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 اء إلى؛إهد

إلى من غابت بجسدها عن الدنيا وظلت بروحها من فارقت الحياة ولم تفارق ذهني لحظة، 

من ستظل   كابدت األيام وقاست اآلآلم لنصير ما نحن اآلن، إلىبنا تحيا، إلى من نبتها و

اسأل هللا أن أكون لوالدي يوما مثلما    تشبه ببعض منها،تمنيت أن أ، إلى من طلة عمريب

 .كانت لي

 .؛ وهي أهال لذلك بإذن هللاالفاتحة، والدعاء بالرحمة والمغفرة والجنة  كمنسأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منه  فال  الهواء،  انقطع  حيث  الفضاء،  في  علق  حديثًا، مشتعل  تبغ من  تتطاير  ثقيل  دخانك 

  العودة  عليك  يستحيل  الطرق؛ بعض هكذا...  جديد من  تبغ عاد منه  وال  للسماء، تصاعد

            فيها  اإلكمال  حيث األمل  وينقطع  منها،

 

 

 

 . عجاف  سنين  بعد المطر سقوط  يشبه  مجيئِك؛

 . اليهود قبل من لمعتقل  الشمس  ظهور  يشبه

 . غزة على الحصار فرض  أثناء الخبز كسرة   إيجاد  يشبه

  حتى   تائهة، وظلت ،  تبخرت ماء كحبات.....  أنا فعدت بكِ   اصطدمت   حتى ،  تائهًا  كنت

 . جديد  من  تروي  ماء  قطرات  فعادت  بسحابة، اصطدمت

 

 

 .أعلمك  ال وأنا  منك، أخشى

   نفسه،  يرهق الذي  ذاك...    المعتاد المألوف، تكون أن  أخشى   مثلهم، تكون أن أخشى

 يمارس الذي  ذاك  المعتاد، الشرقي ذاك  يصبح ثم  لوجهته،  يصل حتى  ويأتي ويروح

 .تملكها وكأنه  واهماله،   سلطته،

 أخشى ،  المألوف  أخشى   فأنا  مثلهم، أريدك فال...  مألوفة  لست فأنا ،  معتادًا  مألوفًا  أريدك ال

 !هكذا تكن فال  المعتاد،

 

 

 

  الذين أولئك  ويزيدون، يوميًا  القرآن  من  اجزاء ثالث على  يحافظون الذين أتأمل  كنت

  لذمهم يستمعون  الذين   جسدهم،ب  ما رغم  الليل ويقيمون  يومهم،  عناء  رغم للفجر  يستقيظون

 يبكون  المفروضة غير للصالة يهرعون  الذين أولئك...  عراك بال يمضون ثم  فيبتسمون،

 !تفعلوها؟ كيف! اصبركم  ما اقول و  الصالحون،  أولئك...  شكواهم  ويثبون

   هللا،  بحبل  تتشبث  بها  خطوات...    أبدًا بعدها  تعود ولن  تخطوها،  خطوات  أنها ادركت لكن

 . خطوات فقط... عبادتك  قبل   إسالم، خلقك يكون  خطوات...  هللا فيها يضيعك لن  خطوات

 .  منهم تكون  حتى  تشبث  إحداهن  في  كنت فربما  فتشبث



 

  معاركه، كل في فانتصر  والموت،  ، الهزيمة فيه  يبتغي  حرب دخل  خاو، كمقاتل

 !سأُهزم؟  تظنني فهل  حظي،  فهكذا.....  وتكرم

 

 

 

  لحليب  الرضيع  كهروع للصالة، هرع  طهارته،  يشوب و صفوه،  يعكر  شيء، قلبه مس  كلما

 . ويسكن  ليهدأ،   أمه

 

 

 

 

  أتى حتى بمائها فظلت  قوتها، يماثل  ريح   عليها  يهب لم  ولكن  ماء،  امتلئت كسحابة وهي

    ،  نضبت  أنهار وتمليء  عطشت،  أرض لتروي الجمال من تحمل بما   ففاضت ،  يماثلها من

 . وقفت جداول  سيروتُ 

 

 

 

  أُرهق، حتى وحلق، فحلق  ماء، أرضه  فأصبحت    السماء، إلى  أرض  من حلق كطائر

  لي وكنت  الغرق،  من النجاة لي  فكنت  أنت، لي لحت  كما  الماء، وسط جزيرة له فالحت

 .الموت دنو بعد الحياة

 

 

 

 

 مستندًا  ساقك على وقم  سالمته،  ببقايا قلبك عتمة وأنر  ،  المفتتة  بأناملك روحك  فتات  لملم

 .المبعثرة نفسك سوى ينقذك فلن  حاول، ثم  حاول،  ثم وحاول  المحطمة، ذراعيك على

 

 

 



 

 هناك هذا رغم ولكن  ألحد، شًرا  تتمنى  وال  أحد،  تبغض  وال أحد، على تحقد ال أنك  صحيح

  تبغض  ال ألنك يبغضوك  تخيل... إليه هو  الوصول بعيد الداخلي،  لسالمك  يبغضك، من

 .الداخلي  لسالمك!....  أحد

 !!!تخيل

 

 

 

 

... رفاهيتها  ظالم في  وتتعذب سجادها، وسير على وتتألم  المعصية، قصر في  تتخبط  ستظل

  إال راحة فال  أدائها، ومشقة  رملها،   وخشونة الطاعة،  كهف في إال الراحة تجد لن ولكنك

 " ليعبدون إال  واإلنس الجن  خلقت  وما"  لها ُخلقنا فنحن بها،

 

 

 

 

 

 

 

 أول وفي  الخاص، عطره زجاجة بالخطأ مالبسي على سُكبت  لنسيانه، محاولة أول في

  هو  كما  بجواري،  عالقًا  ليظل  خلعها،  ورفضت   بها،  تشبثت  عليها،  من  إلزالته  محاولة

 .بقلبي  محفور

 

 

 

 

  فغضضت"  معتوهة يا  األلم  أتشتاقين" موبًخا  حالي  فقال   إليه، نفسي  اشتاقت  رأيته،  ولما

 . أعانقه ال  كي  بعضي،  بعضي يساند بجواره ومررت بصري،

 

 



 

 

 والعين  أنصرم،  وما والعمر   أولج،  وما والصدر علق،  وما والعقل  أخفى،  وما  القلب ولك

 .  المحيط  الضجيج كل  رغم... إليك...  لك....  واحتفاظها  والذاكرة  وشوقها،

 

 

 

 

  صفعة على  نستيقظ ولكننا   الهاوية، في  نقع ال  كي  حولنا،  ما  عبثية  اثبات نحاول  عبثًا

 .والعين  القلب وتُدمي  نخشى، فيما تُسقطنا  الواقع

الهيئة   -كما هو باٍد لنا  -جلست بين يدي تقول ' حرت في صدقة في يدي أن أقدمها لفقير

  '!تقولين في هذا؟خوفا أن أعينه على التسول وعدم البحث عن عمل، فماذا 

إلا آفات عظيمة؛ آفة   تلقفت كفيها بين كفي مطمئنة، وقلت " لا يدفع المرء للتسول 

الفقر فهي عظيمة؛ كاسرة للنفس، ومبلية للعزة، وغصة في الحلق، وشوكة في الظهر؛ 

وأما الآفة الأخرى فهي الكسل؛ وتلك هي  .فهذا بحق الإسلام علينا واجبًا الإعطاء لنقيه هذا

أم الفقر ومبنته وهي الأخرى داهية عظيمة؛ فالفقر ينتهي بالمال، وأما تلك فلا تنتهي أبدًا 

مهما امتلك من المال يبدده بكسله، وهي مجلب للشر، وهذه كل نفٍد يأخذه من الناس 

وآفة الجشع وتلك أمهم جميًعا؛ إن وجدت في نفس أهلكتها لا جدل؛ فلا  .يكن عليه وزر

ي يكفيه ولا منصب يطمئنه ولا دولته تأويه. أما ما أود قوله مختصًرا فقر يرضيه ولا غن

أن نعطي كل هؤلاء؛الجشع والكسول والفقير فإنا لا نعطيهم هم، وإنما نعطي طاعة هلل، 

ولكن طاعة هلل؛ مثلا حينما يكون والدَِك قاسيين الطبع،   -فاهلل غني  -وليس نعطي هللا

فلا تردي سائلا  .هذا لأجل هللا وليس لأجلهم، وهكذافإنما  مافأنِت حينما تطيعين أمره

باسم "هلل" فالمؤمن يخدع باهلل، ولا ترهقين نفسك بالتفكير في هذا وذاك فإنما فعلك 

  ......  ...... .فلا تردي سائلا .خالصا هلل، وتلك الآفات واجب سدها مهما كان

 

مؤذي قبل أن يمد يده والمؤذي لا يليق به سوى الإشفاق وليس كرهه أو بغضه؛ فال -

يكن قد أكل أذاه قلبه أولا فدفعه لهذا، المؤذي مُهْلَك من نفسه قبل أن   بسوء لبشر 

أو خادميهم على  يهلك غيره، فلا بشر سوي صالح يضر دابة على أرض من بشر 

ما دفعه لسوئه شيء سوى   -فوهللا-قبل أن تبغض ذاك المؤذي أشفق عليه  .الأرض

 خوائه الداخلي، وطالما كان الإنسان يسعى للتوازن فيعوض الخواء الداخلي 

 

  ......  ...... .شغال بالناس والسوء إليهم. اشفق على ذاك المريض قبل أن تلومهلانبا -

يزي أبية؛ لا أرضى أن يشاركني أحد - مسكني فيك، فإما قلب انفرد به وحدي،  وأنا يا عز

يده أصلا يده قصًرا تشاركني  .وإلا لا أر يده غرفة لا يشاركني أحد شق نافذة، ولا أر أنا أر

 ......  ...... .إحداهن فيه قيد أنملة. إما لي وحدي، وإلا تولى عني فلا حاجة لي



 

، وبك متكفل، لا يليق بهذا القلب أن يحزن؛ اترك هذا الحزن لرب خلقك من عدم  -

  ......  ...... .كفاك .واترك رحي القوة، وزمام الأمور ليدبرها، وتوكل، وفي الخير امض
 

لا يمكنك المرور عليها دون تعلٍّق، لا يمكنك المرور مرور الكرام، يستحيل أن تهمس  -

والوجدان ولو أن تْعلّق بالرأس  -بلا وٍع منها-ليست مميزة، ولكنها تجيد  .دون إيقاعك

 ......  ...... .للحظات بالعمر، لتكن ذكرى كلما تذكرتها تبسمت
 

 .رويدًا رويدًا تسلل لقلبي، كتسلل الزهر بين شقوق الصخر باعًثا الحياة له من جديد  -

......  ......  
 

القدس في الحليب من أمهاتهم، وضلال اليهود كوجبة تعينهم   إسلاميةولقن بنوك  -

يخه كعمد يقيمهم في الدنيا، وادفع بهم  على إكمال الحياة، وعزة الإسلام وعظم تار

لحمل الدين كدفعك لهم لقوت يقيهم من الهلاك. واتق هللا فيهم واحسن إسلامهم؛  

  ......  ....... فالعباد صرعى من قلة الدين، وسفه العقول، وتفه الشباب
 

  ......  ...... .واسق رهب قلبك بالقرآن؛ تأمن -
 

أكثر من خذلانِك لي   عطر يؤلم أنفيقد ألمني  :كتبت إليه تسأله كم فراقها مؤلم؟ فرد -

 ......  ...... !وقت الحاجة. أدركِت كيف كان فراقِك؟
 

تغوص في النوم، وقلبك لا وإنك لن تبلغ مراتب الُعلّى في الدنيا والمُلك فيها؛ إلا أن   -

مراتب العلى هي أن تكن خفيف النفس، صفّي الروح لا يعكر  .يحمل من دابة سوء

بالك شيء؛ تلك مراتب الملك. ولو كان الملوك بصفاء الروح؛ لكان المصطفى على 

  ......  ...... .رأسهم الدرة الوسطى، فبنبيّك تأسى
 

  .فدين المرء رافًعا  &*قف بدينك مفتخًرا -
 

  .عند هللا الإسلام  &*وكفى بالأديان أن الدين

فبدينك اغنتمت   &*فلا بثقال الدنيا تعبأ .أنه هلل موحدًا  &*وحسب المسلم من الدنيا

  .الياقوت

  .كان له كالماء  &*والإسلام مهما رمي بالجمر

  .فاصبح للحق فاروق  &*للرسول يقتله  ىفعمر غد

  .فجلس بين يديه سيف مسلول  &*وخالد وقف بأحد يهزمه

  .فيوم التلاِق لن يكن فائز سواك  &*دينك ليس هين لتستهن

  ......  ...... .إلا المؤمن؛ ادخلها بسلام &*والمرء يوم الدين وجل

 

يخ ألم لا يضاهيه ألم للمسلمين،   - مؤلم خذلانك كخذلان الكوفة للحسين؛ ليورث التار

  ......  ...... .ا يضاهيه ألموهكذا قلبي يورث لسالكيه بعدك ألم ل



 

إلا لقدومك وقربك -  ......  ...... .ومر على قلبي مروًرا يغير نبضه وخفقه؛ فلا يخفق 
 

يقول " ما عدت للبيت يومًا؛ غداة أو عشيًا إلا وهرولت تستقبلني كالمنتصر أو ربما    -

فتذكرت أنها  كابنها المدلل، وليس أبيها. واليوم دخلت البيت فلم يشعر بي أحد؛  

 ......  ...... .تزوجت، ليحظى بتدليلها وروحها رجل آخر، ولي أنا ما تبقى من فراغها
 

بربك ستأتي نفسك يوم التلاقي  !وبعضهم لا ينتظر تحطيم من المحيط بل يفعل هو  -

تشتكيَّك للخالق، فارحم.... فارحم نفسك قبل الناس، فلا تقد النار تحرق نفسك بدلًا أن 

  ......  ...... .وشتان بين معاتبة للنفس، وجلد لهاتدّفئها. 
 

 .صادقني أولا، وكن سندًا لا يميل، ثم سكنًا لا يضيق بي أبدًا؛ أهرب من العالم إليك -

......  ......  
 

 ......  ...... .أعاده طموحه للقمم مخدومًا  &*إّن الَطموَح إْن سقط مهدومًا -
 

الأعداء، وأنا أهمس بها في صلاتي. أنا بعيدة عن حمل وهي تصنفني في قائمة   -

  ......  ...... .السوء تجاه أحد بُعد النجم من أنامل البشر
 

عظم الخلاف بيننا فتشاجرنا، حتى بكيت؛ فألمت دموع قلب صديقي أكثر من ألم  -

  ......  ...... !بربك أيُعوض ببشر أو ملك حتى؟ .خذلاني له
 

  ......  ...... .كطلب عفو من القبرِ   &*الزهادِ وإتيان الشيء بعد  -
 

 # .ولمَ هو؟ رأيته من أهلى لأول وهلة. ألّفه قلبي حينما وقعت عيني عليه -

 

 

لم  .عشت يتيمًا خمسة عشر عامًا، وما شعرت باليتم إلا ساعة دفنها، وأنا ابن خمسين -

  ......  ...... .تكن لي زوًجا فقط، بل عائلة كاملة

ح وأعضاء. حزن باٍد بالقلب قبل خاوية  - أنا، مفتتة، مشتتة، أقبل على الهاوية بجوار

ج، ونفس تبغى الفناء، والدنيا تهشم كل  الملمح، وجسد محطم من الداخل قبل الخار

  ......  ...... .قوة نحاول تبنيها

ميع  اعتدهم، وخذ الج .لا تكن روتينيًا؛ تخشى الفراق، وتتألم للخذلان، وتدمي من الهوان -

فترات، واخلص للجميع، وساند كل عابر بحياتك، ولكن كف عن التعلق، خالق الجميع 

بخلق حسن، ولكن لا تتعلق فُتفتطر فتدمي وتتألم، وتقين أن لا أحد دائم سوى أهلك، 

وربما صديق أحبك في هللا. كف عن الروتينة، كف عن التعلق بكل عابر بحياتك، كف 

  ......  ...... .لأجل مضغة في يسار أضلعك

 



أتدري الأحسن خاتمة؟ الأكثر صفاءً ونقاءً للقلب يا صديقي؛ لعظم المجهود المبذول  -

  ......  ...... .لنفض غبار القلب أول بأول
 

رويدًا رويدًا ُتضيق نافذة الدنيا عليك مع كل بغض في القلب لأحد، وضيق من الآخر،   -

عين ولكن بالقلب، فكم مبصر  وغضب من ثالث، وربما حقد لرابع؛ نحن لا نرى بال

دع عن القلب ما يضيقه، واقبل على الدنيا بسلام، فعند هللا   !أعمى، وكم كفيف بصير

  ......  ...... .الثواب والعقاب
 

لا حاجة للكلام أمامه، ولا كثيًرا من التوضيح، ولا دفاًعا عن النفس، ولا  =لمَ هو؟  -

يًرا للخطأ؛ فقط ينظرني فيعلم ما  يحتج القلب، وما يؤرق النفس، وهذه أعظم تبر

  ......  ...... .النعم فيه، وإن كان بالعيوب مليء
 

  ......  ...... .والحب يظهر في خضام الخصام، دون ذلك هباء منثور أُخرجت فيه الطاقة -
 

واتبع فلول هزائمك وعثراتك وواجهها، ولا تدعها تجتمع عليك حتى تهلكك، فالجميع  -

واجه صغير   .ن لم يبدها، والجميع كُسر بعض منه وإن أجاد إخفائهلديه هزائم وإ

  ......  ...... .الهزائم؛ فرب عصفور خّرب مقمور
 

فما فائدة جنان ونعيم  .وجهنم الحياة جوارك، تلطف قلبي عما يفعل نعيم غيرك -

يد جهنم حياة، ونعيم يُّغرق القلب؛ فالقلب  إن  مغضةيحفني وقلبي في جحيم؟! أر

  ...... .طهر؛ طابت الحياة وأنعمت، وجوارك يُطيب القلب ولو كنت في جهنمطاب و

......  
 

