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الاهداء
إىل كل من أهنكته روحه تعباً واًتاا دناا يفً ل ه باه د ا د  ،أماً
حًن دنوها نتعود مل جأ روحك دنوحيفا وتفنى ل حبه؟
هيفً اا إىل دهلل جل جالنه
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ل
م
ق
ا دمة
مازالتتا التتأعم لغ ت ل ت إلتتا ا و امازالتتا متتتاااتة أنتتا ة و
غ تتوي ع تتة لغت ت تل تتر ال تتأعم م تتي ت تترالا ت تتارة ات لي تتا ت تتارة
خرى ,الأسبة لة أانا األحداث شيعرا ارسائل يرستلاا هللا لت
اجل جالله لأا يي طيا التدث االأعم سر مي سترار هللا اعتااا
أا لأتاال كل ما عيأا مي عكر التأقيب لأاا.
يتغتتل اتتكا الكتتتاي تتيي طياتتته ختتواطر شتتا ة لنتتريأية عتتة القتترو
التادي االانريي ,عة متااا عتر شتيعرة الرستائل الر انيتة التتة
م تتي ااج تتب أ تتل ش تتر

مأ تتا و يتعك تتر ا تتا رج تتو م تتي هللا تا تتالا

التوعي ت ت ا و يكت تتوو أتت تتا ة ات تتكا دلت تتوة للتعكت تتر عت تتة نعوست تتأا
االساة للالم ااإلحساو.
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ت
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ت
ف
ع
ج
(الروح ول ي و م ي)
الكون واسع جداً معقد جداً أعتقدُ أن حروف األجبدية غري كافية لوصفه ,
أظففأ أ ف ُ ال وقففل ليبيففا قواعففد الإلتففة واصبيففان ف

أد ففحب ففل فالوقففل

ميضحب ويتسارع ,لقد ت فا عرفر السفرعة والوقفل فيف أغإلفن مفأ الف ا
حتن ,الكون يتقدم وال هاية بقيب!
أبسأل كيف كان الوقل ميضحب م ألهحب عام ؟
كان العامل ادئ ال ضجيج بك ولوجيا ال ا هتاح وعقف ال فا ي حرفر ضف أ
يئتففهف فقففم و مففا بعإل ففوا فيهففا مففأ عإلففوم وإن أرادوا الففتعإلف كففا وا يسففافرون
مسافات شاسعة وطرق وعرة لطإلب  ,أما اآلن فقد حتول العفامل لقريفة صفترية
ميك ا االطّالع عإلن شتن أ واع العإلوم فيها وما حيرف فا ارقفرق و ارتفرب
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قففد أتكففل الففروح وأصففبحل جتففول ع فوامل شففتن لتإلففو قففوا ا ف ا
العرر!
وحده قر ك يا رب الكون يزي ع ها شفوا بها وي ري فا طاقفة روحيفة لتواجف
مقتضيات

ا العرر وكأن قر فك إيفحب طفا طاقفة روحيفة ا إلفة  ,الفة

حا وسالم.

6

ش
ي
ت
ن
ق
( دي )
العامل مكان قاسحب جداً ال ات لي السكونِ في  ,حا بكفحب وحيفديأ عإلفن
وسادب ا و رف ك ما في ا مأ أمل حتن الظ ال مكان ل ألن كف مفا حول فا
ظالمٌٌ دامس..
عترر أفئدب ا وجعاً ال أحد يرا ا
ال أحد يس ع أ ي ا
سكون خييف عإلن ك ما في ا
سكون الربكان قب فورا
أمل أم أن ا اراا قب إاجاب طهإلها األول !
وجع طا ر قاموا بيِ أج حت !
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صوت العواصف ,ايوا  ,الرعد  ,اخلارج ميتزج مع صوت كا ا..
ك بإلك الإلحظات مل يكأ سواك حاضر يا إيفحب ,لقفد أ رفل يفديمحب مفع
أ ك بعرف  ,مسحل عإلن قإليب يد رمحتك.
لقد اجيتك و كيل كمرياً ,ا يديك أسجد عأ ألف عام!
شففعرت عطهففك السففرمدن يت ر ففحب ,قففد كففان عطه فاً يتإلففا ك ف وجففع ,ب ل
ويجبره!
أقسف وأشهد أ ك ايبيا و الطبيا وأن ك صهة حس ة في ا وكف مسفحة
ح ففان قإلو ففا ففحب صففهابك بتجإلففن ل ففا ,سففبحا ك إ ففحب أحبففك حبففا مجففا
ويقهد قإليب اليتيف ا ك وعطهك ال ن ففاق كف شفحب  ,فإلفو رميفل بسفعاً
وبسعا مرة مأ أعإلن جب آلم ل لإل رة ارئة أ ك ست ق حب.
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(في الاعماق)
اليزال اص سان أمياً كإل ا بقدم قيد أمنإلة ظأ هس قد أحا الكون..
دأ يهسرُ ك ظا رةٍ العإلف ارادن وحده
يا برى ما هع عإلف هس ال يعرف أصف الف هس و أتفا مرببطفة فاج عفز جف
جالل ؟
ما هع الت ية البقرية إن كا ل الت ية األخالقية معدومة!
العإلف الشك و ع اد ك شحب لكأ اص سان عدو ما جيه ل لك كان جيفا
عإلي ا التع ق العإلوم الروحية ل توص عإلف ال هس ايقيقحب.
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(خواررمية حدب)

لك ك إلحظة بعحب ما يدور حولك ,بر م ك حفد الف ن يإليف فيا فف قفد
شكإلوا عقداً كمرية ال جيوز أن يكتا هبا إال :
(كا ل بإلك الع اية اصيية حب مأ أ ق بك)
بتهكر في ا سبق...
يظات مأ التأم حتسبها س ي اً
بقول سريربك :
سبحا ك ما أكرب ع ايتك وما أوسع لطهك ,لو أ ك مل بكأ يل ف أ يل؟!.
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(لارلت امتا في ذاني)
(ال يزال ارر أميا حتن يقرأ ذاب )
إيحب..
الزلففل أميفاً ذابففحب ,الزالففل الففد يا ال سففبة إيل أحرفففا أجبديففة كف موقففف
حي معا حب مستية مل أبعإلف بركيبها عد!
رمبففا أصففبل

