
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 “ ثٌقلها بكِ م ِ لمآ أصابها من آالآل بأخذها إنّي ألعلم أّن الكتابه لمن هْم في مثلِك مسكناٌت تُعاقب الكلماتِ وإليك أكتب  ” 
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 لست ممْن يجيدون كتابة إالهداء 

*** 

توثيقه ، من هنا آنا أتخلَى عنه بدلا  ن  ف م    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 أما قبل …

وإذا كانت لمن أحبه على وجه الخصوصأنا ل أجيد كتابة الكلمات   

قبل بعدأما ما  …  

 كل الكلمات التي ستذكر جميعها تحوي بعثرتها 

  أما بعد …

 ستجدين  مآ يخصك  فقط

 

 

 

 



 
  

 

!تتقاتل روٌف ــــح  

 

ا تستفزني الحروف ألكتب مآ إّن أضغط علي لوحة مفاتيح الحروف ،  ، لكنأحيانا
يشملك   ، "عيناك  جميلتآن"  غزلي صف   رع وتتزاحم لكي تكون  فى اولتتصا

أكتبيني أنا سأكون الوفى في حقها ، الروع تعبيراا ، الشمٌل معنى ... الكمل 

  صفاتا  …

آنا لسان حالي يقول يكفي أنتم سيئون ،و                            

غداا فلربما وجدتم غيرها ، تأتوالـ ل أذهبوا من هنآ ف  

ا لتشّ  يليق . كلون لها نصا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

أحيطِك علما  في البدء   

صاحبة كتماٍن خفي أنِت لست بصاحبة قلبا  قوي ، أكثر من أنكِ   

 

 بعثرة قلمها  

 

 إنني أكبر ...# 

 و أميل الى الصمت أكثر ... صآرت تمرضني فكرة الكالم

 ولم يكن الكـ آلم سلوآي في يوم من اآليام ... وقد

 عرفت مبكرهـ إني بأمكاني أّن أحيا آيامآ طويلة دون 

 أّن اقول شئ 

 دون أن اشعر ان شيئا ينقصني ويا هللا

 ماذآ أقول ، رغم أنني آل أملك الكلمات 

وفي نفسي آآلف األحاديث ، الّ انني اقف   

 ألدعوك وأرجوك

 أن تهونها ياهللا آل أعلم كيف أصوغ لك مآبي

 أخشى أن أتذمر من الحياة بينما آنا واثقة بأنك

 أخترت لي األفضل

 سئمٌت من السعي في الدنيا ...

وإنكساري ، أخشى، ووحدتي  ،وأخشى ضياعي  

 الكثير ،الكثير

، مؤمنهلكنّي أجهل كيف أصوغ لك الكلمات   



 
  

 بأنك تعلم سري ونجواي 

 أدعوك يا هللا وأنا واثقة بأنك تجيب دعوة المضطر إذا دعاك

 يا هللا يا هللا 

 لم أعد قوية كما كنت .. أصبحت اصمت عن كل شئ ومتعبه 

ر على كل شئبمن الص  

 كن  معي يا هللا ...

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 # حمقآء

طرف فتح عيني حتى أرى أني وحدي من يمسك ب ألوكنت متشبته برغبات قلبي بقوة ، ونسيت أنّ 
خذت لهم ـالتقصير المفرط و قد أتحظ ـل ي ... ولو كنت أـخـرتالحبل في حين أن الطرف اآلخر م  

 أعذاراا تعدت السبعين ، حتى الصبر له حـ د .

 # عزيزي

سينا أنها من كمآ لو آننا كنا ممسكين بسآعه رمليه "نتقاسم ثقل وزنها معآ" ومن شدة تمسكنا بها ن
."الزجاج" فتهشمت واندثرت حبيباتهآ الثمينه على الرض معلنه وصولنآ لزمن النهايهـ   

والرمل يا عزيزي أختلط مع الزجآج وأصبح جمعه ضرٌب من المستحيل!                   

 # ذات_ بعد

دع بعضنآ في ذلك لنتخيل بأن آل مسافآت بيننآ وأن تلك الليلة ليست إل مجرد كآبوس مزعج وأننا لم نو
زيزتي إنها الحادية عشر مساءا ،المسآء الموجع ع  

ا    ...إذآ فلنلتقي صباحا

 # سيـئة

لن" يقرأها أحد وسيئه أنا في طريقة حبي لألشياء ، معظم أوقاتي أمضيها في تلك الكتابات التي "لم ، 
كسجين تلك التي ... تلك الورآق كانت بالنسبة لشخص "ل يأبه بالثرثرة" ل تقل أهميه عن أنبوبة األ

 يحملها كل غواص ،

  آل يطاق .. مزاجية حد الذي 

آلمباآله .. مزاجية إلى الحد الذي سيوصلنبي إلى الجنون قريبآحد الخوف .. حد ال  

 دل ٌ الطريق إلى عقلي فأنا أجهل كيفية إلتماس العذار !