كنا هنا أصدقاء حتى حلت لعنة الحب بيننا، فصارحنا، فانتهينا بقوانين الحب  -

 ......  ...... .نا هناوالمشاعر. ليتنا زلنا أصدقاء.... ليتنا ظلّ
 

  ......  ...... .وربما الهرولة من البشر إليهثمة شخص تحلو معه الحماقات والعبث،   -
 

وحزم أمتعتك، وولي للماضي ظهرك، وخض معي دربًا جديدًا، نتحمل مشاقه سويا،  -

 ......  ...... .ونقتسم حلوه مًعا
 

يخ الإسلامي بما لا �� - ٢٥أشياء يجب فعلها قبل ال - التوغل في حياة الصحابة والتار

يخ  حفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء .�� - إسلامي خالصةيقل عن عشرة كتب تار

�� - حفظ مئة حديث، ويا حبذا لو بالتفسير �� - بالتجويد والقراءة الصحيحة

 المداوة على البقرة، ويا حبذا لو أقترنت بآل عمران �� - الحصول على تفوق دراسي

نذ دخول امتهان مهنة تدر دخل لا بأس به م �� - المحافظة على ورد قرآني�� - 

ج، ولكن أعني تحديد  ج، ولا معضلة إذ كان بعد التخر الجامعة، وليس بعد التخر

يد أن تكون المحافظة على خمسة أسماء للدعاء لهم في  �� - مهنتك، وماذا تر

تعلم لغة جديدة  �� - طلب العلم الشرعي ولو كنت تنزف دما �� - صلاتك وأذكارك

التسامح والصفح وغض الطرف عمن  �� - المحافظة على ورد ذكر�� - وإتقانها



يك الحياة �� - اعتزال ما يؤذيك �� - ألمك وضرك إدراك   �� - حسن اختيار شر

الاهتمام  �� - مصداقتك لذاتك واعتذارك لها والصفح عما بدر منها �� - قيمة ذاتك

تدريب ذاتك  �� - بذاتك وبهيئتك والحرص على حسن مظهرك مهما بلغت مشاغلك

نهاية؛ ربك ثم نفسك ثم شريك حياة سوي  �� ة من القلب لخير الجميععلى الغبط

ية تراعي هللا في إصلاحهم ثم الناس وعلى الدنيا السلام   ......  ...... .ثم ذر

 

؛ ولكني لا  -اليس غرور   -ولتعلم أني خير في حياة القريب والغريب، والمسلم وغيره  -

أهرول ألملم نفسي إذ ما أؤذيت، ولا أحرك أؤذي روح، ولا أؤلم جسد، ولا أفسد لحظة. 

أنا أضحيت أستمتع بقدرتي على   .لأحد -مع قدرتي لإفحام قدرهم بدعاء -لساني بسوء

الصفح والمسامحة لكل عابر على روحي، أنا أتباهى بنضوجي وصفحي، ونقاء صدري  

يرة، وأناجي هللا أن تظل هكذا، و  أنا أتعالى بنقاء سر يُلحق بها من كل ما يشوب البشر، 

  ......  ...... !ألست خير هكذا؟ .علني
 

تأكد يا رفيق إن جواري خير لك، فعلى ما يبدو أنك لا تهتم لذاتك، وتقدم على الهاوية   -

إقدام الجائع على شهي الطعام، ولا تعلم أن دعائي جوار دعاء أمك يصارعان سوء  

  ......  ...... .أباليقدرك، وحماقة اندفاعك، وإن بدوت لك هاجرة أو لا 
 

ولست قوية كما تظن، ولكني قوية لجوارك، قوية لأنك هنا، قوية لعضد مستندًا  -

  ......  ...... .عليك، وما كان قبلك إلا تصنًعا لها
 

  ......  ...... .وللأفعال لسان بليغ يُوصل المقام بلا حروف -
 

ل، وحماقة تضيف للوقت أحيانا التعقل في بعض الأمور يُفقدها معناها، فرب ارتجا -

  ......  ...... .نكهة لا يفعلها التعقل
 

  ......  ...... !فما تظن أنك فاعل بي؟ .وإني لأركل العالم بنص وحروف لخلف ظهري -
 

كان كالموِقع بين أبواه ليفترقا؛ رغبة في الانتقام من إحداهما، ولا يعلم أنه أول  -

ين؛ كان يوقر في قلبي إهلا كًا رغبة في العقاب لي؛ ولم يعلم أنه الضائعين والخاسر

  ......  ...... .أول من سأُعاقب حينما يتعلم القلب كيف يُهْلِك
 

 ......  ...... .وبعضهم يمتلك من النعم الآلاف، ويحسدك على الواحدة ملك يمينك -
 

الأرض لتكن أنت   - وسقوطك ليس نهاية العالم، قم وقاتل من جديد، فآدم عصى لينزل 

محمد صلى هللا عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس، فقم وقاتل من جديد، من أمة 

نهاية هي البقاء في ظرف لا ترضاه، قم وقاتل من الوغير بيدك ما لا يهواه قلبك، ف

 ......  ...... .جديد
 



ومهما بلغت من قيمة؛ ستظل عطية أباك، وحروف أمك، وضمة أخاك؛ كفيلة أن    -

يح هموم الدنيا مجتمعة من   ......  ...... .قلبك تز
 

يرتك وعلانيتك فوز لا يدركه فوز آخر، فتمسك بهما إن امتلكتهما، واسعى   - ولنقاء سر

 ......  ...... .إليهما إن لم تكن في جنتهما تحيا
 

أبنيتي! للجميع حماقات؛ يُغفر بعضها، وبعضها لا يُغتفر، ولكن الحياة تسير مهما   -

للأمس، واقبلي على الحاضر؛ فبلا حماقة الأمس، وما  صار، فكفي عن الندب، والندم 

  ......  ...... .لكل شيء رسوم، ورسوم النضح؛ ارتكاب الحماقات .نضحتي اليوم
 

إلا لذكرى جميلة، وحتى وإن أُتيحت له فرصة العودة للحاضر، فلا  - وبعضهم لا يصلح 

  ......  ...... .يصلح سوى لذكرى
 

بأسه؛   -  ......  ...... .أن يخفق فرًحا واضطرابًا بهمٍس منكوعجبي! لقلب قوي يُخشى 
 

فارتعدت سمائي، وأُمطرنا حبًا.   -لا يعكر صفو القلب شيء-أقبل علّي ونحن جلوس   -

  ......  ...... .بربك لجوارك خضب أرضي بعدما قحلت
 

  ......  ...... .على اليوم؛ كأنه الميلاد &ودع الأمس بألمِه، واقبل  -
 

يبا، لينا، فتملك ما لم يفلح أحد أن يمتلكلم يكن سوى  -   ...... .بسيًطا في كل شيء، قر

......  
 

يزي المتفلسف؛ ذاك الذي ما نصحته حتي هجم على؛ أن كف أيها الشيخ، أن اجلب  - عز

يزي! دينك أمرك أن إذا ُنصحت أو ُنهيت عن   -الذي لا تعرف عنه شيء -لي الدليل، عز

أو حتى من لا ملة له؛ وجب عليك الأخذ بنصحه، منكر من قبل يهودي أو نصراني، 

يزي! فكف عن الفلسفة   .والانتهاء عن المنكر؛ ما دام دينك أمرك بهذا وأنا مسلم عز

  ......  ...... .كي لا ُتهلك
 

وإنه ليحزنني أن الرغبة في إلغاء نوع من الفحش الموسيقي؛ يثير فيكم ما لم يُثار  -

ر للهجوم، أو ذم رموز الدين، يحزنني أن يحدث بالسب للدين مثلا، أو تعرض الأزه

ج في النفوس للأثم، ولا يحدث للحق ج والمر أن  .الهر أن لعنة هللا على الظالمين..... 

أن لعنة هللا على ضعف النفوس   ......  ...... .لعنة هللا على ما وصلنا إليه..... 
 

نظرتها بعدما  تذكرته فحزنت؛ فهرولت لقلمي أبثه شكواي بقصيدة شعر، وحينما -

تبًا! حتى قلمي  .أنتهيت؛ كانت غزل فيه، وحبًا له، وشوًقا لعطره، وتألمًا من فراقه

  ......  ...... !خانني، ألم يكفي خيانة العين بالدموع، والقلب بالحنين؟
 



كان الجمع حولي يحسدونني عليه، ووحدي كنت لا أراه سوى نقمة؛ كان سيء اختيار   -

الحاجة لشد عضدي به، ويعود حينما أجيد الاعتماد على نفسي الوقت؛ يتركني حين 

  ......  ...... !فما فائدة مقبرة وأنا رفات وتراب؟ .والتخطي

 

 

  تهكًما  البعض  لبعضهما  فينظرا... اشتاق  ال  أني وقلبي  أهتم،  ال  أني لعقلي أصرخ -

 على  قادًرا  القهوة ارتشافه  صوت أن  يهمسا...  أعبث أني  بعضهما مع  يتفقا  وسخرية،

  ابتسامته أن  اآلالف،  بين  من يُميز عطره أن...  النسيان  محاولة في قضيتها  سنين بعثرة

 بالكِ   فما   بذكره،  تُفتت  روحك أن وقتها، من تشرق لم التي  لحياتِك، إشراقة تزال ال

 أمامِك؟ بحضوره

 الغلبة؟  ستكون  أليكما  قائمة  حرب كانت  قبل  ومن ،  تتفقا اآلن أ  الجهالء، أيها صمتًا

 .  عنيدة يا إليه تؤدي الطرق كل ألن: واحد  بصوت  وهمسا  ثانية،  تهكما

 

 

 

 

 ابنها  هيبة سلب... حياتها في رجل كل  هيبة  لسلب العاشقة  المرأة تلك أمر  دوًما  يشغلني -

  مغزاها  ما"   الست زوج"   عليه  فيُطلق  زوجها  هيبة  وسلب" أمه ابن"   عليه  فيُطلق...  

 لهذا؟  يدفعها  ما  هذا، في

  وقدرها؟  قيمتها تزداد وابنها  زوجها  بهيبة أن تعلم أال...  أدري  ال حقًا

 العكس  كان وإن  حتى  الناس،  أمام  وولدها زوجها  هيبة  إظهار  والعقل،  النضوج فمن

  الرجل على  المرأة كيان غىط  فإن  كيان،  والمرأة  كيان،  للرجل شرقيون فنحن  بالبيت،

  ويبخس  قيمتها،  يدني  بل  قيمة، يعطيها ال  فهذا... الرجل  قبل  والمرأة  كليهما،  استحقرنا

 . قدرها

 "  النفس في الثقةقلة و  الذات، ونقص  النفسي، السواء عدم"  إال  لها  تفسير أجد  ال حقًا

 

 

 

 

 



  أنها. بذكرياتها طرق  في  وبعثرته روحي فتات من بقى ما اقتالع على أقسمت  كأنها -

 . الفراق وصفعة اللقاء أمان  حيث...  عام  ألف  بعمر األلم  حيث ديسمبر، ليالي أحدى

 

 ففراقها   عنها،  البحث....  روحي فتات ألملم الشوراع في بالركض الرغبة  يداهمني -

  ستبحث"   قولها صفعة  تأتيني ولكن  مثلها، عن  البحث  أحاول...  تبعثره  ذكرياتها  فتته،

  حياتك، في الجيد  كنت ولكني   فريدة،  ألنني  ليس... شبيهتي تجد ولن  وعام، عام ألف

  اركض اركض... وجه أتم على بواجبها القائمة  كنت...إليك التقربك في المثلى  كنت

 .  القسوة من  علمتني  بما ألمي سننهي  تأتيني وحينما  تجدني، ولكني  وعام، عام ألف

 

 

 

  فقم،  الحياة،  في  يقاتل  لبقائه  سبب يراك أحدهم سًرا،  منطفأ،  خاٍو،  محطم،  أنت وبينما -

  فهم  آخرين،  معك وسقط  سقطت  حطامك،  أعلنت فإن  تستسلم،  وال جديد، من وقاتل

  في  الدرب  يضيء  قمر  مرآتك، في -السقوط وشك على -نجمة  شعاع انعكاس يرون

...  ألجلهم فقط... تقع فال...  بقاء  وسبب  والهام  حياة، ألحدهم  بالنسبة  أنت...  صافية  ليلة

 . حياتهم تعتم  فال!...  نجم وال  قمر بال  الليل أعتم  فما

 

 والتوبة  للعودة  طريقك أول معصيتك في يدبر  بل  لهذا، حد  وال  ويسترك،  تعصيه -

  عليها،  ليجزيك   لها، بحاجة  أنت  التي...  له طاعتك  أمر معصيتك في  يدبر...  والطاعة

، وكفى بها طمأنينة؛ أنك عبد ولك رب عليم هللا ألنه أصال مدبرها وهو  جنته، ويدخلك

 حكيم رحيم.

 

 

 

 

 

  وانتظارك،  ذكرك،  إال  يضيئه  وال  قمر، وال فيه نجم ال  أعتم، غائم  بليل  أشبه  العالم -

 .النهار  فيُصبح  قمر،  ليس  تضيء شمس  لليل يجعلوا  فهم؛  إليك والشوق

 

 

 



 

 

 لم  األمر؛ في الغريب ولكن  جديد، غزو عن  معلنة  قلبي أجراس  دقت   ابتسمت،  ولما -

 الذي ذاك   اإلسالمي،  الفتح يشبه  أنه يبدو ، واستسلم  رحب بل  سالحه،  قلبي يتخذ

 ظلمات من الناس  يُخرج  حيث  ظلم،  وال جور ال  حيث  رحب، بصدر  الناس فيه  يستسلم

  رحب بل ، سالحه قلبي  يتخذ  فلم لذا  والكرامة، األمان  حيث الحق، نور إلى  الباطل

 .  للفتح واستسلم

 

 

 

 

  اآلن،  علينا  الواجب أنه اعتقد  بالذات، إال تعبئ ال  وأنت  العالم، يُهلك أن الذات؛  حب -

 . محتم  واجب  فالثأر  قلياًل،  بذواتنا ونهتم  يهلك، فلندعه  العالم، أهلكنا فقد

 

 

 

 

 بتكرارها إال سترك يكشف ال فاهلل  الهتك،  وشك على فسترك قلياًل، معصيتك  عنك  دع -

 .فيها  والتعنت

 

 

 

  منها، هللا إلى فهرول  تهلكه،  حتى  آدم  ابن  تدع ال المعصية  منها،  يُشبع ال والمعصية -

 .يجيرك

 

 

 

 .  يعلمون ال  فهم... تشتاق ال يقولوا .أبدًا  تُشرق  ولم شمسي  غربت  غابت،  ولما -

 لوطنه؟  المغترب يشتاق أال



 نهاره؟ لضوء  الكفيف يشتاق أال

 أمه؟ لعناق  الطفل يشتاق أال

 غروبها؟ مع وتغرب  بابتسامتها، تشرق  التي لشمسي أنا اشتاق أال

 !اشتاق؟ أال

 

 .انسى  يقولون -

.....  تفارق أن وروح  يستسلم، أن والجسد  ينطرح، أن والعقل  يتوقف، أن  القلب  مروا:  فقلت

 . حياة  فذكراها

 

 

 

  نهاري  شمس وأحيانًا  البيت، وضي  القلب، بمهجة"   يناديني كان الخمسين وبعد:    تقول -

. 

