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  ..…………دار: 

ايل: .................   مو

  العنوان: ............................

  ..…………: تصميم الغالف

ة: ..............   مراجعھ لغو

: إن مطاوع   تصميم داخ

ــــداع: ــ ــ ــ ــ يــ   ............رقم 

قيــم  ــــي:ال   .........الدولــ

 ----------------------------  

قوق محفوظة   ©جميع ا

وأي اقتبــاس أو تقليــد أو إعــادة طبــع. دون موافقــة 

راء  عرض صاحبھ للمساءلة القانونية، و كتابية 

ـة امللكيـة وحقـوق  الـواردة واملـادة  بالكتـاب الفكر

اتب مسئولية تقع ع   .غ ال فقط ال
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  عي مطاوچنإ
  

 
  مواقف حياتية

  نثريات
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ي  عاله.  داء مفعم بحب وغرام لر   إ

تمام. َّ بنصيحة وا ل من علم حرف وجاد ع   ل

يال. ياة وا م با ل ع ع الصدح و   ملن 

 ً ا   ..وأخ

ي.  لما ان فدعم  ي بفرح وحزن كب   ملن غمر
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لمة ل منطلق محجا خيال ال ان ب  ألي عاشق بري  مخلوق  ،،م

ت أحنو زمان،، ده ألنال وأر  رحال جوال خيال قل وأمانھ،، ع

ه ي أع وى ، بوجدا لمات بحروف اللعب فأنا أ ان ال  وسط الذو

نم  النغمات  مل  عشقا ال يال عالم والفقرات ا  والـ ال منطق ا

يال بدنيا ر ا لمات و   .. ال

  

ي  ل النكتا لة لعالم أشباح  ،شعر متنكر  ش حروف مزخرفة مش

سط ل م ش سم  لمات تر عالم أخر موازي لعاملنا  ،وخياالت 

ا ،ساحر ش داخل واقعنا ا ر بالع   .عالم خيال يتظا

  

دوء لمات موجزة  ي أساط   روايات عشق وخيال وغرام  ،لما

  لة.واقع وآالم  أحرف ال تتجاوز لسطور قلي
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ن طيات كتاب ن يتحرر ب ي  عبيد وجواري لتبادل أدوار مع  ،كتا

ة ن الروايات ،ملك وأم ات تجول وتصول ب ي حياة دنيا  ،مل كتا

س للنور حياة ،وزخرفة لألشياء سان  يتم  ،حب ومشاعر إل

ما الرحمن دعو  ما قلم يتجول  ،ضياء وجمال و ار بي ليل و

حالم ،خيال كقنديل وسراج ش دنيا خيال  ي أنا وأنا  ،اقرأه لتع كتا

ي.   كتا

  

ي  بفيض لمات وغناء.. فلسف ودين دنيا ياة فلسفھ كتابا

س مشاعر  صمم تتجاوز  روف بحور   ..فيحاء غناء وأحاس

 شمس من بردت لقلوب بالدفء تبعث ..حمقاء حوارات حماقة وتج

راء صيف د ..ال  ر  ..وغبار كرماد حرقت يموسك شتاء و

  السموات. رب ملكوت  للروح علو تب لذات وجالء وشفاء لود
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ي    أحب أسئل شيطان كتابا

ي ن يا حيا عدين واخدنا لف   و

ي اك يا كب دانت حاجة ذوا   و

ي   مطلوب منك حاجة يوما

ي   خواطر أشعار تكون كتابا

يمش أي حاجة الناس  ل ودنا   تا

ي  ايا الزم ترا    خد بالك و

ل الغايات ع ومناسبة ل   التجديد والتنو

مزجة مش ثابتة ع نفس املوسيقات   و

ات سي  ك كشر أب و   حب وكره ا
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ش إال أنت مسلم كديان ك وع ك وضم   را ر

ي  شبھ خياال سك إيھ نف أشوفك    طب نوعك ج

ع يأقولك مش فارقة  عد إذنك موال ت ممكن  ك ب   ت

ع لو سمح ع  الش    ترا فروق التوقيت و

ي  ن وال مكنونا ن وف مك م    أي وقت ألقيك جايھ وال 

ي  ايا كتب ح ي بحب و ي فكرا   ومن عز النوم ت

ي نامي النوم خارج سلطا دي ونامي أنت ما ب   خواطر أيھ أ

يوال ملا ي مزاجك تملي  طر  فوا ا كم    ق أووو

ي اب يال ومالھ و عز معمعة مواصال   أكتب وسط الر

لمة وترو لبعيد أرح يا س ام    واه تبع 

ي    وام وراك يا زنانھ وأ الدنيا وأ زميال

ميالت ة وال جميلة ا اك لدنيا تانية لذيذه مث   وأروح و

ي وتحقق ط سي نف وأحزا ي وتصد عرفت ت   موحا

ي ً ليك شيطان كتابا ً شكرا   وأخيــرا
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تاخــده ــ لــو معــاك مــنجم  ب ح ــ  ،قالــك إيــھ قالــك نصــ واســطة أو ح

تاخــــــده ــــــلطة ضــــــابط وشــــــرطة  ٌ ــــــ فيتــــــو  ،كوســــــة وس ــــــ أو ح قــــــرار رئا

تاخده.   صي فوت بكره 

  

ن ــــرب لفـــ بك قـــدرك وحكمــــك  ه  اصــــ يــــا ،ـــو نصــــ ــــ ســـيد ملكــــش غ

ن ب دفـــ ن ،نصــ بك عـــايز تختــار تحـــب مـــ بــك نصـــ دول قـــالوا  ،مـــش 

ن بـــ ـــ ا ـــ املكتـــوب ع شـــوفھ  ،زمـــان ع محكـــوم والزم بيـــوم يتحقـــق و

ن.   العن

  

لــــھ بأيــــد رب العبــــاد بــــدعاء مســــتجاب ي  ،أقولــــك  ــــ وتــــا ــــ وصــــ ك اد

ب مـن رب  ،وخد بالك وإياك ت أصـل ده قـدر بكتـاب ،اد وده نص

ش غيــــاب ــــ دنيــــا فانيــــة مفــــ ــــ  ،العبـــاد لينــــا  ــــ ت ب مكتــــوب أو نصــــ

  وتبدأ العتاب.

  

)Ò.Ó).. (Ò.Ó(  
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ـــور مكســـور مـــذلول  ،عـــارف ملـــا تحـــس نفســـك زعـــالن أوي  ن  ،مق مـــن مـــ

ــــــب ا أوي  ،مـــــن أقــــــرب قر ا تحضــــــ ــــــ  ،حــــــاول لنفســـــك تضــــــم ــــــا أو قول

ـــ الـــدنيا كـــده ـــ  يانـــة والوضـــاعة والنذالـــة متـــوافرة ،تزع ـــ  ،ا آه ح

ب.   من أغ حب

  

ا عشــــــق ـــــا  ـــــا تح عرف ـــــ نــــــاس  و  ــــــ لـــــو كنــــــت  ،مـــــا وترجـــــع تنـــــدم وتتم

ــ البــاب ــا مــن ع ــ وأحــن ،اكتفيــت بمعرف نــاس تخليــك  ،ــ البعــد أح

وســمع يــال اجــدع  ،غصــب عنــك تقــول مــش عــايز  حــد وال عــايز حاجــة

ســـــرعة ،ســـــالم ألي حاجـــــة ـــــوة ســـــادة قـــــوام  ـــــ ق يمكـــــن نفـــــوق  ،اطلـــــب 

ع شة ديةو عافر الع ـا دوشـة ،رف  ال بك و عـب  ،يا عـم سـ بـال غلـب و

ھ ،ور فا ملوش أي الزمھ ل شار   .ده مرار وطافح وال

  