لق العذار يراودني دوما ذلك الحساس أني أملك عق آل "مجمداا" تحكمه قوانين ثابته ، ليجيد خ
آل أو سيفآجئك وليس له القدرة على تجآوز آي شئ مهما كان صغيراا .. أي إما أن تقدم له عذراا مقبو

 بتلك الرسالة الجميلة 

"ERROR" 

الرمادي "آل"ول وجود لشئ في المنتصف ولوجود لذلك اللون   



 
  

 الرمادي؟!

كثرة القطيع  أكرهـ اللون الرمادي حتى في  "المالبس" أشعر بآنه عنصر محآيد وأنا التي آل تجذبني
يها لتبرر فكيف تتوقع أن أقبل أعذارك ذات الطابع "الرمادي" التي تعدت السبعين بمئه وانت ترو

لعقلي هي بح قيمتك في ذلك الجهاز اويزداد إحتقاري لك مع كل عذر كآذب تقدمه ، حتى تصأفعالك 
""ال آل شئ   

.  القشه التي قسمت ظهر البعير 

 

 # عناقيد

معلبه" تاريخ إنتهاء ، عنآقيد الورد أيضا آل تدوم طوي آل ، وكوب القهوة البارد آل يٌطاق ، ألمنيآتنآ "ال
ا ستنتهي وإّن حفظت في  نك تستحق إهي فترة تثبت  قلب " متفائٌل وصبور" .. تاريخ الصالحيهحتما

ا وجهك بنفس القبعه !! ..  ان ترفع لك القبعه أو تعود مداريا

 إختالف إستخدامات آل أكثر  ...

.. األّ تأتي الشياء خير من تأتي بعد إستغنائي عنهآ والف س آلما على ما افتقدت   

 أمقت النتظار ..!

 وآل طاقة لي للصبر والترقب .

 

 # اولئكـ

الذين جاءو ليهدوني الحبر بعدما نفذ الورق ...اولئك   

آجتي ح، عن عنكم اكتب كنت كل يوم اني جئتم في الوقت الذي آل يسمن وآليغني عن شوق ، أذكر 
في الروح عميٌق جداا حتى نفذت وريقات قلبي ولم يعد لحبركم أهميه ؛ وعن "ثقب"  

ا مغلوب على امره غالبا  لكني أحيانا لهول الموقف أعصره ..  أعفو واصفح واحمل بين يدي قلبا
ا لتكأ عليها كلما شعرت بتعثر "قلبي"  ا بالمقدرة .. صنعت لنفسي عصا والحمدهلل أن العفو مقرونا

ا ، كنت  أسميها عصآ "الروح" آلزمتني كثيراا تعلمت بها كيف أكون  والغريب انها لم تفارقني يوما
وحيدة ، صلبة فولذية ؛لدرجة أنها لم تعد حجارتكم التي ترشق تؤلمني ألنكمش حتى أحمي نفسي أو 
ا ..  قلبي .. البرود هو الجمل دائما وثمة أشياء آل تٌغتفر ، واظن أن صفعات الروح هي الكثر إي آلما

حك" ذلك الحصن الذي يقيك لكن آل ضير في ذلك ربما آرادها هللا لك حتى تتعلم كيف تصنع "لرو
! إنكسارات الحياة   

 



 
  

 

 # ذات خيبة

البرود ورغم أنه بكان الهدوء والصمت "سيداا" للموقف ... برودة تبريراتنا تسللت إلى قلوبنا أصابتنآ 
ا ، الّ انها كانت أكثر الخيبات بروده  ..!أكثر الشهور صيفا  

من طغيان الترح  تقليال من "هيبتها اللحظية" أما حينها لم أقل شيئا ف ثمة مواقف يكون الكالم عندها
قي حبات أعلم لماذا "ركزت بصري " مع ذلك العصفور الذي ينت ل فيها .. او حتى من شدة الفرح

كثر أهمية من موقفنا أالقمح من الرض رغم انه منظراا عاديا وليس فيه ما يلفت النتباه إلّ انه بدآ لي 
 "السمج" هذا...