 . قلبه  التراب  وراى وإن  بقلبي، محفوًرا  سيظل

 .  بعد  حبنا  يشب ولم شبنا

 

 

 

 

 كطريق   فكان  وجهها وانكمش  شعرها،  وشاب   ظهرها،  فانحنى عليها،  الزمن جار -

 وبيتها  عروشه، على خاوٍ    فجعلوه  وطنها،  على  الحكام  وجار مستٍو، غير منحدر

 . عظماء  مقبرة أرضها  و  نار، شعلة  وسمائها   حطام،

 ولحم،  عظم  بين حملتهم   أوراقه، دفتر و وقلم،   بشاله، ىسوأ تعب  لم... هذا بكل أتعب لم

   ا.قصتهم  فيه تروي  مكان في  بالفرار، والذت

  الكلم،  من  والبليغ  الفصيح علمني  تزوجت، حينما  عشر، الحادية  ابنة كنت: وقالت  جلست

  أكون، كيف علمني  أحي، كيف علمني  وأصوله،  الحديث  علمني   وترتيله،  القرآن علمني

  نادر هو كان  كما   فريدة، أكون أن علمنى  والحاكم،  الناس  أنف  رغم  أبقى أن علمنى

 . الوجود



 ولكن  وورقه، وقلمه شاله  فاحتضنت  عليه،  يسقط  ما يدمر شيء فالح للسماء  رأسها رفعت

 ووراها  ،ىالور  في بها وغرق  المدمر، فاحتضنها ،. رغبتها على  جسده يساعدها لم

 حبها    يوري  لم ولكن  أسفله،

 

 

 

 

 .  عمري  حب  أنتِ : يستميلها قال=

 . أكن  لم ال: قالت

 . الوحيد إنجازه حبكِ  يكن لم إن  عمر، هناك يكن لم إذا=

 

 

 

 

 

 -هو ضمير عن وتعالى  سبحانه  وتعالي- هو -

 .  البالء حين قلبك  على يربط-

 .  تستحق  ما وقت ولكن  تريد،  ما  وقت  تطلب  ما يعطيك ال

  ال كي   البالء،  لتحمل القوة امتلكت  ما  وقت  ولكن  ومعصيتك،  بعدك  وقت  يبتليك ال

 .طريقه في  ثانية  للعودة جاهًزا  كنت وحينما تجزع،

 .  فيجيبك  معصيتك، رغم  كسرك،  عليه  يعز الذي  المجيب-

 .وتضرعك صوتك  سماع في محبة  تبغى  ما عنك يؤخر الذي  الخبير،  العالم

 .  ضعفك  لحظات أعز في  بالقوة ويمدك   عليك، الدنيا  تثقل حينما  ضعفك يرحم الذي الرحيم-

 .  الطاعة  لسعة  وصحبتها، المعصية  وحل  من يرفعك الذي القوى

 

 

 و  يزيلها،  ونس  وحدة ولكل  جبار، رب خاطر ولكل  ظلمته،  تقطع شمس  ليل ولكل -

 .  ينهيه فرح ألم لكل

 .  هللا  على توكل فقط



 

 

 

 .  ذمهم  تجاهل أنا وخلقي  خلقهم،  فقولهم  ألتفت، فلم  ذمي، سمعت -

 

 

  النجاح  صنع في عليه  يتفوق  بل  نظيره، فاإلصرار   نجاحك،  يسهل المال  كان فإن -

 .وخبراته  طريقه، في  ولكن  الوصول، في  المتعة  فليس... ذاته

 عاني  كم ستعلم  عمل، أو مسؤولية  بتحمل  الحياة، أرض على  بالواقع  تلحتم حينما -

 بأصابعك والخروج  جائع، أسد  فكي  بين من القوت  التقاط  عليك كيف ستدرك  ،!أبويك

 !؟  خدش بال  ويدك  كاملة،

 النار توقد وأسفلك   تعول،  من وجه في الضحك  مرارة  الحسبان في  وتضع  وتدرك ستعلم

 .  القوت  لتجلب

......   

...... 

 

  ولكن  بداية، يؤلمني  ما  اكتب.... اكتب لحروفٍ   استحضار  وال  نية، أو هدف بال -

  وافضاليته  للنفس، بكماله  واليقين   هللا،  قدر بما للرضى ياهوا عانذإل  يتحول  ما سرعان

 . المبتغى على  والحصول  المراد بلوغ حد  السعادة  ولكن  فقط،  هذا  وليس للدنيا،

 

 قد  فيها  لزالت لنفسي  أواجهها  رسائل تحوله أسرع  ما ولكن أراه، أن اتمنى  ما  اكتب -

  الكتابة،  حين نريد  لما تعود ولكن   معها،  اتحدث حينما تسمع ال  كأنها و  قدماها،  أفلتت

  وتنقح ،  زالتها  وتحسن  نواقضها،  وتراجع  نواقصها، وتَكّمل  ترتوي،  بها  وكأنها

 .أخطائها

 .الصدق بأتم  فيُنتج أوالً   بالقلب يمر حرف كل  ولكن  أجهل،  لمن  اكتب

  قلبي،  مطهرة هي  عنها، التوقف  استطيع ال  ولكن  أتفهها،  وربما  الحروف،  ُمتَبَْعثرِ   اكتب

 . قلبي حياة  وصلت، لما  والثبات للتقدم دَافعتي  اخطائي، ُمنَقحة

  الخطأ،  ننقح  فبها  الحروف،  أزعجتكم  مهما  نكتب دعنا  األمر، كلفنا  مهما  نكتب دعنا

 . الفعل  ونفلتر

......   

...... 



 جديد  حوار  ونبدأ  الشمس، تشرق  حتى...   القمر  ويغيب النجوم  تحترق حتى نتسامر دعنا -

  تجمع أن  قبل  كنا عما   نرتقي دعنا، أنعب وال خلفنا  العالم  ويحترق  نجتمع دعنا.  تغيب حتى

       روَحينا  القدر  بوتقة

...... 

 ! أريده -

 .  الزحام  بين  يختارني أن أريده

 . سجدته في باسمي يهمس أن

 .عليه  ويعينني  له،  نجاًحا  نجاحي يرى أن

 . لقاءه حال  ويبعثرني  اسمي،  ذكر  حال يبعثر أريده

   بجواري  وليس خاللي،  يمر  بي، مؤثًرا أريده

 محياه على يترسم قارئًا  أريده ولكني  الحروف،  تناغم  بمهمة أنا ألتفرد  كاتبًا أريد ال

 .لي القراءة  حين االبتسامة

 . يشاء  ما  ويفعل  الحائط، عرض  الناس بكالم  يضرب   مثلي،  تماًما  ، مختلفًا أريده

 .سواه  أحد وال هو أريده

 إذا؟ هو فمن= 

 .حولي ولكنه  أدري، ال

......   

...... 

 الفؤاد  ونبض  القلب سُكنة يا

 الوصل  على  ُمَصًرا  أجب

 البالد  بعد رغم

......   

...... 

  للمفارقة  تصل  حتى اللقاء حال  تتبعثر  يَِمني، َملك  والعشرون  الثمانية الحروف  التي وأنا -

 . وبينها  بيني

...... 

 .  يُيسر  بوجودك  الوقت وصعب  يستساغ، بك  العمر  وُمر  يلين، بك الحياة قَسو -

...... 



 فال  بسواك، قلبك تعلق وال  لغيرك، تكلني فال   ذكرك، سوى وحدتي في لي مؤنس وال -

 .  لك إال ذل في عز  وال  رجا، غيرك  من رجا

 .سجودًا الجباة قلوبنا  يسبق  حيث  الصالحين، عبادك  بين  تقبلنا  فاللهم

...... 

 .  األنانية يعني ال  النفس  حب -

 للجحيم  بنفسك تدفع أن:  األنانية ولكن يؤذيك،  ما كل عن  بنفسك  تترفع أن  النفس؛  فحب

 . لذاتك حبك بحجة  النفسي

...... 

 . يديك بين  ليس بما قلبك تُعلق ال قلبك  فبحق  التعلق، فرط  من تُدمي  لقلوبا -

...... 

  أرهقه  قلب  هموم  العبرات  تغسل   الصيف، أرهقها شوارع غبار المطر يغسل  كما -

 .  الناس

 والتدع   والهم، الحمل،  خفيف  القلب،  نظيف واخرج  قلبك، عن الهم غبار  لتنفض فابكِ 

 .توازنه قلبك يُفْقد الكتمان

......   

...... 

 . وإنجابهن  للبنات باغضًا  كنت -

 في  معي أريدك فإني  الصالة، في أََمني  أبي، يا قم:  تقول  تيقظني الفجر  قبيل  أتتني حتى

 . الجنة

 .  تكرهوهن  فال... الغاليات  المؤنسات أنهن

...... 

 أو  لألفضل، تغير فقط  بطبيعتك،  أنت  كما  العالقة من الخروج  االنتصار  قمة!  سادة يا -

  بخطبة  تقبلي ال أو  جديدة،  خطبة على  تقدم ال وإال  كنت،  كما اخرج  أنت،  كما  البقاء

 . أخطاء  تصحيح أو تجارب  محل  ليست البشر  قلوب  النقاهه،  قبل  جديدة

 .باهلل  فضال...  تعاشرون من  قبل  أنفسكم،  في هللا  اتقوا

 

...... 

 الجسد  ويتراخ  نزاعها،  من  الروح  وتهدأ  شكواها، فيه  النفس  تبث بعناق رأيك  ما -

  وتنسى مطمئنة، جفنها على  العين  أهداب وتسكن  لمبتغاه، الهرولة في أوصله  المشدود



 غيره في  وال فقط فيه  طوال، أيام  عنها  غاب ضوء  العين وترى  ألمها،  ما  الجوارح

 .  وتذوب   الروح، تندمج

 تعناقنا؟ إن ضيرك  فما

......   

...... 

 تريدين؟  وماذا-

 .الرائع  الكتاب يفعل  كما  العالم، من  تسلبني أن= 

...... 

  علي،  تتوب  حتى  مكاني،  أبرح لن وهللا: تقول  تبكي، القبلة تجاة السحر في  جلست -

 . لي  وتغفر  وتتقبلني،

  بصدق، بابه فاطرق... باغي كنت  بعدما نافلة، وال فرض فاتني ما  بعدها وهللا:  تقول

 .أبدًا يردك ولن   وعزم،

......   

......   

...... 

 لن  بك والفرح  ينبض، دام  ما قلبك  أبرح لن فأني  قلبي، حزن  غمامة  انقشعت وبك -

 .قلبي  يبرح

......   

...... 

  نبض يا  عليكِ   السالم   الفارين، وملجأ  عيني، قرة يا وبركاته هللا  ورحمة عليكِ  السالم -

 يا عليكِ  السالم  السبيل، لعابر القوة  تمنحين  من يا  عليكِ   السالم  القلب،  ومهجة  الفؤاد،

 محيط في  كسابح  تحاولين،  زلتي  وال وامتهاٍن، ، وطريقةٍ  عمٍل، من أكثر  جمعتي من

 اللسان  قطع  سيما وال  النجاح، على المصارعة  أنهكتهم  بذراعين العبور يحاول  هائج

  مهما أبدًا  يقلع لم لكنه واألرض،  السموات عنان بلوغ  حتى هلل  الحمد ورعاية  الشكوى،

  من  قوته باقتالع  الشبيه  مراده،  ويُبَلغه  يستسلم،  حتى  مقاومة، زاده عنادًا،  الماء زاد

  تحاولين  من يا  عليكِ   السالم  وطفلة،  وأخت،  وابنة،  أم، يا  عليكِ   السالم.  األسد فك

 بعد؛  أما ثم ، قلبكِ   طهارة على المحافظة حولكِ   المكان  قذْر رغم

 بحق  عزيزتي، شخصيًا  وأنتِ   الناس،  قَبْل  من  الُمهَْدر  شبه  حقكِ   يفيكِ  بأحرفي وصفًا  أجد لم

  أنه" يرددون  حولكِ   والناس  الياقوت،  وكأنك! تُقدر أن  ينبغي  كما نفسكِ  تقدرين ال  أنتِ 

 ذرات  وأنتِ   رمل،  فتصنيفكِ   الثمين، من الغث  يميزون  ال  بأناس  أُحطيتِ  لطالما"  لزجاج

 كطموث  الباطل  ويطمث   الحق، حق  يضحيه  للباطل فالتريدد  للتصديق،  يدفعكِ   خام،  ذهب

 !الليل طال وإن  النهار،  يعود  ما سرعان ولكن  الليل،  حين الشمس



 في  تزالين وال  وعلًما، وُخلقًا دينًا  ومكانة؛ قدًرا  العلو  والنجاح،  التطوير في  تتفانين من  أنتِ 

  زال  ما  الوصول مبلغ أن حولكِ   الجمع  ردد  كلما بشئ؛  أهمس دعيني  شيئًا، تفعلي لم أعينهم

 .حق باطلهم  فهم  تحية، القبعة سيرفعون وغدًا بلغتي، أنكِ  أدركِ  بعيدًا،

 .َكثُر  مهما  بقولهم، تعبئ فال  فائدة، ال  السيل، كغثاء الُمحيط فالجمع

  الذهب وذرات  الياقوت، يقدرون  ألناس هرولي و عقلك، من وأمحيه  وقوله،  الجمع  فجمعي

  فاجلسي،  تستطعي،  لم وإن تكون، أن  ينبغي  كما لنفسك  نظرتكِ  يجعل لمن  هرولي   الخام،

 .....أنا دوني؛  لورقة، وهلمي

 ... فعلت

 ... اجتزت

 ......ضعفي  بوقت وأنا ساندت

 ....وقوعي  بوقتي وأنا....  دفعت

 .... انجزت

 فال.....    أبدًا بذبحِك،  لهم تسمحي وال  قدرها،  حق نفسك تقدرين  حتى إليكِ  الُمتاح افعلي

  فالتنفس   ذاتها، القوة يعني هذا وقتك إلى وسطهم فالعيش....  موعده  قبل الموت  تعناقين

 . إنجاز  يضاهيه ال إنجاز  والتقدم،  بل  أمثالهم، وسط

 .وكفى  نفسك  قدري

......   

...... 

  أنت فكن   الشر، أوحال في أُغرقت  مهما  الخير، على  فُطرت  كما تظل  أن  القوة ومن -

 .  تُصبح أن يريدون  كما  وليس  فُطرت،  كما

......   

...... 

         مرير واقع من -

 امتزجت حينما المعاني تلك  فَخلقت  والقوة،  واإلصرار العناد  تَجمع عينها وفي  أمامه  وقفت

 .  الحق على  إمرأة  َخلقت  جديد، معني

 ....رقم القضية: وقال... الجمع  لها  يُهتز  ومكانة  هيبة، في وجلس  الصفوف  استوت

 بالتحدث؟ لي  هل....   سيدي  نعم:  أجابت

 عنِك؟ الُمدافع  أين

 بالتحدث؟ لي  هل ولكن  موجود،

 . فلتفعلي



  جريمة أو... تُسَمون  كما قتل جريمة في  هنا أنا!  سيدي....   تقاطعني ال باهلل حبًا! سيدي

  إمرأة مع  أهانني الذي زوجي  قتلت   الُمهان، شرفي عن  دفاعًا  قتلت  ، أنا  أُسميها  كما شرف

 الرجل ألن  شرفي، عن  دفاعًا  قتلته  نعم....  ألوالده أم وخير  زوجة، خير له وأنا أخرى

   فقط؟  المرأة في الشرف  تحصرون  سيادتكم أم...  المرأة مثل

 هو لي والُمشرع  عليه،  ما وعليّ   له،  ما لي  المجتمع، نواة شطري وهو أنا! سيدي

 .السواء حد على  والرجل  للمرأة... الموت حتى حده  في الرجم شرع الذي   له، الُمشرع

 إن أما...  بيده عاره ولغسل  ورجولته،  لشجاعته، ألصفقتم  المقتولة، أنا كنت لو! سيدي

 . عقولكم وضيق  قلوبكم، لجهل  لسانكم رصاص  بوبل قذفتموني العكس  كان

  أوالدي شرف  ألغسل قتلته....  تتعجبون  ال نعم...  أوالدي شرف ألغسل  قتلته! سيدي

 فقط؟  المرأة خطأ على  الشرف  تدنيس احتكرتم سيادتكم  أم  أبيهم، بفعلة  الُمدنس

  سيادتكم أم....  له  تحل  ال  أرض في  حرام  طفل تكوين في شَرع  ربما ألنه  قتلته! سيدي

 فقط؟  المرأة  رقبة  في الحرام  ابن حصرتم

 . يُراق  بدم إال  يُزال ولن  بظهري، لصقه  دنسً  ألنظف  قتلته! سيدي

  يخصص  ولم  لفاعلها، الموت حد  الرجم قال الذي  أمر،  في هللا لحد  تنفيذًا  قتلته! سيدي

 . فقط  المرأة

  ليُغني  بالحسنى، تصريحي يمكنه كان  أنانيين،  كثيرين رجال كمثل مثله ألنه  قتلته! سيدي

 . الوقت  ذات  في  وزواج   عظيم، ذنب  بين  يجمع أن أراد ولكنه   سعته، من كل   هللا

 على ستحكم كنت  كما  أحكم ولكن  شئت، بما  ولتحكم  فعلي، على ندَّمى ولست  قتلته! سيدي

  قوارير،  قلب  كسر  حكمك في ضف  الدين، ذات لنا وشُرع   بشر،  فكالنا  بمكاني، رجل

  كلما يُدمي  سيظل أبدًا، األيام تَجبره لن  بقلبي كسر ضف  فيهم،  بالتقوى  رسولكم  أمركم

 . الذكريات رياح  لَفحته

......   

...... 

 .  الهوى  نحو االنجراف على  لقلبي  عقاب بل  عابر، لقاء يَكُنْ  لم -

......   

...... 

 .  رؤياه حين  قلبي، على  وسالًما بردًا  فاللهم -

......   

...... 

 وأرضي  وحيدة، والنجوم  غربية، بدونك فسمائي  بعد؟ سطوعك  يحن ألم!  قمري أيا -

 . ظلمات فوق ظلمات بغيرك



......   

...... 

 . عَاقْنِي رؤياك حين ولكن  البار،  ابني  دوًما كان وقلبي -

......   

...... 

        رالخي يُحفك  للقرآن،  هرول -

...... 

 يا   للحياة، يصلح ال  تجعاله  كالكما  المسلم،  قلب في  المعاصي كفعل   قلبي، في فعلت -

  !قلبي  معاصي أكبر

......   