عضففها بوفيقفاً م ففك ,لك فحب ففا يفديك كالطه ف الف ن يففتعإلف

القرا ة الرحيحة لك حد الزللُ أخطئها
أوليس األحدا كالقيهرات ؟
يتدو شكإلها سيطاً لك ها ضرورية ل تعإلف شيئاً ما ,فحب ال بفأبحب عفأ عبف
!
بتدو ك كان الالمكان ,و زمان الالزمان.
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خهيففة رففأ ال بهكففر لف وظففا رة ك ف هبرجهففا رففأ يتأم ف  ,الزلففل إيففحب ك ففا
عهدبين كافرة ار طق مبس يات ايظ و الردفة ك قا ون فيزيا حب !
يف مأ قإلففيب أن اصدراك ف ال العق ف  ,فالعق ف دففرد س ف يال ف ففأ جع ف ال ففار
ايارقة رداً وسالماً عإلن سيد ا إ را يف قد ختطن القوا ا الهيزيا ية
أكيف ال يتاطا ا و و واضعها؟
إيحب قا ون البقر فاك قفا ون لكفأ عإل فك ال قفا ون نا فل ففإن شفئل
بتري القوا ا الكو ية أل ك ارركا يا ..
قإليب ال يردق الوالدة األوىل أو مبههوم الزمأ و ال يدرك !
أُومأ أن اص سان وليد يظة ررية ,زم ُ الإلحظة اليت و فيها أما مكا فهو
أفكاره.
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(ايا قلتي)..
عيداً عأ الهإلسهة و قريباً مأ واقع ات أعقد م ها أكتا:
أيا قإليب...
العظ ا ال خيرجون مأ طفون أمهفاعف عظ فا  ,لطارفا كفان ورا كف عظفيف
قرة دأت كسرة هس و ظروف قا رة ب يا ارر مأ شدعا ك فا يف يا
الإلها الزجاج ل بدأ إعادة بقكيإل !
ا يا قإليب لإل ر خياريأ ال نال ي ا...
اخليار األول أن يكتئا ,أن يإلعأ حياب وسواد ا القامت!
أما عأ اخليار الما حب فهو يت حور اجل ون
اجل ون مأ ال وع ال ن أحب ه أن تها ل حد اجل ون ,ليس ج ون العقف الف ن
عرف

اجل ون هبدف ا وأحالم ا
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أن تحد مع حإل ا ليربح جز اً أساسياً مأ حياب ا
أن يكون أمإل ا خبالق ا ال بقو شا بة وإن قهر ا مأ ك ما حول ا
أيا قإليب..
صففدقين أن اصميففان ففاج نففف ايففدف والهكففرة ففو الك ففز الففدفا الف ن طارففا
ال ا ع ومل جيدوه
اع ر ف يا قإليب..
إن ظ وا تهكري ف السا د أن الك ز الم ا و سبا ك مأ ذ ا ,فه ا مع ن
الك ز عإلن كربحب األرضية!
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م
ه
(لكن لا)!..
أيا روحاً حإلفل ف ا اجلسفد فأعطتف ارعفا حب الر ا يفة ,زرعفل فيف الضف ري
وأيقظل البررية ,مأ ذا ال ن يعيدك لطهرك األول ل قا ك األول؟!
ما إن حي الإلي أفتش ا خباياك لعإلحب أكتقهك لك ك لتز عسري!
ما مأ شحب يقهيك ,ما مأ شحب يعيد الروح روحاً والقإلا قإلباً ..قضل
عإليك شياطا أفكار ا !
شياطا أو ام ا وسإلبيت ا !
شياطا أط اع ا!
غدت أرواح ا كقا

يا س جيإلس عإلفن حاففة الطريفق قفد أضفاع كف مفا

ميإلك كان يقتإل فقم أن يإلعأ القدر ويقتف الد ر ,وأن يقع الإلوم عإلن ال ا
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والقدر ك مقكإلةٍ حتر ل ويإلومهف عإلن أتف السبا ,يريد السعحب ورا
رغباب و أ ا يت فقم وأن بكون الد يا طوع أمره بدور عإلن حسا مزاج !
أسهاه أن ذاك القا

مرآة لك م ا ,جا ب ا احملبم اليائس

لكأ مهالً...
ليتحد ك جا ا م ا عإلن حدى لعإل ا ههف و هسر ك طرف
الطرف األول و ل س ي ال هس أما الطرف الما حب س س ي الروح
 قالل ال هس :إ القدر مأ ير ع حب ف ا لفو أن قفدرن جيفد لك فل أيضفاً جيفدة لكفأ
ا اررري ,ليس يدن ما أحاول مفأ أجإلف  ,إن القفدر خطفة مسفرية ال
إرادة يل فيها ولسل مأ أص عها راذا السعحب إذاً ؟ سأظ مرباحة.
 -ردت الروح قا إلة :

16

أيا هس إ ا حنأ مأ ر ع القدر فهو ليس حت ياً ارع ن ال ن قإلتي لكفأ
اج بعاىل كتب أل ف يعإلفف مفاذا سف هع فهفو عإل ف الالمت فا حب يعإلفف طبيعفة
هوس ف ا لكففأ لفسففف أصففبح القففدر قاعففة عإلففق عإليهففا أع ف ار فق فإل ا
وكسإل ا !
قالل ال هس غري مقت عة :
قإلل يل أيها الروح إن القدر ليس قاعة !
إذن فسرن يل ما ذ يب إن وقعل مريبة ال إرادة يل فيها و الكفمري الكفمري
مأ األممإلة يا قويل يل

أ ا مأ اخيت

ا أيضاً ؟

ومأ العاق ال ن خيتار اررا ا !
أردفل الروح قا إلة :ال لسلِ خمرية

ا لك ها اخلطفة اصييفة لياتفرب اج هبفا هوسف ا كيفف

ستتررف.
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 ردت ال هس سارية :و

اجة الختبار هوس ا ؟؟

اج عإل

أمل بقويل يل أ يعرف طبيعتها ؟!
 ردت الروح مبتس ةعف الشك

ف ا سفبحا يعإلفف مفاال عإلفف و فو كف شفحب عإلفيف لك ف

يكقف ل ا حنأ عأ هوس ا ليكون يوم القيامة ايكف الهاص والعدل فقفد
رأت ك هس ما حب عإلي فإما اجل ة و إما ال ار وال يظإلف ر ك أحدا.
 ال هس:ال ار!
أمل بقويل يل ذات مرة أن اج رمحأ رحيف!!
ردت الروح :
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إ ك لك فا ح ا سبحا عإلن األراضحب والس اوات أراه عا
ك رضيع ا تسامة ك يتيف جارَ عإلي الفزمأ نفف كفان اج مفأ مسفح
إلطه عإلفن قإلبف  ,أراه فان األم عإلفن طهإلفها واراإلوقفات كإلفها عإلفن
عضففها ,معزوفففة موسففيقية أطففرب القإلففا لسف اعها ,لوحفةٍ ف يففة
متق ففة ,كف مففا أرى اجل ففال أجففد بهاصفيإل رب اجل ففال ,كإل ففا أرى
الإلطف أرى ا طياب الإلطيف.
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(كن لتقسك عويا )

بتإلهل لك اجتاه ج و اً وقاالً ,شرقاً وغر اً فتجفد اليفأ ميصفداً فك
بباغت لتهرب م  ,رمبا حتاول التهفاخر أمفام ال فا وإظهفار هسفك مبظهفر
السعيد ال ن ال ي قر شحب  ,بسعن جا دا لتقتين ك جديد ظ اً م ك
أ ك هب ا بزيد رصيد قي تك ,لك ك ع دما جتإلفس مفع هسفك بفدرك
مدى قاشتك وضعهك !
بت ن أن يدع ك أحد ف ,أن يقول لك آم ل ك و قدرابك عإلن حتقيق
أحالمففك و عي ي ف ظففرة أم ف  ,فتسففعن جا ففداً لإلففتاإل

مففأ فراغففك

وبإله راكضاً لتحقق حإل ك الف ن راودك يومفاً وبقفول لفحفد ف :آم فل
حب و لأ أخ لك ,لك ك بهتح عي يك لترحو مأ حإل ك اجل ي
بتإلهل حولك لتبح عأ

ا القا
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ا!

