املقدمة
حّت أجد شهوة الكلمات،
إىل عنقي الذي حيمل رسائل مل تصل ،كادت ختنقه لكثرة األمل ،ونزفت كثري من احلروف على قليب ،ى
فكل مرة تسقط مين رسالة أجدها بني أانمل القارئني ،أستحوذ نفسي من بني تلك السطور ...
ى
إليكم بعض من حكاايت رسائل مل تصل وصوت معلق على حافة اهلوامش البيضاء احململة ابملشاعر اجلياشة واخلواطر الوجدانية ،والرسائل الرقيقة ،فقرأها بتمعن
صفي..
وعقل ى
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دمعةُ الشوق
صباحا:
الساعة ١:١١دقيقة
ً
ى
وردتك رسالةٌ من صديقيت :
َ
أجلس عند املقعد اخلشيب املُحاذي للسالمل"..
"عزيزيت  ،أرجو أن تكوين ما زلت مُستيقظة ..أريد أن نتحدث ،أان يف اخلارج
ُ
تلقي الرسالة ،وذهبت حنو صديقيت
ُ
خرجت من غرفة ى
السكن عند ى
أوه ،مل تنامي اي حلظي.ضا.
نعم أان كذلك ،يبدو أن األرق زارك أي ًثقيل أيىب الذهاب ،فلم خيطر على ابيل غريك يف هذا الوقت وهذه الساعة ألخربه عما بداخلي.
لقد زارين ابلفعل وكان ًهيا قويل..حّت؟
اي امرييت  ،أخربيين ،مل حنن صديقتان؟ مل مل أتردد ولو حلظةً واحدة إبخبارك عما جيول يف ذهين دون وعي مين ىأهلذا مل تنامي اي مجيليت ؟ أعانين هللا عليك..ُلت :لن أقول لك إجابة كأننا نتشارك نفس االهتمامات ،هذا جواب أبله ،أيعقل أن ُحنب بعضنا هلذه ال ىدرجة ألن كالان
ع ىدلت جلسيت ونظرت ُمباشرةً لعينيها وق ْ
ُحيب أكل املعكرونة فقط؟

معا..
أو ألننا نرى بعضنا ُكل يوم ،أو مثال ألننا أنخذ بعض الدروس ً
ال ابلتأكيد!
لكن مكوانهتا
عزيزيت ،هذه الرابطةُ بيننا صعبة الوصف والتىفسري ،وليس هلا قاعدة ُمعينة حتدث حبَسبها ،إن أسباهبا انتقالية أتخذ شكال حبسب ما يقتضي املوقف ،ى

تبقى عينها ال تتغري ..يف ُكل األوقات واألماكن تصلنا هذه الروابط معًا ابحلُب والوفاء والثىبات ال ىدائم .عَصيىة على ال َقطع صُلبة يف وجه احلياة ،اثبتة يف ُكل

األوساط ومهما كانت األوضاع.

اقتضت أبن يُعقد قلباان
عني لوجودان بقرب بعضنا ..إهنا احلكمة اإلهليىة اليت
ْ
سبب ُم ٌ
وجدان لنكون صديقني ،لتُزرع املودةُ بيننا أينما حللنا وكيفما ُكنىا ،فال يوجد ٌ

وتتاخى أرواحنا .إنه لُطف هللا اي مجيليت ! وتساهيل ال َقدر اليت تُعيننا على العيش.
ٍ
أسباب وال أزمان ،بال فرتةٍ ُمعيىنة.
أان أُحبىك ألنىك أنت ،أنت صديقي بال

صدفة ،أفهمت اي حيايت؟
ُخلقنا لتكون الص ُ
ُّدف البداية ،وال هناية ملن كان عُنوان حياته ُ
هل تسمعينين اي مجيليت؟
ال اي امرييت ،أان أانمُ وعيناي مفتوحتان.-وهذا هو املطلوب..
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نبهرا بش ىدة صداقتنا
وعانقنا بعضنا بقوةْ
تفجرت منها دموعنا ،وسران لننام لنُكمل بُكاءان غ ًدا يف امتحاننا الذي بقي ُمغل ًقا ُم ً
لـ بتول عجعج
دينا امحد الصوير
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فقي ٌد يف اجلنىة؟
إيل صاحب قليب خايل العزيز
قد تبنتك القبور وسرقتك السماء منا ،فكيف حالك هل تشعر ابلربد هل تشعر ابجلوع.
أسأل هللا تعاىل أن يريح ابلك وجيزيك جنة الفردوس األعلى ،قد ذهبت وذهبت الفرحة معك ايوليفي مل تعد ضحكات األدراج مثل قبل ،عتبات منزل جدي
أصبحت تذكار أتذكر هبا رائحتك ،،تلك الذكرايت حتاصرين كل ليله تشكل سحبا سوداء ترسل برقاً ال متطر إهنا تقتلين كل ليله ،كل حلظة،
يف كل ليله إذا خلدت لنومي املتقطع ....فـ كل مكان ترك ذكرى بداخلي....فإن هللا يشهد أنين أشتاق إليك اشتياقا لو ُوضع فكفه ووضع جبل أحد يف الكفة

املقابلة

" ألستحي جبل أحد وهلبطت كفة اشتياقي"
عيناي ...ال تتطلع لغري صورتك منظر ،وأذاني مل تعد تستمتع أبصوات العامل اليت ال تساوي شيئا جبوار ضحكتك البهجة تلك
لقد أخربتك أين ال أريد سواك،
انتظرك ابجلنة
احملبون أوىل ابملعروف
إذا دخلت الفردوس إبذن هللا فخذ بيدي أين أحبك
17.3.2017
(عصام ابو ارميله)
دينا امحد الصوير
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رسالةُ غُ ٍل؟
🤍الــى حبييب الذي مل يعد كذلك
اقرئك السالم...
اما بعد :
احلياه مستمرة يف بعدك حبلوها ومرها بوجوه جديده حدثتك عن بعضها...
الزلت على مزاجييت املفرطة ونفسييت املتكربة والفاظي اجلارحة ..وشوقي الذي لطاملا حاولت نكرانه!
الزلت افتقدك يف اليوم الـف مرة ..كسابق عهدان ..وددت لو تقامسين تفاصيل ساعايت واايمي كاملاضي ...لكين اود نسيانك وحموك من ابيل اكثر!
مبثالتيك يف نظري _على عيونك ملا اجد بعد! لكين الزلت احبث
فيك شيء حيبب إيل وأجهله وهو ماينقص من حويل ...وعلى تفوقهم عليك يف سبل شّت!
تراين اعرف ما تعيشه االن واظنك على سالف طبعك واجزم ان حالك مثل حايل...اان املغرورة كما عهدتين....

يف النهاية ..انت على مكانتك يف قليب ،ولك نصيب جيد يف حبر أفكاري حني ارقي وسهدي...
الزلت "احبك" كزمن الوصل اجلميل الدي هيهات ان ننساه ماحيينا....
دمت يف حفظ هللا
دينا امحد الصوير

يف أي ٍ
أرض َحللت؟
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احن على فؤادي
الوصل بيننا
تعايل فأعيدي ربط حبال َ
امسحي للربيع أبن حيُل على قليب،
أمطار حزينة..
بعدما أغرقتهُ ٌ
ٍ
بكلمات صغرية،
ه ىدئي من روع نفسي
غرةٍ أبنك معي،
ألق على مسامعي على حني ى
ها ُهنا تضُ ىمني أضلعي
تُرحيني مسمعي
حدثيين قائلة ":البُؤس مل جيد له مكان فوق َمجالك
فارحتل خائبًا
واندما
ً
حل بغري حمله،
أبنه قد ى
أبنه قد أمسى قاب قوسني أو أدىن من ارتكاب شناعةٍ
يف ح ىق أمرية األحالم،
عاشقة األمل
فراشة ُكل الفصول
يوما ما،
سيذكر التاريخ ً
أبن على هذه األرض
من كان حييا على قيد األمل
ميشي ُمعل ًقا ابلسماء
وأن تلك األمرية لن تفىن،
موجودا
ما دام أملها
ً
اي أمرييت،
السماء بال أجنحة"..
اي أمريةً
ْ
وصلت ى
دينا امحد الصوير
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!جوهرةٌ أنت
تلمعني
وتعزفني
تتأرجحني على عنق احلب
ومن مث تنادين للتحرر وتتدلني عن الستار بدالل
يكاد أثر االحرتاق يفقدك ذاتك وتصبحني مجرةً ورماد
وحتت أتثري الضغط تصبحني لؤلؤةً ترتاقصني
ما ابلك تبكني!
ال تبايل ألي كان
فأنت العنوان والرتحال
وكل اجلمال والدالل
حمبوبةٌ أنت
تنالني كل التعب ومع ذلك بريقك يشع دوما
رغم كثرة احتكاكك ابألوجاع
قصيدةٌ أنت
ومفرتق الكلمات والغزل واحلياة
كل الكون أنت
لست نصف اجملتمع بل ُّ
وبك يتجلى
كاملطر ترتاقصني على سفوح األرض
وجتعلني شذاك حيوم ابألرجاء
أنت الوجود وبك العدم يكون
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فحبك يُليب كل األحالم والوعود
استبيحي الغزل بك
واجعلي نفسك عنوان كل األغنيات
الرسام
كوين القصيدة وأان ى
الرانن
كوين ى
احلب وأان على العود سأعزف كاجلرس ى
كوين البحار وأان القبطان
كوين الضياع وبك العنوان
فأنت مجيع العاملني وأان املرتل هلذه الكلمات
فما عادت شفاهي تنطق سوى األشعار
ألجلك
وجل أحالمي
اي لوحيت ومرادي ى
أصنع املستحيل
اذريف الورد من جفونك ودع الدموع ألصحاهبا
ومارسي جنونك
هدوئك
جاذبيتك
على هذه السطور واألشعار
فما قيمة الكلمات إذا مل تغين بك
وتعزف وصفك بني مجيع اخللق
يف قصيدةٍ امسها أنت
اي حواء !
دينا امحد الصوير
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شتاءُ التفكري!
خفقاان ..وتتسرب الذكرايت اليت حتمل امسك من ذاكريت خالل تلك
وقع حبىات املطر على األرض ازداد قليب
ُ
ً
السماء .كلما ازداد ُ
دائما عندما متُطر ى
كنت أتذكرك ً

للسحاب.
اللحظات ُمغرقةً قليب ببح ٍر ال ينفدُ ،مستغلىة تركيز عقلي على رحلة وصول القطرات ُم ً
السريعة ى
تأمال مفارقتها ى

ٍ
ضا ..صرت بعد هذا اليوم أول ما خيطُر على
ذات يوم أبين سأتذكرك مع هطول املطر وسأدعو لك؟ وأنت أردفيت قائالً أبنك ستفعلني أي ً
أتذكرين عندما أخربتك َ

البايل عند مساعي للمطر.

ٍ
السر غري هذا اي عزيزيت؟ غري أن كالكما جييءُ ابخلري أينما أقبل.
أظن أن هذا هو السبب يف ُح ىيب الكبري للمطر وترقُّيب ى
جتمع الغيوم بكل هلفة ،وإال ما ى
دينا امحد الصوير
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لرمبا تبقى يل يوم واحد

اللي حاسني )بيها فلرمبا أترك لنفسي التعبري عما يزعجها ويؤملها سأقوم مبعانقة مجيع صديقايت
( يف حاجات مهما حاولنا َ
نشرحها ونوصفها ،هنفضل إحنا بس ى

وعائليت  ،وسأشرع ابلدعاء الذي كلما دعوت تنهمر دموعي من فرط التعب  ،لرمبا سوف اعتذر عن كل سوء قدمته فيما سبق من غري قصد  ،يبدأ اإلنسان حياته
بكم هائل من األحالم واألماين حّت أن ذاكرته ال تُسعفه يف تذكرها كاملة ،شيئًا فشيئًا يصبح حلمه الوحيد أن يكون ُمطمئنًا ال أكثر  ،لرمبا سأقوم ابلتربع اىل
ى
الفقراء واسعاد األطفال مجيعهم وسأقوم بشراء احلوى واأللعاب هلم  ،سأترك يل أثرا مجيال عند الرحيل لكي تكون ذكرى طيبة من بعدي .

غيداء عناية )
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الضلع الثابت
اىل زهرة األايم والقلب األحن  ،اتعلمني شيئا أخاف عليك وكأنك من قليب ولديت  ،أنت كل أشيائي اجلميلة  ،انت من تعلمت منها أن ال أخشى من شيء  ،أنت
شخصي املفضل والصديقة األقرب لقليب  ،وكأن وجودك وسيلة حلب احلياة  ،أخيت العزيزة :أان ال شيء بدونك لن هتزم فتاة لديها أخت قوية و داعمة
ض ْـي الق َـمر وعيونك أ ىَول أوطاين  ،أحبك جدا .
ـبسمك َ
فهذا من مباهج البيت  ..بل احلياة كلها َ ،م ى

أهديها ألخيت أشواق

. )2020_8_1(.
غيداء عناية
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فيما مضى
اليوم سأجعل األقالم تتحدث وسأجعل الورق حيدث الضجيج  ،لرمبا سيء فهمي فيما مضى ومل يتم تقبلي ابلكامل  ،حينها بدأ الوهن حيتل خالاي جسدي ،
الشعور ابلوحدة أمر مقلق جدا  ،واألحساس أبنك مستثىن ومستبعد أمر مقرف للغاية ،

لرمبا كانت املعامالت السيئة ايضا تغزو عاملي ابلكامل  ،بدأت ابالنعزال التام بدأت أشعر ابالنطواء وعدم الرغبة يف االندماج ابجملتمع متاما  ،قد كنت طفلة ال
أدرك ما حيدث حويل متاما  ،كانت كل أمهييت أن ألعب وأمرح كما حيلو يل

مل يرغب أحد جبعلي صدي قة له يف صغري  ،كنت أراقب اجلميع بصمت مقلق  ،حدث كثري من املشاكل والعثرات يف طريقي  ،وبدأت أنضج يوم بعد يوم عام يتلو
عام حّت بدأت أدرك ذايت واألشياء من حويل  ،أصبحت أرى األمور

من منظور آخر فأختذت قراري أبن أبتعد عن اجلميع وأن أبين عاملي اخلاص يب وأعيش مع ما أحلم به  ،فقد اختذت من الكتاب رفيقا يل ،

لرمبا كان هذا أنسب حل يل و كلما قرأت أكثر أكون قد تعلمت  ،بعد أربع سنوات من صداقيت احلقيقية مع الكتاب  ،جتمع حويل األصدقاء وأصبحت انسانة
مثقفة واجلميع يعجب بكوين مثقفة  ،كونت حياة جديدة أتقلمت مع الناس امجعني وأصبحت ابلكاد اجتماعية حت ب خوض جتارب جديدة .
لكل منا قصة يرويها

لرمبا مل يستمع اليها أحد بعد لكنها ستسمع مع األايم  ،فالوقت هو كل ما حنتاجه  ،ورمبا يبغض بعضنا احلال الذي يعيش فيه ويكون خري له  ،فاملسئلة مسألت
وقت ال أكثر .
غيداء عناية
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لك حياة واحدة

حاربوا متعاعب احلياة حبب الذات  ،وال تتوبوا عن أحالمكم  ،فما لذة العيش دون حتد ..وما قيمة احللم ا ن كان سهال !.
كل منا يشق درب جديد كل يوم  ،فنحن خلقنا لبلوغ العال  ،ان مل حتارب من أجل أحالمك  ،من أجل ماذا ستحارب؟ .

فان اخفقنا مرة

ميكننا البدء مرة أخرى  ،فثمرة النجاح أتيت من الصرب الطويل  ،وال يكفي التوصل للنجاح املهم أن نبقى انجحني ،وان مل جند طريق النجاح علينا أن بتكره ،
أجتهد وأعمل ولكل جمتهد نصيب  ،واايك والتوقف عن ما حتلم به  .رسالة اىل كل من جياهد للوصول لطريق النجاح

غيداء عناية
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وميض أمل
ُ
هل ما زلت اان كنت صغريا ال أفقه شيئا يف احلياة كل ما أريده ان اضحك والعب اال ان هذه احلياة انتزعت مين ابتساميت ومزقت روحي جعلتين شاحب الوجه
وصنعت يف داخلي معارك طاحنة مع كل هذا الذي حيصل يف داخلي اال انين ال زلت كما اان بروحي الفكاهية أببتساميت املزيفة اليت اصنعها على وجهي أمام
اآلخرين أصبحت استيقظ يف كل يوم من الصباح الباكر اذهب اىل جحيم احلياة جبسد بال روح أواجه الصعاب مبفردي ال أحد يهتم او يسأل اصبحت ال أهتم
اصبح مهي الوحيد ان اخفف عن نفسي وازيل قدر ما استطعت من مهوم ومشاكل احلياة لقد اينعت ان ال شيء يستحق أن ادمر نفسي واحطمها من أجله لقد
هربت من جلبة احلياة إىل سكون الليل أصبحت اواسي نفسي بكل ليلة انين استحق اكثر مما اان عليه ويف كل يوم أصبحت اراديت تزداد اكثر واكثر أصبحت
اطمع ابلوصول إىل أماكن افضل اماكن تفتح ابواهبا يل ومل أجد أماكن افضل من بيوت رب العباد املكان الذي تدخله تشعر
ابلطمأنينة والسكون وهدوء النفس لقد بدأت قصة جناحي وال أعلم هنايتها ولكن اان لدي ثقة عمياء أبين سوف اصل اىل ما أريده..

:زين سليمان.
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الروح امللعونة
يزورين يف غسق الليل ،يقف على قليب ويزيد من دقاته ،ابب جهنم يفتح من شقيت صدري ،خترج الشياطني مسابقة لتفوز أبكرب كمية من دمي ،متتص دمي وجتفف
عروقي حّت جلعتين ضعيفاً ال أقدر على احلراك ،أراهم حيتفلون ويبتسمون أمامي ،اينعت ان اللعنة قد حلىت على روحي ،لقد اخذوين معهم ارادو ان جيعلوين

شيطاان،لكين ال أقوى على قدراهتم و حياهتم ،حياهتم مليئة ابلدماء  ،والظالم ،يفعلون ما لذ وطاب من شهوات الدنيا ،دون أي تردد ،ينشرون احلقد والكراهية بني

بعضهم ،ال مكان للوفاء بينهم ،حاولت أن افر منهم ،لقد وضعوين خلف قضباهنم ،وضعوين مع الوحوش اذلوين قاموا بتعذييب؛ لكي اتعلم منهم وأصبح شيطاانً،

لكين استطعت اهلروب منهم ،عندما ابتعدت عن مكان تواجدهم قليالً ،سقطت على األرض ُمنهكا ،تكسيين كل مظاهر التأوه ،استجمعت قواي وبدأت مسرية
العودة إىل حيايت ،وعندما وصلت وجدت فراشي مغطى بدماء تلك الليلة اليت قبضوا روحي هبا ،ختلصت من فراشي ومن كل الذكرايت اليت تربطين بتلك الليلة

امللعونة ،وبدأت حياةً جديدة ،اعدت بناء مشاعري ،اينعت ان روحي ولدت جمدداً ،اكملت حيايت وتركت املاضي الدموي خلفي.

زين سليمان
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صديق ومهي

يف هذه احلياة يوجد الكثري من الشباب الطائشني ال يعرفون اين هم جتدهم اترةً يف حزن واترة اخرى يكون يف قمة الفرح هكذا هم يعطونك ما يف قلبهم ال يهمهم
مظهرك او لباسك حيبونك كما انت بعفويتك وحبزنك بفرحك حيزنون حني حتزن وحياولون بشّت الطرق ان خي رجوك من حزنك و ايضا يكون يف بعض االحيان واحد
فقط من تشكي له مهك وحزنك وتسعد وتبتسم مبجرد رؤيته ابتسامته وضحكته هلا رونق خاص يطغى على اجلميع حني يبتسم تتقلص عيناه من شدة فرحه وعيناه
اخلضراوان هلما مجال خالب فسبحانك ريب ما امجلهما ويف صوته الرائع الشجي احلنون الذي يطربك فيه قصة اخرى ال تعلمها اال انت وهو
ولكن هناك دائما هناايت للبداايت تنجلي وتُنسى وتصبح انت لوحدك يف مواجهة هذه احلياة البائسة ال جتد من يعينك ال ميكنك التلكم عما يف داخلك من

معارك طاحنة ولكنك ُجمرب على الصمت وتُكافح يف حياتك لتصل ملا تريد ولكنك يف هناية األمر ستصل مهشم ممزق اال ان انتصارك على هذه احلياة سوف

ينسيك كل الصعاب اليت واجهتها

زين سليمان.
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نور الظالم

اان خبري كلمة اقوهلا ولكنها العكس متاماً ،اان لست خبري اان تعثرت ثالث مئة مرة ،واصدمت بعشرة جدران ،ووقعت يف مئات احلفر ،وال زلت جالس يف غرفيت يف

غسق الظالم ،كنت وحيداً كنت ابئس ،هزيل ،ممزق ،لكين كنت اتكئ على روحي استمد قويت من عزليت من الظالم الذي كان ابلنسبة هو نور الشمس لكين كنت

اتذكر تلك الكلمات اليت مزقت روحي وجعلتين أغرق يف دموعي،

كنت استعني ابلكلمات اليت كانت حتكي وتصف مشاعري املمزقة ،ولكن عندما توقفت الكلمات وعجز مثاين وعشرين حرفا عن التعبري عما يف داخلي من خراب
لقد اينعت انه ال جدوى من احملاولة أصبحت ال أهتم ،اصبحت جسد بال روح مل أكن فخورا يف عزليت ،لكين كنت معتمداً عليها ،الظالم يف حجريت اصبح كضوء
الشمس ابلنسبة يل ،أصبحت من عشاق الظالم احبه وحيبين أفهمه ويفهمين لقد كان حيويين بني يديه عندما كانت هذه احلياة تقسو علي ،انقضت االايم وبدأت

اشتاق اىل النور ،إىل ابتساميت اليت سلبها مين ،بدأت اخرج هنا وهناك يف كل يوم كان مير كانت تعود إىل ابتساميت اكثر واكثر أصبحت اكره الظالم واحب النور
لقد عرب النور إىل داخلي واضاء روحي وأعاد هلا هبجتها.

زين سليمان
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مشاعر سوداء.

عمرها سبعة عشر قمرا وطوهلا مئة وستني وردة ابتسامتها تشبه الشمس عيوهنا اخلضراء تشبه جنة رب العباد تنشر السعادة أينما تتواجد متلك روحا ممزقة مهشمة
ولكن ال تظهر الحد هذا اخلراب الداخلي الذي تعاين منه تسرد معاانهتا إىل وسادهتا اليت تكاد ان تصبح هنر من الدموع ال أحد يعلم مبا متر به من كسور وضعف
داخلي ترسم ابتسامتها املزيفة على وجهها أمام الناس صديقها الوحيد واملفضل هو قلمها جيلسان معا ويكتبان ما تعاين منه من أتوه ختفف عن نفسها من جلبة
احلياة حّت أن كلماهتا تكاد ان تذرف دموعها من شدة ما تعانيه من هتميش ونزاعات ولكنها تستجمع ازرها يف ضل ما تعانيه من األمل وتكتم اهنار دموعها من
البكاء وخترج لتحارب هذه احلياة الشرسة اليت تنقض على مجيع من يعيشها ولكن هذه الفتاة تصدت هلا واعادت لنفسها ابتسامتها البشوشة ودعت صديقها
املفضل وكتبا كلمات الفرح والبهجة اليت كانت مرسومة على وجهها..