...... 

  ينحرق  العالم  ودع            ربك مع عالقتك بسالمة  تشبث   الغوغاء، هذه وسط في -

 .بغوغائه

......   

...... 

 . غيرها  الدنيا في  يُْخلق  لم  وكأنها  وكأنها -

 .لغيرها  ُحِرمَ  قلبي  وكأنها  وكأنها

 .وحدها بالجمال  اُختُصت  وكأنها  وكأنها

 .  ألجلها  فيه  الجميع غرق بحر  عيناها  وكأنها  وكأنها

......   

...... 

 .صافية  ليلة  في  النجوم تألأل يضاهي  عيني، في عيناكِ  وجمال -

......   

...... 

 .يقظة  صيفية  ظهيرة في  الشمس نور  يضاهي   بذكرك، قلبي ونور -

......   

...... 



 .الشيخوخة  إدراك من الشاب كهروب  الحب، درب في  الوقوع من قلبك  هروب -

 . تحيا أنك لتشعر  هدف، ذا وكن   الدنيا، في اسعَ  و

...... 

 .دنياي حلو  عيبه في  أرى  وأنا   عيب،  به ترون أنتم"   قالت -

......   

...... 

 نزاع  تَُكف  عرفان كلمة  ستظل   والحياة، والقوة ،  والسنون   المناصب، من  بلغت  ومهما -

 تلك.....  هَرمْ   كنت وإن شاب  تبقيك مدح  وكلمة  للسماء،  تَُصعّدك شكر  وكلمة  نفسك،

 !صديقي  بشرية طبيعة

......   

...... 

 الشوق؟  ما أتدري -

 جنهم  كنار  ولكنها  وسالًما، بردًا....  إبراهيم  كنار النار  وحسبان النار، في القلب  إلقاء هو

 !مزيد  من  هل  وتقول  تحرقه،

......   

...... 

 !العرفان  تستحق ال أنك  شعورك بك؛ عرفانهم  انعدام من واألسوء -

...... 

   .......قوة يماثلنا من  بهبوب إال بالخير  نفيض ال كالسحاب -

...... 

 لن هللا أن  أعتم، دفين  ليلٍ  في أضلعك  بين الخافتة نجواه  يسمع هللا أن لقلبك  واهمس -

  ُمنزل هللا أن   يتلى، قرآن    محمد على  نُّزل  حزنه في أن  يسريّن،  للعسر  أن أبدًا، يُخذله

 هللا  أن   عليه،  حملها  وطأة  وتيّسير  ليتحملها،  إليه  قوة  بتفّويض ُمتكفل وهو الفاجعة،

  ُمثبت  السحاب،  وُمسيّر  الدامس،  الليل في الظلماء الجحور في  ورزقه  بالنمل ُمتَكفل

  فكيف   السعادة، ورازق الهَم،  ومفرج  والفرح، الحزن وخالق ، اإلصباحِ  فالق  الجبال،

 !النقضين؟ خالق  وخالقه! أضلعك  بين  يضطرب أن له

......   

...... 

 !عزيزي -



    العرب،  تراث من  بكتبٍ   أم ماس؟ أم  أبذهب  نُقدر، بما يعرفون  ال  أناس وسط كنا  لطالما

 أشبه المحيط  هذا  في  تستحق بما فالتمسك الريح، مهب في قشة  مقاومة  من  أهش  فنحن

  مبادئ وشرح  جارف، نهر تيار  أمام  والمقاومة  ثائر، بركان فوهة على  بثلج باإلحاطة

  سبيل وال دائم، بشكل الرصاص عليها  يطلقُ  جروح من والشفاء  ملحد،  أمام العقيدة

 ....تستحق وبما بالذات  الجيد باالقتناع إال  أمامهم  للمقاومة

 ! حقك إفائكَ  منه  وتطلب  زينة،  تقليد لمحل الماس  كبائع  -حولك  قيل  مهما  -تكن فال

......   

...... 

 .  شهور دامت تعارف  عالقة بعد عذبة، بابتسامة  للزواج يدها  طلب -

  للجميع، المتاح محبي من فلست لذا شرقية،  أنا....  األدوار  نبدل دعنا: وقالت  بحذاه  وقفت

 . الوصول  حين االنتصار بلذة يشعرني الذي  المنال، صعب أريد

  فأنا!  غيري تحادث لن أنك  يدّريني  ما  -بالهة لتزيده  -فأردفت بلهاء،  بنظرة يستفهم وقف

 !شرقية

......   

...... 

  بينهم الراء فوقعت حبًا، وأقامت  به،  فدُفنت  باء، الصاد فكانت قصًرا رسمت حبك وفي -

 .  رسمت  حيث  ودُفنت  فيها، أنا ففُقدت

......   

...... 

  بيضاء، حلَّة في بعدها فخرجت"   والصبر  بالقلب  السكينة  اللهم"   قالت  البالء وحين -

 . للقبر  وليس  لعروسه،  للتو ُزف ابنها  وكأن

......   

...... 

  -واألخرى  الثانية من جزء  وبين  إهالكًا، موقًرا ألم  القلوب  يْجتَجُ    واألخرى،  الفنية  وبين -

  يُوجع لم  وكأنهم   إليهم،  والسكينة الجبر هللا  يبعث  -كن في والنون الكاف  بين التي كتلك

 .لحظة من

......   

...... 

   للبشر لفضَّاحة   الشدائد وإنَّ  -

...... 



 سيدي. يا  القلوب  لعذارى هللا و وإنا -

......   

...... 

 .بشر  غير  من حبًا  أنجبنا   القلوب، لمريِمون وإنا -

......   

...... 

 على هللا بعون أنبهر ثم  أتحمل، لن هذا حدث إن"  أقول  فدوًما  ذاتي، من  أندهش -

يها، ، وما كان هذا سوى غيرها في هللا  نصر وانتظار والرضا  بل فقط هذا  وليس  تََخطِّ

  ......سكينة يبثها هللا في النفس لحظة البالء

...... 

  يقاوم،  ولم  نفٍس،  بطيب فاستسلم  جارف، نهر على  وهو   قصد، بدون  قدماه  انزلقت -

 فأهال   هلل، َرهَبًا  عليه،  أُقدم ولم  االنتحار، في  َرغبت  لطالما"   يقول حالِه لسان  وكأن

 -المحاولة  وعدم  للموت، االستسالم  وكأن  ذهبٍ،   ٍطبق على أتى حينما به ومرحبًا

  في  العيش  مرارة  تحمل  من  ومرة  مرة  ألف أحلى -أصالً  الُمتاح  -لإلنقاذ -المحاولة  مجرد

 من أهون -يملك  ما أهم  -العمر عن  االستغناء أو  االنتحار، حين  العذاب  وكأنه  قَذَْركم،

 برٍض  روحي  لفياء هللا عند المنتظر  العذاب  وكأن  قوقعتكم، في  الوجود  بشوك  تَشبثٍ 

 من  بعبده، واألرحم  والعالم، الخالق  العالمين، رب  عذاب  فهذا  فيه، سأُمتع نعيم    مني،

 وكأن....  تَحُملي  وعدم لضعفي، مفضله فإني عظيم،  عذابه يَكن  فمهما  رحمها،  بابن  األم

 ألوج  قَذَركم، زجاجة عنق من للخروج أوحد  سبيل واالستسالم بضعفي  اإلعتراف

 وأرجح  أثمن، به،  تنطقون وَكلَمٍ   معاٍن،  في الُمجسدة  صدروكم َوَحشة  وكأن  االنتحار،

 .منها للهروب ثمنًا  ألقدمه  عمري،  من َكفة

  لزجاجة الفالة في   الماء  غياب من  المتقطع التائه فم  كاستسالم  قدماه، النزالق استسلم فقط

 .  عذب  ماء

......   

...... 

  حول تدور والظروف  يريدون، فقط هم  بل  لديهم،  للظروف  سبيل ال والناجحون -

، بل اقتلعه من بين فكي  تريد  ما تجاة واخطو خطط،  لهزمهم  لها  سبيل فال  إرادتهم،

 األسد.

...... 

 في  والبالء   الحق، عن واالنحياد الدين في  الفتنة من بك  نعوذ  إنا  اللهم ؛األبدي ورجائي -

  الدين

......   



...... 

 .ينبض الحياة قيد على  ليبقى الوحيد قلبي  دافع  وكأنك -

......   

...... 

   غموض،  الصمت.  الَكلمْ  من الحرف يمحنها ال  هيبة يمنحك  حيث  َمهيب،  الصمت -

  ألف  من  خير أحرف   تكن يتكلم؛ وحينما  أكثر،  فيسمع   مجلسه، في ُمهاب  والغامض

 . وجملة  كلمة

......   

...... 

 أنك لتشعر اقرأ     جسدك ويُفنى  أضلعك،  وتيْبُس  قلبك، ويقف  لسانك،  يجف حتى واقرأ

 اقرأ           حياتك في  حياة  ألف لتحيّ  اقرأ      بسهولة  تنجرف ال كي  اقرأ  ،      تحيا

      بحق إنسانًا لتكن اقرأ       الساعة  وتقوم  الجبال،  وتزول  النجوم،  تحترق حتى

 فقط"   نقرأ  لمَ "    لقائمة  أنت  لتضيفها لمَ؟  أنت وستعلم             اقرأ فقط                           

                 اقرأ

......   

...... 

 . عيناك  وفصاحة لسانك،  صمت ويهوى   غزلهم، قلبي  ويستثقل -

......   

...... 

 .  االذن  يُطرب  تناغم غضبه يكن هواهُ  ومن  سُبه، غزله يكن  القلب، يهواه  ال ومن -

......   

...... 

 'بينكما سقوط أول منذ  الرحيل  يجب  كان'  قالوا -

  كدموع،  يُخرج  كان الخذالن من خوف ولكن أبدًا، سقوط يكن لم!  ضريكم  وما"   قلت

 سقوط كان  ما....  قلبها  من  يتملك أن يُخشى حبًا،  وإنبات  األمور، توافه وتضخيم وشجار،

  تقولون،  كما  رحلت وإن  تعلقت،  ما  إذ مؤلم  وخذالن  جديد، اطمئنان من خوف   لكن أبدًا،

 عن الملعن شجارها  لتحمل هنا....    لجوارها هنا أنا  يصْدق،  أن  وحاشى  شيطانها، لصدق

 .الستار وراء  من  حبٍ 

 !هنا فقط

......   



...... 

 !المضاعف؟ األلم أتدري -

  كتفتت  تفتت  نفسك فتجد   تكابر، ربما أو  تدري،  ال  وأنت  بك،  يفتك  ألم بداخلك  يقبع أن

  ال  حيث بها وتُلقي  الرياح تحملها   رمل،  حبيات تكن  حتى  تكابر، زلت وال  لحصى،  الجبل

 !!!!تكابر  زلت  وال  تدري،

 . وتكابر   ذاتك، من حتى  ألمك، يُرى أن تسمح ال فيه مضاعف؛ ألم هذا

......   

...... 

 .المتفوق  ويعيق  المجتهد،  يرهق عقيم   أبلد  لمنهج    وإنّي   بي، اإليقاع  في لمجتهد  وإنّك -

......   

...... 

 .مجتهد  إال يستحقها ال  مكافأة أراني  أَنَّي  درجة  نفسيّ   في  أثق -

......   

...... 

 !عزيزي -

  حين  فتنفطر تعشق  فال  االعتدال، على ذاتك ودرب  الرحيل،  الخذالن،   الفراق، اعتد

 .  الحب ارتواء من قلبك فتحرم  بالحب تَقْطّر وال  الفراق،

 !أيضًا تَقْطّر وال  تَزْد،  وال  تََمْل،  وال  اعتدل فقط.... اعتدل

......   

 ! عزيزتي -

 !باألوجاع؟ يعج عالمٍ  إلى  وجعًا  يُضيف  حب  فائدة فما   الوجع، من فيه نلوذ وطن    الحب

...... 

  نقرأها  بأيدينا، نكتبها لنا ولكن  لكم،  نصائح لساننا على  النصائح  تكون ال وأحيانًا -

 .بلسانكم

......   

...... 

 !!!ذنب  أنه  شعورك  انعدام  الذنب، من واألسوء -

...... 



  مهدها، في  وأحالم    خيوطها،  ننسج  أحالًما بها سطرنا  ذواتنا، للحروف أسلمنا  قوم    نحن -

نّا  قوم  نحن  ُخلد، بها وفرح ُمحّي،  بها وألم  نحن به،  للبشر نأمن  لم  ما  على الحروف أمَّ

 تهلك أو نحن نهلك  حتى بنا  وتمنزج   بها،  نمتزج  نفتئ  وال  نحن، والحروف الحروف

  لها ذواتنا دمت  ما لفنائها  سبيل وال  خلجاتنا، بها نُسطر  دمنا ما  لهالكنا  سبيل وال  هي،

 .  ُمسلمة

 . والغبطة  لأللم  سبيل   سواها نعرف ال  قوم  نحن اختصاًرا؛

......   

...... 

 .  والقلب  العقل بين مزيج   ولكنه فقط،  بالعقل  التصرف يعني ال   بحكمة،  التصرف -

......   

...... 

  بألمهم  ممزوجة األقربون بمجاديف عليّ   تتساقط  التراب  حبات وأخذت  بهدوء، ُوَضعت -

 .دموعهم  وربما

  يستغيث  وجسدي  عنّي، وابتعادهم  خطواتهم،  قرع  تَسَْمع وأذني  الباب، إغالق  أُحكم وعليّ 

 .  للوحدة الخاشي الُمدلل ذاك  فأنا  هنا،  من  ليحملونني لهم  مناديًا  يتحرك أن لساني

  لست  فأنا  يفعل،  لم ولكنه!  الكافر  قبر  فهكذا  تختلف، حتى ألضلعي القبر َضمْ   انتظر أخذت

،  أمي وأعصي  الفرض،  بصيام  أياًما وأَفْطر  البدنية، قوتي رغم  صلوات  تفوتني أنا  كافر 

 اعترف  بذنوبي،  واعترف واتذلل أبكي  -وجل  عز -هللا يدي  بين  دوًما ولكني  بُرهات،

 اإلقبال  عن  العاجز وقلبي  متر، مائة  العد على القادر  جسدي  جسدي،  وقوة  قلبي، بضعف

 عن العاجز وقلبي  للناس، القول ملطافة على  القادر جسدي  دقائق،  لعشر  الفرض على

 !!!  لوالديّ   القول اإلحسان

 .وصف  أحرفي في لهم  أجد ال عظيمان عليّ   طَلَعَ  إذ   ذنوبي  أُعد  أنا وبينما

  يسأالن وأخذا

 ربك؟ من

 . أُنملة قيد تقدم  وما حلقي، في لساني انعقد

 . األحد  الواحد هللا:  يقول لساني  فانطلق   الظلم،  عليها طغى  إمرأة  ستر أظنه نور عليّ   فطلع

 دينك؟  ما:   فقاال

 "الصالح بعملك إال السؤال سهولة  رغم  بالقبر  تنطق لن"  أمي قول أتذكر وأنا  لساني، تلّّعثم

 أخشى  إني"  وقولت حراًما،  ماالً  عليّ  عُرضَ  حينما  واظنه  لساني، به  اُنطلق  ما عليّ   فطلع

 . العالمين رب هللا

 رسولك؟ ومن:  فقاال



 وجبر  األيام، من  القليل  المكاره على الوضوء اصباغ كان  فقد  تلك، في لساني ينعقد لم

 .  فيها بانطالقي  كفيل  للقليل الخاطر

  سُيّرتُ   الحساب وإلى  فأُخذت،

 ؟؟؟؟  سأوضعُ  النار  أم  الجنة إلى أ

......   

...... 

 

  ولكنها أيديهم، تشابك لمحت  حينما   للمغادرة، استعدادًا مقلتيّ   في الدموع تجمعت -

 . بيده  تتشبث لمن حبًا أيّ  تحمل  وليست  الفراق،  على تلوماني  كانتا فعيناه  تراجعت،

......   

...... 

 !وحسب  دموع  ليست ولكنها   واآلخر،  الحين  بين األعين  تحتج  هي  عَبْرات -

  هي  الجيد،  بالتصرف العين فلتقم لذا  للحظات،  المقاومة انعدام عن الجسد  من  تفويض هي

 العبئ من لبعض  تفتيت  هي للتو، ِحكَى ستار ارتداء ثم  للثواٍن، البالي القوة لستار إزاحة

 هي وأحيانًا  شئ، كل من صامت  شكوى  هي   الهم، من لجزء  تفريج هي  القلب، على  الُمثَقْل

 !وحسب  دموع  ليست  ولكنها....  شئ لكل  والحلول  والمحاولة، القوة، لفقد

......   

...... 

 !!هين؟؟ هللا على  َحَزنًا،  عينيك في  األدمع  ترقرق تظن  وهل -

 !  حاشاه

...... 

