف عليه
 ،واوعى تسألني سرك إيخه ألنخك لخو قخرأت صخح هختاهم
أنا أقصد إيه ،وأكيد سرك داي ًما بتاكر فيه وبتسأل ناسخك
انا هاعمل إيه فيه (.األسرار)

 والء هو اسمها فتاة أحبهخا ،حخين أراهخا صخد ًقا أبتسخم أنخا
لها ،لدماثة خلقها ،لحسخن فعلهخا ،وألدبهخا إنخى أحترمهخا.
(والء)
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 حبيبة قلبي ،الحب منكخي يكاينخي ........مخن ذا الخذى قخد
يحزنكخخي فيشخخقيني .....حبيبخخة قلبخخي ،هخخل يبخخود الخخورد
بعطخخره لسخخنين....إذا أنخخا نمخخت وغاخخوت وم خر الوقخخت يخخا
عمخخري ،مخخاكنتي وقتهخخا لتتركين خي .....إذا لخخم أبئك خي أنخخا
يو ًما بباقة ورد ملونة وهمسة حب حالمة ....باهلل عليكي
عنايني .....فحين أرى عينيكي ..كأني عطشى وعيونك
قدحً ا يسقيني ....حبيبة قلبي ،أناديكي أنا متعخب ورحالخة
وأنتى بيتا يآويني....تكخمت عندي اآلمخاني وأملخى أن
تكوني سمعتيني .وإن لم يكن هذا موسم الحب فاغرسخي
فى قلبى خنبرً ا أو سمميني .....حبيبة قلبي إذا كان كخل
هخخذا حل ًمخا ....أربخخوكي مخخن حلمخي ال تخخوقظيني( .حبيبخخة
قلبى)

 أحبخخخك بعخخخدد حبخخخات الرمخخخال ،كمخخخا عشخخخال بخخخن بطوطخخخة
الترحخخخال ،أحبخخخك عنخخخد البخخخرال والرعخخخد وحينمخخخا تهطخخخل
األمطخخار ،أحبخخك فخخى الحلخخم والعلخخم وفخخى كخخل األحخخوال،
أحبك وإن لم يكن حقيقة وإن ظل دومًا خيال( .أحبك )
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 يمألنخخخي حبخخخخه ملخخخى السخخخخماء ،ويعصخخخرني شخخخخوقا علخخخخى
استحياء ،فهو بالنسبة لخي مثخل الحيخاة ..فهخل توبخد حيخاة
بدون ماء؟!(.هل توبد حياة بدون ماء)

 دعينخخى ..أقخخول بعينيك خي شخخعرً ا .دعين خي ...أشخخبعكي ح ًب خا
وعش ًقا .....دعيني..أوصف بريال العيون ...فإني بحبك
غدوت مبنخون ...سخأقول فيخك أن قلبخك رقيخال ....وأنخك
بميلخخخخة وبحخخخخرك عميخخخخال ....وإذ لخخخخم أكخخخخن لخخخخك يومًخخخخا
حبيب...فأقسخخم بخخأنى كخخال الطريخخال ...دعين خي ...أحيخخك
لحبك ثوبًخا ...ثخوب مطخرز بكخل الكالم...كخالم فخى حبخك
كخالم فخي عشخقك ..كخخالم ينقلخه سخرب الحمخام ...يوصخخف
إليكي كم الررام( ...دعيني)

ً
بعيخدا ،إفعلخوا شخي ًئا
 فى حزنكم أبدعوا ،أينعوا ،ال تخذهبوا
مايخ ًخخدا ،اسخخخترلوا كخخخل طخخخاقتكم ،لونخخخوا البحخخخر وارسخخخموا
الزهخخخر ،اشخخخربوا المخخخاء ،نظاخخخوا النهخخخر ،بخخخددوا العهخخخود
واستنشخخقوا الخخورود ،فخخى الحخخزن ال تختلخخوا بأناسخخكم ،ال
تبعدوا بأعينكم ،فى الحزن ال تذهبوا ً
بعيدا(.فى الحزن)
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 سألونى ليه شيزوفرينيا كان االسم ؟ رديت وقولخت ألنخه
فيه كل حابه وعكسها ،حابات كتير مش شبه بعكخها،
ممكن واحدة حزينخة ويمكخن الكخحكة مبتاخارقش وشخها،
أحيا ًنا ممكن تسكت وساعات بتقول كخل حابخة مخن بخوا
قلبها ،أوقخات كتيخر بتنخام مسخلمة أمرهخا وبركخوا ممكخن
تكخخخون مخخخش عارفخخخه إيخخخه حظهخخخا ،وعلشخخخان كخخخدا اخترنخخخا
شيزوفرينيا كتاب يكون اسمها(.شيزوفرينيا الخواطر)