لكأ مهال!..
مل ببح

عيداً يا صديق ؟

كأ ل هسك عو اً ,كأ ألحالمك داع اً ,ال ب تظر أن يأبحب مأ ي مأ إل ك
فرمبا لوت وأ ل ب تظر!
بف كر حديمف عإليف الرففالة وأفضف السففالم أن العبففد يسففأل عففأ أر ففع مففأ
ي هف :
(وعأ شبا في ا أف اه)
آمأ هسك وأكتا إجا تفك عإلفن ف ا السف ال سفعيك جا فدا لتحقفق
ذابففك وال ففأ إن فقفإلل ال بيففأ فاحملاولففة أفضف مففأ الركففون وا تظففار
الدعف مأ أحد ف فرب الس ا ا ا موجود بوك عإلي نف اسعن.
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(رسالة قلت)

رسالة قإليب اليوم أكتبها الساعة ايادية عقر مسا اً..
بعإلففف يففا إيففحب أ ففين لسففل هففأ يهت ففون فالزمأ ف وأجففزم أ ف مففازال أعقففد
التساؤالت عقإلحب !
و لكأ..
الك يظات ال د أن ب رخ وكفان أمجف مفا ع فدن أن أؤرخ يظفات اص فس
عظ تك وقر ك
بعإلف يا إيحب الرحيف..
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القعور ال ن داخف فف ادن أكفرب مفأ أن يوصفف فروف األجبديفة احملفدودة
بإلك لكأ مأ ار كد أ ك عظ تك ب رل لقعورن و ا مفا جيعإلفين مط ئ فة
عإلن الدوام.
حنأ مع اج عز وج لس ا اجة لفجبدية..
حنأ مع اج عز وج لس ا اجة لإل طق..
يكهحب إحسا القإلا أن يوص رسا إل
فففإ حب يففا إلف الكففون ال أزال إ سففا اً مففأ ورق أمففام عظ تففك ال أجففد مهففردات
بإليق!.
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(حديت فواذ)

رفعل رأسحب عاليا حنو السف ا  ,مهسفل مهسفاً ففال داعفحب لرففع صفوبحب أو
ا تظار اج عز وج ليس عين فهو أقرب إيل مين ,إيحب أر حب جربك فإلف أ سن
ما طق قإليب يوماً ,ك ل قد عا دبك م س وات ليسل بعيفدة أال أرى
مكسففوراً إال أحففاول جففربه أو حزي فاً إال وأحففاول إسففعاد قإلب ف لففو كإل ففة أو
ا تسامة صادقة رغف ف ا اخلفراب القفا ع داخإلفحب كف ذرة فحب بمفق رمحتفك
لكين اآلن أحتاجك فبعض مين عقف!
إيفحب أ ففا سففهي ة

ففرك أيفأ بقففا رياحففك بأخف ا وأ فا راضففية كف مففا

مضن وما ميضحب وما سي ضحب حتن أن كان التفرق فهيهفات أن يكفون لإليفأ
مكان حب !
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إ حب و حتن آخر هس حتن و إن غرقفل سفهي يت ,سفأنق أ ف

قفاع البحفر

سأرسو عإلن ك فز رمحتفك ارهقفود ع فد البقفر م ف ضف ري و رفف إ سفا ية
عام آخر عهد صدق مر عإلن

ه البقرية.
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(حبر الالم)

يقولون األمل ير ع اربدعا ,لكفأ ولفدت يل جتفار حب أن اجلفرح لفيس الضفرورة
أن ي زف دماً ,أحيا اً ي زف أحرفاً..
لففيس مففأ ايففرن أن بكففون دموع ففا ظففا رة لإلعيففان ال لإل قففر ا وال لإلتر ففا ,
بكهي ا أوراق ا اربإلإلة الدمع و حنأ كتا !
حنأ مأ كتا رب األمل ,حنأ مأ رون أوراق ا دمعاً ساياً قب ك
ص فديقحب الكتا ففة ليسففل ط فض ففرا ف

 ,يفا

ففحب سففبيإل ا األاففن ل ففزف مففا

داخإل ا! مالذ ا م أن بعإل ا أال ظهر ضعه ا إال ج عز وج جالل  ,حنأ
يا صديق كتا ة آالم ا قوى حا زفها ! فتقهد ل ا األوراق وحد ا مفا ال
يعإل أحد عأ سرا ر ا..

26

(متاجاة)

أن ب ففاجحب مففأ ال بففرى وال بس ف ع ,أن بضففع جروحففك عإلففن أعتففاب رمحت ف
راجيا م إصالحها.
أن ببح

ا الكون القاسع عأ مظا ر رمحت اليت جتإلل فيا ا ك

شحب .
أن بتوه ارسري ويت رك الضياع !
فتسعن..
فتبح ..
فتجد..
فتحا..

27

ببتعد بارة ..فتسعن جا داً ألن بقيب مرة أخرى
ب رل فتس ع معزوفات كو ية مد قة ..فتتأم احماً عأ إشارة !

28

(كب رب واذرك ت)

م س وات مضل مل أكأ أعحب أن ايياة شبكة مأ التعقيفدات ال ب تفهحب ,أن
ال ا ليسوا كقارية روميو عهفد األصفدقا وال كقارفية حف ا الفيت
بسعن لتساعد مأ حويا !
كربت كالق اص يردد:
و خيال أ ي

األحالم..

كهتاة ايياة أم أسري و أاع صوباً داخإلحب يردد :
ال ببايل فستقهن اجلراح وظالم الإلي لأ يطفول وا رفيت كف صفباح لرفوت
األع اق يقول "سرين يا فتابحب"
كا ل عقول ا أصتر مأ أن بعحب أن

ه ايياة بضف اخلري و القر !

29

لأ أقول أ حب كربت و أدركل أن ا ترار اخلري ال يكون دا ا,

مبرور الوقل

زاد إميا حب أن ايق يوماً سي ترر و إن طال الباط !
أن اييففاة معقففدة فع فالً لك ففها معقففدة

سففاطتها ,وأن الرففوت ال ف ن ك ففا

س ع كان حقيقيا!
كان صوت قإلو ا اليت بأ ن أن ليتفها اييفاة  ,بقفف عإلفن اصفية ايإلفف بفردد
روت مإل ه األم :
(" ستسإلف لكأ ال ما دم ا أحيا رزق ما دام األم طريقا فس حياه ").
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(لعلها)..

