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 إِهداء                        

 

  بادرت   َولكنِي كلماتيِ، أ هديكَ  أن   أَرَغب   كنت  

سبقًا  ... لكَ  تعود   أَيًضا  هي إذ ا قَلبي،  بإهدائكَ   م 
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  ي وجد الداخِل، في أن   تيقنَ  أَن    عليكَ  الدخوِل، قَبل

  بكلِ  الكلمات   تصوره   قلبَك، لمرآةِ  انعكاًسا

  َواترك   َجانبًا، المنطقَ  َدع األن  .......... شغف  

 إذ  ......  روحه   يَعتلي عَما للتعبيِر، مجالً  للقلبِ 

 ..... إذ ا لنبدأ   اإلستعداِد، أتمِ  على كنتَ 
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تقلب، الحب     وقتِ   ِمن الجو تغير   تماًما  يشابه   م 

  َولَكن   واحدة ، تارةِ  على بقاءه   يصعب   ألخِر،

تِداد برغمِ  ، اش    قادرةً  الحِب، قوةَ  أن   إل الرياح 

  يَعي قلبِ  ِمن ناتج   الحب   ذلكَ  طالَما التأقلِم، على

 ........... التضحيةَ  ماهيةَ 

 

 القلِب؛ بابَ  طارقًا سبيالً، الحاللِ  لدربِ   سلكَ -

  للقلبِ  َجاء..... سجدةِ  في طلبَ  َما الودِ  ِمن فنالَ 

  في خيرَ  لَ  تَذكر......األلمِ   ندوبَ  يمحو   عوًضا،

 ... أخرِ  مدخلِ  َعن  بحثًا الباَب، تجاهلَ  محبِ 

 

 

  قالتَ  ث م َما، شيئًا تتذكر   َوكأنَها  بهدوِء، تبسمت  -

:- 

  ي وقظني يجعله   الذي   الحد   ذلكَ  إلى كبرياء   لديه  

تحجًجا عميِق، ثباتِ  من   حديثه   ي نهي لَم بأنه    م 
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َغًما بالقلبِ  فإذا بَعد، ر    رغمَ  اإلبتسامةِ   على م 

 .... منه   استياءه  

  يمكنه   آل الحقيقةَ، ي خبرني أن   يمكنه   آل أتسأل  

شتاقًا أنه    ي خبرني أن    ....األمرَ   لينتهيِ  م 

 

 

  هولِ  ِمن سعادته ، مقدارَ  لكَ  يصف   القلبَ  َدع-

  لَيلة   في كيفَ  لكَ  يبث   ضحكاته ، َصدى 

  اينيروفرينيا، ِمن ي عاني   َوكأنه   أَصبح َوض حاَها،

 أعماقَ   يحتل  !..َهذا؟  س قمِ   أي  .... مريًضا  أحسبه  

 ..... لقياَها يصعب    محبةً  يشوبه   بسالِم، قلبكَ 

 

 

  عيناه   أَمامَ  يجد   قلبه ، بعينِ  محبوبه   الم حب يَرى -

  فإذ ا.... القلبِ  مرآةِ  ِمن نابعًا  لصورته   انعكاًسا

 َغير   نظِره، ِمن تتبخر    ت رى، َكانَت َوإن  بالعيوبِ 

  بقلبِ   بأحقِ  ألسنَا..... جميل   بكلِ   سوي   َعابئ  

!  ؟.....بنَا  تحيط   الحلكةَ  َكانت وإن   تميزنَا يَري 
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ات آلَف  وقعَ  إن    القلبَ  أَي عاب  قلبِ  بغرامِ  الَمر 

 ! ؟... كهذاَ 

 

 

  اللياليِ  أشدِ  في تَتوهج   يجعلكَ  قَد شخًصا  هناكَ -

  بإبتسامِة، جرحكَ  يحتوي   ألًما، َوأكثرَها حلكةً،

 العيِن، َعن   هو  بعيًدا .....متبادلً  شعوًرا يليَها

ميًزا، إختياًرا لنبضاته ، حبيبًا للقلِب، قريبًا   م 

 ......أنهاًرا التضحيةِ  ِمن يستحق  

 

 

 

 لَ  بَها، التشبث   أَجاد قلبًا سوي   تميز   ل القلوبَ -

  أن   تظنَ  أل........ باألمرِ  جاهِ  أو لمالِ  شأنَ 

  وَ  شأنَها،  فيِه يعلو لمسكنِ  سوي   تميل   لَ  الروحَ 

 ! ؟....تظن   آل ...... استضافَها فيِه  ي حسن

 



 

 • 9 

 

  أن   خوفًا بيِدَك، األلمَ  يَتوارى أن   أَخشى كنت  -

  وحدَك، عيناكَ  بحدائقِ  اإلزهارِ  على القلب   يعتادَ 

تادَ  َوقد   وحيدةً  كنت  ...... بمفردهِ  المضيِ  على اع 

  البقاءَ  طمأنينةَ   لقاءَ  حينِ  إلى الحبَ  أَخشى

  بكَ  َوستجده   حبًا، القلبَ  سل    األن  ....... بجواِركَ 

 ..... هائًما  مايعنيكَ  بكلِ  وَ 

 

 

  ِمن أطنانًا ت هدى    أن   تستحق    القلوبِ  بعضَ -

بالغة دعمنَا، لمواصلةِ  جزاءً .....  الودِ    في الم 

  محبةً، القلبِ  ِمن تستحق  .....  شأنَنا ِمن التعزيزِ 

 ...سواَها بَها يَحظي لَ  َومكانةً 
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داَها باألمِس -   األَحمر باللونِ  وردةً   أَه 

  لَها قلبه   يحمله   ما مقدارِ  َعن   كتعبيرِ  األرجوانيِ،

.......  األََمل خائِب    عادَ  َوشغِف،َولكنه   حِب، ِمن

  باللونِ  وردةً  ي هديَها بهِ  فإذ ا خطأه ، أدركَ  َواليوم

  َوتركَ  هو، صمتَ   ثمةَ   وِمن..... الناريِ  األَحمر

  العشقِ  بإشتعالِ  بِها فإذا الورِد، للغةِ  المجالَ 

 ..... تتحدث  

 

 

 

  يكسر   كيميائيِ، تَفاعل كإجراءِ  حبِكَ   في الوقوع  -

.....  العناءِ  ِمن َروحي  م ستخلًصا األلِم، رابطَ 

الًحا الكسرِ  َعن ينتج     عالقةً  لتوثيقِ ... إِص 

 ....... السعادةَ  رابطَها أ خرى،
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  أملك   األن   َولِكني الحَب،  َخشيت    لطالَما أَتعلم-

تمرًدا،َواقعًا قلبًا   فإياكَ ...بحقِ  حبكِ  في م 

 ...... َوخذلنه  

 

 

 

  بقلبيِ  فإذ ا ليلِة، كل  مخيلتيِ  إلى صورتكَ  تَتسلل  -

،   السكرِ  ِمن   أوضعتَ   حائًرا عقلي َويبقي يرتبك 

  إذ  !.... إذ ا؟ الفائدةَ  ما وَ ! ....... إِثنان؟ أَم ملعقةً 

 !! .......ي حليَها رشفةِ  كلِ  في ذكركَ  َكانَ 

 

 

 

 وبرغمِ  ولَكن   بهيِن، ليس   الجبالَ  تَسلق -

غامرة، لعشاقِ  بالنسبةِ  ،َمخاطره     األمر   الم 

 .. التجربةِ  يَستحق
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 ولَكن   ،ري  ياختِ ا  األمر   المطاِف، نهايةِ  في

  ضمنَ  يَكن   لم أَحدهم، عشقِ  براثينِ  في وقوعكَ 

  تَميل الَمشاعر، َمعضلة إنَها الخاصِة، خيارتكَ 

 ....أخر قبولَ  وتَأبي تَشاء، لِمن

 

  بداخلِ  رِ ظبالن كامنًا كله   َوالخير   الخيِر، مساء  -

  لياليِ  ِمن ليلةِ  في  دافئًا مسكنًا كأنهَما عيناَك،

 .....َولينِ  برفِق،  قلبي يَحوي  يناير،

 

  نرتوي   أحبتنَا، قلوب   حدائق   بداخل   نزهر   نحن-

 بكثرة   الحب   بداخل نا  ينمو   محبته م، بمياه  

،  ... اإلحتواءَ  َودفء   اإلكتراث 

 

ن   تفوح   الطمأنينةَ  رائحةَ  تزال   َل -  جدي ، منزل   م 

، قلبي   تحوي     تزول   بداخل ه ، السكينةَ  تبث   برفق 

 ... الحان ية    كلماته   بدفء    القلب   ندوبَ 
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، ليلة   بعدَ  الليل   كسكون   لقاءكَ  َوكأنَما-  عاصفة 

 م ستوطنًا، ألم   كل   أثر يَمحو عوًضا لقلبي   َجاء

 ....عابًرا غريبًا يصبح   به   فإذَّا

 

  أَجادوا الذينَ  هؤلء   إلى بالحب    مدينونَ  نَحن  -

 ي عاكس َكان التيارَ  أنَّ  رغمَ  بأيدي نَا، التشبثَ 

 .... وجهته م

 

ن    لكَ  خير   أحده م، يتفهمكَ  أنَّ -  َما.....  يحبكَ  أنَّ  م 

ن    الَجد َوي  جبًرا  كنتَ  إذَّ  الحب   م    كل   تبرير   على م 

 ! ؟......كلمة  

 

ن النجاةَ  أَمل ت   َما يوًما-  األنَّ  وَ  عيناه ، سطوة   م 

  حبه   في َويقع  .... ذكراه   القلبَ  يَتناسي  لو أَتمني

 ....ثانيةً  مرة  

 



 

 • 14 

ت َوائ َها، األحرَف، دمجَ  يجيد   قلمي أنَّ  رغمَ -   وَ  اح 

ن ، نثرَها ثمة   م   َعن   عاجًزا َليزال    أنَّه إَل  بلطف 

 ..... بداخل ه محبتكَ  مقدارَ  بث  

 

رب ًكا، عيناه   َصوب- .... م ضطربًا القلبَ  يجعل   م 

قدًرا وّللاَّ   َوحبه   صدفةً، لقاءه   أحسب    ....م 

 

  القلب   نالَ  لَما قلبَك، نقاءَ  يشابه   الجميع   أنَّ  لو-

 .... !!! قَط ألًما

 

ن   بقدر   القدر   يمزوجَها صدفةً - ر   السعادة ، م   ت َساو 

  شفتاكَ  على ترتسم   طفيفة   ابتسامة   بلطف َها، قلبكَ 

 .... شوقًا  القلبَ  له   تاقَ  بلقاء  

 

 ما،  شخص   معاتبة   على ت قبَّل حين طفولي ، شئ  -

، يستاء   ب ه فإ ذَا ينها لحزنك  جب ح  تَو    عليكَ  يس 

 .  م سامحته
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 ! ؟.... روحه   ألم   عن يتغضيَ  أن   للقلب   فكيف

 

 

 

 ! ؟...تغارينَ -

  م شعله أَخطأ موقدًا أشبه   األنَّ  أَنني أتدرينَ =

ن   المزيدَ  بوضع     تَتعالى   بنران ه   فإذَّا الحطَّاب ، م 

 .... إنذار   َسابق دونَّ 

غم باللقاء    أَتؤمن   -  !الَمسافات؟ تَباعد ر 

؛ من صدفةً  أَنلتقي     مع خطواتكَ  فتَتعارض   جديد 

،   بكَ  فتغرم   بعين اَك، َعيناي   لتَتالقي َخطوي 

 مرة ، ألول   الحب   في  يَقعان  ثنَائي َوَكأننا مجددًا،

ً  لنتَجاوز  -:  قائالً  اآلَخر بيد   أَحدهم  يَتشبث    معا

 .... الَمعضلة   تلكَ 
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ت ياء دقائقَ  تَتلخص-   محاولة   في منَك، قلبي   اس 

عاتبتَك، كيفية   عن البحثَ  َك، حين    إلي م    ي علن لقاء 

، على التمردَ  القلب    بالنسيان   العقل   فيبادرَ  العقل 

  تقلبَ  أنَّ  ي مكن لكَ  قلبي عشق   نطاق   في عنوةً،

ه   أجل   من الموازين   نتصًرا بقاء   ..م 

 

 

نه تَنفر خرابًا، اإلحتاللَ  يَعد آل-  ! ؟... النفوس   م 

  بَعد الورودَ  كإزهار   لقلبي   إحتاللكَ  يَكن   فكيف

 ! ؟.... زب ولَها

 

 

، جمعنَا- نذ أحببتكَ  القدر   وبرغم   األ ولي، الوهلةَ  م 

  أَكثر بعشق كَ  القلب   تشبثَّ  فراق َك، في ماَعانت  

  من َسنلتقي َسنلتقي، بأننَا يقن   على َوكنت   فأكثَر،

،  قلبي   في تَنبض الحياة    برؤي اكَ  وإذَّا جديد 

 ...م جددًا
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  لتَب يدَ  صباح ، ك ل ا بتَساَمتكَ  ت شرق أَنَت، َكشمس  -

  تَل بيَة َجديد   من يَتوهج   بعالمي   فإذَا روحي ، ندوبَ 

 ..... الط َمأ نينة   لنداء  

 

ينَما  أَجَملهنَ  -  .  تَبتسمي ن ح 

 . الكالمَ  َمعسول أنتَ  كَما َمازلت هنَا، أنتَ =

 ! ؟ تفعلين ماذا -

 !!   أَدرس   تري، كما= 

- ، ت   مابك   ! ؟ مايرام   على لس  

 .  بخير   أنا عليَك، ل= 

،  بالطبع   -  .  هنَا  أنا بخير 

ي عن ك ف كثيًرا، َمغرور=   !! إزعاج 

ت- ،ألَم على ألس    هنَا أَنا لي ،لذَا تَشتاقي حق 

 .  لرؤيتك  

 ! ؟ مايرام   على أنتَ  هل= 

 بسهول ة   الحديث   َمجري  تَغير ت جدي نَ  -

 .  َكذلك أنت   طالَما بخير   ،أَنا
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 ! جرحَك؟ عن َماذا= 

، ل -  .  بَسيط أَمر عليك 

 !!!  لنف سكَ   انتَبه= 

 ! ؟ بشأني    بالقلق    تَشعرينَ -

 .  أَحببت   من بشأن    القلقَ  لي   يَحق آَل =

 .  ذلك لك   يحق بالتأكيد  -

 

  َعفَا ن دوبَ  َمحو   على قادرة   البتسامة ، ت لكَ  -

، عنَها   لي   العونَ  يدي   مد   على قادرة   الزمن 

،   طالَما بخير   أَكون   َمن   أَنا الواقع   في للمواصلة 

 ... َكذلك أنتَ 

 

 

ينما- ، هطولَ  ا شتدَّ  ح   دعوةً، هناكَ  َكانت المطر 

، في ت رفرف   بعناية   ا سمكَ  لحروف   حاملةً  السماء 

 ....شديدة  
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، فَوضي َعن   َكافي تعويض   َوهذا  أ حبَك،-  العالم 

ن    ... َحولي   م 

 

  كلَما َروحي يحتضن   عجيبًا، دفءً  بعيناكَ  أَري -

 .... إلي هَما نظرت  

 

تحطم، القلب   ذلكَ  كسرَ  أَجبري  تَزوجيني، -   الم 

ه ، ندوبَ  أَزيلي   الروح   لت لكَ  مأَوى  كوني   جراح 

ك   احتَلتَ  فَقد الشريدة ،   بَها فإذَّا َعالمي، روح 

 . َموطني

 

، فتاة   أَنا=   الحد   لذلكَ  عنيدة   كثيًرا، أغار   غيور 

 م شاركةَ  أبغض   عقل َك، ل بَّ  تفقد   يجعل كَ  الذي  

 الخاصةَ، ممتَلكاتي

  الَخاص األمانَ  تكونَ  أنَّ  َغيري، تَرى  آلَّ   أي مكنكَ 

 !؟.....بي  

ل  أي مكنكَ  ، المزاج   ذلكَ  تحم    الروح   ت لكَ  المتقلب 

 ! الم شاكسة ؟
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 !!! ؟  أَي مكنكَ 

وافقتي أ عطيكَ  َهذا،  أَمكنكَ  إذَّا  .تَردد   دونَّ  م 

 

ت راثَي َعدم أ ظهر عادةً  -   تجهله   َما َولَكن   بَك؛ اك 

 ... يومكَ  تفاصيلَ  ألدق   ترقبًا، األَكثر أَننى أَنَت،

 

 فى عشقك   بينَما عمدًا، تَتجاهليننى أَحسبك  = 

 ... م شتعالً  قلبى  

 

  اإلعتقال   رهنَ  يجعلكَ   الذي   الحد ، لذلكَ  أَغار   -

 .. لحظة   أَي    فى

 

ن   كثيًرا، أَخشى كنت   -   المرض   ذلكَ  قدرة   م 

  أنَّ  خوفًا أرتعب   كنت   ذَاكرتى، محو   على اللعين  

، صباحَ  يَأتي   َعن   فأعجز   صدفةً؛ في ه أَلقاكَ  يوم 

َك،   فبرغم  .... عودة   دونَّ  الرحيلَ  قررت   لذَّا تَذكر 

، تَذكر   على قدرتى   َوعدم انتصاره ،   إلَّ  هوايتى 

  التعرف   على عاجًزا َكونى م خطئ، كنت   أَننى
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،في  َعن   عقلى   عجزَ  ربَما األمر   حقيقة   عليك 

َك،   في أبدًا ت خطئ لَم  قَلبى نبضاتَ  َولكن   تَذكر 

 . بك   الشعور  

 

 

 ريشةً  غريقًا، عيناك   بحور   فى أَنني تَاّللٰ  -

؛ نيران   تتقاذفَها ، جمودَ   فبرغم   عشقك    مالمحك 

؛ كثرةَ   عجيبًا؛ دفءً  عيناك   بداخلَ   أَري  تجاهلك 

  إغالق   بَين الفاصل   ذلكَ  يستغرقَها معدودة   ثوان  

ن   جفونَها، ن   إشراقهَما معاودةَ  ثَّم وم  ، م   جديد 

ينَها تدريجيًا، جمالهَما يَزداد     النطق   َعن   أَعجز   ح 

 َعن   أَما بَعد، الحديثَ  يدركَ  لَم رضيع   كطفل  

 َوالسؤالَ  الجملةَ،  تتكونَ  مَما ت رى  فيتسأل   َعقلى

 ! ؟ مفعولً  أَم فاعالً  أَكنت   إثارةً؛ األَكثر

.. لى   خياًرا كانَ  عشقك   أَعذاب  .... الَجاني أَكنت  

 !؟
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، فَوضى َعن   َكافي تعويض   َوهذا  أحبَك،-  العالم 

ن    .. َحولي   م 

 ! ؟.... َماذَّا ثَّم -

  مزيج   أَلحانَها، قَلبي عشقَ  أعزوفةً  بمثابة   أنَّه ثَّم،

ن   ، لحن   م   العيون   لغة    تَترنم   كلماتً  خاص 

 . بحروف َها

 

،  برؤياكَ  جسد   ترياقَ  كأنكَ  -  لَم كأنَما يَطيب 

 .. قَطَّ  مكروه   يصبه  

 

 !؟.. عشقًا يذوب   آل للقلب   َكيف -

ك   قلب ، دقات   تصدره    لحن   أي   تعلمينَ  آل  بذكر 

 ! ؟... يَحيا

، قلب   على فَسالم   ن   لينالَ  يغفو   قدًرا رؤياك   م 
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 فإذَّا َوجهي، الحزن   مالمح   اكتسحت   ليوم   أشتاق  -