 حلمي البديخد أن أكخون فراشخة بأبنحخة ملونخة ،أطيرإلخى
أرر بعيخخدة ،استنشخخال هخخواءًا نق ًيخخا غيرمسخخموم ،فخخبعر
الهخخخواء كالسخخخم كلمخخخا استنشخخخقته ازددت مو ًتخخخا ،والمخخخوت
اليأتينا سوى مرة واحدة فلنموت على حياةً ،
بدال من أن
نموت مرتين ،الاراشخة تطيروأريخد أن أطيرمعهاأومثلهخا
أرى الدنيا مثلها وأرى أننى فوال كخل األشخياء فخوال هخذه
الخخخخدنيا بحلواتهخخخخا ومرارتهخخخخا وأنظرإلخخخخى كخخخخل األشخخخخياء
بمنظورها الأحمل وبعً ا أوهمًا( .حلمى فراشة )
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 أخى توأمى من لحمى ومن دمى ،إنى أحبخك ح ًقخا وحخين
تحخخزن أشخخعروكأن روحخخى سخختخرج مخخن بخخين أكخخلعى،
أتخخذكرفى بطخخن أمخخى كنخخت معخخى ،كبرنخخا سخخويًا وتعلمنخخا
سويًا ،هل تذكرحين أكايقك فتقول لى الصمت إلزمخى،
ومرات أخرى لن تاهمى ،حين كنت أخبى منك األشخياء
فتقول أنك ستشرب من دمى ،هل تذكرتلك الساعة كانت
هدية منك إياها أعطيتنى ،لم ألبسها حتى يومنا هذا فهخل
تعرف لماذا ألنها ذكرى منك يا أخي( .أخى توأمى)

 الكبريخاء هخخو بخاب نوصخخده أمخام الكثيخخرين وحينهخا النبخخد
عنخه البخديل ،هخوأن نقخف رافعخى الخرؤؤ شخامخين وقخد
نكون بخداخلنا بسخبن النعخرف للخخروج منخه سخبيل ،هخذا
الكبريخخاء يقتلنخخا ينهكنخخا وكأننخخا تخخائهين فخخى الصخخحراء بخخال
مرشخخد أو دليخخل ،هخخذا الخخوهم الزائخخف هوالخخذى يبعخخل كخخل
شيء مستحيل( .الكبرياء )
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 قالت  :يوم أن استنشقت هواءك أصبت بالزكام ،فأصبح
دائ ًمخخخا عنخخخدي ،وفقخخخدت حاسخخخة الشخخخم وأصخخخابنى مخخخرر
يبعلنخخى دو ًمخخا أنخخام ،كيخخف يصخخبح الهخخواء مبخخرد ركخخام،
أويكخخون الخخزمن كسخخاعة األحخخالم فناقخخد كخخل قخخدرتنا علخخى
النطخخال ويكخخيع مخخن القلخخب السخخالم ،أكنخخت يو ًمخخا غبيخخة أم
كاع إحسا الكالم؟( .قالت )

 ذهبت بخيالى بعيدا ,حتى وصلت إلى قريخة صخريرة ,ال
أدرى كانت قرية ام بزيرة  ,فوبخدت مخن يقخرع طبخوال
ورأيت ايكا حزنا مريرا ,ثم رأيت الطالة سلوى ,طالة
كانت بدا صريرة كانت تمسخك دميخة بيخدها ال أعلخم مخن
أين بائت بدمية شكلها طالة فقيرة ,قالت لى سيدتى هخل
تعطينخخى خبخخزا وقمحخخا أطعخخم بخخه دميتخخى الصخخريرة ,وهخخل
تبخخدين لخخى مخخأوى ابيخخت فيخخه حتخخى وان كخخان نخخومى علخخى
حصخخيرة ,مخخن كالمهخخا دمعخخت عينخخى فلقخخد كانخخت فخخى فقخخر
مخخدقع ,قلخخت لعلخخى أبخخد حخخال ياصخخريرة  ,فسخخألت شخصخخا
كخخان ذاهخخب فخخى طريقخخه وقلخخت لخخه كيخخف اخخخرج مخخن هنخخا
ياسيدى قال هل رأيتى هذا الطريال علخى امتخداد بصخرك
ستمشخخين شخخهرا مسخخيرة  ,بعخخد ان أكمخخل كالمخخه شخخكرته
61

