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شكر خاص

لؤلستاذة القديرة ست حوراء حرب ىي كنجمة في فضاء ىذا الكوف
المظمـ بداية كتابتي ِ
معؾ والخاتمة
ولكؿ شخص وصديؽ كاف دعـ معنوي ونفسي لي ُشك اًر مف القمب .
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اإلىداء
األب في عيف
ابنتو ىو أمف
ال يشوبو خوؼ
أبي فعؿ كؿ شيء
اـ يبقى لآلخريف
ما يقدموه لي
ثالث حروؼ
األلؼ والباء ثـ
ياء كفيمة بأف نشعر بأماف
ترافقيا نجمة المعة تبعث فينا
النور تمؾ ىي امي
لكـ اىدي كتابي
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الحمـ يحتاج إلى اصرار ،متابعة
الحب لو والسعي ألجمو إف كاف لديؾ
حمـ اجعمو واقعاً .ال خياؿ واف كاف بسيطاً
رسـ  ،كتابة اي شيء ترغب بو
اجعؿ حممؾ بيف يديؾ وربؾ
سيجعؿ ما تراه صعباً يسي اًر
فقط ثؽ باهلل .

لـ ال تقوؿ القموب ألصحابيا أف مف واجبيـ متابعة احالميـ؟
ألف القمب في ىذه الحالة ىو الذي يتألـ أكثر
وأكثر القموب ال تيوى األلـ .
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مجرد كممة قد تصنع جماؿ يومؾ
وسعادتؾ فتحيي ما كاف ُركاـ بداخمؾ

لنرمـ بعضنا لنعيد لقموبنا ابتسامة
قديمة فتزىر مف جديد فنحف نستحؽ
أف تكوف حياتنا أجمؿ مما نعتقد
ابتسـ تفائؿ حقؽ السالـ
الذي بداخمؾ

تحرر مف خرافات التقاليد
فما جنى منيا األجداد سوى الالشيء
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المجد لنا نحف المحطموف
ُ

مف الداخؿ ومازلنا نبتسـ

لمحياة و نتفائؿ لنحيا ُمجدداً

لُِنرمـ بعضنا لنزيؿ مخمفات
الماضي والحياة

عندما كنا نرسـ الشمس
بزاوية الورقة العميا
كانت قموبنا نياتنا كمماتنا
أشد بياضاً مف الورقة نفسيا

وكمما سار قطار العمر
أشتاؽ لمحطاتي األولى
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النسياف اكذوبة ابتكرىا
أما شخص لعوب
أراد أف يعاد الوقت
أو محب أصيب بالخذالف
وبيف ىذا وىذا
صدقيا ولـ يتقنيا اي إنساف

الحرية ليست حجاب ُيرمى

أو ديف ُيشتـ أو أخالؽ تُنسى
الحرية رقي فكر واحتراـ

عقؿ وبناء مستقبؿ
وعقيدة نتمسؾ بيا
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أعيننا عمى آثار تُحفة
فحتنا ُ
األجياؿ القادمة لف تحظى

بيا ألننا جيؿ ُييدـ وال يبني

قـ مف سباتؾ وأحيي بالعمؿ
الصباح أتى زائ اًر معو األمؿ
ال يحب مف ناـ ساعاتو بكسؿ

مف المنطؽ اف امي واحدة
ىكذا .كؿ النعـ ال تُثنى
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ىدؼ مذىبؾ إف كاف
ىو الوصوؿ بؾ إلى بر األماف
وىدؼ مذىبي الوصوؿ بي
لبر األماف فمماذا نتقاتؿ
دعنا نمتقي في ساحة األماف نفسو

المكتبات مجاناً
الكتب امتؤلت بالتراب
العقوؿ يسودىا الضياع
الخمؿ ليس بالدولة فقط
إنما بذات الفرد
وضياع الوقت ومقاىي البطالة
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ابتمى بي قممي
منذ سقوط قمبي
بحب الكتابة
وىا ىو يسير معي
ولف يمؿ مني
تركت ما يسمى بالحب
ُ

وعشقت قممي
ُ

لـ اختار الكتابة يوماً
إنما ىي مف اختارتني
فأصبحت أسيرة ليا
ُ
أشعر وكأف أيامي

باىتة ال لوف ليا
اف لـ أُمارس عممي
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إف كاف باستطاعتؾ البقاء دائماً في الحاضر
تكوف عندئذ إنساناً سعيداً وسوؼ تعمـ اف في
الصحراء حياة وفي السماء نجوـ

إذا اقتضى األمر يوماً أف أُقاتؿ
فيغدو أي يوـ يساو يوـ آخر حياؿ الموت
ألنني ال أحيا في الماضي والفي المستقبؿ
ليس لي سوى الحاضر ألحيا بو

إلى حواء ....
سيري نحو أحالمؾ حققي ما تتمنيف
فأنتي خمقتي لمبيجة لنور اإليماف
والرحمة بقمب عطوؼ اطمقي العناف
خالفي الورد وازىري في كؿ الفصوؿ
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كانت مف رقتيا تجتمع الفراشات
حوليا ظناً منيـ انيا زىرة

صب اًر يا قمبي فال يأتي
بعد الخريؼ إال المطر

عامميا برفؽ كي تزىر دائماً
فيي أميرتؾ
روحؾ التي بيف جنبيؾ
أختؾ ،أمؾ  ،حبيبتؾ
ىي خمقت بقمب رحيـ عطوؼ
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ٍ
غياب طويؿ عاد
بعد
قمر الزماف فكاف عودهُ
ُ
ٍ
ألرض قاحمة
كعودة المطر

رفقاً بقمبي الولياف شوقاً
فقد طاؿ االنتظار

كانت مف رقتيا عروقيا بارزة
عروقيا في يدىا البيضاء
كنيراف ارتوت منيا مدينة قاحمة
أتعبيا انتظار المطر
لترتوي وتزىر مف جديد
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لدييا تمؾ النظرة التي تبدو أحياناً
كأنيا لحظة لتأخذ التائو إلى نفسو
النظرة أحياناً تبوح بما ال يقاؿ
لغة العيوف اصدؽ وأجمؿ مف أي لغة