ك حإلف ضا ع
ك عمرة طريقك لإلوصول
ك عجز..
ك حرية..
ك قإلا قسن عإليك و ب ك !
قسوة األ ..
ضياع ال هس..
لعإلها كا ل مجيعها كسات قإلا لتستهيق وبعود إىل اج !

31

لته ففن حب ف فهففو ارإلجففأ الوحيففد سففبحا وإن بعففددت أمامففك ارالجففو
ارزيهة.

32

(لحظة يامل)

إيحب..
ارسري دو ك كئيا جداً
ايياة مبحض ذاعا ببدو كهإلف رعا قديف
أزقة معت فة كئيبفة كف مفا فيهفا خميفف ,حتفن السفكون استقفعره كافوف و
عديد !
ختيإلل ايياة لإلحظة دو ك كف حب خميهة !
أحسسل قإليب حبك و إميا حب ال ن ال يإلون شحب ك.
و أخرياً..
عاد ال ور لإل قهد !
33

ات السكون بأمالً عظ تك
ات فرصة الستقعار فيض لطهك
عادت ايياة حياة
و عدت أ ا اص سان.

34

(اطمئن)

يرى اج مهك خإلفف ا تسفامتك ،كفال ال يرفدق زيفف ضفحكابك،
يرى مك ون حروفك ال ظا ر ا ،اط ئأ حاشا أن يكون ممإلهف!..

35

(ايقدني)

إيحب العظيف..
ع دما أحد عظ تك ألتهل ال إراديا لإلس ا إىل اركان الف ن بتسفإل م ف
أشعة الق س أل ك إل األم
يا إيحب ذ يب و إسا بحب ال بضرك فأ ل غين عين
لك ها بضر حب يا رب بضر حب !
البعد ع ك قاب يا رب !
لففر األيففام كأتففا سف ون ,اصحسففا ارر ففف الطهففويل داخإلففحب غا ففا وكففأ ين
حجر! أيق حب مأ نبابحب أرجوك ساعد حب ,قد ي آخر ج اح ك ل أمإلك.

36

(وهو يتولي الصالحئن)
سا ر

ا الطريق أ ل ,أ ا ,ف ..

خي قفكَ زحففام اييففاة ففتجإلس وحيففداً بتهكفرُ في ففا سففبق يظففة خإلففوة مففع
هسففك ال أشففااص ,ال بك ولوجيففا ,حتففن ابهففك احمل ففول أ عدب ف ع ففك ال
بريد أن يزعجك أنُّ شا

ا الكون..

الساحة خاليةٌٌ اآلن إال م كَ ..أ ل رفحبة أرفك ودمعفة لطارفا جا فدت
أمففام ال ففا لتحبسففها لك ففها بباغتففك وع فرب لتهففك قيففد ا كإل ففا غففدوت
وحيداً ,ع س

هسك أيأ األمان !؟

ستتابم حت اً زحامِ ايياة ف ا أكمفر بقإلباعفا وبقإلفاَ أ امهفا ,سفتطح ك
آالمها و بيك دوهبا آنار ا عإليك!
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لك ك تاية األمر ستدرك يا صديق أنَّ الما ل

ف ا الكفون واحفد فو

اج عز وج جالل ..
أما ما عدا ذلك فهو قا لإلتبدل !
أما ما عدا ذلك فهو قا لإلتتري !
بفف كر دا فففا أنَّ قواعفففد اج كو فففا نا تفففة لكفففأ إذا أحبفففك حتفففن القفففوا ا
الهيزيا يففة حتففن القواعففد سففيبديا لرففايك ك ففا جع ف ال ففار ارإلتهبففة ففرداً
وسالماً عإلن سيد ا ا را يف..
ع دما ببدو لك رحإلة حيابك قد أظإل ل وا طهو شعاع ال ور داخف قإلبفك
..
ك بإلك الس وات اراضية كان قإلبك يدق ويدق
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ظ ت عإلن قيد ايياة لكأ أول م عطف اكتقهل أ مريض م زمأ..
مريض خبوف مأ ارستقب  ..مأ غهإلت  ..حتيطف الظإل فات ففال يكفادُ يفرى
ال ور!
بإلك الإلحظات ب كر سيد ا يو س عإلي السالم و و قا ع ظإل اتٍ نفال
ظإل ففة البحففر ,ظإل ففة طففأ ايففوت ,و ظإل ففة ضففياع  ..لكففأ كتففا اج ل ف
ال جاة ل مأ ك

ا..

أال يكتبها لك ؟!
إياك أن حتبس دموعك ,إياك أن عزمك سإلبيتك و ب مل قإلبك اجل ي إ أما ة
اج لك فحافظ عإلي قياً طفا راً ,أذرف كف مفا ختبئف ُ داخإلف فا يفدن اج
عفز وجف نففف اجيف أن يكفون معففك ,اجيف يففا صفديق كف مففا أوبيفل مففأ
ضعف نف ا طإلق لإلحياة ك ما أوبيل مأ قوة.

39

(اتها العاصقة !)

دعين اسألك..

ب مأ رسا اج عز وج لك ؟

بقول يل عف التأكيد !
أ اغتك مرة أخرى س ايل..
ببح عأ رسا إل

األحدا اليت حتر لك ؟

دأت اآلن بتأم ..
بت كر كف مأ مرة شتإلتك ايياة وآالمها..
فتهز يل رأسك افياً..
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ل رجع سوياً خم الزمأ و تهكر ..كفف مفأ عاصفهة اجتاحفل قإلبفك..
اقتإلعل كف مفا قإلبفك ك فا بقتإلفع األشفجار الراسفاة ,كفف مفأ مفرة دمف
اليأ ك ا عدم أشد الب يان ,ك ل بظ ها ال هاية !
لكأ عد مرور الزمأ بكتقف أتا ما أزاحفل إال كف سفحب

قإلبفك لتفبين

مكا و بتر ما و أمج ..
أال برى معحب أن األحدا اروجعة حياب ا حب كالعاصهة لاما ؟
اج يففا ص فديق يرس ف ل ففا أحيا ففا مم ف

ف ه ارواقففف ل عففود إلي ف  ..ل عففحب

أخطا ا ,حا يرى الظالم  ..التكرب ..التهإلة ..قد ابو أكمر ما ميف ف ا
القإلا..
حنأ يا صديق ا ايا و اآلخر اجفة إىل ممف
جديد!