و واحـد وصـل لكعانـة  ناك ا عـد قـوام  ،طب بص شوف  نـا يـال وا و

ا فاضيھ ا غل يانا آه ،عايزا ي طارت و ـ يـودع  ،مرار خايفھ جـدا لقل

ــ تــاه ــ ال حصــل عق ــادة ،و ــ ز ــ كت جبــت أخــري مـــن  ،يــالش كــالم ور

  مش عايزه  حد وال عايزه  حاجة. ،الدنيا دية

 

)Ò.Ó).. (Ò.Ó(  
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ـنكم إيـھ ،سـألوا عـن إيـھ وتحكــوا وتحـاكواب يـھ بيحبــك ب ؟ تفــرق ؟بتحب

ــــــاكم ء مــــــالكم!!إيــــــھ و ــــــ نــــــا  بــــــاه ب ــــــ  ب ــــــ  إيــــــھ يــــــا  ،، أحبــــــة يحب

ات دايــــــــ و نار حــــــــديث وكـــــــــالم  ،رة تلــــــــفأســــــــيادنا حــــــــوارات أفــــــــالم وســــــــ

تألف تغلف ،وقصص أ ب ل فارغة بحواديتكم أ ب وأدينـا  ،ومشا

ر لھ ظ ـ حـالكم ،عرفنا حقيقتكم و ـس   ،مالكم بيا مالكم بيـھ ركـزوا 

طــب طلعــت إشــاعات أو قلــت كــالم  ،جيــت يــوم وعملــت كرومبــو معــاكم

  وتدخلت  أموركم.

  

عـــد ـــا مليانـــھ حـــب وكـــره قـــرب و ل  ،وعـــدل أبـــيض وأســـودظلـــم  ،الـــدنيا 

ــــار دنيــــا وأخــــره ــــل ،ليــــل و ــــ رقــــاب ال ب  ،دايــــرة وماشــــية ع قــــدر ونصــــ

ل ل ،طايل ال ھ مليا ،حلم وواقع ما ال ة وتو   .القلب ح

  

ـــــ عـــــذاب العمـــــر  ئـــــة تنقـــــي القلـــــب ،دعــــوة بقلـــــب تن كة بر رغبـــــة  ،ـــــ

دة ونيـــــة ســـــليمة ،أكيـــــدة تحقـــــق حلـــــم ـــــ تصـــــ دنيـــــا وآخـــــرة  ،ركعـــــة و

ح القلـبسوره و  ،أكيد امـل تـر ـك حقـق حلمـك  ،إيھ من قـرآن  ـ ر ار

ــدفك ــك موجــود ،توصــل  خــر ر ول و ــ  ن العبــد ومــن أســوء  ،و عــ

ب. ،أسوأ أعمالھ ينجيھ   قول يارب تلقيھ قر

  

)Ò.Ó).. (Ò.Ó( 
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  ..كالم الناس

غ شبح لنفوس ووشوش تأثر يحولك لسوس ووحوش  ،يح و   يؤثر و

  ..كالم شر

ـــا تظبــــيط أفـــا ل نقــــل تبـــدأ بحــــروف  ــــا  ،ت أ ايـــات  يجيلـــك حيــــھ بح

ط    وطاو

شر   ..كالم 

اب كحــــــول ســــــارق عقــــــول النــــــاس ســــــتطعم بيــــــھ الغـــــــافالن  ،ــــــ ــــــم 

ناس   ا

  ..كالم بالش

ا اذيــــــب ضــــــياع زي أساســـــــ ــــــا  ،غابــــــات أ مليــــــون فيضــــــان مـــــــا  ١٠٠يجيل

ا   .يقتل
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نقل   ..كالم ي

ية وعمران ة  ،ھيضيع قصور بحب وود مب ـ قـد وغ ـام  د وتبقـى أو ت

  عميانھ 

  ..كالم جارح

م م  ،غل وحقد مغطي قلو ش ذمة تن ألرواح   ومف

ق   لو جيت ل

عـاد ــ  ــل يجيلــك قــوام  ،إذا كنـا لــرب العبــاد قــراب أو ح قولــھ يــا رب ا

  بمعاد

ص ل فات لمة م   ...و 

ك وضـــــره تالقيـــــك غرقـــــان أنـــــت كمـــــان ـــــ لف مـــــا الـــــدنيا ســـــ ،أحفـــــر لغ

  ودين وكما تدين تدان

  

)Ò.Ó).. (Ò.Ó( 
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ــــ يــــوم جرحــــك ــــ وإيــــاك ت ش وا علــــم  ،عــــ ــــم وأ كمــــل وأعــــرف واف

ي إيــــاك غلــــط تــــا ك فرصــــة يجـــــرح يقتــــل فيــــك ،و ــــ حـــــب  ،إيـــــاك تــــدي غ

يع الدنيا أنت الغا بنفسك ش و تھ  ،وع نفسك أقـيم مـن جـرح لـو سـ

ك. ،يضيع عمرك َ س ِ ر َ ساش باآلوي خليھ د س مت   ا 

  

ـــــم ب ال ـــــح نفســـــك ودماغـــــك مـــــن الغـــــم ،روق فـــــوق وســـــ ن  ،ر مـــــا يـــــوم

ـــ نفســـك توجـــع قلبـــك  ،والعمـــر معـــدود بـــالظبط ،بـــالطول والعـــرض تح

ـــبط مخـــك م ،وت تعشـــ م  شـــ تع خـــر  ول و ش  ،ـــ  ـــ عـــ يبقـــى ك

ــــــــ ،روق فــــــــوق  ــــــــ ا ــــــــ  ،ولبكــــــــرة أتم لو تلقيــــــــھ مقابلــــــــك  تفــــــــاءل بــــــــا

ع. س سر   اكس

  

ــ بالــكيــا عــم مالــك ال  ن روحــك ،تح ــ تــدوخ نفســك وتجــ بـــالش  ،وال ح

ـــون  ــا  و ــ  ــ وجعــك كت ــ ،عيــد  لـــھ  ،يــا ســيدي روق دي بكــره تح و

ب يـــة ،نصـــ ـــ دا لـــك معـــاك ،شـــغلك  ـــك حاميـــك ،أ ك ترجـــع  ،ر مســـ

ــــم ن ،ــــدى وتف ــــو ــــك  ن ،ر ب ،لعبــــده حنــــ لــــھ نصــــ بــــالش  ،اصــــ ده 

سكن لـھ ث ،تروح لبعيد و ي وتزعل ده  ش ـ وتـروحو ا  ،انيـة تي مسـ

ون.   تفرج وأيامك 
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عبــــــــان ان  ــــــــ بطــــــــة وكمــــــــان ح ــــــــا إيــــــــھ   ،حاســــــــس بال مــــــــش عــــــــارف اقول

ـــــــان ان ،حاســـــــس بالتو ـــــــ ش جوايـــــــا مشـــــــاعر أكـــــــون   ،بحـــــــب وال مفـــــــ

ـــ مـــع قلـــب حنـــون  ا وال بضـــيع وقـــت و ـــ  ،حاسســـ حـــوارات وكـــالم كت

شتغاالتدوغري و  ،بقى حولينا ليھ كده ده جنون  ش  كالم    .مل

  

ون  ــ سـان م قـي مــع  ،أنـا إ ل تقــف بطر ــ ومـش عــايز ملشـا بحـب ال

م ــــم وأنـــــا وال فــــارق عنــــدي واحـــــد  ،ان مــــش بــــ ـــــا  أراء النــــاس وكالم م ب

م م ،فــ عانــد فــ ــة  ــا غاو ا لك ا وأرســ ــ ــا وان م عبـــت  ،غلبــت اف

. سي مومي  ل الناس  و عد عن  قت عايز ا   ز

  

ــــ ورســــيأســـف م نـــا إيــــھ ردي أن ــــ مــــا ب مــــش حاســــك  ،ضــــطر أقولــــك 