في الحب ليس ىناؾ موعد معيف
او تاريخ محدد يأتيؾ فجأة وبدوف سابؽ إنذار
في الحب ال يوجد ما تخفيو عف مف تحب
نتشارؾ بكؿ شيء حتى بالتفاصيؿ الصغيرة
في الحب واف اختمفت مع مف تحب
تعود وكأف شيء لـ يحدث
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صديقي ىو الساحر
المحترؼ الذي يحوؿ
اكتئابي لضحكات
يستيقظ القمر مرعوباً
مف سماعيا

دعنا نعيش بإنسانية
ال عالقة لي كيؼ تعبد
الرب وأي زقاؽ
تسكنو لتدخؿ الجنة
ماداـ اهلل يسكف قمبينا

التناقض ىو اف ترفع
يديؾ في عزاء مف استشيد
ألجؿ الصالة وأنت ال تصمي
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في ميالدىا امتمئت الدنيا حباً
ولدت فكاف يوميا مميئاً بالحب
لمعالـ اجمع أصبحت زىرتي الدائمة
مزىرة برقتيا وىدوئيا الدائـ
بريئة إلى ماال نياية جعؿ اهلل
ِ
أيامؾ سعادة ال تنتيي
ُد ِ
مت لي زىرة ال تذبؿ
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عصفور صغير يأنس صوتو
الجميؿ ضجيج افكارنا
موسيقى حزينة تؤلـ
وتتحدث عف أوجاعنا
لوحة مرسومة بتفاصيؿ
دقيقة وألواف براقة
تثير اىتمامنا
قطعة حموى صغيرة
تخفؼ م اررة أيامنا
لقاء صديؽ قديـ
غائب منذ زمف
يخفؼ ألمنا
تمؾ التفاصيؿ الصغيرة
تممئ عالمنا الكبير
وتخفؼ مف ثقؿ االياـ
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كف مختمؼ بأسموبؾ وأفكارؾ
بعقمؾ ونظرتؾ لمحياة وكؿ شيء
التكف نسخة مف البعض
ٍ
بشخص ما وال تحاوؿ
التشبو نفسؾ
تقميد احدىـ وتزوؿ صفات شخصيتؾ
فإف تقميدؾ ألحد ال يعني حصولؾ
عمى ما يحصؿ عميو بؿ
تميز بذاتؾ اختمؼ بنفسؾ
ال تحكمؾ افكار مجتمع وأقواليـ
الالمنطقية ال تسمع ألحد حتى بأصغر تفاصيمؾ
اجعؿ كؿ ما يخصؾ عظيـ
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كالشفؽ العابد تتسكح بيف
اروقة الرحيؿ
كالباشؽ الجريح تسافر دوف
ارصفة السالـ يا صديقة
قولي لي مالذي
جعمني احبؾ ألصؿ
لميياـ يا رفيقة انتي
جنتي وسمائي
المميئة بالنجوـ الالمعة
نت وما ز ِ
ُك ِ
لت بمسماً لجراحاتي

ِ
داء و داوئي ممجأي

عندما يضيؽ ىذا العالـ امامي
أنتي منارتي وكؿ ما اممؾ
يأخذني ِ
حبؾ لمخياؿ
فأنتمي لذلؾ العالـ الواسع
ويأخذني العقؿ ليعيدني
تارةً أخرى
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لت أتسائؿ َلـ وكيؼ ومتى؟؟!
فما ز ُ
نعـ ىذا ما يدور برأسي...
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ليس بالضرورة اف نكتب وندوف
كؿ شيء لكف جميؿ أف تعبر بشعورؾ بقمـ
بحروؼ تتناثر عمى صفحة بيضاء
وتحاكي روحؾ قبؿ عقمؾ
ثـ تعود لتق أر ما دونت فييا الكتابة ماىي إال عالـ
آخر يعيشو الكاتب ومف يشعر بو تجد نفسؾ غارقاً مع أوراؽ
أحيانا
قصاصات صغيرة تقدسيا
ٌ
ً
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في العشريف
في فترة العشريف مف عمرؾ تسقط
أكثر مف عندما ُكنت طفالً وال تجد
األيدي ذاتيا تمد إليؾ
في العشريف مف عمرؾ أنت أعظـ
مف إنؾ تسقط مف عمى سريرؾ
الذي اصبح لمتفكير بدالً لمنوـ
في العشريف قد نصؿ لمرحمة إكتفاء
ذاتي لـ نعد نيتـ لما ُيقاؿ عنا فنفعؿ
ما نراه صحيحاً وما نحب أف نفعمو

لـ نيتـ إف كانت ترضى اآلخريف أو ال
في العشريف نتعرض لمواقؼ نمتقي
بأشخاص تدىشنا أفعاليـ وتعامميـ
لآلخريف ننخدع بيـ أو نترؾ البعض
نطوي صفحاتيـ ..
في العشريف تَمِ ُدؾ الحياة مجدداً

لتحدد مالمح ذاتؾ الظروؼ العصيبة

ىي مف تصنع قوة اإلنساف وشخصيتو
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ال يستطيع العالـ كمو أف يمسؾ بسوء لـ يرده اهلل
وال يستطيع العالـ كمو أف يدفع عنؾ شيء قدره اهلل

خوؼ وال قمؽ ...
ألنؾ اهلل ال
ٌ
وال غروب وال ليؿ وال شفؽ .
ألنؾ اهلل قمبي كمو أمؿ ..
ألنؾ اهلل روحي ممؤىا األلؽ