 .أبدًا  تفتر ال عزيمتنا وأن مدبًرا،  لنا هللا أن عليها ونقسم  تفتيتنا، على الظروف وتُقسم -

 

  ثم  قوة،  من  أؤتيت  ما بكل سأوبخك ولكن  الكالم، بمعسول  أُذنيك  أُسعد لن  اللقاء؛ وحين -

 ثم  والضياع،  الشتات في منصرمة  سنينٍ  على  الفالة في أمه  فقد  كرضيع ابكي يديك  بين

  وأخيًرا  النقاب، أكشف سوئي وعن  الستار، سأُوقع  -  الناس عن المتستر -ضعفي عن

 . العُضال ونكباتها  الدنيا مصائب  وبين  بينك  فتح ول عشقي  بطيات ألُفك

 فيّ  والضياع  الشتات، هذا على  توبيخك في  الرغبة عليّ  ويطغي اآلن يساورني  ما ولكن

 . عنك  بحثًا  دونك من

......   



...... 

 .  نجاة  لقلبي ورؤياك   حياة، لألرض والمطر -

......   

...... 

 .باأللم  ممزوًجا  حنينًا  كان  صوته  ولكن  ،!يمدحها أم  يذمها  كان إن أعلم ال وقالت -

......   

...... 

  الحرق، حين تعناقك فنار  منه،  أهون النار ألنّ  حتى  النار،  كقعر  عناق، بال  والعالم -

  يلطفه  وال  بمفردك،  تعانيه ألم العذاب؛  فتخيل  بدونه،  أو  بعناق، فيحرقك العالم  أما

 !العناق

......   

...... 

 .  بتوقيتهم  حياتي  من خروجك اآلن حان  وقد -

 .قلبي وفتحات  الدهر، لندوب حياكة  وال  لعقلي، سكونًا  وال  كسري، تجبر بعدك  ضمة فال

 أبدًا تتهاون وال ذرعيك،  واحكم لذراعي،  هرول  فهيا  اإلعراب،  من له محل ال هذا  وكالمي

 .اإلحكام بعد

......   

...... 

  للعيش  سبيالً  ال   عتاة،  وكفار  بمنافقين، مليئ جهنم؛ نار  كقعر   فيه،  لك وجود ال  وعالم -

 . فيه

......   

...... 

 الواقف ذاك  أحدهم،  منها ويضحك  يسخر،   للتو،  أنت  الُمرتكبها الحماقة تلك أتعلم -

 !هذا  معك يقرأ خلفك،

 !!!نراهم ال  حيث  من  يرونا، أنهم

  هذا من أكثر  علينا  تضحكهم وال   لحماقتك،  فانتبه

......   

...... 



 . المراهقة السخافات تلك  لتجذبني  مراهقة فلست  سخافة،  كفاك! هذا أيا -

 . المنصرم  العام تسعدك كانت  ولكنها= 

  وتعلم  فاذهب ناضجة، أنا واليوم  مراهقة، أنا باألمس! المنصرم؟ العام مثل أني يدريك ومن

 .العقل سوى  يلفتني  عاد  فما وعد،  النضوج، كيف

......   

...... 

 على فقط  كامالً  القيام أجر النوم  وغلبه  الليل، قيام نوى لمن أعطى -وجل عز- رب   ولك -

 ! سُدى؟ أجرك  وأذهب   إليك، أساء لمن الحسنة  نواياك عن يغفل  وتظنه  النية،

 . خردل  حبة  كان وإن  نواياك، ُحسن فسيرد  هللا، و  كال

......   

...... 

   العالمي  العربية  اللغة يوم وفي

 .الهيامِ   لقلبي  كان  ما أحرف فبدون  السالم، مني  ضاد يا لك=

 فكيف ، اللغات دون عليكِ   اقتصرت وظيفة  والقلوبِ،  لألسماع  والطرب  التناغم  وكأن=

 !رأسهم تعلي لم إن لغاتٍ  اللغات تُسمى

 .لحدي  حتى هدفي إتقانكِ   وسيظل  ومبتغى،  مجدًا، لي  كنتِ =

 .المسمى باألجل إال  بينا فراقًا  فال  ُحفرت،  قد  والقلب، بالعقل أحرفك

 . ِبإتقانك إال ومعانيه  بأحكامِه، لالستلذاذ  سبيل  وال  شُرفِت،  قد  بالقرآن أنكِ   شرفا كفانا=

 .بكِ  وجودنا  ودام دمِت،=

......   

...... 

  ستخرق  فحتًما  بالكامل، استطعنا  ما  كلماتك،  أثر  سلبية إثر  دون  الثبات حاولنا  ومهما -

 .  خردل  بحبة ولو الروح جدار

......   

...... 

 -هللا  فو- َكلمه، تلتهم  ترابه،  منفضة قرآنك صفحات أناملك  ستداعب متى! غافل أيا -

 .للماء  الفالة في الظمآن كاشتياق  لرويه،  أناملك  تشققات  تشتاق

......   

...... 



  قضيت الذي الحطام  كم يعلمون  وال  والقوة،  بالنفس  الثقة تلك على يحسدونك وأنهم -

 أجدب بنهر  فاضت  الذي والدموع   تجبرها،  ساعات  أفنيت الذي والكسور  تلملمه،  ليالً 

 ....كثرتها من

 الطريق لك  وأنت  النتيجة، لهم  فهم  المعاناة،  قصصت  أنت  وال  الطرق،  يعلمون هم فال

 .  وحدك الشائك

......   

...... 

  أقل  وليس  اآلخرة، ونعيم الدنيا، جمال  تستحق أنك  إدراكك  حين  المعاناة تلك  ستنتهي -

 . هذا من

 !قيمتك  ادرك فقط

......   

...... 

 .أشد  ربما أو الموت كخشية  عليك، والعتاب  لك، اللوم  بها  عين تخشى وألنك -

......   

...... 

 !عزيزتي -

  توافه بعض سوى بقى  وما  حياتي،  من خروجكِ  منذ  الذاكرة  من  محيتكِ   قد حقا أنا

 الخطأ حين أناملك ورعشة  الضحك، حين  عيناكِ  ولون  وجهِك،  كتعبيرات  الذكريات،

  وألوانك   الهواء،  في شعرك خصالت وميال  الشوارع، في االبتسامات وعدد  بلمسهم،

  حين  وجهكِ  وقسمات  السنة،  في قرآنك  ختمات  وعدد  بقلبِك، المحفورين وُكتابكِ   المفضلة،

  الرؤية،  حين قلبك خفقات عدد  وربما  المفضل،  وطعامكِ   واالبتسام، والدهشة  الغضب

 . فقط أنفاسكِ   وعدد

 !نسيتك  كم  أقصد! ....محيتكِ   كم!  رأيتي؟

 .برجاء  اإلثبات مع  مختلفين، والباء  والياء....  ُمتيم بدونكِ  فقلبي  تعودين، فال

......   

...... 

 حولي،  الجحيم  ينتهي لي  وبضمهم  أمي، لذراعي  وهرولت إال قط، سوء    أصابني  ما -

 أعبئ ال أني تدري ال  ولكنها  عنه، ُرغًما به غط ألمٍ  كل عن  لقلبي يعتذر  لطفهما  وكأن

 .  وذراعيها أمي، لطف  قلبي  سيحف  المطاف نهاية في دام  ما  وألمه،  العالم،  بسوء

......   



...... 

  فهو  والمجد، والقمة  النصر أوج إال سبيالً  اإليمان، بنكهة الُمحلى الُمْصر  لذاك أرى ال -

  جديد،  من والقيام  بالصبر،  للتحلى  يدعوه اإليماني  جناحه يرفرف حتى  يقع أن  يلبث  ما

 وروح    بشري، بجسد  التالية يصد حتى  ركلة،  يُركل  فال  هللا، على  التوكل وحسن

 .  الجبال  يفتتا إيماني

......   

...... 

  لألكثر  التيار يقودهم  فائد، بال  ُكثْر  السيل، كغثاء  فهم  حولك،  بجموعهم تغتر ال -

 .واَجهة

......   

...... 

 اإللهى  الطيف  ذاك نرى  نلبث  وما  طوال، أياًما   البشر، من الخذالن  قوقعة  بداخل  نقبع -

 السواد  ذاك على  يُصبرنا فال  األوج،  لذاك منها نهرول حتى  قريب،  بنصر يُشي

 . به نهرول إلهي رحابٍ  إال   البشري،

......   

...... 

  فمنك،  تقديرها، وحسن ذاتك، قيمة  إدراك  الجبل وذاك   القمة، هذه عن يُبعدك فوهللا -

  تفعل  لم  ما ذاتك إعالءً  أحد من  تنتظر فال   االنطالقة، تبدأ حذائك  أسفل النقطة ومن

 جارك على  تفيض كي   أناملك،  ببلسم أحق ذاتك.  أنت تبدي  لم  ما  اهتماًما، وال  أنت،

 .بلطفك

 .  عورة  وبيتك  الناس،  بيوت تستر فال

......   

...... 

 واإلصرار   الشتات، فرط من  تتفتت وأضلعي   الحياة،  تراهات في لتائه  ألنّي هللا فو -

  إال  معلوم وال  معهود، غير ألمر الوصول على والعزيمة  سبيل، له نعلم  ال  طريق على

 يفك ولن  اليسار، في  يقبع فقط  للعقل،  إفهامه  أو بالَكلْم، شرحه  يصُعب نفسي، في

 . علينا  طيفه  هبوب  حين  الروح، تألفه من إال شفراته

......   

...... 

 .الُمسَبب وجه لطم عن يدي  وعجزت  احتجه، ألم كل عن  لقلبي اعتذر -

 



.  العالمين  رب بك فيعاديك؛فيوكل  تظلمني  فال  بدعائه،  سموات  السبع يخرق لسان ولي -

 !تعلمون لو عظيم وهذا

......   

...... 

   تربيته، في وأعوام  أعوام أمه  وتقضي   عامين، في ويُفطم أشهر، تسعة  أمه رحم يضمه -

 إسرافه؛ علم إن أباه  عليه يقضي أن مخافة  بهم لتمده مئات قوتها  مال من أمه  وتقتطع

 خلفها  ليلهث فتبعثره  تبتسم  إحداهن فتأتي  عقل،  ناقصات  النساء أن  ليصرخ ويأتي

 ويمتلك. وثالث  بمثنى  ويصيح  وملبس  مأكل بداره  من يكفي ال.  أناملها  ليصافح  شهور

 .وزنكِ  زاد -أطفال الخمس أم -ألمراته بصوته ويعلو  أمامه يُولد ال حمل

 !اآلن؟ ناقص بنا من  أخبرني! عزيزي

......   

...... 

 . تتعرى من  أمام فاختر بالتعري؛ أشبه األلم وقص -

......   

...... 

 ولكن  القلب؛ على تراكم  بما اإلفاضة وربما   التجاوز،  ولكن  الضعف،  يعني  ال وبكائك -

 .  أحد  أمام به  تصرح لم  دام  ما أبدًا ضعفًا  ليس

......   

...... 

 

  ذاتك،  تقوية في المنصرمة  وساعاتك  الفراق، على  بقواك  لتضرب عابرة  ذكرى وتأتي -

  تجاهه لتهرول الحائط؛  عرض إزائه  والبغض  الكره شرارة إلهاب  في  الضائعة  وأيامك

 !فقط بعيد من لتطالعه

......   

...... 

 . لوجوده  إال أضحك  كنت  ما  أني  فأدركت غاب؛  حتى  ضحوكة؛  أظنني  كنت -

......   

...... 

 أبدًا  خانني  وما   قلمي، من خط بجوار  بخط تُفك  معضالتي فأعظم بقلمي؛ أتجاوز وأنا -

  دام  ما سأقع  تظنني  فال  عنده،  ما  بأبلغ الفؤاد يؤلم  وما الخاطر، يؤرق  ما  تسطير في



. بخير أنا إذن  هنا  قلمي.  عليه البشر ائتمان  أخشى  ما على ويؤتمن  ببالغة يخط قلمي

 . البشر  بين بوفاق لي حاجة ال إذن  معي؛  وفاق على قلمي

 .  يتغير  ال  صديق  قلمي  يخون، ال صديق قلمي

......   

...... 

 الدهر،  نوائب  أعضل في أبدًا  عيناي  خانتني  ما"   تقول -

 .  الحكيم الذكر  من  القلب  نحيب  وعال  الحق، في  وخانتني العين، فاضت  البقرة فواتح ومع

......   

...... 

 .  الصعود أجيد أنا  حال كل  فعلى  تصفق؛ ال  أو  شئت  إن صديقي يا لي صفق -

......   

...... 

  العالم  حريق  في أنا  يؤرقني  وما  نهايته،  أنت دمت  ما  ؛!شائك  طريقٍ   من  أنا ضيري  وما -

 .  مأمن ذراعيك دامت  ما  العالم قسوة تؤلمني  وما  ،!مسكن  قلبك  دام  ما

......   

...... 

 فرحت وال أنفاسي،  تسارعت وال   نبضي، زاد  فما  رأيته؛ حتى ضعيفة؛  أحسبني  كنت -

 .  نراهم  ال  حيث من  يرانا شبًحا  كأنما  مر  هنا، يوًما يكن لم  كأنما  مر.  حزنت وال

......   

...... 

  عيبكِ  نظره عن  يغيب أن ميزة،  عينه في  ضعفكِ  يكون أن  يتكبر،  وال  به هيامكِ  يرى أن -

 يكون أن  يليق هكذا يغرق؛  وال  الركب يسير كي  تتغاضين  كما يتغاضى أن جلّيه، رغم

 . يميل ال وسندًا  لولدك،  وأبًا  زوًجا،

......   

...... 

  ويفرح  غضبت،  ما إذ  جنبي  فيلين  وفعال؛  قوال بها تذكرني أن تسأم  فال  أحببتني وإذا -

 .الَحْزنُ  داهمه إن  القلب

......   

...... 



 

 !بالبشر بالك  فما ؛ المسلمين بالد  في  آمنين  الخنازير وحتى والحمير والكالب -

 !حق على لسنا أن  وتصرخ  الخنزير  بمذاق ممتزًجا  لعابك الزال يكن فال

......   

...... 

 الغضب،أما تملكني  والثاني  الدموع، مقلتاي في  تجهزت عليك لهواني يوم أول وفي -

 دموعي، وجفت الالمباالة  أحتجتني  والرابع ،  الدامعة  بحسرتي  غضبي امتزج  الثالث

  ألثم تجاهك فهرولت صادفتك والسادس؛.  وجودك  وأنهيت  شوقي نار  هدئت والخامس

 .قلبي فعل فما عليك  هنت وإن  ،  نفسي على  كاذبة إال  كنت  ما أني  ألدرك عطرك

...... 

...... 

 أظنه جسدي رصاصه يخرق  أن تمازح، وأظنك نحوي  مسدسك  تُصوب أن  والثقة؛ -

  تغيب أن جسدي،  من  يخرج  فاسدًا  وأظنه  دًما أتقطر أرضًا أسقط أن  خالياي،  يداعب

 جسدي  روحي تفارق  أن   للحظات،  داهمنتي  دوامة وأظنها  عيني عن فشيئا  شيئًا الحياة

 هذه  من لطفا أكثر تكون  معك؛  فيها  اجتمع أخرى لحياة عبور  تذكرة وأظنها  طلقات إثر

 . الحياة

  تضرني أن أشك  وال  تجاهي، لفعلك  وعذر عذر ألف  أضع أن هي  بالحب؛  الممزوجة  الثقة

 .يوًما

......   

...... 

  يصب وأخرى عشقًا، يهيم أحرف في تجده  فربما  بحياته؛ ألحرفه عالقة ال والكاتب -

   تحطيم،  ومنها.  بحزن  ممزوجة  دم قطرات وأخرى  فرح، وبعضها.  الذم  من قدحا  منهم

  بنفسه  إعجاب سمفونية يعزف أحرفه خلف  هذا كل في وهو  وإدفاع،  تحميس وأخرى

 . أحرفه  من  كاتب  حياة تأخذ فال  وإبداعه،

......   

...... 

  تضع -وربما -بل تدعمه  ورحمة  ومودة  تتقبله،  بعيب إال  يكتمل؛ لن حبا أن يُحكى -

 عند إال  المسطور  الكتاب في  يذكر لم فالحب أخرى؛ بنكهة جديد من وتصنعه أساسه

 وضع  حين  أتيا  والرحمة  المودة أما   نفسه، عن  يوسف راودت حينما العزيز  امرأة

 إال حبا حبك تسمى  فال.  وسلم عليه هللا صلى  محمد كمجتمع ومجتمع  بيت  لبناء أساس

 .عليه يقوم  ورحمة  ومودة  تتقبله  بعيب

......   



...... 

 !ثانية؟ أعيدك أن  تظن فهل مرتين؛ خاطرة نشر أعيد ال أنا -

 . منك  -عندي-مقام  أكبر وللخاطرة

......   

...... 

 .  جديد من  ونعيش  معهم نولد  نحن  أطفالنا، نلد  ال  نحن -

...... 

  بقلبي تنفرد  أن كفيل  كليهما؛  وفعلك  كالمك في بي  وتشبثك  عينك، في قيمتي أرى أن -

 .قدرك سوء  فيحارب  بلساني وتحظى  وطن، فيكن

......   

...... 

 بعض  ثبات  معه  يزول زال إن  بل شيء، يهزه  ال  كالجبل ثابتا  وكنت  مرة ألف  طُعنت -

 . وحصى  رمل  فتتني  كزالزل  فكانت  برائتي  في شك  بنظرة رمتني حتى األرض؛ من

 . يكفني  بي إيمانك  كان  العالم، إتهام  يهمني كان  ما

......   

...... 