عد أفكر أقـرر أنـا  ،مش عارفك مش عارف  إيھ جوايا نجي محتاج ا

قــي ـ طر ن وان ـ فــ ي  ،رايـح ع ــل أمـوري وارســم مـن تــا ي اظـبط  بحيـا

ن اعذري خبطي. ،ططي   مش عارف أنا عايز إيھ  وجاي من
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عبانـــا ،يعـــذبناعـــارف أســـوء مـــا ب ـــ  ،أن جوانـــا حاجـــات  ن ح مـــش عـــارف

ـــد واثـــق فيـــھ ــا  ـــس  ،يمكـــن نرتــاح ،نقول ا جوانـــا بتعـــذب فينـــا و ب ســـ

ـــ منـــا عھ كت اجـــات الضـــا ـــ فيـــھ نفســـنا ،ا ـــ ال بنمســـكھ أوي  ،ملـــا نال

ــــو جوانـــا ،بأيـــدينا وســــنانا عذابــــھ وأملــــھ وهللا ســــر  ،ســــتحمل وجعـــھ مــــا 

ش بفــــــ ،جمالنــــــا عــــــ ــــــب إيــــــھ إال حــــــامي  ،رح دنيانــــــانــــــدمن حبــــــھ و ــــــو ا

نــــا ــــ مطارحنــــا يوقفنــــا ،لقلو طــــر  ــــت جمــــد قلبــــك  ،وقــــت ا قلــــك اث و

اك أنا.   و

  

افيـة ،إحساس تموت من جوه شـوفت  ،وتدور ع حـد يـديك القـوة ال

ـــــ ســـــابوك ن ال  ،ســــألت وشـــــكيت حـــــد حســـــك أو شــــافك دول ح شـــــ عا

ــن ــا ،حـول وال قــوة وال بيــك دار ل بتقــول مــش  ،نــار بقلبــك صـرخة دمــار 

ـ مــرار بتقطــع ــار يــا نــاس حــرام ك ــ روح  ،قـادر أدامكــم ب ــ أال ــان نف

ي م وتصو ـ  ،تف ـ وضـياع نف ـت رو سان بأيديھ ينجي من تو إ

ي يا ــ ــ منــامي و اقص  ــ ــي امل ال  ،اصــرخ وأنــادي وال حــد ســمع ،و

ـــ أو حاســـس بيـــا م ـــ حـــد ف ــــار  ،وال ح ـــي بمـــوت وأ طـــب حـــد شـــايف إ

ي.   حد ينجد
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ش  مخـــك  ،جـــوه جروحـــك وآالمـــك وغرامـــك الفاشـــل وتقـــو عـــاديعـــا

ــ جروحــك عــادي ت  ،سـاكن جــوه قلبــك ومعشــش متغلغــل  ســ تقــو 

ـــــ برضـــــو عــــادي لـــــھ ما ـــــت و و ـــــ  ،وتقــــو  ـــــ تـــــروح وتي تـــــك تم دن

ا  ،وتفضــــل زى مــــا انــــت عــــادي ــــارك ماســــك روحــــك شــــبك إخطبــــوط أف

ل  ،اديبنفســـھ وتقــــو عــــ شــــ ــــ شــــباكھ خيـــوط حياتــــك  عنكبـــوت نا

رب أو تجري وال ح تنادي. ،نظامي اعتيادي وح ال ب   روحك ب

  

ــھ دي قـــك وســط التو ــ طر ن وتال ــ فـــ ـــ  ،تخــرج ع ش أزاي مــن غ عـــ

ــ حياتــك ي وتقـــول  ،كــده عـــادي حبــك وتكمــل  ــ وترجــع تبعــد تقــرب م

ـــ عــادي ــ ،خلينــا يــا حبي ـــب  عــد ا ـــو   حاجـــة تانيــة كـــده حـــد يقــو 

  عادي.

  

ل مـــش عـــادي شـــ ش أنـــا تايـــھ جـــواك حوليـــك أنـــت  ولســـھ بتقـــو  ،عـــا

لمـــة عـــادي تكـــرر  ـــس أزاي ده انـــت جرحـــك  ،عـــادي يـــال نكمـــل ومـــالو و

  حبك أو وا مش عادي.
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م   ....يا م

ـ حاجــة تتعــب بضــم ــ ،أك م لكت ــ أنــك مــ ــرب أجــري  ،ملــا تال دافــع أ

ير ،فى أنكر  غأتخ   واجھ قاوم اصرخ نادي وفر قول الت

بك   ...س

اضــــاتك اتــــك ،ــــس مــــش فـــــارق اع ســـــمع وال  ،كالمــــك ســـــكونك وحر ال 

م إشاراتك دش سمعنا سكوتك ،نف م رد م   يا م

  ..  .بتمثل

ة عد يال بخفيھ ،روح يال للركن وللزاو نـك وال  ،من وسطينا ا مش عايز

يھ مھ يي نك    حب

  ...احدانت و 

ل ،عــايز الضـــرب الء القتـــل ـــ ا النفـــي وال عـــد ـــ روحـــك شـــبھ  ،و بتال

لك ظلالرمل ع وسط الزحمة ش   ، ضا

  ...وحيد

ـل شـرد وسـط ال ـب م ـره نفسـك خنقـھ كسـرة وصـلھ  ،انت وحيد غر ق

ــل ســواد الــذل ،لأل م  ،إحساســك مــا الكــون  أصــعب حاجــة انــك مـــ

ل   . نظر ال
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ــيــا صــ فــ ن مــن  ،ن أراضــيك وأنــا أجيلــك ولــو ما ــ فــ العمــر يــروح ع

ك ـ ،غ ـل وصـف الـدوى بالصـ ،ده عمره ما يقول ما ـا صـ  ،وال و

ر. ،ون علينا وقرب ن بالق ش ك خالص بقينا عا   ده من غ

  

نا  أن ب سد و انت  ،سد وسد ١٠٠ل ما أقول فرجت ت ل ما أقول  و

ا ــــ وشــــ ــــ الــــدنيا أدت نــــا أال ا كــــده مــــش نافعــــة مــــن  ،بــــالعكس قر ل شــــ

ســــد ســــكت  ،قبــــل مــــا تبــــدأ حــــد يقــــو أ ــــا مــــش  ــــ برح ت نف لــــو ســــ

ا أعاكس زن والدنيا ل   .و إيھ مولد وخالص انفض ،و

  

ـــ منــــا وهللا أســـد لمــــة توا ن  متحمـــل وأتحمــــل أعمـــل إيــــھ  ،مـــش عـــايز

أيـــــدي أقيـــــد نــــــوري  ،مضـــــطر أعانـــــد أن شـــــا أخـــــري يكــــــون البـــــوكس و

ســـــك ســـــلمومـــــش  ش ورغـــــم الضــــــيقة  ،ت واس ش وأعـــــ عـــــ ش و ال عـــــا

ي عكس ش معا الغصب أع ب و   .فرجة قر

  

ــــل مــــا أقــــول  يح مضــــطر اســــت فرجــــة مــــن أول وجديــــد أصــــل أنــــا  ــــ

ســــــد ــــــا بت كة أرســـــــم ،فرجــــــت الق ــــــ ســــــمة وال و وقــــــت بيعــــــدي ولل أ

م عكس.   وأمثل ومعاك يا دنيا 
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ــــ ام  ،عــــارف ملـــــا تحـــــس جـــــواك فـــــراغ كب ش بـــــالطول عالمـــــة اســـــتف عـــــا

ـ ــب بحـر ،أك م دايــر ترســم  ــل منافــذ  ،حــول ــاش قافلــة عليــك  وال

نـد  ،والنجمة واقفة بتقولك إياك تجري يـا فـرد ،الضوء خنقھ وحر و

ـــــالوي وإيـــــاك تـــــرد ل و ـــــا مشـــــا ا  ،قاعــــدة وورا س فـــــاردة نفســـــ ـــــ  وتال