إنسى المستقبؿ وعش كؿ يوـفي حياتؾ وفؽ أحكاـ الشريعة
متكالً عمى رحمة اهلل بعباده
فكؿ يوـ يحمؿ األبدية بصميمو
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إف كؿ يوـ يأتي أما لنحيى وأما نغادر
ىذا العالـ واألشياء جميعيا تتعمؽ بعبارة واحدة "كؿ شيء مكتوب"

عندما تحمـ بشيء فإف الكوف بأسره
يطاوعنا عمى تحقيقو

 كؿ شيء محفور في روح العالـ وفييايبقى إلى األبد
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ِ
كفاحؾ
واصمي
ال تتركي مجاالً إلنتقادؾ
ِ
أحباطؾ
او محاولة

ال تسمحي أف ينطفئ
شمسؾ أو يغتاؿ ِ
ِ
أممؾ
ِ
كونؾ مرأة ىذا
أرقى منصب وأعمى
مكانة عيشي و انتي
راضية تجاوزي كالـ الناس
الفارغ وسمبياتيـ كوني
ِ
لنفسؾ
مفتاح سعادة
ال تجعمي الظروؼ ُمبر اًر
لمفشؿ بؿ اجعمييا

حافز لمنجاح
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أييا الطالب العزيز
ال يصيبؾ الخذالف
وفقداف األمؿ واليأس
اسع إلى حممؾ وحقؽ ما تتمنى
اليس لديؾ حمـ أمنية لتحققيا ؟
أليس لديؾ حمـ طالما أنتظرت تحقيقو
حاوؿ واجتيد ابؽ عمى عزيمة وثبات
دائماً قـ نحو حممؾ قؿ نعـ و إنسى الت ارجع واأللـ لتقؼ عمى
ناصية
حممؾ وتنظر لو بعد تحقيقو
فكـ ستكوف فخو اًر بنفسؾ ىنا
عزيزي الطالب بمدؾ يحتاج
إلى نجوـ المعة ليفتخر بيا
أماـ مف بقية البمداف لنرفع راية
البالد ونعود مف جديد كي يبقى عراقنا ح اًر أبياً فيو أرض الثقافة
ومنو
انطمؽ أوؿ حرؼ بالعالـ
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إف كاف باستطاعتؾ البقاء دائماًفي الحاضر تكوف عندئذ إنساناً سعيداً
سوؼ تعمـ إف في الصحراء حياة وبالسماء نجوـ

كأف داخمي صبار متعب
تعب مف صبره ..
كأنو ىرب مف صحراءه
كأنو أرىؽ لونو األخضر
كأنو ال أرض تحتضف أطرافو
كأف ال شريؾ يمده بالدعاء
كأف الزىر يمقي آياتو
لمصالة كأنو حقاً أنفؽ حياتو
في محاوالت حياة ما
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أنا ِ
معؾ
إف كانت لقاءاتُنا بعيدة
ِ
ومحادثتؾ قميمة
إف كانت المسافات أقرب
مف أف نمتقي
ثقي أف ىناؾ روح تدعوا اهلل
ليزيؿ ِ
ىمؾ وىناؾ روح تحمد
ِ
لوجودؾ معي تذكري
اهلل
أف ىناؾ مف يناجي ربو
لتبقي معو
أنا ِ
معؾ في ىذه المحنة
ِ
أنا ِ
عيناؾ
معؾ حيف تحزف
ِ
ِ
ومبتغاؾ
سندؾ
أنا
معؾ حيف يذبؿ ِ
أنا ِ
قمبؾ
أنا ِ
معؾ حيف ُيرىؽ جسدؾ

وحيف تسد جميع الطرؽ
أنا ِ
معؾ يا رفيقة

29

منى المالكي

أشعر أف في السماء
شيء يخصني ىناؾ حياة
وعوالـ أخرى تكاد
تخمو منيا ىذه األرض
نجوـ قمر يطغي عمييا
يخبرنا أف قدرة الخالؽ
أعظـ مف مخاوؼ الحياة
نتسائؿ بمحظة غروب
شمس الصباح كيؼ
أف اهلل يبدع بصنع
ىذا المشيد بطريقة
مختمفة ثـ نعود
ونتأمؿ لوف السماء
المحمر
األصفر ُ
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سرت بيدوء وأحمؿ
حقيبتي الثقيمة
لوجيات عديدة
لـ اعرؼ إلى أيف
الرحيؿ لـ يعد ىناؾ
أثر لرحيؿ أحدىـ
لـ اعرؼ ىؿ مازاؿ
أمؿ سئمت االنتظار
تائية بيف خفايا القدر
وما تحممو األياـ أفتقد
شيء ثميف ضاع مني
ٌ
في زحاـ الحياة

ال أعرؼ ما ىو لـ
اندـ عمى شيء
لست نادمة
تركتو ُ

عمى شيء ضاع دوف
رجعة لـ أحتمؿ العيش
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مع أُناس أصبحت
قموبيـ خالية تماماً كحجر
كبير بوسط صحراء
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سرت
عمى ذاؾ الطريؽ
ُ

وسار معي صوت الرصاص
الذي اعتدنا عمى سماعو
صوت الرصاص في بمدي
أصبح مألوفاً لـ يعد غريباً
ٍ
سرت وحممت
لحد ما
ُ

معي طفولتي المصابة
عمى الرصيؼ والعابنا
المذبوحة التي تركناىا في
منتصؼ الطريؽ تنتظر
عودتيا لنا لتعود طفولتنا
التي سرقت و إمتمئت أيامنا
بأصوات القتؿ والرصاص
في بمدي لـ نعد نخاؼ مف شيء
ألننا اعتدنا وسمعنا بكؿ شيء
سرت وتركت خمفي دار
ُ