زين سليمان
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ُك ْن نيزكاً

اد بداخلي ،اللؤلؤاتن اللتان تُزينان وجهي جفتا من الدموع وابتتا تنظران إىل اجلميع حبقد ،قد تصارح ذاهتا أبهنا غري مرغوبة أينما ذهبت،
الليلةُ اليت ر ُ
أيت فيها السو َ

يطعن جسدها الذي
أين تذهب بذلك التشوه املنتشر على جسدها ؟ سخر اجلميع منها دون التفكري حّت مبا خيرج من افواههم القبيحة ،كان كالمهم كاخلناجر ُ

هلب حيرقُها وحير ُق من حوهلا ،
صبح نيزكاً حير ُق اجلميع عند سقوطه بدالً
ْ
فقررت أن تُ َ
جهنم أم ٌ
ابت حنيالً جداً من القهر الوبيل يف حياهتا ابستمرار ،عفواً أحياةٌ أم ٌ

مر من حولهُ بنجاح ،وجيعل َُها هي جنمة تنظر إىل احلجارة ابستهزاء ،أمل اقل لكم
كافحت لتصل،
من االستماع إىل قهقهاهتم  ،تلك الفتاةُ
لتصنع من ضعفها نيزكاً يُ َد ُّ
ْ
َ
َّ
سقطت ال تتوقف مكانك بل اثبر لتصلُ ،ك ْن جنماً دوماً وعند
سأشرح ل ُكم ُكلَّ شيء ،إن
أن تلك احلجارة هي السبب أبن نسمع قهقة النجمة املتأللة ،ال أبس
َ
ُ

أصحاب القهقهات املليئة ابالستهزاء ،وانظر إليهم نظرةَ امشئزاز جتعلهم يكررون تلك القهقهة ولكن على أنفسهم.
مر
السقوط كن نيزكاً يُ َد ُّ
َ

●مالك املومين
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حلم برائحة احلب
هل نقتدي ابألحالم واخلرافات؟
ٍ
تنفجر من كثرة الصراعات بداخلها؟
تكاد
بشخص
او
داخل مججمةٍ ُ
ُ
َ
بت على قليب ويلقي بعضاً من كلماته اليت تشعرين ابألمان.
بني كتفيه وأبكي؛ وير ُ
شعور اخليبة واخلذالن ،ألرمي برأسي َ
يراودين ُ
يف كل مرةٍ
أذهب هبا إليه ليضم َد جروحي يبدأ بكالمه العذب؛ ليعالَ ندابت قليب.
ُ
ى
حلي ال ميوت ،سأبقى دوماً جبانبك لو ختلى عنك اجلميع ،ساسندك دوماً ورمبا نلتقي يوماً ما .
ك ىفي مالكي عن البكاء ،ولنصلي سوايً لنشكوهم ىٍ
ٍ
ٍ
ٍ
آدم املربتة على ٍ
ين وجنيت وغمازةً امتلكتها مالك ؛
قلب
تدوم ألكثر من أربعة
خمذول من احلياة؛ ُ
ساعات و كلمات ُ
بع َد نوبة من البكاء ال ُ
أعود والضحكةُ تز ُ
ٍ
علي ٍ
بعض من الكلمات اليت
مجيع األدوار يف حيايتُ ،
مجيع مشاغلي ألحتضنَه و ُ
أترك َ
يلعب َ
متيل للدالل و ُ
آدم ُ
لتغر َق َ
قلب َمالذ امسيتُه آدم ،فأان أنثى ُ
يسرد ى
لتأخرك على حمبوبتك،
َ
تشعرين ابلراحة ،حيثين على التوكل على هللا َّ
ُشبعك ضرابً
فارس األحالم؛ أل َ
كل خطوةٍ اخطوها  ،ليتين ألتقي َ
بك اي َ
وجل يف ى
عز ْ
لرتبت على فتاةٍ مشاكسةٍ
االكتئاب لوجودك معها فيه.
تعشق
ومن َمثَّ أعانقك ابكيةً قليالً؛ َ
ُ
َ
تدعوها مالكي كما أحب وحتب.
● إىل حبييب وحقيقيت ●

●مالك املومين
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● املُنتشيةُ دون تذو ىق اخلمر ●

أكثر
ينفجر من التفكري ،الضياعُ يرافقُين أينما خطوت ،ا
يكاد
يزداد َّ
الصُرا ُ
لتناقض يف شخصييت ُ
جيعل عقلي ُ
خ بداخلي ُ
ُ
مرةً َ
يزداد َ
ُ
تلو األُخرى ،صداعٌ يف قليب ُ
أذهب بنفسي؟.
مين ،فأين
مين ،حيايت روتينية ،حّت
فأكثر،
الروتني َّ
َّل يل َّ
مل م ىين ،من االضطراب الذي يف داخلي ،حّت أان َم ُ
مل ى
ُ
للت ى
ُ
ُ
الشخص املَُفض ُ

عاود ترديد هذه اجلملة "ولنا يف اخليال حياة"  ،تلك اجلملة سحبتين
يتبادر إىل ذهين
ُ
ٌ
ويقول يل "ولنا يف اخليال حياة" مايلبث أن يتوقف قليالً حّت يُ َ
صوت مر ٌ
تفع ُ

إىل عا ٍمل آخر.

أول ٍ
جالس يف غُرفة املعيشة أأتمل تلك الصغرية الفاتنة ،طفليت اليت أمسيتُها مالكي ،زوجيت اجلميلةُ اهلادئةُّ ،
الكتاب مبتعةٍ وأان
لقاء لنا كان يف تلك املكتبة ،هي تقرأُ
َ
ُ
ٌ
أأتمل عينيها مبتعةٍ،
ُ
أصبحت َك ْوينَ اآلخر ،تلك الفاتنةُ القاطنةُ جبواري
وتقدمت لرفع راية االنتصار هبا ،ومن ُمثَّ
أصابت قليب ابجلنون ،أحببتُها
بعض الكلمات الرقيقة من فمها العذب
ْ
ْ
ُ
ُ

الصدف.
فعشق احلياةَ واملكتبةَ و
فوقع فيه
َ
يلعن احلُ َّ
أس َر ْ
َ
ب َ
َ
ت فؤاداً كا َن ُ

ب فيها " ُك َّ
حتقيق أحالمك
ابب املنزل يُطر ُق بقوةٍ فيوقظُين من شروديُّ ،
فأهم لفتحه فإذا بساع الربيد ُ
ف عن هذه األوهام فإذا أردت َ
ُ
يقف حامالً يل رسالةً ُكت َ
ُّ
فأول ما عليك فعلهُ هو أن تستيقظ"
●إىل املُنتشيةُ دون تذو ىق اخلمر ●
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● موطن رفيقيت ●

ىمت مع صديقيت وقالت يل" أكمل أكمل ستنجحني".
ت ابإلحباط فتكل ُ
ت وشعر ُ
ت ىأو َل خطوة ،حينها تعثىر ُ
خطو ُ
ٍ
أكملت بثاين ٍ
مرة أخرى
مرة أخرى
جناح أك ٍرب ،مث
حاز على ٍ
ت ابإلحباط حينها ،فجاءَ ْ
ت َ
ابنتقاد الذعٍ ،شعر ُ
أكملت وتعثىر ُ
ُ
ُ
عمل رغم بساطته إال أنىهُ َ
تلك احلسناءُ ى
ت ى
وقالت " أكمل أنت قويةٌ".
ْ

ألستمر.
ت حتتضنُين بكالمها العذب
َّ
أفعل دوماً .كانَ ْ
ُ
أكملت بعد ىاختاذ رأيها ى
بكل ما ُ
ال.
إهنىا أملي ،قويت ،وجناحي وال تز ُ
خلف ال ىشاشة .فإ ىن أملي أن نلتقي ابل ىشام العتيقة عند القيمريية ،تناولنا قهوة نوفره آآه على رائحتها متأل
ثت إليها وصارحتُها أبهنىا
أفضل صديقة يل َ
ابألمس حت ىد ُ
ُ
أرجاء الشارع املزين ابجلوري ،مرران ابلزورية ذاك السوق امللئ بكل ما تشتهيه األنفس رائحة البهارات كانت امجل رائحة هبارات ابلعامل مل انسى رائحتها ابدا ،

تناولنا املعمول والكنافة لكن مل أمل من تناول تلك األصناف الشهية فنظرت جانباً ألرى طبق من املربومه مل أستطيع تفويت التذوق منها  ،مث جتولُنا حبمص وذهبنا
إىل حلب وعدان للشام من ٍ
جديد .أقص ُد للحياة لباب توما ،ألداء الصالة ابملسجد األموي ،وعدان للحميدية، .
ويعود لقليب البؤس.
لكن شعرت ابخلوف أبن اعو َد إىل بالدي واشتا ُق للشام ُ
متنيت أن أكو َن من الشام
لطاملا ُ
● إىل تلك احلسناءَ ●

●مالك املومين
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هرمت ألصل ●
●
ُ
مالكي الوردية اي من وصلت إىل هذا النجاح الباهر ،هل شعرت ابإلرهاق حتماً؟ أم أنك وصلت إىل هنا عن طريق الواسطة؟ هل متزقت إىل أشالء مع ُكل كلمةٍ
ى

َت لك؟ هل حطمت من ذاتك حينها؟ أقصد دموعَ مُقلتيك هل ذُرفَت إبفراط؟ أمل هتايب النجاح والتألق؟ هل فكرت يوماً عند سقوطك أن تتوقفي و ال تُتابعي
ق ْيـل ْ
؟ أطلقي العنان لذاك الفم الوردي الذي يُزيى ُن هذا الوجه املالئكي وحتدثي يل ولكل من سيمر عن ُك ىل ما مررت به ..حتدثي عن تعب الليايل وعن العثرات اليت

اعرتضت طريقك

عما جرى معي يف آخر ست سنوات
_حسناً ،سأُخربُك ى
ت بغ ٍل مع نظرة ٍ
يشعر ابخلجل،
درست جب ٍد إالَّ أنين
رمست النجمةَ املضيئةَ بتلك العتمة الكاحلة لنفسي،
حقد جعل ْ
ُ
ُ
ُ
سئمت ال ُكتُ َ
َت ذلك الكتاب ُ
ب أحياانً وشتم ُ ى

رغبت يف الدخول إليها "جامعة الريموك" يف
وصلت و
توقفت عندما
ُّ
بت
لكنين وبرغم هذا ُكلىه مل أفقد األمل يوماً ومل أتوقف عندما تع ْ
دخلت اجلامعةَ اليت لطاملا ُ
ُ
ُ

التخصص الذي كان حلمي يوماً "هندسة العمارة"

ت بقوةٍ
أكملت بدع ٍم من
ُكمل ،لكنين
وهنضت بقوةٍ أكرب،
أكملت مسرييت
ٍ
ُ
بكيت وق ُ
ُ
ُ
يق سهالً وال مفروشاً ابلورد ،لطاملا تعثر ُ
ُ
بنجاح مبه ٍر ،مل ي ُكن الطر ُ
ُلت لن أ َ

أحص ْل على هذه
ف
بت على كتفي  ،آدم الذي حيتلُّ خيايل ،يعر ُ
س جبانيب عندما أسقط وير ُ
فش س ىري يوماً ،مل ُ
الكثري ى
عين لكنَّهُ مل يُ ً
َ
والدي ومن آدم الذي كان جيل ُ
ٍ
منزل أحالمي إىل حني وصلت إىل
مجعت دماءَ فؤادي ودموعَ مقليت يف
الشهادة إال بع َد أن
وتلك اجملسمات اليت يوجد معها ُ
صندوق مع ُكتُب اهلندسة املعمارية َ
ُ
ُهنا ،ال عليك ُّ
أود أ ْن أوجهَ لَ ُكم رسالةً صغريةً
ت يف الظالم احلالك ،
النجاح فكاف ْح لتص َل حّت و إ ْن حتطمت  ،اذهب ألحد األطباء ليجرب كسرك وقاوم اعنت
أردت
بذاتك ورىك ْز على تلك النجمة اليت ُرمسَ ْ
َ
إ ْن َ
َ
كافح لتصل
ْ

●إىل حلمي امللطخ ابألمل ●
●مالك املومين

23

ا

حلظات
تنتشر فتُعان ُق أوىل حبات املطر األرض
املطر رائحة ال ىشتاء ،اليت ُ
لكل حلظة مجيلة رائحة ،و ُ
الصرب
أنتظر ال ىشتاء والليايل املاطرة بفارغ ى
ُ
َّت رائحةُ املطر وصوت
أهوى هذه الطىقوس،صوت املطر والبخار املتصاعد من كوب قهويت ال ىدايفء،وقلمي الذي
ف بداخلي كلما هب ْ
أمجل الذكرايت فتعص ُ
ُ
يكتب َ

ال ىشتاء.

ال بقاايه عالقةً برسالتك اليت أهديتين إايها يف مثل هذه األايم املاطرة العاصفة ابلذكرايت
عطرك  ،فما تز ُ
رائحةُ املطر تُذكرين ب َ
وصوت املطر يُذمين ويسألين
ملاذا لست معي الٱن؟
تتسرب إىل عقلي وخميلَيت
أسئلةٌ
ُ
اغرورقَت عيناي ابلدموع كما املطر،
نزل املطر ،ولوال احتكاك العقول ملا انشغلت القلوب
ولكن سرعان ما تذكرت فلوال انصدامُ الغيوم ملا َ
ال مطر من دون سحاب ....وال حب من دون عذاب...
براءه احلبايبه،
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صديقيت
كم أُحبك فأنت الوحيدةُ القادرةَ على جعلي أبتسم يف هذه احلياة ،صديقيت تعجز حرويف وكلمايت عن تسطري ما ينتابين من مشاعر عند التفكري بك
فأنيت من متنحين حيايت الواهنا
وأنيت من تزيين أايمي بكلماتك
وأنيت من يضفي األبتسامةَ على اايمي وميف يل أن احتدث عن احلزن ويل صديقه كلما حزنت وذبلت سقتين مباء كلماهتا ألُزهر من جديد
أخت مل تلدها أمي بل حظيت بك من خالل أمجل اللحظات واملواقف والضحكات اليت مجعتنا
أنيت رفيقه دريب و ٌ
كتف اتكيئ عليه ليقويين و ٌ
اي أمجل هدية منحتين اايها هذه احلياة.
براءه احلبايبه
إهداء للصديقه العزيزه الودوده هبه حممد
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اشتقت له

اشتقت له ولنظراته ولكلماته فذهبت ألخررج كل ما جبعبيت من مشاعر وحنني واشتياق ف رأيته ال يبايل ف تراجعت كنت امتىن ان يبادرين شعور األشتياق واللهفه
على اللقاء
أين األنسان الذي أحببته؟
أين من كان يتلهف ل رؤييت ول مساع صويت؟
شعرت بألهانة لنفسي
كنت أحبس مئات الدموع احململه ابلكلمات والعبارات
كنت احبس انفاسي.
بذلك اليوم مل اتوقف عن التفكري
ملاذا حدث هذا؟
هل ألنين خمتلفةٌ عنهم؟
اختاليف كان بسبب حادث سري افقدين جزءا من حاسة النطق

مل أظن يوما ان أختاليف سيأذيين
مل أكن اعلم أن اختاليف لن يسمح يل إال بسماع عبارات السخريه واإلستهزاء
نعم خمتلفه عنكم ولكن هذا ما مييزين
جعلتموين ك زهرةٍ اختارت العيش بني األشواك على العيش بني مثيالهتا من األزهار.
جعلتموين مثل شجرة السرو اليت ال يعطي هلا احداً امهيه
مع اهنا منزل للكثري من الطيور وظالً للكثريين.
أفضل البقاء وحيدة براحةٍ نفسيه على أن أتواجد بني ٍ
نفوس مريضه ألن اختاليف ال خيزيين بل مييزين جيعلين أمجل جيعلين أقوى
ُ
حتديت نفسي قبل اجلميع أن انسى كل الذكرايت واملاضي واملواقف حتديت نفسي على نسيانه ونسيات كلماته املؤمله كنت حلمي أصبحت كابوسي
سأعيش وسأكمل حيايت ولن يوقفين هذا املوقف بل سأجعله ك منبهٍ يل كلما حاولت الثقةَ أبحدهم.
براءه احلبايبه

26

ا

هل سترتكيين وتذهيب؟
هل لديكي القوة هلاذا الفعل؟
هل ستنهني حيايت بيديكي؟

أين احلب الذي نعيش ألجله؟
أين أحالمنا اليت تالقت حبل ٍم واحد؟
أين الوعد الذي قطعناه على أنفسنا؟

أجييب عن هذه األسئله مث ارحلي فإن احلب ال أييت رغماً عن أحد  ،إرحلي واتركي خلفكي قلباً ال ينبض إال أبمسك وال يراتح إال بقربك.
أنيت اليت إخرتت حبها من بني كل البشر فكيف ستكون احلياه دون حبك؟
ال أدري إن كان كالمي هذا عتاابَ ََ أم آخر ٍ
كالم أنط ُق به فاحلياة تنتهي هنا.

احلب الذي ينتهي بلفراق مل يكن حباً.
براءه احلبايبه
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اللقاء األول واألخري
بع ساعة ألنتهاء األمتحان
مل يبقى سوى ر ُ
دقات قليب يف تسارع غري مألوف
تتلهف ألول لقاء ،انتهى األمتخان وخرجت مسرعتاً ألتصل بك
ألوصف لك الطريق
من شده اللهفه والشوق اضعنا الطريق واصبحنا نوصف الطريق لبعضنا
اىل أن وصلنا لطر ٍ
كل مننا يقف على حافته األخرى
يق ٌ
دقات قليب اسرع من قطرات املطر اليت تنهمر علينا ك األملاس
،
اخرياً حان الوقت املنتظر
نظرت ودققت جبميع تفاصيلك قبل الوصول اليك
مددت يدك للسالم لكن خجلي كان اقوى مين
كنت ذكيا جدأ عندما تداركت املوقف واهديتين وردتك ورسالتك.
كنت امتىن لو استطيع احتضانك يف تلك اللخظه
مضى الوقت على وقوفنا حتت املطر ومل نلحظ ذلك
مجال عيناك انساين كل شي
اىل أن اصبحنا نقف يف شارع فارغ
احلل الوحيد ان منشي اىل أقرب مطعم
الذي اذهب إليه إىل األن على أمل ان القاك مصادفه
كنت أُحب القهوه واحببتها وعشقتها وأصبحت عشيقيت عندما شربتها معك
كنت أمتىن أن يتوقف الزمن وان ال ينتهي كوب قهويت
ُ
مل ننطق أبي كلمه لغةُ العيون كانت تكفي
انتهينا من القهوه وحان وقت الوداع ٍ
للقاء اثين.
****************
****************
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انتظرت اللقاء الثاين كثريا مل أكن أعرف ان وداعنا كان وداعأ ابدايً
تركت يل الذكرايت وذهبت
رائحه املطر
رائحه القهوه
والشوارع الفارغه
لطاملا كنا اقوى من الظروف ملاذا مسحت للظروف ان تكون أقوى منا
كنت استمد قواي منك
ملاذا تركتين ضعيفه
أين أنت من بني كل هذا الضجيج
أين أنت اي مبهمي
أين انت اي
أين انت اي من تعلقت روحي به
فأصبحت حتلق كالطائر اينما ذهبت
تعبت داخليا
احاول اخفاء كل شوقي بداخلي
ولكين كما اعتدت علي ال استطيع اخفاء هذا بعيناي
قليب يبكي كما الرضيع
وعيوين ومالحمي تفضحين
كل شيء فيين بنطق أبمسك
كم امتنا لو يعود الزمن علينا ألحتضنك ولو ل مرة واحده
ما زال لدي الكثري من الكالم ألبوح لك فيه

ارجوك عد لو للحظه ألسرق نظره ايل عيناك اللتان أتسرانين
براءه احلبايبه
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احلنان واألمان
إىل من علماين
إىل من ربياين
إىل أمي وأيب
إىل احلنان واألمان
امي اي مشعةً خترتق من أجل إانرة طريقي ،اي من تقمصت دور املربيه واملعلمه والصديقه واحلبيبه والطبيبة اي من حتتضنيين يف حضنك الدايفء
أي مكان اي حباَ ََ حيكيه دعائي دائماَ ََ
أما عن أيب فلن أييت مثله أحد ولن أيخد مكانه أحد اي من يرافقين امسه يف كل مكان بل يسبقين قبل دخويل إىل ى
من أكون لوالكم ولوال دعمكم من أان من دونكم.
أطال هللا يف أعماركم.
براءه احلبايبه
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صديق
ابتالء ُخذالن َ ...وجم َ

شعوري يَكتُبان .
َذين تَـبَقوا يل يُصغيان َول ُ
فردي بَ َ
ني اجلُدرا َن ألَشكو َهلُ ُم َ
صدي ٌق جبانيب قَد َكان  ،فَـ ُهم ال َ
س مبُ َ
َوَرقَةٌ َومشَعةٌ وأَجل ُ
ك
ايم ْن أَمسَيتُ َ
يب أ َ
أ َ
صديقي َ
َنت اي َ
رتَكين َوَرحل َوَكأَنَهُ َمل يَ ُكن يَ َ
وماً َكظلي يُرافقُين ب ُكل َمكان  ،غَر ٌ
اح َوقَبلَها األَحزان  ،فَ ََ
َخربَين أَنَهُ َسيَبقى َعلَى َوعده َويُشارَكين األَفر َ
فرتقان َويف َخانة الغَُرابء يُصبحان ؟
قيق الروح فَـ َهل األشقاء يَ َ
َش َ
ف
َنت الط ََر َ
َك الَكت َ
نت أ َ
اليت اجتَزهتُا ألَجلك ُك َ
َرت بداخلي ل ََرأ َ
زعزع العامل م ْن َحولك َولَو نَظ َ
نت ل َ
ُك ُ
َيت أ ى
العواصف ى
غم تَ ُ
غم ُكل َ
َين َمليءٌ ابألَحزان َ ،وُر َ
ف الثابت ُر َ
يف فَـ َق َد َمجال األَحلان ؟
ت قَليب ببُعد َك َك َ
الذي ل َوعده قَد َخان  ،أَمل تَرى نـَبَضا ُ
شرَهبا بدون ُسكر َحّت اآلن ؟!
صدفَةً وادعُ َو َك َعلَى ف َ
َدعنا نَلتَقي ُ
نجان َ ،هل تَ َ
فات األَوان  ،فأَان
العودة فَاعلم أَنهُ قَد َ
نت أَعلم ذَلك وإ ْن ق َ
عود َكما ُك َ
أَتَعلم أ َ
َن تَ َ
َررت َ
غم أَ ْن داخلَكم َسوا ٌد َولَ ُكما َوجهان  ،ل ْ
َنت َوال َقهوة ُمتَشاهبان ؛ أَحبَبتُ ُكم ُر َ

كرايهتم اجلَميلةُ يَـتَذَكران
َقسمنا أَننا َحّت املَشيب َسنَبقى َ
سر َو ندمان َ ،ر َح َ
للعهد الذي قَطَعتُهُ ل َ
َ
َك ُمتَح ٌ
لى َهيئةَ َعجوزان لذ َ
لت ُمبَكراً َوَحن ُن قَد أ َ
وختَيلنا أَن ُف َسنا َع َ
لى َوعد َك عامان
ص يَرواين  ،لَقد َر َ
ألَحفادهم الق َ
ص َ
حلت ق َ
ضي َع َ
َبل أَ ْن َمي َ
الرسائل
بت ل َ
َست بلُعبةٍ أَو رهان َ ..كتَ ُ
لوعُود خبَوان  ،ألَكن َكفى فَأَان ل ُ
َنت نَدمان فَـتَج ُدين عَلى عَهدي فَ ُ
رحل اترةً واترةً تَعود َوأ َ
ُك َ
نت تَ َ
لست أَان ل ُ
َك ال َكثريَ م ْن َ
َك ُمشتا ٌق َو َوهلان .
ت ال تَستَح ُق أَ ْن أَكو ُن ل َ
ُك أَبَداً فَأَن َ
َوب ُكل َمرة أَنوي إرساهلُا أُع ُدها إىل ُدرج النسيان فَـلَن تَصل َ

ك الفنجان..
الرشفة األُوىل م ْن ذَل َ
َيست أبَمان  ،أُحبُ َ
ك اي َ
صديقي َو ُحيب إنتهى عن َد َ
غم أَنين أَعلم أَن أَسراري َمعَك ل َ
َسأُخربُ َك بس ٍر ُر َ
الرسائل اليت َكتَبتُها ألَجلك لَكنها لَن
ين أَان لبُعد َك َولَكن امسَع ما َسأَقولهُ اآلن ؛ َش ُ
كرايتُنا َوُك ُل ما َجي َمعُنا بتابوت يُشبهُ ُ
يعت أ َ
نَـ َعم َحز ٌ
الصندو َق الذي بَ َداخله َ
َايمنا َوذ َ
ريت العنوان .
َك فَـ َقد غَ َ
تَصل َ

ليس يل
افرتقنا بَع َد أَ ْن ُكنا توأمان َ ،وَزرع ُ
الرصيف الذي عندهُ َ
َيس هلا رائحة أَو َحّت أَلوان  ،فَأَمطَرت َ
َدفَنتُها جبوار َ
السماءُ لتُخربَين أَن هللا َمعي َو َ
ت فَوقَها ُوروداً ل َ

لصديق ) َوُكلَما
صديقي بنَظَري َوما ز َ
أَح ٌد سواه فَ ُ
َك أَنين أَصبَ ُ
حي بعُيون َابقي البَ َشر َو اخلالن  ،أُقسم ل َ
ُصد ُق أَ ْن ُهناك ما ( اب َ
حت ال أ َ
شكراً اي رمحان َ ،مات َ
ال ً
ب أَربَعني )
يت أبَشباه َ
التَـ َق ُ
ك أ َُرد ُد ُمعاتباً ( َخيل ُ
ُق اخلذالن م َن ال َكذ َ

رب َو السلوان ..
لنَفسي بَع َد َرحيل َ
ُك َ
الص َ

_مرح_صوان
_صديقي ...
#إىل_من_أَمسَيتُهُ َ
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رسالة إىل غَائيب .