ن   ابتسمتَ  أنَّ   لَب ثَ  َوَما ي سعدني، أَمل   ببريق    م 

 ....الروحَ  ت شاركني َكأنكَ  أَجلي،

 

، هذَّا إلي الدراَما  ت لكَ  إنهاء   علي عزمت   -   الحد 

،  المشهدَ  أنَّ   يبدو   َولَكن   بدايةً  إ ل هو َما األَخير 

  البحثَ  َومواصلةَ  األَيدي،  بتشابكَ  تَنتهي جديدةً،

 ....العابرة   السعادة   ت لكَ  َعن  

 

ينَها غضبًا، أَشتعل   كنت  -   على قَلبي َعاهدني ح 

،  النسيان 

  إلعادة   أ مضي َكي المجالَ  لي   أفسحت   َهل هذا آيا

 ! ؟.... َعالمي حصونَ  بناءَ 

 

م أ بالي َولَم أَحده م،مضيت    قوانينه   تَخطي فَقد   لك 

  فَقط، َعقلي َوينفذ   ي فكر، َمن   َكان الهائلةَ، اآللمَ 

، َكي  للقلب   سبيالً  يتركَ  لَم أنَّه َحتي   أَصدر يبرر 

، على سهالً  يَكن لَم ينفذ ، هو َوها الحكمَ    اإلطالق 
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، ت لكَ  على القدومَ    دونَّ  لَها الوصولَ  فَيكف  الخطو 

 !؟... المواصلة   على يحثكَ   قَوي  دافع  

 

 !؟...ظلًما َهذا  أَليس ت لَك، خطوة   أَي  

 

  سوي   يريد   ل الستماَع، يَأبي َمازال العقلَ  لَكن  

، َول يَري، ل سواه م َوالبراهينَ  الدلئَل،  ينصت 

شتتة ؛ أَنا والعقل   القلب   َوبين   أيهَما أَدري  ل  م 

  لي   يَحق  َل  ساكنةً  أَبقي فَقط الصواب،

 !؟.......... َسينتصر   أيهَما ت ري  المعارضةَ،

 

ن   عجبًا ، ذلكَ  م   نيار   تملكته   َمن   هو  يَكن   أَلم القلب 

، على  عاهدَ  َمن   هو يَكن   أَلم الغيرة ،   تَرك النسيان 

 م جرد أَنه يقن   على  َوهو ب ه، التحكم   زمامَ  للغيرة  

 ! ؟..... فهم   سوءَ 

 

، ببطئ   الليالي   تعاقبتَ   تعتزل   الروح   تكاد   شديد 

ن   الجسدَ   المعركةَ  تزال   ل  َكانت آلمَها؛ كثرةَ  م 
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ينها  رؤياَك، حين   إلي بينه م ناشبةً    أعلنَ   فَقط ح 

 !؟... ينتصرَ  آل له   فَكيف انتصاره ، القلب  

،  معه   تحالفَ  َوقد  سجينَ  العقلَ  َوبقي القدر 

، ن   لروحي   ترياقًا ابتسامتكَ  َكأنَّ  الشغف   كل   م 

 ...داء  

 

، ل الَصادق  الم حب أنَّ  أخبروني  -  ول يمل 

  لَكن  !  ؟...لتَبقي يَكفي بَما َصادقً  تَكن   ألم يَتغير،

 !؟... عيناكَ  دَاخل األمانَ  رأيت   لَما

، تَدفعني أفكاري     بعشق كَ  قلبي   ولَكن   للجنون 

خبرتني َهل.... يَنبض   َمازال ََ   َجعلتني َحق   بأي   أَ

 ! ؟ َهكذا بكَ  أغرمَ 

نقذي  أنكَ  أم قلبي ، أسرتَ  أنتَ  أَجاني   من  م 

؟  ! الهالك 

  سوي   َمفًرا الهيام   بعد   وَهل هائًما بعشق كَ  قَلبي

  أنساَك، أنَّ  عهدًا قاطعًا أَغفو   لقياَك، في الَرغبة

  ذا أيَّ  برؤي اَك، َعيني وت قر لحلمي ، تَسلل   بكَ  فإذَّا

  أللقاَك، َماكنت   الحلم   ذلكَ  بدون   أَنني ي صدق عقل  
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  أبوابَ  ويَدق   السهَر، لتَعرفَ  عيناي   َكانت َول

، قلبي   تسألً  َراحتي ي قلق ب ه فإذَّا اإلشتياق   - : م 

 ... لقي اكَ  في َواإلجابة  ! ... الدَواء؟  أَين

، لكل   أليَّس  !! ؟ أشتاق   َمازلت   فلَما دواءً  داء 

  هذا قلبي   أبربكَ  الغياَب، أَطلتَ  لَما َهذا أي  

 ! ؟ ...العناءَ  يَستحق  

 

، الولءَ  يعود   عادةً  -   باللوم    أ لقيَ  فَكيف للمالك 

 قَبل، ذي   من قلبي   َخانني َوقد قلمي ، على

، للمالك   تَعود   الملكيةَ  َوأصبَحت  َعجب ل الجديد 

ن     َكانت إذَّ  أفَكاره ، احتاللَ  أَحروفه ، خيانة   م 

 ل أَخر، شخصَ  أجل   من تَنبض    قلبي   دَقات

 ....َوحده   لَه الولءَ  يَكن أنَّ  عجبَ 

 

، تعبث   كعادت ها َكانت - ،لحظات   وقاَمت   بالهاتف 

  ماتحمله   على يدل   مَما  بصعوبة   تَنهدت   بإغالق ه ،

ها طياتَ  دَاخل ، معاناة ، من جوارح    تردد   َوألم 

 -: مرير   ببكاء    َممزوج يسمع   ي كاد بصوت  
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  كوني   لسماع   م جددًا، الكلمات   تل كَ  لسماع   أَحتاج

واصلةَ  أَستطيع    هنَا لكون كَ  أَحتاج   أَحتاجَك، الم 

، تل كَ  تردد   َكانت برفقتي ،   يقن   على َوهي الكلمات 

ن   تام     على قادر   قلب ها، أَنين سماعَ  يَستطيع   كون ه   م 

  سيأتي    أَنه يقن   على َكانت روحَها، بآلم   الشعور  

، تَباعد رغمَ   م حال، ل يوًما سيأتي   المسافات 

ه   طيفَ  َكان لطالَما  لم هنَا َكان م الزمَها، روح 

 َكفيل صوت ه   سماعَ  َكان لَقد واحدةً، لحظةً  يتركَها

 - : ي خبرها ،كأنَّه بمواست ها

كَ  هنَا أَنا بَأ سَ  لَ -  ... بجوار 

 

نكَ - ن   َعجب ل أَخر، شخص   كأي   عاديًا، يَرو   م 

نكَ  َكونه م ذلكَ    ل الغالب   في فالعين   بأعينه م،  يَرو 

  َرأي تكَ  فَقد َعني  أَما فَقط، الظاهرَ  سوي   تَري 

، كل سوي    يَري  ل أنَّه   َويَبدو بقلبي ،   لذَّا جميل 

 .... وَحدكَ   أنتَ  رأي تكَ 

 !؟ يزهر   قلبي   حبكَ   أَبغيرَ   عليكَ  َهون
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ينَما أَنني   أَتَذكر   كلَما - ،أَجد   ح    روحكَ  َطيف أَحزن 

،  حلم   في ي واسيني   ن   أَحزن   أًنَّ  أَرغب   جميل   م 

 قول   في تَرغب   ربَما رؤيتَك، ي مكنني   حت ي جديد  

 .....لي   تَشتاقي أو فتأتي ، يؤلمكَ  َما شئ  

 

 

  الحطام   من التَشكل   الَجميع، م حاربةَ  ي مكنني -

يس، ت لكَ  في التَحكم   مجددًا،   ت صبح حت ي النَوام 

 أَسواره ، ت خطي ألحد   لي مكن منيع ، كحصن  

ن   تَظهر   الت ي  القوي   ت لكَ  وبرغم   َولَكن   ، م   لم العدم 

ستسالمَ   سوي    َعيناكَ  أَمامَ  قلبي   يَسع   لعشق كَ  اإل 

.... 

 

  البتسامة   ب تلكَ  أحبَبنا، َمن   قلوب   بنقاء   نَتعافي -

  رغم   قدًما الم ضي   علي  قدرت نَا في الثقة   الصافية ،

 العناءَ  نَخشي ل ألَجله م، نَتعافي العثراَت، كثرةَ 

  نظر   في كونكَ  رائع   لشعور   إنَّه ذلَك، َسبيل   في
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  نَادر م عجزة  كأنَّكَ  أهمي ة األَكثر أَحدهم  

دوث ها  .... ح 

 

 وصف   في أَرغب   كنتَ  مرة   كل   في -: قَالت -

خيلتي َكانت َما، أمر    ل أنتَ  صورتكَ  تَستحضر   م 

ثلَما بكلمات ه ،   التحكمَ  أَجدتَ  غيرَك،   أَجدتَ  م 

 ... قلبي   امتالكَ 

 

  أنتَ  َغرابةً، َوأَكثرَها دَه شةً، أَحالمي   أَعظم أَنتَ -

 وَحدكَ  لكَ  تَواجده   سرَّ  يَعود َمألوف َغير لغز  

 

، حقيق ة في- م  كثيًرا أَغار   األمر    الَمكانة   ت لكَ  برغ 

، َمازلت ولكني   لي ، قلبك   تَستوطن   الت ي   أَغار 

ينما ة عن َهاتفي يعلن   ح   تَكن ربَما َما،  مكالم 

 !؟ أَدري  لسَّت ثاَلث حت ي أو إ ثنان ساعةً،

 

  َحولي   تَتحدثين سريعًا، يَمر أنت   معك   الوقتَ 

، أشياء   ، تَفاصيل أَدق َشتي  ، يَومك    وَما َمايؤلمك 
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  البوحَ  يمكنك   ل تَفاصيل عادةً، تَبتسمين  يَجعلك  

، ألحد   َعنها ، َمازلت ولكني   سواي   أنت   أَغار 

 تَزال ل الوعود    ت لكَ  ولَكن بالجوار   هنَا لسَّت

أم قائمةً، ، روحي   تَو  ، الَصديقة نَع م أنت    أَنت 

يالدي  عيدَ  ذكري   في جيدًا، اليوم   ذلكَ  أَتَذكر   م 

ينَما الَسابق،   كل قلمك   يَخط رسالةَ، لي   بعثت   ح 

ا حرف   فرت  الواق ع في شديدة ، بعناي ة بداخله    ح 

  مرحبًا" بدايتَها أَتذكر   قلبي، صميم   في هنَا،

  َكفيلة العبارة   ت لكَ  َكانت ،"المميزة   َصديقتي  

  ت زين خفيفة   ابتسامة   مع بشدة ،  قلبي   لخفقان  

  وكأنَّ  َوصفي، فيَها تَجدين عبارة   كل   في ثَغري،

، ليسَّ  أنا يَتحدث   من     ترياق   بمثاب ة عبارات   أنت 

، لندوب     من نَابعة   َكونها سعادةً  واأَلكثر َروحي 

، قلبك    رسالةَ  نهاية   ت لكَ   َكانت كثيًرا، أ حبك أنت 

ة، من أَكثر غامرة كأنَّها َكانت رائع   عجيبةً  م 

...  القاربَ  بذل كَ   َصفحاتها، عبر التَنقل يمكنني  

 ...معًا  َسنبقي   هو  بالطب ع... لمين؟تَع
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ً  هو لَما --  ! ؟ الجميع   عن دونا

 

نه، أَفضل ي وجد أنت   منظورك   في ربَما=  أَما م 

  الَطمأنين ة من َمزيج قلبَ  قَطَّ  يَعهد فَلم قلبي   عن

، ، القسوة   والخوف   لم والنضج ، الطفولة   َواللين 

  الليالي   أَشد   في ثَناياه ت ضئ لبتسامة   نَظير يَجد  

ة،   أنَّ  يوًما يَظن لم َمن   َغيره دونَّ  هو إنَّه حلك 

 آن   في والبعيد   القريب   ذاكَ  فَقَط، ألجله   يَخط قلمي  

 .... واحد

 

  لحظةً، ي فارقني   لم هنَا، ابتسامتكَ  طيف   يَزال   ل -

  طفيفة   بابتسامة   الذكريات   ت لكَ  أَتذكر   َمازلت

، ينَما بغيرة ،  أَخر وحين    حين    اقترابَ  أَتذكر   ح 

  َمازلت كونكَ  والعجيب منَك، بالقرب   إ حداهنَّ 

 ! ؟.... حقًا  أحببتكَ  تَتسأل

 



 

 • 32 

 الَمق ط وَعات ألفَ  كتَابة يمكنني   َحضرت َك، في-

ي  ة، عر    تَعجز   أنَّ  أَخشي   َكثرت ها، وبرغم   لَكن الش 

 ....لكَ  قلبي   َمايعتَليه وصف   عن

 

 الفراَق، كثيًرا أَخشي   فأَنا جيدًا،  بيدي    تَشبث -

فارقتكَ  خاصةً   .... أنتَ  م 

 

ب وبه ، فأنتَ  القلب   عن أَما-   الروح   عن وأَما  َمح 

 ....ألقاكَ  أنَّ  قَبل   من استوَطنتها فقَد  

 

، بوضوح   أَحبَتنا عيوبَ  نَري -   حقيقة   في ولََكن تام 

 .. به   أَحبَبناهم الَّذي  بالقدر   نَتغاضي األمر  

 

بَه   شعور  - ، أَش   في ها أنظر   مرة   كل   في بالجنون 

  وكأن   وجهي ، قسمات  َمالمحكَ  تحتل   للمرآة ،

  لم أحالمي ، في بمطاردتي   يكتفي   لم شبح   روحكَ 

 أدق   في يشاركني   صارَ  بل وَحسب بذلكَ  يكتفي  

 .....  يومي تفاصيل



 

 • 33 

 

دة من ترحلَ  كادتَ  روحيَ  أنَّ  تاّلٰل  -  ظلمةَ  ش 

  فسالم   م جددًا، الحياةَ  ليَ  يهبَ  بعشق كَ  فإذَّا َعالمي،

 ..... َحل أينَما قلب كَ  على

 

تفاوتة، المحبةَ  درجات  - ميز أَنت، تَكن   أَعلها م    م 

ل ة؛ كل دواءَ  للروح   يجعلكَ  الذى   القدر   بذلكَ   ع 

  َممزوج عجيبًا بريقًا إضافةَ  يجيد   َخفي كطيف  

ن   خاص   بنوع   ، م  ، ضربات   تزداد    الطمأنينة    قلبى 

  ل عالم   أَخر، لعالم   روحى تسلبَ  رؤياه ، بمجرد  

 ...لكَ  خصيًصا صممَ  سكناه ، لغيركَ  يحق  

 

  سلَ  َوإنَّ  برفقتَها، األلمَ  أ تهوي  منَك، عجبت  -

 ؟ ...خالًصا القلب  

 

 شفتاَها، بسمةَ  أَمام يَهون، برفقتَها األلمَ  أنَّ  تَاّللٰ -

 بطبعَها، عنيدةً  عيناَها، لسطو    القلب   رجفةَ 
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  بمثل   للهيام   قلبي   أتلومَ   األنَّ  وَ ..... بدلليَها  طفوليةً 

 ! ؟....خصالَها حسنَ 

 

ن   َرشفة   وَ   ابتسامتَك، عناق   بدونَّ  العالم  -  قهوة   م 

، مظلم  ......عيناكَ    مسلوبَ  م خيف للغاية 

  على التطلع   بدونَّ  الظلمة   حالك  .... الطمأنينةَ 

 .... رؤياكَ  أمل   على  صباح   كل   التأهبَ  صورتَك،

 

ا، في متميزةً  هادئةً،-   لب   سلبةً  ساحرةً،  ظهوره 

ها العقل    إلي بيَها المطاف   يَنتهي  جولةً ......بنقاء 

، درب   ن لطفًا  َواألكثر الطمأنينة    ت لكَ  أنَّ  ذلكَ  م 

 ... أنتَ  منكَ  نابعةً   البسمة  

 

ن َكم أتعلمينَ -   غرام   في الوقوعَ  الصعب   م 

،  !؟....التلميحاتَ  يفهم   َل  أحمق 

 

َوكَ  شعوري    يشابه   إنَّه أَعلم، بالطبع  =    نَح 

 .....!!! تماًما
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در   يَكن   لَم-   لسَّت حبَك، في قلبي   يقعَ   أنَّ  بي   يج 

ن    العواقبَ  اجتزت   َولكن ي  المغامرةَ  يهونَ  َمن   م 

ن    ... أجلكَ  م 

 

 رؤياَك، أَفتقد   أفتقدَك، السماء   عنان   بحد  -

 عيناَك، للقاء   أشتاق   بالحب ، المطرزةَ  ابتسامتكَ 

  اإلجابةَ، أَيمكنكَ  أَتسأل  ....قهوتهَما في للغرق  

  ينصت   أنَّ  أَحتاج   أحتاجَك،  أ خبركَ  أَتسمعني؟

  َولكنه   كثيًرا، ي ؤلمني قلبي   أَتعلم   لي ، قلبكَ 

 بَل عبثًا، حروفًا ينثر   َل  قلمي  ....يطيب   بتواجدكَ 

  قلبكَ  أَبوابَ  دعَ .....مشاعره   يجتاح    شعوًرا يرسخ  

  توصدَها أنَّ  إياكَ  م رحبةً، ألحروفي   هي   كَما

 جدارَ  يزال   َل  تائهةً،  عشقكَ  متاهة   في فمازلت  

 ... م رسًخا ألحرفكَ  قلبي  

 

تَلَّ - ، أرجاءَ  الغضب   اح    يفرض   األلم   بينَما  العقل 

 - : بحزن    لتقول   ببراعة   سطوه  
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، َهذا  إلي يَكفي -  األَمر إ ن تهي الحد 

 

بتسًما أجابَها  - : م 

  عشقَ  تناقصَ  َوَل  يوًما، لي   عتابك   ّللاَّ  قطعَ  ل= 

، قلبك   ، نقاءَ  يَكفني وإنَما الغيور    فالَ  روحك 

  واحدة   بنظرة   الم حب أَيكتفي أَكتفي أنَّ   ت خبريني

  سبل   أغلقتَ  فإنَّ ! ....العتاب ؟ من يسئم   أَم

،  الفراق   على عازًما  قلبك   غضب   َوتزايدَ  الحديث 

، من بك   أغرم   فَدعيني ألمه ، رغمَ   َوَكأننا جديد 

  أَيكتفي َمحبوبتي األَول، عهدنَا سويًا  نقطع  

 !؟..لعيناك   واحدة   شوق   بنهلة   العاشقَ 

 

تخفيًا، السطور   طيات   بينَ  المعنَي ستجد  -  يأمل   م 

  َوإنَّ  م ستوطنًا، للقلب    أنكَ   ا ست شفاف   التعمَق، منكَ 

  غرامَهما لقصيدة   عيناي   فستجد   الفهمَ   عليكَ  تعسرَ 

 .... عنوانًا بكَ 
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  سلَ  َوإنَّ ....األلم   َوقت َهجري  عليكَ  أيهون   -

 ! ؟ فراقًا القلب  

 

 يَبقي أَم جناًحا، دونَّ  عاليًا يحلق   الطيرَ  أتظنينَ = 

 !يَتسأل؟ قلبك   أَمازال... بسكين   وغزه    بعدَ  القلب  

 

 ؟  حائالً  الخصامَ  َكان َوإنَّ  -

 

 غلبه   الحنينَ  أنَّ  باّللَّ = 

 

