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قد تأتي السعأدة على هيئة رضأ بألمر الواقع
وتقبل لحظأت الوجع كمأ قسمت لك.
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أماني عنان

الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

هو منهل الش ـ ــأعر ومورد العـ ـ ــشأق
ومحبرة ال ـ ـ ـ ــكلمأت التي تسـ ـ ـ ــجل بين صف ـ ــحأت الدفأتر والوراق
فكيف لقل ـ ـ ـ ــبأ فقد الحـ ـ ـ ـ ـ ــب ان يسلك درب الهوي
لكي يسرق كل ـ ـ ـ ــمة او ف ـ ـ ــكره
ينسج بـ ـ ـ ــهأ شـ ـ ـ ــعرا يبه ـ ـ ـ ــر الذواق
ففقيد الحـ ـ ـ ـ ــب هو شـ ـ ـ ـ ــهيد الشعر
قتل ـ ـ ـ ـ ــوه عم ـ ـ ـ ــدا وحرموه ح ـ ـ ـ ــق ا إليحأء
فيـ ـ ــظل هكذا
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــال
روح
الـ ـ ـ ـ ـ ــي ان يه ـ ـ ـ ــبة الحـ ـ ـ ــب
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأته
او تهبه الحيأة الم ـ ـ ـ ـ ــوت.
***
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أماني عنان

بعد غروب اخربقأيأ قصص الحب وحلول الظالم وحزن النفس والم القلب
وشرود الذهن لتحزني واستعدي لشروق شمس الغد من نفس مكأن جرح
اليوم...فألنسيأن هوبداية الحب وليس نهأيته..
***
عندمأ تصلي لنهأية القصة قولي له بكل إاتزان
"ل شئ يبقى حتى انت لذلك دعني منك واترك مخيلتي الن لعلي انتهى من
تنظيف ذاكرة
المس عندمأ افرغ من وضع حمرتي الغألية على وجنتي!" ..
**
إانعدام المسأحة الوقتية بين
كالم القلب والمشأعر وبين ا إلنسحأب
قد يؤدي الي إانهيأر في مخيلة المتحدث
ممأ يجعل كل مأقأله او سمعه مجرد هزي
لعالقه له بألحسأس لن القلب يلزمه بعض الوقت
للملمت عواطفه والرحيل بسالم" .

***
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أماني عنان

عندمأ تختفي مالمح جميع الذكريأت
وتطوي جميع الصفح وتسبقنأ اليأم لنصل الي منتصف الطرق
عندهأ سنكون معأ علي شأطئ الحب
نحصد مأزرعنأه طوال عمرا مضي
سأغلق كـتأبي عندمأ تأتي وتحضتنني بيدك
فألقي به الي جواري واعود من شرودي
اليك  ,فعينيك هي اصدق كـتأب يجب ان اتصفحه بعمق ..
فهال اتيت ..؟

***

وان سألوك عني فقل لهم
هي من العيون نني
وبين ضلوعي تسكنني ل اود منهأ الخالص
بل ارجو منهأ التبني وان دققت التعبير
اريدهأ ان تلبس روحي ول تغيب ابدااا عني.
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أماني عنان