َعلم أَنين َمل أَ َجترأ على إرسال رسالة لَك ُحمَملة بشوقي َو َحنيين إليك ،
نت أُراقبُ َ
َعلم أَنين ُك ُ
ك طيلة فَرتة غيابك َوافرتقنا َ
...وأ ُ
أَعلم أَننا ابتعدان َعن بَعضنا كثرياً  ..أ ُ

لَكن !

عيناك....
َك هذه الرسالة عَلى أَمل أَن تَراها َ
َكتب ل َ
أ َ
َنت الذي تَركتين َوَرحلت َوَمل تَ َ
كرتث لقليب الذي َحتَمل َمجيع َخيباتك  ...أ ُ
صوتك
َك أَضعافاً ُمضاعفة ؛ اشتَ ُ
ك َح َد اجلُنون َوَمل أَتَلقى منك سوى اآلالم  ...ال أُنكر أَنين أَشتا ُق ل َ
ال أُنك ُر أنين أَحبَبتُ َ
قت ل ُوجود َك جبانيب أَشتاق حلُروف امسي ب َ

تلك األَوقات اليت ُكنا ال نُري ُدها أَن تَنتهي .
َنت َسببها ل َ
نت أ َ
تلك الضحكة اليت ُك َ
نَعم أَشتاق ل َ

ك...
قت لنَفسي املَوجودة بداخل َ
هامس هبا اشتَ ُ
لت َ
لك النَظَرات اليت ُكنا نَنظر لبَعضنا هبا َ ،
لله َمسات اليت ُكنا نَـتَ ُ
صل.
َكتَ ُ
بت هذه الرسالة ب ُدموع أَشواقي َولَعلها تَ ى
_مرح_صوان
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وتَسأَلونين لماذا أَحبَبتُها

انر العشق األَبدي ...
َك َ
يف ال أُحبُها َوهي َم ْن أ َ
َشعلت يف قَليب َ
صرت على ذايت ...
نَعم أحببتُها ب ُكل فَخ ٍر فَـ َر ُ
فعت هلَا راييت البَيضاءَ فَقد انتَ َ
أَمسيتُها َجمريت فَكانت لسماء قَليب َجنمة تتألأل فأَانرت يل حيايت ..
َليل هي ال َكلمات اليت تَص ُفها فمن غَريُها ليكون فؤادي ...
ق ٌ
ري اعتيادي ...
أَرى َعينيها فأ ُ
ُصبح اتئهاً  ..ضائعاً  ..شخصاً غَ َ
تَبتَس ُم يل فَـتَـتَالشى ُك ُل آهايت ...
ابلورود ودادي ..
أُهديها َورداً فَـتَ ُ
دادها إال أ َ
ابلورود و ُ
َنت  ،أتخذ ُ
الناس تَعطي ُ
قول يل ُ ...
ف عَ ْن ُحبها وهي ُمهجة ذايت ...
يف أَ ُك ُ
َك َ
مرح كا َن امسُها فَأَوصلوا هلا َكلمايت ..
استجاب ل ُكل دعوايت ...
ُمتأك ٌد أَان أَهنا َهديةٌ من هللا فقد
َ
بس ُمها سمٌ قَبلتهُ َوأَان راضي...
مُ ٌ
ولع أان هبا فَلو َكا َن َم َ
صلَوايت  ..أَ ْن َجي َعلها نصييب يف ُدنييت َوبع َد ممايت ...
َسأَدعو هللا مراراً َوب ُكل َ
أَما زلتم تسأَلوين لماذا أَحببتُها ؟
#رسالة_اىل_جمَريت
َ
#كتابة_وأتليف
#مرح_صوان..
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لك الَيت َحظيت به بَ َدالً م ىين !
إىل ت َ

َم أَ َن م ْن واجيب االبتعاد عَنه يف َهذه اللحظة لكن َدعيين
َم أَنَك أَصبَحت مُل َكهُ وأَعل ُ
َم أَنك َستُعانقينَهُ عناقاً مُ َؤبداً َوأَعل ُ
لََقد تَـ َركتُهُ لَك اآلن فَامسَعيين َجيداً ..أَعل ُ
ح لَك أ ُُموراً َعديدة...
َخوض َمعك َح ٌ
أ ُ
ديث يُـ َوض ُ
ت ُح ٍ
غم أَنهُ مُل َكك اآلن ..لَكن اعلَمي انَك َمل
عزيزيت أ ََو ُد أَ ْن أُخربَك أَوالً أَنهُ ال َز َ
ال ُحيبُين َو ُحبُهُ يل َسيَبقى َ ..وأَ ْن إمسي َخيل ُق ب َقلبه نـَبَضا ُ
َ ..
ري عَادية ُ ..ر َ
ب غَ َ
تَكوين سوا فَ ٍ
كراييت م ْن قَلبه َو َعقله أُقسم
ت َوالتَـ َقاليد  ..فَأَان ُك ُ
العاها ُ
ض َعلَيه ب َسبب ت َ
نت َو َسأَب َقى ب َقلبه َمعقُودةً فَأَنت ال تَستَطيع َ
رض فُر َ
لك َ
خر َ
اج ذ َ
ني إخراجي َوإ َ
لَكي ب َذلك ..
لني َع ْن َسبَب تل َ
ُنني أَنك إنتَـ َزعتيه ال َجتيدينَهُ
ب الذي تَظ َ
لمةٍ أ َ
ُمتَأَكدةٌ أَان أَنَك تَـتَساءَ َ
يب َوجبَوايب متَََعين فااحلُ ُ
َخربتُك هبا َ ..دعيين أُج ُ
َك الث َقة اليت أَملُ ُكها جتَاهَ ُكل ك َ
شه ُد عَلَى ذَلكَ ،وإن َرأَيتين
جاوز ُك َل ُح ُد َ
حبُهُ يل َمل يَ ُكن عَادايً ُ ..حبهُ يل َو ُحيب لَهُ تَـتَ ُ
صغريَة َوَكانَت عَائلَتُنا تَ َ
ود ق َ
صص احلُب اليت ُرويَت لَك َوأَنيت َ
َحّت ابخلَيال فَ ُ
ٍ
لك ال َدخيلةَ هلَذا
صتُنا َمجيلة َوأَنت ُكنت ت َ
جيب لَك َع ْن ُس َؤالك  ،أ ََرأيت إىل أَي َحد َكانت ق َ
أُابل ُغ ابلكالم فَما َعلَيك إال أَ ْن تَسأَيل أَصغََر فَرد بعائلتُنا َو ُه َو َسيُ ُ
َحلم به فهل أَنيت َسعي َدةٌ اآلن؟
املَكانَ ،و َحققيت َما ُك ُ
نت أ ُ
يش َمع َش ٍ
ال يَعين لغَريك الَكثري ؟
خص َكا َن َوما َز َ
َك َ
يف ُميكنُك العَ َ
َين أُحبُهُ ل َدرجه ال
حرويف املَكتوبة َوإرجت َ
ص َ
اف يَداي الظاهر َعلَى الورق أ ى
دعيين أُخربك أنكي ستواجهني مشاكل عدة فكوين مستعدة لذلك  ...أمل ُختربك َ
وت ُ
ُمي ُكنك َختَيُلها ؟
حلظات عُمري بدونَهُ ..
يلَ
َ
َحالم ى
سرقي م ىين األ َ
أَعيديه يل أَرجوك فَأَان أُحبُهُ َو ُه َو ُحيبُين ال تَ ُ
اليت َحلمنىا هبا سوايً ال تَكوين َحاجزاً بَيين َو بَينه ال تُبعديين َعنىهُ فَأَان ال أ ََختَ ُ
شعور الذي ب َداخلي َحالياً ...
حت عَاجزة عَن التَفكري ب َسبب ال ُ
اجع اآلن بَعد أَن تَـ َزوجتُما فَاع ُذريين فَـ َقد أَصبَ ُ
َم أَنَّهُ ال ُمي ُكنك ال ََرت ُ
َح َسناً َ ..ح َسناً  ..أَان أَعل ُ

يين
فَ َساحم ً

ك
كوين قَادرة عَلَى َملئ ال َفراغ م ْن بَعدي فَ ُكوين قَويىة فَ َذل َ
رميم َما ُهدم بقلبه ب َسبب َرحيلي األَب ىدي  ..لَعلَك تَ ى
عزيزيت اعتَين به َجيداً ُكوين لَهُ ُك َل َشئ َساعديه عَلَى تَ َ
الصعب إعادتُهُ َكما َكان م ْن بَعد َرحيلي .
ال َفراغ َسيَكون م َن َ
اجعليه
افهميه َجيداً فَـلَم يَ َ
هو ابرعٌ إبخفاء احلَقيقة َ
فهمهُ أَح ٌد مبقداري َ ..
عَلَيك أَ ْن تَعريف َجيداً أَنىهُ ال يَ ُ
بوح حبزنه ألَحد َسيُخربَك ب ُكل َمره أَنهُ خبري لَكنَهُ يَكذب فَ َ

يَستَن ُد َعلَيك أنيت فَقط َكما لَو أَنك اثبتَةٌ َدائ َماً َ ..سأُخربُك بش ٍئ َولَكن َساحميين َعلَى قَولهَ ..

ٍ
َترَكهُ لَك أَبَداَ َولَو اجتَ َم َع العا َمل أبَسره.
َمر بيَدي َما ُك ُ
لَطالَما ُك ُ
قوة ُر َ
نت َخائ َفةً َم ْن يَوم َك َهذا لَكن احلَياة انتَـ َز َعتين منىهُ ب َ
غماً َع ىين َولَو َكا َن األ ُ
نت أل ُ
ضيق الَكو ُن عَليه أَشعُر أَ ْن
غم أَنَين َسأَ ُكو ُن بَعي َدةٌ عَنهُ اآلن إال أَ ْن ُهنَ َ
َح ٌد َمنعَهُ َ ..ح ُ
ني يـَتَأ َمل َويَ ُ
يث أَنهُ ح َ
ُب بَ َ
أَتَعل َ
ني قَليب َوقَلبه َختاطُب ال يَستَطيع أ َ
اك َختاط ٌ
َمني ُر َ
َن يَ ُكو ُن هبا
َم َعن ت َ
قَليب يَنزف َد َماً َويَـتَ َمزق َ ..كما لَو أ ََّهنا رسالةُ استنجاد م ْن قَلبه ل َقليب َهل لَ َديك َما لَدي ؟؟ ل َذل َ
لك اللحظات اليت ل ْ
ك انتَبهي َجي َداً فَأان َسأَعل ُ
خبَ ٍري َوعَلَى َما يـُ َرام

غم أَ ْن صلَة ال َقرابة بَينَنا َما َزالت قَائ َمةً  ..ألَول
َيس ب َ
وسعه أَن يَكو َن َمعي فَـنَ ُ
السبُ َل بَينَنا قَد ََتَ قَطعُ َها ُر َ
َم أَ ْن ُ
حن انتَهينا متََاماً  ..وأَعل ُ
أَشعُ ُر أبنَهُ يَفتَق ُدين َولكن ل َ
لك العالقة اليت َجتمعنا معا ..وأَ َن ُكل َش ٍ
صةُ ُحبنا عن َدما َكانَت عَلَى َحافَة
يء انتَهى  ،لََقد فَـ َع ُ
عيش ق َ
لت ُك َل َما بيَدي َحّت تَ َ
َمرة أُيقن أَننا إستَن َفذان فـُ َرص إنقاذ ت َ َ
َ ُ ًَ َ َ
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ٍ
ري احلَياة اليت َخطَطنا هلَا ..
َيس بوسع أَحد أَ ْن ُحيييه َ ..واآلن أَصبَ َح ُك ٌل منا يَع ُ
يش َحياةً غَ َ
الَموت لَكنَين َمل أَستَطع إن َقاذها َو َمجيعُنا نَعل ُ
َم أَ ْن َما قُد َر لَهُ الَموت ل َ
نعد َمة متَاماً.
رصيت يف إنقاذ َهذا احلُب ُم َ
َوفُ َ

ك
غم أَ ْن بيَدي أَ ْن أَقتُـلَك َوب َذل َ
أَتَعل َ
ح لَك مبا يُزع ُ
َبو ُ
َمني أَيـَتُها الَمحظُوظَة َاي َم ْن َحظيت مبَ ْن أُحب يُراو ُدين ُشعور غَريب اآلن  ..ال أَدري لما أَان َجالسة َوأ ُ
جين ُ ..ر َ
كرة أَ ْن يَعيش َمع فَتاة غَريي
َوجاع اليت تَ َذوقتُها بَع َد َزَواجك به َ ..حّت لَو ق ُ
َص م ْن ُكل اآلالم اليت أ َ
َن أ ُ
ُمت ب َقتلك ل ْ
ُعانيها َواأل َ
أ ََختَل ُ
َحصل َعلَيه ..لَكنين ال أ ََحتَ َم ُل ف َ

السيطَرة عَلَى َكلمايت ؟ أَيُع َقل أَ َن األَذى الذي تَ َسببيت يل به َوص َل َحد
فل م ْن غَريي  ..أَيُع َقل أَنَين فَـ َقد ُ
ت َ
 ..أَن ُحتبه فَتاة غَريي  ..أَ ْن يَستَن َد لغَريي أَن يَ ُكو َن لَهُ ط ُ
ار َهذا األََمل لَكنَين أُحب األََمل الذي َأيَيت منهُ ..
َم مق َد َ
أَفكاري َو ُحرويف؟ ال أَعل ُ
َن تَنتَه َي َ ..ولَدي َرغبَةٌ ب َقتلك فَأَنيت َحمظوظَةٌ أَنك لَست أَمامي ..
الو َ
ضي بَع َد اآلن َوأَ َن الرسالة َهذه ل ْ
قت ل ْ
لَ َدي إحساس أَ َن َ
َن َمي َ
َبل أَ ْن اهني َهذه الرسالة اعلَمي أَنَين َسآ ُخ ُذهُ منك فاحلياة ُاألخرى لَنا َسأَطلُب م َن هللا أَ ْن أَعيش َمعهُ ابجلَنة حينَها َسيَ ُكون ُملكي ل َألبد َسآخذهُ منك مثلَما
لَك ْن ق َ
ول بَيين َوبَينهُ أَع ُدك ب َذلك ...
اك أَي عَاهات وأَي تَـ َقاليد َحت ُ
آخذتيه مين َ ...ولَن يَ ُكون ُهنَ َ
لت أُحبه ***
*** اعتَين به َجيداً فَأَان َما ز ُ
فسها.
#ل َم ْن_تَعر ُ
ف_نَ َ
#مرح_صوان
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صدفَة ؟
خس ُر ال َكو ُن لَو التَـ َقيىنا ُ
َماذا َسيَ َ
ت
خسر َّ
ض ًي َك َقمرها  ،أَو َخ َ
ُب م َن ال َكون أَ ْن يُهديَ ىين عُق َداً ف ى
ين لَو َمجَعتين مبَحبُويب َحت َ
يب َك َشمسها بَل أَطلُب منها إجابَةً َ
ال أَطل ُ
صرحية َعلى ُس َؤايلَ ،ماذا َستَ َ
اَتٌ َذ َه ٌ
ين َجنمة ؟
خسر َ
غَيم شتائك ؟ أَ ُكنت َستَ َ
عض الثَواين ألُخربَةُ أَنَين أُحبُةُ بعَدد َحبات املَطَر
ض ُرك لَو اجتَمعنا ل َدقائ َق فَأَب َدأُ أَ ىان بتَقسيم ت َ
َما َ
لك ال َدقائق إىل ثَواين َحتم ُل ُك ُل َاثنية َجم ُموعَة م ْن َمطَر الشتاء ،فَـبَ ُ
ٍ
ٍ
افرتقنا هبا َ ،وثَوان أُخرى
ب أَايمي َك َرعد ت َ
،وثَوان أُخرى أُخربَهُ هبا َك ْم أَان ُمشتَاقَةٌ إليه َوأَ ْن يف بُعده غَ َ
اليت َ
َضعافَاً ُم َ
لك الليلَة ى
ب يَضر ُ
املُتَساقطَة َعلينا بَل أ َ
ضٌ
ضاع َفة َ
ساميت َس ُر بَقائة عَلى قَيد احلَياة
املَطر َوابت َ
احتَضنَهُ هبا َكثَلج َحيتَض ُن َمدينة يَع َشقُها َ ،وأُقَدمُ لَهُ آخ َر الثَواين ليُخربَين هبا أَ َن عَيناي َو َ
َوبنهاية الدقَائق لَن أَمتََ ىىن إال أَ ْن يَبقى الشتاء َويَبقى َحمبُويب َوأَبقى أَ ىان َعلى قَيده

َ :مرح صوان
السماء ...
رسالة إىل َ
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ُكتايب
لن َ
عت ُكلَّ
باح اخلري  ،فَخريُ الصَّباح يَبدأُ برسالةٍ منكم  ،أو أل ى
أبكمله يَكو ُن ب َرسائ ٍل منكم  ،سأبدأُ مبدحيي ُكم َ ،مع أن ولو َمج ُ
أقول لَ ُكم َ
ص َ
ُوض َح أكثَر َ ،خريُ اليَوم َ
ت
داد البحار و َّ
وملف ٌ
ُحروف اللغة  ،وُك َّل َكلمات الغَزل  ،ولَو َك ُ
تبت َعن ُك ُم م َ
كمله َ ،سيبقى َشيءٌ لن أم َك َن على َوصفه شيءٌ غَريب جدًّا ُ ،
السماء  ،بوسع ال َكون أب َ

طيع تَعبريه .
جدًّا  ،ال أستَ ُ

ٍ
عيدين عن قَليب َستب َقو َن قَليب َ ،ستب َقون قَلبًا
إ ًذا  ،اي أحبائي  ،مهما َكثُـ َرت
ُ
األمتار بيننا َ ،ستب َقو َن بداخل قطعة أمساها العا َملُ قَلبًا  ،وأمسَيتُها أان أنتُم  ،مهما ُكنتُم بَ َ
وسنُكم ُل إبذن هللا  ،إخوة  ،عَهد  ،أحباء  ،عائلة ،
نحن لَسنا ابلعُهود خ َّوان  ،بَدأان َ ،
صل بيننا َ ،سأبقى عَلى عَهدي لَكم اي ُش َركاءَ ُحلمي  ،فَ ُ
أفتَخ ُر به  ،ومهما َح َ
نزل فيه أنتُم  ،يَكتَم ُل بكم اي إخوةً األحالم  ،أحبى ُكم  ،وسأبقى أقوهلُا ب ُك ىل
األه ُّم  ،هو أنىه َم ٌ
أصدقاءُ ُحلُم ٌ ،
بيت آخر متَلوهُ أحاديثُ ُكم َ ،حّت وإ ىن كا َن إلك ُ
ْرتُونيىٍا َ ،
ٍ
حٍ
َقرأُها  ،بَل أشعُ ُر هبا بداخلكم  ،أُكم ُل طَريقي  ،لَعلهُ يَكو ُن َمعكم أبَد ًّاي .
ني وحني كي ال تَنسوهُ  ،ها أان َ ،مع ُكم  ،وسأبقى  ،أُحقق
ً
أحالما َمع ُكم  ،بكلمات ال أ َ
إهداء إىل َمن َسرقوا قَليب وأعماقي  ،إهداء إىل مُلهميين .
#اتال_علي_أصرف
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صَّدي َقةُ روحي
ٍ
ٍ
إشتقت للُقياها  ،مُري ب ٍ
قلب أبيَ ٍ
صديقةً
ُ
مُري ُحبًّا اي َ
ض مثلَما عَرفتُك  ،مُري بعبء َكب ٍري من األزهار  ،لنرميها وراءَ ُك ىل ُخطىوة ََنطُّوها  ،قفي جبانيب لكي أُجابهَ العا َملَ
وزيت  ،يل وحدي  ،قومي  ،لتَدفئة أطرايف الباردة ب ٍ
كل َمن َعرفتُهم َمل ُأيثرو يب مثلَك ،
َّرجسيَّة ُّ ،
أقع َمعك  ،كوين حب َ
لمسة من َكلماتك الن َ
أمجَع  ،وإن َوقعت أنت ُ
َ
َ
يميت ُ ،من ُذ أن
أنت قَدري الذي لَطالَما فَخر ُ
ت به  ،أنت َوطين الذي ُ
أعود إليه عندما تَكثـُ ُر األماكن  ،أنت عاص َمةُ قَليب احلَنون  ،أنت َملجأي عندما أ ُ
ُضيع َخ َ
املَلمس الناعم  ،واي نُقطَةً ُكتبَت يف أنصاف َخديها  ،اي عيىنًا ال أرى من بَعدها َعني  ،واي َشع ًرا َأي ُخ ُذ قَليب
فعت رايَةَ َّ
صدي َقة الطُّفولَة  ،اي َ
رأيتُك َر ُ
السالم اي َ
ذات َ

ٍ
روح  ،اي أختًا فَضلتُها عَلى نَفسي ُ ،مثَّ أهلي  ،ومن ُمثَّ ال َكوَكب أَمجَ ٍع  ،اي س ًّرا
روحا َمرحة مت َ
روحا ال يُوجد بَعدها ٌ
رحا  ،اي َخمبأ س ىري  ،اي ً
َألُ قَليب فَ ً
بنظرة منه  ،اي ً
احنا ُ ،م ىري بعشقك  ،حبُبىك  ،بَـ َقلْبك .
أف َش ُ
ضيع أرو َ
ب لنُ َ
السري  ،و َهن ُر َ
يت َعنهُ للعا َمل ُكلىه ُ ،مري أبزهارك النَـ ىر َجسيَّة ُ ،مري لكي نَرميها يف َمكاننا ى
إهداء لَصَّدي َقة طُفولَيت
#اتال_علي_أصرف
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دي
لب َّ
السرم ى
ال َق ُ
ثريا بوجود َش ٍ
عود يل َ ،ملجأك يل فَقط َمهما
تويك وحتتَويه  ،ولـٰكنين ال اؤمن بوجود َكس ٍر َسببهُ أن َ
ضا َحي َ
خص حيتَوي قَلبًا أبيَ ً
أعلم َ
ت  ،يف ُك ىل َمرةٍ تَ ُ
أنك ال تُؤم ُن َك ً
ُ

طـ َ
َم أنين فَتاةٌ طَيبةُ
رفت من البَشر  ،مهما خالَط ْ
َم َ
َت  ،مهما فَ َ
ـال الغياب َ ،مهما عَ َ
أنك ال تُؤم ُن بوجود ُحيب الضَّعيف لَك خ ً
صيصا  ،وأعل ُ
علت لنسياين  ،أعل ُ
ٍ
ذات ٍ
أنك فَّت غريُ عاد ٍل وال تَستَح ُق فَتاةً مثلي بل فتاةً
ك بل تَستَح ُّق أح ًدا ألط ُ
أنت َ
َم َ
َم أنين فَتاةٌ َ
َف م َ
ال َقلب ال تَستَح ُّق َ
روح َمجيلة  ،وتَعل ُ
نك عن َد الفراق  ،وأعل ُ
ٍ
َم
َّك ال تُري ُدين ولـٰك َ
َم أن َ
نك تَ ُ
بال ُج ُدر  ،تَستَح ُق فَتاة بال جذر  ،بال أصل  ،بال روح  ،فَقط فَتاةٌ لتُ َ
عود جلَرب خاطر  ،أعل ُ
طيع ُك َل ما تَقولُه وتَكو ُن ُمستَعبَ َدةً لَك  ،أعل ُ
رمديَّة َ ،مع بَعض
عود إيل بدمع َ
أنك تُريد وال تَقدر  ،ولـٰكنين ُمتَ ى
الوردية  ،بكلماتك َّ
عيناك  ،بعشقك  ،بروح َ
أنك َمهما إبتَ َ
أك َدةَ َ
َ
عدت ومهما َحصل تَ ُ
الس َ
ك َ

ك لَدي أان َوحدي
نك مهما
أحببت م َن البَشر يَبقى قَلبُ َ
َ
عود أل َ
نك تُري ُدين  ،أل َ
اإلعتذارات الصادقة ل َُرَّمبا ُمعظ َُمها َكذب  ،تَعو ُد أل َ
نك طفلي الذي لَطاملا أحببتُه  ،تَ ُ
جبميع أحنائه .
٢٠٢٠/٥/٢٤
#اتال_علي_أصرف
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خائن ذاك َريت
أنت ساب ًقا
قني به أب ًدا َ ،ك َ
ُك  ،أمتَىن أن تَكو َن خبري َ ،كما َ
يف حال َ
صباح اخلَري  ،أمتَىن ل َ
صوصا أان  ،الذي َمل يَكن يل يَ ٌ
للحظ الذي َمل يُساندان البَتة  ،و ُخ ً
وما ُحمال ًفا َ
َك يَ ً
ُ

هن َ ،وُكنْت صاد َق
َيس َمعي  ،أمتَىن أن تَكو َن
أنت طو َ
أحببت أح ُد َّ
َ
ال حيات َ
،و َ
ك خبري  ،بوجودي أو بغريه  ،أمتَىن أن تَكو َن قَطعت وعو ًدا صادقة مع عدة بَشر ول َ
اليَقني  ،ولَيس كما َوقع َعلي النَّصيب  ،ب ُك ىل أتكيد .