 جمال   في تغوص   الروحَ  دعَ  ثم حبًا، ا سقيني  -

نتظرةً  عيناكَ  تغنيًا الشوق   يشوبَها بلهفة   اللقاءَ  م    م 

  القلب    في لكَ  َوليكن   حبًا، ا سقيني  ...... الحب   بلحن  

هلكتان، َهذان  سوي   به   يَحظي َل  مقاًما،   َوإنَّ  الم 

تعل  الً  األلم   َعن البعد   قانونَ  القلب   خالفَ    الداءَ  أَنَّ  م 

 ا سقيني  ....قهوتهَما غمق   سحر   في   يكمن    والدواءَ 

ً   عيناي   بداخل   لتنظرَ و حبًا، ف ا ستش   .... أحبكَ  أَنني م 
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 ضواحيَها يَملئ  كمدينة   بعقل   األفكار   تتزاحم  -

ةَ، كثرةَ  ن ينبعث   خاليةً، األمر   بَها ليَنتهي الَمارَّ   م 

، قلبكَ  ي شعر خافتًا، ضوءً  طرقتَها  بالطمأنينة 

  به    نشبتَ  قلب   على حلَ  كسالم   ذكركَ  يَكن َهكذا

 ....  ألعوام   الحروبَ 

 

 ؟... اإلشتياق   لوعة   من قسوة   األَكثر َما أَتدرين-

، صيحات   تَزداد أنَّ    طالبًا بقلبك   م ستغيثًا قلبي 

 ل مدمرة   كعاصفية   عشقك   بينَما للمساعدة ،

، بأغصان   تَكترث  َستصمد   َكانت سواء   األشجار 

 ....!! َل  أَم

 

 يَتغير   لا  ثَابت حبكَ   مقدَار ب روست كقانون   أنتَ -

 

، لنصلَ  معَي َحارب   الحواجز نَتخطي دَعنا للقمة 

، أجل   من المخاطرةَ  يَستحق فاآلمر   سويًا،  البقاء 

  أنكَ  تَحسب فال لي ، عونًا يدكَ  َكانت لطالَما

ا َستصبح  ....تَفرقنا وإنَّ   لي ، عدو   يوم 
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  بلقاء   َوالصمت   صمتًا، عيناكَ  أَمام  يَكن َحديثي  -

َها يَحظي َل  لغةً، سحرهَما  .... متيم   كل   سوي   بفهم 

 

 المرآة   في   نظرت   كلَما أَخر، جزًءا لي   كن  -

 ... رأيته  

 

 بسكون َها، المعاناة   تعانقَها ضمةً، دواءه   كسر   كل  -

، بابَ  في غلقَ  تمرد   جرح   نزيف    بإحتواء   ألم   ...م 

 

  كجمال   جميل ن دوبها، وترياق    أنتَ  روحي   شبيه  -

 الجزَر، حدوث    من ساعةً  عشرةَ  اثنتي مرور  

رحبًا المد   ليأتي    ... عابر   كل   أَثَر يَمحو بالشاطي   م 

 

  أَتفوه َجعلني الذي   الحد   لذلكَ  غاضبةً  َكنت  -

  القسوةَ  م تصنعةً  عيناه ، إلى فنظرت  ....بالهراء  

 - : قائلةً  حديثي   في
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تسع لكَ  يَعد لم -  فال قلبي   عن أَما عالمي ،  في م 

 .....!! به   لكَ  َشأن

عترًضا فَأجبني  - : م 

، أبعد    إلي نَفي  ي مكنك  =    طلبك    تَلبية  وي مكني مكان 

،  َستشعرينَ  َطالَما   هو  شأنك   َسيظل ولَكن   بالراحة 

 فَسيبقي غيابك   َطال وإنَّ  ي ؤلمني،  وألمك   شأني ،

، القلبَ    لن   َجميلتي يا افترضات   ت لكَ  وكل مسكنك 

ينَما واحد    حين   في سوي  أَبدا، تحدثَ   ت فارقينَ  ح 

 ... الحياة   تلك  

 

ب تَسًما، َعان قني- ، َعن   اغتربَ  كمسافر   م   َوطنه 

 ....بأشواق   عادَ  الحنين   غلبه   َولَما

 

 ! ؟..إذَّا وَماذا -

  الدوام   على فقلبي   جميعًا، األبواب   أ وصدة إنَّ 

رحبًا  ..... بكَ  م 
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  بعدَ  الزهرةَ  ي عيد أنَّ  ي مكن اإلكتراث   الحتواء ،-

  ي زهرَها  َحواء َهكذا شبابَها، ريعان   إلي ذ بولَها

 على تعتادَ  لم فإنَّ ....باألمان   الشعور   اإلهتمام ،

 ...عبيرَها جمالَ  تَنال  أنَّ  تنتظرَ   َل  وردتكَ  احتواء  

 

، جمالً، األشياءَ  أَكثر- ينَما ورقي    عيناكَ  تنظر   ح 

، تبسمتَ  إذَّ   شفتاكَ   فتبسم   أولً، لي    وإنَّ  شفتاي 

، العبوس   صاحبَ    البتسامة   فارقتَ  وجهي 

 ...واحدة   روح   وكأنَنا ثغرَك،

 وأَخذ واشتاَق، ماَل، ثَّم فَأَحبَني ، الَهوي   َغلبه   -

  حتَّي لي ، َشفتاه   ابتَسمت أنَّ  لبثَ  َوَما َخل يالً، الليلَ 

تأخًرا، اآللف   َوجاءَ  َوالنوَن، الباَء، حذفتَ    م 

يَا ح  ََ َ  َواحتلَ  جوارحي ، بداخل   األمل   َري عان فَأ

، بجنود   لقلبي   َجاءَ ......  َوكياني   روحي     عشقه 

ً  السالم   لعهد   َوقلبي    ....َجانََحا

 

  ت حاول َهالفيتي، زهرةَ  كندرة   نادًرا قلبكَ  نقاء   -

ينَما القسوة   ثوبَ  إ رتداء ؛ ح   بريقَ  فيَزداد تغضب 

، َجمال  لمسة   مع تَوهًجا، عيناكَ   قَد كأنَّه خاطفة 
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، بشدة   الصيف   َحل  للون   َهالفيتي لتَتحول حرارته 

 بَل وجاذبةً، جميلةً   تَظل ذلكَ  َورغم تماًما، أَسود

  تَستمر   العقَل، إلثارة    وغموًضا األملَ  لتجدد   رمًزا

، في اأَلحمر بالون ها لتَمتاز التغير   في  الخريف 

  أو َملل دونَّ  التَأقلم ت حاول  الربيع ، في والبَنفسجي

  إنبهاًرا َحولها من يَزداد مرة   كل   وفي َكلل

  جميالً  َستظل ت عاني َما رغمَ  أنتَ  َهكذا بجمال ها،

بهًرا،   ومكانة   قيمة   األَكثر الخالف   رغمَ  َستظل م 

  لكَ  اإلنصات   على قادًرا قَلبي سيظل   ، لي  بالنسبة  

، تَباعد رغمَ   َكانت إنَّ  إذاً، ضرنَا َوما المسافات 

تقاربةً  القلوب    ! ؟...م 

 

  عين اك، في سوي   األمانَ  تَآلف    لام روحي   ولَكن   -

  فعشقكَ  لقياَك؛  دونَّ  يَحيَا لنَّ  قلبي   في واألمل  

 بَاءت م حاولت بَعد أتَاها للروح   كم سعف   لقلبي  

َها في بالفشل    ......انقاذ 
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رَ  َشدَّ  ثم َعات بني، - ، من الوصال   أَز    َعات بني جديد 

تعمدًا، والباءَ   التاءَ  ولتَفقد     نون   التاءَ  َمحل فيحلَ  م 

، والباءَ   ....  وَعانقني قاف 

 

  بنفسكَ  لتَري  وإنتظر تَستحق، أنكَ  لي   أَثبت -

 !؟...أجل كَ  من أفعل أنَّ  ي مكنني َماذا

 

، يهواه كَما جاء إنَّ  ماذا - حبًا، عفيفًا، القلب   م 

 !؟.......الخصام ي غيره ل لينًا، هينًا،

 

ينَما-   آلمه ، القلب   يَتناسي بكَ  عيناي   تَلتقي  ح 

، لعالم   يسلب   ، شعور    يشوبه   أخر    تخطو   الطمأنينة 

، قاطعةً  م سرعةً، األقدام     هو يظل   بينَما للمسافات 

  مرافقتكَ  في سوي    مكانه   يبرحَ   َل  بجواركَ  واثبًا

، ي دعى  .....تَكن   أينَما    األمر   حقيقة   َوفي قلبي 

  حبكَ  في الوقوع   من عجبَ  لَ  أنَت، لكَ  يَنتمي

 ...إذاً 
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 أَحببت   من   َكونكَ  عنه م، كثيًرا  تختلف   أنكَ  لشكَّ -

 

يس تغير   على   قادر  -   أجل   من بأكمل ه عالم   نوام 

بَبته كنت   إ ذَّ  يسأل   َومازالَ  حبه، في الوقوع   أَم أَح 

 !!؟... لَ 

 

  ل جيدًا، لي   أنصت  .....البعض   لثرثرة   تكترث   َل -

  أجدتَ  َمن أنكَ  يَكفني العالم   يراكَ  َكيف ي همني

، امتالكَ    صدقًا أنَت، أحبكَ  أَني يَكفني قلبي 

 ...  لنَا ي كتبَ  لَم النسيانَ 

 

قتحًما، لقلبي   جاءَ  بلَ  بابًا، للحب   يوًما أطرقَ  لم-  م 

ه   كسابق   عهدته     يرفع   عيناكَ  وأَمام م حاربًا، عهد 

بتسًما، اإلستسالم   رايةَ    َوالسحر   السحَر، فيهَما  م 

 وأنتَ  طارق   كل   أمل   خابَ  قَد يأسرني ، بداخلهَما

نتصًرا وهللا  .... م 
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نصبًا، قلبي   على عشقكَ  سهم   صوبَ  أَري -  م 

  بخيانة   له   كيفَ  عجبت   م حتًضا، إلياه   َوقلبي

؟ أنتَ  وألجلكَ  عهدي ،   لجروح   كيفَ !... ينبض 

 .... النبض   ألجلَها  يتعالي ببسمة   ت محي أنَّ  قلب  

 

ند َوذكرتكَ - ؛ الحنين   فغلبَ  شاكياً؛ ّللاٰ  ع   فإذَّا قلبي 

ن ّللاٰ  لمناجاة   به   ً   أجلكَ  م   ....باكيا

 

 ! ؟...لقياكَ  أ ريد أَتظنني-

 دربي   في   لعلَ   األعذارَ  أختلق   أَنني وربكَ  آل

 ...!! برؤيا كَ  عيناي   تَحظي صدفةً 

 !؟ ...لقياكَ  أ ريد َمازلت   أتظنني

ين   أنتَ  أَراَها بي   فإذَّا الوجوه ؛ في بحثًا أخطو   ح 

 ! ؟...لقياكَ  أ ريد أني   م صدق أَمازلتَ  وحدَك،

  أتظنني شفتاَك، له   تبتسم   أنَّ  الحقَ  له   غيري   َوَمن  

ن   أَأَمل َل  روح   في أفرط    ... النجاةَ  دونَها م 
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تبلد  أحمق   أنتَ  َكم- ، م   تعلمَ  ل أَمازلتَ  اإلحساس 

  ت لكَ  ينتظر   موقدًا المثلجةَ، الكهوفَ  بداخل   أنَّ 

 َوأنتَ  ت مازحها، منكَ  عجبًا ليشتعَل، الشرارة  

  ي خبرك أَلم األخرى، ت لو لحظةً  النظاراتَ  تسترق  

تيم أنه   قلبكَ    تعودَ  األحقيةَ  أنَّ  ي خبركَ   أَلم بي ، م 

،   مشاركة   هو أبغضه   َوما لي ، أنتَ  إذَّا للمالك 

متلكاتي  .... م 

 

 

ينَما- ، َعن   بدلً  القلب   يخط    ح   أنَّ  يمكن   لَ  القلم 

  نبع   نَحو  محبتكَ  سيلَ   جرف   َعن   أَحروفه   تعجز  

  َوهو أَنَت، لعيناكَ  خطَ  إنَّ !......؟ إذَّا َمابالكَ  وده ،

ً  سحرهَما للقاء   تعطشا  .....م 

 

  أَحقية قلبي   نبضات   توثق   َواألخر الحين   بي ن-

ن   الكلمات   ترسخ   بينَما .....فَقط أجل كَ  من النبض     م 

ؤكدًا لَها  القلب   يهفو   أحرف   شفتاي   بين     أَنَّ  م 

 ...بعيناكَ  لقاءه  تَعني   الحب   ماهية
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، له   شأنَّ  فاَل البقاء   َعن َوأما - ، أَو ببعد   خصام 

ن فَكم ، ت فرقَها قلوب   م    أَمل َويحتضنَها المسافات 

، ن َوكم المحبة ، تألف   اللقاء    يؤلمَها  أخري  قلوب   م 

، سوء   ، الغيرة ، الفهم  ن  الحب   َوي زهرها الغضب   م 

 ....جديد  

 

، عاني   َكيف أ خبركَ  دَعني -  نالَ  َكيف القلب 

  لختصرَ  كله ، هذا  من دَعنا أَو قدًرا، منه   الحزن  

  قدومكَ  واألحري   األمل   بقدوم   األلم   عن الحديثَ 

نذ أحبكَ  أَني أخبرتكَ  لو ماذَّا أَنَت،   سنوات   م 

 !؟...عديدة  

 

 لقلبَها َكان الصعاب ، كثيرةَ  رغمَ  القدر   جمعهَما -

ميًزا، ا نتقاءً  ً  م  تملكا نذ للنبض   م  ، الوهلة   م    األَولي 

  العطش   قلبه   جفاءَ   تَروي  كزهرة   هي   َكانت بينَما

 يجود   إياه ، خافيًا ظلمته   يحوي   توهجَها برحيق َها،

ه ، الصمتَ  ينَما بوجود   عيناهَما، تَتالقي ح 
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 صوت   َويصدح    له ، تكريًما الكلمات    فتنسحب  

 ...سويًا  البقاءَ  أَحقية م رسًخا الحب  

 

  تباعد   المعاناةَ، األلَم، كثرةَ  رغمَ  أ حبكَ  -

، ، ندوب   محو   على قادًرا حبًا المسافات    األلم 

، وريقاتَ  إحياءَ   .... عاجالً  اللقاء   أماًل  األمل 

 

، الروح    إليكَ  - تخبًطا، برفقتكَ   َوالعقل   تميل    م 

 األَمر أنَّ  باّللَّ !......يوصده ؟ أمَ  بابًا لعشقكَ  أيفتح  

 ... مكتوبًا  لقلبي    قلبكَ  َولقاءَ  نافذًا،

 

،  أنكَ  أعلم   - ، من النظرَ  تسترق   بالجوار    بعيد 

  ببناء    إياكَ  ولَكن إذَّا،  ذلكَ  لكَ  اإلقتراَب، تَخشي

  حلمي    في رؤيتكَ  كثيًرا ي ؤلمني.... بيننَا الحواجزَ 

 تكترث   فَقط، النظرَ  تسترق   بعيدًا، واقعي كَما

، دونَّ  ألمري    أنَّ  خاشية   عادةً  أَصمت   علمي 

 أنَّ  علمي   ألًما َواألكثر  سوًءا، األمور   تزداد  

  تعقيدًا، األمر   يزداد   ربَما بَعد، يأتي  لم األسوءَ 
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، بقدوم   أيقن   َولَكني   َولكن كثيًرا، لكَ  أعتذر   الفرج 

، إلخباركَ  بَعد  الوقت   يَحن لم   أَنني رغمَ  بالحقيقة 

  الموتَ  أَخشي َل  أَنا لحينَها، الصمود   َعدم أَخشي

 .... فراقكَ  خاشيةَ   بقدر  

 

  إنَّ  الحب   بإسم   تتحدث   َل  األحاديَث، تختلق   َل  -

ه م قلبكَ  ينبض   لم ن   ألحد  ، م    َمعني تَعي لَم إنَّ  قبل 

  النتصار   لذةَ  ان ت ظارَ ....األلم   تحمل   التضحيةَ،

ن ملل   أو سئم   دونَّ  ، كثرة   م  عاناة التخبط   في الم 

َك، ليل   ، خوف   يداهمكَ  بمفرد    َوحيدًا،  البقاءَ  الفقد 

 أَيًضا هو بَل فَقط، الحبيب   تواجد    يَعني لَ  الحب  

 ....يستحق   لَمن الشعور   َماهية معرفة  

 

  عشقًا، له   يَكين   القلب   أنَّ  َوأخبربه   السالَم، أبلغه   -

، محو   على قادًرا   عشق   الحواجَز، هدم   المسافات 

  َكان إنَّ  له   تؤكد  أنَّ  َولتنسي   اإلستسالَم، يَأبي

  قدري   محبته   َولتكن   نَلتقي، فعسانَا نصيب   اللقي  

 َغير بغيره   جميعًا القلب   أبواب   أوصدةَ  فَقد

 ... م رحبةً 



 

 • 50 

 

 فإذَّا الحصوَن؛ بناءَ  أجدت   كَما الحواجَز، أقمت   -

  النبضَ  يأسر   قلبي ، أَسوار  م خترقًا عشقكَ  بصوب  

، ، مدينته   يستوطن   بشغفه    يجب   محتل   هو بدهاء 

 القوانيَن، خالفتَ  الروح    ولكنَ  بالبغض   مبادرته  

 .... للسالم   طالبةً  القلبَ  بإهداءه   بادرتَ 

 

، الحنين   الروحَ  يأسر  -   لكَ  َوالقلب    للوطن 

وطن   أي  ....يميل   غتربًا،  النبض   بدونكَ  الفؤاد   م   م 

 ...أوتاره   لحن   بينَ  عيناكَ  عنوانَ  ذكري   يحمل  

 

، لي   أهمس   -   جانبًا، الحديثَ  ضع   أَو بالبقاء 

  أنَّ  مؤكدًا، ذراعكَ  بينَ  قلبي   بضم   َولتَكتفي

 ... للمالك   تعودَ   األحقيةَ 

 

 

  أَبديةَ  بتفيذ   لطالبَ  الحكَم،  قلبي   بيد   َكان وإنَّ -

  التنفيذ   صالحيةَ  عادتَ  وإنَّ  بجوارَك، المكوث  



 

 • 51 

  إلي الهروب   على   يوجب   أمره   لَكان لعقلي  

جددًا عشقكَ  سجون    ....م 

 

  حاًء، َوالطاء طبيبَها  للروح   قلبي ، داءَ  ترياق  -

، وقتَ   م سعفه زيد األلم    للنبض   قريبًا وتيرته ، م 

، رغمَ    سين،  والميم كأمير   عشق كَ  في قلبي   البعد 

شتاقًا موطنه   للقاء   َوقلبي وطن   عيناكَ   ....م 

 

 تعزف   المتزايدةَ، قَلبي دقات   أوتار   على-

فون يَّة ، نوع   من  سيم    تألق   مضمونَها يشمل   خاص 

، أربعةَ  ، حرف   أَول يمتاز   أحرف   َ  بإستقامته 

، َكان لقاءكَ  أنَّ  يثبت     من األلمَ  حتي   َوالثاني قدر 

  الحاء   بين الوصل   حلقة   عن أَما م ستحب، أجلكَ 

  المواصلةَ  للروح    كيف بغيابكَ  تتسأل   والكاف  

ن  !......؟  احتاللَ  حقيقةَ  ليرسخ   الكاف   يَأتي ثمة   م 

بادرةَ   الطمأنينة   لتأخذ   لقلبي ، عشقكَ   مزيج   مع الم 

ن   رائع     ليخبركَ  لقلبي ، طريقًا تسلكَ  األمان   م 

 .... بعيانكَ  القلب   هيامَ  لوصف   تَكفي ل ربَما أحبكَ 

 