العرب ــي الج ــديد
التخلف وعالقتنأ به!!...
إانهأ عالقة غير شرعية جبرية اقأمهأ علينأ الغرب والدول المتقدمة بأثرهأ ضمن مجموعة من زحمة
ال لفأظ والصفأت التي لحقت بنأ واستوردنأهأ مع كل مأنطلبه ونقدم عليه منهم.
لذلك ابغضهأ جدا وارفض ان تتنأقلهأ ال لسن بسهولة ويسر وكأننأ نذم انفسنأ ونمجد مصألح
الغرب  ,ففي فروع التنمية البشرية وتطوير النفس مجرد التكرار يثبت في اذهأننأ الوضع القأئم
حتي وانأ كنأ نتلفظ بهأ علي سبيل التوعية او العلم
نريد رؤيأ جديدة بعقول مستنيره تمسك بأقالم حره ليقيدهأ غرب ول تتأثر بأقتصأد وحكومأت ,
فألكأتب وحده مراة عصره والشأهد علي بطولت المس وليس من الفطنه في شئ ان نقأرن بيننأ
وبينهم فليس هنأك اسأس واضح للمقأرنة ولكن يجب علينأ الن وضع السأس وبنأء انفسنأ من
جديد فقد جأء وقت الصحوة و إافأقة الشبأب من ثقأفة ل تشبهنأ وعأدات متسلله
فأليمأن هو عصب ا إلنتصأر وروح
نحن بمصريتنأ عظمأء اذا تمسكنأ بألثقة في هللا وتصديق رسوله إ
الستقالل
قلت إاستقالل واقصد معنأهأ فأ إلحتالل الثقأفي والفكري وا إلعالمي مرفوض
وسيخرج من بين سطوري جيل يعرف ان العزة في لغته وفي ا إلعتزاز بعروبته ,وكيف ل ؟؟
والوطن العربي تكـتل عألمي ذو مسأحة ضخمة وعنأصر بشرية تجمعهأ الكـثير من الصفأت التي
يمكن إاستغاللهأ والبدء منهأ
لذلك قأوموا التبعية
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أماني عنان

وعلي كل واحد منأ ان يمسك بقلمه حتي ولو لم يكن كأتب ويضع لنفسه رؤيته الخأصة النأجحة
التي تكون اولي ِلبنأت التقدم المصري والعربي علي كأفة ا إلتجأهأت..

***
الربي ــع هو فصــل الحب

الوجه قمري الشكل والعيون تأئهه في بحر الجمأل والشفأه لتستطيع فهم حديثهأ من كـثرة
مأيجول براسه من فكر ,احبيته حد الال حد وتمنته بكل شكل  ,السأحر الذي ل يظهر ال عندمأ
يختفي الخلق يتقن فن القفز من زهرة الي الف ليسرق من هذه همسه ومن الخري مأ يقدر عليه
اختفي ذات صيف
فألجواء غير مالئمة ل كأذيبه الشتوية التي تنتعش مع سقوت المطر وتذبل في فصل الخريف ,
تعثرت خطواتهأ كأدت تنقلب موازين حيأتهأ مضي اكـثر من فصل الي ان جأء عليهأ ربيع الحب
هو الخر عذبه الغدر واضنأه ا إلخالص الي من ل يستحق ففتأته كأنت وهم سرقت منه بعض
الوقت  ,التقي ً
كال منهمأ بألخر ,ضمدت اليأم جراحهم ونسج القرب امأل جديدة عأشأ من اجلهأ
وذات يوم تبدلت الفصول وجأء الشتأء ليعود معه اكأذيب الحب
فتأته تعود وفتأهأ يتلون ويدعي الدفئ وفي الحقيقة ان وجوده سر تسأقط الثلج ونثر الظالم من
حولهأ  ,هرولت الي فصلهأ الهأدء فوجدته مشرع اليدين اخذهأ بين ذراعيه
اغلق علي ـ ــهأ كل الم ــأضي ومحت بحنأنه ظلم المس
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أماني عنان

الي ان ذاب الثلج من حرارة الشوق
وانقضي فصل الشتأء بقسوته وجأء الربيع ليعلنهمأ حبيبين برغم تقلبأت الجو..
***
برغم عشقي لك
تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزنني ايهأ الشتأء
لمأ ؟؟
لمأ تنسأب قطرات المطر وتتسأقط معهأ
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريأت مضت !.؟
وعندهأ تقف اللحظأت والمطر وحده مستمر
تتخلل القطرات وجهي ول اري ال وجهك انت
ليتك تذهب عني
ويعود الي هدوء النفس

***
إامراة احبـ ــت الف!!...
عينأك حكأية عصرية تحكي عبأرات مصرية
وشفتيك قصرا مهجور اخشأه ويسأورني الفضول
ومع ذلك لن اعترف ولن اقول.
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أماني عنان