ما تخذلني جيوب قلبي لم أعد اشعر بشئ وليتني اختزلت ببعض منها لهذا اليوم فقط .. ف دائ نفذت
 تقلبآت مزاجي عندما أصبح قآب قوس أو ادنى ..

 واعود ألندب حظي فما عساني "قـــــــــــــــائله" !

*** 

..على أسنان مشط  مبعثرة كان قدري أن اقف  

..اطئ الشوك وآدراي رؤوسه من بلل دمي   

... حيث ل مجال للبوح  

...ول قدرة لي على الك آلم  

...وانصاف أشيائنا مرهقة !  

 فهي آل تغمرنآ حد الكتفاء ول تفقرنا حد الجفاف ..

ا كي تهزمه أنصاف الشيآء تلك ا .. ولم يكن قلبي هشا  لم ي رقني الضعف يوما

..الترقب! موجع    

المنيات ويسلبنا الوانها وبين "البينين" مرهق لدرجة انه يفقدنا لذة  

نمله !الدرجة انه اذا عادوا "ليسقطوا" حجراا في بركة مشآعرنا  الباردة لن يحرك فينآ قيد   

!وما حاجتنآ ل إرجوحه معلقه تحركها الرياح كيفمآ تشآء ...  

 

 



 
  

 

 # ثمة

زعج ..!  هدوٌء م 

 هدوء  يحرك ضجيج الكون بـ داخلنآ ثم يردينا أشــ آلء بشر 

الذي يلي العآصفه هو الكثر ضجيجآ ... والهدوء  

 وبالنسبة لي ..

ا  وكلما حاولت النطق البوح هو أكثر الممارسات إرهاقا  

ا ،  تأبي أن تتسلل وتتمرد علي تلك الللغة بحروفهآ الثمانيه والعشرون كأنها تخشى برودة الجو خارجا
 إل على الورق !

ا ..اآلحاسيس ل تترجم إلّ بالحاسيس أما الحروف  والثرثرة آل تزيدها إلّ تملقا  

ا أبدو هادئه حد الملل ..  وأحيانا

..أسهم  في الفراغ طوي آل ، وآل أنبس ببنت شفه في أكثر المواقف حاجةا للكـ آل م   

 حيث أنه ..

 آلفراغ  ملفت  لإلنتباه ...

 وآل رغبة في الصمت تجتآحني ...

الوقت كي اصنع لك العذار ...غير إني اجد في النظر إلى الفراغ متسع من   

لف !أعذارك التي تعدت السبعين بمئه او ربما أ  

  .. أحكيها بأشكال مختلفه ، حتى آل أمل النظر إليها

مجرد خرق باليهحتي اوشكت أن تصبح وأعدت حياكتها اآلف المرات ..   

 آل نفع منهآ ..!

 ف أحترم عقلي وجنبني العتاب ..!

 

 

 



 
  

 

 # ما دونكَ 

 وكل ما دونك  شتات إما أنت  أو الضياع 

 والفقد ل يتجزأ ...

 بمعنى أي ل يمكن أن افتقدك فجراا ومن ثم ألهو عنك ليالا 

 وللفقد عالقة قوية بالتفاصيل الصغيرة 

 آل أدري ...!

ا أكثر ...!  ربما يكون ٌموجعا

...! وأنا ياصديقي   

صغيرة ... اجزاءآل أؤمن بفكرة الفقد النسبي المتفرق إلى   

ينفك ان يهدأ ابدآآل ب في رآسه وهامستر صغير آلان افتقدك يعني ان اكون كمن يملك دو   
ت اللحظه هم واولئك اللذين يَدَّع ون ان لهم القدره بعثره شوقهم الى ضعف سكان الكون في نفس ذآ

 الكثر كزبآ ...!

 وبين النبضه والنبضه أشتاقك أكثر ..!

السآدسه والنصف مسآءآ ، تبدل كل شئ حتى الدقيقه لم تعد تحوي ستون  حيث اني منذ ان رحلتي في
!ثآنيه بل ستون نبضه من شوق  

ن ..؟آلاتدرين كم هي الساعه ا ! 
..! مازالت السادسه والنصف مساء رحيلك والنبضه الربعمآئه وعشرون ألفآ من الشوق  

 فـ هآل هرعتي إلى قبل أن تتآلشى تلك النبضات يآ صغيرتي ..!