 

 • 52 

  الحب ، ماهية قلبي يدركَ  أنَّ  قبل   من أحببتكَ -

 !؟..بالنسيان   يبادر   أنَّ  لعقلي   فكيفَ 

غادرة ي مكنني ينَما واحدة   حين   في الم    يحتضن   ح 

 ... روحي الموتَ 

 

،  المدونة   العبارات   فائدةَ  َوما -   الكلمات   بعناية 

 القارئ  َكان إذَّا بالحب ،  المغلفة   الحروف   المتألقة ،

عانة فائدةَ  َما الَمقصود، أنَّه ليعلم     أجل   من الم 

 !؟....للبشر   تَفكيرها يَنتمي َل  شخصية  

 

ن   -  علي فسجدتَ  غضبيَها، الحنين   غلبَ  ثمة   م 

  تَجعل فاَل فيَك، أحببته   إ ني ربي   -:قائلةً  األرض  

س   يصبه ، سوءً    أَنَّ  ألم ، قلبه   َمسَ  فإنَّ  ألم ، قلبه   فيَم 

ن   قلبي  ...شاكيًا  أَجله   م 

 

نه  عابَر، حلمَ  م جرد َكان - ي، إ ستَوَطنَ  ولك   َعالم 

، كسجن   أَصبح نه الفرار   عن َعاجزة أَبَدي   ..... م 
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  قلب ي َخفقان   بَك،َكان  َعي ناي   تَلتقي لَم  وإنَّ  حتي   -

كَ  كافيَ  دَليل  ....بالجوار   هنَا  لتواجد 

 

 العالم   فوضي   عن  َكافي تَعويض   َوهذا  أحبَك، -

ن    ... َحولي   م 

 

، قلبي   هيام   أَفكاري، تخبط   بتحمل    لي   َكيف -  بك 

، تباعدَ    إجابتك   سماع   في الرغبةَ  المسافات 

  الخوف   إجتياحَ  لي ، الكلمات   َخذلن بشأني ،

، خاشةَ  عالمي     لي   قلبك   يَعتلي أنَّ  أيعقل   فقدانك 

 ! ؟....حبًا

، خذلكَ  إنً =  ، أتعبكَ  التعبير    ألمكَ  التفكير 

، ، غلبكَ  الخوف    أنَّ  سيخبركَ  قلبك   فسل   الحنين 

، قلبي   يأنس   كَما به   ي أنس حبيبًا، َرف يقًا، له قلبي   به 

  القلب   أنَّ  ستجد   جانبًا،  الَحواجز َودع قلبكَ  سل  

 .... يميل   ل لغيركَ 
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  َوتيرة   في التَحكم القلبَ  ي فقد الَشبيه َكان إذَّا -

،  !؟....أنتَ   برؤي اكَ  بالكَ  فَما نَبضه 

 

، يوًما جاءَ  إنَّ  -   من قلبه   يعتلي   عَما له  يبوح   لقلبك 

، لهفة    أنَّ  رغبًا واإلنتظاَر، التَمهل طالبًا وشوق 

، عقد   يدك   يزين    والباء   الدال   حرف ي جيد صغير 

  المربوطة   التاء   جولتهم  لتنهي   الالل   مع اإلمتزاجَ 

، بإحراز ذهل  ن    أكثر  وتشابكَ  م    لتكوين رائع   م 

  في الجلوس   في المبادرةَ  الدال   لتأخدَ  دبلةً، كلمة

 عن منهَما كل فاصلةً  والالم   الباء   بين  المنتصف  

  إليَها القلب   يَهفو   لكلمة م شيًرا األخري ،

ينَها قولك   َسيكون َماذا تَزوجيني ،.....عادةً   !! ؟ ح 

 لي   قدم فإنَّ  أَحببنا، فيَما نغضبه   أنَّ  ّللاٰ  َمعاذ= 

  لوجدَ  التَمهل، القريَب، طالبًا الحالل   لدرب   يَخطو

رحبًا، يَعنيه ما وبكل    به   القلبَ  نتظًرا، م    الليل   في م 

، بأمل   دعاواه ، ترفرف    قدمَ  فمتي   اإلستجابة 

 .... توصدَ  لن   قلبي   أبواب كَما أبي ، ديار   أبواب
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، لكَ  شوقي    أسكنت   إنَّ -   الحنين   جائني  لحظة 

،  األيام ، تَع د و شاكيًا،   وحبكَ  والسنيَن، والشهور 

 .......ساكنًا يقَلب أعماق   أعماق   في

 

ن َولنبدأ َجانبًا،  الجراحَ  نتركَ  دَعنا - ، م    جديد 

  رؤيته   منكَ  ينتظر   م شرقًا جانبًا ي وجد َحت ًما

 ... بوضوح  

 

 أنَّ  تأمل معه ، الفالنتين  قضاءَ  تَتمنى َكانت -

  َكان َولكن منه ، بالقرب   األول بإحتفالَها تَحظي

  وصمةَ  بمثابةَ   اليوم   لهذا الموافقَ  اليوم ذكرى 

  َكان لذا عزيًزا، فَقد ذكرى  بداخل ه   ي حى له ، ألًما

ه   يمر   يوم   كل   أنَّ  جوابَها ى  عيدًا ي عد بجوار   لذكر 

 ..... عشقَهما

 

 

  ي وقظني  يجعله   الذي   الحد   ذلكَ  إلى كبرياء   لديه   -

، ثبات   من تحجًجا عميق    حديثه   ي نهي لَم بأنه   م 
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َغًما بالقلب   فإذا بَعد، ر   رغمَ  اإلبتسامة   على م 

 .... منه   استياءه  

  أنَّ  يمكنه   آل الحقيقةَ، ي خبرني أنَّ   يمكنه   آل أتسأل  

شتاقًا أنه   ي خبرني  ....األمرَ  لينتهي   م 

  غرامه ، في فتقع   دبدوبًا، أ هديَها أنَّ  أَخشي أَنا -

  بنيران   قَلبي َويبقي بحبَها، لي   شريًكا ب ه فإذَّا

تحسًرا  الغيرة    م 

 

 قدمَ  طيفه ، حلَ  إنَّ  بأكمل ه ، العالمَ  ي ضاهي   أَحده م -

 ب ه، الناس   شادَّ   غابَ  وإنَّ  بالسعادة ، مصحوبًا

 ..........خصال ه وبحسن  

 

- ،  َعن قَلبي أظن   كنت   وَ  األلَم، فَأنساني نسيت 

هاجًرا الحب    ! ؟..واقعًا غرامه    في بَالي َما... م 

 

ن تغار   يجعلَها الذي  للحد   غيورةً  إنَها -   صغيرة   م 

 - :غيرتَها معللةً  بحق   تحزن   لطفًا، أَحملَها
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ن أليس  معَها تلتقط   َمن أَول تَكن   أنَّ  ابنتنا حق   م 

  وإنَّ  حقَها، تسلب    أنَّ  لكَ  َكيف َهكذا، صورةً 

 ! ؟...بَعد تأتي لَم َكانت

 

 

  ب ه بالوقوع   لكَ  سبقَ  فخ   فهناكَ  لخطواتكَ  ا نتبه

سبقًا،  على الحصولَ  ي مكنكَ  بفكَها شفرة   م 

 .... إجابتكَ 

 

  تخيلَها، البشري  العقل   على يصعب   أَشياء، ثًَمتَ 

 على برهان   خير  التجربةَ   خوضَ  َولَكن  

 .... تواجدَها

 

 المرآة   في   نظرت   كلَما أَخر، جزًءا لي   كن   -

 .... رأيته  
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  قَلمي نسجَها حروفًا أ هديكَ  أنَّ  يَعني َماذَّا أَتعلم   -

،   َوكأنني األَمر! ؟... بداخلَها شوقه   كل بثَ  بمحبة 

غلفًا قَلبي أ هديكَ    َعدم منكَ  أَأمل الحب ، بلهفة   م 

 ...خذلنه  

 

 ! ؟...تتحدث   إزعاج   أَي   عن -

  في إزعاًجا األشخاص   أَكثر أنكَ  أ خبركَ  دَعني

،  إزعاجي، تواصل    السنوات   ت لكَ  مر   على العالم 

  تفاصيل   بكل   إخباري   تواصل عادةً  حلمي ، تحتل  

 من قسًطا لينَالوا غفوةً  يأخذونَا  األخرونَ  يومَك،

ينَما أنا بينَما الراحة     أنَّ   لكَ  أراَك، للنوم   أتوجه   ح 

  على أَكون جديدًا ثوبًا بابتيَاع   قمتَ  إذا أنكَ  تتخيل  

  في أري   دقيقةً، تفاصيلَ  عنكَ  أعلم   بذلَك، علم  

  يَكن   َمن   أَخبرني الواقع ، في تتحقق   أحداثًا حلمي  

 !؟...لألخر   إزعاًجا مصدرَ 

  كتيًرا ذلكَ  ي سعدني إزعاجَك، أَواصل أنَّ  أتمني

 شخًصا  ي وجد ل أنَّه تعلم   ل أنتَ  م زعجتَك، َكوني

 خاصةً، مكانةً  له    يَكن لَم إنَّ  أخر   إزعاجَ  يتحمل  
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 في سوي    بحبه   األخرينَ  مبادرةَ  يرفض   أَحد َول

ينَما واحد   حين    .....إزعاَجكَ  له   يروق   ح 

 

  ينعمَ  لَم كالنَا  أنَّ  فَيبدو عهدًا، نعقد   دَعنا -

،  شخًصا  َكون كَ   َعن   التوقفَ  ي مكنكَ  بالنسيان 

 ....العناد   َعن   التوقفَ  َوي مكني طفولي ،

 

 !؟.. الحبَ  يَكن    َكيف بمعرفة   أَترغب   -

 رغمَ  وتكراراً، مراراً، قلبي يذكركَ  أنَّ  الحب  

 ...يغيب   َل  ذكراكَ  َكانَ  وإنَّ  انشغاله ،

 

ن تغلق   عيناي   -  َعن قلبي َومازال التعب ، م 

 يغفل   ل ذكركَ 

 

  م حتل أَتظن   لَك، قَلبي ساقَها أحروفًا أَتسرقَ  -

 !؟...عتابًا أفعاله   على له   القلبَ 
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  أنَّ  أَيعقل   أتسأل   -:قائلةً  بحزن   بداخلَها تمتمتَ  -

، وقت   َمضى! ؟..األنَّ  إلى  قلبكَ  يَتذكرني  طويل 

 .... أَمري  نَسى قلبكَ  أنَّ  أعتقد  

  له   لتنظر   الردَ، أَتاَها  َحتى ساعةً  سوي   يمر   لَم

 .. بعناية   كلمة   كل   تقرأ   بصدمة  

، أنَّ  للقلب   َكيف  أَذكر   سجدة   كل   َوفي ينساك 

؟ حروفَ   ! اسمك 

، على األروح   قدرةَ  ألصدقَ  أَكن   لَم -  إنَّ  التخاطر 

كَ  قلبي يقعَ  لَم  ... بغرام 

  له   تسنحَ  أَنَّ  ينتظر   بحبَها، البوحَ  يَخشي قلبه   -

  الحب   بالغة   لوجدَها لعيناَها نظرَ  لو تَاهلل الفرصةَ،

 .. تتحدث  

حتلةً  لقلب   َكيف بربكَ  -  ي بادرَ  أنَّ  قسماته   م 

انعكاس   على نظره   وقعَ  أَينَما وهو بالرحيل  

 ! ؟.... رأكَ  صورته  

 

  شخًصا حبَ  كثيًرا يشابه   حبَك،  في الوقوعَ -

ن ي عاني   منَها أخدَ  كلَما للقهوة ، المرتفع   الضغط   م 
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  المزيد  يَحتسي........... لَها حبه   وثاقَ  زادَ  رشفةً،

كتَرث   َغي ر   م م    فقطَ  هو  الناتَج،  العواقبَ  لك 

 ........بعيوبَها َعاب ئ   َغي ر   لذتَها، لطيب   يكترث  

  لن   القلب   في َوأحده م  بأسره ، العالمَ  يَهون -

 َودرب   الغروب ، عن معلنًا الليل   يظلم   يَهون،

ه   الخطي   نير بجوار   ..  م 

  النون   لترسخ   المسافاَت، تختصر   األحروف   دَع -

، مصحوبةً   ....َسنلتقي  َحت ًما بالسين 

، يَقتلني  -  ... لعيناي   شفتاه   بسمة   َوت حيني الفراق 
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 َولكنَها قصيرةً، الكتاب   ذلكَ  رحلةَ  أنَّ  لَك، يَبدو قَد

ختلفةً  الواقع ، في  واحدة ،  بجولة   يمكنَها قليالً، م 

  له   يهفو   َكان مكانًا، أَكثر إلى بقلب كَ  ت سافر أنَّ 

 جب   في تغوص   جعلكَ  ي مكنَها كَما شوقًا،

،   كيفية   على يعتمد   ذلكَ  َوكل الذكريات 

 ....!! خذلنكَ 

 

  َكانت ألشياء   َكيف القلب   يتسأل   مغيب ، كل   عندَ  -

  يصبحَ  بجوف ه ، البسمةَ   يحويَ  ذكرَها م جرد  

ؤلًما، قدومَها انتظار  ! ؟....َهكذا مرغوب   َغير م 

 

ن تنتظرَ  ماذَّا- غلفًا قلبه   أَهداكَ  شخص   م    بالحب ، م 

ن الكلمةَ  تحمله   َما بكل   فيكَ  وثقَ  !  ؟..َمعني م 
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  إذَّا أبدًا، ّللاٰ  وَ  حقه ،  تَفى الكلماتَ  بَعض   أنَّ  أَتظن

  يتكبَّد َولكنه   ربَما،!... ؟..التضحيةَ  أَتكفي!.. ماذَّا؟

، عناءَ  عنكَ    على الحرصَ  فقطَّ  منكَ  يأمل   األمر 

 .....!!! خذلنه   عدم  

 

، تجنبًا الكثري نَ  َعن ابتعدت  -   َعن تَخليت   لأللم 

 يتركَ  لَم عابًرا، األمر َكان َوقد ألَجله م، معاناتي  

، سهلَ  يسيًرا، َكان واضحةً، ندبةً    َولكن   النسيان 

،  على هينًا يَكن   لَم يدَك، افالتَ    لَم َولكنكَ  اإلطالق 

  بالبقاء   لي َكيف الرحيَل،  سوى  خياًرا لي   تتركَ 

  عقلي يحير   بينَما!...  قلبي ؟ يسع   ل مكان   في

  العفَو، طالبًا بَابي، يدق   الحنين   َكان َوإيابًا، ذهابًا،

 خذلنكَ  صورةَ  َكانت  الجواَب، تَلقيه   قَبل َولكن  

، أَمامَ  تتجسد   لي ،  األَمر َكان َكم ت ذكرني عيناي 

ينَما م وجعًا،  ألًما، الموت   على أوشك   كنت   ح 

  كنت   حين   في بخذلن َك،  قلبي طاعنًا أنتَ  فجئتَ 

، اإلنسحابَ  أو  الطمأنينةَ، منكَ  فَقط أرغب    بهدوء 

  رحلتَ  ليتكَ ... بداخلي   صورتكَ  تشوهَ  أنَّ  دونَّ 

،   كنت   َولكنكَ  يوًما،  لكَ  سأغفر    كنت   لربَما بسالم 
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، أنتَ  َكم إظهار على تصر    ما أَدري  لست سئ 

ن الفائدةَ    الفهمَ  عليكَ  َكان فعلَت،  َولكنكَ  ذلَك؟ م 

، ل المشاعر أنَّ    أ خبركَ  أنَّ  على   يصعب   لذَّا تجبر 

  ذلكَ  لسَّت أَنا الرحيَل، تنوي    أنتَ  بينَما بالبقاء  

ينَما أبدًا، الشخص    ل أنَّ  تذكر   الحبَ  تنوي  ح 

 أنَّ   أتمنى أ خرى، مرةً  األخرينَ  بمشاعر   تستهترَ 

، تَبقى   لذلكَ  خداًعا يَكفي  عني، بعيدًا َولكن   بخير 

 ... كذبًا يَكفي الحد ،

 

  تمثَّل نعشق   التَغاضى، َعن   بدلً  أننا الَمعضلة   -

، دورَ    أَوان يَفوت األحيان    بعض   في َولكن   الَجالَّد 

،  الصفح ، َعن عاجًزا أَنه   القلب   فيجد   الغفران 

  بكَ  يتشبث   كهذا لشعور   تبًا... الرحيلَ  يؤلمه  

،  !؟... تريد   ماذَّا مدرًكا َغير   بحرص 

 

 على ود   بكل   نحرص   الذكرياَت، نصنع   نَحن -

، نوثقَها سعيدةً، تََكونَ  أنَّ    نعتري  أنَّ  دونَّ  بمحبة 

، أهميةً   أنَّ  إدراك   بغير   الكلماتَ  نخط   للقادم 

، األَمس ن   أنَّ  وَ  يزول    ت لكَ  تصبحَ  أنَّ  اليسر   م 
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، بمرور    قوتَها يزداد   كقبضة   الذكريات     الوقت 

  أَخشى أنا الواقع   في......أنفاسكَ  تفقد   َحتى

تداولةً  عملةً  األنَّ  أَصبح الخذلنَ  أنَّ  اخباركَ   .... م 

 

 

  بمثابة   له   َكان قلب ، يَد القلبَ  أَيفلت   عجبًا -

 ! ؟ ... الَوت ين

  محبوبه   بيد   بحرص    يتشبث   كمغناطيس   القلب  =  

 شبيًها يصبحَ  األَخر بالقلب   فإذَّا الحب ، قوة   بفعل  

 اتجاه   َكان كلَما الحب ، قوة   اشتدتَ  كلَما وَ  له ،

، يميل   َل  واحدًا، البعد   رغمَ  القلب  َولكنه   ألخر 

 للحب ، فاقدًا  كالخشب   الخذلن، بعد يصبح  

،   فال النيوترونات، الخشبَ  يفتقد   كَما لألمان 

ن القلبَ  يطمئنَ  ، م    البقاءَ  له   يقدر   َول جديد 

 .....!!!! بالقرب  

 

، في خير لَ  -   دونَّ  جرحكَ  تعمدَ  قلبًا بجوار   البقاء 

،   أجبركَ  تزوَل، َل   ندبةً   قلبكَ  بصميم   تركَ  كلل 
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ن م سرًعا، المغادرة   على  عليكَ  عابَ  ثمة م 

 خطؤه   جاهالً   لجرحَك، عابئ   َغير   الرحيَل،

ن ت باع سلعةً   قلبكَ   وكأنَّ   بحقَك،  فكرةً  أجل   م 

ينَما بشرائَها  الرغبةً  ي عاود ثم سخيفةً،   يدرك   ح 

 خيًرا كهذا، مكان    في يتشبث   لقلب   سحقًا قيمتَها،

  ل مكان   في البقاءَ  يأمل   ي هان، أنَّ  على الموتَ  له  

 ...!! في ه يقدر  

 

، قلبي تارًكا أرحلَ  لَم -   صفعةَ  َولكن بالداخل 

  على ت جبرني أنَّ   كفيلةً  َكانت َوجهي، في الباب  

،  ....... الموتَ  يَعني استرداده   َكان َوإنَّ  الرحيل 

 

 

ن البدءَ  تعمدت   - ،  م   َولكن الَماضي، تَناسي جديد 

  صورتكَ  َكانت أخطَها، كنت   صفحة   كل   في

  إنَّ  وَ  لي ، الراحةَ  تَأبي كأنكَ  وَ  عليَها، تنعكس  

 .... زائفةً  َكانت
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 ! ؟...الخذلن   يكن   َكيف -