كنت اعرؼ تفاصيمو وكؿ
ُ
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زاوية فيو الزالت في ذاكرتي
فكيؼ ننسى وكبرنا في أحضانو
ذلؾ الدار الذي لطالما سمعت
جدرانو صوت قموبنا التي
لـ يسمعيا أحد
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سقطت أوراؽ الخريؼ
عمى مدينتي جفت األنير
وروافدىا قؿ اليواء ثـ ضاقت
األنفاس حتى أزىار الياسميف
ذبمت يرحؿ القمر كأف رحيمو
سرمدياً بال عودة فتمتمئ
أيامنا بظالـ دامس
أشعر وكأف األرض انعدمت
بيا مشاعر الرحمة تكاد
تخمو مف البشر لكنيا لـ
تنقمب فأنا عاجزة عف التحدث
لكف ىناؾ نور خافت في داخمي
نور األيماف نور األمؿ
ُينبأ عف أياـ مشرقة
مميئة بالفرح
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إلى صديقة ....
يامف أحبتيا فأحبتني
يامف جعمتني أقرب لروحيا
لـ تقسـ ِ
لؾ الحياة أختاً

ِ
جعمتؾ أختي التي لـ تمدىا
ف
أمي ولدنا مف رحـ الصداقة
وقساوة األياـ يا صديقة
أنا باإلسـ و ِ
أخت بالشعور
أر ِ
اؾ بعيف قمبي
أر ِ
اؾ بخيالي ال بواقعي
أر ِ
اؾ نجمتي بعتمة الحياة
لقاؤؾ أر ِ
ِ
اؾ بحممي
إف طاؿ
ِ
وجعمؾ صديقة
أدامؾ اهلل
سرمدية العطاء وجمعنا
بجنة الفردوس

36
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بيف لحظات اليوـ وأحداث األمس
جميعنا نحزف عمى ما مضى لكف
ال نعطي قيمة ليومنا الجديد
الذي يجعؿ لنا كؿ ما قدر اهلل
فال تحزف إف كاف يومؾ وماضيؾ
سيء ربما أزعجؾ األمس فما
ذنب اليوـ أف يرى وجيؾ عابساً
ُ

ال تضيع يومؾ وساعتؾ بما مضى
تفائؿ وابتسـ لميوـ وانسى

حزف الماضي إنظر لؤلحزاف وكؿ
أمر صعب وكأنيا تتناثر وتسقط
كزىور مف حولؾ ثـ ارفع رأسؾ
لمسماء داعياً مف ىو أقرب إليؾ
مف حبؿ الوريد أفضؿ مف أف تجمع
أحزانؾ وتبكي بمفردؾ فالنظر
إلى السماء والدعاء أفضؿ مف
ىذا طالما أف القائـ بأمرؾ
ىو اهلل فال تحزف
37

منى المالكي

بدأت اسير في حياتي
مف جديد ألنظر الى مستقبمي
واترؾ ماضي أليـ خمفي
ال أرى سوى ربيع أيامي القادـ
تاركو شتائي المظمـ خمفي
أرى احالمي التي أمامي
وأزىاري بدأت تنفتح تزامناً
مع فصؿ جديد يحمؿ كؿ
أصبحت
سعادة وفرح ثـ
ُ

أسير عمى جسر أسميتو األمؿ
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منى المالكي

ال تيأس
عمى شباؾ حمـ ال تيأس
لمجرد حمـ جميؿ لـ يتحقؽ
أبعده اهلل عنؾ برحمتو ليييئ لؾ
فرحاً آخر ميما فشمت
أو اخفقت في مرحمة ما
ال تيأس فسقوط الشمس
ينجب ألؼ نيار
حياتنا أشبو بروايو لـ
تنتيي بعد ىناؾ
أم ٌؿ آخر تجربو اخرى
األمؿ باؽ ىناؾ نوافذ لو
ال تيأس بفضؿ اهلل
كؿ أمنية تتحقؽ ىناؾ
حمـ جديد وبيف زوايا
ذلؾ الحمـ تنبت ياسمينة
أشعؿ ذلؾ النور الذي
39

منى المالكي

انطفئ التكف ىشاً
أي ضربة تسقطؾ
كف قوياً ال مكاف ىنا لمضعفاء
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منى المالكي

انا استمر بالبوح لقممي بكؿ شيء
حتى ابسط آالمي وذكرياتي
كنت أعتقد انو يستقبمني
بحب وشوؽ ألدوف كؿ
ما يجوؿ في خاطري
مف أسى وحزف لكف
أنسى لدي ُحب القراءة
لتمؾ الذكريات كؿ مرة

أعاود النظر إلى اوراقي
الزىرية تتموف بفراشات
تصقؿ يي ذات الشعور
كأنو حصؿ معي لممرة األولى
كأنيا تمؾ المحظة نسيت
أف اوراقي تحمؿ عبئي
وذكرياتي التي تقاوـ النسياف

40

منى المالكي

بيف ساعات النيار الباردة
وفي ليمة مف ليالي الشتاء الباردة
كانت تزىر دوماً وتبحث عف كؿ
ما ىو جميؿ تبحث عف كؿ ما يسعدىا
تصنع مف أزمات الحياة حياة
ألنيا تؤمف بأف دواـ الحاؿ مف المحاؿ
ألنيا ترى الجماؿ بأبسط األشياء
ألنيا خمقت لترى الجماؿ بعينيا البريئة
ثـ تحطمت شيئاً فشيء ولـ تعد كذلؾ
ما با ُؿ بغداد دار السالـ
ىؿ أصبحت حزينة بعد ىجرىا
كـ ُك ِ
نت مأوى ومالذ لمف أتعبتو األياـ
بغداد يا قرة عيف ناظرييا
أيا
ُ

ِ
األحالـ
يا موطف الخيرات ومنبع
ِ
سنيا
فيؾ
األرض تجمت وزاد ُح َ
ُ

وىنا دجمة و يا جماليا فيي كحمامة السالـ
42

منى المالكي

أحيانا
نحتاج إلى الفقد
ً

قد يكوف فقد شعور وىذا
أصعب مما يكوف او فقد

فكرة او اشخاص قد
يعز عمينا فراقيـ ليس سيالً
لكف مع األياـ نتجاوز ذلؾ
افقد كؿ ما ال يحمو لؾ وال
ترغب بو لكف ال تفقد روحؾ
قمبؾ ..طيبتؾ افقد حزنؾ
ألمؾ تجاوز ذلؾ
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منى المالكي