..! ومن ثم إني أحبك واشتاقك ٌضغ في حبك   

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 # قنديالا 

 وفي منتصف الطريق ...
  زرعتَك ق ن ديال  .."!

محآله ..آل م   آت ي آلو ٌكنت اعلم ان هذآ الظ   
ن اَكثر مآ اخشآه هو ا لَليَل ...ألو  وألن الضوء احد مصآدر الَطآقه 

يه هي كل ما اَحتَاجه ...   و الَطآقه الروح 

ي قدمآ ..  اردتك ان تَكون المصدر ا لَوحيد الذي َيهبني الطآقه للم ض 
 ..مآيََكفيَنَي َلقوي في َحيآة ثقَل رهقهآ ..

ن تَعب ..  َكي اصَل لَخط الَنهآيه بإنت صآر يَجب ماقبلَه م 

ن نصر نتَقآسمه معآ ..  فمآ اجمَل م 

.. نتشآركهآلوكل نصر   

...هزيَمه نَكرآء  

...!واَكآد اقسم   

..! لو ٌكنت وجدت ق ن ديال  "غيرَك " زرعه احد ما لحَطمته فورآ  

س ...!  "فكل نوراا لست مصدره ظـ آلم  دآم   

لكه" وا مَطرت َ يأسآ ؛ اينعَت "شتولك آل " تَفائ زرعك  ق ن ديال  .. حتى إذا ما اشتدَت سمآئي " ح 
"!.. 

 

 # عيد ميالدي

 

ون .. "!   يالَدي الثآل ث و الَعشر    وفي عيََدي م 
ن يَه أَكثرألاصبحت  عق ..!  

عور  الفقَد  والمت   َك ..!آلايقنت  اخيرآ ان سيَان هو ش    
ن الف قََدآن ولَم اعي أن الَوقَت فيآلففي والمت   بآلغ م  ََ بخوفي الَم  ََ انسيآب ..! َك انشغلت   

"هآمش" المس ..!واَلَيَوم  هآ انآ ذا عيش على ذَكرى    
ش صعب جدآ ..!  والَوقَوف  علَى الهآم 
 َكمن َيخشي الَوقوع ،و يَأبى الَول وج"

فآرقَه الَم خزيه والَم     
غآَدرت ها ..!  ان ي ك نت  اظن َدائمآ ان الشيَآء هي من تَتَشبَت بي عنَدمآ اعزم  علَى م   

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%A2%D8%B1%D9%82%D9%8E%D9%87?source=feed_text&story_id=870172073123673


 
  

ن اجل ي فقَط  ..وتوهمت ان ٌكل عبآرآَت الَتَهن ئه نسجَت م 
د ق     نسجَت بلغة اخرى لغة معجونه بماء "ذي ص 

ئ اسفَل آلَحتى  هتَر  ...! ثوبي هو من يتَشبَت بالشيَاءحَحظت  يَومهآ ان خَيطآ م   
يَن الَوآَلء ا قَهآ َيومآآل و َكأنه اَدى يَم  ..! يفآر   

ون عآمآ ن عَشر  !.. امآ عبآرآَت الَتَهآن ي الَسآذجه اَلت ي اتَلَقَآهآ منذ اَكثر م   
وح خآويَه ها البعض بَر  وف تجر  بعض  ر  ..لَم تَكن سوى ح    

فتَعلَهك بلََت قهرآ في َكلمآت"َ  .. م   

ق ... ولو ن مآء "صاد  دة م  ويََت ب قطَر واح  انها َر   

.. ن عصآي الَت ي اتََكئ علَيهآ ك لَمآ ثقل الهمآللََكآنَت ا  
ن وجع .. او َحتى َكي اهش بهآ مآتَراَكم علَى جَدار القلب م  .. 

يه .. وأصَل الََدوام  في ك ل  شئ هو الَرماد   
قَ  ن  ي  م  .. طع حتَمآوك ل  ما د ون الَرمآد    

زه الم خ جرَد "افَيون" لََحظي يَفر  ن ال َلوان م  .. ومآ تَب قَى م   
آَلم ..! َكي نبقى على قيد  األح   

ي شديََدةَ الَعطش في ارض  اشتََد بهآ الََحر آثرت  الَسيَر ل سنواَت طواَل بإت جآه  نيآلو ل  احآَلم  ك نَت اَحم 
.. نهر   

ق ..!  سلَب الَسمآء لَون هآ" الزر   
..! فلمآ بلَغت ةَ    

ن شدة  الَعطش خلَتَه مآء ...! ما َكآن الَمآء سوى "سرآب" م   

..! ومن ثم همست  ل نفسي : 
خومآ  " زه الم  جرَد افيَون َلَحظي يَفر  ن اللَوان م  تَب َقى م   
زه الم خ جرَد افيَون لََحظي يَفر  ن الَلوان م   "..ومآ تَب قَى م 

ظل ي   ..و َكمآ قآلَها الَم 
ي لم تذكرحتى لم تحضرآلَحتَى في موعَد مي د   .."! 