ينَما=    م ستشفًا ظلًما، باإلعدام    قلبكَ  على يحكم   ح 

ن  عين   في فتجد   مشاعرَك،  َجميع موتَ  الحكم   م 

، نظرةَ  الغريب ، ، ألم    فإذَّا النجاةَ، لكَ  تأمل   قلق 

ن عمركَ  َوفني أحببَت، بَمن   الحكمَ  ينفذ   أجل ه ،  م 

 موت   على الذئبَ  أَيشفقَ  عجبت  .... بارد   بدم  

 ...!!! جوًعا لماتَ  فعل إنَّ  تاّللٰ  فريسته ،

 

؟ ذلكَ  روحي   كلفَ  َكم أَتعلم   -  َمازلتَ !... الثبات 

  الحميم   كثوران   ثائًرا  لقلب   كيفَ  بَعد، تدركَ  لَم

، ن يَكن أنَّ  البركانية    كجليد   الخارج   م 

 ....!!!بارد  

 

قتحًما الحنين   لكَ  جاءَ  إن - زَ  أسوارَك، م  ن فَعَزَّ  م 

ج بذكري   أزَرها م   بوقود    جرحكَ  تَأجَّ  .... ط غ يَانه 

 

  الحين   ذلكَ  في منه ، َمفر َل  أَمر البشرَ  م خالطة   -

، بعضَ  ظاهر   سيخدعكَ    الودَ  يظهرونَ  األشخاص 
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  فَسوف نواياه م، باطن   عن أَما علنًا، واإلكتراثَ 

 على تجبركَ  مدوية   بصفعة   مصحوبًا لكَ  تقدم  

ينَها غفلتَك، من اإلستيقاظ     لديه م األلم   أنَّ  ستعلم   ح 

 حسن   جزاءَ  عليَها الحصولَ  ي مكنكَ   متداولةً  عملةً 

 .. نواياكَ 

 

 على وَ  األلَم،  يتواجد   األيمن   الجانب   على -

 كأنها المعاناة ، ابتسامةَ  فتزداد   األيسر   الجانب  

نتصف   َعن أَما استقباله ، ي وجب عزيًزا ضيفًا   الم 

تحيًرا، بداخل ه فَقلبي ........ الفكر   م شتت م 

، المعاناة   تشبثَ  ويزداد   لحظات   ، باأللم    وَ  تقترب 

، ، على  قَلبي أَوشك حتَّى تقترب    بربكَ  اإلختناق 

 !!!! ؟.....الخالص   سبيل أَين

 

  جميع   ن قلَ  بعدَما أمرَها، تَناسى   كزهرة   وحيدةً  -

 ...أخر   لبستان   رفاقَها

 

 ! ؟..يوًما أتغفر -
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، أبد أَغفرَ  لن ّللاٰ  وَ   الفاصل   الحد َكانَ  َوإنَّ  الدهر 

ن نجاتَها َوبين بينَها،   لن.... َمغفرتي الهالك   م 

  لن   إربًا، تقطع عيناي   رأتَها إنَّ  تاّللٰ ....... أَغفرَ 

  قطً  رؤيةَ  يبكيه   الذي   هذا  قلبي شفقةً، منَها تجد  

  َل  ألجلَها، يئن   َولن   يتحرَك، لنَّ  يتألم ، صغيًرا

  بقدر   ألًما قلبَها عنَها،َوذاقَ  عفَا َول ّللٰا، سامحَها

، أمطرتَها دمعة   كل   بقدر  ..... عانيت   ما   عيناي 

، ل بقدر   لفقد    بمرارة   فيَها شعرت    ليلة   ك 

 حياً، مادمت   أَغفرَ  لن   أَنني  أخبركَ .... الحسرة  

 ! ؟.... مغفرةً  ينال   َكيف ومثلَها

 

ذفتَ  إنَّ  األنثى   ضرَّ  َما - ن   التاءَ  ح   َوصفَها، م 

َها، في التاءَ  َوف تحتَ   أنتَ  َماعذركَ  َولكن   تفخيم 

، كسرَ  أَتهوي   ؟.....بإضافتَها   وَهون الوعود 

 ...... رجولتكَ  َوهونَ  التاَء، ككسر   كلماتَك،

 

 - : شاحبة   بإبتسامة   وقالت للفضاء   نظرتَ  -
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، للمرة   أَنني ي ؤسفني ، لكَ  قلمي يخط   األلف   بعناية 

ن ، الوصول   قَبل اإلرسالَ  ي نهي ثمة   م   بلحظات 

 !؟....ملل   دونَّ  الردَ  تنتظر   مازلت   أنكَ  َوالعجيب  

 

 مرةً  لنعود   العالم ، هذا َعن   لنرحل   عنادً  كفاك   -

ن نله   َما القلبَ   يَكفي أَرواحنا، لمسكن   أ خرى    م 

  الباءَ  وَ  عليه م، يطلق   بشًرا طغيانه م، قسوة  

ن  محذوفةً  م م   ظاهرَها لقلوب   سحقًا...... نواياه 

 ......قاسيةً  صدمةً  َوباطنَها أ كذوبةً،

 

 بالقرب ، للبقاء   طلبًا  أبوابه م، طرقت   كلَما كنتَ  -

نشغلةً، أجدَها  العذَر، التمست   األلمَ  رغمَ  م 

ن عززت   َمن أنَّ  َوالعجيب   لم......شأنه م م 

ن زادو بل قلبي، أنينَ  يرحموا  موقده ، وقودَ  م 

، يَعيبوننا َواألنَّ    لقلوب   سحقًا بالرحيل 

 .......كهذه  
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  أن برهةً، التفكير   َعن   َعقلي يتوقفَ  أنَّ  أملت   -

، األمر   عناءَ  يترك   ذلتي ، يرحمَ    حساب   دونَّ  للقدر 

  وَوضع النتائَج، توقع   إستمرار خطوة ، كل  

  َولو الذاكرةَ  أفقد   أنَّ  أَملت  ........  األسبابَ 

، ، بعضَ  محو أستطيع   أنَّ  للحظات   األشخاص 

ن والبدءَ  ، دونَّ  جديد   م  ، دونَّ  ألم    أَرغب   مجازفة 

 الوحدة   تحتضن أنَّ  موطني ، إلى بالعودة  

  َكوني شعوري   َعن   بالتوقف   أرغب  .... أضلعي

 ....غريبةً 

 

  تَكن َل  ت لك الفترات   أنَّ  توثق    كلماتي   ستظل   -

  أَحسنا ضيوف   عابروَن، ألشخاص   سوي  

  َوإنَّ  أخالقه م، حسبَ  تقديره م َوَكان إستقباله م،

 ... الكثيرونَ  ماهيتَها يفتقد   َكان

 

 أنَّ  ستدرك   معدودة ، بدقائق   نوفَمبر نهايةَ  قَبل -

  فوهةَ  بداخل   تزال   لَ  أنكَ  الحق يقي، اإلعترفَ 

،   َولكنكَ  الهروب   على أوشكتَ  أنكَ  تَبدوا قَد األلم 

 .....مفقودةً  نجاتكَ  سبل   م حطًما، التفكيَر، مقيد  
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ينَما روحي   بريق   يَنطفئ لَم-   دَلو فوقه   س كبَ  ح 

ن ً  تاَلشي  َولكنه  .....األلم   م  ينَما كليا   عيناي   رأتَ  ح 

 الفاعلَ 

 

تسألً  األلم   أعتاب   على وقفت   - ن   -:م    يبث   لم 

 ! ؟... شكواه   القلب  

ني األلم   سئمَ  َوَل  جوابًا، القلب   نالَ  َل   ....م 

 

  تجعل   الَصغير، جسدَها تَعتلي التي   الرجفة   ت لكَ  -

، بصوت   تئن   قلبَها نبضاتَ    تعزف   َوكأنَها مكلوم 

  للحظات   رأسَها  تتوقف    لو تَتمنى الوجع ، لحنَ 

، عن ، التفكير   توغَّل   َعدم تأمل   المعاناة ، األلم 

ن   بأعماق َها  الخوف    ....جديد   م 

 

، بسالم   العيشَ  أرغب   -   َرحيلي ليكن   َوهدوء 

 ......باق   األثر    طيب   َويبقي سالماً، هادئاً،
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رة -   ماهيةَ  لوصف   دَاعي فاَل يدي ، في الَجم 

َها   حلكةَ  َوصف الشاطئ   على لوقف   فَكيف....ألم 

 !؟ ..التجربة   يَخ ض لَم إنَّ  القاع ،

 

  تَناسى  ي مكنني َل  كذلكَ  قَط، جميالً  أَنسي َل  -

 .... َوحيدًا األلم   معمعة   في تَركتني َمأساةً 

 

 الصمتَ  فوجدَ  التبريَر، كثرة   في األلم   كل   َوكان -

  بينًما له ، راحةً  الصمتَ  البعضَ  فظن له ، مالذًا

، الحديث   بين يتأرجح   قلبه   الواقع   في   والصمت 

  بمجرد   ي محي األثر   َكان إنَّ  الحديَث، فائدةَ  وما

  َغير   َوالقارئ  الرسائلَ  فائدة   ما!... ؟...اإلنتهاء

كترثًا،  !؟...الرد   َعدم يفضل   م 

تعبة أنا -  ! ؟ .. م 

ن=   !ماذَّا؟ م 

ن - ، كل   م  تعبة شئ  ن م  ن ذاتي ، م  ، كثرة   م    التفكير 

، تواصل اآللم   من بمزيد   الشعور   التخبط   .... الم 
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ن َكم أتعلم   ند  الوقوقَ  الم رهق   م  عينة   نقطة   ع    م 

، على قادر   َغير  أ خري، مرة   العودة   أو العبور 

 م جددًا، الزمن   بكَ  يعود   أنَّ  المرات    آلف   تَتمني

  ما فهم   في الجميع   يفشلَ  أنَّ  بألم   الشعور    أيمكنكَ 

، أنتَ    ثمنَ   تدفع   َولكنكَ  م ختلف أنكَ  َكم تدرك   عليه 

  سببَ   يكونَ  أنَّ  الشعور   أَي مكنكَ ... عنكَ  رغًما ذلكَ 

ً  بتسامتَك،ا ينَما أَيضاً، روحكَ  لندوب   سببا   ي بادر ح 

، الوقت   في بخذلن كَ  الجميع    أنَّ  فتأمل   ذاته 

، برفيق    أَحده م كفَ  يدكَ  تحتضنَ    ت نتشل أنَّ  ولين 

، من السقوط   قَبل روحكَ    ت فاجئ ولكنكَ  الهاوية 

ن السقوطَ  أنَّ  ن آلًما أقل الهاوية   م   َمن رؤية   م 

  يجب   خطر   وكأنكَ  َهكذا،  يدكَ  ي فلت أحببتَ 

 م رحب يعد   لم عالم   في منبوذاً  أصبحتَ  تفاديه ،

، بكَ   نهر   بمياه   أَشبه  األنَّ  عليه   أنتَ  َما بداخله 

ن الضمير   آفة    لتملَّك   نظراً  صفوَها، تَعكر  م 

  مالمحَ  يحتل   بالغضب   فإذَّا.....َحولَها  َمن نفوس  

 صالًحا تَعد لم أنَها شكواه م، تزداد   َوجهه م،

، بَعد  للشرب     على بالغ   ضرر   ذاتَّ  اآلنَّ

، تَانًا  بالشكوي   يستمرونَ  صحتهم    وهي َوظلًما، ب ه 

ن َكم....نواياه م  سوء    ضحيةَ  سوي   تَكن لم  م 
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ؤلم   ن َكم.....كت لكَ  مريضةَ  نفوسَ   م خالطة الم    م 

  أعماقَ  أنَّ  حين   في الصمتَ  تفضل   أنكَ  المؤلم  

  َعن   الجميع   يعجز    َمك بوت   بصوت    تستغيث   قلبكَ 

 بخير   َصاح، يا  بخير   ولَكني......له   اإلنصات  

  يوًما إشراقًا تسامتي  اب تزداد   َكيف نظر  ا كثيراً،

، بَعد   حتراقيا لهيبَ  التوهج   ذلكَ  يَكن وإنَّ  يوم 

ن    ....َمايرام   على فأَنا بَأس ل....الداخل   م 

 

تهدج ، بصوت   - ، َوقلب م  نفطر   -:قالتَ  م 

  م ؤذي  أَصبح شئ   كل   الم واصلةَ، ي مكنني َل _ 

 بشع   بشكل  

 

 بأعماق   الحزن   تغلغلَ  رغمَ  تقاوم   مازلتَ  -

  غروبَ  رغمَ   الشروقَ  تجيد   مازلتَ  فؤادَك،

 .... الم ستمر  شمسكَ 
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  في أَنا بينَما الغرَق، َوشك   على أَنني ظننت   -

قيد القاع ، في قابع   الواقع   ، م  ، م حطم التفكير   الفؤاد 

 ...مفقودًا َخاصتي النجاة   قارب  

 

 

ن    لكَ  خير   أحده م، يتفهمكَ  أنَّ  - .....  يحبكَ  أنَّ  م 

ن الَجد َوي  َما جبًرا  كنتَ  إذَّ  الحب   م   تبرير على م 

 ! ؟......كلمة   كل  

 

  يَفعلوا، لَم بألمكَ  الشعورَ  عليه م يستوجب   َمن   -

ن لتستيقظَ  حانَ  قَد الوقتَ  أنَّ  تظنَ  آل   غفلت َك، م 

ن   سوى  الموقد   بنيران   يشعر   أحد َل  أن لتدركَ    م 

  من حساباتكَ  َوأعد   الحماقة   عن   كف   يالمسَها،

ن هناكَ  جديد    .....حذفه م  عليكَ  يَجب م 

 

 

 ! ؟...أنتَ  َمن -
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  يد لمد   عادةً  صديق    م شتعل،  الخيبة   بألم   قلب  = 

  المنتصف   في هنَا تجدني َواألنَّ  ساعيًا، العون  

  هوايتي، تجهل   َمازلت َولكنكَ  بمفردي ، المظلم  

، ذاتكَ  تذكر    يمكنكَ   آل أكون؟ َمن تجهل     للحظات 

 عادةً؟ بالجميع   تكترث   كَما بَها، تكترث  

 

  يدًا تجد   لَم إنَّ  رحب ، بصدر   الرحيلَ  عانق   -

 ..... رحيلكَ  مانعةً  بإصرار   بكَ   تتشبث  

 ....!! األلمَ   ماهيةَ  ستعلم  -

ينَما  في سكين   وغزةَ  كألم    قلبكَ  دقات   تصبحَ  ح 

ه    ... ثانية   كل   مرور   مع صميم 

 

هدد - ، م  ستمراَر، أ واصل ولَكني   بالفناء   اإل 

ثَابَرة،   ربَما النهايات   أنَّ   أ يقن التَأقلم، م حاولة الم 

 ..... جديدة   لبداية   دَرب تَكن  

 

، أشعر   - ، َما  على لسَّت بالسوء   شئ   كل   يرام 

ن  أ عاني َضبابي،َوكأنني أصبحَ  ن جزًءا فقدان   م    م 



 

 • 78 

ن   صفحات   عدةَ  بترَ  ككتاب   الذاكرة ،   منتصف   م 

ن َوأخري   قصته ،  لذةَ  القارئ   نالَ  فاَل  نهايتَها، م 

،   في واقفًا.....التخمينَ  أَحقية له   كان َل  وَ  الفهم 

ن العودةَ  أَو اإلستكمال   على عاجًزا المنتصف    م 

 ....جديد  

 

 المعاناة   تعانقَها ضمةً، دواءه   كسر   كل   -

، بابَ  في غلقَ  بسكون َها،   جرح   نزيفَ  بإحتواء   ألم 

تمرد    ....م 

 

 اللياليَ  عاهدَ  قلب   على اللومَ  إلقاءَ  ي مكن َل  -

 عادةً  يئن   هو بينَما الرحيلَ  يأبي َكيف َوحيدًا،

  في ثغره ، على  البتسامةَ  تَتعالي!.... بمفرده ؟

ن  الخيبة   بألم    اشتعاله   َشظايا  تناثر   حين   ، م    حوله 

ن  وفاءً  أكثر األَد مع   ت لكَ  أنَّ  باّللٰ   َعهد َل  قلوب   م 

 ... لَها
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، معَ   حدودًا وضع   -  تستشعر   يجعلكَ  األخرين 

، الشعور   الراحةَ،   لعبور   كتأهبكَ  بالسكينة 

، اتباعكَ  الطريَق،  َويساًرا، يمينًا النظر   للقواعد 

ن ، ثمةَ  م  ،  سيتهمونكَ  َكم يهم   َل  العبور   بالغرور 

  أنكَ  تسجد   م سرًعا َوعبرتَ  تَتأنَّي، لَم فإنَّ 

 .... الندم   َمخالب   ب ينَ  م حاصًرا

 

ينَما -   على عازًما َوتقف    م جددًا، قوتكَ  تستعيد    ح 

،   قلوب   أوجه   في البابَ  تصفعَ  أنَّ  تَأكد المقاومة 

ً  للود   عادةً  َكانتَ   ...م صطنعتا

 

-  " ً   ت لكَ  توثيق   يزداد  "... يمر   شئ   كل   حتَما

ن بشئ   ممزوًجا العبارة     البسمة   تَعتلي ال مواساة ، م 

، كنز    بيده   يحمل   َكأنَّه القائلَ   شفتاي     سيوفر   ثمين 

 دونَّ  معناَها، لصدق   حروفَها يرسخ   أمنةً، حياةً  له  

، لضريبة    بعناية   النظرَ    أثرَ  أنَّ  تَناسى المرور 

ن ندبةً  يترك   العبور    بمجرد   تزوَل، أنَّ  الصعب   م 

ن   أبوابًا ت فتح ذكرَها إعادةَ  ، م   توصدَ  أنَّ  تَأبي األلم 
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ن جزًءا سلبًا يمر   شئ   كل  ....م جددًا نَا، م    أرواح 

 ..... المعتاد   دين ه   تسديد   على القلب   يعتاد   أنَّ  إلي

 

، َل   َمن   بيدي   لتشبث   أَهال لسَّت -  فَمن   يستحق 

 توصد   لنَّ  فأبوابه   عالمي ؛  عن الرحيل   في رغبَ 

 ... رحيله   مانعةً 

 

  القلبَ  ينبض   أَم!....؟ رحيلَها بَعد الروحَ  أَتعود -

؟ سكونه   بَعد باألمل     الفقدَ، يكن   َهكذا!... ألعوم 

 .... مجهولً  قاموسه   في الغدَ 

 

ؤذي  الفقد   شعور   -   صدمةً  َصاح، يَا  للغاية   م 

ينَما بتروي ، األلم   يرسمَها  ت خطئ لَم أنكَ  تدركَ  ح 

 ... الفهمَ 

 

ن   َوكان -   يَنشطر رأسه   يَكاد األَلم، فرط   م 

،   َكم يدركَ  لم أنه   حتي   الوعي ، مسلوبَ  نصفين 

  يَستكين، ألمه   لعلَ  الحائطَ  نَحو يده   بدفع قامَ  مرة  
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ن يجزمَ    الظلمة   حالكةَ  ليلةً  يَرى   لَم أنه   بعدَها م 

 ....كهذه  

 

، إلي يفتقر   قَلبي -   َعن   تحدثني فَال اإلحتواء 

،  ...م حتل   َوطن ظل في األمان 

 

ن سهواً   سقطتَ  زجاجة   كفتات   قَلبي-   يدي    م 

ؤذي  أَصبح منه   اإلقتراب   أحده م، ، م    فإياكَ  للغاية 

 ... َوالمحاولةَ 

 

 أرجاءه   يحتل   عقل   على لفظ   أثر تَعي َل  أَنتَ  -

،  ....أحرفه   األَلم   يرسخ   َوقلب   التفكير 

 