َفت
أمتَىن أن تَكو َن
أنك أخل َ
َّك أخلَفتُه ؟ ال بُ َّد َ
العهد  ،أم أن َ
وما  ،وأمتَىن أن تَكو َن ال ز َ
لما من أحالم َ
َ
لت على َ
تيمة اليت َحدثتَين عَنها يَ ً
ك الصَّغريَة واليَ َ
حققت ُح ً
رو َعة لكلينا ،
نازة خليانَت َ
أحزن ألن َ
قيم أان وقَليب َج َ
َّك أخلَفتُه  ،بل ُلرَّمبا َ
أمام َعني اجلَميع  ،لَن َ
أحزن  ،أو ابلتأكيد َس َ
َوعدي الذي قَطَعتَهُ يل َ
ك ُم ى
أفعلُها َ ،سأحزن  ،سنُ ُ
ال
عيت طو َ
ك عندي هـي األساس الذي َس ُ
عادتُ َ
لعن َحظىنا الذي َمل يَضحك يل َ ،كم َسأبكي  ،سأرتَدي األسود لغيابك  ،لـٰك ىن  ،ال هتَتَم َ ،س َ
َكم َس َ
نحزن َ ،كم َسنَ َ
نت أل ٍ
عُمري ألجله حّت وإن كانَت مع ٍ
حد آ َخر .
ُّك َ ،حّت وإن ُك َ
يناي  ،أُحب َ
أحد غَريي َ ،
وس ٌ
ب َ
َ
َ
فالرتقُد حب ٍى
الم اي َع َ

#اتال_علي_أصرف

40

ا

مليءٌ ابلعتاب
ري لَك .
رحبًا  ،أقصد ُ ،مر ُحبًّا َ ،كيف حالُك َ ،
َم َ
أنت اخلَري نسبَةً يل  ،على ُك ىل حال  ،أمتَىن اخلَ َ
ٍ
ج على َهيئَة
حها  ،ولـٰكنين ُجم َربَةٌ َعلى كتابَتها  ،ل َُرَّمبا ُخت ُ
ضعا من اآلالم املُرتاكمة داخلي واملُرتاكمة على َشكل ُ
فف ب ً
أمس ُ
ضغوطات َخت ُر ُ
َم أنين َسأَكتُب ى
الرسالَة و َ
أعل ُ
لمت
َيست رسالةَ ُحب َ ،هذه رسالةُ عتاب  ،عَ ُ
دمو ٍع غَريبة األطوار  ،إنسى األمر  ،األهم  ،لَقد إشتَ ُ
قت لَك اي َدهري َ ،كم ُكنا َمجيالن  ،لـٰك ىن أُنظُر َ ،هذه ل َ

تاات ال أجرُؤ على
أحببت
أنك أحببت ،
ت من نَفسي َج ىراءَ َذل َ
َم َكم فَقد ُ
َ
قيل يل َ
عل قَليب فُ ً
ُ
َ
أحداه َّن  ،أتعل ُ
ك اخلَرب الذي َه َّز أضلُعي ؟ الذي َج َ
أخبار َك من أحدهم َ ،

أظن أ َّ
ُلت يل
فعلَها  ،لـٰكن  ،لَيس بعُمقي ُّ ،
لن ُحتبَّها  ،أظ ُّ
روح شاحبة ُّ ،
َن ال أح َد بَعدي َ ،كما ق َ
أظن َ
ُن َستَ َ
كس َر أكثَر من ذي قَبل ٌ ،
أنك ى
اإلقرتاب منها َخشيةَ أن تُ َ
ثال
نت امل َ
ذات َمرة  ،األهم  ،لَقد ُكنا َمعًا يف ُكلى َمرةَ ومُرة  ،أظ ُّ
قيمتَك  ،ولـٰكنين أُق ى
قه ُرين بغريي فَقد لكي أق ى
ك ُك َ
َد ُرها ُكلَّ التَق ىدير  ،بوجود َك أو عَ َدم َ
ُن َ
َ
أنك تَ َ
َد َر َ

داك .
دقت وجوده على يَ َ
وص ُ
ب نسبةً يل َ ،
األعلى ُ
للح ى
لمن أحببتُهُ بصدق
#اتال_علي_أصرف
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[موطين]
إىل وطين
صورا ومقاطع فيديو يف هاتفي أمتعن هبا جي ًدا كي ال أضيع الطرقات عند اللقاء أحفظ املسميات ما قبل االحتالل ال أعرتف بنتانيا وال
دائما أبستمرار ً
أراك ً
أورشليم وال شخيم وال هيربون

متأمال فيقص علينا أحداث كانت هناك وال زالت ابلذاكرة
فأان أمتلك خريطة مرسوخة بقليب قبل عقلي َولدت مع والديت وراثة من جدي فهو حمتفظ مبفتاح العودة ً

يُلحقها فينا متشوقني لكل حكاية وحادثة حبسرة يف عيوننا كلها إصرار وقوة
مات جدي فبكيت لفقدانه وسوف أفتقدك

و على مدار مرور رحيله أشتقت لك والشوق يزداد وكما قال الشاعر حممود درويش حني عطشت طلبت املاء من عدوي فلم يسمعين ونطقت أبمسك و أرتويت
أجل اي سادة هذه فلسطني تنجب العظماء يتكاثرون يف أحناء العامل والبداية من أزقة املخيم يطعمهم حب الوطن وال يشبعون ويرمسون علم فلسطني وقبة الصخرة
مرددين موطين موطين اجلالل واجلمال والسناء والبهاء يف رابك يف رابك يُعلى أصواهتم لكن ال أذن تصغى سوى أنفسهم ليبقى احللم يؤملنا و آمل الغربة تنهش فينا
ال نشتهي السمك فالبحر بعيد والربتقال مر والزيتون مل يثمر ببالدي
يراود أذهاننا رؤيتها والعني مبللة
حنن هنا خميمنا ضماد جلرحنا ومن هناك ابخلارج ال يقتنون الوطن وال مبخيمي حييطهم أجانب ابلنسبة هلم ولكن هم من كانوا أجانب يف تلك البلد فلسطينيتهم
كانت كفيلة جيعلهم كشيئًا غريب على هذه االرض ففلسطني قالدة يف أعناقهم و أسوارة يف معصمهم تورد هبا كياهنم وطبعت على جبني رأسهم ومن يراهم يدركون

من هم

اشخاصا هبذه البلد فمنهم من يقول أذهبو لتحريرها أذن ،أنتم من قبض الثمن .
يعانون من آراء
ً
ومن يقتنون الوطن أحدهم يقول رحلو بال أنتماء واالخر يقول يرتكون وطنهم من أجل املال
لكن هم أنفسهم هلم رأي خمتلف متحدثني
بيين وبينك حبر وبالد وحدود واحتالل
فؤادان وكياننا بعي ًدا
والروح يف هواها متعط ًشا
اجسادا
واآلهات خترق
ً
وحنن من نصغي إىل أصواتكم ال حيلى وال قوة لنا إال الدعاء
نعلم من أنتم
الثورة والشهامة
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احلجر والسكني
نساء وفتيات
أطفاال وشباب وشيخوخ
ً
رجاال
مجيعكم ً
فلسطني ..
أعذريين اي ليت أقدم روحي لرتابك
أعذريين اي ليت أمحل ذلك اهلم عنك
اي ليت أستطيع أُزيل جناسة االحتالل عن طهارتك
أعذريين اي ليت أبقى هنا الالجئ والنازح واملغرتب واملواطن سنلتقي يف ساحات االقصى وستبقى الراية ترفرف
هذه الرسالة من الفلسطينني يف الشتات والداخل لعلها تصل وال تكون رسائل قُرأت على عجل .
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[جنيت]
إىل أمي
أنت مرهم يشفيين
أبتسامتك مطر حييين
أماين مأمين يسكنين
يؤملين
يرهقين
يكسرين
حزهنا تعبها
عافييت
أملي
ملهميت
أنت
جنميت املضيئة
روحي املطمئنة
خويف منك و عليك
وجهك
يداك
عيناك
أحبها
نورها
دفئها
ضحكتها
تسعدين
دعائها سفينة تنجيين من غرق البحر
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وهتاب علي من مهسات اهلواء الباردة وحرارة الشمس الساطعة
تقبض يداها بيدي بلمسة حب وحنان
مكورها
ال تسمح ولن تسمح أبن ُميسين
ً
تسهر على مرضي وعيناها ال تغفى فتُحمل مهوم الدنيا من أجلي وتتقبل مزاجي املتقلب فتعفو عين عند عصبييت
هي احلضن الوحيد أجدها عندما خيذلين اجلميع
دائما
احلب الذي ال يغيب ويبقى يل ً
السند اليت تستعد لسماعي كل حلظة
فتتناسى أخطائي كل دقيقة
ظلها يقف جبواري يف احللوة واملرة
السرت لعيويب يف احلياة
االمان فتقتل اخلوف يف قليب ليطمئن ويغفو كراحيت ابلصالة و كالوطن ال غربة بوجودها وال غىن عنها
كل شيء حويل سيتغري مبرور السنني إال قلبها الطاهر
هي فقط من دون اللكل
ال جتوع
ال تتأمل
ال حتب طعامي املفضل
كنت أصدق بصغري فكربت و أدركت أهنا تكذب ألجلي
ضا علمتين الصرب من أجل من حنب وحنب ما حيب واحلب ُمينح ملن مينحين قلبه
ومل تكتفي أي ً
ولكل ابتسامة معىن والغفران رمحة
وجرب اخلاطر تزرع بسمة
واآلن أان مدين هلا يف قليب
وعمري
وروحي
وحيايت
حتتويين و احتويها
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حني تغيب ختتفي ألوان الطيف وما حييطين داكنة
تفزعين الرهبة
أمي أحتمي هبا كاجلبل
فهي قوية كالصخر وحناهنا كريش انعم وكأنين بني الغيوم
عناقها يدفئ ارجتاف جسدي
قلبها يتسع يل وألخويت
ال تتعب من الدعاء لنا
وال تنسى كأنه أمسها
حنبها حبًا مجا
صوهتا نغمة موسيقية
صباحها قهوة
ومسائها غروب مشس مبهرة
أمي تستحق التأمل هبا
رأسي يف أحضاهنا دواء وراحة
متتصين ألفصح ما يب هلا بلحظة
أظن أهنا معجزة
ال نص يكفي للحديث عنها وال اقتباس يصفها
والديت تعلمني أنين أحب الشاعر حممود درويش فأهديك ما قال
أعشق عمري ألين إذا مت أخجل من دمع أمي
وشاحا هلويك
يوما ً
خذيين إذا عدت ً
وغطي عضامي بعشب تسمد من طهر كعبك
سالما على وجه أمي
وأان أقول ً
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[صديقيت املقربة]
صديقيت
الضراء
كنت نعم األخت والصديق الصدوق يف السراء و ى
مؤنسا
وحسن الصحبة رفيقة الدرب وامللجأ االمن ويف احلياة ً
أجل
سواي وتصيبنا هسترياي الضحك فيأخذان احلديث يف كل مرة نتفق على أهناءها ال نبايل ابلوقت وال املكان
أشتقت لتلك املكاملة نبوح ما جيول خباطران نبكي ً
أجل أشتقت لتلك الرسائل املفعمة ابحلب والطمأنينة واألوامر والدعاء والنصائح املتكررة يوميًا
أجل
أشتقت لتلك الطريق اليت كان جيمعنا أبستمرار يف كل مشوار لنا ومن حولنا يتسألون أبستغراب ملا ايديكن متشابكات ال يفرقها اختالفات الفصول أجل
أشتقت لبيتك و لغرفتك و لصوتك حني اللقاء هناك
ال زالت ابلذاكرة فأان أشتاق لك أشتياق املغرتب لوالدته والتأئه يف صحراء قاحلة جرداء حيتاج املاء ليبحث لريتوي فال جيد االرتواء غري أتمل صورتك والدموع
ترغرغ بعيوين والذكرايت حتاصرين
وجهك يذكرين
و كأنه طيفك حييطين
و حضنك يعانقين
أخربتك بكل ما بداخلي
ألنك روحي
و عُقدك يف عُنقي
وجودك يف قليب
وعقلي وتفكريي
ال حمال وال مهرب من ذلك أعتذر أن مل أود أن أوذيك جبواري
ُكنت أشاركك مهومي ومعي تتأملي
يوما ومل جتديين
أعتذر أن مل أويف لك حقك وأن احتجتين ً
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فأنت تعلمي أنين أحب العزلة و أخاف اخلذالن يف حيايت
أحببتك ومل أكرهك اثنية
أحببتك ومل أكون لدي مصلحة شخصية
أحببتك فابتعد هذه الفرتة
ومعي أغنية مفضلة
و ذكرى مجيلة كضحكتك الساذجة
اآلن انت غائبة
و أعلم أنك مين غاضبة
وتظنني نسيت االايم املاضية
ولكن أان للحقيقة صامتة
مرهقة
متعبة
ورائحة قهوتك غري منسية ابألمس ُكنت معك واليوم وحيدة
استسلم مهزومة للتفاصيل الصغرية
جالسة على األرصفة
افكر و كأن ما حويل مزحة ثقيلة
احتاج لركوب طائرة
او أكون طائر عابرة
محامة عصفورة غري مبالية املهم يف السماء حملقة
احلق حولك اطمئن عليك عند رؤيتك سعيدة يف حياتك والنجوم يف عيناك تشعل يف قليب ضوئك فسعاديت من سعادتك
أبتسم البتسامتك
وعند كسري ازحف لصورتك ألحدثك عن غبطات كثرية فال تتأملي أنت واريح خاطري وما يكمن داخلي
اعرتف أبن اللحظات السعادة ال تكتمل ألين أقف على حافة احملادثة مرتددة وبعنوة الرجوع اختياري
ال ادري كيف أصف ذلك الشعور املزدحم واملشتت فتنهار قاميت وتتالشى اللهفة
و أمضي فغيابك ليس مؤقت كباقي العالقات العابرة والالشيء يف حيايت
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غيابك دائم ألول مرة أغادرك رحلت بصمت خارجي وداخلي تصدر أصو ًاات وعظامي جدار عازل ال يسمعه سواي رفعت صوت زئريي بال فائدة مكبال ابملاضي
وكأنين فقدت شيء من كياين

ال استوعب فأان اهرول بطريق ال هناية له
عذرا
فهل لك تلتمسي يل ً
حبق كل شيء مجيل كان بيننا
وحبق كل شيء فعلتيه يل وفعلته لك .
هاجر رائد ابو دالخ
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[رساليت إىل هللا]
إىل هللا
شعرت أبن جاذبية خاصة متنحين من البوح
أانجدك وفمي خميط خبيوط حادة تؤمل حلقي وقليب مثقل ابملشاعر امللخبطة مغرز أشواكها تشدد أثناء الليل فأستيقظ و كأنه اجلدار الذي جبواري وقع على صدري
وكياين مهزول ومهزوم
أانجدك فال وجود ملن يكرتث لوجودي أصاهبم عمى املشاعر
أان الوحيدة فقط أرى السرير اتبوت والغطاء كف ٍن وما حويل جهنم
اي هللا ال أقوى كل مرة على قول كل شيء
ابقى صامتة مل أحدثك فقط أخربك بدموعي
ضا فرحي املفرط واحلاحي الدائم اضع رأسي على كتف قلب أحدهم نتحدث
كنت حباجة لضلوع انعمة و مطر ألرتوي وملن يتحمل صفايت ومزاجي وغضيب و اي ً

ونضحك ونتذكر فنبكي ويضمين

فرحا تزيح أغصان الشجر وتركض ابلغاابت مع من يشبهها
أيها الرب ملا مل أخلق عصفورة حتلق بعي ًدا تكون متحمسة ومتوهجة للطريان ان كان حزًان او ً
بشرا أقف أمام حمرابك بصوت مبحوح ولسعات امل وت بني حني وحني ويف بعض األحيان يتوقف الزمان فأرتبكات الشفاه من احلبل املشدود علي يؤقن
لكن أان ً

فاضحا خارج رعشة ال صوت لصراخ
اخلذالن
ً

أرجوك ال جتعل هناييت ابلسقوط أريد هناية الوصول فاحلياة هاوية و أان كثرية الوقوع فيها أرجوك ال جتعل نزيف قليب يهدر أريد حدوث معجزة فاحلياة أسهم قاتلة و
أان كثرية االصاابت منها
ظالما و أان كثرية اجللوس فيها
أرجوك ال جتعل االنطفاء يف عيين حال ًكا أريد ضيا ًًئ سرمدي فاحلياة ً
عزيزي هللا استجب لصويت هذه املرة الدموع انبثقت منها صادرة كلمات مفعمة ابلثقل
أُلقي علي الراحة فروحي أنتصرت عليها اهلزمية علقت ابملنتصف أفكر يف تلك رشات الرتاب تغطي جسدي ومتلئ القرب
أخاف وجودي املنتسي
و أان على قيد هذه احلياة جيعل قربي خرابة منسية ال لوجود نسمة اشتياق وال رسالة اعتذار وال زهور ندم حّت ابلدعاء ال أُذكر
حينها ليس يل غري سواك فهل سرتمحين
سرتحم هيكلي النحيل فأنت تعلم خويف من االماكن الضيقة واحلشرات الصغرية
أجل هناك هدوء ساكن وال لضجر
كدائما لكن كل شيء هنالك حزين مجيعهم يبكون فنحن يف منغى بال جسد
ابقى وحيدة ً
يتذكروننا عند االنتهاء وال مبالني عند حياتنا لو سقطنا مرار املرات لن يثبت هلم أبننا مرهقني
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واآلن أعتذر هلجري لذكرك أعتذر لصوت حنييب
أعتذر لك على طيلة رساليت
سأنتظر أن متسح على فؤادي فأنت صديقي الوحيد.
ـــــ ــــ ــــ ـ
هاجر رائد ابو دالخ
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[ أان]
إىل هاجر
اهلاء هيام يف قلبك وااللف الفؤاد و العقل أختاال من اهليام واجليم جنونك و مجال عيناك والراء رمح احلب أصابك
أنت قوية ومكتفية بذاتك و أراهن على ذلك
أنت كزهرة اللوتس خبمسة أايم تسقطي أوراقك وتبدئي حياة جديدة وكلك ثبات و مجال
تفتحي أوراقك من بزوغ الفجر وحّت غروب الشمس
ليال فسواد لونه وعتمته ال تليق بك تتجاهليه فتغلقي أبوابك بوجه
تغليقها ً
قمرا تنتظري أانرة الشمس
اي زهريت أبلوانك الثالث تُضيئي على حياتك نفسك بنفسك لست ً
أنت الشمس حبد ذاهتا صعب الوصول إليك
ُستنريي على قمرك أن بقي معك يف مساء واحدة
روحا دافئة ملن يستطيع حتمل شعلة انرك
هتديه رموش عينك وتضعيه يف مسكن قلبك وعقلك فأنت ً
و يزهو كل شيء حني يتسلل نور مشسك
وقلبك أخضر اللون يتألأل ابحلب تصغي لزقزقة العصافري وهديل احلمام ال يستطيع اقتحامها الندم وال تبايل لصاعقة و رعشة فطيشك جيعلك تطريي وتتقافزي ما
بني االشجار واحلقول
يسحرك اللجب فتغلقي عيونك ليحتوي أعماقك و كأنه يتسلق جسدك ويطوف بعقلك
يعلو الصوت فيحي فؤادك لتصعدي للسماء وتركيب أرجوحة انعمة كالغيوم هتب نسمات اهلواء تنعشك وتسمعني نغمات فهذا ما زال البحر يهدر والطيور تزقزق
تعانق السماء
ما بني اليقضة والنوم تستيقظي
أفتحي النافذة ويبدأ الديك ابلغناء
أقنعي نفسك وأطفئي أحزانك
أبتسمي و أمضي للكتابة
أجعلي كل شيء حولك يتكلم
ضا تتكلمان والقلم يكتب والدفرت ينصت
اجلدران تتكلم والسقف يتكلم والطاولة و اخلزانة أي ً
ومجاال
و أنت تلمع عيناك إرادة وقوة ً
أجلسي فوف السحاب
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و أرتشفي رشفات من القهوة وبني ايقاع فريوز
و ايقاع حممود درويش
أرفعي هامتك عاليًا فهي االحالم تنظرك لتحقيق فليست من املستحيل إذا كنت جتيد قيادة الطريق و أن كنت اتهئًا يف الظالم من املستحيل أن ال جتد ضيا ًًئ
أمشي ...أمشي فهناك النهاية مهما الصعوابت
و أن طال االنتظار
و أرهقك حلمك ضمي ذراعيك فليهتز العامل واذ االرض دارت ما عليك
احبثي عن الصعود فاجلدران املشققة نبنيها واالبواب املكسورة نصلحها والنوافذ املخلوعة نركبها والشوارع نعدهلا
صارعي روحك ليتحرر قلمك و أزرعي يف قلبك األمل
أقرتبت ...أقرتبت
سعادة اللقاء فصاحلي نفسك.

هاجر رائد ابو دالخ
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(قطرات اخليانة)
سيأيت يوم على هذه األمة وتصبح اخليانة وجهة نظر .احلب كالزهرة اجلميلة والوفاء هو قطرات الندى عليها واخليانة هي احلذاء البغيض الذي يدوس على الزهرة
فيسحقها .اإلمهال اسم آخر للخيانة لكن بصمت مزعج .إذا برر اخلائن خيانته ،أعلم أ ىن هناك مشكلة يف العالقة مل يتم إدراكها ،أما إذا مل يربر اخلائن ىإال
ابلصمت ،فاعلم أ ىن العالقة قامت على غري رضى وقناعة .اخليانة والطعن يف اخللف أصبحا أمراً سهالً ابلنسبة له لكنه ال يرضى على نفسه .اخليانة ال أتيت مرة

واحدة ،إ ىن هلا الكثري من املقدمات ،فمن مل ينتبه هلا فال يلومن ىإال نفسه .اإلنسان الويف هو اإلنسان اخلائن الذي مل تكشف خيانته بعد .أصدق الصدق األمانة
وأكذب الكذب اخليانةأسرارك ليست للمشاركة ،نقاط ضعفك كذلك ،ليس ألحد مهما أحببته حق اإلطالع عليها ،تذكر دائماً أ ىن اخليانة ال أتيت ىإال من هنا.