احضرت الدنيآ ولبآس حرير بل مرمر وبعيدك   
واهتَرئَت العشرة مآعآَدَت ت ذَكرهآنت  ألَعشرة   

  
11/3/2017 
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 # كيف َحالك  

 

  اَحآول  عبثآ ان اك ون ب خيَر"
تآبه على امل  الخ صآلاعتَنقت  الك   

 والصمت  على سبَيَل التَنآسي
ن ..! ولك    

تَجآهله تَظل  "وجعنآ األعظم .."!  قَضآيآنآ الم 
الساب قَه ..!حتَى كتَآبآتي لم تَعد ب نفس الَطقوس   

ن ي كَلمات ي .."!  ..فال وجهآ يلهم 
حبآ تتَضآئل  في حضرت ه الل غه ..!"آل و  

..! لكن ي على اقَل تَقدَير مازل ت  اَكت ب  
نذ ف رآقنآ ذآكَ  ..! و م    

ني دون قَصد بذور الشتيَآقَ  ..! اصبحت  َاجوب الطرقآَت و تَتنآثر م    
..! فلَما يات ى الَمطر وينبت  الشوقَ   

..! يتَخلَل عطره رئتَآي  
! و قَهرآ اختن قَ   ..  

..! علي الرض بما رحب تَ    وتضيق   
..! اجد له رَيَحآآل واهيم ب البحث عن برآَح سآب ّق كنت اقَصده و  

...! و اردد  
..! اللهم ارضآ تَحتَويني     
.. اللهم قَلبآ يَسع ماب ي   

.. يَنقَلبآل اللهم قَلبآ   

رة مسآء  ..! ن عبآرآت  التَفأؤَل وافي العآش  عي سيَل  م  لتَماسكَ ٌكل خَيبه امل ى على مسآم   وأعود   
..! وا قَطع وعدآ مع نفسي على تَجآوز ٌكل  شئ والم ضي قدمآ  

رة صبآحآ "انقض" ٌكل  وعودي ..! وفي العآش   
قَآتَ  جوب الَطر  ..! واعود ل    

... ولكن  
ا ..بالرغ ن ٌكل  ما سبق َلم افٌقد شيئا م م   

.. ول يَنقصني شئ  
َق الذَكر"..!  بإعتبآر ان إحسآسي لَيس شئ يَستح 

 .. َحسنآ
 اسألتني عن حآلي !؟

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%83%D9%90%D9%86?source=feed_text&story_id=891417554332458


 
  

  انآ ب خيَر ..!*
!وانَت ؟  

 

 # ما لتعلمه ..

ه يآصديَقي ..!   ومال تَعلَم 
  ان ي َدائ مآ ..!

َي خلَفَك خلَسةا ..!  امش 
ين ت وزعها علَى المارةَ  ن ضَحكاتَك ح  .. أ لَمل م  ما تَساقَط م    

  .. والجارةَ 
..! اَحتَفظ بها في صند وَق أ خبئه  بعيََدآ   

..! َحيَث ان ي  
ثقَ  ...! بالوجعآل اخشى ان تَأت يني َيومآ م   

ه لكَ ول  ..! اجَد مآاقَدم    
وَح الَخآويه ..و انا الت ي تَكَره َكثَيرآ ان تَراَك بت لَك الَر   

 واآلن ...
نَحنى ... به م   آرى طيَفك قَآدم  نَحوي بظهر ش 

حوبكَ   .. بش 
 .. ورماديت كَ 
.. أبتَسم   

ج صند وَق ضَحكآتكَ    واخر 
قَنه ..! أمأَل ه في ح   

..! و أ غذي به وريَدكَ   
ن ثم تد ب الَحياه في اوصآل كَ و  ..  م   

.. حقآ اعشق ت لَك اللحظآَت التَي ادوايَك فيهآ  
هآ لَك في ٌكل مره يَستَغيث فيها طيف َك بي ر   واكر 
َد الَوجع "    " تَذَكر دآئ مآ يآصديقي "الفرَح طآر 