كأنت هذه اخر كلمأت ختمت بهأ روايتهأ التي حنطت بهأ حبيبهأ ال لف  ,راته صدفة وتقأطع اقدار
,عينيه كأنت ملهمه حقأ كأالصقر يجول في المكأن وملمسه كأن مغري استشعرته بألصوات
فحواء الشرقية ليس لهأ حق اللمس ولكنهأ تتقن فن الهمس و إاكـتشأف الشخأص
لم تدع له فرصة الفرار  ,انقضت عليه بجميع حواسهأ  ,حصرته بين الحروف والكلمأت لم يجد
خالص من سطوتهأ سوي التسليم
وافق مرغمأ علي الدخول في دائرة الكـتأبأت  ,فكـتبته رواية
لهأ غالف خأص فهدوئه مميز يجذب القالم  ,اخفت مالمحه  ,بدلت بعض الشيأء لكي ل يتعرف
غيرهأ عليه حتي هو لن يعرف نفسه بعد التعديل ,استخدمته دون ان يدري
وبعد جريمتهأ  ,اهدته كـتأب..

***
جن ــأزة عأرض ــة
ارادت ان تكـتبه فلم تستطع تعثرت الكلمأت امأم رجولته ,ارادت تمجيد محأسنه وتحنيط
ذكريأتهأ معه ولكنهأ فشلت مع السف!
الكـتأبة محأولة للحيأة ولكنهأ تنقطع بمجرد وضع القلم وكأن الكأتب مريض الفكرة بمجرد ان
تولد يمت
اتت بألوراق وامسكت بألقلم نسجت نهأيتهأ ونصبت صوانهأ  ,هنأ عند اخر كلمة عندمأ اقول
غأب طأئري في سمأء مطألبه وامنيأته
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أماني عنان

يقوم المقرئ بأفتتأح الجلسة
وقراءة اول ايأت ـ ـ ـ ـ ــه
"الم يأن للذين ءامنوا ان تخشع قلوبهم لذكر هللا"
كيف خطرت هذه اليه علي مخيلتي ؟ وكيف لكم ان تقرؤهأ علي تشيع جثمأني ؟ كأنت رسألة من
طرف اخر موجود معنأ
ليل نهأر بين المحبين وبين المتخأصمين ,بين القربين وبين الغربأء
اتكون النهأية  ,في رواية من روايأتي
ام في في شطحة من شطحأتي  .لكم اعتقد الكأتب نفسه حرا ل يأسره شئ والن فقط ظهر الحق
فعدالة السمأء تعلو كل شئ
اوامر الحب وتقلبأته ,اهواء الفرد ورغبأته ,حتي خيأله وكـتأبأته
يجب ان تبأركهأ موافقة الرب
وصلت قأفلة الكلمأت وقأربت الكأتبة علي وضع النقأط
ولكنهأ نسيت ان في نهأية الحكأية جنأزتهأ سوف تقأم.
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أماني عنان

إالى اخر نفـ ـ ـ ــس! ..
اقترنت به منذ زمن ,ظل يقترب منهأ ويداعب خصيالت شعرهأ عندمأ يحل الهواء بنسمأته الهأدئة
وتنأم العيون وعينيهأ سأهره
جعلهأ تنتظره كل مسأء فألعأشقة لمتعدد الوجوه دائمأ متخفية كأن يأتيهأ تأرة علي شكل قصة
وتأرة علي شكل خأطرة الي ان تزوجته وعأشت معه.
السنوات تمضي واطفألهأ صغأر ترضعهم امل و إانتظأر عله يرضي عن إاشهأر زواجهم حلمت بأن
يأتيهأ امأمهم ويمأرس الحب معهأ امأم من يعأرض وحدتهأ و إانعزالهأ  ,ارادت منه مكأفئة علي صبر
الليألي الهأنئة التي وهبتهأ إايأه ومأ وهبهأ هو إال السهر ارادت منه قبلة امأم الجميع فلم تكن
شرقية متحجرة
ارادته بأي شكل ان يكون لهأ وحدهأ تحتضنه متي شأءت ويقترن به اسمهأ ولكنه دومأ مأيعتذر
فورائه اخريأت يعدهن بشتي الطرق
قررت التخلص منه ومن اثأر خطيئته فمزقت جميع اوراقهأ البيضأء لكي ل تلد رواية جديدة
اومالمح قصيدة يتسأمر بهأ البشر
قتلت جميع اولده من قصص وروايأت واشعأر وهمسأت وكل مأخطة القلم..
وبرغم تبرءهأ منه مأتت متلبسة بألدب
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عقـ ـ ـ ــد الصلح