اخليانة أن ال أحضر يف ابلك أبداً ،بينما أذكرك يف كل سجدة وركعة .اخليانة برأيي أن متتدح األشخاص يف وجوههم وأن تذمهم خلف ظهورهم.إذا خانك من حتب

فال حتزن بل انتظر حّت يعطيك ظهره واكتب عليه :كان إبمكاين اخليانة ،ولكن أخالقي ال تسمح يل هبذه اإلهانة .كم مرة هزمتنا اخليانة دون قتال .لو أحببت
شخص يوماً فال تنسى أن تسأله مّت موعد اخليانة.
 :روان بدر الغرايبه
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(ذهب أيب)
ذكرى تتجدد ابستمرار اي هلا من ذكرى تقطع قليب ،وتفطر قليب شوقاً لك اي ما ضحكنا سوايً اي ما ضمتين إىل صدرك احلنون اي ما أمتىن لو عادت الذكرايت،

وعشناها مرة أخرى .يف فقدك اي أيب قد صربت دون جدوى ،قد تكلم قليب قبل لساين ،فبعدك إجنرح قليب جرحاً لن يتدأوى أبداً بفراقك أيها الغايل قد عجز

اللسان أن يتكلم ،وعجز القلم أن يكتب شوقي لك فقد اشتقت لك .أيب قد تركتين وحيد يف الدنيا قد تركتين أحتاج لغريك قد تركتين أبكي الليايل قد تركت قليب
يتقطع شوقاً للقياك .أيب أين أبكي بكاءً جنونياً ال يتصور ،وأين لو كتبت عن مدى شوقي لك إىل هناية الدهر ملا أنتهيت ،وأين لو كتبت ألنتهى احلرب ،وألمتلئت

الصحف ،ومل أنتهي ،فأي كلمة تعرب عن شوقي لك .أشتاق لك بكل ما وراء الكلمة من لوعة فراقك ،وأمل فقدك أشتاق لك أيب .ما أصعب احلياة دون وجود أيب

فرقتنا األايم ،ومجعتنا األحالم اي ليت كل أايمي أحالم .أيب أين ال أراتح حّت أبكي كل ليلة لفراقك أين أتذكرك يف كل وقت ،وحلظة ،واثنية أين أراك يف كل مكان،
وأين أختيلك يف األحالم ،وأين أحتاج لك يف كل األحيان .أيب أين أشتاق لك شوقاً ال يقاس شوق ال أستطيع التعبري عنه .أيب إن قليب قارب على النهاية ،فقد تعبت

من األنتظار لعل يوماً أتيت فيه لو يف حلمي لعلك يوماً أتيت إيل ،وتضمين إىل صدرك احلنون فقد انتهت الدموع من كثر البكاء دون جدوى.
 :،روان بدر الغرايبه
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(للحياة حياة)
قصر احلياة وقد تطول ،فَ ُك ىل
ليست عادلة ،فلتُـعَّود نَفسك على ذلك .يف املدرسة يعَّلمونك ال َدرس مث خيتَربونكَ ،أما احلياة فتختَربك مث تُـ َعلمك الدرس .قد تَ ُ
احلياةُ َ
شيء َمرهون ابلطريقة اليت حنياها هبا .املتشائم هو من يصنع من فرصه صعوابت ،واملتفائل هو من يصنع من صعوابته فرص .ستجد أ ىن احلياة ال تزال جديرة
األم مشعة مق ىدسة تضيء ليل احلياة بتواضع ورقىة وفائدة .البخيل شخص
ابالهتمام ،إذا كنت تبتسم .احلياة كاملرآة ،حتصل على أفضل النتائج حني تبتسم هلا .ى

يتذوق طعم احلياة .الذين حيملون يف نفوسهم شرارة املعرفة وحنيناً كبرياً إىل رفض احلياة الروتينية ،هم دائماً الذين يرمسون للحياة مستواها
يعيش طيلة حياته دون أ ْن ى

تسوس احلياة .ال حياة مع اليأس ،وال أيس مع احلياة .املتشائم ال يرى من احلياة سوى ظلىها .إين ألعجب من الذي
اجلميل رغم ما يالقونه من تعب .التشاؤم هو ى

يظن احلياة شيئاً واحلرية شيئاً آخر ،وال يريد أن يقتنع أب ىن احلرية هي املقوم األول للحياة وأنىه ال حياة ىإال ابحلرية .الذين يشتكون قلة الرزق وقلة احلظ وسوء احلياة

خزائنهم مليئة وغنية ولكنهم فقدوا مفاتيح كنوزهم وهي التفاؤل والصرب واإلميان .احلياة قصرية لكن املصائب جتعلها طويلة .احلياة حلم يوقظنا منه املوت .إ ىن احلياة

ال طعم هلا بال أمل .احلياة قطار سريع ما اجتازه حلم ،وما هو مقبل عليه وهم .بورك من مأل حياته بعمل اخلري ألنىه أدرك أهنىا أقصر من أن يضيعها بعمل الشر.

عندما ال ندري ما هي احلياة ،كيف ميكننا أن نعرف ما هو املوت .ليس للحياة قيمة ىإال إذا وجدان فيها شيئاً نناضل من أجله .احلياة شعلة إما أن حنرتق بنارها أو

نطفئها ونعيش يف ظالم .احلياة بال فائدة موت مسبق .احلياة رواية مجيلة عليك قراءهتا حّت النهاية ،ال تتوقىف أبداً عند سطر حزين قد تكون النهاية مجيلة
 :روان بدر الغرايبه
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(اموت ام ال)
أريد أن أموت يف أرض غريبة ،يف أرض بعيدة ،وأن أيكلين الطري ،وأن متطر على بقااي جثيت .إذا توقفت احلياة يف أعيننا ،فيجب أن ال تتوقىف يف قلوبنا ،فاملوت
احلقيقي هو موت القلوب .عالج الشيخوخة املوت .قد تتوقىف احلياة يف عينيك يف حلظات احلزن ،وتظن أنىه ال هناية هلذا احلزن ،وأنىه ليس فوق األرض من هو
ى

أتعس منك ،فتقسو على نفسك حني حتكم عليها ابملوت ،وتن ىفذ هبا حكم املوت بال تر ىدد ،وتنزع احلياة من قلبك ،وتعيش بني اآلخرين كامليت متاماً .مل يعد املعىن
الوحيد للموت هو الرحيل عن هذه احلياة ،فهناك من ميارس املوت بطرق خمتلفة ،ويعيش كل تفاصيل وتضاريس املوت ،وهو ما زال على قيد احلياة .الكثري منا

احلل الوحيد ،والنهاية السعيدة لسلسلة العذاب ،لكن هل سأل أحدان نفسه يوماً ماذا بعد املوت .حفرة
ى
يتمىن املوت يف حلظات االنكسار ،ظنىاً منه أ ىن املوت هو ى
وإما جنة أو انر.
ضيقة ،وظلمة دامسة ،وغربة موحشة ،وسؤال ،وعقاب ،وعذاب ،ى
 :روان بدر الغرايبه
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(وحديت خمتلفه)
انعزل قدر ما تشاء لتصبح اقوى مهما رأيت من وحده جحيما ال يطاق هي أفضل بكثري من االقنعه املتعدده للبشر الوحده علمتين ان يكون قليب صلبا وقاسيا
منذ ان خرجت إىل هذه الدنيا واان اسري وحيده كاملوت اسؤا اشكال الوحده هو العزله اليت تنجم عن سوء الفهم إبمكان هذه الشعور ان جيعل الناس يفقدون
إحساسهم ابلواقع احتاج الوحده والسكون لكي افكر ،أفكر يف أي شيء ابلظبط ،أدمنت التفكري يف نفسي وكلما فتحت صفحه وجدهتا أسوأ من اليت تسبقها
اسوء أنواع الوحده تلك اليت جتتاحك وانتا بني اهلك واصدقائق البد ان يتعود االنسان على الوحده حّت ال ينسى حقيقته االوىل اليت ولد هبا والبد ان يرحل
معها ،الوحده اشد انواع األمل والقسوة ،الوحده رمال متحركه زوارها قليلني خمتلفي الوجه لذلك هي ال ترتك جماال للثرثرة هي فقط تبتلعهم اشد االحزان هو ان
تذكر أايم السرور واهلناء عندما تكون يف اشد حاالت التعاسه والشقاء الوحده ليس سوى جدار بني حديقتني حديقة احلزن وحديقة الفرح ال ميكن إخافيت بتلك
املساحات الفارغة اليت بني النجوم ،النجوم اليت ال حياة عليها فهي تذكرين ابملنزل الذي خييفين كالكثري من األماكن الفارغه يف حيايت عندما ال جتد أي شخص
لتصنع له كٱسا من الشاي ،عندم ا ال جتد شخصآ جبانبك عندها اعتقد أبن احلياه قد انتهت احلياه .عباره عن مكان مظلم يشعران ابلوحده ،بلرغم من مجيع االشياء
اجلميله اليت نفعلها لنشعر بسعاده عندما جند شخص ميكننا احلديث معه لن جتد كلمات لتقوهلا فيسيطر عليك شعور ابلعزله بطريقه فظيعه ال ميكن مقاومتها
 :روان بدر الغرايبه
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أكره رغبيت العارمة والشديدة واللحوحةَ يف املوت
أكره أفكاري املتشابكة اليت تكاد ال تسع دماغي الذي كاد أن ينفجر وحيرتق
أكره كل رغبايت العالقة
العالقة يف املنتصف املعتم واحملايدة اليت ليست مع أو ضد
أكره فكرة العيش الرحب
أي موقف
ألنين مل أخضها ال من قبل وال من بعد ى
أكره مبالغيت ابلشعور بكل شيء
أكره استبعادي من املفضلني لكل من أخالطهم
أكره فكرة أنين وحيد وأن تكاثرت اجلماهري فهي فاسدةٌ هبلوانيةٌ كاذبة.
أكره أنين ال أستطيع كتم ما يدور جبويف فإنين إن صح القول كتاب مفتوح للكل.
يف البداية كرهت اختاليف
فكرهت نفسي وكرهت معيشيت وكرهت الدنيا وما حوت
وأتعجب حني تغزو عقلي فكرة أن عفوييت أحد أسباب كره الناس يل وامشئزازهم
أنصدم ويصيبين الذهول هلذا وصل اجملتمع من سطحيه ومادية كل شيء وأفعال جمردة من دقة اإلحساس .
دمعا ولكن ليست الدمعة األوىل وليست الثانية وليست الثالثة
فاضت عيناي ً
تك أل ًفا وال ألفني بل أعلى من كل هذا ...
ومل ُ
كم مرةً انكسرت ومل أجد من جيربين ويروع من شأين
أي منقذ
كم مرةً تقطعت يب السبل ومل أجد َّ
كم من كسرة خاطر وهلفة بداية اصتدمنا هبا ورغم أنف كل ذلك بقينا أحياء ولكن بال أنفس
هي هكذا الظروف الصعبة خترجنا منها عكس ما دخلنا هبا
دموعي أغرقتين يف حبر الضيق والكرب ...
فكل ليلة مل حيل هبا صوت أنني أنفاسي ومتتمت دعائي إىل خالقي وأانا استنجد به ليمنحين لفحةً من لفحات رمحته وصربه وفرجه وسراج التيسري
فهل من مهرب أو مرفأ أتَّكل عليه بقويت إال ريب؟
فكان يف كل مرة ال خييب رجائي فكان يرزقين قوةً إلمتام مسرية حيايت
وها يب عائش على أمل
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وال أعلم إن كان غ ًدا أمجل أو أقبح
لكنين أعلم أنىه بيد هللا
وهللا يبسط ويعفو ويهب لنا من خريه كله
فما سجد أحد اال أعطاه ربه
وما ركع أحد إال انوله ما ابتغاه ربه
وما دعى مظلوم إال وانتصر }•°
عمار داهود غرير
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 -يبقون ونبقى-

•{°يبقى ُحبك َمغروٌز يف أخاديد وجداين اىل يوم نُبعث به اىل هللا.
وجذبتين بقوة عجيبةٍ غريبةٍ يتعجب هلا أهل األرض والسماء
تبقني أنت األوىل واألخرية اليت لَفتتين َ
فخرا أن قليب مل يُغص اال لك وهذه نعمة ورجاء .
واي لقدري الذي قرر أن تكون أنت هي سيدةُ القرار عليه ،أنيسةُ اجلوار وقريبةٌ يل حد االستسالم ،يكفيين ً
ليست احلوار  ،تتبصرين مبا يف كياين من حملةٍ خفيفةٍ لطيفةٍ حسناء،توسل َش َفقتُك حبايل والتربع يل بنظرة اي صاحبة
وج ُ
أصبحت أنت العزيزة الودودة الرفيقة اخلليلةَ َ
املقام الرفيع ،القرار احلكيم،النظرة احلادقة املُرتبصة،

وأنت رجاء كل إنسان خلقته األرض واي له من شرف لقياك سيديت .
إنين مل اخرتك كامنية من منااي النفس عبثًا،اان من درس كل خصالك وايقنها حق يقني مث ريطة السبيل ل ُمناشدتك .
واي لنعيمي احملظوظ،وقدري احلسن حني رمقتين برمشة عينيك،وقُرب ُجمالستك.
اان مل اخرتك كامرأة بل كصديق بل أخ بل الدنيا والظهر والسند الذي أجلا له .
مل اخرتك كجسد بل كروح نسيمها عبق،ربيعها جنة،وخريفها ذبول الشر .
"عمار داهود غرير"
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{اهرتئنا }
منثورا ،اي رابه النفس الذي شهقناه يف
•[°اهرتءت ارواحنا ،وابصاران ُخدشة واصبحت مليئة ابلسوداويه،وانفاسنا غزيرًات ابلسلبيه واحالمنا وابداعاتنا كانت هباءًا ً

عروقنا اصبح صعبًا عليه ج ًدا الزفري ،وكل يوم اصبح بداية ألمل يقنط به ،بنظران فقد كل شيء مجاله ما عدان نستمتع مبا احببناه قبل وال مبا حتمسنا له وكرهنا
جلسات السمر،و اصبحت كل املواقف واالقوال واملكأفاة شيء ال ُجندي له اي حتسب.

 كيف اوصف هذه الدمعه االمعة بعيون غادقه غامقه عندما يسألنا العابرون بدرب حياتنا الشاق ،يقولون لنا كيف هو حالك واحوالك ؟نقول بكل استعجال اننا "خبري "فقط من اجل ان ال يزل لساين وافصح مبا يب فعليًا فأنكسر امام نفسي .
ويف احلقيقه ان كلمه "خبري "ختبء
"نفس ابليه خبيلةً ان تسعد نفسها وتصنع هلا يسر وتيسر حاهلا"
حبرف الباء ٌ
واختبأ حبرف اخلاء "ان النفس تعهدة ان ما الكون سوى خراب وخبااي خبيثه واخلبث يتجسد ابجلميع ،وقد بصمت النفس هذا عن ظهر قلب "
وهذا اىل ما ال هناية من صفات ذميمة مدحورةٍ.

جازما أبهنم
حّت اصبحنا يف االونه االخريه نرى اجلميع بقلوهبم خبث وماكرين ومبكرهم يسعون اىل اهداف سوداويه ،ومع انه لرمبا هم عكس ذلك واعتقد اعتقاد ً
كانوا يسعون جاحدين ايل اضاءة ارواحنا ،ولكن بعد أن صددانهم وخسرانهم ،االعتقاد ال يُرجع ما ذهب

والفرصه اليت أتيت مره ال تتخرر مثل القلوب الطيبه اليت كانت حتيطين ولكنين انذاك رأيتهم اشرار قبيحني بشكل فظيع لرمبا لعالقات سابقه فاشلة مرةٍ الذعه.
انين فارغ وحمبط ومثبط
فساحمونين ...
عمار داهود غرير-ا
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" النكبه "
• {°خيوط وخطوط كتاابيت امنزجت ابلوجع وابلقهر ،بعنفوان األمل الساذج.
فالوجع على هجرت بلدي أشد من أي عذاب آخر إن كان أو سيكن.
بكل خطوة .يسفك الدم ويسفك اخلري والطمأنينة من قلوبنا ،حّت بلغنا نعشاً على أمل العودة.
والقهر على تبصُّري ملا يفعل عدوي أبرضي كأنين تنازلت له هبا ى
مغرتاب .
القهر على تكبُّل يداي وأان فقط أنظر واتبصر فما ابليد حيلة وما ابلقلب والعقل حيلة على حتمل املزيد من الفراق ً
جحيما الوجع احلقيقي عندما أرى جديت وهي تضع مفتاح بيتنا القانط بفلسطني بيتنا الذي أصبح ركام وواي حسراته.
وأما أشد
ً
وكما بلغتين ٍ
حبزن وآسى وكربايء ُدفن بكياهنا ،وهي بسن مخس اعوام قد أُكهل كاهلها ،فقد أوكلها أابها مهمة مفتاح منزهلم وقال هلا بصوت يشوبه الدمع املنذرف

"إذ أنين ُمت فاملسؤولية عليك للعودة منتصره " وهي ما زالت تربط زمام عزميتها وهتتف بشوارع املخيم بصوت كزئري األسد هتتف تقول "إان وهللا لراجعون وإان
على فراقك اي فلسطني حلزينني "وتؤمن أن احلزن ال يغين عن جوع وال عن هدف العودة.

تؤمن أبن العودة تريد تضحية وهي كاخلنساء ضحت بفلذات قلوهبا فإن أبناءها كلهم يف حمراب رجوع فلسطني
فأن أبناءها غاليني ولكن البلد أغلى واملسؤولية اليت أوكلها إليها والدها كفيلةٌ أبن تفتدي بنفسها لفلسطني ...........
احسراته على جسد بال روح فالروح ارتبطت ببالدي ربطةً حازمةً ما هلا من فُر ٍ
مهيوان،
حمسورا
اق ،فالفراق ليس هبني َّإال على َمن هانت عليه قضيته وكان مذموماً
ً
ً
ٍ
وشغف ضاع سدى ،ومال وأراضي وعقارات يف كنف عد ٍو أشبه ما يكون ابخلالاي السرطانية ،فإذا الشيوخ املبجلني العامرين بكلَّ العرافة
احسراته على ُحل ٍم

مُصانون يف بلدهم هزت جذوع قلوهبم وأهينوا يف نكبه الضياع .

ومراد أوشك على الضياع فهم يريدون فقط العيش واملوت على ثرى وطنهم احلبيب
وما اغواهم مال العدو للخروج من فلسطني
اخليل والبيداء واألشجار تعرفهم وتعرف أهنم املرضى وشفائهم العيش الكرمي ببالدهم،
بل أغوهتم كرامة العودة فأصبحت ُ
فذمهَّم ودحرهم وخذهلم الدهر وأصبحوا الجئني ملومني حمسورين ،وأغلقت كل أبواب النعمة من ابصارهم الربيئة.
الفراق لبلد هبا غدوت وترمنت على أمجل أرض أرض اإلسراء واملعراج،
ولكن جاء العدو كاحلجارة من سجيل
العمر أرذل انس
و أخذتنا الصيحة مصبحني خارجني من وطننا فردَّان ُ
أين مكيال وميزان الرمحه؟
فظيعا
قاهرا ً
تغدوا اي عدوي ً
غادرا ً

سأُنيب وأرجع وأكل بربوع وطين
وسنتخذ األمل قنديل لعتمتنا
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متشبثون أبخر خيوطه
قلبًا وقالبًا
عاجال سيُعلن َّ
"َت اسرتجاع فلسطني األبية وإخضاع العدو يف الظلمات".
فآجالً أو ً
ولن ننسى الفلسطيين الكادح بال السخاء والرخاء.
وبتلة الزهور املوردة بذاتنا ذبلت،ستنفتح انفذة احلق واحلرية
خضبت احلياة بشغف الرجوع
رغم أننا شريدين طريدين.
اذهبوا وأنتم األحرار
سالم عليكم طبتم

قاهرا
مسودة جحود العدو ً
رغم تقطرت األحزان
من ظلمات الليل ستبزغ احلياة .
-مغدور الزمان الالجئ "عمار داهود غرير –
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 :هنالك

هنالك شيء بني األضلع خينق تكر ًارا ،هنالك أفكار تدفعنا للموت بغتتًا ،هنالك نظرة األشخاص من حولنا اليت ترسم لنا فكران عن أنفسنا مبحدود هالكة

وقاهرة ،هنالك متهي ًدا لتنهيدة لو أطلقتها سوف تنفجر األرض على أنقاضها وتكن نسيًا منسيًا ،هنالك دمعة ال جتف على العتبة ،تقف على اجلفن تريد اإلستئذان
وما زلت أكفها وأجربها على التقاصع والرجوع إىل جحرها كربايئي ال يسمح يل بذلك ،هنالك مئات األفكار تريد ذلك الشخص الذي يستمع هلا وال تكن له

فرصة يف ذلنا ابملستقبل املظلم واملستقبل.
دوما حبرية ،هنالك خماوف مل نتمكن من القضاء عليها
هنالك جرح كراميت ال تسمح يل بعرضها على أحد فكياين ينكسر ،وحرية كثرية مريبة ليست غريبة اب ًدا فأان ً
فقضت علينا ،فاخلوف إن مل جناهره وقمنا بتجاهله سوف يقضي علينا.

اي حبذا ليلة متسي ويقدم مسائها بال أوجاع جديدة ،خياانت متكررة ،لوم دائم ،أمل غاصب ،نفس ضائعة ،ظالم ملموس ،هيام غائب ،الكسوة األقرب للروح
منثورا ،أخشى من املستقبل ،أهرب من احلاضر املرير ،يُقشعر
املوت ،العزلة شيء ماكر ،الوحدة تبعد الشخص عن الوعي أبي شيء ،هلفة البداية أصبحت هباءًا ً
بدين بتذكر خطااي نفسي وما ظلمة .
عمار داهون غرير
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رسالة حتمل امل الوداع

ها أان مستلقيا على فراشي ووددت أن أكتب رسالة وداع إىل من كانت يف يوما من األايم( حبيبيت )
كنت اتوقع أنين سأكتب لك هذا النوع من الرسائل يوما
آجل كنت اتوقع الفراق
ولن تكون هذه اخر رسااليت لك فما زلنا يف اول طريقه
ولكن ما حيزنين انين مل اتعاىف منك حّت هذه اللحظة ومازال يروادين كل شيء مما فعلتيه
وكثريا ما يدور يف خاطري من هذه األسئلة ؟
هل حقا استحق منك ذلك
وماذا فعلت لك
مل أفعل شيء سوى انين أحببتك بصدق وعفة

وملاذا فعلت ذلك؟ وكيف؟ والسر الذي يكمن خلف تلك األفعال اليت ال أشعر أين اعطيتها حق وصفها و ما سببته يل
وكيف ميكن لإلنسان أن يكون متناقض بذلك الشكل املقرف
الذي رأيتك به
أكاد أن أجن من فرط السؤالت وصراعات الظنون و
مل يبقى بقليب لك شيء يسمى حبا ابدا
وكثريا ما يزيد من ذلك أنه اان ال ازال على حاليت الرهينة هذه
بينما انيت بغاية السرور واحلبور
وكأنين اان من كنت سبب حزنك
ذلك يشعرين ابملزيد من القرف لقد كتبت كثريا عن قصيت معك
كتبت اجلمل والسطور
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وسأكتب املزيد
لن اتوقف
عن كتابة ما أشعرتين به
طوال كل تلك الفرتة القصرية الطويلة  ...املؤقتة!!

أود أن أخربك أن اخليانة قبيحة
واألمل منها اقبح بكثري
لقد أحببتك كما حيب الطفل أمه وتعلقت بتفاصيلك
كان حيب لك ال يوصف
لقد كان عطفي عليكي كأب البنته الوحيدة
كاخ خيشى على أخته من النسيم احلارق
ال أبس فأنيت ال تستحقني

مهما كتبت لن اوصف لك أيها القارئ حيب وشغفي الذي كان
حسنا
أان مل اعد اؤمن ابلوعود ألين بت أدرك اهنا خيبات مؤجلة ومل أعد اتكئ على شيء يف دنياي أبدا
اقسى من ذلك مل حيدث يل كانت جتربة مجيلة مبزيج سيئ وهناية حزينة تبا هلم وتبا للحب الذي يدعون

هذا أان طائرك احلزين !

عبدهللا بكري
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" قسوة قلم مشاعري "

ها أان اليوم هنا وحيد منك ومن نفسي بعد أن رحليت،
اي كل أشكال التعب الذي رأيتها
لقد أحببتك بقلب طفل بريء ال يعرف الكذب،
اي فخ احلب املظلم أنيت مل حتبيين فمن حيب ال خيون ال خيذل
مل ميضي على فراقنا الكثري ومل اعرف التاريخ وتقصدت يف ذلك حّت ا ذا ما مر علي من جديد ذلك اليوم اجلميل تشاءمت وحزنت
هذا اول شتاء أييت بعد الفراق
أو مهال هل هو يسمى فراق حقا؟ اممم حسنا ال يهم
مل تكن مدة حبنا طويلة لكين شعرت أبهنا أعوام طويلة بفرحها وبكآبتها وال أابلغ ابدا
فلقد أحببتك بغباء
نعممممم كنت غبيا جدا عندما احببتك ومتلكتين تلك األحاسيس اليت بت اكرهها واكره نفسي بسببك كنت غبيا حّت الين بقيت مدة اطول ورضيت بكل
ماحدث بعد قبح تلك األفعال واليت قليل يف وصفها كلمة قبيحة!!!