41

ف ه العواصفف لتب ي فا مفأ

(لكية الله)

لك اج..
مجإلة لأ يهه ها الكمري ،فالكمري يا ين جرفتهف ايياة!
مهس يل هب ه اجل إلة عجوز عإلن أ واب عام الم ا ا ،ل ا تسامة ال بهفارق
وجه ال ن ق ت الس ون وقضن التعا عإلي ..
دت عالمات التعجا بتزو مالطحب نف أردفل قا الً:
كالمك مجي يفا جفد ،لكفأ اعف ر خاليفا عقإلفحب الهضفويل فقفد رأيفل فيهفااختراراً لم ا ا س ة قضفيتها ،و أ فا شفا
فه لك أن ب مر عإلن

أحفا فهفف مفا ورا الكإل فات

ا القاب العقريين عضاً مأ حك تك ،لعف كإل ابفك

يا جد ب ق حب فأ ا دوما أخطو الطرق ،فالطرق فا متقفاهبة القفك لكفأ
ك م ها يوصإل ا لوجهةٍ خمتإلهة ،أليسل بإلك لع ة التقا !
42

و ما لقباب ممإل ا مل يتإلف عقويف الوعحب عد أن يهرقوا؟! زد حب يا جد مفأ
كإل ابك فوج إن الكإل ات بقهحب ..
 يا ين إن اختالف تايات الطفرق رغفف بقفاهبها الف ن بظ ف لع فة ،إ فليس هب ا

و غاية خإلق ا عإلن

ه األر  ..يا ين إن الهرق فا

ع إلففا متقففاهبا أحيا فاً يكففون ال يففة ،إن حسف ل حسففأ الع ف و إن
سا ت سا  ،إياك و عدم التإلهل ي ه التهاصي فهحب مأ حتفدد تايفة
الطرق اليت سفإلكها ،فهف كفان الف يأ ضفإلوا ميإلكفون سفيارة بقفود ف و
إلحظفة خاطهفة مفأ مسفري ف الطريفق الرفحيح وجفدوا أ هسفهف
طريففق خمتإلففف ففدون إرادة م ففهف؟ أم ففحب كا ففل بهاصففيالً  ،احنرفففوا
شففيئاً فقففيئاً عففأ الطريففق و ك ف مففرة كففا وا جيففدون حجففة وا يففة
صففترية ،حتففن ذ بففوا أ هسففهف إىل طريففق غففري الف ن كففا وا يقرففدو ،
أضاعوا أ هسهف تهاصي صترية ال ي تب يفا مفأ مل يكفأ قإلبف فو فور
طريق فاألضوا التقإليدية مل بعد ب هع يفا فين العزيفز ..أمفا عفأ مجإلفيت
43

"لك ف اج!" فسففأعيد ا عإليففك مففراراً و بكففراراً فف ف اج ال ييكهففف
يضإلون مأ دون أن يرس يف إشارات عإلن طول الطريق حتف ر ف مفأ
االلتهات ي ه ايجج الوا ية اليت ختدعهف أن جت يف الطريق اآلخفر
لي حرفوا إلي شيئاً فقيئاً و لي قإلوهبف إلي كفحب ال يقفعروا ,فيف بوا
ل مب إرادعفف ..القإلفوب يفا صفترين برفبح كالق اديف إن مالفل إىل
رب العزة ج جالل ست ري لك الطريق و بههفف كف الرسفا الر ا يفة
طريقك ،اعإلف أن اج دوماً معك ،إن ضإلإلل يرس لك إشاراب
 (اليت رمبا بكون عإلن شك ا تال ات) فقم لتعود إليف  ،ال بقإلفق اج الييك أحداً ،فاحرص عإلن ق ديإلك مقتعالً يا فين لفيى عفا رفريبك
ك إشارة..
لع كالمحب

ا إشارة مأ اج لك.

44

(غ يرق)

بترقين الد يا ..في جيين رب

ه الد يا!

بإلفُ أغاليا حول ع قحب فيأبحب لطف اج ليهكها عين.
خت قين خت قين كأتا لون مأ ألوان اجلحيف اربهف! وما اجلحيف ذاك إال ُعفدن
ع ك يا إل

ا الكون القاسع ؟

ال ار ال ار ا ا داخ داخإلحب فه يل قرب يطهو

ا الإلهيا؟!

يل مأ حا خالقحب ريا؟
رب األكوان ،رب ايا ،دوماً ا ا قريفا ..ا ظفر داخف شفتاف قإلبفك
سففتجد طبت ف

أع اقففك ،العيففا في ففا يففا ص فديق! عففاود لإل ففرة األلففف و

الم ا ا البح عأ فطربك األوىل ،إياك و اليأ فرحإلة الف ات طويإلفة جفداً

45

ال جييففد ا قإلي ف الرففرب عإلففن أن ي ففال الم ففار ..كإل ففا بعبففل امهففس يابي ف
العقق داخ ف ادك.

46

(صيدوق الاسرار)

ك ا حب حياب ا ص دوقٌٌ مإلحب األسفرار أسفرار غيبيفة رُمبفا حفانَ الوقفلُ
الكتقافها لكفأ ف هِ ارفرة ايفالُ عكسفحب فاكتقفافها و كَقفهها فو مفأ يفأبحب
إليك دونَ أن ب اَ إلي  ,بتقإلاُ األحدا كأتا ساعةٌٌ رمإلية..
ك ما ا تهن وقل ب قإلاُ لتك َ جرياتا ,ارتحكفُ هب هِ الساعة و جرياتفا
و ربُ العارا ..أخنفاف و فو يفتحكف ياب فا ؟! ال مكفانَ لإلافوف معف
رمبا اكَ أمل مأ قسوة مرور ا فقم!
ياصديق ..أحيا ا بكونُ األحدا كالرم ِ الساعة وأحيا ا أخرى ي قإلفا
الرم ال اعف شوكاً ال ي ه إال وييك ورا هُ جرحفاً ال يسفتطيعُ جفربه إال اج!
روح ا م سبحا كطيف رمحة يتجإلن عإلفن قإلو فا يعي فها و مفأ نفف يقوهبفا
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،يقإلا األحدا لراي ا! {وال ع فوا و ال حتز فوا و أ فتف األعإلفون إن ك فتف
م م ا}

48

(ترياق القلوب)

يتجإلففن اج عإلففن ف ه األر

ك ففة معقففدة جففداً ..رغففف بعقففد ا لك ففها

م ظ ة.
ففرى ايففد فحسففا و يففا ليت ففا ههففف مففا ورا ه مففأ معففا حب ,يففا ليت ففا قففون
رريب ا ل هك شيهرات اصشارة اصيية..
 و كيف ل ا أن هكها!؟القإلا و مع ُ البررية.
 و مأ أيأ بأبحب البررية ؟إن م بع برياق القإلوب ف ا فو اصميفان و م بفع اصميفان فو حفا اج بعفاىل و
مجيع خمإلوقاب .
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(ق برك)