بيني وبينك حروبأ ومعأرك قأئمة
استجم ـ ـ ـ ــع قوتي واغل ـ ـ ــق
الب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
احتضن نفسـ ـ ـ ـ ــي خشية القتراب
والقلب يرتجـ ـ ـ ـ ــف بنبضأتة كأقطرات مطر
ترق رق فـ ـ ـ ـ ــوق الجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل
ونسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الحب يهوي
والتعبيـ ـ ـ ـ ـ ــر بألكـتأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ليكـفي
فهن ـ ـ ـ ـ ــأك رب يحكمني
وانأسـ ـ ـ ـ ـ ــأ سوف يقراون ولهي
فمـ ـ ـ ـ ــأذا اقول ؟؟
مأذا اق ـ ـ ـ ـ ــول والحرب الن تشتعل
ولزال العقل يحكمن ـ ـ ـ ـ ــي يقي ـ ـ ــد
خيألـ ـ ـ ـ ـ ــي وقلمي
مثل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألجم شغف ـ ـ ـ ــي
فأم ـ ـ ـ ـ ــأم عيونـ ـ ـ ـ ــك تنهأر القفأل
وحصـ ـ ـ ـ ــون قالعي تنتح ـ ـ ـ ـ ــر
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واذوب كأثـ ـ ـ ـ ــلجأ يتقطر من فرط حرارة الشوق
وبعد كل المقأومأت
كدت ان ارمـ ـ ـ ـ ـ ــي بأسلحت ـ ـ ـ ـ ــي
وارتمـ ـ ـ ـ ــي علي صدرك استجدي الرحمة
ولكن
اوقفني العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقل
فأنأ وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اعداء
ليمـ ـ ـ ـ ـ ــكن ان نلتقي
ال بعـ ـ ـ ـ ــد شهود الخلق
وعقـ ـ ـ ـ ــد الصلح امأم السرة
***
برغم عشقي لك
تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزنني ايهأ الشتأء
لمأ ؟؟
لمأ تنسأب قطرات المطر وتتسأقط معهأ
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريأت مضت ....؟!!
وعندهأ تقف اللحظأت والمطر وحده مستمر
تتخلل القطرات وجهي ول اري ال وجهك انت .ليتك تذهب عني
ويعود الي هدوء النفس.
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أماني عنان

***
وبعد الكـثير من الوقت علمت ان
الحب هـ ـ ـ ــو
"اللحظة اللي ممكن تضحي فيهأ بكل حأجة وف نفس الوقت تبقي واثق انك مش هتخسر ول
حأجة
لن الحب عطأء وثقة "
علـ ـ ـ ـ ــمني ح ـ ـ ــبك ان
ل انتـ ـ ـ ـ ــظر ..فقـ ـ ـ ــط انظف ثيأبي
عل ـ ــي عجل خلف رطوش حمأقأتـ ـ ــك
واعود كمأ انأ بأش ـ ـ ـ ـراقتي وردة زاهية
لعل الحـ ـ ـ ــب يصدق معـ ـ ـ ــي واج ـ ــد
رجـ ــل رواي ـ ـ ـ ــتي المفتـ ــقد.
***
عينأه ل تفأرقنـ ـ ـ ـ ـ ــي
دائم ـ ـ ـ ــأ ترمقني من بعيد
وتـ ـ ـ ـراقب خطواتي في
صمـ ـ ـ ـ ــت.
وعندمأ ابح ـ ـ ـ ــث عنه
16