، شبكات   جدرانَها  يحتل   العقول   بعضَ  -   العنكوت 

، أرجاءَها يَملئ ا....اإلستخدام   قلة   أَثر الغبار    َكانه 

 ... للزينة   وضعَ  ديكوًرا
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، بطريقة   م ختلف - لفتة    م ؤذي   اإلختالفَ  َولكن  م 

 .....َصاح يَا كثيًرا

 

 

ينَما - ن قلبي تنشل   ليد   حاجة   في كنت ح  ، م   األلم 

 التي   ت لكَ  سوًءا،  األمرَ  تزيد    قلوب   هناكَ  َكانت

 ....  بخير   البقاءَ  لَها يوًما أملت  

 

 متبلدة   لقلوب   الفرصَ  َمنح سئمت    أَنني األَمر -

،   إبقاءَ  ت حسن َل   النفع   عديمةَ  َوعقول   الشعور 

 ... الودَ 

 

ة، حروف   على عيناكَ  تقعَ  أنَّ  ألًما األكثر -   كلم 

 يصدق   لم ولكن ه مرة ، ذاتَ  أَحدَهم لكَ  قَالها

 ... القولَ 
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 ! ؟ َمابكَ  أخبرني   َمايرام   على لسَّت أَنتَ   -

عاناة   تَحتلها بمالمح   إ ليَها نَظر   بنبرة   أَجابَها ثمَ  الم 

تألمة   صوت    - :م 

 كنت   ولَكن َعادتي ،  تَكن  لم مبكًرا نمتَ  باألمس  = 

، كثير   من بالهروب   أَرغب    التَفاصيل، التفكير 

قنع سبب   عن البحثَ  والنتائَج، األسبابَ  تَحليل   م 

  أَأستَحق!... الدرجة ؟ لت لكَ  َسئ أَنا هل لخذلني ،

 ! حقًا؟ ذلكَ 

يلتي،  هي   ت لكَ  ، ثبات   في ذَهبت   ح   أَكن   لم عميق 

ة، أَشعر   تَقريبًا، َساعات خمس   بَعد براح 

  والنصف   الثَانية الساعة   تمام   في استَيقظت  

جددًا النومَ  َحاولت صباًحا،   َجميع بَاءت ولَكن م 

، م حاولتي   ك وث  أَخشي   أَنا بالفشل   بمفردي ، الم 

 أَخشي   ولَكني   كثيًرا، لذلكَ  نَفسي َميل َرغم

عاودة   بَعض عقلي   يَنتاب م جددًا، اآللم   ت لكَ  م 

، أَبتسم  تَجعلني بَعضها الذكريات   ينَّ ينَّ  ح   أَخر وح 

  الت ي ت لكَ  ألًما واألَكثر قلبي ، بصميم   بوغزة   أَشعر  

قتنياتي، ضمن   من تَعد لام َكونها أَبتسم تَجعلني   م 

 الت ي الذكريات   ت لكَ   ذلكَ  من ألًما األَكثر الواقع   في
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  هنَا أَنا ن دوبه ، َمحو  للوقت   ي مكن ل دَائم أَثرَ  تَترك

، في الرغبةَ  َسجينَّ  الذكريات   م ستوطن   في   البكاء 

، ، اإلعتذار  ، الصمود  ، الندم    وَحيدًا، البقاء   الخذلن 

لحة الرغبة     م ستنقع في هنَا أَنا..... الرحيل   في الم 

 .... الم ستقبل اشراق   الَحاضر، صمود   الَماضي،

 

نه  عابَر، حلمَ  م جرد َكان - ي، ا ستَوَطنَ  ولك   َعالم 

، كسجن   أَصبحَ  نه الفرار   عن َعاجزة أَبَدي   .  م 

 

ةَ  من باكيًا، األرض   علي َسقطت -  َرفعت ثَمَّ

 - : قائلةً  للسماء   َوجهها

  أَتعدي  لنَّ  َكوني  حقيقةَ  علَمت   عندَما أَحزن لَم

  َصميم   دَاخل هنَا بوغزة   أشعر   َولكن ي العشريَن،

  َمن   يد   علي بحق   تَألمت   أَنني تَذكرت   كلَما قلب ي،

 .... أَحببت

 

 الذكرياَت، بمحو   عليكَ  جديدةً، بدايةً   لكَ  لتكن   -

تعلقات جميع   األشخاَص،   ذلكَ  في الماضي ، م 
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واصلة يمكنكَ  الحين     من إحذر   َولَكن التقدَم، م 

 ....محالَ  ل قاتلكَ  فهو الحنين  

 

 أَشد في أَحده م، ليل   ظلمةَ  ي ضئ نور   هي إنَما -

  رحيلَها أنَّ  يعلم   ل  أحمق   هو بينَما حلكةً، الليالي  

 ... أَخر ليل   ظلمةَ  َوتوهج   إنطفاءه ، يَعني

 

، قلةَ  رغمَ  البقاءَ  َضمان الم جاذفة ، -  اإلكترث 

، قائمةَ  ضمنَ  يصنف   ألمر   ن   الغباء    الم ؤسف م 

 ... زواله   بَعد الَشئ  قيمة   على التَعرف

 

واصلةَ  َمعني تَعي َل  حاولة   في الم    تظلَ  أنَّ  م 

،   بَعد تشعرَ  لَم..... الداخل   من هش   أنكَ  رغم ثابت 

، بألم     ف تَات َكوكبي ن، تصادم   ناتج    كأنكَ  اإلنتكاسة 

،  م ختلف كَ  شتاتَ  لملَمةَ  تحاول   األشكال    نفس 

  منكَ  بالقريب   َمر وكلَما جدوة ، دونَّ  م جددًا،

  لكالكَما، ألم   دَليل قدماه   دماءَ  أَثَر تترك   عابًرا،

 ....المعاناة روحكَ  تقيد   قَاسي، تَ أَصبح
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 - :  التوالي   على الثانية   للمرة   طعنه   قَبل أخبرته  

  ولَكن   انقاذَك، ي مكن العمق   بذلكَ  ليسَّ  جرحكَ  -

، حقيقةَ   ذلكَ  أَيخفي   يَدًا م صافحة أيمكنكَ  األلم 

، طالبًا أ خري     الثقةَ  استرَجاع أيمكنكَ  للسالم 

 إنَّ  َعزيزي  يا الحياةَ   تَكن َهكذا!..  م جددًا؟ بينكَما

 الهروب ،المتثال   التناسي ، على القدرةَ  لديكَ  َكان

،  يأبي جرحكَ  نزيفَ  عادةً  ستجد   العودة ، للحنين 

 الجرحَ  زادَ  كلَما  أَكثر تجاوزتَ  وَكلَما اإللتئاَم،

  للرحمة   يعلم   َل  لذئب   َستتحول بعدَها تعمقًا،

  َصنعتوا َمن   َولكنك م  السوء   بهذا لسَّت أَنا.....َسبيل

 .....أمامكَ  الَماثل  الشخص   ذلكَ 

، َعبر بمكالمة   حديثَها أنهتَ    تخبر   الهاتف 

 يفارق   فربَما سرًعا بأقصي   بالقدوم   اإلسعافَ 

ن   الحياةَ، أَحده م   ل َوهي َورحلَت، تركته ، ثمة   م 

ةً  تزال  ....جيدًا وجهَها  َمالمح ت خفي ملثَم 

 

، أحبَ  َكم لكَ  علمَ  ل -  أشد   في َكان حتي   القلب 

، لحظات   برًرا، يهفو   الخصام    ألمه   يَتناسي م 
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 علمَ  ل السالَم، طالبًا مجددًا يدكَ  َويصافح عنوةً،

، أفحمه   َكم لكَ   صورةً  سوي   تَكن لم  أنتَ  الخذلن 

، لشخصي   مزيفةً    َوافَت ه   فَقد عنه   أَما المفضل 

نذ الَمن ية    ...... بعيد   زمن   م 

 

، تصنعه   الذي   الحائل   ذلكَ  -  إَل  َماهو المسافات 

  َمن   أَما اخترقته ، شئتَ  إذَّ .... َهش َواهن، َخيط

، بَادر ه   السعي   من عجبَ  َل  بالرحيل   .. لتعزيز 

 

؟ في ترغب  !...ت ريد؟ َماذا -  ! الرحيل 

، على أجبركَ  لن ذلَك، لكَ    أجبركَ  لم كَما البقاء 

  الندمَ  أَنَّ  التأكد عليكَ  ولَكن المتاهة ، ت لكَ  بدء   على

  أوصدةَ، إنَّ  األبوابَ  وأنَّ  يوًما، لي   رفيقًا يَكن لم

 ..... أَبدا ت فتح فَلن

 

 !؟ الرحيل   في الخطب   َما -

رحبًا َغير   كنتَ  إذَّ    يوًما تَكن لم عالم   في بَك، م 

خالفة َعدم العودة ، ربَما لَه، تَنتمي   مساركَ  م 



 

 • 88 

، سبيلكَ  الَصحيح،   بَاءت بتجربة   بَأس ل  للخالص 

،  .... إذَّا لنَعد بالفشل 

 

ؤلًما اجباًرا َكنت  َولكنكَ  اختياًرا، تَكن لم -   م 

 للغاية  

 

 لربَما األخري َن،  على الحكم   في التمهلَ  علينَا -

ينَما األفكار   َخانتنا  ... مشوشةً  الرؤيةَ  َكانت ح 

 

ب -   تحرقه م حتي   َوانتظر   الجميع ، عن ظلكَ  أََحجَّ

لتهبة، الشمس   أشعة    منه م َوتنال   الم 

  اإلكتراث   على يَتهافَتونَ  جميعًا ستجده م.....قدًرا

 .... فيَحترقوا  تَنهار  أنَّ  خاشيةَ  بَك،

 

 !؟...اإلحتواءَ  َمعني قَلبي   يَعي َل  -

  مسمع   على ألحانه   تَتغني األَلسنة ، تردده   لفظ  

،  ...!! به   الشعور   ماهيةَ  القلب   يفقد   بينَما العقل 
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، أثر   ذاتَّ  الكلمات   بعض-  التوغَّل يمكنَها عميق 

 زادَ  كلَما عمقًا زادَ  كلَما حاد   كسكين   قلبَك، داخلَ 

ً  لذَّا..... األلم     ويبكيَها أحرف   يسعدَها  بقلوب   رفقا

 ..... أ خري 

 

  كلَما مسمعي ، على تردد   تزال   َل  جملةً  أتذكر   -

عاناة، كثرةَ  األلم ، زادَ    روحي   اليأس   أَصاب الم 

 ً ، مواصلتَها عائقا   لي   أحده م قول  أتذكر   للبقاء 

 -:  لَها ي رثي    حالة   في كنت   حينَما

  نفس   لتسبب  !....هذا؟ لتنال   ابنتي يا  َجنيتي َماذا -

 َهكذا  بإذائك   مريضة  

 

ن قسوةً  أَكثر بتعبير   تتفوه   -   بين  م 

، ت خبرني....شفتاَها   رحلةَ  أخوض   أَنني بإنفعال 

 ....!!! بعزم   الهروب  
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ن   لي   لَكان األلم   حقيقةَ  علمتَ  إنَّ  تاّللٰ   شفقتَها م 

  قواي   بكامل   أكن   لم إنَّ !... ؟ إذَّا َماذا نصيبًا،

نذ روحي   الموت   لحتضنَ  لفعلتَها،  العقليةَ   زمن م 

ن يدي   انتشلتَ  التي   اليد   ت لكَ  أمقت   بعيدًا،   ظلمت   م 

 لَما القدر   لي   قادَها صدفةً  بسيًطا حدثًا َكان المياه ،

نعت   ن   م    للغاية   خداع   المظهر  ! ؟ بسالم   الرحيل   م 

َها بعيدًا الجالسة   الصغيرة   الطفلة   ت لكَ    يسود   بمفرد 

، ظاهريًا عالمَها   بينَما النفسي، السالم   الصمت 

  وشك   على  موقوتةً  قنبلةً  ملحمةً، بداخلَها

،   أَكثر أَصبحتَ  كثيًرا، المعاناة   غيرتَها اإلنفجار 

 نبضات   تَكاد ليلة   كل   بينَما ابتسامةً، حديثًا، الناس  

، قلبَها عارضةً  دونَّ  تقابلَها تتوقف   َولكنَها م 

  فك   َعن تعجز   لغًزا حياتَها عادةً، توقعَها تخالف  

 مقصدَها، فهم   الجميع   يجهل   كلماتَها شفراتَها،

  فهمه   منه م تتوقع َما له م يظهر   الواقع   وفي

 .............. فَقط

  أَبدا، بقصد   لروح   بألم   ألَتسبب   يوًما أَكن   لَم صدقًا

  لي   يكن   لم وإنَّ   بشيع   بشكل    تأذي   قلبي   ولكن  

 ً  الحياة ، قيد   على لزاَما أنه   َوالعجيب  ....ذنبا
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ن    قلبي   نالَ  َما قدر   على صغيرة   ، م    بَما قوية   ألم 

،  أَنني صباح   كل لتمثيل   يَكفي   الحقيقة   في بخير 

، به   أشعر   َما لعكس   الكافيةَ  القدرةَ  لدي     بسهولة 

  قَاموسي يخط    لَم األلمَ   أ نَّ  للجميع   يخال   حتي  

 .... يوًما

، يحن   متي   أدري   َل    ت لكَ  أنَّ  أَيقن َولكن   الرحيل 

  َحتًما، سترحل    الغد   َصباح األنَّ  تتحدث   التي  

 .....!!  أ خري  شخصيةً  عنَها بدلً  ليحل  

ن   السئ الجانبَ  أتوقع   عادةً  أَنني األمر     الجميع   م 

 لمجرد   أحدًا كرهَ  ي مكنني  ل لذَّا تماًما، الجيدَ  كَما

 يكن   لَم األمر   ألنَّ  ربَما...َخذلني  

فاجئ  العدالةَ  بإقامة   فَقط األمر   يَنتهي......م 

 األمر   يَكن لَم إنَّ  بالتناسي   أَو اإلنتقام ، يقودَها

،   فال الكثيَر، انتباهي يلفت   ل فعادةً  يستحق 

ن   المزيد   تضيع    ي مكنني توقع، شئ   على الوقتَ  م    م 

 شرفَ  أنال   ل َولكن   لي ، بالنسبة    األهمية   قليلَ 

 أصل   حينَما مفقوداً، جزًءا ليزال   َطالَما التناسي  

ينَها  ....  للقانون   خضوًعا إ جباري  َسيكون ح 
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  ي بقي َوالقدر   تَشاء، َمن   تَهويَ  فالقلوب   عذًرا؛ -

 .... البقاءَ  له   أَراد َمن  

 

،  َهؤلء َغريب أَمره م -   لَمن   يَخضعون البشر 

  حقيقةَ   ي خفي وباطنًا علنًا، الودَ  يظهر   يَخدعه م،

  في يَطعنه م لَمن    الميل   كل يَميلون نَواياه ، سوء  

، تخفية، الَحقائق َماهية يَفتقرون ظهورهم    أَما الم 

 ي كافئ كثيًرا، ألمرهم   يكترث   ي قدرهم، َمن  

 تركَ  فيَها األلم   ي جيد  مدوية   بصفعة  

  أَشد َولقلوب   النفَع،  عديمة   لعقول   عجبًا....بصمته  

ن   قسوة    ...الحجارة   م 

 

 ! ؟ الرحيل   على أجبركَ  لم -

قتنياتَك، بدون   الرحيلَ  لكَ   يحقَ  ل َولَكن     عليكَ  م 

 ذكرياتَك، أحالمَك، جيدًا، أغراضكَ  بحزم  

نها،  أي   تَرك دونَّ  الَجميع أكذيبَك،   لكَ  يَعد فَلم م 

  على بكَ  م رحبا لسَّت أنتَ  هنَا، الوقت    منَ  متًسع

 .... اإلطالق  
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  رغبةَ  فكرةَ  لتَقبل اإلستعداد   أتم   على َكانت -

، الجميع   ، كنتَ  طالَما بالرحيل    َولكنكَ  بالجوار 

بكًرا، بالخذلن   بادرتَ   معَه م تحالفتَ  َوكأنكَ  م 

ها،   ت شابهن تَكن  لَم أَنَها ونسيتَ  إلنهيار 

ختلفة طلقًا،م    إليه   تَطمح َما فَهم يصعب   تماًما، م 

ن   مزيج   ذلَك، ت ظهر لم َطالَما ، عدة   م    شخصيات 

 غرابًا أَكثرهن َسيتحدث،  أَيهن مع ي حدد تعاملكَ 

، عن القسوةَ  ثوبَ  ترتدي   َمن   ت لكَ    َمجال ل قناعة 

ها،  في الرحمة   لحروف   ند قاموس   ل ق دومها ع 

، على إ حداهن تَجرء   رفي قها، العقلَ  َوحده  الحديث 

  الخاصَ  الهدوء   يخدعكَ  فسجينَها، الحنين   عن أَما

 العاصفةَ،  لبدء   استعدادَ  إل هو وما بَها،

  ي مكنهم فَقط الجميَع، تَنحي يَعني حضورَها

  بسهولة   لهدفَها بالوصول   لَها َكيف  التَطلع

 َكثرة أنَّ  تيقن   أ خري  َمجئ ي عاود....فائقة  

  على قادرة   َغير جعلتها حت ي ت غير الضغوطاتَ 

،  َهويتها على التعرف    تَدعم، ت ساند، الحقيقية 

  تَنسي ل هي يَستحق، ل َمن   دَعم ي مكنها ل ولَكن
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  بصمة   أي   إذَّا هنَا، تَكن الكبري   َوالمعضلة  

 إنَّ  َماذا..... األبد   إلي َستبقي  الجميع   َسيتركها

 يَأبي كارثةً ....لكَ  عدًوا الوحيد   جيشكَ  أَصبح

 بصامت   اإلستهان   َعدم َعلينا تَصورها، العقل  

  َسيكون به   الخاص   فالرد   بتروي ، للكالم   ينصت  

 ....صائبًا سهًما

 

  يظنَها العقل   َكان معضلةً، تجاوزنَا لقد  بالطبع   -

 .... رابحينَ  إعتدنَا كَما نحن وَها مَحال،

 َمجال فاَل َستنتهي، حتًما  رحلةً  العالم   َهذا -

 ... قدًما إمضي فقط للعتاب  

  ن قيم َمن   نَحن عائقًا، يوًما المسافات   تَكن   لم -

 الوصال   أَزر ن ضعف الحواجَز، َونَبني السدودَ،

 .....تزولَ  لن جروح    ندوبَ  بترك  

 

  من والَمزيد الَمزيد ألنال   السوء ، بهذَّا لسَّت أنا -

تكرر اآللم   ، يوًما أَكن   لَم ،ة  الم   لَم ولَكن أ عارض 

 ....لتحمل   القدرةَ  لدي   يَعد
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راجعة إلعادة   وجيزة ، لفترة   اإلبتعاد  -   الترتيبَ  م 

، القيامَ  عليكَ  ي ستوجب أَمر بكَ  الَخاص   َطالَما به 

  قدومكَ  ينتظر   َمن فهناكَ  ي ؤلمَك، باتَ  البقاءَ  أنَّ 

نتظار تَجعل فال بالهفة     الرحيلَ  عليكَ  يَطول، اإل 

 في بالمكوث   لكَ  فكيف للحنين   تكترث   ل م سرًعا،

، البقاءَ  صلحية   فترة   انتهتَ  منزل     كنتَ  لَقد بداخل 

  الترحيب   يخدعكَ  فاَل َوحسب، عابًرا ضيفًا

، المبالغ    .... الم تصنع واإلكتراث    فيه 

 

،الخاط َكسر المشاعَر، وتَزيفَ  إ يَاكم -  اقت حامَ  ر 

علقة،  تَركها ثم عنوةً، القلوبَ    كالزجاج   فالقلوب   م 

  َماهية ت درك تَكن لم إنَّ  كسره ، َجبر ي مكن ل

 فالحب   عنوانًا؛ لكَ  حروفه   تَجعل فال الحب  

  أشباهه م أَما الرجال    سوي   ي قدره ل ياَعزيزي 

 ......فاَل

 

عاًجا األَكثر الشئ   -  ..العالم   في إ ز 
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، ثلج   لوحَ  كونكَ  هو ن   أحترق   أنا بينَما بارد    م 

 الداخل  

 

، على فيَها أجبرت   مرة   كل   في -  كنت   الرحيل 

  دونَّ  أَبتعد كنت    َولكن ي احتضانَك، فى أَرغب

 لمسكنَها   َستعود الروحَ  أنَّ  علًما وداع ،

 

 

  َجميعه م َولكن   الجميع ، من قريب   أَنا -

 ... بالجوار   هنَا أَحد َل  أ نظر  ....َعابرونَ 

I'm close to everyone, but they all 

left me . 