إيحب أبدرن أن ايياة دو ك حسافة أن س يها حياة ,إتا أشب هإلف رعفا
ق فديف ذو ألففوان ففاأل يض و األسففود ا تففة كئيبففة ميففر ففبم حففامالً مع ف ك ف
مقاعر اخلوف مأ ارستقب و مالحقة اراضحب ,شبح مكفون مفأ كف شفحب
خميف يطاردك !
بأبحب األحدا كالوحوش لت تزع أشال مأ روحك ,لتعيش فال مع فن ذا بفا
إىل الالمكان ,وأما عن زما ك فالعقارب فيف بفركض دون أن بفدرك أن مفا
ميضحب و ع رك ,و ع رك ون أ ل!
قر ك إيحب مازال ارعجزة الكربى زمأ مل يعد في أ بيا يأبون ارعجزات!
حبك إيحب طاقة روحية ا إلة ,مسفك ة جفداً ك سف ة ر يفع لفر عإلفن قإلو فا
فتهديها الرمحة.
50

(خف حبري)

إيحب..
أميكأ أن أكتا رسا إلحب إىل عظ تك ر يت؟
فال بكاد الكتا ة ب زف ك ما حب ,أ ا اليت أعتدت أن أ زف وجعحب حروفاً
يأ ن يا إيحب ما داخإلحب اآلن أن ي زف!
خي قين الر ل يا إيحب ووحدك القادر عإلن برمجة صف يت و شفتابحب ,رد فحب
إليك أحبك.

51

(الي كل متعت)

{حتن إذا استيأ الرس وظ وا أتف قد ك وا جا ف رر ا}
إىل ك مأ أبعب ف داخ ايقا ال يدرن في أحد سواه..
بإلك الإلحظة حتديدا اليت بظأ أ ك غرقل ،أن كف شفحب ا تفهن فتجفزم أن
الستا ر ستقه لتعإلأ تاية العر ارأساون ييابك ،قطة ال هاية ستإلوح أمام
اظريك قحب فقم أن بت ض عي يك وبأخ هسك األخري!
بإلك الإلحظة حتديداً سياإلق اج عز وج فرجاً.
لعإلك اآلن بت هد مردداً و مأ أيأ؟؟
مأ حي ال بدرن سيأبحب اخلري أمل خياطب فا عفز وجف ويقفول ل فا {لعف اج
حيد عد ذلك أمرا}
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بعففيش الكففون ،اجمل وعففة الق سففية ،دففرة درب التبا ففة ،األر  ،وط ففك،
حيففك ،م زلففك ،غرفتففك الرففترية الففيت بكففاد بسففعك ،أ ففل وقإلبففك الرففتري
ايزيأ..
أيعجز قإلبك اج؟ أال يقدر عإلن جربه؟
إلن واج يقدر فقد أزح الرارة عأ قإلبك وردد:
{وال بيأسوا مأ روح اج إ ال ييأ مأ اج إال القوم الكافرون}
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ي
ن
ط
ف
ف
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غ
(لا ي ن رك)

إيحب العظيف يا مفأ ال مهفر م ف إال إليف سفبحا ك ،لطارفا بسفا لل إن كا فل
حروف األجبدية بكهيين ألكتا ع ك فترقفل صف يت م د قفاً فالرف ل
حرم اجل ال مجال!
الر ل حضربك يهيض القإلا ارعا حب اليت ال بدركها الكإل ات..
لطارففا كا ففل اييففاة بتاففبم ففا بففارة ،بوقع ففا بففارة أخففرى فف ظأ جبهإل ففا أ ففك
بركت ا !
نف سن أ ك زججفل فا مواقفف شفتن لكفأ رمحتفك أحاطت فا مفأ كف
جا ا ،فترقإل ا األحدا واألشااص ل عود إلههة إليك.
كالطه التا عأ أم  ،ات مقتتاً حتن وجد ا!
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إيحب كأ معحب قبع ايتك بتدو د يا ا ج ة ،فاجل ة ع دن حبك ،و جه ف خإلو
القإلا مأ عققك ،إيحب أرجفوك ازرع قإلفا كف خمإلفوق حبفك السفرمدن
فال ن يعرفك ال ي طهو أ داً!.
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(رسالة روح)

كيف ا دأ؟
كيف يل أن أربا ما ببعمر مأ أجبدييت الر ا داخ

ا اله اد ؟

الزلل إىل اآلن كإل ا قرأت عأ جاللفك فدأت دقفات قإلفيب التسفارع ،ظهفرت
يل كأتا بت بأ قدوم حبيا عد طول غيفاب ,لكفأ أدركفل عفد جفز مفأ
الما يففة حسففبت أطففول أ ففحب أ ففا الففيت اقي ففل م ففك ,أل ففك وم ف األزل قريففا
ديا ,و أ حب م األزل عيد ع يد!
أحبك جداً و ال أعإلفف رفاذا صفدقين أل فن لفو ك فل أعإلفف لعإلفحب أسفتطيع أن
أطهو ار عقإلحب!
فل كالطهف الرضفيع الف ن يبحفر عإلففن مف سففهي ة حولف أسففرب  ،لكفأ عففد
مدة..
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غرقل السهي ة ،غرق األ  ،غرق األمان!
أصبح ظإل ات البحر وحيداً ال دلي ال إرادة!
يا عظيف ارإلكوت ك ل دوماً لف الفدلي ك فل لف اصرادة ،وحفده أما فك كفان
مأ أ ق ه.
ك ما حب مأ خوف ,ك ما أوبيفل مفأ ضفياع أحبفك يفا إلف الكفون جف
جاللك.
مأ  :التا البعيد.
إىل :اج عز وج جالل .

(معايبر معلوطة)
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غريبة بإلكَ ارقاييس اليت حدد ا البقر ,ال أظ ها الرحيحة!
حت اً إ ا رى ظا ر األمرِ فقم  ،ال دخ األع اق...
لو غرق ا بهكراً مك ونِ الياب لوجد ا عاراً آخر فيف مفأ هالفك ايقفرات
الكففمري ،ج ف ور ل بابففاتٍ مت وعففة بعطي ففا خمتإل ففَ الم ففار و األوكسففجا أن
ايياة!
كُ ا س جدُ مفا عفد اييفاة أيضفاً ،لفو بع ق فا وحإلإل فا الكتقفه ا مفواداً عضفوية
جلم حتإلإلل ،م ها اييوان ،م ها اص سان ال ن حتإل ميا وحإلي اليت كا ل
مرصعة ال ا والهضة ،أكمر ف مات ودفأَ حإل العظيف مع !
مازالل فكرة ارفوت وبفركَ كف شفحب دافعفحب الوحيفد واألساسفحب ايرولفةِ
ورا حإل حب ،مردرُ التهاؤل أ ُ ال شحب دا ف ،أخ مع فا أع ال فا فحسفا
أن األحالم اليت حنققها ال أحالمَ ارقا ر !
58

(ياية في ط يرقة الي لله)
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كأ ا ولدُ عفدة مفراتٍ اييفاة ،لگفأ ف ه ارفرة حقيقفة ال دفازاً ،كف والدة
بكقف ل ا كف كُ ا أمواباً قبإلها ،ححب ليسَ حب!
لگأ يا إيحب مأ ي تظر الوالدة ارمح ُ مأ ع ابِ هس أرجوك أرجوك!
قد اتَ كاجل ا

طأ أم ي تظفر منفوه ليولفد ويإلقفن أمف الفيت أحبفها دونَ أن

يرا ا..
جا ت إشارة!..
ولد مرة أخرى..
لك مل يإلقن والدب رغفِ شعوره هبا مع

كُ حا

اتَ با هاً طرقاتِ ايياة ال مرشد ،ي تظر وي تظر
و ما اَ الوقتا بي  ،غرة!
بارةٍ حرية وبارةً أخرى أم !
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و ال يدرن

سيأبحب مأ يدل ؟!