حؿ السالـ
تحطمت معيا أمنياتنا واألحالـ
الحطاـ وقموبنا ال تيدأ وال تناـ
حؿ ُ
لـ نعد نمجئ لشيء

تشابيت الساعات والدقائؽ واألياـ
أحالمنا باتت تنتظر تحقيقيا
سالـ سالـ
عمى كؿ تمؾ األحالـ
في ىذا الحزف والظالـ عمى وطني
سيولد النور
مف تحت الحطاـ
سيعود لنا األمؿ لباقي األياـ
فأنا أحمـ وأحمـ
رغـ انكساراتي
وعمى قيد تحقيؽ األحالـ
وقد وصمنا لمختاـ
وحالنا يشبو تمؾ الورقة
44

منى المالكي

التي أتعبتيا الرياح واألياـ
تنتظر موسـ الربيع
لتزىو مف جديد فتعود
كما كانت لـ تخذليا األياـ

ىكػػذا ىػػي قمػػوب النػػاس تخػػاؼ مػػف تحقيػػؽ أحالميػػا ألنيػػا تعتقػػد ال
فعال ال تقدر عمى بموغيا إننػا نمػوت نحػف القمػوب
تستحؽ بموغيا او ً
خوفاً
مف حػاالت الحػب الػذي ولػى إلػى األبػد ومػف األوقػات التػي كػاف مػف
الممكف أف تكوف رائعة ومف تمؾ التي ليست كذلؾ ومف الكنوز التػي
يمكف اكتشافيا لكنيا ظمت إلى األبد مدفونة تحػت الرمػاؿ ألننػا متػى
ما حصؿ ذلؾ نتألـ كثي اًر مف ىوؿ المعاناة التي تسبؽ النياية

45

منى المالكي

ثـ ماذا ؟
ثـ يرضيؾ اهلل ويرضيؾ و يممؤؾ بالرضا حتى تظف إنؾ لـ تحزف
يوماً
الجزء األجمؿ في اجابة اهلل لدعائؾ ىو تالشي شعور الوحدة الذي
تشعر بو شيء يشبو تمؾ اليد التي تمسؾ اعمى في منتصؼ
الطريؽ وتعبر بو
حاشاه أف يخذلؾ وىو يعمـ اف قمبؾ
قبؿ لسانؾ يردد إف معي

كـ مرة ساؽ اهلل إليؾ خفايا لطفو سبحانو ولـ تشعر بذلؾ اال بعد
دبر لؾ األمر ويسره وىذا لطفو الذي عممتو فكيؼ بمطفو الذي ال
نعممو
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منى المالكي

افرح باألشياء اإليجابية التي تحدث في يومؾ وكف عمى ثقة بأف
آالؼ الناس يتمنوف ما تممؾ ومف سعيداً بما لديؾ

ال تيأس ربما اجمؿ ايامؾ .لـ تأتي بعد

فخور بكؿ الصعاب التي مررتيا
يوماً ما ستبدو ًا

بكؿ لحظة .توتر قمؽ خوؼ سير ستبدو فخو اًر جداً بعبورؾ

واذا شعرت بأف الحياة تزيدؾ اختناقًا فخذ نفسؾ لرحمة إلى السماء
حيث الدعاء حيث األمؿ بأف يكوف لؾ .في الغيب شيء جميؿ
يستحؽ االنتظار

47

رقيقة بطريقة عشوائية
تترك أثرا ً
ناعما
ً
ِ
ألنك ببساطة تؤتني
األشياء من روحك
اصبحت كالخراب
تتالشى لتختفي
من مرارة األيام
و مايحصل تنتهي
األيام و الساعات
لم يعد يحصل شيء
أيام ٌ تمضي و الرغبة
بما نملك او يحدث
ما نريد

شخصا يشبه
ثم يهبك اهلل في نهاية األمر
ً
شخصا دافئًا يخشى عليك من وقع
روحك
ً
شخصا
كلماته و أثرها في قلبك
ً
يبعث طمأنينة عارمة في صدرك
كلما كان بجوارك او تحدث معك

خي ٌ
ط دقيق و حاد ج ًدا يربطني بهذا الواقع
الذي يواصل رفضي خي ٌ
ط يعينني على
الطفو ُمجددا ً دون ان افقد موقعي بهذا العالم

كدت أفقد جز ًء مني في كل محاولة
ُ
وأعتقد إني انتهيت أصبحت نفسي
عارمة في الالشعور ال أعلم هل ما
نستحقه و نريده يكون لنا يوما ً ما
هل ما نسعى ألجله
صعب للغاية
ونطلبه
ٌ
كي يكون واقع

يالمسون قلبي أولئك الذين
ينتبهون لتفاصيلي الصغيرة
التي أنا نفسي ال انتبه لها

كونوا مالذ الود وا ُلطف
العالم قاسي بما يكفي

من أكبر الخيانات خيانة العقل قلبه
حينما يخبره إنه غير مالئم
فلماذا إذا ً يجب علي ان استمع
إلى قلبي ؟
ألنك ان تنجح في اسكاته
أبدا ً حتى لو تظاهرت بأنك التسمع
ما يقول ستظل هناك في صدرك
لكن لن يكف
عن ترداد ما يعتقده عن
الحياة و العالم

زهورا كثيفة يارب فكلما
ازهرني
ً
يبعثرني القدر ترتبني زهورك
رعى اهلل مباهجنا العميقة التي
تشكل الفرح في أعيينا حفظ اهلل
قلوب أحبابنا من مس الضر
أعاذ اهلل نفوسنا من آفات الزمان