See, nobody is here 

 

  الضجيجَ  خاشيةَ   الجحرَ  تَلزم  كالفئران   تَكن ل-

 بإستجماع   فعليكَ  الحديثَ  أردتَ  إذَّ  خارجه ،

ن   الطعن   أَما.....للمواجهة   شجاعتكَ    ل الخلف   م 
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ينَما الجبناء ، سوي    به   يستلذ     عقلكَ  ي ساور  ح 

،  المواجهةَ  فعليكَ  الشَك،   بتتبع   بأسَّ  فال باليقين 

شتبه خطواتَ  ، ثبات   حين    إلي به   الم    أو براءته 

  طالَما ا ت  هامه   لكَ  يَحق ل َولَكن ظنَك، صحة   ثباتَ 

 .... َمفقودةً  تَزال ل اآلدلة  

 

ن عشر   الثالث   -  فبراير   م 

دن حتلةً، القلب   م   رغمَ  األلم ، عليَها يستحوذ   م 

، حالكةَ  خاليةً، بعد   َعن   ظهورَها   أنَّ  تنتظر   الظلمة 

ن تتوهجَ  ، م   َل  تاّللٰ  سيفعل، عابًرا أظن   َول جديد 

ن  رأَها مكترثًا سوى  بَها يشعر    ....قلبه   نافذة م 

 

 .... مساءً  َعشر الثانية -

  أَكثر الوحدة   عناقَ  أنَّ   لتيقنَ  يَكفي، بَما  بشع   العالم  

ن   لطفًا  ....  النفاق   أرجاَءها  يحتل   قلوب   م 
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ن الرابعة   المرحلة   في بَك، مرحبًا  المغامرة ، م 

بهج   ألمر   الحد ، لذلكَ  وصولكَ    تغلبتَ  َكونكَ  لي ، م 
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 إرضاءَ  ت حاول َكونكَ  لنقلَ  أَو أَلمَك، على

، على للحصول   فضولَك،   كوبًا اصنع   األنَّ  المزيد 

ن ،  حلو َمذاق َوتذوق   الشاي ، م   الم طرزة الكلمات 

 ......بالحب  

 

ينَما ضحكاتَها، تَعالتَ  - نَّ  تذكرتَ  ح  ََ   جميعَ  أَ

  هباًء، ذهبتَ  المشاعر   نَفس تبادله   بأنَها تلميحاتَها،

ن  ينة   لتلكَ  تنتظر   بَها فإذَّا  بيدَها لتحملَها أمامَها، الق 

ينَما رأسه ، فوقَ  م ستقرةً    َمع يتحدث   َكان ح 

 ..... تحبه   أنَها أدركَ  فَقط الحينَ  ذلكَ  في أ خرى،

 

 أنفاسَها، وتيرة   على  المحافظةَ  ت حاول َكانت -

، قائلةً   - :التلمحات   مع معاناتَها   تَصف   بإبتسامة 

  َعن   أَتحدث   أَنني ظنَ  له ، قلمي خطَ  كلَما كنت  

،   أَصل َل  عابرةً، حروفًا قَلمي   يخط   حين   في أخر 

  الخطبَ  َما أَدري  لستَّ  أحدثه ، أَنني يظن   لَها

  لظنَ  اسمه ، حروفَ  قَلمي خطَ  إنَّ  تاّللَّ !... معه ؟

 ...  أَخر  شبيهً  له   أنَّ 
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  بدمائ ه   الملطخ    السكينةَ  تضع    َوهي تَبسمت   -

نه ، بالقرب    - : على تنص   عبارةً  تدون    وهي م 

  َولكن   التلمحاَت، يفهم   َل  أحمقًا، أظنه   كنت  _ 

  َحمقى،  سواء   حد   على َجميعه م أنَّ   م ؤخًرا علمت  

  ذلكَ  َولكن أَحده م،  ينقذكَ  أنَّ  أَمل األنَّ  لذَّا

  فعلت   أني فتظن   انقاذكَ  أَخشى أَنا، ليسَّ  الشخص  

  أَين تَتسأل   َل .... الحب   وليس الشفقة   بدافع   هذا

 يَاعزيزي   بجواركَ  سأدفنه    ألني! ؟..هو

 

  منكَ  قريبًا شخًصا رأيتَ  إنَّ   النفس   علم   في ي قال -

 األمرَ  يزداد   فربَما الحديَث، كثرةَ  فتجنبَ  حزينًا،

 متروًكا األمرَ  المواساة   سبل   كل   انتهتَ  إذَّا سوًءا،

 .... للعناق  

 

 فابتسمَ  أمره ، تَناسى تحاول   السماء   إلى نظرتَ  -

ينَما قلبَها،   الصفاء ، ذاكَ  بمثل    عيناه   أنَّ  تذكرتَ  ح 
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  خاطفةً  جميلةً، تظل   لَها الس ح ب احتاللَ  برغم  

 ... مجهود   دونَّ  للقلب  

 

 َكان رؤياكَ  قبلَ  ت لك، السكر   حبةَ  يشابه   قَلبي -

، َصعب صلبًا،   بقهوة   غريقًا األنَّ  َولكنه   اإلرضاء 

نفردًا،  بداخلَها يذوب   عيناَك،  فإذَّا تائًها، م 

 عقله ، لبَ  سلبةً   ب ه، تطيح    كالموج   بابتسامتكَ 

ن   الهدوءَ  رغمَ   نبضاته   تراقصَ   سببَ  يجهل    م 

  وبناءَ  خوفه ، رابطَ  كسركَ  ييقن    َولكن َحول ه ،

كَ  البقاءَ   طمأنينة   رابطَ    تَزيد أنَّ  وَ  إياكَ .... بجوار 

،  ... الحب   بنغم   َولنحيَا القرب   في زد   البعاد 

 

 َعقلي َكان بشدة ،  رؤيت ه   في رغبت   كلَما كنت   -

  مع تتقاطع   بخطوات ه   فإذَّا أمره ، تناسى ي حاول

َها في القلب   َعاني صدفة   في خطوي    ...انتظار 
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، أريده   - ، هين   يطرق   َل  الفراَق، يبغض   لين 

 له   العتاب   َكان األمر   عليه   حتَّمَ  َوإنَّ  باباً، للخصام  

 ! ؟..الفؤاد   نبضَ  أي   إعتادَ  كَما قلبي   ي نادي  سبيالً،

بتسًما، فَيجيبني ن   يحويه   َوما الفؤادَ  لك   م    حب   م 

،  ... اللقاء    َوشوق   َوشغف 

 

 - : قلبَها جدران    على عشقه   م رسًخا لَها قالَ  -

، فَكان بالحجاب ، أَحببتك  _    لقلبي   حياءك 

، ، حطابه   كالموقد  ، عشقك   تَكتفي؛ َولم أَحببتك 

  األمرَ  َكان إنَّ  تاّللٰ  جمالً، لجمالك   الخمار   فزادَ 

ن ألخفيتك   بيدي ،   بربك   متلصصةً، نظرة   كل  م 

،  راحةَ  َوينال   القلَب، يهدأ   َكيف  َوالغيرة   البال 

ن ب ه،  تفتك   بداخل ه  َوإنَّ  عابرةً، غريبًا نظرة   م 

 ..بالخطأ   َكانتَ 

ن   لحظةً  تَوقف     َعن   تختلف   هنَا الجولة   فضلَك، م 

نكَ  تحتاج   السابق     حروفَ  َمعني َعن   التنقيب   م 

غلفًا المعني ستجد   هيدرانجيا في َولكن   اسمَك،   م 

 ....بالحب  
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، هو َما كل   - ، م شع   نور   تَعني النون   بالطمأنينة 

، َعن أَما الحب ، نهج   على بالخطي   نطمئن     الواو 

نذ فهي  رسالةً  تبث   لقاءه ، في األولى الَوهلة م 

، َوداًعا تخبره   للقلب     خاتمةً  الراء   تأتي  وَ  للحزن 

   رؤياكَ  قَبل َوكان للحب ، القلب   رقَ  بقولَها

 ... يهابه  

 

 - :منة   َعن   قيلَ  -

  حروف   تألقَ  تماًما يشابه   دللَها لَها، عنوانًا الرقة  

  الحظ   حالفكَ  إنَّ   لكَ  تمنح   سعادة    تميمة   اسمَها،

  الودَ  تمنحكَ  محبةً  لَها،  قلبكَ  يميل   مرحةً  بلقيَاَها،

 كَما دعمكَ  ي مكنَها كسيف   حادةً  ولَكنَها عادةً،

  كَما عنوانه   يجذبكَ  ككتاب   هي    هدمَك، ي مكنها

  تعمقكَ  زادَ  وكلَما أرجاءه ، داخلَ  التنقل   يسعدكَ 

 ....النادية   الوردة   بت لكَ  ان ب هاركَ  زادَ 

 

 " فاطم.."فاطمة   -
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ينَما ،  بخط   اسمَها حروف   خط   على تقدم   ح    بارز 

  تشبثَها  حقَ  للنون   مانًحا الفاَء، بحذف   قلبكَ  فيبادر  

  نبرة ، على بالهمزة   كالهَما  تمسكَ   بشرط   بالميم  

  قلبكَ  مرآة بداخل    أنَها تجد   األلَف، كسر يتبعَهما

 ... آت   فالمراد   ا طَمئَن عنوانَها دعوةً 

 

 ....مودة -

 عيناَها ساعيةً، للودة   عادةً  كحاضرَها، ماضيَها

، رمًزا  عليكَ  تبخل   َل  نادرة ، كوردة   قلبَها للسالم 

حاولة  ولَكن عطرَها، بجميل    حصونَها، تَخطي م 

 ....أشواكَها جبَ  بداخل   الوقعَ  تَعني

 

 .. إسراء -

كَ  في تبث   اسمَها حروفَ  لحن    ترنيم     روح 

، الليل   حلكةَ  رغمَ  السكينةَ،   وجودَها القاسية 

،  نَّاموسَ  ي خالف ت اَلفًا الليل  عًا،  اخ    تحولً  َشاس 

ن   غريبًا، جيالً  كون ه   م   ليل   إلي مضَت،  آللم   س 

ه   لَؤ   ... الط مأنينةَ  تَم 
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 ....مي -

  بخفت ه ، العقولَ  يسلب   ف كاهي حس   ذاتَّ  مرحةً 

 يعهد   َحرفان ألحانه ، بسحر   القلوبَ  يأثر   صوتَها

ه    الميم   يجود   التألق، وجودهَما تشابًكا بوجود   م 

، بيدي   َها عنوانًا الرقةَ  أنَّ  ليرسخ   الياء   .... لقاموس 

 

 

 ... نهلة -

 عيناَها قدًرا،  الجمال   سيم   من أَخذتَ  َوكأنَها

 كالورد   رقيقةً  الحياء ، عنوانَها ط  يخ  قصةً  تروي  

ن   لي   يكونَ   آل بربك   خاطفةً،  ! ؟ نَهلةً   محبتك   م 

 

 ... ندي  

،  أبوابه   اإلشتياق   يدق   بعيناَها، م رحب قلبي    بلهفة 

، الورود   كإنتظار     الجفافَ  أصابَ  بعدَما  للمطر 

ود    بالغيوم   فإذَّا مدينته؛ ها عليه   تَج   ... بمياه 
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 ....مرام

بتغي   نيلَ  العقل   َومبتغي   محبوبه ، لقاءَ  القلب   م 

، سبلَ  ، التخبطَ  يَكن وإنَّ  النسيان   تزالَ  فاَل قدري 

 ....مائلةً  عشقك   لسجون   الروح  

 

 .... أمنية

  يتوق   أمنيةً  رفقتَها، لنيل    الجميع   يسعي   تميمةً 

هتدي  .....لتحقيقَها القلب     يطمئن   بيَها عقل   م 

 ....باله  

 

 .... همسة

  بي ،أينَما يتربص   كشبح   لقلبي   عشقك   احتالل  

،أنصت    العجز   روحي   يشوب   صوته ، لهمس   أَكن 

 ... النسيان   َعن عاجًزا عقلي   كَما....اإلبتعاد   عن

 

 ... خلود -
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 أَثر َوصفَها، في  التعبيرات   تَفني أَخاذ ، جمالَها

، نفسَها طيب    كالورد   رقيقةً  كمسمَها، خالدًا باق 

َها  عليكَ  تبخل   ل حنونةً،  ....بعبير 

 

 .... مني -

ن   األلم   سلبَ  بعدَما  روحكَ  يَعتلي   كأمل   هي     م 

،  بَعد ت حقق  أمنيةً  قدًرا، راحتكَ   تغير   م عجزةً  عناء 

ً  لصالحَك، األمور   مجري   ن   هنيئا   مناه ، نالَ  لم 

 .. بعيناك   الهيام   له   حقَ  لَمن  

 

 ... ملك -

، احتواء     لمَ  صغير   كمالك   طفولي   وجه   دافئ 

  برؤيا ه ،وتميل   عيناكَ  تقر   أسابيع، بضع   يَتعدي  

ه   للبقاء   نفسكَ   ..بجوار 

 

 ... شهد -
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  يجذبكَ  تفاصي لَها،  في الغوص   على ت رغمكَ 

، كل دواءَ  كلعسل   ترياقًا عيناَها دللَها،  عنيدةً  علة 

ن   قاسيةً  حنانَها رغمَ   ...ي عاديَها  لم 

 

 .... هدي 

  عيناك   صوب   في رأي   الصحراء   في كضال  

؛ دربَ  ه   فإذَّا الهدى    وقلبه   الهلع ، بَعد تستكين   بنفس 

 ..... تَاب عًا لخطاك  

 

 ... ياسمين

 معدودةً  دقائقَ  السحَر، بعيناَها يليق   متألقة ،

  هي   قلبَك، في محبتَها لتنمو   رؤياَها، بَعد تأخدَها

 .... فؤادكَ  أعماقَ  داخلَ  تزهر   فرحة   ريعان   گ

 

 .. أسماء -

  تحفر   القلب   في قدرَها، ويعز   شأنَها،  يسمو  

  موقدًا سكونَها،  ي غركَ  هادئةً  اسمَها، حروفَ 

  العكس   بمحبتَها، الحظ   حالفكَ   إنَّ  أجلك   من يتفاني  
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  الخوف   يشوبكَ  غضبَها حين   في تماًما

ن   واإلرتعاب    لجأ لمن   دائم   أمان  ....قلبَها قسوة   م 

  حسَها قاموسَها، داخلَ  ت ولد لمَ  كلمةً  الخسارة   لَها،

 .... عاطفتَها من نابعًا الفني

 

 ...ريم -

، بلون يَها غاردينيا كنقاء   نقيةً  ن مزيج   األبيض    م 

، البراءة     هينَ  ، أحرف   ثالث  اسمَها َوالجمال 

  في لتأتي   الراءَ  تأخير .... كالورد   لطيفًا النطقَ 

 األياَم، قسوة   عن يعبر   لفًظا الياء   حذف    مع النهاية

ن   طيفَها بحلول   أخرى  مرةً  الياءَ  إضافةَ  ثمة   م 

َها  يمر   مر   كل   أنَّ  يؤكد    ......بوجود 

 

 .... إسراء -

حلقةً  جاءتَ  باردة ،  هواء    كنسمة   لطفيةً    في م 

  شمس   شروقَ  شديدة ، حر    موجة   بَعد األفق  

 َوإضافة َوالسين،  األلفَ  حذفَ  تَعني ابتسامته ا،
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،  الراء   بين مكانًا ليأخذ   الخاءَ   بعد مؤكدةً  واأللف 

،  ...عيناَها سبيله   الرخاءَ  أنَّ  التعريف 

 

 ....ميار -

 هي  جميلةً  اسمَها، حروف   نطق   في حتى مميزةً 

، على شدةً   بوضع    أَو الياَء، بفتح    سواء    الياء 

  م سماَها تماًما تشابه   السكينةَ،  بداخلكَ   يبث   لقاءَها

 ليفسحَ  معَها، األلفَ  أََخذتًا الياَء، ت حذف بعدَما

 باأللف   معرفةً  المقدمةً  في القافَ  لقدوم   المجالَ 

،   َجميل َهادئ، تواجدَها أنَّ  تثبت   َوالالم 

 .....كالقمر  

 

 ... روفيدا -

، ألمان   منبع   هي   وَ  الراحةَ، وهبكَ  ي مكنَها دائم 

ن فريدةً  السكينة، ها م  ، نوع    تتسم   رقيقةً، كبروتس 

 رمًزا روحَها الثلج ،  كنقاء   نقيةً  كفريزي ا، بالبراءة  

 ..السعادة   معه    حلتَ  طيفَها، حلَ  أينَما للحب ،

 ... وفاء -
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، على ت وشك نادرة ، خصالَها  مميزةً، اإلنقراض 

  كغالديولوس   هي ساعيةً، العون   يدَ  لمد   عادةً 

، تتسم     لونَها يعبر   أيًضا، َوالجمال   باإلخالص 

  مميزة   كصفة   هي وتأخذه   اإلبداع ، على األصفر  

 .....لَها

 

 ...مَها -

بعثرةً، أحروفي   طلبَ  ي لبي َمن قلمي   يجد   ل م 

ت غاثةَ   سحر   وصف َها، َعن   عاجًزا كلماته ، اس 

  للهيام   قلبي   تَختار   كاتاتومبو، كصواعق   عيناَها

  مرور   بعد يوم   كل   كاتاتومبو تأثيرَ  ينتهي بَها،

، عشرة     َل  م ستمرةً  عيناَها سحر   َومفعول ساعات 

 .... أَبدا يَزول

 

 ....دعاء -

َها، مميزةً   بَعد لَك، ّللاٰ  ساقه   عوًضا بحضور 

؛ ن   تزهر   بروحكَ  فإذَّا عناء  ،  م   تَأبي جديد 

،عازًما اإلستسالمَ   ....اإلزدهار   على للذبول 
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 ....علياء

رتفعةً، كالسماء   هي     األنظار   َمحط  جذابةً، م 

  يشعركَ  لَها النَظر إليَها، الوصولَ  يصعب   عادةً،

،  بإلقاء   رغبتَ  فإذَّا عقلَك؛ لبَ  يسلب   بالطمأنينة 

 ... أولً  التحليقَ  إيجادَ  فعليكَ  قريب ؛ َعن   نظًرا

 

 .....منار -

تعب شتت القلب ، م  ، م    دربكَ  تخطو   التفكير 

َك، ن روحكَ  ينتشل   خافت   بضوء   فإذَّا بمفرد    م 

 قلبكَ  َوازداد شدةً، ازدادَ  اق تََربتَ  كلَما ظ ل متَها،

 .... َمنارتكَ  بلقاء   توهًجا

 