ن ل لوجع ان ينبَت في ارض غرس فيهآ الفرحَ آل يمك   
ص على وجوَد بعض  الفرَح في قلَبكَ فأحر   .." 
َحآ .. ثم ت غاَدرن ي فر    

..!" واعلم انَك لَن تَقَصَدني ال في خيبة  أ خرى  
!... آليهم    

.." " ثهآ كأنهآ لم تَسك ننآ يومآ    مآيهم حقَآ يآصديقي ل قآئنا الذي يبدَد خيبآت نآ وينَر 
 

 

 



 
  

 

 

 # أما بعد

  الح ب وهم ..!"
يدة  الَوآق ع ..و تَظل  الوَهآم طر   

 آل اوطآَن لها آل...
ي هذه الحقيقَه جيَدا ورغم  هذا ن رق يهآ إلى ..  نَع 

..!" َدواخل نا  
...! وق ل وب نآ   

 .. ومآ َحآجت نأ ل لتَشبَت ب وهمّ "
.اذاكان مصير  ك ل الوَهاّم التاَلش ي "! 

فهوالعازفون     عن الح ب وإن "قَل و "هم الكثَر عاط 
ك ون من لَهم الولَويه بي إََست تحقاقها .. لكنهم يَدر   

..! بمآر  
تآب، قهوةَ  ك   ..  

او حتَى مقط وعة  مآ  .. 
َكسرهآ  َ هش ش ارواَحهم او ي   َ  اي شئ ل ي 

  النجحَ  ال قَوى، والعازف ون عن  الح ب هم األذَكى،
 

 

 # لقائنا

  دعنآ نتفق ...!
 .. ان هللا لم يَخل َق شيئآ عبثآ

 ..حتى ل قآئنآ الوَل ذآَك  قَطعا لم يكن صدفهَ 
يال أسآقَنآ هللا إل يه ب خ طى ثآب ته بَل قَدرآ   جم 

نآ ..! منفذآ َكي تتَخلل الَسعآدة اروآح   
سالَه واضَحه اننا سنعيَد جدولةَ َحيآت نا معآ ..! و ر    

 وكأن مآفآَت َحيآة"..!
  ..!القآدم َحيآة أ  خري

نآ ذآكَ    ومنذ إلت قآء اروآح 
ك لَما دوننا "َرمآديآاصبحنا كمن سلَبآ الََحَدآئق الَوانها فبدآ  ".. 

 .. كل شئ رمآدي مالَم نَقف علَيه



 
  

  اونبتَسم  لَه
 َ ..! ٌكل  شيئآ رمآديآ ما لَم يسك ن قلَبينآ   

.. رآختصآإ ..  
..انت الوطآن ٌكلَها  

 و ٌكَل الوطان في َحضرت كَ 
ساَحآَت شآسعه وباهتَه   م جرَد م 

نهآ ..لنفع م    

... َحت واءإ آلو   
 .. نصنعه ال معآآل آل  ..  

..! متَمآسكيَن   
قين تَفر  ..!" ل م    

طوآت نا  !... معآفآَحرص يآ "أنآ " على ان نظل  َدآئ ما نهدى بؤس هذا العالم إيقآع خ   

 

 

 # د ون ك

..وألن قَلب ي يأبي الفرَح دون ك   
..! اخشى َدآئمآ ف رآقكَ    

..! تَحتويكَ آلواستَعيذ باهلل في ك ل  َسجده من َحياة  قآدّمه    
وَب التى تَنقصها انتَ   .. واخشى َسير الدر 

ره ب   وَب الت ي تَكون فيها يدي ح  ..  آبَسرَقبضتَك آل و ك ل  الدر   
علقه ..!  ها ق صورآ م  وإن كانت في آخر   

ن بعدكَ   وآكثر ... مآ اخشآه ان اجل س على رصيَف الَحيآه واتَسول  الحب م 
..! واحصل على ف تَات  حب   
..! واي حب بَعدَك ي سمى حبآ  

...!" و انا بدون كَ    
..  ي في َحربآ مع ك ل  شئاشع ر  كأنن  

..  ك ل  شئ  ..!! 
برآل ولقوةا ل ي ل لق تآل و .. آصا  
 .. إذآ
..! َحتمآ َسأخَسر  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A2%D8%B1%D8%A2?source=feed_text&story_id=915015361972677


 
  

 
 
 