قدر خطواتك و قراراتك آمن
بأهدافك وان كانت بسيطة
التسمح ألحد او يقلل من شأن
شيء يخصك حتى بأبسط
تفاصيلك
اجعل كل ما يخصك
عظيم وإن قل صبرك
ال تقف ال تنطفئ
رب الحياة معك

قبل ان تتفوه بكلمة لشخص ما
جربها على نفسك فإن املتك
او جرحتك فال تنطق واحتفظ بها
فالكالم الجارح اليمكن إعادته
واحط نفسك دائما ً بأشخاص
الذين يلهمونك لتكون أفضل
حاالً منهم وأكثر ُلطفا ً من
بصحبتهم يمكنك ان تخرجك
اجمل نسخة منك والتي
يكون اكثر هدوءا ً وسال ًما
وحبا ً للحياة وانجو
بحياتك ممن يجعلك
تشعر بالسوء تجاه
نفسك و محيطك

أيها القلب اطمأن

وكثرة الخطايا والعثرات
رحماك ربي ان قل الدعاء
إلهي أناديك بيقيني
برجائي بأحالمي

أمنياتي تنتظر بطريق
طويل الزالت تحاول
كلما انطفأ حلم
خلق اهلل لك
ُحلما ً من ثنايا املستحيل
كلما
بهتت بقلبك ذكرى
صنع اهلل
لك ذكرى أروع

أدين بكامل اللطف لكل من
ال يتكلم فيما يعنيه و اليسأل
هنا ال يعنيه ويهتم ألثر
الكلمة فيضع الناس
موضع نفسه

لم يكن هذا القلب يو ًما
قاسيًا لكنه الخذالن

الوقت يمضي الذكريات تتالشى
مشاعر تتغير واألشخاص يذهبون
ولكن القلوب أب ًدا ال تنسى ال نحتاج
لسنوات لنكتشف حقيقة أحدهم
فقط نحتاج موقف واحد
كفيل ان يسقط الكل

ِ
عينيك
أحب الدفء الذي في
ذلك الكائن الحنون الذي يقول
لي كلما نظرت إليه ان كل
شيء سيكون على ما يرام

ً
تكبرين فتصبحني اكثر
جماال
رغم الحزن الذي يقتات على
ِ
عينيك الجميلتني ال تزالني
امرأة قوية

تزينني بؤسك باملجامالت

و للورد في خديها عبق
إذا ابتسمت زادت الورد توريدا

بني جميع الزهور الذابلة تزهرين انت
فروع الورد في كفك وجذورها بقلبي

زهورا كثيفة يارب فكلما
ازهرني
ً
يبعثرني القدر ترتبني زهورك
رعى اهلل

مباهجنا العميقة التي تشكل
فرحا ً في أعيينا حفظ اهلل
قلوب أحبابنا من مس
الضر اعاذ اهلل نفوسنا
من آفات الزمان

اغرق في التأمل و تستوفيني
التفاصيل

بعضهم لو اطلعت على
قلوبهم ما صافحتهم
اال بالورود

املرأة التي يتحسن مزاجها
من قصيدة فنجان قهوة
كتاب لن يسيطر عليها
أحد حتى الحياة تخسر أمامها

ألن عواطفنا التي تطفوا على
السطح ُيساء فهمها وتستغل
سأصمت
أحيانا ً الكالم ال يتسع ملا
تود أن تبوح به وحده
الصمت يتسع لكل شيء

ال شيء أبهى من ان تقرأ
امرأة كلمات كتبت لها وحدها

رأيت في عاديتك راحة ان
ال يعبء املرء بعيوبه وتلك
كانت ميزتك

يا ِ
شفا قلبي من العلل
يا ُمنى هذا الفؤاد و
يا بغيتي يا ُكل ملكي
يا ضيا شمسي إذا
طلعت في الضحى
مني وفي الطَفَل
يا ُمرادي حني ُقلت
ويا َّ
جل قصدي
حني لم أقل
يا رفي ًقا يشبه قلبي

كانت تزهر غير عابئة بكل
العبث الذي حولها كصبارة
في وسط الصحراء

والسالم على من القت الدنيا
في طريقهم شو ًكا فمروا من
فوقه كاتمني مرددين لعل
نهاية هذا الطريق بستانا

اللهم اربط على نفوس يظنها
الجميع قوية و اليرى
هشاشتها اال انت

انتمي للتفاصيل الصغيرة
في االحاديث
الطويلة كل كلمة ان
قيلت بشكل خاطىء
قد تؤثر بداخلي
صدع لست
هشاشة إنما عمق

األحالم الكبيرة يسبقها سقوط
كبير و وقوف أكبر وكسر عظيم
وجبر أكبر األحالم الكبيرة ال
تأتي على طبق من ذهب
بل بالسعي خلفها بشغف بتمام
اليقني بأنها لك وانك ستصل
لها رغم كل الظروف الظغوطات
الحواجز و متتبعني األخطاء
من خلفك
سيصطع نجمك يوما ً
رغما عن كل شيء
ً

نحن نحلم كثيًرا بإصالح
الكون مع ان هناك كوناً
صغيًرا هو اولى باإلصالح
لنتفق إننا غيوم كلما تعبنا
من حقنا ان نمطر

أفتقدك ج ًدا وليجبر
اهلل قلبي

عندما تصبح القراءة عادةً
يومية
ستكبر بطريقة سريعة
سيكبر عمرك العقلي
ستصاحب الكتب يقل
عدد اصدقائك ستواجه
حزنك بكل برود و سترى
األشياء بوضوح أكبر

كان السر في بهجتها الدائمة
هي تلك اللحظات البسيطة
التي تظفر بها مع نفسها بعي ًدا
ٍ
شيء
عن كل

هم معجبني بثيابها البيضاء
ومازلت أخبرهم إنها ترتدي قلبها

لن يصل إليك اال من يحمل
في روحه شيء من قلبك
حني تعثر على الجمال في
قلبك تعثر عليه في كل شيء
#جالل الدين الرومي