غمزلك ور شطارتك ك و  ،و ـ قواس فرحانـة ت  ،الكـرش يكركـرو

ن ما جت رجليك يا أخ رب ف ان  انك ح   .وأنت ثابت واقف  م

  

ــال قــول يــا فكيــك ــل مــا فيــك و ــ  ك  ،ده جنــان طــافح ومغطــي ع ــ وا

ـــوم تـــتغم ـــالش التكشـــ يـــوم بيضـــيع و ـــب و خـــر  ،يـــال يـــا كئ ول و ـــ  و

م. شيل ال ا تتعدل وما  ش ومس   بنع

  

ــــــ الــــــدنيا مليانــــــھ كــــــالم  م ــــــ وصــــــغواف سياســــــة أو حــــــب  ،ــــــ كــــــالم كب

ة دروشـــة ـــف ،وشـــو كــــالم يتعبـــك مـــن فــــرط  ،كـــالم مــــزوق وســـاعات مز

ع ،الصــــــراحة ــــــب خيـــــــال بــــــد ـــــــل  ،وكـــــــالم غر ــــــن يفيـــــــدك أنــــــت و ـــــــ رز و

شــــر ة ،ال ُ نظــــر َ باحــــھ مــــش مــــن م أصــــل الكــــالم ســــف  ،كــــالم قبــــيح مــــن 

لـــھ ي تـــھ و ي لمـــة حلـــوة  ،ينـــوب عـــن صـــاحبة و ص مطيـــع ل خليـــك حـــر

ن تــــــــروح شـــــــمال لســــــــانك جـــــــراك وراه ،جـــــــدكتن وح يمـــــــ بآخرتــــــــك  ،ــــــــ

عيم ـنم ونـار هللا يحرسـك ،يدخلك جنھ و جرنـا هللا مـن  ،يا يرميـك  و

تام.   شر ا
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ـــــــواطر  ،ااه مــــــن ســـــــواد روحـــــــك ااااااه وآه مـــــــن وجــــــع القلـــــــوب وكســـــــر ا

م الـــروح ـــا رحـــك وتـــروح  ،وو ســـلم  س ـــ  خـــد بالـــك مـــن نفســـك وأو

نـاك ،كروح ـ إيـھ  ن و ن وال فـ عرف أنت مـ وال الـدنيا عـايزه منـك  ،ال 

ســم لــك ــق ب ــ طر ســمع  ،تتــألم وتصــ نفســك ،إيــھ و أن ي مــا حــد  شــ

يـــــــدك ـــــــ روحـــــــك ،ســــــكت ،لصــــــوت قلبـــــــك وت  ،صـــــــوت جرحـــــــك يقتــــــل 

راءة خيال عقلك دوب صفا و   .و

ـــ نفســـك  ال حـــد ينـــادي عليـــك وال مـــن عـــذابك  ،تـــروح ورا جرحـــك وت

يـــال املـــتمكن ،شـــد أيـــديك ينجيـــك ـــ ســـواد ا ـــم وتتخيـــل  ش و  ،عـــ

سكن جوه سواد نفسك ش وتدخل وتتغلغل و   .ع

ــــل مــــا فيــــك مــــوت  طلــــع  ،وتصــــ فجــــأة ،وووااااه ملــــا يــــتمكن منــــك و و

ش فيـــــك ،أســـــوء مـــــا فيـــــك ك عــــــا ـــــ ي غ ــــــ واحـــــد تـــــا يـــــتحكم يتــــــآمر  ،تال

ـــ ورا ظلـــم دنيـــ شـــرط كمـــان فيـــك، وأنـــت ســـاكت وما والســـواد  ،اكو

ـ مـا تحـس تضـيع مـن نفسـك مـن روحـك  ،ال بقى ساكن جـواك مـن غ

ــب عليــك ــائن غر ــك يبعــت لــك إشــارة تنجيــك ،تبقــى   ،تتــوه لغايــة مــا ر

ـــ حياتـــك ـــك مـــن ســـواد  ،ســـواء واحـــد ســـواء حـــدث  ـــم ر مـــش فارقـــة امل

ك ،قلبــــك ودنيـــــاك ينجيــــك ــــ ش غ ك ،يـــــارب ملـــــ ـــــ  ،يـــــارب ضــــعت مـــــن غ

ـــ ده أنـــت ا ـــب ومـــا ســـند أالكيـــارب نجي أنـــت  ،يـــارب يـــارب يـــارب ،ب

  أنت مبتدى ومنت عمري. ،عزي وفر
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ـــ يحصـــلك ـــ  ،زعـــالن مضـــايق مخنـــوق مـــن ال ـــ وإيـــاك ت ش وا عـــ

ي إيــاك ،يـوم جرحــك غلــط تـا علــم و ــم وأ إيــاك تــدي  ،كمــل واعـرف واف

ك بأيديك فرصة يجرح يقتل فيك   .غ

  

يـع  ش و نفسـك أقــيم مـن جــرح لــو  ،الــدنيا أنـت الغــا بنفســكحـب وعــ

تھ يضـــيع عمـــرك ســـاش بـــاآلوي خليـــھ درســـك ،ســـ ـــس مت ـــ  درس  ،ا

ــــ حياتــــك ــــ  ــــ  ،نــــافع عالمــــة منــــورة بتال ــــل النــــاس وحشــــة أو ح مــــش 

ب محوطينك ،بيعاك   .دور بص حوليك تال ا وا

  

ـــ بأيامـــك  ـــروا للنـــور يقيــدوا شـــموع ا ــم فرصـــة يظ أي جـــرح أو و  ،أد

  .غدر حصل لك ولع فيھ وارمي رماده تحت رجليك

  

ــــ نفســــك وأرفــــع فــــوق رأســــك اتــــك ع ــــ نفســــك بجروحــــك وآ أنــــت  ،اب

ي باله الغم ا سوادك ء تا م وأي    .الغا أنت أ
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ـــ جــــواك  ـــ والفــــرح ال ــــب وا ب إال ا ســـ ـــ ومــــا  ش وافــــرح ا  ،عـــ

وح ــــ ـــــا  ا تخلـــــص والعمــــر معا ـــــ  الــــدنيا مســــ نــــة اد بالرحمـــــة وا

ك ش لألخـر  ،ر ـ حياتـك وعـ م كمل  شيل ال ي تزعل تضايق  وأو تا

ــك  ،مشــوارك ــا الــدنيا يــا تفــوز بجنــھ ر ســابق و شــوف نفســك حصــان ب

بك. سلم لنص س   يا تضيع و

  

ســان ــ آدم إ ســان ،كفايــة أنــك يــا ب ش فرحــان و يــاة عــا ــل  ،با مــش 

ان ــــ عــــد عنــــك غ ــــ  ــــ  ،ال ــــل ال ــــ  ،جنبــــك فرحــــانوال  ش ال عــــ إيــــاك 

ان ـــــــــ ـــــــــك ســـــــــلطان ،حبـــــــــك ح ـــــــــ أذاك ده ر الـــــــــدنيا فانيـــــــــة  ،وال تـــــــــأذي ال

ك املنان. ،والذكرى باقية لزمان ذا أحمد يا عبد ر   ل
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ن نفســــــك اجــــــري  ،تحــــــدي وقــــــاوم أحــــــداث يومــــــك ،قاتــــــل حــــــارب شــــــياط

ســــلم ،وحقــــق أحــــالم عمــــرك س مــــا يكــــون  ،مــــتقفش وال عمــــرك يــــوم   م

قــوى  ــد ،أنــت  ــ  ،وألحزانــك كســر  ــم كت حبــك قلبــك روحــك نفســك أ

امــــك ونقــــاط ضــــعفك ش ،مــــن أو ك واجــــري  ،حــــب وعــــ ــــ عمــــرك  ،ا