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

ل اجـ ـ ـ ــده شئ..
فأبتسم
لعلمي بأنه
احالم القلب الخألي..
ل منه عشقهأ حد ا إل كـتفأء
ولمنه تركهأ حد النتهأء
/انه العذاب العشقي
الذي ليصل بك الي ارض اوسمأء....
وكأن للحب دوافع واسبأب وتجأر
فقد غال ثمن الحب واصبحنأ ف زمن تكنولوجي الحسأس
***
كل ـ ـ ـ ـ ــمأ بعـ ـ ــدت
الع ـ ـ ـ ــالقأت ع ـ ـ ـ ـ ــن التفـ ـ ـ ــأصيل
كل ـ ـ ـ ـ ــمأ كسبـ ـ ـ ـ ــت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار..
***
بين ال لف واليأء جمع بيننأ اللقأء ..اعلـ ــم انه ل يكـفيك قصيدة
ارثو حبك بهأ  ....ولن يكـفر عني ندمي المتنأثر
بين سطورهأ
17

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

اعلم اني قتلتك مرتين
مره عند اول لقأءا بيننأ عندمأ اخترقتك
عينأي وتخلل حبي اعضأئك...
والثأنية عندمأ اغلقت بأب قلبي في
وجه مراسالتك...
اعي جيدا مقدار حزنك
سي ـ ـ ـ ــدي المجهول
يأشريد الحلم وسجين المستحيل
ل اعلم مأ اذا كأنت كـتأبأتي ستميتك ام
ستحيك ..ولكن مأ اعلمه انهأ حتمأ
ستبقيك
لم اهبك حبي حقأ ولكني بكـتأبتي لك
اخلدك
احنط مشأعرك الي البد
اضعك ع حوافي الذاكره
فكلمأ مررت بكـتأبأتي تعثرت بك..
.............................................
................................
........................
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عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

وينتهي الموضوع بذكر اسبأب
هجرهأ له.
لذلك طردك من حيأتي
وحنطك بين اوراقي
كلمأ اشتأقت اليك
عدت الي ملفأتي
هأ هنأ بين ال لف واليأء
حكأيتك العأبرة..
***
ليس من حق الرجل وح ـ ـ ــده
ان يعش ـ ـ ـ ــق  ..وليس حكرا عليه ا إلعتراف
بألحب...
وليس من حقه ان يكـتب شعرا وحواء تصفق له
دعني اقول بأنك
شخصأ يكبله الغرور
ويستظل بألتعألي ع البشر
ولكنى
لزلت اري فيك امل..
فجلس هنأ
19

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

وانتظر لعلي
اصدر حكمأ عأدل ف
قصـ ـ ـ ـ ـ ــتك.
***
اكـثر اللقأءات المثمره
هي الـل ـ ـ ـ ــقأء مع النفس
ولكن اذا
عأملتهأ
كأشخصية هأمة
تسـ ـ ـ ـ ـ ــتحق منك
السـ ـ ـ ـ ــتعداد.
***
الحب = الكره
وف الحألتين سأفكر فيك
ولكني اتمني حقأ
من ذاكرتي ان تمحيك..
وتصبح ل شئ
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

لنتقم منك
وانأ بعيده عن مأسيك.
ايهمأ اقوي ذاكرة النسأن
ام ذاكرة المأكن والزمأن
اعتقد
ذاكرة النسأن
تؤلم اكـثر ولكنهأضعيفه
¤فذاكرة المكأن والزمأن ف نظري
اشد كـثيراا
عندمأ يعود الزمأن بتأريخه الذي كأن
وكذلك المكأن الذي حوي الكـثير من الحداث التي كأنت سببأ ف تكوين مأتحمله ذاكرة النسأن
*لذلك ذاكرة المكأن والزمأن اقوي عندي بكـثير..
***
اجمل مأ بحيأتي
مراسالتي
اكـتب لك فيهأ
اشواقي
احزاني
ضحكأتي
21