شكرا بزيال ,ثم سألت الطالة سلوى مخن بخاء بكخى الخى
هنا ايتها البميلة ,قالت لى ال ادرى سيدتى لعلى وبخدت
ناسخخى يومخخا هنخخا  ,او أننخخى كنخخت تائهخخة فخخالبوع سخخيدتى
يحرك أربلنخا إلخى أى مكخان لعلنخا نبخد فيخه أكخال وفيخرا,
قلت فى بالى نصخوم رمكخان صخوم شخهرا فمخا بخال مخن
صام دهرا طويال ,فاعذرونى ياقرائى انخى كتبخت كالمخا
بدا طويال ,لكن البد بأن نتقى هللا فى كخل بخائع فقيخرا ,
ورحم هللا من سخد بخوع طاخال كخان او كبيخرا ,ال تتركخوا
بخخائع ذلخخيال ,يخخامن تلبسخخون الحريخخرا وكخخن غنيخخا باعلخخك
فباعلك تصبح بمخيال ,ثخم عخدت مخن خيخالي ودعخوت هللا
لكل محروم فقيرا ( .اتقوا هللا في فقير بائع)

 سيظل دوما الخير باقى فهل رأيتم شر ينتصر  ,بل
دوما تكون النهاية هى نهاية الشر ومهما طال الشر
ومن ياعله فالبد له من سحال ,فافعل الخير دائما وان
كان فى غير أهله وال تندم يوما على فعله وحين ترى
الشر قل اللهم اصرفه عنى واصرفنى عنه وانتظر حتما
النهاية فهى فى االغلب للشر قصاه( .افعل الخير دائما
وان كان فى غير أهله)
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 الخذالن هو أشياء كثيرة هو أن تتوقع حدوث شى وال
يحدث فتصدم  ,هو أن تحب وتهتم وال تتباهل وعند
البد ال تبد من ياعل  ,هو طالة صريرة تنتظر مالب
العيد البديدة ويأتى العيد وهى الزالت تنتظر ,هو حبيب
يهبر أو صديال يخون  ,هو أن يوصيك النبى على
بارك وتراه فال تلقى السالم  ,هو فقير بوعان او
مرير هذالن هو شى ال يكن ابدا فى الحسبان,
الخذالن هو كل شى بميل يحدث عكسه ,هو أكبر من
أى وصف  ,ليت له فى القامو حذف( .الخذالن)

 فى الارح يمخر الوقخت سخريعا بخدا ,حتخى أننخا ال نحسخب
الساعات سوى أنها دقائال أو ثوانى مرت علينخا ونحخزن
لمخخرور الوقخخت ,أمخخا فخخى الحخخزن فهخخذا الوقخخت يمخخر بطيئ خا ً
ونالحظة مع كل دقة ونظل ننظر فى الساعة لما ال يمر
الوقت  ,نبل مع البميع ولكننا نظل نالحظ هذا الوقت
وتمخخخر الدقيقخخخة كأنهخخخا سخخخاعة  ,عقخخخرب الحخخخزن الوقخخخت,
وعقرب الوقت ساعة( .عقرب الحزن )
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 كن كريما فى غكبك  ,فال تهين الكرامة فتهان كرامتك
يوما  ,ولتتحكم حتى فى نظرات عينيك ونبرة صوتك
حتى ال تخسر شخن يحبك ,ولتدرك أن برقى اسلوبك
قد تشعر األخر بخطئه ,ولي باسلوب الترهيب ,ولتعلم
بيدا ليست القوة فى ذبح األخر بكلمة وانما نكسب
األخرين برقى ونقاء اللسان  ,وال تتعمد إظهار عيوب
األخرين ,وظلمهم فتبد من يبرز عيوبك يوما( .إحترم
األخر )

 البعر اذا اعطيته فرصة اخرى سيعطيك الصاعة ,
فآعطى فرصة واحدة ولكن فلتطل هذه الارصة لمدة ,
اذا لم تبد من يتشبث بارصتك فلتطوى الصاحة ولترلال
بابا لن ياتح فى العمر إال مرة,ال تنسى أغلقه بقوة,
وإعلم بيدا أن المالئكة وحدهم من يملكون تدوين الكلمة
وبتدوينهم هذا تدخل نارا أو حتى بنة( .ال تعطى
الارصة أكثر من مرة )
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 بعر الخيبات فى حياتك ,يبب أن تشكرها ألنها
أخربت منك القوة والحياة  ,صحيح أنها قد تكون قد
قتلت فيك بعر األشياء ,لكن فى كل محنة منحة فابحث
فى محنتك وانتظر تلك العطية والهبه ,وال تندم على
أيام محددة وال تكره يوم الميالد وال تخبر ناسك أن
بعر األيام كلما أتت كل عام كلما حزنت أنت ,ألنك
كنت تتمنى أن تكون هذه األيام ذكرى حسنة تذكرها
,وذكر ناسك لوال مرور األيام ماكان سيأتينا العيد( .فى
كل محنة منحة )

 مخ ن يظخخن أنخخى كتخخاب ماتخخوح بالنسخخبة لخخه ،أذكخخره بخخأن مخخا
يظهر له فى كتابي ،هو بزء بسيط ً
بدا منخى ،وأن لكخل
بزء بزء آخر يكملخه ......ولكخن عخذرً ا فلسخت أعخرر
كل صاحاتى( .كتاب ماتوح )
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