ش أيامــــھ عــــ ش ،بأيـــديك  عــــ بك تــــروح و ش  ،ولقــــدرك ونصـــ حــــب وعــــ

ــ أحبابـــك ـــل  ،قاتـــل حـــارب قـــاوم ســـواد الظـــل ،واح ـــ  ـــ وغ بأيـــدك اب

ل. ،حياتك ن ال ع م  ك موجود وكر   ر

  

شــري  ،ك قوتــكضـعف ــان جامــد قــوى  ،ــ عـز أوقــات ضــعفك ال ـر و اظ

ي ،عفي ش ي وال  ر عنيد واثـق صـلب متحـدي ،ال تصرخ وتب بـالش  ،اظ

ــــزم بــــاآلوي  ــــل العــــدى ،تضــــعف تقــــع ت ــــر وتفــــرح ج أتفــــرج  ،تنكســــر تتق

ــــــــاب ــــــــب ال شـــــــــت  ،شــــــــوف ال ب بتخفــــــــي  ــــــــ بيقــــــــرب منــــــــك بي

شــوف ضــعفك وغلبــك ومســكن ،غفلتــك ك  ــ ــ غ ــ  ،تكأو وإال يــا نا

ي يا متعا استعد ليوم مقتلك.   يا ذ
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ن وإيــھ ــ ثانيــھ ودايــره ،مــ بــت  علينــا قفلــھ القلــب  ،الــدنيا حوالينــا ال بت

ــ طــول حــايره ،والــروح ماليــة وغــايرة ــ الــنفس بأســئلة ع ســـط  ،بتم أ

ا ليھ عبك دواه ،الناس معاك كت وملھ ،ما ف ن حس بيك و   .س م

غرابـھ  ـ  عـد مسـافة ،ليھ بيجري عليك كت ـرب أل ـ عنـك ب يحبـك  ،واك

تقــرب ليــھ ن و ــ وتحــب أنــت مــ م  ،!؟كت ش معــا ــ وعــا شــدك نــاس كت

ن ،ــــــ زحمــــــھ ت عــــــايز مــــــ ــــــ مــــــك وأنــــــت  ،!؟وليــــــھ ،وإيــــــھ ،أنــــــت اخ ن ف مــــــ

متـــــھ تـــــھ ،!؟ف ن أنـــــت حب ن حبـــــك ومـــــ ن فـــــراغ حياتـــــك وقلبـــــك  ،!؟مـــــ مـــــ

ـــــــ ،!؟مـــــــاله ش تــــــــدور ع يـــــــاةعـــــــا ـــــــ قلــــــــب ا مـــــــان  ــــــــب و عرفــــــــت  ، ا

م   ؟!! ؟معنا

مـــــا إيـــــھ م ،!؟وال  ايـــــة وأنـــــت بتـــــدور وتلـــــف  ،!؟وصـــــلت لـــــ وال توصـــــل لل

م ـــــامن ومخفــــــي  ،قصـــــھ ،عمـــــرك ،حياتـــــك ،حبـــــك ،أمانـــــك ،!؟علـــــ ســـــر 

ـــ قلبــــك جـــوه ش  ش وتـــدور وتركــــز عليـــھ ،عـــا ـــس تنــــ يك  ســــلط  ،ســــت

ك تلقيھ.   إيمانك وحبك لر

ـــــ ـــــ فرحـــــةوانـــــده بضـــــم ع ـــــال عم ـــــال أ ـــــا أ تصـــــد يـــــا  ، الفرحـــــة قول

ــــــ جميــــــل، ــــــ طلع ب ــــــال يــــــا مراحــــــب منــــــوره ،حب ــــــ  ،أ بتــــــك أن ــــــاه 

ــ ديــة ،بحبــك يــا غاليــة يــا جميلــة ،بت ــ  ســوطة أنــا  ،جيــت  ــاه م

ســـوطة ـــال ،م ــــ أزاي ا ــــ ،أن نــــا تنـــوري قل بك  ــــل  ،يــــال ســــالم أســـ و

ة أ أطمن ع وجودك أن يا حلو    ة.شو
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ـــم بــالفرح نفســـك ــ حزنـــك أو ـــ  ك ح ـــ ســـعادة  ،أصــ وأ ـــا  م أو

نـا وفرجـة  ،جايھ تصبح وتقـول قـوم يـال انفـض كسـلك ـك وهللا عـالم ب ر

يـــك ـــ عي ـــ أنـــاغش  عت ـــب و مومـــك  ،قر غطـــي  ة  ـــ كة كب ـــ ـــ  مخ

  ومتاعبك وتم أيديك.

ــــــ مســــــاوئ وأخطــــــاء ــــــا كت ــــــ حياتنــــــا ف نــــــا بتعانــــــد  ،مــــــا  ــــــ دني عــــــافر  و

غبــــــاء لكــــــن بنقــــــف مــــــا  ،بــــــنحلم ونحــــــب ونفــــــرح بضــــــم ونقــــــع ،ســــــاعات 

ســــــلم لألوجـــــــاع والبقـــــــع ـــــــو نفـــــــس  ،س ــــــال  ـــــــ ده ا الــــــدنيا ماشـــــــية ع

ــــو نفـــــس املــــوال ،املنــــوال ي علينـــــا مــــا  ــــوم تــــا انـــــا و نـــــة  ،يــــوم و يــــوم حز

انــا ســعد الضــعفانة  ،وصــعبھ وقاســية جامــد و شوشــة  ــوم فرحانــة  و

نا.   قلو

نـــــانوأنـــــا  ـــــب وا ـــــي  ،محتاجـــــھ أوي أحـــــس باألمـــــان با عـــــايزة أحـــــس إ

ــل النــاس شــھ زي  ــل إيــھ أشــرب إيــھ ،عا ــم أ ن ،مــش م ــم أحــب مــ  ،امل

ن ن وأشــرب مـع مــ ـل مــع مــ ن ،أ ن ،مــش فــارق أخـرج لفــ جايــھ  ،اقعــد فــ

ن ن ،منــــ ـــــل ده مـــــع مـــــ ـــــ فـــــارق  ن ،ال ي كـــــده مـــــع مـــــ مـــــش عـــــايزة  ،وحيـــــا

عب جدا من شق ش بخوف  ش أمـانأع ـ راحـت  ،ي وحرمان ومفـ رو

ع ع عقــل بــا ن مــدبوح ،مــن حــب ضــا ــ جــروح بــان ـــس  ،بقيـــت ك نفــس 

ة حنان يردو الروح   حب يكفوا الروح. ، شو
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نــــا خــــالص ــــانوا ،تو  ،يــــوم بيعــــدي وراه أيــــام ،ضــــعنا وضــــاعوا ،ونــــا و

ن تانية يجيب وراه سن خر  سرعة قـو  ،و  ـ الـدنيا  ،اموتفوت  مـا 

ا عضـــ ة حاجـــات فـــوق  ـــ شـــو كبـــة ومكركبـــة وســـرقانا جـــوه  ،إيـــھ غ م

ـــا ـــال دوا نا ،دايـــرة ملعبكـــھ بتخبطنـــا ،د عضـــ نـــا عـــن  غلـــط  ،وتخب

ا ســـــا ـــــا وننـــــدم ونحـــــاول ن عمل ـــــ  ،وحاجـــــات  ـــــ يـــــوم تنـــــدم ع لكـــــن أو

ا   .إحساسك ب

  

ـا  انـت جـوه قلبــك خب ـة أيــا  ا تجر ـا وتــد إيـاك تحــزن  ،أصـل أو تنكر

ــا ـا ،مـرة عل و ــال  ســان و ــ دي إثبـات انــك إ ــا  ،مــا  غلط ــل غلطــة  و

ــــا نا ،نـــتعلم م ــــا نفســــ ــــ ب يع منــــا  ،نب ــــ بتضــــ ب ـــس ســــاعات وإحنــــا ي