وال حيزنين أن اانديكي خائنيت بعد حبيبيت
ال أعلم ألي سبب كان جزاء حيب اخليانة
لقد كنت متناقضة جدا بشكل ال يتوقع مطلقا
ها اان ذا اليوم ادفع مثن غباء مشاعري اليت اسرفت فيها
أصبحت متبلد املشاعر ميت الشغف مرهق حّت اليأس
كئيب دائما
وكم من املرات افكر افكارا تؤذيين حّت انتهي من الصراعات اليت خلقت بسببك يف داخلي
كما انين بت أنظر للجميع وكأهنم مثلك
مل أعد أصدق أحدا وبت اكره احلبب
و أخاف أن أظلم فناة ستحبين بعد اآلن
وأن أال اصدقها بسبب تناقضك املقرف
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ماذا .هل تظنني أن لن حتبين بعدك
أنثى ؟
لقد تسببت يل ابلكثري من الصدمات القاتلة بعد ما ظننتك مالكا وتفاجئت ابلشيطان الذي يسكنك
مازلت أحتفظ ابلكثري من اجلمل اليت من املمكن أن تصف شيئا من قذارة ماحصل
لكنها مؤملة نعمم مؤملة
كانت صدمات موجعه او صدقا متثلك وال زلت لالن أعاين قبح أفعالك وادعو هللا أن يزول عين أاثرك النتنة
ال شيء يصف قبح ما فعلتيه صدقيين

اما بعد فال رغبة عندي للعتاب ابدا ألن العتاب يعين احلب وقليب خيلو منه ابدا
وأشعر ابلقرف الشديد من كل شيء يتعلق بك
حّت أنين أصبحت كلما اقرا كتاابيت لك سابقا أضحك عليها ضحكا هسترياي كاجملنون
ال تستغريب فهذه أول مرة يكون فيها قليب قاسيا وأنيت من جعلته هكذا
ختاما لعن هللا اخليانة واخلائنني ( امثالك )

عبدهللا بكري
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رسالة اىل روحي

السالم عليك اي أيتها الروح الطاهرة اليت لوثتها بسذاجيت وقذارة املسيئني من حويل
وددت أن اطلب منك السماح على أفعايل معك
مث أن نبكي سواي على ما حدث لكلينا
روحي
لقد كنت مهمال لك دائما طوال هذه السنني املاضية
فمنذ أن جئتين جلسدي ولألن مل تتلقي مين سوى كل سوء واذية
مل اعطيك حقك أبدا كنت مفرط يف التعلق ابألشخاص واألماكن واالشياء
وسريع التعلق الغيب دائما بكل حدث مير وحيصل
ومل امل من االكتفاء من اخلذالن والثقة املفرطة ابلبشر
وال حّت ابلنوم جيدا واال التخلص من السهر الذي تسبب إبرهاقك

واحلنني
احلنني املتواصل لكل ذكرى خُّلدت بذاكرة العقل
فلتساحميين اتوسل إليك
أعلم مدى طيبتك وكرمك هلذا طلبت العفو فما بدر مين ال يسامح عليه بتاات
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أان اقدر ذلك التحمل منك يل طوال هذه األعوام املوجعة
كيف لروح بريئة أن تتحمل كل ذلك الذي كان وتصرب والتغادر ومن مث تشتكي خلالقها
الاا ترتكيين لوحدي لطفا
ال تفعلينها كما فعلها مجيع إخواين من بين البشر
هل لك أن تكوين بقساوهتم
وقلوهبم اليت كانت أمكن من احلجارة اليت هي مصدر القساوة
ارجوك ال تفعلني
لطفا لطفا
أرجوك انصيت يل
انصيت ولو ألخر مرة
ألنين اعدك انين ألعود لفعل اي شيء يرهقك او يسبب لك األمل

أال ترين مدى تعيب أيضا
اال ترين ما فعلوا يل
اال ترين مدى حدت السنتهم معي
وقذارة افعاهلم
اال ترين ظلمهم وجشعهم
مل يدعوا شيئا مين
مل يرمحوين
انظري
اال ترين كل هذا التعب يومية
اال ترين نفسي املهلكة
اال ترين داخلي املستنفذ
هذه احلياة بسكاهنا عدائيني ومل يرمحوا كونك كنيت مساملة دائما

71

ا

روحي هي دعينا نكمل هذه املسرية
دعينا منضي ونصبح اكثر قساوة وصالبة
دعينا نرتك هذا اللني جانبا
دعينا أن ال نكون لطيفني ومثاال للطيبة

نعم سنفعل سنفعل لكي نستطع التأقلم مع كل هذا اجلشع
دعينا أن ال نعطي اال كل ذي حقا حقه
هيا أان أحبك كثريا  ..أتسمعيين

روحي ...اعدك ابن ايف ابلعهد
فساحميين.

عبدهللا بكري
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_هواجس عابرة

مساء اخلري!
حسناً ،أعلم أنك تفتقدين رسائلي ،وأعلم حق املعرفة أن حنيين يراودك كما حيدث معي ،أعلم أن العهد الذي بيين وبينك ٍ
ابق مل ميت وأعلم أنك تفتقدينين
وتستنجدين برسائلي كما أفعل ،أعلم أيضاً أن السنوات مل متحي الذكرايت بداخلك ،كما مل متحيها بداخلي ،أتظنني أنين اآلن ٍ
حبال جيد على فرقاك؟
أتظنني أن مشاعر اللهفة بداخلي جتاهك قد ماتت؟
تعلمني حق املعرفة أن احلب الذي زرع بقليب ال ينزعه إال من زرعه ،أعود إليك اآلن بعد طول املنآى وأعلم حق املعرفة أنك لن تردينين خائباً ،كما أعلم أيضاً أنين

سأمزق هذه الرسالة مثلها مثل األلف رسالة اليت مزقتها قبلها.

_علي ايسر سعيد.
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_إستفيقي

أكتب لك بعد أن جفت الدماء يف عروقي وبعد أن جفت الدموع يف جفوين ،بني بواطن
أكتب إليك اآلن بعد أن جفت كل األحبار اليت كنت أكتب هبا لكُ ،

الذكرى وخفااي الواقع.

أمل
زرعت لك زهرة قرب قربك وجئت أرثيك عليها ،أرثيك بدمعي وعواطفي وبقليب قبل قلمي ،جئت أراسلك وأعلم أنه من الغباء مراسلة امليت ،ولكين كلىي ٌ
أنك ستقرأين ،لقد كان قدري أن ختتبئي أنت حتت الرتاب وأبقى أان ميتاً يف ٍ
جسد حي ،جئت أطالبك حبقي فلم يعد يل يف احلياة غريك ملناجاتك ،إستفيقي فقد

ماتت أمايل من تلك احلياة بدونك ،إستفيقي ألعاتبك وأصرخ بوجهك ملفارقيت وبعدها أعانقك ،استفيقي فبجرحك ماتت أمايل للحياة وجئت أطالبك ،اي آيتها

النفس املطمئنة ،إرجعي إيل فشخت برحيلك.

_علي ايسر سعيد.
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أنني الروح

مرحباً عزيزيت.
كيف حالك؟
أتدرين؟
خ ال يصدر منه
خ دون صوت ،صرا ٌ
قد اشتقت إليك كثرياً ،وما للشوق حدود ،تقطعت حبايل الصوتية وانفجرت حنجريت من الصراخ ابمسك ولكن أقسم أنه صرا ٌ

صوت يبكي عليه السامعون.
سوى األنني ،إن األنني يف الروح ومن الروح وليس
ٌ
مسعت أنك قد تزوجيت.
أخربيين ،أكان حبيباً أفضل مين؟

أيهديكي وردةً وأغنيةً بصوته مثلي بعيد ميالدك ،أم أنه يقوم إبحضار اهلدااي الفخمة والباهظة الثمن لك؟
أأيخذك لتتمشي على الرصيف كما كنا ،أم أنه أيخذك للمطاعم الفخمة؟
أيعلم أنك حتبني التفاصيل الصغرية واألشياء البسيطة ،أم أنه مل يكتشفك وحيفظك كما حفظتك ظهراً عن قلب؟
أتدرين؟
إن كنت سعيدةً معه فهنيئاً لك ،فوهلل أعلم أن سعادتك مهما كانت كبريةً معه ،مل تسعدي إال أبحضاين.

_علي ايسر سعيد
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عبري اهلوى

إىل من أخذت عقلي واستطونت على عواطفي وأغرقتين هبا حباً.
أكتب لك اآلن ألنين أعرف أنك حتبني الرسائل الورقية والتفاصيل الصغرية أكثر من أي ٍ
حب كان.
أانجيك فامسعيين.
امزجيين برائحة عطرك لعلين بني السطور انثر احلبق ،اغمريين فلعل غمرتك ترد حيايت وعاطفيت املسروقة ،شديين إليك ،احتليين فلن اطالب ابحلرية منك لعلك
صعب ،انثريين برائحة عبريك ،اي وردة تفتحت يف جنان اخللد ،اي وجعاً تفرق يف أحناء جسدي ،اي ساحرة العينني ،قبليين لعلي اختصر عمراً يف
تدركني كم فراقك
ٌ

لعل
قبلتك ،لعل الزمان يتوقف بني يديك ،لعل الكالم يسجد متجيداً لك ،لعل رائحتك تتشبث بثويب ،قويل أحبك فالسماء جافةٌ ،ولعل كالمك ميطر السحب ،ى
حضورك يفتح الزهر ،ولدت من رحم عينيكي والدةً جديدة فكنت أنت كل أايمي وطفوليت ،بني عينيكي ترعرعت كلمايت وبني أحضانك ماتت أورديت وتوقفت

أوقايت...

_علي ايسر سعيد
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سالم عاشق

ٍ
تفصيل منك.
كل
فلم يعد يل سوى إلقاء السالم على ى
سالمٌ اي بريقة العينني لك ،سالم على مسرتك الناعمة اجلذابة ،سالمٌ على شعرك الغجري الطويل ،سالمٌ على قلبك السفاح الذي سفك يب وحولين إىل را ٍع عمله
ٍ
وسالم على دقائق و ٍ
أوقات قضيتها
صدفة مجعتين بك
سالم على
سالم لرموشك رمشاً رمشاً أحصيتهم وأان أأتملكٌ ،
سالم لكحلتك الفتانةٌ ،
أن يدوب بك عشقاًٌ ،
ً
بكل اثنية فيها ،سالم على نظراتك الطفولية الربيئة اليت أزادتين حباً وتعمقاً بك ،سالم لك حّت يفىن السالم اي سالمي الداخلي وراحيت النفسية.
أحبك ى

علي ايسر سعيد
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احلب املكنون

كعاديت ،بدأت أكتب لك.
ٍ
لكلمات يقال عنها أدابً ،كعاديت أضمر احلب الذي بداخلي وأظهر القليل منه لثائر الناس ولك حّت،
كل ليلة ،كعاديت أخيط من األفكار ثوابً ألبسه
كما يف ى
ٍ
ٍ
كلمات تعرب عن حيب لك ،عن لغة تصف املشاعر املدفونة واحلب
كعاديت أغوص بك يوماً بعد يوم وأزداد بك عشقاً ،كعاديت ،اجتاح أفكاري وأعصرها لعلىي أجد

علي من حبك ،كعاديت أنتهي من الكتابة وأغلف الورقة كما غلفت احلب بداخلي طوال السنني ومل
املكنون داخلي ،عن أجبدية يف الكون تالمس قلبك وتفيض ى

استطع اىل اآلن أن أظهره لك ،ولكنىه مكنون ورمبا سيبقى مكنوانً.

_علي ايسر سعيد
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ضحية نـَ ىزوه
اان اليت أخرتتين لتكمل هبا نصف دينك  ،اان اليت أحتويك عند مرضك ،أان اليت أكون لك الطبيبة واحلبيبة يف آنن واحد ُ ، ،كنا كالفراش املرتاقص على أواتر
احلب  ،نسيت أنين فتاة تبلغ من العمر مخسة وعشرون عاماً عندما ارأك أعود لطفوليت ،أتذكر عندما ُكنت ختربين عن كمية الشوق واحلب ،كنت أشعر مع مرور

الوقت إنك سوف ختذلين ولكنين كنت أُكذب حدسي ألبقى دائما جبوارك ،أصبحت أرى تقلباتك يف تعاملك معي وكنت أكذب عقلي وأتبع مسري قليب لكي ال

أَنذل منك ،ولألسف كأنك كنت تثبت ألفكاري أنك مل تعد يل  ،أصبحت كالغريب عين لدرجه فَ ُمك مل يستتطع التفوه إبمسي أصبحت تناديين اي فتاة اي إمرأه اي

كت إنك على عالقة مع فتاة غريي أتملت أكثر عندما رأيت فرق التعامل بيننا كانت مشاعرك اجلميلة ورقة قلبك هلا اليت ُكنت أراها
خملوقة  ،أتملت كثريا عندما أدر ُ

ابلقسوة واجلفاء يل اي له من تناقض يف التعامل من الشخص نفسه أتملت أكثر عندما ُكنت أراك جتري كالطفل الصغري لغلق ابب الغرفة لتومهين إبنشغالك ابلعمل
ومل تكن تعلم إنين كنت أقف عند الباب ألمسع حديثكما الذي جيعلين أشتاق لشخصك أكثر ويبكيين أكثر وأكثر على نفسي وأشعر إبنين ضحية نزواتك ،ما
املانع يف إنك تعود ايل احلبيب والصديق وتبتعد عن احلرام ألنه اان حاللك ليست هي  ،ملا متانع يف أن تعطيين فرصة ألعرفك على حقيقيت وشخصييت وقداريت

وتدرك أن مهارات صديقتك الفايسبوكية هي أيضاً يف زوجتك احلقيقية  ،ملا متانع يف أن تكون شخصيتك الفايسبوكية هي نفسها يف حياتنا الزوجية فتقول يل صباح

اخلري بدال منها  ،من املؤسف ان زوجتك الواقعيه اليت حتضر لك املأكل وتعتين بك ومبالبسك ومبنزلك فكيف يستمتع بك غريي وأان من خيدمك وكيف متدح
وتتغزل بغريي وأان من ينتظرك وكيف حتنو على غريي وأان من يسرتك ...
اشعر إبنين فقدتك اىل األبد ولكن سأطلبك من هللا
#إخالص قاسم الضامن
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الثامن عشر من سبتمرب

كنا كالفراش املرتاقص على احلان احلب..
نشدو متعالني أبصواتنا لنعلن احلب الدائم والدافئ يف ارجاء حقول اليامسني ..
كنا وكنا وكنا وها قد بدأان نعيد ذكرايتنا على حافة الطريق متشتتني االفكار ايئيسني احلياة .
نتعاتب ونبكي ونقسوا وكأننا صخوراً ال إنسان حيمل كل احلب واملشاعر الفياضه.
الثامن عشر من سبتمرب
انتهى احلب الذي كان بيينا .
انتهينا وانتهت أفراحنا معه .
اذكر تلك الليله اسوأ ليله على االطالق
ذهبت اىل النوم يف متام الساعه الثانية عشر أغرقت وساديت ابلدموع
كأهنا كاجلمر اليت حترق وجنتاي.
منت من شدة البكاء االوعي
ويف الثالة فجراً استيقظت وكأن كل الذي حصل معي كاحللم وأمسكت هاتفي ألرى أخر رسالة من شخصي وألخربه إنين كعاديت منت وحنن نتحدث
نسيت إنين قد فارقته وعدت أبكي من جديد بصدمة أكثر وعي .
أيقنت متاماً أنه ذهب ولن يعود
شعرت بقليب حيرتق كاجلمر وعادت دموعي حترق وجنتاي بكيت كثرياً وقتها  ،كالطفلة برتت يداي اصبحت ال أقوى على مواجهه العامل
تركتين يف نصف الطريق ال استطيع التقدم خطوة والرجوع اىل اخللف أشبه مبستحيل
عزيزي  ،أشتقت اليك كثرياً
عُد يل ألقبلك اتراتً وأبكي يف أحضانك اتراتً ملاذا تركتين وحدي أمل تشعر بكمية االذى الذي سببتة يل عد يل أرجوك
أعدك انين مل أبقى الفتاة املزعجه
أمحل لك احلب والعتاب يف آنن واحد
أنت ال تعلم الدمار الذي سببته يل
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عندما رأيتك ألول مرةً بعد إنفصالنا بدأت دموعي كالشالل تنسحب مين وفؤادي أصبحت دقاته ألف لدرجة أنين نسيت إننا منفصلني وتقدمت خطوةً
الحتضانك وكأن شيء صفعين ليوقظين من الوهم اجلميل الذي عشته للحظات
عد يل أرجوك أان ما زلت إبنتظارك كل يوم وليلة
أحبك ُكثر اشتياقي لك .
#إخالص قاسم الضامن
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فقيد قليب ..
ها قد بدأت ساعات الليل
يف مثل هذا الوقت كنا نتحدث عن يومنا وكل ما حصل معنا
اشكو لك لتضمد جرحي الذي سببته.
ال تعتذر ال اريد منك سوا العوده الايمنا وتفاصيلنا اجلميله
ال تكابر وتبتعد عين اان اعلم إنك ال زلت حتبين كما احبك اان االن
كيف ميكن النسان ان يكمل بقيه حياته بعيدا عن قلبه
كيف ميكن النسان ان يكون جسد دون روح
اشتقت اليك اشتقت الحتضانك .
أتشتاق يل؟
أما زلت على وعدك يل؟
من اين اتيت بكل هذه القسوه ؟
كيف أستطعت ان ترحل عن روحي
اتعلم ،سيبقى منزلك بقليب حّت لو بعد مئه عام .
ستبقى تشاركين جبميع اايمي
سأروي لك تفاصيل يومي كأنك مل ترحل .
أُحب عُزليت لكي اشاهد ذكرايتنا سوايً أذ ُكر كلماتك اليت كانت كالدواء لعلقم اايمي مع هناايت اايمك معي اصبحت كالداء والدواء يف آن واحد وما زلت .الداء

لقليب ولكنك مل تعُد الدواء
انت فاجعه قليب .

اي لكميه اخلراب الذي سبتته يل.
ها قد أتى وقت طويل واان استيقظ كل يوم على أمل ان اتلقى رسالة منك ولكن كاملعتاد مل تتذكرين
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كتبت لك رسائل كثريه واان اعلم اهنا لن تصلك ولكنين سوف احتفظ هبا لعل أييت اليوم الذي أُطلعك عليهن.
لست ضعيفة ولكن اان افقد قويت امامك
اان ُ
سوف ابقى انتظرك على امل ان تعود .
أتعود ؟
#إخالص قاسم الضامن
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جرعة خذالن
أمسكت قلمي البدأ ابلكتابه عن شعوري جتاهه أحدهم كنت ملهوفه للكتابه عن مدى حيب وفجأة كأن شي قد تشبث يف قدماي مث يداي شعرت بصدمة واقع
مرير شي ال أستطيع َمجعه مبجموعة من الكلمات ألُكون مجلةً تصف شعوري مع مرور بضع دقائق ها قد بدأت إبستعادة قواي ألكتب لكم ما شعرت به
سيت أن أخربكم سبب شعوري بذلك أنه( اخلذالن من شخصي املفضل) ..
أجل أجل  ،،نَ ُ
لشخصي...
كنت على أمل أن تعود لتعتذر يل عن جرحك يل وهللا لو شعرت منك شعور الندم ألخذتك أبحضاين..
أمسكت قلمي ألكتب لك كم أان أحبك لكن جرحك يل كان طاغيا على وصف حبك
ملاذا ال أستطيع أنسى كلماتك اجلارحه اليت كانت كالسم لقليب..
فقيدي كلماتك سببت يل تلوث يف كربايئي أتعلم ذلك؟
أم بوحيدها
خذلتين كثريا كثريا كخذالن ٌ
أمل ختربين أنك حتبين؟
كيف تركتين تلك الليله أبكي وحيدة كأن بؤس العامل أجتمع ليؤنسين برحيلك ؟
كيف أتيت بقلب حيمل كل هذا السواد ؟
ما الذنب الذي فعلته لتعاقبين هبذه القسوة؟
كيف أستطعت أن تتجاوزين يف حلظات؟
ال زلت أتذكر اايمنا ضحكاتنا حبنا كل شي مجيل بيننا
أهان عليك ودي ام أن وجودي أصبح غري مرحب به
أشعر ابحلب والعتاب والكرهه يف آن واحد ..
أرايت االشعور الذي منحتين اايه كأنك أحرقت أطرايف و شعوري واألهم من ذلك قليب
لت أحبك واان أرتدي زي التنكري ملقاومة أشتياقي وأحاول إعتياد اايمي دونك أحاول أن اختطاك وأعيد
أتعلم مدى أتثري األذى الذي سببته إيل ومع كل ذلك ما ز ُ

إحياء قواي..

وأعلم كل ما قد كتبته هي جمموعة تناقضات أسعى اىل أن أرتبها لتصبح مشاعر موحدة حتمل كل احلب إليك ...
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اان ال أكرهه شخصك اان أكره زيك التنكري الذي ميثل القسوة يف أحن إنسان يف الكون ..
أمتىن أن ينتهي هذا اهلراء وَنلع زيىنا التنكري الذي ال ميت لنا بصله ونعود كما ُكنا ..
#إخالص قاسم الضامن
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شو ٌق مفضوح
لشخصي ..
رسائل كثرية لعلها تصلك يف ذات يوم لعلك تقوم بقرائتها وتتحسس حروفها وتشعر هبا  ،أتعلم إين اشتاقُك كثرياً وأشتاق لسماع صوتك وأحاديثك
أكتب إليك
ٌ
اشتقت إىل رسائلك مجيعها بعتاهبا وحببها وبعجرفتها أشتا ُق إليگ ُكلك وأشتاق لضحكايت اليت أُخرجها واان جبوارك  ،حقاً إين أفتقدك كثرياً ،أنت ال
أوتعلم أبنين
ُ
تعلم گم من مشاع ٍر سلبية تعرتيين وگم من ان ٍر تشتعل يف جويف حني رؤيتك نشط على إحدى مواقع التواصل اإلجتماعي وال تقوم مبحادثيت ،أان أعلم گم ُحتبين
وأعلم أن مجيع القرارات اليت أختذانها سوايً كانت يف سبيل مصلحتنا وأن قرار انفصالنا املؤقت ذاك كان يف سبيل أخذ ٍ
قسط من الراحة لكلينا ليس أكثر ،
ولكنك ال تعلم أبنك قمت بتدمريي بتلك القرارات  ،لقد تراجعت صحيت للوراء ومل أرى اخلري والراحة ُمنذ رحيلك وإبتعادك عين ،أتذكر عندما كنت اذهب

رسائل ال تفسري وال
ملطالعة ُكتيب وأهتم بدراسيت مل أستتطع يف حينها الغياب عنك أكثر من ساعه واحدة مل أستطع حتمل االبتعاد فأرسل اليك الكثري من الرسائل
ٌ
شخص يراك كل سعادته عُد إيل أرجوك أين افتق ُدك،
داعي هلا ،أرجوك عُد ملنزلك الذي بقليب عُد لوطنك الذي ابت ُمظلماً عند رحيلك عُد اىل
ٌ

أحتاجك االن أكثر من اي ٍ
وقت قد مضى أريد مساع ضحكاتك
مت َحياً ،فقط عُد إين
أان أع ُدك أبين سوف أتوقف عن إزعاجك ،أعدك أن أبقى جبوارك ما ُد ُ
ُ
لت أكابر وسوف أُكابر  ..ولكن إىل مّت سوف أبقى على حايل هذه ؟
سقم أايمي ،إين أُكابر وما ز ُ
إهنا دواءٌ ل ُ
قليب ابت ينزف شوقاً وأملاً ،إنه يتلهف لرؤيتك ويري ُدك وبشدة ،گما الطفل الصغري الذي يُريد أُمه ألذي قد ُحرم من احضاهنا وحناهنا ُرغماً عنه ،أتذكر الشتاء

وحنن انئمني يف أسرتنا كاالطفال ونستمع لدندانت املطر اجلميلة! ; أتذكر ذلك اليوم
ورائحة ُ
الرتاب حينما يهطل املطر ! أتذكر أحاديثنا الدافئه اليت نتبادهلا سوايً ُ

ت يف عيونك يومها الكثري والكثري من عبارات الغزل واحلب َمل أشىء أن أُبعد بناظ َري عنك أريد البقاء غريقاً يف حبر عينيك
املُمطر البارد الذي التقينا فيه قرأ ُ
اجلميلتني ،أوتذكر عندما قمت إبمساك يَدي لقد شعرت ابلدفء الشديد

أتذكر ُكل هذا ؟
يل الطبيب واحلبيب وُكل شيء مجيل  ،أعلم إنك مل تنسى ُكل هذا وأعلم
حني َمرضي ُكنت ُ
ُكنت دائماً ما تذكرين بدوائي َ
ختاف عَلي أكثر من ذايت ُكنت وما زلت َ

لت ُحتبين ومل تَشَّىء تَركي واالبتعاد َعين لو لدقيقة واحدة أعلم ُكل
ان كل ذلك يف خميلتك ينسج حروف الشوق واحلب گما أفعل اان االن اان أعلم أبنك ما ز َ

أايم عجاف ال أكثر  ،أرجوك فلتعتين بنفسك
هذا ،سوف نعود أجل سوف نعود وسنطفئ شوق أايمنا وسنعوض مجيع ما قد َمضى فقط إهنا مسألة وقت وجمرد ٌ

جيداً اي عزيزي ولتعدين أبن تكون خبري وأبن كل شيء سيكون على ما يورام فلتعدين أبننا سنعود گما سابق عهدان وسنعوض ُكل ما قد َمضى ،أُحبك كثرياً اي قطعة
من فؤادي

أرجوك عُد بسرعة ..
#إخالص قاسم الضامن
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جدي
التاسع والعشرون من شهر أاير عام  ،٢٠٠٩توقف النبض فجأة وراحت نسمات املوت متأل املكان فقد مات جدي.
ابلرجوع ابلزمن للوراء ،عشت حتت جناحه ستة سنني كنت طفلته ومدللته اانا او كما يقولون كنت برنسيسة زماهنا ،كيف ال واان احلفيدة االوىل لقلبه.
مقدار حبه يل وخوفه الشديد علي من أبسط األمور كانت كبرية بشكل طيب جدا ،مبقدار حبه يل كنت اان عكازه مل متنعين رقه اصابعي وضعف قوهتا من مساعده
جدي فكان خفيف القلب وطيب اجلسد ال يشعر حبمله.
اذكر يف يوم من االايم ان جدي قال يل ان انتبه لدروسي وعلى من يعرقل طريق علم لك دوسي ،وأن احلياة تتوقف عندما يتوقف اإلنسان عن كسب املعرفة،
فكان حيب العلم كثريا وحيثين على الدراسه واالجتهاد يف طلب العلم فإهنا عبادة.
ال تفارق كلماته عقلي فقد كان دائما يقول يل املثل املشهور (بكره بذوب الثلج وببان املرج) كنوع من انواع الرتهيب ،يف املقابل كان يكافئين عندما أقدم له ورقة
االمتحان ويرى عالميت عالية.