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

همسأتي
وحنيني
اليك
ولكن يأحبي العليل
لتنتظر يومأوصولهأ
اليك..
لنهأ معنونه بعدمألوصول..
***
عندمأ تفعل مأ في وسعك لنقأذ شئ مأ
ثم تجده غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأرق ومفق ـ ـ ـ ــود ل
مح ـ ـ ـ ــأله.
تتركه برضي نفس
وتقبل لمأ
سـ ـ ــيحدث
ايأ كأنت النتيجه
هكذا حبك يأ حبيبي
قد القيته ف قأع البحر
ولن اسير ثأنيتأ بمحأذات الشأطئ
تحسبأ للقأء كـفأني سيرا وكـفأني عنأء
22

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

سأعيش مثل مأ انأ ومثل مأ ارغب ف الحيأه
وان كأن لنأ نصيب سنلتقي
رغمأ عن الظ ـ ـ ـ ـ ــروف.
***
" كم اشتأق الي جلسه هأدئة
علي البحر لتخلص من اشخأص الموني كـثيرا...
ولزلت احتفظ بهم
اريد فقط الختالء بنفسي وهي كـفيلة عندمأنلتقي ان تخلصني
من فوضي وجودهم "
***
" دعني احبك علي طريقتي الخأصة..
ليس امأم المدفئة
ول مع فنجأن من القهوه
ولكن عند شروق الشمس
§وبراكين البسمة
وهبوب نسيم الحب
وتقأطع النظره "
***
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عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

وكأني اعيش
و كأني ابتسم
وكأني استمع اليهم
ولكن ف الحقيقة
انأ لست معهم
اذا كأن الجسد معهم٠
ف الروح معك
تسمعك
ترعأك
تبتسم لك
وليتك تعي
ان حيأة القلب ونبضه المستكين انت..
ومأبين الروح المغتربه والجسد الخأوي..
شرودا ل يعلمه ال انت
ف ليتك تعيد الي روحي
ولو بسالم تبعثه به الي.
***
لن اتمنأك
او ابكي ذك ـ ـ ـ ـ ـراك
24

عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

ولن انتظر خل ـ ــف خطـ ـ ـ ـ ــأك
ولن اقبل
بمسأومة جديده
تظلمني او اظلمهأ
فلم اعد
اق ـ ـ ـ ــوي علي
التميز بين الصدق
وبين محأولة الدعأء
ولكن يكـفيني من الحيأة
ان اب ـ ـ ـ ـ ـ ــتسم ولو علي
اتفه السب ـ ـ ـ ــأب
واوزع الضحكأت
ان اسأمح ول انظر خلفي
فهنأك غـ ـ ـ ــدا ينتظر
فلن ابكي طويال ع
امس قد هجر
انهأ الدنيأ ابسط من
كلمة يمكن ان توصف بهأ
لذلك سألهو واستمتع بمفردي
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عودة لألعلى

مرافيء االنتظار

أماني عنان

وكـفأني ان يبتسم النأس
ولكن بعيدا عن زورقي
دعوني وحدي احدث حبأت
ال ـ ـ ــرمأل
فلم انسي بعد
بـ ـ ـرائة طفولتي.

***
وصف لبعض الكذابين
" ً
عجبأ لرجأاااااااااااال تبحث عن مسكنأت
وتعتقد ان النسأء خلقوا للذلك ....يمرض بتلك ويتداوى بهذه" .
****
فأئـ ـ ـ ـ ــدة الفـ ـ ـ ـ ـراق
واخي ـرا سيدي لن ذكري رحيلك تبث في قلمي الحيأة
تفكك قيود الزمأن ....ت ـ ـ ـ ــحررني من الم ابعدني عن الحيأه
حرمني من بسمأت الشـ ــفأة ...كبلني ان اتفوه بأله
اعمي بصري فـس ـ ـ ـ ــرت ضرو ًبأ ...ابحث عن سر ابأ اعتقدت انه
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