 لمَ؟!  دمه تسفكِ  لم  خيانته  عظم رغم -

 . ضعيفة  لست وأنا   ضعف، أراه= 

 !!!ضعف  القتل

  لعدم  أم عقابًا،  أقتله.  كرامتي  وجرح ألمني أو يؤلمني ألنه!  أقتله؟  لمَ  لي  قل  ضعف، أجل= 

 !ونسائه؟ ونحاجاته  حياته ويكمل  بنفسه  يختال رؤيته  على  القدرة

 .خانكِ  ألنه

  القتل  تقصد كنت إن أما. الخائن  غادر  هو.  أنا  يعيبني  وليس   رفيق، يا هو  يعيبه هذا= 

 أو  ألم إنهاء أو بداخلك نار إطفاء  ألجل يكن  فاالنتقام  أيضًا؛  ضعفًا  أحسبه  فهذا  لأللم كانتقام

 قمت لمن الخيانة ألم  أوجع  وما  ألمك، أنه رغم  ونجاح بخير  الشخص هذا رؤية  احتمال  عدم

  -عليه بالدعاء ولو حتى -االنتقام نار  وإخماد  قوة األلم احتمال ولكن  تجاهه، واجباتك بكامل

 .قوة ألف

 .  عنه  وتذهبي   الحساب،  ليصفي للقدر تتركيه إذن

،  هذا  بالطبع=  .أيضًا  ضعفًا  أحسبه ولكني  الحسابات،  تصفية  في  يُبدع  والقدر حق 



 !  هذا؟ كيف.... رفيقتي يا حرت.....  

 النافذة أو الشرفة في  وقوفك يعني  هذا الحسابات القدر  تصفية  تتنظر أن  رفيق؛ يا انظر= 

 يعني وهذا  حقك؟  عاد كيف  لترى تجاهه؛ في أذنيك أحد إلقاء  حتى أو   حياته، على المطلة

  يعني هذا ولكن   بعيدة،  فترات على  كانت وإن وحتى فترة كل به الخاصة لألخبار  التتبع

 بمن ذاتك  إشغالك ضعف؛ وهذا  عمرك؛ ربما أو  سنينك أو  يومك من  لثوانٍ  به ذهنك إشغال

 .  حياتك  في أمره انتهى

 .  تتخطيه إذن

  من لدي  ما  حسب على ولكن الحالي،  بالمفهوم  التخطي يعني  ماذا أعرف ال صراحة= 

 .  كذلك  أليس....  كان  مثلما  غريب يعود أن يعني  معرفة؛

 .بلى

 . تصرفي هذا  ليس إذن= 

 .بجوابكِ  علي وانهالي شوقي أروي باهلل

 جرى  ما إزاء  أنا تصرفي ولكن   قوة، من  أمتلك بما  يليق ال التخطي أرى أنا  سأفعل،= 

 . زميل حتى أو جار  ربما أو  قريب  ربما أو  صديق  يظل أن هو لي؛

 هاااا؟

  لكل شفتاي له  تبتسم قلبي،  يفعل  وال يوم كل  عيناي تصافحه  حياتي  في موجودًا  يظل  نعم= 

  ومساعدة  حديث من الحياة  معركة في يوم كل أخالطه  قلبي،  يفعل وال يقوله مزاح حرف

 واالنتصار  قلبي؛ هو  نفع أو بضرر سواء األمر في  الهام.  قلبي يفعل وال  وتحية واطمئنان

 وال يوم كل  عيني تراه أن هو  الهام.  سأم أو شوق أو فرح أو  بحزن قلبي به  يتأثر أال هو

 في  ُوجد من  أقبح قلبك  ُمختار يكن ربما  القلب؛  من  يبدأ رفيق يا  الحب.  نصيب  لقلبي يكن

  التخطي.  بقلبك له  نظرت ألنك تعشقه؛ ولكنك -بالعين  نظرت  ما إذ -األرض رحاب

 .  والتولي  لألمر قلبك ترك من يبدأوا أن  يجب  كلهم والقدر واالنتقام

 . حياتك في قيمته نهاية  يعني  فهذا شخص  عن تولى إن  القلب

......   

...... 

  مصادق  كفلسطيني العربي،  لعرفك المنافي  الغرب بتقليدك -المدعى  -  تحضرك! بني يا -

 .  بالده في األقوى أنهم بحجة لليهود

 . خائن  نسميه أجل....    نسميه؟  ماذا أتدري

  ومقلدهم  تحضرهم  فليذهب  تحضرهم، جنة وال  عروبتي،  تخلف نار أمًرا؛ أخبرك دعني

  ستظل آخر؛ بأمر  وألُزدك. الزوال من  يقيني  عماد  وتقليدي  وعادتي عرفي  ويبقى   للجحيم،

 زال ال فقط  واحد  هناك  دام  ما  أبدًا، تزول لن حلقهم في  شوكة  -أنوفهم رغم - وتقاليدنا عادتنا

 . لجيله يورثها بها  متمسك



  لثقله؛ ثوبها عنها خلعت كسلحفاء تكن فال  الثوب، من  وخروًجا  جهال  كفاك  بعروبتك، افتخر

 .  للتو فماتت

......   

...... 

 إال  ارتياح  وال  بارتياح،  تفاصيله  بعيش إال راحة  فال  ديني،  موطن  هو ووطني -

 . بانتصاره

 .المسلمين وانصر  اإلسالم أعز اللهم

...... 

 !رفيق يا -

  لها، تبرير أو  السابقة،  لحماقاتي شرًحا أريد  ال.  سئمت -باهلل -والقول  الشرح  من  سئمت

  بين  وتحضتنني  الماضي، عن  السؤال لسان  وتقطع  بهما،  ما  تقرأ لعيني  تنظر أن أريد

 عوضًا درب  وصديق   عمر، رفيقًا أريدك.   األنثوية القوة برداء أغطيها  جراح  تطيب  جفنيك

 رداء أللقي  األمان بساط  وابسط  السؤال،  عن  كف.  والقريب  والصديق  الزمان خذالن عن

 !بشر  أمام مثلي تخور أن لعظيم وأنه وأخور؛  القوى، رحي وأترك  والماضي،  الزمان

......   

...... 

  جدران في  تتخبط  ستظل فوهللا يسيرة؟  تجاهك  الواجب  بأكمل قام  من خسارة أن أتعتقد -

 أو الحياة قسوة عنك  يجحب من تجد ولن -بداية  يسير  األمر لك بدا وإن -بدونه الحياة

 .  منها  شكواك  يسمع

 تحسبًا  ظهرك في عنها أكشف  أنياب على لي  صفق فالجميع! فقداني صديق يا  يسير  ليس

 . وقائله  فالتهمه  يقال لحرف

......   

...... 

 . لغيره  األمان  من  خيفة  نتوجس وجعلنا  آمنون، له ونحن صفعنا فيمن هللا  وحسبنا -

......   

...... 

 لي كانوا  بل لحظة، طريقي غيما أو يوًما،  عزمي قصرا  ما  أبوان لدي أني ربي وليشهد -

  بدعائهما  الجنة لي  وتُعد  الدنيا، لي  لتطيبَ   بهما  ُرزقت وأني.  الزمان وجه في  قوة أشد

 . السماء وفي األرض في

...... 



 !عزيزي يا -

   قرآنه،  وجسدنا  بتعاليمه،  وتشبثنا زيه، وارتدينا إال  ديننا؛ على  الهجمة  رأينا  ما  قوم  نحن

 . أعدائه  أمام  بأنفسنا  نختال ومشينا

 . الظالمين على هللا لعنة أن

 . الوكيل  ونعم هللا  وحسبنا

...... 

 في يضعك  فهذا لجيدها ومصاحبتك  نفسك،  لسوء إليه؛ردعك  تصل  ما أعظم إن ثم -

 .  واآلخرة الدنيا مجد طريق

......   

...... 

  الدفء،  عنها  يُنتج  كالنار االنتقام  أنت؛  كما إنسان  تظل أن  وتدعي االنتقام في تنخرط ال -

 .تزر  وال  تبقي ال  ولكنها

......   

...... 

 مع يموت ولكن  واحدة،  دفعة للكبائر  ينطلق ال  فقلب للكبيرة؛ طريقك الصغيرة ارتكابك -

 .  يردعك حي قلبًا ال تكن الكبائر على أقدمت إذ حتى  صغيرة، كل

......   

...... 

 أال  ومدعي الجونكيرا كقاطن تكن ال  معصوم؛  تظل أن وتظن  الفتنة في نفسك  تضع ال -

 !ذاته؟  المنكر  وهي كيف!  المنكر في  يقع

......   

...... 

 عن البعد كل بعيدة أنا.  واجهني ما  إذ  نفسي على وانغلق  األنظار، في  الحب أُزين -

 أراد بمن التمسك عن  البشر أنامل من النجم قُصي  قصية نفسي، سوى  بشيء التعلق

 . انخرط اندماج وال  استقبل حبًا فال لذا اإلفالت؛

......   

...... 

 !بالجسد؟ فكيف تحيا، بك  الروح كانت وإن -

......   



...... 

 .فضّاحة والعين  الكلم،  بين الغزل أحرف  ونتجاهل -

......   

...... 

  كنت  ما إذ  روحي  وتذهب  الكتمان، من  ألًما  وأتفصد  مصادقتك،  فأفقد المصارحة وأخشى -

 .نصيبًا لغيري-

......   

...... 

  وتتفتح قلبه،  نبض  كلما شغفًا  أيامك  يزيد   جسدك، غير جسد في تتجسد روحك أنّ  يُحكى -

  يوم، بعد يوم المزيد  بعمره وليدة  وأحالم  جديدة آفاق ترى.  بضحكاته  عمرك زهور

 صعاب  معه  تخطيت  كلما  تحكيها وأيام ترويها  قصص  له وتُجهز  المستقبل خيوط  تنسج

 . حياته يداهم لخطر  تحسبًا وتحدها  أنيابك عن  تكشف.   شيئًا  عنها يدري ال

 .  الحياة قيد على ألنهم  نعيش إنا يُحكى

 .  وبهم  ولهم ألجلهم  نعيش   بجوارنا، هنا ألنهم  نعيش إنا يُحكى

 .  رحمها  بابنة األم تعلّق بها تعلقت ولكني  أنجبها  لم  ابنة ريناد

......   

...... 

  ومودة حياة لنا لتكن النعم؛ إلفالت  الرجال بعض حمق  فائدة أدركت حسنها  رأيت  ولما -

 .  ورحمة

......   

...... 

  يضئ  قمر عن لغفولي حمقي  فأدركت إنارتها؛ القمر تولى  سمائي،  من نجمه  أفل  ولما -

 .  نجم  على رؤيتي النحصار  لسنين  ضيائه عن  عيني  غفلت  قمر.  ال أم نجمه بوجود

 .يزول نجم في  وأملك  رؤيتك تحصر  وأنت القمر، يريدك بينما  نجًما،  حلمك  يكن  ربما

......   

...... 

  اعترف وربما  العالم، به وأواجه  فأتقبله  عيبي أرى أني درجة نفسي؛ غرام في واقع   وأنا -

  ولو  ميزاتي؛ أعظم وهذا ، له انتماء  ابتسامة وجهي على  تلوح وأحيانًا ،!ضير وال به

 .  المكابرة  وليست  التقبل تعلمون؛



...... 

...... 

  ستري؛  من  والتأفف  الضيق  نظرات  وبين   بانتمائي، أشعر حجابي؛ لفات  طيات  بين -

  ألسنة وبين  ونفوذي،  بهيمنتي أشعر  واالجتناب؛ الخوف  نغمات  وبين  بقيمتي، أشعر

 . حولي  الكالم  خيوط لنسخ  بتأثري أشعر  واالستشياخ؛ والرجعية  بالتخلف  اإلتهام

  وسوء ألسنتكم  حقارة حصائد  فلتلملوا   فيه، قيل  مهما ملكات به ونحن  قصر،  النقاب  سيظل

 . هللا من  كمثله فضالً   وتتمنوا ظنونكم

......   

...... 

 .  المنصرمة أيامي  صبوح بكل  صباح   فيه؛ شمسك تلمع  وصباح -

...... 

  بينك بهذا  اعترف.   مهلك وربما  مؤلم، ُموجع،  األمر أن  واعترف  المكابرة، عن كف -

  اصرخ، وابك،  تخور،  ودعها  الرحي، حبال لقواك واترك -األقل  على  -ذاتك  وبين

 . وتسير  تعلو،  مكابرة في  تظل  ال  األحوال أسوء على ولكن. باهلل استعن  اسجد،

......   

...... 

 السوء  طريق في أنك! تُضاء ال  تنطفئ أنك  لتظن التّفحم حتى  تحترق أن لزاًما  أكان -

 إنك  الخير، ال السوء  دار في إنك  لحظة، كل ذاتك من جزء تفقد إنك  وتهرول، تخطو

 . تحيا وال  ليلة كل تموت

 تستمر  ال ولكن  فقط،  أمامها وانهَر  بضعفك، -األقل على -نفسك وواجه  المكابرة، عن كف

 .فتهلك  بالمكابرة

......   

...... 

 ضيائك  كنت إنّي  أذنبي! هذا يا.  تجاربه  فأر أنا  كنت نجا؛  فلما تعافى، حتى  معه  كنت -

 !سوداويتك  عالم في

 . القمر ضي  وال  الصباح، نور هللا أراك ال... اذهب! هذا يا

......   

...... 



 مع  ينقطع  ال فرح  غبطة،  من  أعذب  تخطيه، حتى  واللبوث  عيناك، في الحزن وتأمل -

 وإن  الجنة،  أنت  ووحدك  قبور، غيرك ضياء  فأصبح عتمتك؛  القلب أختار هكذا. غيرك

 . مرير  وصولها  طريق  كان

......   

...... 

 تكن   كنفها، في تضمنا عائلة في  األمان وأن! موحشة  الوحدة  كم أدركت  رأيتك  ولما -

  ثمانية    أنهم أعلم  لقائنا،  شهور  عدد  التسعة؛ ألبنائك فيها  أم   وأنا ألحفادي،  جد  فيها  أنت

 .  األعداد من الوتر  أحب ولكني فقط؛

......   

...... 

 تكن   كنفها، في تضمنا عائلة في  األمان وأن! موحشة  الوحدة  كم أدركت  رأيتك  ولما -

  ثمانية    أنهم أعلم  لقائنا،  شهور  عدد  التسعة؛ ألبنائك فيها  أم   وأنا ألحفادي،  جد  فيها  أنت

 .  األعداد من الوتر  أحب ولكني فقط؛

......   

...... 

 .جدًا قارس  ذراع بال  الشتاء أن قول  يُأسفني! زوج عن  تبحثين زلتي أال'  تقول راسلتها -

 ستهونه زوجك  ذراعي ولكن  قارس، هو  بالفعل:  ساق على ساقَ   تضع وهي  تجيب فردت

 .  للشتاء جدًا  مفيد  أنه حديثكِ   من  فيبدو علّي،

 الراسلة زوج  بطلب إال األخرى غرور يُرضي  ولم  أسابيع، ثالثة تعتذر  ظلت  أنها  يُقال

 .منها الزواج

......   

...... 

 !بأس ال -

  بحبة ألحد يسئ ال قلب أضلعي  بين  خطوة، كل  في  عليه أؤجر  لباس  جسدي  يلف ترى  كما

 على أنام  الناس،  من أكثر ربي  تُرضي بنقاط  لعامي أخطط  سوء، أو  كرهٍ من خردل

 بذات  ثانية  وأنهض أقع أذني،  يُمتع الكريم القرآن مذياع صوت على  وأستقيظ  استغفار،

 ساعاتي  أهداف  وتنفيذ يومي بخطة  أنشغل  أكرره،  وال  رحب بصدر فشلي أواجه  البهجة،

 شرفني)ساحة  في  قرناء بجوار رأيك واضعة لي يروق  ما أفعل  والقال،  القيل من أكثر

 خطأ  الناس يراه  فما التقدم علي  يسير. يسعدني  بما  بل   يجب  بما  أهتم ال(    ومرورك رأيك

 .مباًحا يراه  ديني  دام  ما

  نقدك يهمني فال  قبلي، ووالديّ  لذاتي  طيبة سيرة خلفي أترك أيامي في أسير ترى  وكما

 . عندي له خانة فال النقد  أما فقط، المدح  أقبل أنا  بالفعل  نعم.  عزيزي



...... 

  زلت  ال أنك فاعلم  بالخير، رحبًا  ويطمئن  المعصية،  من فرغًا  يخفق قلب    هناك  دام  ما -

 . زمن  منذ  بالقلوب أموات  جسد،  بنبض أحياء فكثير    والبشرية،  اإلنسانية قيدِ  على

......   

...... 

 أبد حبكِ  جهنم في خلود والعذاب؛ عيناِك، في والمعصية؛الوقوع نار، جرف وحبك -

 . اآلبدين

......   

...... 

 ولن   بأحد، لي حاجة فال   ودعمها، وتروضيها،  ودفعها، جيدًا، نفسي  احتضان أُجيد وأنا -

 !تعلمون  ولو  عظيم، وجواري   بجواري، ألبقيه  دعمها  يجيد سندٍ    دون  أقبل

......   

...... 