مهما اخطات مهما عملت من اخطاء او كذبت كان دائما حنون ويعرف ان الرتبيه تربيه العقل ،مل يظهر يل اي قوه او ضرب على شيء اخطئ به ،بل كان دائما
يقول يل من اخطائك تعلمي ،حّت عندما اخربته انين اخطات يف انتقاء صديقايت واهنم كانوا خيبئن البغض يف صدورهن كان ينصحين كيفيه انتقاء اصدقائي يف
املستقبل وخيربين ان افهم الفرق بني الصديقه ومن يدعي الصداقه.

ذكرايت كثريه كانت بيين وبني حبييب فلم يكن جمرد جد ،هو كل شيء ابلنسبه يل ،احبك جدي وان كنت ال اراك فاين اشتهي لقياك ،فإين اكمل مسرييت التعليميه
كما كنت ختربين انك حتب ان تراين صحبه علما ومعرفه فاان ادرس اطهر لغه يف االرض.

رحم هللا روحا ال تفارق نفسي ،ووسع عليها قربها وادخلها الفردوس تتنعم فيه ،ما من يوم مير لو لك يف القلب دعوات ادعو هللا ان يستجيبهم سنلتقي جدي يف
جنات عرضها السماوات واالرض اىل ذلك الوقت سالم على روحك حيث تكون ،حفيدتك دعاء.
إهداء إىل :املرحوم حابس محادنة
:دعاء سهيل محادنة
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فقيدة روحي..
اي وردة أايمي ،اي نبض القلب ،اي مشعة البيت واي نبع احلنان.
امي..
أفتقدك بكل حلظة من حلظات حيايت ،مل يكن ابحلسبان ابدا إين سأفتقدك وإنين سأكمل حيايت بدونك النك كنيت لنا احلياة.
مل أنسى ذلك اليوم ابدا ،اليوم الذي بدأت حياتنا بدونك.
اااااه كم اشتاق لصوتك ،لضحكتك ،وجلمال وطيبة قلبك ،لنظرتك يل حّت.
حياتنا دونك ابهته جدا،فقدت مجيع ألواهنا .
رحليت ورحل الفرح معك مل يعد شئ يفرحين بعدك وكأنين كنت أفرح ألجلك.
لن انساكي مهما طال فقدك ألنك حمفورة داخل قليب يف حفرة عميقة جدا جدا ال يستطيع اي احد على الوجود فتحها.
رحليت وتركتنا دون حنانك ،واشتقت ألدق التفاصيل معك ،اشتقت لصوتك وانيت تناديين أبحلى دلع يف الدنيا.
فوهللا ان اشتياقي قد فاق السماء.
كم أمتىن أن يكون هذا كابوسا وافيق منه على صوتك العذب.
عند وفاة أمي انكسر شئ بداخلي ال أستطيع إجباره وال أعلم كم من العمر أحتاج ألتيقن اهنا مل تعد على قيد احلياة ،يلزمين ان اعيش طويال ربنا مئة عام حّت
اقول شئ عنك او حّت ألفظ امسك وال اجهش ابلبكاء ،مل أستطع يوما ان أحتدث عنك حديثا منزوع الدمع.
كنت تتمنني ان تريين ابألبيض ذات يوم ومل اختيل أن أراكي ابألبيض انيت ،لكن أبيضك كئيب  ،خمتلف متاما.
رحم هللا أمهات رحلت وما زال حناهنم موجود ،وحفظ هللا أمهات ال زالت على قيد الوجود.
دعاء سهيل محادنة.
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عروسيت عند ريب
بعد ما افرقنا اصبحت ال اؤمن ابحلب يف احلقيقة اصبحت ال اصدق يف مشاعر البشر ،واصبحت أيضا ارفض كل عقد حمبة اتيت به احلياه يل ،واصبحت حني اقرر
ان احب اجدك يف كلمايت املوجهة هلا اصبحت شيطان يطاردين يف نومي واكلي وسهري وحّت يف كالمي ،اصبحت تفسدين كل عالقه اتتيين واان استغلها لكي
انسى مراره ما عشته معك ،اريح قليب ارجوك اريح تفكريي فيك ارمحيين واخربين ان ما اعيشه فقط جمرد حلم وسينتهي.
هل انت موجودة حقا ام اان اوهم نفسي ؟
حسنا ساحكي أنين اوهم نفسي بك وانك غري موجودة ،لكن كيف واان ال زلت اذكر امسك حينما ااندي فتاة مجيلة ،كيف اقنع نفسي انك غري موجودة وانك
منشغلة مع غريي وال تكرتثني ملا اشعر ،تعامني شيء تبا للحب تبا للحياة وتبا لقسوهتا ،تبا لكل شيء واجملد للوحدة ،للجفون السوداء ،للعيون الساهرة ،للقلوب
اهلشة ،وتبا يل.
اغربوا عن وجهي ايمن تضحككم كلمايت انتم لن تفهموا ما اقول انتم ايمن اود ان اصبح شخص مثلكم لن تفهموا ما حيمله قليب من امل ومعاانة واان اراها كل يوم
على انفذيت قبل ان اانم تبتسم كالشيطان خلفها ،عن كوابيسي اليت اصبحت هي جزء منها ،وعن واقعي الذي اصبح اسود بدوهنا ،اذهبوا فإنين ُمتعب جدا للحد

الذي افقدين الشهية يف التفكري بغريها.

اان ابتسم كثريا واجتماعي جدا  ،برغم كل الذي اشعره ال زلت ابتسم وسأموت مبتسم على اريكيت وسيموت سر حزين معي ،الذي ستعلموه فقط هو أنين احببت
فتاة افقدتين شهييت يف احلياة ،سأموت واان مؤمن أبن ال احد حيبك كما حتب انت نفسك ،سأموت ويف داخلي شخص سأختاره عند ريب النين احبه.
ألن عاروسيت عند ريب ،سأموت .
دعاء سهيل محادنة.

89

ا

صغري على قدر القلب
كان على األمر أن يكون أقل تعقيدا
كان على احلياة أن تكون عادلة معنا ملرة واحدة على األقل
وكان عليك ان متنحين فرصة بشرب القهوة معا واحلديث هبدوء عن عهدان
كان عليك ان ترى ابتساميت لك وان تتذكر ان قليب ٍ
صاف بصفاء القمر ،ذاك الذي طغيت لنلونه ابالسود ،لكي تَ ْس َع ْد.
ال تنبش جرحا عتيقا ،جددته انت مرة اخرى
مل يكن منطقيا أن ترى دموعي وال ٱاثر وحديت القاتلة ،ومل يكن منطقيا ان ارى خشونة معاملتك معي يف وقت كنت احتاج فيه االحتضان.
عليك أن حتارب غريتك عندما تغار أبمور ال تؤذيين فأان طفلتك ،انسيت!.

احلياة وهبتك جنتان يف االرض ،االوىل عيناي والثانية فرصا كثرية ضيعتها يف سبيل اثبات انك رجل شرقي قاس املالمح والصفات ،مل تعلم ان الرجولة أيضا يف
حفظ الذات فاان نصف ذاتك ونصف احلياة ان كان يف داخل قلبك حياة.

ما ضرك لو أنك مل تدخلين يف متاهاتك ،ومل جتعلين اخر أولوايتك.
ما كان علي أن أخرج من بييت حّت كان األجدر يب أن انسى املوعد ،وأن أكمل يومي دون النظر إىل اخر الطريق
لكن احلب يف كل مرة كان يفوق على ارادة عقلي.
نعم احبك ،نسيت!!
مل تستطع ارادة عقلي االنتصار اال عندما خسرت نفسي.

 ...كان على احلياة أن تنصف تعيب ملرة واحدة على االقل
أن ترتك يل سهوك ،وسواد عينك ،ووشاح قلبك ،وعروق يداك ،ومالحمك الشرقية ،ان تستثمر رجولتك يف احتوائي وليس يف تعذييب وبكائي ،كان عليكما انت
واحلياة أخذ احلب جبدية أكثر ..

يبقى السؤال االهم كيف سأكمل أحد يراين انقصة مسلوبة مثل طفلة سرقو كل ما متلك إال برائتها؟
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وها أان ذا ضعت بني إمتام النقص الكتمل أمامك ،وعندما بعدت عين مل خترج من ذاكريت حلظة مل ترتك قليب يوماً ،كان بيت ايويك وما زان هذا البيت حيتضنك.
جيدر يب االن ان ارحيك من قليب وان اعطي نفسي فرصة اخرى العطاء هذا البيت سكان غريك لعلهم بعيدو ترتيب االشياء اليت بعثرهتا ،لكن قبل ذلك جيب علي
خلق االشياء من جديد ،اعين انين اريد ترميم قليب واعادة خلقه مرة اخرى فليس من مبدئي ان اهدي بيت مهدم لشخص قد يراين حياة.

هو جمرد عتاب صغري على قدر القلب اعتذر عن تفكك عبارايت وعدم تناسقها فان قليب الذي يكتب ،اعتذر لكل من دفعته خارج قليب للمحافظة عليك اعتذر
لصفقات احلب املرفوضه ،فكنت احب شخص وكنت اامل ان يكون رجل.
املهم االن...
اهال حيايت اجلديده اان دعاء ،سارمسك بقلمي كما اشاء.
دعاء سهيل محادنة
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اصبحت اقوى

هنالك شيء خفي اريد ان اعرتف فيه ،شيئ أخفيتهُ عنك وعن مجيع الذين حويل!
بت ابلعدوى كعاديت ،هل شعرت بقسوهتا؟
كنت قاسيةً يف املرة األخرية ،لكنين استمديت القسوة منك أو انين أُص ُ
إنين افتقدك ،أفتقدك بشدة ،أعلم أنين ُ
كنت كالطفلة أحتمي بك وال أرى غريك ولو إجتمع
ك كتاب مقدس و ُ
أنت ،لقد كان كالمُ َ
كنت أحب كل شيئ حتبه َ
كانت روحي معلقتة يف اطراف امسك اللعنيُ ،

الناس على أن يقنعونين ابنك شخص سيء لكنت متسكت يف خيوط جتمعنا الثبت هلم كذهبم.

ولكن حصل عكس
وتعود حليايت وقتما تريد ألنىك تعلم انين الطفلة اليت تنسى ،واروح احتمي َ
ال أدري ملاذا رىمبا هذا هو األمر الذي جعلك ختتفي وقتما تريد ُ
بك ْ
ما تريد هذه املرة.

أصبحت قاسيًا ،قاسيًا جدًّا
يف املرة األخرية ال أعلم ملاذا
َ
أشهرا عن حمبوبه !
وهل من ُحم ٍى
ب يغيب هكذا ! يغيب ً
أفهم حبىك هذا.
ابلتأكيد ال ،وال أُنك ُر أيضا أنك أحببتين لكنين مل أعد ُ
وال يسعين أن أنساك حّت فلك ذكرى يف كلى شيئ وحّت يف زوااي منزيل وكنت كالبلهاء أهربُ من املنزل إىل اخلارج لكي ال أتذكرك لكي أنساك لكنىين أيضاً

نسيت أنك تسكن يف اجلوار من منزيل ،اين اهرب!
ُ

لكن هذا البعد كان طويال وقاسيًا
واآلن ماذا !
َ
طرقت َ
الباب بعد ع ىدة أشه ٍر تري ُد العودةَ كعادتك ى
رفضت العودة حتما
قاسيًا لدرجة أين
ُ
نعم أان من رفضتُ العودةَ هذه املره
رفضت ألنين مل أستطع أن أكم َل طري ًقا ال علم يل إىل أين سقودين مرة أخرى
ُ
اتبعت عقلي وإذا كنت خريا يل ستعود
ك هلل هذه املرة و ُ
وآخرا تركتُ َ
سنني
ستعود لتكمل الطريق الذي سلكناه منذ ست َ
فاهلل ال جيمع قلبان عبثا ،وإن مل تكن خريا يل ال أبس فاهلل دائما خيتار لنا األفضل ...
دعاء سهيل محادنة.
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"إىل كل من كسر"*/اجلزء األول..

األنثى تبحث عن احلب حينما تكون فقرية اهتمام،عندما خيذهلا اجلميع حّت عائلتها واصدقائها،حتتاج حينها إىل سند وملجأ تذهب اليه ،تبحث عن احلب عندما
حتتاج جنوم لتنري مسائها املعتمه،ولتتخلص من كآبة اايمها.
لكنين حبثت عن ذلك احلب،حبثت عن ذاك االهتمام،حبثت عن السند وامللجأ الذي كنت حباجته،اريد أن اجد الشخص الذي حني يبكيين العامل اذهب إليه مسرعة
ألرمي خبيبايت ودموعي وثقل قليب أبحضانه ،مث أرمي بنفسي داخله ألسرتجع توازين،وارمم قليب وأان بني ذراعيه.
وعندما وجدته،اجل ،لقد وجدت شخصي املفضل الشخص الذي سيحررين من سجن اعماقي،وسيحررين من قيود روحي وحييي الطفلة اليت ماتت بداخلي.
لقد مألين ابحلياة ،وجعل مين انثى اخرى،واذهب ذاك السواد الذي احتل عاملي،شاركين أبايمي ومألها بألمل والسعادة.
لكنه أيضا ذهب اتى اليوم الذي امهلين وامهل دفئ مشاعري،لقد كنت جمرد نزوة ابلنسبه له لقد مل مين ومن احاديثي ومن كل شيء لقد غادرين بكل ااننية وبرود
كان أيتيين وقت فراغه ليقول يل بكل برود (اشتقت لك)تلك الكلمة املليئة "ابلكذب واخلداع واإلمهال" تبا يل ملاذا كنت اصدق ذاك الوحش املسمى ابلرجل
لكنه ال يعد من الرجال انه من اشباه الرجال تبا له ايضا.
هل أصبح يقول الكالم ذاته لغريي؟تبا لك حقا واللعنة عليك لقد ارجعتين الفتاة املليئة ابألحزان.
*سيدرا شاهر حممد منصور*
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"إىل كل من كسر"*/اجلزء الثاين.

اي ليتين بقيت على حايل من قبلك،لقد ازدادت خدوش قليب وامتأل داخلي ابلندوب ،ابتت عالمات األمل تظهر على وجهي على شكل إرهاق وتعب وصداع،
أصبحت مالحمي ابهتة وذابلة،واستقر السواد أسفل عيين ،تشوهت روحي،واهتزت اعماقي،ومر اخلريف على قليب.
أصبحت متناقضة جدا،احب النوم لكنين ابقى مستيقظة طوال الليل،كنت تلك الفتاة األجتماعية لكنين أصبحت افضل وحديت ؛رمبا ألنين فقدت ثقيت ابجلميع
واصبحت اخاف على قليب من كلمات قد متر عليه فتعيده حمطما كما كان فقد أصبح هش جدا،تلك الفتاة اليت تتحدث ابستمرار دون وقوف؛أصبحت صامتة ال
هتوى الكالم،كنت احتسن يوم بعد يوم لكن احتسن لألسوء.
كيف استطعت؟ كيف هان عليك أن ترتكين يف املنتصف؟ واان اليت امسيتك شقيق الروح اهبذا تكافئ اتساع جويف لك.
فوهللا لو رأيت كيف امحل حبك بني ضلوعي املهرتأة وقليب اهلش حلملت ذاك القلب ووضعته على قطعة من الغيم لقدست تفاصيل تفاصيلي،وعلمت أن حيب لك
بال حدود لكنك مل تفعل سوى كسري اي شقيق الروح.
اتعلم؟
لقد شوهتين من الداخل وحرقت غصوين بكل نريانك لكنك درسي القاسي من احلياة ،الدرس الذي علمين ان احب نفسي اكثر من كل شيء ألن اجلميع
سيغادرين عندما احتاجهم لن ينظرو إيل حّت،سيذهبو ألهنم ال يقدرون على حتمل عاملي الكئيب ،وروحي املنطفئة الذي استقرت فيها احزان العامل.
*سيدرا شاهر حممد منصور*
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"إىل كل من كسر"*/اجلزء الثالث

لكنين لست سيئة ليصيبين كل هذا دون شفقة ،اان اكرهك حقا لكن من داخلي احبك جدا ،ارجوك اخرج مين؛ ال تكن سبب يف هناييت.
كم هو شعور مليء أبألمل حني اجلس ألعاتب تلك الصور اليت تبقت يل منك ،ألحتدث معك من خالهلا وعيوين مليئة ابلدموع انين اندمة ليس على حبك 'ال' بل
على نفسي اليت هبتت اللعنة على تلك الساعة اليت عرفتك هبا ،كنت اساحمك ابستمرار رغم كل شيء حيدث بيننا ،ورغم غضبك املتكرر والدائم دون سبب ،ورغم
كل املشاكل اليت كانت حتدث واليت وصلت إلهانيت؛لكنين كنت اساحمك كنت اقول ال أبس انه غاضب فقط،وان كل هذا الكم اهلائل من الكالم اجلارح
واإلهاانت ليست من قلبه.
اان اليت اوصلت نفسي إىل هذه املرحلة حينما بقيت يف نفس املكان الذي كسرت فيه اول مرة،انين استحق كل هذه الندوب يف قليب ألنين جعلته ضحية أفعالك،
لكن يبقى السؤال الذي يتأرجح داخلي هو مل رحلت؟ وهذا اصعب ما قد امر به أن ترتكين اختبط دون أي اجاابت واضحه،اان حّت ال أعرف كم كانت مدى امهية
وجودي يف اايمك.
انه اسوأ شيء اشعرتين به لقد احزنتين من املكان الذي وجدت فيه األمان واألستقرار ،امل تقل اين طفلتك اهكذا يفعل األب بطفلته يرتكها وحيدة اتئهة كجثة
هامدة مل تعد تريد شيء سوى املوت.
*سيدرا شاهر حممد منصور*
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"إىل كل من كسر"*/اجلزء الرابع

اتعلم؟ لقد فكرت ابإلنتحار مرارا وتكرارا لكن كل حماواليت فاشلة ،يف كل مرة ارجع خائفة ،لكنين كنت اموت يف الدقيقة مئة مرة،اصبحت اريد ان ينتهي يومي
دون حدوث شيء سيء.
لكنين اظن انين سأستعيد توازين ،وسأستعيد قليب ،وسأخرج من ذاك العامل املعتم أبجنحيت البيضاء إىل العامل املليء ابأللوان ،وسيأيت من يعوض قليب عن كل تلك
الندوب اليت مألته،واخلدوش اليت شوهته.
ستنبت الزهور بداخلي ،وستشرق مشس مسائي جمددا ،لن استسلم ألملي وضعفي ،سأبقى احاول ،سأسند نفسي بنفسي إىل ان استطيع الوقوف من جديد ،سأبدأ
بكتابة قصيت بنفسي هذه املرة سأكتب بقلمي قصيت اليت جيب ان تكون.
لن امسح للسواد أبن حيتلين من جديد ،سأكون كل شيء لنفسي ،لن انكسر ولن اهنزم فأان "حواء" اليت متتلك كل القوة برقتها.
انين استمد قويت من ضعفي ،امللم كسوري املتناثرة وأصنع منها قوة صلبة ال ميكن كسرها او حتطيمها ،اجل ،اان تلك الفتاة اليت استمرت بتلقي الطعنات لكنها مل
تسقط ،بل استوعبت اجلميع،غريهتا تلك الطعنات لكنها أصبحت الفتاة اليت تنتظر قدرها اجلميل الذي كتبته بقلمها.
لكنه سيأتيين من حيمل مهومي بقلبه،سريسل هللا يل قلبا كصفاء قليب،قلبا يشبه قليب متاما.
فأان احد تلك الفتيات اليت اوصى هبن الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن وصفهن ابملؤنسات الغاليات.
*سيدرا شاهر حممد منصور*
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"إىل كل من كسر"*/اجلزء اخلامس

اكتب رساليت تلك بقلمي الذي يتغلغل حبروف املشاعر املبعثرة إىل :كل من كسر ،وإىل كل من امتأل أبألشياء الالمفهومة ،وكل من امتأل ابلتزعزعات،وإىل كل
من مل يعد يبايل ،وكل من عاش حراب يف داخله ،وإىل كل من خذل ،وأصبح يسمع صوت ضجيج روحه ،إىل كل يقرأ حرويف تلك اليت كتبتها حبرب اخليبة والصرخات
الداخلية،بذراعي امللتوية ،وقليب املليء ابلندوب.
ال تقلق انت لست وحدك،فاهلل جبانبك هو الوحيد الذي يرى االصوات والتخبطات بداخلك ،وهو من يسمع صرخاتك الداخلية املتكرره كل ليلة ،هو من يرى
شتاء عينيك،لكنه لن يرتكك وحيد بعاملك املرعب؛انه من سيسقي داخلك األمل والصرب ،وهو من سيجعل القوة تنبت من اانملك..
لكن جيب عليك التحلي ببعض الصرب ألنك ستنال وسرتزق مبن جيمع شتاتك وحيتضنه بني ضلوعه ،ويتجاوز معك كل تلك األعاصري املرعبة سيأيت ذلك الشخص
ذات يوم فهناك دائما شخص مجيل بنتظاران مل نلتق به بعد ،ستتغري حياتك لدرجة انك ستقول هل حقا كنت حزين ذات يوم.
"ستنال وستسعد"ابلتأكيد ،لكن تذكر دائما ان عليك ان حتب نفسك اكثر من كل شيء ،وال تتعمق أبحد اكثر من الالزم فالتعمق حبد ذاته دمار ،وال تقرتب كثريا
كي ال تكسر ،ال تسلم كل األمور لقلبك ألنك ستغرق،وال تسمح لألسود أبن يسكن جوفك ،ومتعن دائما خبتيارك لألشخاص..