ا ،أساسات  حياتنا نجيب غ   .يح 

  

انـت منـورة أيامنـا وليالينــا  ـ يـوم   ،ـس عمـر مـا حاجـة بتعـوض حاجــة 

ــ يــوم تضــي يــع ،عوأوع  ــ ليلــة ت لمــك  ــك يرضــيك أكيــد ،و  ،ــ يــوم ر

حقق مرادك وتفرح كطفل وليد.   و
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ده زمانــــــا   ،تكــــــوش وتلــــــوش ،وإيــــــاك تفتكــــــر انــــــك ممكــــــن تحلــــــق وتحــــــوش

ـ شـمالك دول جـاين عليـك  ،مليان بوحوش  خـد بالـك بـص يمينـك أو

ن ،بجيوش   .والعمر رايح ف

  

ن ـي فـ وح و  ،ص بكرة يـا ر ـ ـ اعمـل  ،مـا القيـھوال العمـر  ـان نف

ـــــــ ـــــــ ،كت ـــــــي طلعـــــــت أضـــــــعف م ـــــــ  ،ـــــــس إراد ـــــــس ال ـــــــ  ش غ مـــــــا عـــــــرف

ــ يخــرج ،برحمتــك ســاعدت فيــھ ــو جــوه دمــا مســتعد مت  ،والبــا أ

ر للنور  ة يظ ارب. ،ومس لھ بأوان و و    ما
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رواح ـــــ  ــــراح ،ملــــك املـــــوت بحصــــد  ــــل راحـــــة و نقـــــل ب ش ب قـــــدر  ،عــــا

ب عمـــــــر ومقـــــــدرون للميـــــــت راحـــــــة  ،مـــــــش محتـــــــاج لســـــــؤال وجـــــــواب ،صــــــ

عـــيم ـــيم وعـــذاب ،و مـــا  ،لينـــا قســـوة وفـــراق لبعـــاد أحبـــاب ،يـــا رحلـــة 

ايــــةـــو  ــــل بدايــــة  ايـــة بدايــــة ،ل ــــل  ــــل مــــوت والدة ،ول ــــذا  ،ول ن  ــــ و

ـذه املـة ،و ايـة ،سـرد لروايـة ،حيـاة  ـة ،كتابـة ح بـع  ،وقصـص مرو وت

بعــھ ــ ،يــاة، خــط ســ ن ونف ون ،ا مســ ــ وملــا خلقنــا  ،ــ حــدود مخ

ســــــــرون ن ،لـــــــھ م الســــــــماء  ،بــــــــاألرض الــــــــوالدة والبدايــــــــة ،بكتــــــــاب عليــــــــ و

ايــــة ســــاب وال ايــــة ،ا ايــــة البدايــــة ،لــــدنيا فانيــــة ،بدايــــة ال آلخــــرة  ،و

  متمناه.

دوتـة ـل ا دوتـة ،ـ دي  يــة وال  ،وتوتـھ توتــھ فرغـت ا ايـة عر مـش 

ايـة بأيـد رب ،ندية انيـة دي  م ر ش تالـت نـار وجنـة ،كـر ن مفـ ق  ،طـر

ــــــك ورحمتــــــھ ــــــا البدايــــــة ،وأنــــــت وعملــــــك يــــــا عبــــــد ور ايــــــة جوا ــــــ   ،وا

ايـــــة ــــــا ال دايـــــة متعشـــــق ف ة  ،وتلـــــف الـــــدنيا ،وتـــــدور الــــــدايره ،و ــــــ وا

شھ نا عا ھ  سن ت ،والتو س نث وملا  ،ال  بتوقف وال بأيدينا  ال

ــ   ـل حاجـة  ـ مـش  ـاتركـز تال ـ دي طبيع ــ  ،سـاس  ـل أبـيض  وال 

ـھ ،ساس أبـيض ده لونـھ سـاطة يكـون وش بو ـل  ة نـار  ،ممكـن ب شـو

رجع أسود ألصلة.   و

  

)Ò.Ó).. (Ò.Ó(  



- ٣٤ - 

  

  

ــ يــاة مــا أال مســرح كب ــ شــبھ  ،ا ــ املا ــ  ــا يوســف بيــك و قال

علــــم بأنــــك قــــد تجيــــد التمثيــــل ،البعيــــد ن  ولكــــن صــــدقا ال تصــــدق  ،و

ا!!نفســــك ك ـــــ اء ،ث م حــــد مـــــن الــــذ ـــــم ،فــــاآلخرون أيضـــــا لـــــد  ،ســـــمح ل

ـو يـال فك وخـداعك وأ بك مـن  ،بكشف ز لنـا فيـھ سـ كرنفـال وشـغال 

رح يتلم. م ده بكره ا   ال

  

ــــ دنيـــا غــــروره خداعــــة وكدابـــة ــــ روحنــــا  ،مـــا  أو جــــايز إحنــــا بنكـــدب ع

اعــــة ـــــ ثانيــــة ،ب ـــــ الســـــك ،دنيـــــا بتلــــف  ــــا  ا ن و غبــــاء ماشـــــ ـــــ  د ة و

ــھ ــ ســبقونا ،التا نــا وال ــتعلم مــن غ علمنــا وال ب ا قــال إيــھ  ،ال أ ب ســ

نا ،ع هللا ل ما نم يم ماض يكھ  اه أس أنھ قلم و   .و

  

ن مســـتقبل أفضـــل بنضـــارة بلـــد وعـــايز اضـــر ب ن ا شـــ وملـــا يقـــرب  ،عا

عمــــل أزمــــة ــــاش الزمــــة  ــــن بفتــــاوى مل ــــ ونلــــت و عمــــل أن ــــ   ،نا

ـــــل الزم واق حة مـــــع الــــــنفسوا ــــــ الزم تقتنعــــــوا  ،فــــــة صــــــر يــــــا أنـــــت يــــــا 

ـ يـا ألفـھ ـ دنيـا غـروره خداعـة ،بال ـان ،مـا  ـا عر فــاكر  ،واملتغطـي ب

ورة. ،نفسھ مستور بحبال النور    وضياء الشمس امل
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ء مدسـوس ،لھ فاشـوش ـ ـل  املـة و ـام  ،الـدنيا مـش  ش باألو متعـ

خــــــر نخــــــر ســــــوس بحــــــب ،بضــــــم لتمــــــوت مغــــــروس ــــــ واســــــت و  ،وأتم

ة منحوس ايـب  ،وحا ع نفس املنوال شو ـ ز ب وال فضة وال  ال د

ــ فلــوس ــات نفــوس ،بتع ــ أ ا وقــت بيعــدي وا بك وعــد اجــري  ،وســ

يــاة محبـوس عـب ولــف ودور وجـوه دورك با ــل  ،وا بتعــافر وتحـارب ف

سوس   .حاجة بضراوة كما حرب ال

  

م يمكــن   تعشـ ن و ك محســوسيـوم ـ ك  ،تصـ تلقيــك لغ ــ ـ ت أو

بــــل محــــروس ش ومــــوت بطـــــل  ،بصــــوت ليفكــــروك يــــا عبــــيط مـــــن ال عــــ

. ،وأو تخاف يوم يقولوا عليك جاسوس   و

 

نــة ــ حز ــ مــا  ك مــن ك ــ جــد ت ــ  ،مســرحية و ــزن ملــا بيك ن ا عــارف

يبــــــة نا  ،بنمثــــــل والــــــدور مــــــش إحنــــــا ،بيقلــــــب بكوميــــــديا ر ن نفســــــ ناســــــ

ن  ال ش سـتاذ ،مثال  عنـدك ،دور وعا  ،نصـاب كـذاب وعملـك دور 

ــــ تـــــاع تلــــت ورقـــــات وعاملـــــك قا ســـــوى  ،وحرامــــي و وادي واحـــــدة وال 