غامضة مرة وأخرى مثل نور
هكذا أنا كيف اخبرك عن تعب
قلبي
يفقد حديثه كيف ارتب كلماتي
وحروفي عندما أجدك
حني يكون تاريخ أمام
أحاديثنا هل سنعود
تماما ً كعوده النحل
للزهور يشهد اهلل
إني ما يأست لكنها أيام ثقال

في حطام قلبك هناك
زهوًرا ستزهر يوما ً ما

أحيانا ً تدهشني هشاشتي
كيف يمكن لكلمة ان تجعلني
حزينة وأخرى تخلق لي اجنحة

صباح الخير لنور هذه الحياة
ألمل املستقبل لكل امرأة كادحة
قوية رغم الظروف ملن تنير
الكون بابتسامة صباحكم قوة

قالها محمود مرة )الشيء يعجبني(
قلت في داخلي كيف ذلك
فراحت األيام تثبت ذلك
بأن الشيء يعجبني

حزنك من حزني لم نخلق أصدقاء
من فراغ لم اتخذك رفي ًقا بل
موطني ملجأي الذي اليستبدل أبدا ً

أقول ان االطمئنان هو املنشود
الحب لذلك يبقى
األول قبل ُ
من تطمأن معه عال ًقا بك
حتى الفناء
نفسك عائمة في الالشعور
و الالنهاية انسجام روحي

بوسط العالم وصعوباته
تراودني أسئلتي
أجول بمخيلتي
ال أعلم مايحصل االن
تيه حزن عميق يسكن
فؤادي تلك الصدفة منذ
لقاؤنا األول شعرت به
ٍ
كمالك طاهر ينتشل
أحزاني يبهجني
بعفويته بأقواله
أسكن بني الغيوم لدقائق
معه وجنة األرض أجلس
على أجنحة املالئكة
هنيئا للعيون التي تراك
و حظًا أوفر لعيناي
تاهلل بي تو ًقا يفوق الكون

أيها الطيف البعيد هال تنتظر
يا ضيا ًء في وسط الظالم
يا نورا ً في الحطام
انت أملي و طريقي و قدوتي
رفيقي في حياتي التمس
وصالك وقربك علي احظى
ٍ
بلقاء منك خذ بيدي وأمضي
حيث األمل إلى النور خذني
معك ترى الحب وتعرف اليقني
اال أيها الطيف البعيد هال
تنتظر فأنا أحتاجك كصحراء
ٍ
كتائه يهتدي
تريد املطر
وسط النجوم في ضوء القمر
ٍ
بعيدة
كغريب وسط الديار
ال تعرف أين املفر خذني
إليك و سأكون تحت
ظلك و تاب ًعا لك

ال تبالغ بالعزلة و ال تهلك نفسك
باالختالط اختر معارفك بعناية
شخصا تعرف
و دقة ال يهم كم
ً
األهم من يستحق املعرفة
اعتزل مايؤذيك

في دنياي املتعبة
انتي بهجة فؤادي
في سمائي املظلمة
انتي قمري .الذي يضيء
عتمة أيامي حني الوذ من
هذا العالم انتي روحي
الثانية وتيني نرجستي
الزلت اقف بمحطات االنتظار
ُ
على أمل لقا ٌء آخر يخفف لهفة
ِ
معك أشعر ان الوقت
الشوق
توقف تما ًما توقف أميال
الساعة لم تعد تلحق بعضها
االخر ليته كذلك
متى سيتكرر ذلك
سأمت االنتظار
ُ
أنى لذكرى تذر كل
هذا الشوق
وأنى لذكرى تذر
كل هذا العبق ؟

ا لطول العهد أم لشدة الفقد ؟
تاهلل بي توًقا و ولها ً وروحي
نازعني إليِك
أنى لي ان أراِك

ذنب قلبي املمتلىء
ما ُ
شو ًقا ِ
لك
ِ
جعلك
ما ذنبه ان
بني طياته
فكنتي كنسمة ربيعية
ٍ
بصحراء قاحلة
قد حلت
غريبة بمكان غريب
فأحيتها من جديد

أظن انني سأستمر بكتابة
رسائل لن تصل إليك
ليتك تكتب أيضا ً

و يصبح لدينا رسائل
تبحث عن صاحبها
و نكتب فيها كل ما
لم نستطيع ان
نعيشه أو نقوله

قاوم لتواجه العثرات
التي في الحياة

استلهم منها الدروس
درسا
ففي بعضها
ً
ً
يرسم لك
مستقبال
ً
طويال

ساقني ِ
لك القدر
و أيقنت ِ
إنك هبة
من اهلل
نقية القلب جميلة
الروح كوني قوية
ِ
عرفناك
منذ ما

ِ
روحك
ال تذبل
يا رب وان باتت
حزينة دون علمي
فهب لها موجة
من الفرح تغير أقدارها

أنا آسفة لكل الذين
خدعتهم حديقة قلبي
األمامية حني تورطوا
بالخراب الذي بالداخل

أؤمن بالصدفة حني نلتقي
بمن نحب هكذا
بال موعد بال وقت بال تكلف
تتقابل عيوننا نحكي بلغة
العيون

ال زلنا نحاول نقاوم لكن
أرواحنا قلوبنا تحترق
كجمرة بني نيران اللهب
أحزاننا تتجدد رغم ذلك
ينبهرون بجمالنا
لم نعد نلجئ لشيء

أنا الذي نظر األعمى
الى أدبي و اسمعت كلماتي
من به صمم ُ

أنا العراق
أنا الحضارة و التاريخ
ٍ
كحضارة آشورية
كبغداد دار السالم
كم أصبحت مأوى
ملن اتعبته األيام