وإن کان اك فه سريشده كعامل يدل عإلن الطريق مأ نف ي ا!
أم سيكونُ عارفاً يدل و يأخ يده لي قوا سوياً ذاك الطريقً؟!
فهو قد مقن ذاكَ الطريق مأ قبإل و كا دَ مفا كا فدَ مفأ اررفاعا وسفيعإل
كيفَ جيتاز ا ،أم يا برى سيك ُ الطريفق وحفده متبعفاً رفي
يوماً..؟

(ولاذة اخري)
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ال فور ليرف َ

الزلل ال أُومأ أن اص سان يولد مرة واحدة ال غري! عف إتا والدة واحدة عد بسع أشهر مأ الع ا خنرج ل عيش حياب فا و مفأنف يأبحب اروت كهاك را !
الف ن بتحففد ع ف ففو الففوالدة البيولوجيففة ,حقفاً إتففا حتففد مففرة واحففدلك ين أقرد الوالدة الروحية،

بسا لل يوماّ حا تتري فجأة و سعن ماً

عففأ مففا يرضففحب أرواح ففا عففد بقففتت ا عيففداً ع ففها ..تففدو أشففااص هكففر
خمتإلف ،قإلا متسامح قحب مفأ كف درن قفعر أرواح فا قفد حإلقفل عاليفاً
حي ارإلكوت ..و ما

ا إال والدة جديدة ألرواح ا؟

بسا لل يوماً ,حا تفدو عيفديأ عفأ خالق فا كيفف قفعر أ فا أر
عيففدة غففري ف ه األر ؟ أر خي ق ففا القطففون عإليهففا فففال عففاد قففعر إال
ارعا اة!
أليس

ا موباً غري اروت الهعإلحب؟!
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حنأ يا صديق حنتاج إىل والدات روحية عدة خالل مسرية حياب ا لعإل ا ر
إىل والدة ذات ربح عد ا يقإلا مال كحب وحنا اج أكمر!
حنأ يا صديق أدرا ا ف ه ،فأدران فكر فا لفأ سفتطيع الوصفول إىل حقيقفة
أ هس ا ,أال إتفا سفر مفأ أسفراره بعفاىل ف فا زالفل مه ت فا أن قيهفا مفأ كف
شعور وفكرة سإلبية ..لعإل ا يا صديق يوماً عحب قإلب ا ال أُذ ا مع ن الف هس
ارط ئ ة!

ع
ل
م
ت
( ي)

خالقحب العظيف..
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أرجوك عإل ين كيفف أقفوى عإلفن األيفام ،كيفف استقفعر حبفك وسفم هفرات
ه ايياة ،مد حب البررية وأيف قإليب حك ة مأ لد ك ألعإلف سبي الرشاد،
عإل ففين إيففحب األدب والإلتففة الهرففيحة ألدعففوك مبففا يإليففق جباللففك مففأ معففا حب،
أرشد حب يبك كحب ال أضيع يا عظيف ارعا حب ،و
يضيع قإلا ضعيف

يضيع مأ أحبك؟

ه الد يا يسعن ليبح عأ ايقيقة فيها؟

 ..اضطرب ..وقوع ..وبارة بدمي اجلروح..
عإلففن قارعففة ذاك الطريففق وحيففداً ي ففزف ,ال صففوت إال بففات ال فريح العابيففة
بتدو وبروح عا دة رفدى صفوت أ ي ف البفاكحب ،فتإلفوح لف ايقيقفة مفأ عيفد
ورا مقعاً وكأمنا الق س قد حإلل ضيهة عإلن

ه األر !

يتأم أ وجد ا فريكض و يركض حنو ا ،عف إتفا ايقيقفة الفيت أف فن ع فره
يبح ع ها!
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فففإذ ف جيففد ايقيقففة كام ففة حبففك جف جاللففك ،يستقففعر قإلبف ارإلطف
ال دوب حبك فإذ ال دوب جترب و إذ قإلب يعود جو راً قياً كأ ف مإلفك فزل
مأ الس ا ..
ببتعففد ع ف ايقيقففة عففد أن ذاق مجايففا وعإلففف أن احملففا لففك فففا حب عففأ كف
شحب إال عأ اات معقوق ..
فيعيد رحإلة ارسري مأ جديد ع ها ,فيجع ال دوب لتإلط ف اده!
قد كان كف مفرة يستقفعر هبفا حبفك جف جاللفك بتالشفن بإلفك ال فدوب
ويبدأ أنر فا أن ميحفن ،وكإل فا يبتعفد ع فك ببفدأ ال فدوب فالظهور دفدداً و
بعي الهساد قإلب و اآلالم..
يعود مرة أخفرى عإلفن قارعفة الطريفق لك ف لفيس بفاكحب ف كإلف أمف  ،يفدرك
أخففريا يففا إيففحب أ ففا خإلق ففا ي ف ا الرففراع ضففد كف مففا يإلففو قإلو ففا ،رففارع
ل حافظ عإلن ريقها و قيب مأ ايقيقة!..
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(مقبرق طرق)
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بتإلهففل حولففك احم فاً عففأ خمففرج ،ببحفف عففأ حضففأ لتضففع رأسففك فيفف
فتتحسس األمان وبتهو..
لكأ ك الطرق حولك متإلقفة أو حت ف الفتفة كتفا عإليهفا "الطريفق ف ا غفري
آمأ"
هسك إىل أيأ ارسري عد سدت ك