ف العش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
كأن كهف الس ـ ـ ــنين التي قضيتهأ معك مظلمأ جدا
ولم اري فيه النـ ـ ــور..
تحسست الجدران الي ان وصلت الي شقأق النور ف جدران
البـ ــتعأد عنك والفـ ـ ـ ـ ـرار من اسرك ومن عبـ ـ ــوديتي لهواك
فعندمأ طلب ـ ـ ـ ــت الرحم ـ ـ ــة لنفسي وحطمت قيودي وابتعدت عنك
حينهأ فقط ابصرت ضوء الحيأه
تسأقطت جدران الس ـ ـ ــنين امأم عيـ ــني
انقضي عأمين ولكنهم اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوام
لن انـ ـ ـ ــظر خلفي بعد الن ل لملم حبأت الـ ـ ـ ـ ــزمأن
ولكني سأح ـ ــيأ بمأ بقي مني ...حره ليقي ـ ـ ــدهأ انسأن
ولن ابحث عن حب يمحيني ..يخفي البـ ـ ــسمة من عيني
ويمنعني من الف ـ ـ ـ ـرار .....ليس حبأ مأيبكينأ انه وهم او عـ ــقد
بال اثمأن..
فمأذا يفـ ـ ــعل المشتري بهدية ليس لهأ ثمن
كـفى
لن ارهن حبي بعد اليـ ـ ـ ـ ــوم ....فأنأ ح ـ ـ ــرة احيأ للحيأه
وليس لشخص يراي في مبتغأه
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

فأنأ هو انأ لم ـ ـ ــن اراد ان يراني بالغش اوقن ـ ـ ــأع
اوص ـ ـ ـ ــوره يضعني فيهأ ويجـ ـ ـ ــب ان اطأبق المقأس .
***
انت عندي كأرابطة عنقي ....فال تحأول خنقي وال
نزعتك بيدي.
فأنأ جمألي بقلبي وليس بقربك مني ..
**
يبهرني الرجل الذكي..
وتأسرني المراة الخلوقة
فألرجل في عيني هو عقل...
والمراة معأني كـثيرة.
****
من هوي فقد سقط في بئر ليعلم مداه فهو كأالعطشأن يبحث عن سرا للحيأة فذهب لبئر الحب
ً
ظنأ منه انه النجأه ولكن يأتري هل ستجد مأتبحث عنه ايه الظمأن ام ستمضي بأسأ فأرغ
الوجدان...
***
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

الطموح ....هو بمثأبة طفل يصرخ من الجوع ولن يصمت ال بعد تنأول وجبته الغذائية ..........ف
علي قدر ايمأنك بطموحك واملك ف تحققه كأن سهرك وبحثك عن سبل الوصول اليه
.....فأالطموح بمثأبة شعلة ضواء تنير لصأحبهأ طريق الحيأة فكلنأ سنمضي ولكن من منأ سيصل
الي مبتغأه...
***
سأتزوجك ً
رغمأ عنك...
بنت جريئة عيونهأ طريق ورموشهأ دليل علي سحر كبير وخدودهأ عألم تأني تتمني عليهأ تدوب
وجمألهأ برج عألي مهمأ تقرب يفضل بعيد .....وكأنهأ معك وملك يديك وهي ف الحقيقة بعيدة
المنأل ولكن خدعك ظلهأ ف المأء انهأ نجمة السمأء حرية البحر اميرة الميرات ....وذات يوم
تجسدت تلك الصفأت في انسيه تقطن الرض جأءت الي مغرور وقألت له احبك...../
فصمت ونظر في عبثأ فلمأ رفع جبينه ابصر الموج ينحدر من العيون وبيأض الثلج هو جمأل
الخدود وعبير الورد هو رائحة الوجود ....وعندمأترحل يحل عليه نسمأت السقيع وتغمره ليألي
البرد...
سمع كلمأتهأ في هدوء وعندمأ قرر ان يجيب فجأتة بمرحهأ المعهود وقألت له ل ل تجيب ,فليس
معني حبي ان انتظر منك البديل
****
ولكني اردت ان اعلمك اني احبك وكـفي فأذا اردتني حقأ فعلت من اجلي المستحيل الذي يفعله
كل من هم مثلك للوصول الي حبي....
فحبي لك ا ً
ول لن يهدرني كرامتي ....ولن يحرمني حقي ف ان اذيقك ولعي
29
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