 ... ريوان -

  إليَها الوصولَ  يتتطلب   عالي ، شأن   ذَاتَّ  قيمةً،

ن المزيدَ  ، م  ن الَسعي هذه َومثل الجهد    أجل   م 

ي ل شرفًا بَها الظفرَ   ....عظيم   كل   سوي    به    يَحظ 
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 ... هبة -

 فاقدَ  طغيانه ، سجينَ   الحزَن، قلبكَ  يستشعر   جالًسا

، قلبكَ  يهفو   األمَل، ن بهبة    فإذَّا لفرحة    تمحو   ّللاٰ  م 

 ...ألم   كل   أثرَ 

 

 ... تسنيم -

  يحتضن   عيناَها،  بلقاء   الطمأنينة    روحكَ  تعانق  

شيًرا قلبكَ  الدفء   ،  م   قبل الباءَ  إضافةَ  للسكينة 

،   في تاءً  وضع   َمع والياءَ  النونَ  َوحذفَ  السين 

 ... تتبسمَ  أنَّ  بَها تخبركَ  دعوةً  المقدمة  

 

 ... مريم   َعن   أَما -

 شديدةَ  كوزموس، شوكول كندرة   نادرة   فَهي

  األَحمر بلون َها تتميز   حيث   تماًما، مثلَها الجمال  

  البني درجات   َوتجود للحب ، مميز   كتعبير   الداكن  

َها، ، كرمز   بظهور    ملجأ   بمثابة   أنَها يرسخ   لألمان 

 ....برودةً  الليالي أشد    في لقلبكَ 
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 .... سمر -

ن مزيج   اسمَها حروف   ، القوة   م    قويةً  َواللين 

، أَلمَها تواجه   ، بحذف   كالقمر   جميلةً  بثبات    السين 

 ... القافَ  َوإضافةَ 

 

 ...كريمان -

، سخي ةَ  عطاء َها، يفيض   كالنهر   عظيمةً   المشاعر 

 ....خصالَها بطيب   قلبكَ  جرحَ  تَحتوي  

 

 ...رنا -

  جميلة   بعشق َها، قَلبي َوا كتَفَي بوصف َها، قَلمي حارَ 

تَصرتَ  هي    َهذه على اسمَها حروف   َواخ 

 

 ...سارة -

  شفاءً  هواَها قلبَك، عرش   فوقَ  يتربَّع   عشقَها

 ....السرور   َعن   ابتسامتَهما تعلنَ   عيناَها لندوبه ،
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 .... نادين -

، ريعانَ  قلبكَ  بأعماق   ت نبَّت شفتَها بسمة    األمل 

 يَصعب جذابًا تميزَها اكتراثَها، بكثرة   ترويَها

ن الفرارَ  عليكَ   ....بحبَها   الوقوعَ  م 

 

 ... نور -

ة ، دعمكَ  ي مكنَها متضاد     ينير   تواجدَها بسهولة 

ن يَتفاني موقدًا دربَك، حلكةَ    َويشتعل أجلَك،  م 

كَ  بشدة    ....بالخطأ  بادرتَ  إنَّ  لهدم 

 

 ... بسملة -

  بسمتَها، شجنكَ  سجونَ   يحطم   رقتَها، روحكَ  يأثر  

تألقةً،  الفرحة   تالألة   طيفَها حلَ  أينَما   َل  إذَّا م 

ن   عجبَ    ميزة   المحبة   غرامَها، في الوقوع   م 

 ...بَها تمتاز  

 

 ... عبير -
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 رؤيتَها، نظركَ  يريح  ....نفاذًا عطرَها كوردة   هي  

  تمنحكَ  بسقياَها، تسعد   لقربَها،  نفسكَ  وتميل  

  تنزف   وتجعلَها روحَك، جروحَ  تضمد   األماَن،

 ....ذكرَها نسيانَ   م حاولةَ  حينَ  في بشدة  

 

 ... رغدة -

  تهوي   تجعلكَ  عيناَها، بجمال   األمل    يتشبث  

 تمتاز   بجوارَها، البقاء   في رغبةً  المواصلةَ 

بادرة قلبَك، احتواء   على بقدرتَها   بدعمَك، الم 

  اإلستسالم   على قلبَها محبة   سطو   سيجبركَ  حتًما

.... 

 

 .. سلمى -

، ماء   كنقاء   نقية     سالًما بجابنَها البقاءَ  المطر 

 ....السعادةَ  مانحكَ  روحكَ  بداخل   يَتغلغل  

 

 ... حنان-
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 بابًا، للقب   طارقًا بالشوق   فإذَّا القلَب، عشقَها يأثر  

  َواجدًا الصبرَ  معني  به   ييقنَ  درًسا، منه   يَتلقي

 ... سبيالً  الفوز   لدرب  

 

 ... هنا -

ن بَها   كجمال   جميلةً  أفضلَها، األخالق   خصال   م 

، لتعمقَ  قلبكَ  َمال عنوانه ، جذبكَ  كتاب    بداخله 

  بدء   َعن تعلن   اسمَها لحروف   الهمزةَ  إضافةَ 

 ... الهناء   عنوانَها يخط   رحلةً 

 

 ...جهاد -

ن تنبعث   قوتَها ، روحَها م  ن ت كافح المقاومة   أجل   م 

تخطيةً  تقاوم   اإلزدهاَر،   َمتي   تدرك   حاجًزا،  كل   م 

 إعالنَ  َموعد يَحن َومتي   المواجهةَ، يمكنَها

 ...اإلنتصارَ 
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 .. جيهان -

، كسكون   هادئةً  ن مزيج   الليل  ، القسوة   م    واللين 

  حذف   بجمالَها، تسحركَ  حياةً  حبَها في الوقوع  

م   أخر جانبًا رؤيةَ  يعني الياءَ   باألناقة   يَتس 

، ن   البعضَ  يشوبه   واإلكتراث    طموحةً  المثابرة ، م 

 ....ألهدافَها الوصولَ  كيفيةَ  تجيد  

 

 ... ندي  -

، بكل   تجود   الندي ، الورد   كجمال   جميلةً   جميل 

ً  إليَها النظرَ  تهوي    تجعلكَ  َها، َعن   دونا   َكأن غير 

 ....فؤادكَ  أعماقَ  يحتل    سحًرا عبيرَها

 

 ... إيمان -

يًا، القلب   يقطعَها جولةً  ن   رشفةً  نيلَ  يأمل   َساع    م 

ف قًا  النظر   بَها يجود   عيناَها، قهوة   ش    وتيرة    على م 

، لعنةَ  عليه   حلَ  بَعدَما اضطرابًا تزداد   قلب     العشق 

  بابًا يفتح   بالقلب    فإذَّا اسمَها، حروف   فَتَبعثرتَ 
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، ، الياءَ  َويحذف   لأللف    تَكن َل  أنَها يجزم   بعزم 

 ....  أمان   سوي  للروح  

 

 سماح  -

  مقطوعة   في الحب ، لحن   على األحرف   كتراقص  

  بعيناَها يليق   عشقًا، القلوب   بَها تهيم   نادرة  

  ذا َمن بهَما، سوي   الجمالَ  يليق    َوَل  الكبرياءَ 

 الودَ، فيهَما لعشقهَما، أسيًرا  يقعَ   َول يلقاهَما؟

 .... ألم   كل   ترياقَ  منهَما َوالود  
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 قدَم...  شاءَ  َمتى الحب  

 األفعال   َولكن   ي رى، الحبَ   َوَل  تَفى، الكلمات   َل  -

 ... أحبك   أني هللا ويشهد    المحبةَ، توثقَ 
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راج أنير   ل كيفَ  -   بحد   النور َوأنا  ظلمتَك، س 

  اللقاي   بسطو   قلبكَ  سيظل    متي   إلى تَتسأل   ذاته ،

 قلبَك، لهيب   أشعل   أَل لي  َكيف عجبت   مأثوًرا،

 ....... نور وأَنا

 

َك، قلبي يَتشبث   ل َكيف منَك، جبًاع -  حفاًظا بيد 

، على  في يفرط   القلبَ  أنَّ  تظن   وفاء ، َوأنا الوعد 

   على قادر   غير القلبَ  أَتظن   نفسه ، تكمل   روح  

، بعد   على َكان  َوإنَّ !.... محبوبه ؟ معرفةَ   أميال 

 ! م خطئًا؟ ألستَّ 

، عن أنتَ   بعيدًا  .... للقلب   النبضَ   بمثابة   العين 

 

،  خاطري   في يَجول   -  عقلى   على يتردد   تساؤل 

 َعن يعجز   أنَّ  قَلبي، مث ل  أحبكَ  لقلب   َكيف عادةً،

ن قلبكَ  غيث   ، م   أرًضا المطر   يغيث   كَما األلم 

  األملَ  قلبكَ  بجوف    أزهر    آل لي َكيف!... قاحلةً؟

ن ، م    الرخاَء، تَعني راًء، اسمي بداية   َوأنا جديد 

  جرحكَ  أَضمد   َل  َكيف  مودةً، تَعني ميًما ونهايته  

،  ...ريهام   وأنا برفق 
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  تتعمد   إسراء ، َوأنا  بقلب َك، حبي يسري   َل  يفكَ  -

، رغمَ  البعدَ، ، يهفو    َوالقلب   اإلشتياق    ذا َمن   للقاء 

؟  أَلم يَهوي   بقلب   يغرم     بكَ  قلبي َولكن!....الفراق 

تيًما، ً  م    يشتت   ألخر   َويحن   عشقًا، يَأبى لقلب   تبا

  تَخشى أَم!... البوَح؟ تَخشي أَمازلتَ  أتسأل   فكره ،

 ........بعشقكَ  قلبي بفوز   اإلعتراف

 

نكَ  عجبت   -   قلبي وَ  ذلتَك، أَغفرَ  آَل  لي    كيفَ  م 

  قلبكَ  وَ  جفنًا، لي   يغمض   كيفَ  رقيقًا، كالوند  

شتاقًا، لقاء   للهفة    َعن يَتغاضى آل  للقلب   كيفَ  م 

 ..........سماح   َوأنا ويسامَح، خطأَك،

 

 القلب ، حنانَ  فيض    بكثرةَ   روحكَ  أتغمد   َل  َكيف -

، وأَنا  بثَ   ي مكنني كثيًرا، أولياندر أشابه   الحنان 

  خيانةَ  َولكن   عالمَك، بداخل   بالسكينة   الشعورَ 

 َوطالَما َغضبي،  سموم   بداخل   تقحمكَ  عهدي،

قدًرا لقلبي   أنتَ    لكَ  يفيض   آل له   كيفَ  م 

 ....... شوقًا
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، بقلب    أصطفيك   َل  َكيف - تيم  ، م   َوأنا عاشق 

  بالقرب    وجودك    أَنتقي آل لي   َكيفَ  م صطفى،

 ....... تسكن   م حبوبَها بلقاء   الروحَ  وَ  مني ،

 

 سجل   داخل   في ذكراك   يخلد   آل للعقل   َكيف

ن أَأخد  آل لي   َكيف خالد ، َوأنا القلب ،   اسمي م 

  ثابتًا، صارًما، عيناك   سطوَ  أَمامَ  وأَبقي نصيبًا،

ني  يلزم   كجاردينيا، أَنت   م ستسلًما، لسطوهَما َولك 

 ..السعادةَ  وجودك  

ن   تتعجب  =   يفوز َل  َكيف بربكَ  قلبَك، استسالم   م 

 ....فائزة   َوأنا بعشق َك، قَلبي

 

 

، كل   لكَ  أهب   َل  َكيف -  أتسأل   منة ، َوأنا جميل 

 ...... الحبَ  بدفء   يزهر   قلبي غيرَك، َمن لغير  
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ن تَنال َل  َكيف -   أ خبركَ  مودةً، َوأنا  الودَ، قلبي   م 

تسالةً، مقدمات   دونَّ    تميمة   على حصولكَ  أَبعد م 

ط   عاقالً  أَنَّ  تظن   نادرة ، حب     لي   فَكيف فيَها، ي فَر 

 ؟ .....بتركَ 

 

 

، بلهفة   عالمكَ  أمتلك   آل لي   َكيف -   يشوبَها شوق 

، أملَ  ، َوأنا لقاء    بكل   أدعمكَ  آل لي   َكيف جيهان 

ميزةً  ككاليندول، َوأنا قوة ،  رغمَ  التأقلمَ  ي مكنني م 

 ........ البقاءَ  صعوبةَ 

 

؟ َوأنا  شوقًا، لي    قلبكَ  يئن   ل َكيف - ! ......  الحنين 

  قلبكَ  يعهد   أَلم هينًا، الحب   في الوقوعَ  تَحسب

، لهفةَ   القلبَ   في ه يساور   ليالً،  ! ؟...تعهدَ  أَلم لقاء 

  ل رؤياه   فرصةَ  ككادوبول قلبي وَ  اللقاي   تأمل  

  تعلم   فعليكَ  أضعتَها إنَّ  واحدةً، مرةً  سوى   تَأتي

 .....!!!!! اإلنتظارَ  يَكن َكيف
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  َوأنا  ببسمة   نهاركَ   أعطر   أَل لي    كيفَ  أتسأل   -

بهجةً، كالسمسق   ، يتملكه   أنَّ   لقلبكَ  َكيف م   الحزن 

  على قادرةً  َغير أكون وَ  َوجهَك،  العبوسَ  يحتل   وَ 

 .....يَاسمين َوأنا بداخلكَ  السعادةَ  نثر  
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  بَعض   بمحبة   أ هديكَ  هيدرانجيا، رحلةَ  نهاية   في

،  ... قلبكَ  لظلمة   رفيقًا تَكن لعلَها الكلمات 

 

 ! ؟...بقلبي   الم كوث له   يحق   َمن   أتسأل   -

 ! ؟.... َمن   أَتدري = 

 ! ؟...  َمن   -
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  يهتم   لحزنَك،  يكترث    الذي   الشخص   ذلكَ = 

 ثغره    البسمة   تعتلي    ألمَك، يؤلمه   يومَك، بتفاصيل  

َك، في ، َمن   يَكن َهكذا فرح    لديكَ  َكان إنَّ  يستحق 

  في فألمكَ  َوالعودةَ؛ إياكَ  م سرًعا، فغادر   ذلكَ  َغير

 يخدعكَ  ل اليوم، ألمكَ  ضعفَ  َسيكون الغد  

،  .....إذًا الرحيلَ   عليكَ  َصاح يا الحنين 

 

 األثر   حلكة   مضَت، بألم    العبء   دونَّ  لنمضي   -

 ....إشرقًا أكثر لونًا  إضافةَ  ي مكننا َولكن ت محي، ل

 

ن   تعز   لَم إنَّ   - ن تنتظر   فاَل َوترفعه ،  شأنكَ  م    م 

  ت لكَ  لترعرع   تماًما  مشابهً  األمر   يفعَل، أنَّ  أحد  

  جيدًا،  التشبثَ  تجيد   تَكن لَم إنَّ  الصغيرة ، الشجيرة  

َها مع لسقطتَ   ...َحتًما بالعمر    تقدم 

 

 تحملَ  ضرورةَ  يحتم   ل ف ضول ي، شخًصا  َكونكَ  -

ل   أوقات   فهناكَ  كلمات َك، سخفَ   قدرَ  ف يها يَج 

 .... كثيًرا الصمت  
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 كل   تميل   اإلكتراَث، تعشق   عزيزي   يَا  َحواء   -

، إلى الميل     َما غير   إلى يهفو   قلبَها بينَما العناد 

  في لكَ  الشديد   بمقتَها تخبركَ  عادةً، لكَ  تظهره  

 عشقًا  بكَ  يهيم   قلبَها أنَّ  حين  

 

، حروفَها تَنَاسقَتَ  عبارة   -  معناَها أَثر بعناية 

كَ   ...قارئ   كل   صميم   في ألم   وصمةَ  يتر 

 

 ....!!!  عابرونَ  فالجميع   َوالتعلق، إياكَ  -

 

  المسيَر، أ كمل   ثَّم برهةً، أَتوقف   أًتألم ، أَيًضا أَنا -

 جيدًا درًسا  سوي   تَكن   َل  الهزيمةَ  أَنَّ  أ يقن  

 .... للفوز  
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ن   التبللَ  عنكَ  يحجب   بمظلتكَ  بحرص   تشبثكَ  -  م 

،  تزهر   يجعلكَ  األمل    خطي   إتباعَ  كذلكَ  المطر 

ن   ، كثرةَ  رغمَ  جديد   م    َطالَما َستصل   َحت ًما الذبول 

  فالجبر   أَبشر بداخلَك، األمل   ريعانَ  زرعَ  تجيد  

 ....َمحال َل  آت  

 

 

 .... َصاح يا  أوصيكَ  -

، إنَّ    َوجاء عنَك، روحي   طيف   َوغابَ  رحلت 

تلهفاً، لقلبكَ  الحنين     بدعوة ؛ اإلشتياقَ  فغلف   م 

نتظًرا قبري   في أَكن   فعساي    دَعنا دعواَك،  م 

، علي نحافظ   ني لكَ  العهد    منكَ  َولي   دعوةً  م 

قدًرا رحيلي َكان َوإنَّ  دعوةً،   تَنسي فالَ  قبلكَ  م 

، عهدكَ   ....  رسالتكَ   لي   ستصل   َحتًما معي 

 

 أو صريًحا، تكونَ  أنَّ  بينَ  شاسعًا فرقًا ي وجد -

  علينَا يستوجب   األحيان   بعض   في وقًحا، تكونَ 

 رأيكَ  عنَ  أَما الحقيقة ، تلكَ  َكانت وإنَّ  الصمتَ 
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راعيًا تكونَ   أنَّ  فتعلم   الشخصي     به   احتفظ   أو م 

 ..... أَفضل لنفسكَ 

 

 - : أنت    إليك   -

 

 أَمطرتَ  بعدَما ذبولَها، بَعد ورد   أَزَهرتَ  َكم

يَشتَها، قسوةَ  رغمَ  ميَاَهَها، بفيض   السماء    َمع 

  المواصلةَ، كيفيةَ   أيقنتَ  َولكنها البقاَء، صعوبةَ 

، أفقَ  فوقَ  الليل   حلَ  فإنَّ   األمل   وباتَ  عالمك 

تخفيًا،   عليك   َولكن قريبًا،  الشروق   َسيأتي َحتًما م 

 ... باليقن  

 

، المالمح   - ، تتغير    والشخصية   األسلوب 

 ً  ..... فالَ  المبادئ  أَما....أيضا

 

 .....!!! إذَّا فتَناسي النسيانَ  تدركَ  لم إن   -
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 ....تَذكر -

ما ، إ تيَان   كثَرَ  َمه  ف  تَدَّ   و العواص    َهب وب إ ش 

  خ ضوًعا الجبال   تَن حنيَ  أَن   الصعب   من الرياح ،

 ...لَها

 

، في يَكمن عادةً  -  نَكن لم جديدةً، بدايةَ  النهايات 

  ليَمحو   ّللٰا، عوض َويأتيكَ  نَتألم، لم إنَّ  لنَرها

 قلبكَ  ندوبَ 

 

ن   التمكنَ  الحزن   َحاول إنَّ    بالتغلب    قلبَك،فعليكَ  م 

 .... بالجبر   بيقي نكَ  عليه  
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  َسيبقى جميعًا، الحب   رسائل   انتهتَ  َوإنَّ  حتَّي 

  تقطعتَ  َوإنَّ  بَعد، ي وصفَ  لَم قَلبي في حبكَ  مقدارَ 

 م خلًصا سيظل   كهيدرانجيا فَقلبي الوصال   سبلَ 

 تَكفي  ل ربَما أ حبكَ ....لكَ 

 

 ّللٰا  بحمد   تمَ 