 # أكتٌبكَ 
 

ن سنوآت  مضى مآ مضى م 
 .. وأنآ أ حآول جآهَده ان اَكت ب ك
نها الَكلماَت تَعصين ي دآئمآ ..!  لك 
رونة ..! ب َرغم انهآ الَكآئنآَت الَكثر م   
..  ال انها ابَت ان تَتطاوع ن ي فيكَ   

..!" اعلم  آل 
!مآذآ تَعصى علينا الَكل مآَت في وصف  اشيأؤنا الع ظمى..؟ل  

 ..قآع الح زن"
..! او ق مه الفرحَ     

ن وهن .!. ٌكل هذه الَسنواَت لم ت شفَق على الكل مآت يومآ و تَتبني مآ آصاب قَلب ي م   
  ومآوهن ب ي سوى الف رآقَ  

عور بعد ه ..! الشعور الصآدَق نآزع ٌكل  ش   
.!. اَس هو الذي تَأبى نفَسَك مهمآ َحاولَت جآهدآ ان تََحزن او تَسعد بَعدهإحسَ اعظم   

  و"فقد َك " استنفذ ك ل طاقةَ القلَبَ  ..!
يقهآ إليه و تَأبى ان تَسٌكنه جرَد تَجويف خاوى تَضل  الَحيآه طر  ...! و احالَة  م   

 وكأن رحيلك  اصآَب هذا العالم ب لعنه التَبل د 
ين ؟! ..او اتعلم   

..! ك ل مآ ا تَمنآه و اَحتآجه   
 ل قآء ..!"

زنآ إ ستَقر بين طيآَت قلَبي  ي   ..! بدَد ح    
..! روى قلبآ اظمأئه الشوقَ و ي     
.. يجد ر ب ه سوى الرت وآءآل و  

..!" هووالشقاء      
ك وح  يد ل شفآء ر    ان يك ون السب يل الوح 

!.. م حآل  
امآلالحَ  دثر قلبي ب ل قآء بين طيآت  اللهم    

نها قسَ ف ذراَت التَرابآلَدفنو الجَسَد هال و علَيه آ إليها وحآ تَجوب دواخل ي .. لك  ي هي َهآه نآ ر    مآ مع 
ل .... وكأنها لم تََرتح   

يا هللا ... أرحمهآ  
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%D8%A2?source=feed_text&story_id=932309373576609


 
  

 
 

 # إتٌَركن ي مع هللا
 

... ومن ث م إ ني يآصديق ي  
... لم اخن العهَد َيومآ  

ن فـ راقَ   ولم يك ن في القلب  اقسى م 
.. يَكسَي الد نيآ َسوآد  

وح  َسه ..! ان ت فآرَق ن صفهاآل ـولم يك ن ل لَر    
..! ه دآكَ آل او ان تسير  ب     

ن يآعزيزيَ  ..!" ولك    
.. هاه و الدرب السليم  قد إ نقَضى  
فترَق الطرَق الذي نراه  امامنأ   و م 

نآ خيآرآن  ...! ثآلث له مآآل يمنح   
.. اما ان يقودنآ الى هللا  

.. السَكينة   حيث    
.. والثبآتَ   

ب  الوهن ...او الى دور   
.. حيث  التَخبط    
.. والشتاتَ   

..! ومآ كان لي سوى ان اختار درب السَكينة   
 !".. ومادمت اسير  في درب هللا

..!"لن انهزم  
يد في ك ل هذه الفوضى ن هللا هو الفوز الوح    حسنآ فالقرب م 

سّم المرَ   .. ح 
كن ي مع .!. ت بآل ىآل هللا و إ تَر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 # يآ صديقهـ 
 

 ك ل هذا الضجيج َحول ي ينقصة  صوت ك .. 
ي غايت ها  عشرآَت اليادي تَمتَد نَحوي ول ادر 

 الصفَح ..!"
 ام  

  الصفع ..!"
ين تَمتدَ   وحَدها يد َك الت ي ح 

..! اما ل َكي  
..!" ت هآود  اوجآعآ  
.."! آلاو تَصنع  امآ  

..!" هذه الوجوه ولم التَمَس فيها يومآ ما ه و اهل  ل لثقَهك ل    
ج افواهه م .. تَنفر   
ي .. دون ان ادر   

.. أيضَحك ون ل ي ام علَي  
ئ طوي .. فأنَكسرآل ك ل  هذه الٌكتوف آيلَه ل لسقوطو آخآف  ان اتَك   

ل  الشكَ    ...  ك ل  شئ ه نآ يحتَم 
طلقَه .. و وحد ك  انت  الحق يقه الم   

تَمم لكل شئ   ..  والوجه الم 
 َحسنآ ..!