  .عاملنا الست فضيلة
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ــ ماشــية لــھ مكمــل وال داري بحالــھ ،الــدنيا أ لــھ بيجــري وال حاجــة  ،و

ــــــ حــــــال ــــــ تحــــــت ،ثابتــــــة ع ة فــــــوق وكت ن بنمثــــــل دور  ،شــــــو ــــــو ماشــــــ وا

ن شــــــ نظـــــــ ،العا شـــــــ شـــــــة وعا ن الع ن ،امل نـــــــا وال حاســـــــ  ،مكســـــــور رقاب

تھ وضغطھ و مح من خي ر أ   .والض

  

ن  شـــــ ـــــ دور الفرعـــــون عا ن و شـــــ ن ،وكمـــــان عا شـــــ ـــــ عا  ،ـــــ حلـــــم كب

ــ واقعنــا ــ يــوم ونال ن نصــ  ــھ مثيــل ،عــايز ن  ،وال ز شــ و دور عا مــا

ــــ ورق مكتــــوب ــــ ،فيـــھ مــــن غ ه لواقعنـــا يح ــــ الــــدو  ،ومســــ ر قلــــب ونال

عم الكون. ،ع جد لو يكمل و   وا

 

ـــ رســـمھ  ك وإال أزعـــل منـــك ور ـــ ـــب ا ـــ الـــدنيا تقولـــك يـــال يـــا كئ تال

ض  ،أســـــــنانك عــــــــو ك العمـــــــر  ـــــــ ك فيـــــــك  ـــــــ وإال غصـــــــب وقـــــــدرة أ

ينك ارى وكمــــــــــان  ،لســــــــــي ــــــــــ صــــــــــوتك يقيمــــــــــوا أفــــــــــراح ســــــــــ ــــــك ع انــــ وج

ـــاالت ســـا ،اب ب ـــاك حـــرب  ك انـــت وال أبـــدء و ـــ  ،ماتـــا يـــال اختـــار ت

سلم للبقع س   .بنقع لكن ما 
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سان طبي صميم   . وال أن نورمال .. ال أنا أب نورمال.أنا إ

ر  س ومبادئ وقيم ديما تظ   عندي مشاعر وأحاس

  ال بخ وأداري وأمثل فرحة وسعادة 

  وال امثل حزن وزعل وأقول مشاركة يا حبايب

سان طبي وجدا بان ع و . بفرح وازعل .أنا إ   و

  مش مضايق شايف انھ أح ما فيھ

ي .بتخانق آه لكن عمري    . ما قليت أد

لم لم بت دى.عايز أت   . مخنوق ببعد وأ

ة ن وأعاتبــــھ شــــو ي .زعــــالن مــــن حــــد أزعــــق وأجــــ يــــا . وأصــــفي وأكمــــل 

  عادي 

عت ولة أبيع حد شار لكن لو  س   . ا يا سيدي .مش 

ي ش طبي وحيا ي خنيقة . يوم ح.عا   لو وعشرة آه يا ر

عد الضيقة .لكن عادي ي ع فرجة  ي عود   . ر

  . أصل مقتنع إن الكرة حب مقنع .بحب لكن عمري ما اكره

ي ش عمري وشبا ه.عا لھ خ وز  ا    . وساعات اعمل ف

ضـة ة وعر ـا .بحلم وآما كب ـا منـا ل ـا وأحقق طول ـ يـوم  ي  . ومسـ

  س

سان سان طبي صميم.. وال أن نورمال.نورمال . ال أب.أنا إ   . وهللا إ
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  يح أنا

ت واقعي س سية خيالية و   روما

بلھ. ،بحب الطفولة ،لك عاقلة   إياك تقو 

ا إيھ لو أتحققت أمني    وف

رة ة ،أكون وز ة. ،وال سف   وح أم

  ألف الدنيا ع جناح يمام

ة ةوا ،وأكون خط بة. ،ه لو مث   وممكن مر

ي  ب خياال   وأط وسط 

بي   يكون نصي،.أصلھ خطي ،وأروح 
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رف ومتحــــــــرك ــــــــ ــــــــ مصــــــــاحبة فيــــــــل م ــــھ جنــــــــون النملــــــــة ال  ،أنـــــــا مجنونــــ

لم زي غـــــراب متفزلــــــك تقنعـــــھ يــــــت ومفكــــــر حالـــــھ طــــــاووس وال غزالــــــھ  ،و

ــــ ــــت م ،بجناحـــات بتط رات ــــ جــــدا انـــھ مــــع ا تصــــنف وزن وتقــــل ونا

تتعدل ده مص  ،خط لھ ظروف متظرفة  و    .وا

  

ــــ قلــــوب ونفــــوس  ــــتحكم  شــــرط  ،ملــــا العقــــل يحكــــم و ط ن ُ شــــر ُ ونبطــــل 

ســمع بإحسـاس ،بتغطـرس ـم و نـون العظمــة أو  ،ولـبعض نف ونبطـل 

أننا ب أدم منحوس.   ح خضوع للغ 

 

ــــــة عــــــذاب وشــــــقي ل متغرقــــــھ ،غاو ــــــ بحــــــر مشــــــا ــــــ ،وديمــــــا  ل أزمــــــة ــــــ 

ب اش ،وخناقھ ليا نص اية وال معرف ش عارفھ ا ا وال مل   .ليا ف

  

فضـــولية منكــــرش ال كـــن وقاعــــھ  ،موجـــودة واســـ منــــور جـــوه القصــــة 

لة ،مفتكـــــرش ش مشـــــ ـــــ احـــــل ومـــــالو وأنـــــاقش مفـــــ  ،أحـــــب اعـــــرف ما

ــــ بيصــــب لــــھ فــــوق را خــــر  ــــ  رضــــو  ــــ دنيــــا وفانيــــة ،و  ،يــــال ومــــالو أ

ــ  ــة أســاعد  ،رزق وحياتــك لــن تنــول  واجــري يــا عبــد ده غ أنــا أصــ غاو

خر بتقلب غم ة أفك  عقد الناس. ،و    ومع ذلك لسھ غاو
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ة ،زي ما بكره اللف والـدوران ـ ـدون  ،بكـره إحسـاس ا ـم و ا ز بحسـ

ر ـ ـ م ـ أو ح ـ بـاآلوي  ،دا ب حاجـة مــش  ،إحســاس غ سـ خاصـة لــو 

مــــ ،عــــارف أصــــال تحــــدد ــــاش أســــاســــ م  ،ة زي مــــا أنــــت متخيــــل وال مل

ار ا بجرف  ش ت ،وممكن  ي أتجن .؟أعتقد أ س نا    ؟ ر
 

ـار ،أصـل أنـا  والعيـاذ بـا مـن قولــة أنـا ر بالسـما ،ليـل و ـ نجــوم  ،ال

ــــق بـــــالعيون  ر فون  ،و ـــــ  ،ســــيم وعطـــــر عليـــــل،نـــــدى مقطـــــر با ضـــــياء 

نــھ البحـــر الواســع ،ضــلمة الغــيم رض ،موجــة مز تــھ وســـط  ،عشــب  ن

را ـــ ــــرة ناعمـــة ،ال ـــ الشــــتا ،ز ضــــن الــــدا  د خفيفــــة  ،ا ــــ ســـمة ب

مـــان ،بالصـــيف خـــالص و ـــ  ،الوفـــاء والصـــدق والطيبـــة و ـــل ده أنـــا 

نان ل ده ،حياة حبي وكمان ا   .أنا 
  

ـــــ ـــــ حـــــد يبـــــادل ياخـــــد م ـــــ ســـــاعات بتم ي ،لك ـــــ مـــــخ تـــــا ـــــادي  ،يجب

ــــ ـــــ  ،مــــخ رايــــق وابـــــيض ،عــــادي وصـــــا ،طبي م طــــاير  مــــخ مســــامح كـــــر

اب ـــ اب طــــاير كــــده فـــوق الــــدنيا ،ال ــــ فــــوق النــــاس فــــوق أي  ،ايــــوه 

شــر ،أوجــاع أو آالم ف ال ــ  ،فــوق تخــار ــا حــد طاملــا ما مــھ  وال أ مــا 

ن ،ــــ ن وجــــاي منــــ ــــ  ،مــــخ عــــارف عــــايز إيــــھ ورايــــح فــــ ــــ وا  ،مــــخ نا

اءة. ،سيا مثقف ي ب ة بدا   وشو
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ــــــوى ــــــان  ــــــت عاديــــــة ال بحــــــب وال  ــــــ أكــــــون ب ومشــــــاعري ماشــــــية  ،نف

ـــــ خـــــط مرســـــوم بالقطـــــارة ـــــ مـــــتحكم والقلـــــب يـــــدوب  ،مختالـــــة ع وعق

  شارة بنضارة.