أنا بالد السواد
باألمس كان بنخيلها
اليوم بكثرة الحداد
املوت منتشر في الهواء
واملاء في حكايات االجداد
أموت أنا يكون الشعب
ليحيا تُراث من جماد ؟
خذوا ماضينا
واعيدوا لنا البالد

و سالم  ...وكل السالم يا أهل أفكارناو مالك األحالم سال ٌم على وعودكم

و لم تكن اال كالم و سالم
على ذلك الحنني وتلك االيام
سالم على أرواحنا التي حاربت بكل استسالم و سالم

على من نشر في روحنا السالم وسالم على من تحدى األوهام
و على من ارتقى رغم اآلالم سالم سالم على كل هذا الجمال و سالم

على مالنا من آمال و حسرة
و ال ترتقي رغم صعود االنام
واقف وال تريد التحرك لألمام
تحرك و ال تثبت للدنيا و ال تكن
جبان دع الندم كل الندم فلقد فات االوان تحلى بكل أساليب الحياة
والجنان ال تقبل من الدنيا الهوان فالدنيا لم تكن اال امتحان
فال تقبل على نفسك اال الكمال
ٍ
اآلت سيأتي ال محال و
دع التفكير في
دع املاضي فانه قد زال ال تكن ممن قتل
ارواحهم بسواد االفكار
عليك يامن ال تنظر اال للغمام

قم واعمل وتحدى كسرك و التكن ممن
حطمته االقدار

كلما اقتربت من حافة اليأس و القنوط تذكرت
السؤال في القرآن " فما ظنكم برب العاملني "
فأشعر ان هناك باب كبير يوشك ان يُفتح
ليزيل كل هذا الظالم

في زوايا الكون نجد ألرواحنا ملجئ ننتمي إليه
قلوبنا املتعبة بحاجة لعزلة نقاء طمأنينة
تبعدنا عن ضوضاء العالم
هنا مع أنفسنا هدوء تام ال نسمع سوى صوت
الدقائق تتسارع دقات الساعة وماهي اال
ساعات تعيد نفسها

أتمنى ان تأخذنا األيام للطرق التي نريد بالطريقة التي نحب

شخص واحد في ذاكرة الروح
و يكفيك
ٌ
طيفه يساوي كل العابرين أمامك

صوتك غيم و الدنيا مطر و ارضي سمع
ذابحها الضما

لكل منا قصة تمقت الحياة
تهني البشرية
تنقص الشباب
تالشي املالمح
وتذبل الجفون
اوراق ساقطة
وروح بال روح
وجس ًدا يأبى الوقوف

و كرامة تبحث عن ملجأ
للبقاء لكل منا قصة و ليل
تختلف بها األشكال
و الذبول نح ُن نسقط
من جانب و ننهض من
ٍ
جانب آخر نجر
أذيال الخيبة حتى تنحني
أرواحا و تقف قاماتنا
ً
لكن ال بد من الوقوف و ان
اصبحت الساق عكازة الهرم
او عجلة طف ٍل ما

لم تعد تلك الروح تزهر كما كانت
كادت تمضي نحو الالشعور
حز ٌن دامس يطغي
على األجواء

تنتظر فرحا ً جدي ًدا
ينتشل كل هذا الخراب

تُرى متى يمضي ذلك

سدى
هل ينجلي و تذهب ُ
نور خافت
هذه األيام ٌ

في نهاية الطريق
ينبأ عن بداية
و أمل جديد
تلك التي كانت
تزهر غير عابئة
بكل العبث الذي
حولها كصبارة في
وسط الصحراء
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دقائؽ الصدؼ
كـ عجيبة ىي الصدفة ...
أ ارىػػا أحيان ػاً قمم ػاً يرسػػـ رسػػوماً عش ػوائية ورمػػوز غامضػػة تتخػػبط ىنػػا
وىنػاؾ ال أكػػاد أفيميػػا أحيانػاً تضػعنا بطريػػؽ اآلخػريف ونمتقػػي يصػػبح
طريقن ػػا واح ػػد ل ػػـ يك ػػف لقاءن ػػا بالحس ػػباف  ،بع ػػد ح ػػيف ق ػػد تك ػػوف ى ػػذه
الدقائؽ عالقة في رؼ الػذكريات ال تمحوىػا آفػة النسػياف واف حاولػت
ذلؾ ،كأنؾ تركف كؿ ثانية بالرؼ األفقي ذاتو قبؿ أشير قميمػة كانػت
رحمة بالمكاف والزماف ذاتو أشبو برحمو نحو أفؽ بعيد
ل ػػـ نعتق ػػد أني ػػا س ػػتنتيي ذات ي ػػوـ لكني ػػا انتي ػػت ل ػػـ نمم ػػؾ إال رائح ػػة
الذكرى ليا ،أياميا ساعاتيا الطويمة أجمؿ ما تركت لي صدفتي تمؾ
ال ػػروح البريئ ػػة  ،القم ػػب الط ػػاىر الحن ػػوف أس ػػتاذتي ح ػػوريتي وجودى ػػا
طمأنينػػة سػػالـ بػػؿ أجمػػؿ عيناىػػا البريئػػة وضػػحكتيا طفوليػػة تنبػػأ عػػف
ما بداخميا مف ألـ أحياناً لكنيا قوية ال تستمـ وتيأس تحاوؿ بكؿ قوة
ال تنحنػ ػػي لمحيػ ػػاة تقػ ػػؼ الكممػ ػػات قممػ ػػي عػ ػػاجز عػ ػػف وصػ ػػفيا حبػ ػػي
واعت ػ ػزازي لػ ػ ِػؾ عممتنػ ػػي إف بالمحاولػ ػػة نصػ ػػؿ لمنجػ ػػاح نكػ ػػافح ألجػ ػػؿ
الوصوؿ أصبحت مصدر إليامي سعادتي ىي كنجمة بدنيا الظالـ
ُشكري وامتناني لكؿ شخص كاف دعـ معنوي لي ُدمتـ بخير
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تصميم اضافي  :كوثر حازم