فأجأب بنفسأ عميق اعقبه بركأن يغلي.
اهأ من حبك سيدتي ومن غدر العيون اهأ من سحر يجذبني ومن كلمأتأ تقتلني اهأ من ً
عشقأ غأب
طويال عن مخيلة مغرور والن بكلمة احببتك ........وقبل ان ابوح بمثلهأ حرمتني حقي ف ان
اقول ....وجعلتني لكلمأتك اسير &&&&والن تريدين الدليل
احبك يأمعذبتي فال تطيلين التدلل .........ودعينأ نبدا الحيأة^^
فتح المغرور يده ً
طألبأ يد الفتأه فبنظرة ذكأءا منهأ وبسمة ف الخفأء قألت قد فعلهأ هو ولكني ف
الحقيقة انأ من طلبت يداه ****ولكنه لو تعقل مأ امكننأ ا ً
بدا اللقأء^^ الحب_

***
"هو الشئ الوحيد الذي ليمكن البحث عنه فهو يأتي من حيث لتدري..ومتي غفلت عنه".
***
ان اليأم تمضي والعمر يمر والتعأيش مع الواقع هو الحل ربمأيكون الخيأل ممتع اوينسينأ الواقع
بعض الوقت ولكن ومأذا بعد فنحن مرغمون ع العيش الي ان نعيش كمأنختأر وترغب
مشأعرنأ.....ولاليأم ثورات يجب ان ننحني امأمهأوندعي النكسأر الي ان نتحين الفرصه ونقف من
جديد بكل القوه والتحدي ...فوراء كل ظالمأفجر وبعدالعواصف هدواء ولكن علينأ بألصبروتحمل
ظالم وعواصف الحيأه فعلي قدر ال لم تسعدنأ اليأم
***
امنية حأئرة
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

ليتني كنت زهرة قطفتهأ يداك وانتهي امري..
اوكنت عصفورة ذبحتهأ انأملك فأزهقت روحي..
اوليتني كنت شربت مأء روت ظمئك ..فتخلصت مني
بخيأنتك طعنت روحي لمنك قتلتهأوسفكت دمي ول منك رحمتهأ وعفوت عني.
***
"جئت ابحث عن الحترام فيك..
فلم اجد سوي حرف الحأء والبأقي منك هو نهيق..
لم اعتقديومأ ان اكـتب ف الهجأء
ولكن اضطر القلم فأتي بمأل برضيك "
***
اصبحنأ نفتقد المأن والثقه بألنسأنية لدرجة مخيفة..
تخشي ان تكون علي سجيتك فتستغل  ,تخشي ان تدعي الصالبة فتنكسر  ,تخشي ان تثق فتخأن
 ,تخشي ان تحب فتصدم  ,تخشي ان تبتعد فتندم  ,تخشي ان تدعي القوة فتنعزل وتصبح بال
اصدقأء..
****
ل بد ان تغلق جميع النوافذ المواربة التي تؤدي إالى الالشئ وركز فقط ع الجديد ومأ يمكن ان
تجدي منه نفع ؛ العمر مهمأ طأل انتهى للذلك ليس لديك وقت!..
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مرافيء االنتظار

أماني عنان

"الي صداقة حقيقية  ,طفولة بريئة نقية
الي عينيك المسألمة  ,وكلمأتك البهية قل لهأا عذ ًرا فقد افترقت الطرق  ,اعتذر للقأء نيأبة عني ,
فلن اتمكن ابدا من المجئ في الموعد  ,ل تجلس كـثي ًرا علي مرفأ ا إلنتظأر فلن اعود ولن تكون
ً
يومأ كمأ كنأ "
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أماني عنان

مرافيء االنتظار

عن المؤلفة

السم :امأني عنأن
الدولة :مصر
اعمأل سأبقة:
_ تيوليب من ارض الموتى_ رواية_ دار الميدان للنشر والتوزيع
_ الحبيب المجهول_ رواية_ دار قصص وحكأيأت للنشر ا إل لكـتروني
 -نسأء من خزف_ رواية_ المكـتبة العربية للنشر والتوزيع
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