 !ليفعل حياتك في بالمساحة سمحت من  أنت  ألمك، ومن -

 . اآلخر الطرف  أفلت  ما إذ تقيك أمان  مسافة  دون العالقات، في االنغماس عن فكف

......   

...... 

 .قلبك  يمس  ما أعظم  الواقع،  رحم من  يُكتب  ما -

......   

...... 

 أيامي، مسرات  لحظاتي، وضياء  ساعاتي، وشموس  ،  حياتي ملذات سرد يمكنني -

  ألم، من  القلب داهم  ما  ولكن  وإنجازي،  وانتصاري،  وسروري،  وغبطتي، وفرحي،

  فإذ  وغموضي،   ستري،  أراه ربما أو  وحدي،  يخصني فهذا وهْم، حْزن،  من مسه  ما أو

 .منثوًرا  هباء أنا  وذهبت  ظهري، ستر  ألقيت لك كشفته  ما

......   

...... 

  انزوت  به اجتمعت  ما وإذ  يوًما، تعشه لم الذي  الحب  في الوقوع  تريد  أنها  للجميع تجهر -

 . فيه  الوقوع  خشية الحياة من جانبٍ  في نفسها على

 !وتخشاه تريده!  أنا أنه وآالمه؛ وخريفه مرارته وتخشى  الحب، تريد



...... 

 العين  بين وأنا تبسمها، حال  السالم  ويحل  عينها،  أمام  تنتهي  العالم  حروب  وكأن -

 .غريق واالبتسام

......   

...... 

 لم  ما  للنصر فطريق   الهزيمة  أما  ونصر، هزيمة من دورب   فالحياة  جديد، من وقاتل قم -

 .  الهزيمة بعد للقيام  نتيجة والنصر  تستسلم،

......   

...... 

 يا فتقدم   برحمتها، تحفك األلهية  الرعاية ولكن منه، أيسر ال والضرر األذى  ووقوع -

 .لحظة  يُنقص لن  عمر فلك  تعبئ، وال!  غالم

......   

...... 

..... بحياتك عابر  ربما أو  طارئ، أمر الفرح ويكون  تعتاده، حينما  ألًما األلم يكون لن -

 !جحيمك  أعني

......   

...... 

 .ليُفهم  يستحق  ما إيفاءه عن  األحرف  تعجز ما األضلع  بيسار  يقبع -

......   

...... 

 .أحي  وال فيها، أموت ال نار  في  األعلى؛   كأشقى ُحبْك في وإنّي -

......   

...... 

   اللسان، قبل  بقلبك  رتل! فتى يا  مرة ولو قلبه  وليُرتله  بلسانك، للقرآن  ترتيل  وكفاك -

 .لسانٍ  من بالحق أحق  فالقلب

 اللسانِ  بينهم ومن  الجسد، صلح َصلُح إن  فالقلب

......   

...... 



  والعجيب  قراءتها، أعيد  لكتاباتي أهرول  أمان،  وال  البشر،  من  مأوى أجد ال حينما -

 .البشر  من  قلبي على ألطف  كانت أبدًا،  تخذلني  لم أنها

...... 

 . نفسك ألجل! افعل  الناس،  من بك  أحق  فهي  وطمئنها، نفسك  احتضن! فتى يا هلم -

......   

...... 

  !المعتوهة أحرفك  ضد  ألثبْت   النفسي، رصيد من أستهلك  كم أتدري -

......   

...... 

 أريد   بي،  والدكِ  فاقنعي  العالم، هذا  الحرب ستقام عزيزتي"  يقول  رسالة  لها  بعث -

 !فتاة يا  الحرب  قبل الزواج

  وحرارة  المدافع،  نيران على منك  الزواج يكون أن بأس فال  جحيم، ُحبك! عزيزي: ردت

 .القنابل

......   

...... 

 من  كم لترى  ارتكابه، عليك واجبًا صالًحا كنت  ومهما   الُمحلي، الوحيد الخطأ هو  الحب -

 ! بارتكابها إال الحياة  قيمة تدرك  كنت  ما أخطاء

 !معًا نرتكبه فهيا

......   

...... 

 علم على  يؤيته وإنما" بقوله  أُهلك  فقارون لعلمك،  ال  هللا،  لفضل نجاحك  وانسب -

 .  فعلت  ما لذاتك  إطعامك هللا  لك  ييسر لم  لو فوهللا  ،"عندي

......   

...... 

 .البشر من  للملَك  أقرب كنت -بأول  أول  -المظهر تهذب  كما  الجوارح  ذهبت وإن -

 !عليها  بنْي فاحرص

......   

...... 



 الضحية؟ ألكن فعلت  ماذا -

 لوجودهما  نتاج لسوء  وربما  كالهما، أو  ألب، أم أو  ألم  أب اختيار  لسوء أنا  جئت  لطالما

 صرخة أول مع لروحه الفاقد الجسد أنا كنت نهاية.....  الحياة قيد على  كنت أنا نهاية  معا؛

  فيوالي   وتجن،  فتصرخ صوابها تفقدها بصفعة  برجولته عليها ليرد  أبي، وجه في  ألمي

 . الصفعات

  ال  أني  األخرى لترد  أبي، زنزانة  حبيسة  لتظل أمي على لضغط المستعمل السكين أنا  كنت

  ترجي،  فائدة مني يرى وال  يزهدني، حتى أياًما  يعاند  ويظل شاء،  ما  بي وليفعل  ألزمها،

  تلك   ألمي،  فنبذني الناعمة؛  الفرائس إيقاع في وأمانيه حلمه، وبين  بينه يحول عائقا  ويراني

 ولكنها البال، مرتاحة عني  فرحلت  آجال، أو  عاجال هذا فعله من مئة  في مليون تأكدت  التي

 عمل عن  البحث ثم  ومن  مظهرها،  لضبط  هرولت  متوالية؛ بطريقة  نبذتني األخرى هي

   شيء، كل  في  أبي  المدعو  يفوق رجل إيقاع ثم  يخفي،  مما أكثر يُظهر  لباس به  ترتدي رائق

  أسد رمقة على  أحصل حتى خدمته في  يشقيني الذي الكهول؛  جدي أمانة في وضعي وأخيًرا

  أنثى  يحيط الذي أبي؛ في عنادًا رجل ذراعي  بين نفسها  لتدس عني ورحلت  جوعي، بها

  النطف لتضحك الموت؛  حتى يتركه ال أن  معه  من أذن في  يهمسا وكالهما.   وماله  بذراعيه

 وكأنه  لينتحر الجارف النهر حفة على الواقف  الشقي بذاك سنُلحق  نحن  منهما لكل المتكونة

 .شيء فيه  يقترف لم لفعل  ضحية  إال  هو  ما ولكنه  الجاني،

......   

...... 

 . يمينك في  القمر  كامتالك  يحفك؛   يشارك،  يكملك، حبًا وامتالك -

......   

...... 

 . غربة لك وطنٍ  في وشخص  . وطنًا يكن غربة في  شخص وربَ  -

......   

...... 

  ومهما فعلت  مهما منه تخرج أن  يستحيل وربما  يصعب  مكانه؛ محتالً  قلبي في تكن أن -

 على  ردًا عنك  وينزوي  شهور منك  يغضب أن يمكن سوء،  من منك بدر  ومهما  أذيت

 العبور ولكن.....  ولكن لحظة، فيه  وسكنت أحبك  لطالما  يبغضك؛  ال ولكن  إساءتك،

  مهما يضمك  كالرحم كنت  بصدق  أحببتك إن.  بيسير  وليس الكثير،  يستغرق فيه للسكن

 . الدنيا في  وضعك ما بالرعاية ويُحفك  ألمته،

 .  جنة ولكنه   بيسير،  ليس قلبي

......   

...... 



  ومهما فعلت  مهما منه تخرج أن  يستحيل وربما  يصعب  مكانه؛ محتالً  قلبي في تكن أن -

 على  ردًا عنك  وينزوي  شهور منك  يغضب أن يمكن سوء،  من منك بدر  ومهما  أذيت

 العبور ولكن.....  ولكن لحظة، فيه  وسكنت أحبك  لطالما  يبغضك؛  ال ولكن  إساءتك،

  مهما يضمك  كالرحم كنت  بصدق  أحببتك إن.  بيسير  وليس الكثير،  يستغرق فيه للسكن

 . الدنيا في  وضعك ما بالرعاية ويُحفك  ألمته،

 .  جنة ولكنه   بيسير،  ليس قلبي

......   

...... 

 .باالً   للود يلقي لم  من  لتعاتب  عليك  أهانت نفسك؛ عن  أجب  عليك؟  أهنت  تسأل؛ أن  قبل -

......   

...... 

 .النفس في الُخلق وجمال  الناس،  بين السيرة حسن قدر بنفسها  المرأة  يُزهي شيئا وال -

......   

...... 

 ! ضعف؟  وقت عليه  أئتمنك من سر  كشف  ذنب أتدري -

 .الكافر على  الموت وسكرات الروح  سلب كمثل

......   

...... 

  بهما  يستقيم  ممن  واخشى بعناية؛  سُطرت فصحى أو  بقهوة، والمزاج الهوى  ويستقيم -

   الساقط،  تقيم  والقهوة مجدًا، بمفردها  وتصنع  الفراغ، تمأل فالفصحى   غيابك، يؤرقه فلن

 .  البشر  مقام يسدا  وكالهما

......   

...... 

  ومحيت، سامحت وهللا فأني  تجاهي، قلبك غبّر  ما  معها واصفح  صافحها يدي  هي ها -

 وتمطر  الحزن،  ويترتد   القلب،  فيرتعد أوصالنا  بين حبًا يمر أن واسمح ، مرحبًا فقل

 .  أراضينا

......   

...... 

 .  وأبجدية مجلدات وعيناكِ  أغرق؛  والكتب األحرف  وبين -



......   

...... 

 . الدنيا فتهن سجودًا؛ الجبهة قلبك  وليسبق -

......   

...... 

 على بمدح  تبخل فال.  مدح بحروف  قلوبنا  نيران  تثلج  بأسها؛  يُخشى  قوة  ونحن حتى -

 !حتى القوي

......   

...... 

 . ربها  من  اللسان  وطلبها  لحسنها،  القلب  واهتز  دونها،  ما  عني أدبر  أقبلت؛  ولما -

......   

...... 

 -فوهللا-   أمامك، فعلت  إن بي فتمسك   بشر،  أمام  القوة رداء أمثالنا  يلقي أن  جلل  ألمر وأنه

 .بقلبي قيمتك لعظم إال حدث  ما

......   

...... 

 .عينيكِ  في  واألسر  قلبِك،  واغتنام  فيها، للخسارة  أهل   أنا  أمامكِ  حرب وكل= 

......   

...... 

 بال  وتشتاق؛   وتتوعد،  وتنتقم، وتعاتب،  وتهيم،  وتعانق، وتجادل،  تصافح، والعين -

 .قول أو حروف

 

 

االستغالق على ساعاتك وبين قدر نرضاه، وقدر يترك في النفس وخزا تمر الليالي وينفرط عقد األيام؛ فاستحكم  
.وعشها مهما كانت مريرة فهذا عمرك  

 

 

 

 

.................................. 



 .وللجميع عيدان ولي مثلهما وكل يوم ألقاك فيه

..................... 
 

 .والكثير لنفسه عبدٌ

......................................... 
ُمتَكفل   بكونها  بكونها أنثى، كيف لها أال تخجل بكونها من القوارير،  وأعظم ما تمنحيها البنتك؛ تعليمها كيف لها الفخر 

يهرو  بكونها تحمل ضعف بتغلب العاطفة على العقل وهذا ما يميزها، هذا ما يجعل لها الرجل قرين  ل بها وبحاجاتها، 

وإن   بكونها شقيقة الرجل  بحقها إن سُلب والتفاخر  والمطالبة  بتكوينها وخلقها،  تعليمها الفخر  من قسوة الحياة لعاطفتها، 
هي أوال فهي خالقة الرجل وصانعته  وأنها أول حجر إن أراد أحد زعزعة أمة زعزها  صَلحت صنعت أمة صالحة، 

 .وهادمته أيضا وبأنوثتها

للمجتمع وما يرفض هذا إال المتشبه بالنساء فال هو أصبح منهن وال ظل كما هو ذكر!! ففقد علميها أنها حجر  أساس 

 ذاته بين االثنين

................................... 

بعدما  بالقليل هو الراضي في الرغد  وإن لم تستمتع بحالك في أبسط ظروفه، لن يتباين كثيرا حين الرغد؛ فالراضي 

 .يطول حاله

......................... 

نفسك وتكتفي بها عمن  ستظل ترى عيبك معضلة، وخطئك داهية، وذنبك كبيرة مهلكة بعيون الناس؛ حتى تلتف حول 

وتنظر إليها نظرة محب معتدل فتحول عيبك لميزة وخطئك النطالق جديد، وذنبك لطاعة ال جزاء لها إال   حولها 

و من العابد معطوب الذهن، فكيف ال يجلدوك حتى تفنى وأنت ال تشعر؟!!!   فالناس تجعل من النبي ساحر،  فردوس، 

 .دعك منهم وكن لنفسك كل شئ

.................................. 

ويجعله للعزلة عاشق أن ال يقبله أحد كما هو. أثمن ما   به؛ فأكثر ما يؤرق المرء  وصادق الجميع على عيبه وارض 

 .تقدمه لبشر؛ تقَبْله كما هو 

ودعه لمن يرى العيب نقوش زينت لوحة فارغة فجعلت منها تحفة؛ فالجميع به من العيوب ما  اقبله كما هو، أو ارحل 

 يُنْفّر منه
.................... 

برغبتي ؛ هو الحصول على كتابٍ جيد يعزلني عن العالم  يسعدني في هذا العالم   أكثر ما 

......................... 
الموت، أود أن أظل شغوفة بتفاصيله وقد أشتعل   وأود العيش مع شخص أراه أعظم منة من هللا علّي وأنا على فراش 

 .الرأس شيبا، أود أن يظل حبه في الشيب كما في الشباب

............................ 

ولن يطيب  رغم السنون  .إن في األيام ُجرح لن تنساه مهما حاولت، 

......................... 

والجميع عاقل، جيد النصح؛ حتى يُحب . 

............... 

تلد أمي مثله، فلم يكتب هللا لرحمها   ولم  ولدا،  ولدت جارتنا  وأنا ابنة الخامسة عشر  تلقفت طفلها بعد الميالد، وهمست" 

تبديّه لها، فعادت أمي  ولم  بعضا من الشماتة التي سرعان ما تحولت لخبث فخبئته في حجرها  بنينًا، فأظهرت الجارة 

وأحكمت عناقي وهمست إن كان في الغد سيحمل رحمك البنين فال تخفيه عمن ال تملكهم، فمعطي  يتحسر ألما  وقلبها 
وأبخس من أن نوقروا في قلب إحداهن ألما ألمر ال  البنين مانح البنات، وقابض البنات قابض البنين، والدنيا أصغر 

وابٍن معًا، فمن يومها   يرزقِك هللا بأخٍ  وأيهم الشر؟ وعسى غدا أن  نعلم نحن في أي قدر الخير،  وال  تملكه، فالدنيا أقدار، 
وأنا   يقينا أن لي رب ال يرد دعاء، لي رب لن يحرمني منك ابن وأخ، من يومها  يا بني نسجت خيوط األحالم، وأنا أعلم 

بعد،  لك وأنا لم أكن وقتها أملك زوجا  وأنا أدبر األمور  أجتهد في تربية ذاتي ألحسن لك لتكن سندا ال يميل، من يومها 

وأنا  وأنا أتحرى اختيار أبا جيدا، تشكرني كلما أحسن إليك، من يومها  وأنا أدعو أن تكون صالحا، من يومها  من يومها 

بنين لها؛ فلن أذيق أحدا ما تجرعته أتسمعني يا حلم فتاة قبل  .أتعهد أن تكون ابن لمن ال  لثمت وجنته وأعادت الهمس: 

 !الزواج؟



........................... 

تكن في نفسها من عزة؛ فال تظهر إال بمظهر الناجي وترى الشكوى مناقضة لما  . 

........................... 