اهدي عملي هذا..
حبرب املشاعر املليئة ابأللوان اليت اغتالت قليب...
وحرويف املبعثره اليت كتبت على جمموعة من الصفحات املهرتأة...
اىل من وقف جبانيب اىل ان وصلت لنقطيت اليت اريدها...
وإىل من دعم مشاعري املخبئة ألكتبها أبانملي تلك...
إىل:
"انس عماد اخلاليلة"
*سيدرا شاهر حممد منصور*
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" عظيميت أنت"
أقدم رساليت األوىل إىل تلك املرأة العظيمة الصلبة ذات القوة اجلبارة ،تلك اليت عانت الكثري ألكنها رغم ذلك بقيت قوية ،صلبة ال هتزها الرايح ،تلك املرأة
اليت اختذهتا قدويت من ُذ معرفيت هبا ،اليت رغم عمرها وال أقصد بذلك أهنا بعمر كبري ،بل إهنا بعمر شابه زاهية تنشر التفاؤل والسرور من حوهلا ،قالمتها متزنة
ذات عبق مميز ،لديه دقه يف انتقاء األحاديث ،أنسقه هي گ زهرة بنفسج رائعة اجلمال ،رقيقة طيبة القلب ،حنونة ،وراقية يف تصرفاهتا ،ال متل اجللوس معها،
حتبها دوم شعور. . .
وهل أتوقف؟ ! . . . .
ال. . . .
بل هناك كالم ال يستطيع وصفها ،لديها جربوت وأنوثة ال جتدها بغريها ،أهنا أم وفتاه وطفله وماذا بعد. .؟ !
أهنا كل الصفات. . .
تلك هي املرأة اليت ال أستطيع وصفها بكالم ،بل إن أحريف تقف عاجزة أمامها. . .
تلك اليت اختزن هلا الكالم على أوراقي دون البوح به. . .
تلك اليت أتعلم منها دوماً ،واستمع لكل كلمة خترج من ثغرها ألخزهنا يف عقلي وال أنساها. . . . .
أجل. . .
أنت هي قدويت أيتها املرأة العظيمة. . .
أنت من افتخر أبنين عرفتك يوماً من األايم. . . . .
أنت املرأة اليت رئيت بعيوهنا البندقية قوة ال مثيل هلا وبعض بريق احلزن الشفاف الذي بقوتك جعلته خيتفي. . . .
كم أنت رائعة اي عظيميت اجلميلة. . . .
ال أود ختم رساليت اآلن لكن يبدو أن الكلمات توقفت عند عظمتك. . . ،
أود قول إنين أحبك وأنك قدويت من أول يوم رئتيك به وإىل األبد. . . .
وأمتىن تلك حياة سعيدة مليئة بعظمتك وأال تفارق البسمة ثغرك اجلميل. . .
من فتاة تفخر بك الكاتبة الصاعدة :تسنيم سامرعمارات
قمر الزمان.
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_مجيليت أنت _
فتاة السعادة هي أنيت ، ،أنت تلك الفتاة الرقيقة الناعمة الطيبة اليت جتعل الثغر يبتسم بدون شعور ،أنت تلك الفتاة اليت تلمع وسط الظلمات ،لتنري احلياة
ابلسرور. . .
أجل. . . !.
اي عزيزيت أنت مجيلة گ مجال الزهر يف حقل الربيع. . . .
بل إنك أكثر من ذلك ،أجدك طفلة بعنفوان شباب. . .
وشابه ،بعقل كبرياً مفكر ،ينتقي كلماته قبل قوهلا. . . .
أرك مال ًكاًّ ميشي على األرض ،مالك يدخل القلب دون استئذان. .
َو ْارق فرحيت ونفسي عندما كنت بعمرك اجلميل. . .
ذات الثامنة عشرة. . .
كم أنت لطيفه ،وزاهية عمالئها األوان احلياة الرائعة. . .
لرمبا مررت بظ ُُروف عديدة ألكنك استطاعيت أن تتغليب عليها مجيعها. . . .
وأان أعلم أنك تستطيعني التغلب على مجيع املصاعب ،واعلم أنك سوف تصبحني فتاة يقتدي هبا اجلميع. . . .
كل احلب والتوفيق لك عزيزيت ومجيليت حال. . . . . . .
بقلمي ومن أعماق قليب :الكاتبة الصاعدة:تسنيم سامر عمارات
قمر الزمان
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~ إليك مالكي. . .
لك َكل َمات بعبق الزهور الفواحة مع نكهات من احلب الصادق الشفاف اإلمع ،ذو شعور الفراشات امللحقة حول احلقول الزاهية. . .
أبث َ
إليك اي من ملكت القلب وحبه النقي. . . .
أجل إليك هذه املرة مجيع اعرتافايت حببك الذي ميأل قليب. .
دوماً ما كنت أكتب إليك رسائلي بذلك القلم ذو الريش األسود ،وتلك األوراق ذات احلواف احملرتقة ،گ الرسائل اليت كان العشاق خيطوهنا يف ما مضى. . .

.

لقد برتت يدي وأان أكتبها لك ،لكنين مل ليكن لدي القوة ألرسلها ،بل كنت دوماً ما احتفظ هبا يف صندوقًاًّ خشيب كبري ذو طراز التسعينيات. . . .
حّت إنه امتأل آلخره ومل يعد يتسع ألضع املزيد ،لذلك اختذت قراري أبن أرسل رساليت هذه املرة ،برفقة كتاب رسائل لعلها تصل. . . .
لرمبا يف يوماً ما تقرأ هذا الكتاب وجتد رساليت به وتعلم مقدار حبك يف قليب. . . . . .
ارا من الغزل واحلب ،واللحن
أو لرمبا أييت ذلك اليوم الذي أهديك به الصندوق عندما أكون قد غادرت احلياة ،لتعلم كم كنت أسهر الليايل وأن أخط بقلمي إ ْش َع ً

موسيقى هادئة حتمل عب ًقاًّ من الرومانسية لعلها تصل لك. . . . . .

لن أطيل رساليت أكثر فالكالم ال يستطيع وصف ما أشعر به أبعماق قليب لك. . . . .
سأهني رساليت بكلمة ~أحبك ~
وأمتىن لك حياة سعيدة. . . . . . . . .
من فتاة كاتبة تلحن كتاابهتا لك :تسنيم سامرعمارات
قمر الزمان
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" لنفسي حبب ~
اكتب رساليت هذه لنفسي عند سن اخلامسة عشرة. . . .
لرمبا تتساءلون ملاذا خطرت هذا العمر بتحديد؟ !
لقد اخرتت هذا العمر ألين دوماً ما أشعر أنين سوف أصل لطموحي وحلمي عند وصويل هلذا السن ،شعوراً يشبه شعور فرشات حتوم حول قليب لتنشر هذا

الشعور اجلميل ،الذي جيعلين أيقن أنين فعالً سوف أصل. . . .

أجل اي نفسي بسن اخلامسة والعشرين ،أرك تقفني أمام املرئية وأنيت متسكني الكتاب اخلامس الذي َت أتليفه من قبلك ،كتاب أحالمك اخلمس ،أرى َخلْفيَّتك

كثرياً من شهادات اإلجنازات العظيمة اليت اجنزيت مبدى ال تتجاوز الثالث سنوات ،أرى أيضا تقسيم وجهك اإلمعة وسط الظالم ،عيونك املرسومة بدقة ،وجهك

احا معلق عليه ميدالية دب مجيلة الشكل حيمل بيده كتاب ،أتساءل ما هذا املفتاح؟ . . .
املنحوت وثغرك املبتسم الوردي ،أجدك حتملني بيدك م ْفتَ ً
لكنين رئتيك وأنيت تلوحني به بفرحة ،علمت حينها أنك قد اشرتيين سرية أحالمك. . . . .
دمعت عيوين وأان أرى كم أنت سعيدة اي نفسي املستقبلية. . .
أكملت النظر إىل أن وصلت لك وأنيت حتملني حقيبتك السوداء اجللدية وتنتقلني حنو سيارتك ذات السقف املكشوف. . .
لتصلي لتجمع به إصدار كتابك اخلامس الذي القى مبيعات كبرية وَت التربع هبا لدور األيتام والفقراء. . . .
أرك مالكاً ميشي على األرض ،وفتاة يقتدي هبا اجلميع. .
طبية القلب ،ورقيقة ،حتب اجلميع ولطيفة ،أجل هي أان، ،
شهدت النهاية ألرى أمي وأيب وأصدقائي مجيعهم فخورون يب،

وارى نفسي اآلن بسن الواحد والعشرين أقف أمام تلك الناجحة ألحيها حتية فخر وأعود لواقعي اجلميل ألحلن ملستقبلي موسيقى احلياة اجلميلة ،مع دعوات
سوف أتركها خباطري وأهنى الرسالة بكلمة حب لنفس املستقبلية. . . . . .
بقلمي :تسنيم سامر عمارات
قمر الزمان
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" نزف احلياة"
أود أن إبداء رساليت األخرية بكلمات التعزية لكل شخص فقد فقيداً بوسط هذه األحداث اليت حدثت يف هذا العام الذي من بدايته وهو يبث الشؤم واحلزن

بقلوب اجلميع. . .

كلمايت وقلمي النازف ذو الريش األسود يقف َعاج ًزا عن التعبري عن تلك اجملازر اليت جرت يف اآلونة اآلخرة ،أو عن السفاحني والقتلة الذين اصبحو منتشرين

گ سرابً من طيور الغراب السوداء، ، ، ،

لقد ابت العامل سوداوايً مليئاً بالحقاد والبغض ،مل يعد البشر متآلفني متحابني مثلما كانو. . . .
ملاذا هكذا أصبحتم. . .؟
هل بسبب نفوسكم املريضة واثئراتكم البغيضة؟
أم بسبب اجلهل؟
أجل أظن ذلك ،أنتم جهلة جتهلون أنكم تزهقون أروح الناس واألطفال األبرايء الذين مل يتعدوا مرحلة النضج بعد ،أم هاوأل الشباب اليافعني الذين يسريون حنو
طموحهم وأحالمهم. .
مثل الذين َت قتلهم يف هذه السنة السوداء. . .
سؤال يورد عقلي؟ . . .
اي ترى ماذا تستفيدون بقتلهم ،هل تراتح نفوسكم اي ترى؟
هل جتنون شيءً من تلك اجلرائم؟
أو هل يشفى غليلكم؟
أظن أنكم بعد القتل وبعد مدى من الزمن لرمبا ،وأكرر أنه جمرد ظن ،أن تشعروا ب َقليل من الندم. . . .
هل تشعرون اي ترى ببعض حلظات هباذ الشعور؟
حقاً كلمايت ال تستطيع اإلكمال ،عيوين تذرف الدم بدالً من الدموع ،وقليب ينزف لعدم مقدرته عن التعبري ،حّت أنه مل يعد يضخ الدم لشرايني لتصل ليدي

وأصابعي لتتحرك وتكمل الكتابة. .

أرى قلمي ينزف أيضا حرباً أسود قد اختلط مع دموعي ،ليكون مجلة عجزت عن تفسريها. . . . . .
هناية احلياة اقرتبت
أدعو بنهاية رساليت أن يعم السالم العامل. . .
بقلمي :الكاتبة تسنيم سامر عمارات
قمر الزمان
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 .والدي

ذاكرةُ موت

ك الذي انتشلين من أرض احللم إىل الواقع.
ك ،موت َ
ك ،مل أستطع ختطي أمر موت َ
عام و ستة أشه ٍر على فراق َ
مضى ٌ

أنت اآلن تسمع ما يدور يف ُخميليت أليس كذلك؟

يوما دون أن أراك.
أشتقت إليك ،و لوجود َك قُريب ،مل أختيل قط أنك سرتحل إىل عا ٍمل ال رجعةَ منه ،مل أتقبل حقيقة موت َ
ُ
ك ،و أن ميضي ً
بقيت حبالة ٍ
ذهول ،كأنين فاقدةٌ حلواسي،
كُ ،
نت انئمة بعد ليلة ُمتعبة من الدراسة ،مل يستعب عقلي معىن موتُ َ
كُ ،ك ُ
لت اذكر ذلك اليوم الذي أتى يل خبرب وفات َ
الز ُ

متالكت نفسي.
حييت هبا مل تكن شيئًا يُذكر ،رغم ذلك
ت للتو ،و كأن كل تلك السنني اليت
ُ
ُ
أنظر للحياة و كأين أراها للمرة األوىل ،كأنين ولد ُ

ك ممد ٌد على األرض ،مغطى جسدك
بيتك للمرة األخرية ،حلظة النظرة و الوداع األخري،
أستيقظت بقوةٍ ال مثيل هلا و لكن عندما رأيتُ َ
ُ
أتى اليوم اليت ستزور به َ
حاولت املُقاومة و لكنين فشلت  ،و أهنار جسدي ك تلك السنبُلة اليت هزهتا الرايح فسقطت
الضعف قليب،
بكف ٍن ابيض ،تالشت قويت املصطنعة و حطم
ُ
ُ
ضا.
أر ً

ٍ
بسالم و لتنعم مبغفرة هللا لك.
فلرتقد روحك

آية أبو ظاهري

103

ا

بقااي شعور الوتني

ٍ
أسباب لذلك ،سوى أنك أردت فلرتة أشخاصك ،و لسوء احلظ أو رمبا حلُسن
إنتهت صداقتنا اليت دامت سنني عدة ،إنتهت بناءًا على رغبتك أنت ،مل يكن هناك
خيارك هبذه الفلرتة.
احلظ ُ
كنت أان أول ُ

أكاد أُجزم أن ال أحد توقع هذه
أتُدركني مل أُفكر و لو للحظة أن ال ُفراق
ُ
سيحول بيين و بينك ،مل أتصور أن أييت يوم و ال أُحادثُك و أُخربُك أدق تفاصيل يومي ،و ُ
اللحظة بيننا.

عام أصاب قليب ٍ
جتاهك ،ال
عام مل أشعُر به أنين حباجةٍ إىل ُ
بربود ُ
وجودك و التحدث معكٌ ،
عام مل أُحادثُك بهٌ ،
عام على هناية صداقتنا اليت أمثرت لسنواتٌ ،
مر ٌ

ُح ٍ
حنني لك...
ب و ال ُكره ،ال إشتاق و ال ٌ

نت أُري ُد أن
مضيت وحدي دون اإلتكاء على كتف أحد،
نت و لكن و ألكون صادقة ُك ُ
مضيت ألجل ُحل ٍم عليه أن يرى النور و إن مل يكن يدعمين أحدُ ،ك ُ
ُ
ُ

تُشاركيين حلظات النجاح كما شاركتين حلظات اإلحباط ،و لكن هذا مل حيدث و لن حيدث ،و كأن هذا أتكي ًدا على أن ال شيء يدوم إىل األبد و أن العالقات
مصريُها اإلنتهاء..

دائما و أب ًدا و دام قلبُك خبري..
ُدمت خبري ً

آية أبو ظاهر
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ناسب قلبك
لعلها تُ ُ

منضي سنو ٍ
ٍ
ط مبشاعران و وقتنا و
يوما عليها و تنتهي
بسبب أم ال ،نفر ُ
ات من عم ٍر وهبنا إايهُ هللا و َنوض العديد من العالقات اليت و مهما كانت قوهتا سيأيت ً

يوما نقتنع به ابلنهاية احلتمية ستنتهي دون أي مشاعر ،دون ٍ
حب و كره ،دون إنتظا ٍر أي منا لآلخر ،سيمضي كل منا بطر ٍ
يق مغاير ،دون أتث ٍري من
عندما أييت ً
ٍ
ضعف ُحبنا و تُقلق راحتنا
مشاعران ،سنمضي بقوةٍ خمتلفة و غريبة علينا و لكننا سنمضي ُسعداء و براحةٍ ال وصف هلا ،لرمبا تشبثنا
بعالقات تستنزف طاقتنا و تُ ُ
ستسلب منا أنفسنا ،و أحبتنا...

علينا أن ُحنب أنفسنا ،و أن نسعى لراحتنا ،أن نتوقف عن العطاء الذي يثقل على قلبنا و يهدم بناءهُ ،ليس علينا أن نكون معطيني دائما ،و ليس من حق ٍ
أحد
ُ
ُ
ً
علينا أن نتخلى عن أنفسنا ألجله ،لقد ُخلقوان لنعش حياتنا بضو ٍ
ابط وضعها هللا لنا ،ليس علينا إال أن نُرضي هللا و نعبدهُ حق عبادته ،حنن لسنا حباجةى للبقاء يف
أتكل أرواحنا ،كن واقعيًا و ال تكن عاطفيًا كي ال تُتعب نفسك إلرضاء من ال يرضى بشيء......
عالقات تُفس ُد علينا حياتنا و ُ

آية أبو ظاهر
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لسنا ذاتنا..

سواي.
ك مناسبًا و ُ
يك عم ٍر يل ،لقد ظننتُ َ
ك شر َ
أردتُ َ
ظننت أن احلب وحدهُ يكفي لنمضي ً
ت هللا ليُبني يل ما إذا كنت ذلك الشخص املنشود أم ال ،و مل ُخييب ُدعائي لهُ .
أذكر أنين دعو ُ

ٍ
معا ،كيف
ناسب قليب و عقلي ،أراد أن يُريين كيف سنكون لو أننا ً
أتى بك هللا يف يوم و جعلك ً
قدرا و نصيبًا يل ،أراد أن يُرشدين طريقي ،و أن جيعلين أختار ما يُ ُ
سنمضي ابقي ما تبقى من عمران ،و ترك لنا اخليار.

لقت من ضلعك ،و
كت أن احلب وحدهُ ال يكفي ،و أن التفاهم و االعتياد ال يكفوا ،و أن ما يكفي فقط هو تُناسب و تُالئم روحي ،و هنا فقط أكون ُخ ُ
ادر ُ
أكون قدرك..

آية أبو ظاهر
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من أطفئ روحك

ٍ
كب مليئ ابحلب
تشع بداخلها النورٌ ،
فتاةٌ بعمر الزهور ،وجهها ضحوك ،عفويةٌ ُ
مالك على هيئة البشر ،مل تكن حتم ُل الكره و احلقد بل كانت ترى العامل و كأنهُ كو ٌ
و السرور ،كان عاملها صغري و لكنه سعيد.

و ٍ
بيوم استيقظت و رأت غُر ًااب أسود أتى إىل عاملها ابحثًا عن مأوى ،و هي رحبت بسروٍر به  ،و بدأ هذا الغُراب بسرقة ضحكتها روي ًدا روي ًدا ،و ينشر احلزن و
اهلم يف قلبها الصغري ،مل يكن يُريد سوى أن يُطفئ روحها و يُغرقها ٍ
حبزن ال جناة منه.

و حدث ما أراد ،بدأت تفق ُد ضحكتها و خيم احلزن على عينيها ،ابتت شيطانةٌ بعد أن كانت مال ًكا ،مل تعد تُشعد أبي شيء حيد ُق هلا ،و كأهنا حرمت السعادة

على مدينتُها.

أُطفئت و هبُتت روحها و تالشى قلبها مع تيارات اهلواء ،و انل الغُراب ما سأل

آية أبو ظاهر
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قُرة عيين

خبدش صغري
إىل تلك األم العظيمة اليت جعلت احلياه أمجل ،تلك هي أمي اليت تضحي حبياهتا من أجلنا  ،وهي واليت
ُ
تدرف الدموع عندما منرض او نصاب ً
أم على هذه األرض ،أمي مثالية ورائعة تستحق لقلب األم املثالية ،وما احلب إىل ألمي وابتسامتها وثباهتا  ،أمي قُرة عيين ووجودها دائما جيلب
أمي ليست أبي ٌ
احلظ السعيـ ُد يل ايلـها من أمٌ مثالية ايليتين أستطيع أن افديها بروحي ،ال أجد الراحة ايل حبضن أمي اشعر وكأنه جنةٌ مليئـة ابلراحة

أمي وحدها من تتحمل متاعيب ومن تتحمل احزاين
وكيف يل أن أجازيك اي أمي
فاوهللا لو أيت اليك بروحي فال يكفي حقك
حقا امتىن أبن افعل لك شيئاً لتكوين دائما فخورةً يب وأنين على درب الوصول ساريـة
وكرسالة أخرية أحبك اي أمي .
نغم حممود قنديل.
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ثبايت الدائم
أب مثايل فهو قويت وثبايت وسندي يف هذه احلياه
إىل أيب العظيم  ،ذلك هو أيب الذي يقف جبانيب عندما احتاج له وعندما احزن أذهب اليه أيب ٌ
هو من أفىن عمرهُ لك يسعدين ويليب احتياجايت وال يشعرنين أبنين أنقص شيء ،يفتخر يب أبقل االجنازات ،سأسعى دائما لك يفتخر يب ،حقا أنين أحب أيب وما
اعطيك عيناين لك ترا جيداً وايليتين استطيع أبن
احلب أال أليب الذي فو احلبيب األول و االخري ،أدامهُ يل ،وأدام أبتسامته وثباتـهُ بقريب ،ايليتين استطيع أن
َ
أعطيك رئيت لك تصبح صحتك جيداً أطال هللا َ
عمرك اي من أحبهُ كثرياً

إىل أيب الغايل...
نغم حممود قنديل

109

ا

انسحاب
كنت يف غاية احلماس كعادتـي وأان انتظرهُ لك يرسل يل ،وعند وصول
وهـا قد بدء بألنسحاب الشخـص الذي عشقتهُ وأعطيتـهُ قليب ،بدء األمر يف هذا اليوم ُ

رسالته فز قليب وبدء بقرع الطبول ،فتحت رسالتهُ وتكلمنا لكن هذه املرة مل تكن كباقي األايم فكانت ابهتـة جداً كانـت كاللون األسود كان دائمـاً حديـثة يطول
ٍ
كنت معتادةٌ على حديثه الذي
عشر
ساعات ،أشعر بفرا ٍغ يف وسط قليب،فقد ُ
للمسـا ،لكن اليوم لقد تعدت الساعة األوىل والثانية والثالثة وها األن قد أصبحت ُ
كان جيلب لـي راحةٍ المثيل هلـا،حقـاً أشعر وكأنين مل أكلمهُ ملدة التتجاوز عن املئة عام ،اتسائل مع نفسي
ماذا أفعل ؟
هل بدأ بكرهي؟
طرف اثلث؟
هل أصبح بيننا ٌ
،أصبحت
تعبت من التفكري الذي مزق خاليـا عقلي
ُ
لقـد ُ
ضللت يف غرفيت من الصباح للمسا ،فقط انتظرهُ لك يرسل او أن يرن هاتفـي أبمسه ،لكن مر هذا الوقت ومل أييت ،لكنين سأنتظر لعلهُ مازال
حزينة جداً فقد
ُ

يريدنـي وال يريد غريي ،لعله يفي بوعده الذي وعدهُ ،ايليته اييت النهُ قمري ومشـسي ،ليلي وهناري،نومي واسيقاظي،سأنتظر وسأبقى أنتظر أىل أن أييت من سكن
فؤادي.

نغم حممود قنديل
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ذهب ومل يعد!
لقيت رسالةً مل اتوقع أبن تُرسل يل كانت أشبهُ برصاصةً عربت جدار قليب ومزقتين أربـاً ايليتين مل أمسك هاتفي ألراها،كانت تلك
يف متام الساعة العاشرة صباحا تَ ُ

الرسالة حروفـاً جلعتين أأتمل  ،هل دقت ساعة الفراق !نعم حان الوقت لكي نفرتق مل أعد استطيع أبن أكمل يف هذا الطريق
هل هذه النهاية !
لك َكرمال َجرفها احمليط!
هل ذهب حيب َ
حقـاً أبنين مغفلة لك أُسلم قليب الذي ال يقدر بثمن لك تباً لذلك اليوم الذي مجعين بك
ال أريد ان اراك جمدداً َستصبح ذكرى
ولن اعود أبداً ،لن أدرف الدموع على رحيلك ،بل سأكون قويةً جداً  ،لكن ملاذا أخرتتين !

لك شيئاً أخرياً  ،لن أغفر لك لذلك الشعور الذي جعلتين أشعر به ،وكرسالة أبدية
لغتك كسجارةً حترقها،واحدة تلو االخرى لكن سأقول َ
كت األن أبن احلب ب َ
ادر ُ

(أكرهك جداً).

أمنت لهُ روحي وذهب .
اهداء ملن ُ

نغم حممود قنديل
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لفقيدة فؤادي
ـل ال مأوى لـه،كـأنين طفل يفتقد أمـهُ،لكنـين
وهـا أنـا األن اي عزيزيت وحيداً ،وحائراً ،واتئهاً ،الأستطيع أن أفـعل شـيئا  ،فقط اجلس وحيداً وأبدأ ابلبكاء كأنين طف ٌ

ـت الاستطيع أبن أوصفها ،أو أن املس وجهك الذي كان يشبـهُ القمـر  ،أقسم
ابلفعل افتقـدك أنت ايعزيزيت  ،كـم أشتاق لسمـاع صوتك الذي كان ينـبعث منهُ راح ً

أبنين أكتب لك ودموعـي تـتساقط على خدي كـم أان حزين،كم أان مشوش

أريد أن تعودي ايليتك تعودي ولو لوهلة العانقك بقوة ،وامهـس ببطئ أشتقـت أليك اي فقيدة دريب  ،ايروحي الراحلة ،ذهبيت وذهبت معك السعادة والراحة
واالطمئنان ،
أقسم أبنين ال اريد أحداً سواك ،فقط أريدك أنت أنت فقط امتسك بصورك اليت احتوت ارجاء غرفيت أمتسك بوشاحك الذي تبقى عليه أثر من رائحتك ،ايليتك

ايعزيزيت تعودين وايليت الياليت تفيد بشيء ،أفتقدك بشدة ايمجيليت فسالماً على روحك،
أهداء ملن رحلت لألبد وجعلت روحي ابهتة

#نغـم حممـود قنـديل،
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رفيقة دريب
لصديقيت اجلميلة ،اليت لطاملا احببتها كثرياً
مالك يطوف
تلك صديقيت العظيمة اليت كانت جبانيب عندما كان احلز ُن ينتابين واليت جتعلين اشعر بسعادةً كبرية لقرهبا جبانيب ،وما الصداقة اال لك اي عزيزيت فأنت ُ
حويل ،ال اجيد أبن اصف كم أان احبك واشتاق لك عندما تذهبني فأنت روحي وراحيت ،وو هللا لو وجودك جبانيب لوقفت احلياه يف حنجريت ادامك يل هللا ألخر
بسالم اي من أحبتهُ روحي أعدك أبنك
اخت يل فلتبقي
العمر ايرفيقة دريب وادام أبتسامتك اليت جتعلين اشعر براحة كبرية ،كلمة صديقة التكفي حقك بل أنك ٌ
ً
ستبقني بقليب ألنك كالورد الذي ميـأل جدران قليب..
أهداء -:رغد امساعيل
رنيم زالطيمو.
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