بقف مكا ك ,بت إلك ايرية فتقول
الطرق!؟

عا ريفح عابيفة فتحفرك معهفا أفكفارك و آمالفك ..ب ظفر مفأ أعإلفن اصفية
ذاك اجلب فتإل ح طريقاً واسعاً مإليئاً األشفجار العاليفة فتف ا إليف مسفرعاً
اخلطن آمالً أال جتد الفتة " ه وع الدخول"
بر فيى حقداً ا الً مأ ال ا عإلن ا  ،لعفأ ال ظفر وجفو هف ففيى
أشااصفاً طتففن يففا وجهففو ف وكا ففل مالطهففف حت ف السففعادة والبقففرى
لك ففها مل بكففأ كتري ففا ف كا ففل سففعادة أبففل عففد أمل و معا ففاة كففان قا ففد ف
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الففيقا ،بففرا ف يتبسف ون فتهففرح لهففرحهف وبسففعد أل ففك وجففدت ف ا الطريففق
ال ن يرسف الهرح عإلن قإلوب سالكي ..
بتقدم خبطوبا مبتس اً لت قحب لكأ يهاجئك عفدد مفأ ال فا عإلفن البفاب
يبكون ..بت إلكك ايرية والقإلق فقد رال

الك أ طريق مز ر اآلمفال

ع ففدما رأيففل ال ففا سففعدا و يدخإلو ف "،لكففأ يففا بففرى مففا قرففة ف ال "
ع سها عقإلك..
بتقدم طتاراً لتسأيف مفا هبفف  ,ففيى وجفو هف سفودا  ,يفردون عإليفك فربة
بت ر ا ايسرة  :مل يس ح ل ا الدخول أل ا ال منإلك الت كرة..
يعود لك القإلق دددا..
بقول

هسك "ب كرة و قد رأيل ال ا بدخ دوتا م

فتسأل عأ أن ب كرة بتحد مأ أيأ اشييها؟
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ر ة!؟"

يرد صا حاً ك :إتا اآلن ال بقيى ال بقفيى أغفرب عفأ وجهفحب و أبفركين
حسربحب األ دية!
ال بههف ي يهة ما يدور حولك..
رففا يففتكإلف ال ففا

ففا األلتففاز يففا إيففحب ال ففد أ فين حإلففف غففامض رمبففا و

سأستهيق!
يقطع بساؤالبك ور ساطع قادم مأ عيد يقول لك:
 -عف ستستهيق لكأ ليس مأ ال ن ظ ت حإل ا..

ستسفتهيق يومفاً مفأ

حيابك الد يا لتجد هسك ا اآلخرة فإما بدخ مأ اب اجل ة و إمفا ال
يس ح لك الدخول.
 لكأ الدخول حيتاج ب كرة وقالوا يل أن الت اكر ا ال بقيى! عففف ال بقففيى ..بف كربك ففحب ع إلففك الرففاح الففد يا وقإلبففك السفإليف,سإلف هسك لرمحة اج وأحسأ ع إلك..
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بستيقظ مأ حإل ك مضطر اً مهزوعاً ,لسك كأ ما و بقرب..
بت هد وبقول اي د ج كان حإل ا!
بتهكر قإليال نف بردد
حإل اً..

هسك  " :عف ستستهيق لكأ ليس مأ الف ن ظ تف

ستستهيق يوماً مفأ حيابفك الفد يا لتجفد هسفك فا اآلخفرة

فإما بدخ مأ اب اجل ة و إما ال يس ح لك الدخول!".

(هو الحت)

ذاك ال ن بروف حب
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ِذاتَ يوم ا قإلبل الد يا عإلي
ما عادَ شحب فيها يع ي ِ
قإلب ُ كان غقا يتطي
أ ررَ الد يا كإلتا عي ي
غابَ ع ُ أن ال ررَ دون ررية لتعطي
ِ بعطي ِ ک مع ن استي وراَ ايرفِ و أخهن القردَ في ِ
ك ما في ِ عجا عُجفاب بفارة يإلفوح ارعفا حب و خيهيهفا و بفارة أخفرى يعطفحب
إشارةً فيها ,اج و ايا.

(يداء قلت)

إيحب...
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أبس ع بضاتِ قإليب ،أبرى مهحب مأ خإلفِ ا تساميت؟
بقففعرُ ففرو ار زقففة وجع فاً أم أ ّففك ممإلففهف برففدق زي ففِ ضففحكابحب ،بففرى
ظا رَ حرو ال مك وتا ,حاشا أن بكون ممإلهف!
ال جتع خاطرن أشال ً مبعمرة ك فا جعإلفوه ،لقفد فاتَ شفظايا فجرعفا ق ا ف ُ
الكإل ات القاسية ,أبرا حب يا إيحب؟
وسمَ لي ِ األ وا أ اجيكَ غارقةً

ور األسن أ فادن {ليفلَ الف ن فيين

و ي كَ عامر و يين و ا العاراَ خرابُ}
آهٍ يففا رب األمف لقففد قف ين كُف شففحب  ،أمففا حففانَ الوقفلُ لتهففتح يل متفاليق
األ واب لع شيئا م ها يدركين عطهك في تقإلين!
حتن إن كا ل األ واب موصدة ،فإ حب استقعر قإليب ارهقف فيضَ رمحتك.
كإل ا زادت الكسور ازدد ا ررية ،شكراً لك أل كَ احل يل مب اجابك.
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(شتحدة)

"حتساُ أ كَ جُرم صتري و فيكَ ا طوى العاملُ األكرب"
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ف ختيإلففل يوم فاً أ ف عإلففن ف هِ األر ارهع ففة األم ف واليففأ  ..ففاروت
وايياة ..ايا و الكرا ية ..إ سان آخر ميتإلك ذاتَ فكرك وي مأ أشفدَ
اصميان بررية القإلا؟
إ سففان يههففف شففعورك ع ففدما ب ففاجحب اج ظإل فةِ ليإل ف احم فاً عففأ عففون أو
إشارة ،ع دما بقعر قفعور ال ميكفأ لإل سفانِ العاقف أن يهسفره ع فد ظفرك
لإلس ا وبد رك لتتوص مإلكوت اج مالفك الكفون ..إ سفان وعفحب حقيقفة
ه ايياة ك فا وعيتفها الضفبم وأدرك أ ف "مفأ بفراب إىل بفراب" فأضفحن
يبح عأ رسا اج ك شحب يراه نف أصبح يرى اج كف موقفف قفد
جتإلن رهاب ِ عإلي ا ,فال بدرن ما خيطر ل لكفأ حت فاً سفيقولون ع ف د فون
ك ا قالوا ع ك ..و و حت اً لأ يبايل كالمهف ك ا مل ببايل أ ل!..
سفففيكون لف ف ُ موقهف ف اخلفففاص ارإلفففحب الروحا يفففة يتبعهفففا العطفففف فتُكإلإلفففهف
اص سا ية ،لاماً ك ا كان موقهك أ ل!..
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رمبا وَجدب  ،رمبا سفتجدهُ الحقفاً ال أدرن ،لكفأ بأكفد أ ف حت فا موجفود
قعة ما عإلن

هِ األر .
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أما عأ ذواب ا فالد يا ال سبة يا مرآة  ،كُ ما داخ ال ات ي عكس عإليها
فقد خإلقها اج ل اتربَ ِها هوس ا ل كتقف خبايا ا ومأ نفَ ار تهن.
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