ف ان ي ابآلغ قل يال  ..!" اعتر   
بالَغ  بمآ ليسوا ب هذآ السوء الم  ..! ر   

نذ التََقيت ك تغيرَت ّمعآيير الصَداقه لَدي ن ي م  ..! لك   
..  فبدآ ك ل  ما سوآك سيئآ  
.. ارهقن ي البعد يآصديقَه  

..  جدآاحتَآجك    
نك  ت  او على اقَل  ..!" زم  خطوات يآلتَقَدير احتاج نسخه م   

ل ك ل هذا د ون كآل وهللا ان ي  ..! اَحتم    
هذيآنآه   ..  

..!  آل عليك  

خي يآصديقَهآلاظنه  الشوَق بدأ يقَتاَت علي خ   .. يآ م 
جدآ افتقدك   عليك   م  آلس  

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%EF%BB%B5%D9%85%D9%8F_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%90_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%83%D9%90_%D8%AC%D8%AF%D8%A2?source=feed_text&story_id=948014005339479


 
  

 
 

 # آخشى عليكَ 
 

خذٌل جداا ...  والم 
جرد وعآء كي ت فرغ عليه اوجاع ك ..! انك طالما اتخذ ن ي م   

همت ي ان اصنع البراحَ  ..! م    
..! وان كنت  انا الضيَق نفسه  

 والَسئ جدا .. 
ن الخـ ذ .. نآلوالمَر م   

  هو تَجآوزَك ل ٌكل لحظاتَ 
تبأجي .. إح   

.. و بكآئ ي الداخل ي   
..  تَغاضيكَ   

..  َقطره دم ضلَت طريَقها الى قَلب ي نتَيجه اضطرابَ عن ٌكل   
ا  انتَ  ...  سيئا

.. ل لحد الذي يحَق ل ي ان افلتَك دون ان اشعَر ب وخذ الضميرَ    
ني مع ٌكل هذا مازلت  الزم  الصبرَ  ..   لك 

ي جيدا ان َحياتَك َ ... د ون ىلن ي اع   
طلقَ  ..! جحيم  م    

..يدا تَمتَد ل تسآوي لَك عثراَت الحياهواعلم ان وجودي قربَك.. كأن ه   
..!" طآقه لَك ل إلست غنآء عن يآلو   

ا آل يٌهم ..  حسنا
ني فأنآ ا جيد َحمل اوجآع مدينه َكآمله ..وا حلق كقَشه .."! دعَك م   

 لكن ..!
 !".. قَلقن ي حقآمآي     

.."! ان ي ل استَطيع ان اعدَك ب ابديه بقآئ ي معكَ    
" و مصيَر  البشر  الثرى صلهآليع ود فنهآيه ٌكل شئ ان  .." 

..!" عكَ آللكن ي اخآف  عليَك من َسوداوية قلب تََحتجزه  اض   
.."! ومن فرط  آنآن يه تَغشى عيناكَ    

يدآ.. تَتعثَر ول تَجد من ينتشلكَ  ..!" و من دربآ تَتخبط فية  وح    

..!" عليكَ   آخشى 
ــيضآ ضآئ عا فيظل  قَهرآ ح !".. ب يس قلب َك والحن ينبأن تئ ن صوتَآ خفــ   

ستغيثآ هآئ مآ و يك م  لء فــ  ت  الصوَت الَحزينآل او ان ت نآدى م  !".. تَجد من يسك   
ن ف ؤآد خآويآ كفؤآد الطفل  اليت يم .."! او م   

ن الجن ون ..ومن تَكابيل  السجون ..!" اخشى عليَك م   



 
  

ن  ر  الخيبات  ي  اخشى عليَك م  !.. كاهلَيكَ ثقل  صباح  قاسيآ ي مط   .. 
اخشى َكثيرآ ب أن تَصير َكمآ الَسقيم ..ان تَختنَق و تَع ود تَبحث عن بَراح  سآب قآ لكن ه  َحتمآ تَبخَر او 

يمآلتَ  !".. شى كالهش   
..!" إختصآرا   

..!" غضب ي انا لم يك ن منك يوما بل عليكَ    
..  خشى عليكَ التبعث ر ع قَب الشتاَت آومن   

 