يقول " أحبك، وتلك الكلمة من األحرف األربعة لم تكن بيسيرة علّي قولها   لفظا أو كتابة، ولكنِك الوحيدة  أرسل إليها 
بالنساء، فلم تكن تلك الكلمة رباعية األحرف   بجدارة؛ فأنا لست من سريعي التعلق وال من يسيري الوقوع  المستحقة لها 

أصال، ولكنِك وحدِك كنتي   بل لم تكن موجودة  بالغة التأثير، ثقيلة المقال على لسان الرجال أمثلي رائجة بقاموسي، 

تراه صانعة إياها   ولكن ثمة جسد يملك روح  تفعلي شيئا أصال!  بمعجمي، لم تفعلي الكثير لي، بل لم  مجددة حروفها 
وكنتي أنِت هذا الجسد الحامل   وتسكن إليها،  من بين أضلعك لتسكن جسده وتصادق روحه  لمرة عابرة، فتهرول روحك 

الذي سكنت إليه روحي ألول طَلة لِك علّي، بُعثرت، أو باألحرى ُجمعت من جديد فقد كنت قبلِك فتات، واليوم    للروح 

أنا أحيا من جديد، أعلم أن من الحق في طباع الرجال أن يعترف بالحب، أن يحنو عمن حوله، أن يشتاق لقرنائه، أن 
ال خانة لها،  والمشاعر  وأن..... ولكني لم أكن هكذا ُربيت تربية عسكرية خشنة ال مجال فيها للعبث وال للعواطف،  وأن 

يمر و  والنبض حياة للجسد فالحب حياة لقلب خْرب  الميتة، والنطفة حياة لرحم عاقر،  لكن لطالما المطر حياة لألرض 

يؤرقني سواّي سيؤرقني  بعدما كان ال  وحياة تضاهي ألٍف من أيامه السابقة، أحبك تعني أن  عليه لينبت عاطفة وعطاء 
تريدين، تعني أنني أنا يكن كما  هواء عليِك لم  بعدما كان ال ينافسني أحدا، تعني نجاحك هو    مرور  وأنت كيان واحد 

وأود سؤالك كيف ستكون الحياة إن لم تمري بها؟! أحبك  نجاحي وسعدك هو سعدي وضياء أيامك هو ضيائي، أحبك 
إليِك لتسكن، أحبك ويؤرقني سؤال؛ كيف لما مر من الع مر  وال أُخفي عنك سًرا؛ أني ولدت من جديد ليلة هرولة روحي 

وأجمل من خفق له القلب بالعمر،  يا خير من مر  ومنتهى عمر  .قبلِك أن يُحسب عمًرا؟!  أحبك والسالم لمد السماء 

 األرض 

......................... 

 وما كنا باألمس نفعله

 !فإنا اليوم له عيّان

................... 
 .سيحب أحدهم عيبا لم تحبه أنت في نفسك، ويرى ميزة غفلت أنت عنها فاطمئن

........................ 

ينقذك  دعني أخبرك" أن الحنين لذكريات من ال تملك طيفه؛ مؤلم، مهلك، مؤذي حد الفناء، تُصرع فيه كل لحظة، وال 

 .إال الرحيم

............................... 

بشرا من طين؛ يمتزج في حياته المشاعر كلها؛ حزن  وألم وسكينة، وليس جانبا عش في الدنيا  وسخط ورضا،  وفرح 

والتحمل، لو أراد هللا خلقك قويا ال يزعزعه شيء؛ لفعل لين الطين فيك ولكن   -سبحانه وتعالى-واحد بحجة القوة، 

 .مقصود

تذكر أن الحياة جانبين واختيار أحدهما دون اآلخر عين الضعف واالستكانة، كل شيء في أوانه مباح؛ فال تمتثل  

تتقلد عرش القيام لحظة السقوط؛ تمتع بإنسانيتك بجانبيها الضعف وال  ساعة القوة،  . 

 

................................... 
تجادل معه دون إرهاق، شخص تهرب منه   بال خدش لك وال ألم منك، شخص  تجيد معاه الشجار  حصل على شخص 

 .إليه من فرط إحفافه لك بطيب المشاعر

..................... 

بالحبل لتنجو  وتب وكأنك لم تذنب، وتمسك  تأمن، واطلب العفو وال تجزع،  وهرول إلى ربك،  . 

............... 

وقع لمحو لصيقة الرياء   تهمة الجهل، أُصحح الخطأ إذا  نقابي سوى دافعا للخير؛ أصقل به المهارات لدرء  ما كان 

به الشرق  والغرب لدفن عائق التواصل غير الباطل، أجاهر  والظاهر  إلقناعكم أنه خير، وال   . لست أخط تلك الحروف 

عنه بحروف، أو إثبات أنه   والباطل مدحوض لقيام الساعة، ولست ضعيفة للدفاع  للمهادنة مثال؛ فالحق ظاهرا دوما، 
تعلمون أن لن يقوم بحقه  ولكنكم  يتمناه القصي والقريب،  حرية كما لكم أنتم لباسكم حرية، ولكن ألُذكركم أنه رداء 

ولستم منهم، فكفوا عن الثرثرة عن شرف لستم بحصليه، فال تكونوا كدني الخلق لم ينال حسناء   سوى األقوياء، 

 .فشوهها

......................... 



ال تتكرر في   بسيطة في العائلة، وحده قلبي من رأها مسكن دافئ، وامرأة  كانت غير مميزة للجميع، مألوفة للناس، 
وهينئا لمن حظى برؤيته تلك  ونجم نادر ال يسطع في السماء إال يوم واحد  قدر إال مرة،  يمنحها ال العمر مرتين، وأم ال 

به  .كنت بها منفرد، كنت بها مميز .الليلة فانفرد 

.................... 

 
وترتجف األنامل حين قربه، وال ينشرح القلب إال   ' وتشع عيني حبًا حين قدومه،  يردد لساني ' نظل أصدقاء  دوًما 

ولكننا أصدقاء  !بوجوده، 

............................. 

وهلة رأيتك فيها، سأظل مبنهرة بك انبهار البدايات، سيظل قلبي ينبض بك رغبة بالحياة كما يجب  سأظل أقع فيك كأول 

 .أن تكون

..................... 

تكون متلهف حين رؤية شبيهه، بل  .كن لنفسك ذاك الشخص الذي تحلم أن تقابله فيحسن إليك أعدك إن فعلت لن 

 .ستتعقل في نفسك حتى تجيد االختيار

........................................... 

ويبني قوة داخلك   يقوي ما أضعفته النكبات، ويقيم ما هدّمته صفعات البشر،  يكن لك منة من الوهاب؛  ثمة شخص 

ما تفّحم من ماٍض؛ هذا الشخص هو أنت. أجل أنت؛ ما أحد يستطيع   يمسّك، ويزهر  تجعلك تمر على األذى وال 

المهلك   والبغض لألشخاص  وبراكين الغضب واالنتقام اآلكل للنفس،  الماضي،  انتشالك من أوحال الوجع، ودوامات 

بإهمالك وترهقها، وسترهقها  ما أحد سيقف كاألسد الكاسر في وجه أعدائك سوى نفسك  .سوى نفسك التي أرهقتها، 

والخير بها في المصالح  وتعلو  وانتشل  .التي تروضها عن المفاسد،  نفسك هي وحدها من ستفعل؛ فقم حادثها وصالحها 

يفعله لك، وقتها فقط ستجد ذاك الشخص؛ فما الناس غير رد  تغرق فيه. كن لنفسك ما تريد أن تقابل شخص  ذاتك مما 

 .فعل لما تراه  أنت عن نفسك

........................... 

أن أعد نفسي  وأنا على األرض،  ولكن أريد أن أخرق معه نواميس العالم؛ أن أسبح في الفضاء فرًحا  ال أريده خارق، 

من فرط إحسانه لي  .نجمة في السماء 

.............................. 

قبل  بمثابة ضمان نجاح الزواج  والود؛  الحديث لصالح التصالح  يجيد إدارة  الحصول على شريك متّفهم لك، شريك 

واحد فال تتنازل، أنه عمر  وأنت على األرض.  بدايته، تذكرة عبور للسماء  . 

................... 

ويستحيل العلقم بقربك أطياب، ويمر العمر بجوارك ساعات . 

........................... 

 .ومهما رأيتني جميال بعيني؛ أريد أحد  يؤكد هذا

.................... 
ولتنظر لألمس لتعلم كم تحاوطك رحمة هللا، وكم ينتشلك لطف الرحيم ! 

............................... 

ولكن ال يحق لك التوقف عن المسايرة  .من النضج؛ أن تُدرك أنه عليك التألم، 

..................... 

 .ويروح ويغدو ثابتا، وداخله متصدعا، يدمي

........................... 
وأعظم ما أفتقدته التعري، أجل التعري بالعيب قبل الميزة وتظل تراني جميلة كما أنا، وال أحد كان يمنحني هذا سوى 

 .أمي

كانت تسترني، وكل شكوى هم  بكاء لما عداها ضعف فوحدها  ثقيل على نفسي ما دام لم يأتي منها، وكل  أرى كل أمر 

 .لطالما لم تسمعها مني

أرغمني أن أطل بضعف وما كان هذا طبعي، أتعجب لنفسي أمسا؛ كيف كنت أحزن على توافه  يحتج قلبي وجعا 

وتشرق شمس الصباح مهما تبلدت السماء   يكفي لتزيح الليالي همومها،  تستمع لي! كان جوارها  وهي جوارني  األمور 

 .بأحزان الحياة



ثابتا ويأتي متسبما ضاحكاً  أنا أتألم مهما بدوت  يروح  . 

........................... 

بديالً   أعلى مراتب الحب أن أطلع على عيوبك عيبا عيبِ، وال أرى سواك جميال، وال تنظر عيني لما عداك 

.................... 

تبعثر قواي من جديد. تأتي ذكرى عابرة   كلما ظننتني أشتد عودي واصطلب؛ 
.................... 

بين الناس بدائل للكرامة؛ إذا سقطت كنت جسدًا ميتًا يصبح ويمسي  واشتر كرامتك، فال ثمنًا  .وال  بني! الناس،  اخسر 

 .يكفيها

......................... 

 !أتدري يا رفيق

دفتي مصحفي، وصالة في جوف  كلما اشتدت الهجمة على ديني؛ ال أجد الراحة إال في التهام األحرف الكريمة بين  

بين لفات حجابي، وانتماء في تجسيد تعاليمه مع الصغير  والضعيفالليل، ودعاء في السحر، ودفء  والقوي  والكبير،  .  

 أتدري يا رفيق! ال انتماء بال دين، وال دين إال اإلسالم

............................ 

الجامح والعواطف  ة حول أحكام الدين تجاه من يخالفنا في العقيدة؛ هب يا رفيق أن لحسم الجدل حول خالف العقائد 
وأن يليق وأنت غيور على أحدهم سب أباك  أمك، وتحدث بما ال  ت عزيز النفس، ومحب له، أو خاض في عرض 

وتتودد إليه، وتجادل هللا وحكمه فيه بالسع ير؟! أم المحارم، حامي الدم، أكنت تقبل أن تحدثه ثانية؟! أن تصادقه وترافقه 
ينسب لربك الضعف، ويعتقد فيه   ولكن هذا لم يخض في عرض أمك ولم يسب أباك وإنما  كنت ستمحيه من األرض؟! 

يعبد معه صنم، وتعالى هللا  أو بضعف في المشيئة والقدرة، أو  وولد،  ويراه كمثل ما يرى الرجل صديقه بزوج  الولد، 

 .عن ذلك علوا كبيرا

تعبده وما لك سواهخذ العقيدة بال عاطفة، وال تج تجاه رب  ادل، وتهذب   

..................... 
وما   بقلمي؛ فأعظم معضالتي تُفك بخط بجوار خط من قلمي، وما خانني أبدًا في تسطير ما يؤرق الخاطر،  وأنا أتجاوز 

بأبلغ ما عنده، فال تظنني سأقع ما دام قلمي يخط ببالغة ويؤتمن على ما أخشى ائتمان ا لبشر عليهيؤلم الفؤاد  قلمي  .

بين البشر بخير. قلمي على وفاق معي؛ إذن ال حاجة لي بوفاق  هنا إذن أنا  .  

  .قلمي صديق ال يخون، قلمي صديق ال يتغير

 

................................... 

ثمة تعبيرا آخر عن الحزن غير األدمع؛ أن تسير بين الناس بمظهر ثابت، غير أن ما بك لك وحدك . 

.................. 

وافسح المجال لذاتك لتنهار حتى تعاود القيام، فامتثال القوة في أزمان الضعف عناد يورث الفناء بال عودة . 

...................... 

وإن تراجع سقط؛ وال منقذ له إال رحمة ربه؛ وهكذا الفقد ومثبت األطراف على منحدر؛ إن تقدم هوى،  . 

.................... 

أمس يكفيه احتضان وال لملمة أشالء، وال عبارات كانت تفي بالغرض  يطيح بقلبي ارتعاد ال   .و 

........................ 

أن يرى هيامِك به وال يتكبر، أن يكون ضعفِك في عينه ميزة، أن يغيب عن نظره عيبِك رغم جلّيه، أن يتغاضى كما  

وسندًا ال يميل وأبًا  لولدك،  تتغاضين كي يسير الركب وال يغرق؛ هكذا يليق أن يكون زوًجا،  . 

..................... 

بالبشر والحمير وحتى الخنازير آمنين في بالد المسلمين ؛ فما بالك  والكالب  ! 

بمذاق الخنزير وتصرخ أن لسنا على حق  !فال يكن الزال لعابك ممتزًجا 

 

...................... 

أو ضيق ألمر عابر،  بي؛ فليس من اليسير أن أضيع لحظة من عمري في انزعاج  تراني؛ واقع في حبي، أعتز   وكما 

وما أنت بذاك والتقارب،   .فما االنزعاج لدي إال مقياس للحب 

.......................... 



يتفصد من فرط   وهو  ويرى نفسه في منزلة من عزة النفس؛ أن يكتم الشكوى، ويتصنع النعيم حتى تظنه حائز للدنيا، 

 .األلم

....................... 

وأنك تعجز عن إدراك النعم الغارق   بالتساوي،  يُوزع  بالنظر المادي الملموس لم  والرزق  والقناعة أن الحياة أرزاق، 

بها، والمحجوبة عن غيرك؛ أعظم مجلبات الرضا . 

............................ 

على التغافل؛ وكأن هللا يمنح العباد كافة راحة،  والقدرة  والتخطي،  وأعظم منة يمن هللا به على عبده؛ سرعة  التجاوز 

براحة  .ويخصك وحدك 

...................... 

ويظلنا سقف واحد، وال زلت أراِك   بيت واحد،  بقى سوى أيام معدودات وسيجمعنا  يقول " قد مر الكثير وما  راسلها 

وإنما ابتعاد، أراِك   عنى قدر محاوالت اقترابي، حاولت  دوما منزوية في ركن، تبتعدين مني خجلى ليس خجل حياء 
نفسي، ومبحرا فيها؛ لربما أكون أنا السبب في رد فعلِك هذا، ولكني   وأيام محاورا  كثيرا معرفة السبب، اجتهدت ليالي 

تقيا في النظرة إليك قبل الفعل، وهذا ليس بشكر في ذاتي، فأنا أر ى هذا في عينيك،  ما أجدني سوى محسنا، متوددا، 
يبدر منِك من تجاهل مميت أنتظر عهد مثياقنا  باعتذار، أتعلمين أني رغم ما  أراني حينما تغفو عيناِك بشكر قد ُمزج 

تعلق خاطري ببشر، مؤكد أن هناك الكثيرين قد يتشارك أحدهم معِك  بأحد وما  أتعلمين ما وقع قلبي قبلِك  باألشواق؟! 

عنك ال ينفك، تتملكين زمام اليسار بال جهد منِك وال سعي، وقعت العين عليِك فسقطت  في خصلة أو اثنين، ولكن قلبي
لم أردعك   القلب صريعا، ألفتك عيناي ألول وهلة، رأيتِك أهلي وسكني، لربما ما أنا فيه ذنب عين لم أغضها، وخاطر 

وليس االنجراف، على األقل حتى أعلم وجهة قل ويبدو أنها شطر آخر لربما  عن التجول فيه، كان علّي التحكم  بِك أين؟ 

والوجدان وأنِت علّي  .رفضه أبواِك، أو خان عهد ألعين تسرق اللب  بِك غارقا،  وأنا  أتألم ألما ال حصر له والعدد 

  .مرغمة

ورائها   مع كل كلمة أتفحصها ألرى المرمى  بعد يا رفيق، قرأت رسالتك حرف حرف، ووقفت  أجابت تقول " ثم أما 

وتركت في نفسي عليها أشياء أال وهي "مرغمة" لربما كنت هكذا منذ والخفي خلفه ولكن استوقفتي خاتمة رسالة  ا، 

خمسة أعوام مثال حينما ُخدعت وكنت أعلم هذا وأكملت ألني قلبي قد أخطأ وال تحكم في هذا بل هو من يتحكم، كنت 
ا بل كان القليل في عيني الكثير، أما أنت فوهللا ما  مرغمة حينما رضيت بالقليل، وأنا معطاءة أبذل الكثير، وال أعبأ بهذ

وما اُستهلكت فيه، كنت  أبتعدت عنك قيد أنملة غير أني بقيت في مكاني أنتظر أن أستعيض بك ما فاتني من العمر، 

ولكني ما ظننته أن يكون بهذا القدر، أنا ما أنزويت منك أنا كنت هكذا منذ أول سق وط،  أعلم أن لي عندي هللا عوضا، 
الخْرب فيصير  يا رفيق! مثلما يُبعث المطر لألرض  ما ابتعدت ولكني ما خرجت من قوقعتي منذ انكساري، أتعلم 

ولكني ال أستطيع الهرب منك سوى   عمارا، فبُعث أنت لي، لربما ال أغرق بك مثلما تغرق بي ألنها كانت داعوي، 
تاركة لك جذبي أو ردعي، أنا  إليك، ال أجد سواك مالذي، ال أرى أحد مثلك وال أفضل منك ، أنا ال أتجاهل ولكني 

تفعل ما  دعوت هللا أن تأتي إلي وقلبك يحملني فما كنت أرى اجتهادي وسعي إليك له مقصد؛ فثبت أقدامي وتركتك 

العطشى المطر تنتظر األرض  يأتيك بقلبي، أنا لست مرغمة أنا أنتظر جمعنا كما  .  

ويلي من غارق غازلته حب ويا  يبتهأجاب:   !، ويا لسعدي من قلب يبادل نظيره الحب!

 

........................ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