قولــــوا ــــ و مجيــــة بيحكــــوا ع ــــ يــــا نــــاس ،لكــــن  ــــ و تصــــرف مــــن غ  ،و

ــ الئــق ملواكبــة النــاس الفــا ي مــش عاجــب أصــلھ غ ــ  ،وأســلو ــ را وغ

ــــــاي ــــــي ب ،للنــــــاس ال ش وســـــــط  ،ئــــــة خـــــــالصوا ش أعــــــ ــــــ وكمــــــان مي

مــھ وال عارفــة حاجــة ،النــاس الكــالس ايفــھ مــش فا عمــل  ،وقــال إيــھ 

ت ســـــ ي يــــوه  ـــــ ،أيــــھ تـــــا ـــــ وكت ــــ قضـــــية ومشــــاك كت  ،آه وديمــــا بيعـــــھ 

ـــــ مشـــــاعر النـــــاس ـــــ  جلـــــب وأث ـــــة أشـــــاغب وأعـــــاكس و شـــــھ  ،وغاو وعا

م وال فـارق عنـدي حـد ـ ،الدنيا بالطول والعرض وال  ـ و شـھ  ي عا أ

ا دراع  ،ومزاحمــــة العــــالم بقســــوة وغبــــاوة ،الكــــون ده لوحــــدي ووخـــــدا

  مجية قال إيھ يقولوا. ،وغصب يا باي

ع سـبع صـنا سيطة وممكن تقولـوا  ي وهللا  ع ،مع أ م أنـا ضـا  ،ـس بيـ

ــــــلطة ُ ــــــ  ،ال نــــــافع وســــــطھ  وال س ــــــ مقســــــوم  مكتــــــوب ومنظــــــوم  ع ده ال

ــــ ــــ  و  ،جبي ــــد واتو ــــا زمــــن ز ــــو ــــ وات مــــا قــــالوا زمــــان  ،يــــا أنــــا ع

ـ رزقـك لـن تحـوش فـا يـال بـرحتكم  ،أجـري   يـا بـن آدم جـري الوحـوش غ

سمع وأتفرج.   قولوا وأدي 

  

)Ò.Ó).. (Ò.Ó( 



- ٤٢ - 

ــ قصــر خيــا ش  ــ أعــ ن ،يامــا نف ح ن صــر ــ ــي وا ا ن  ،ج صــاف

ن ئ  ،ادال ضـغاين وال أحقـ ،ال خبـث وال اشـتغاالت ،ال لـف وال دوران ،بـر

ي وتـــدي حنانــك ،عــالم أحــب وأنحــب ـــدوء ال  ،عـــالم أديــك حنــا عــالم 

ــــــس أنــــــا مــــــش خياليــــــھ ،سياســــــة وال عنــــــف قــــــالوا  ،قــــــالوا عليــــــا خياليــــــھ 

ـــس أنـــا مـــش كـــده ســـية  عـــرف ألـــف وأدور  ،روما ايـــة بكـــرة ومـــا  ـــل ا

م ال ورا الوشوش والكالم.   وال اف

ش فيـــھ جــــوه خيــــا ي وأعــــ ــــرب لعــــالم تــــا ــــ ،ديمـــا ا ــــب ومث  ،عــــالم غر

ــل مــا فيــھ يقيــا ،عــالم شــ ب عــالم الــال منطــق والــال  ،انــھ عــالم امليتاف

ش معــك ،عقـل الــوا ــ وأعـ يــال بـھ أراك حبي عـالم محــال  ،عـالم ا

اذبية ،يفوق الوصف والتخيل مال وا   .عالم شديد ا

ـــــق مشــــع كنجـــــوم الســـــماء  ســـــاطع  ،وضــــياء الليـــــل املقمـــــرة ،عــــالم لـــــھ بر

عـالم تضـيع فيـھ  ،بھ ضوء قوس يلون سـمائھ الصـافية ،اركشمس ال

ة شر دود والقيود ال ـار ،ا زات تحـدث ليـل  عـالم ال يفـرق  ،بھ امل

ـــــل ســـــواء ـــــذا وذاك فال ن  مـــــا املقيـــــاس ،بـــــ عـــــالم  ،والصـــــفاء والنقـــــاء 

ـاء ن ـ  ـب معبــق ح ا ـ و نـان ،بـا ممت بــھ  ،تفـوح منــھ روائـح ا

ـــيم دون خـــ يـــال عـــالم أخـــر لـــك  ،وف أو انكســـارالقلـــوب  فيمـــا وراء ا

ـــــ ــــــ وأجمـــــل القصــــــص ،م عـــــالم لنــــــا نحـــــن فقــــــط مــــــع  ،عــــــالم فيـــــھ أح

شر.   أحبائنا دون با ال
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صــــل ديمـــــا  ــــاين والنـــــذل قليـــــل  نـــــا عقـــــد  ،شــــد وأجـــــذب ا ـــــأن مــــا ب

ل ة مباحة لل ي ملكية عامة ،مصا ن إ  أو جـايز عيـب ،أو يمكن فاكر

م ي وحفظك أكيد كنت ضعت  ،فيا مش عيب م ك ر   .لوال س

  

ـــ أنـــك تايـــھ مخبــــول  ــــاك ع تعامـــل و ـــل ب ــــب  ،مـــا ال ي غر مـــن عـــالم تـــا

م بخيالــــك  ،متـــوحش خيبـــان م وال تلـــزم ـــل مــــش مـــ ـــ ال صـــل أنــــك غ

ـت وعقـارب ،أنك جن وال مخاوي  ،املر مـن عـالم  ،ماسك بأيديك عفار

امن متـــــــــوازي مـــــــــع عـــــــــالم ـــــــــ ـــــــــت متعفـــــــــرت بأشـــــــــعار  ،ـــــــــس أخـــــــــر م عفر

ـا فـات ،وكتابات قولـك فـوق يـا تـروح  ،مـن قـرون وعصـور فاتـت وأوا و

م. نا لعالم ال ي وس   لبالدك من تا

  

ـ ـ عينـك وتقـول ما بال عي عنيك اس شوف  ـ  ،و اسـتعباط متف

بالــة وقلنـــا آه  ،اســتغباء مــتحكم بفظاعــة عــادي ،ميضــرش اســتحيان 

الك ملشـــــاع ،ومـــــالو ـــــ يـــــالاســـــ ـــــ الفا بصـــــوا بقـــــى مـــــش مكملـــــة  ،ر ع

ي ي ،خنقتو   .ومش العبھ معاكم تا
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سـتاذ علمت من  ـ معـاه كتـف ،و ـس يـا  ،بكتـف خطـوة بخطـوة وما

خو أصبح محتـاس وأقـع وأطـب ملقـاش بـر ؛ لكـن عـادي وال تفـرق منـا 

ــ معــاه ســتاذ ،ما ــ يــوم الــدنيا دو  ،بــتعلم وأجــرب وأكيــد يــوم أبقــى  ا

ي عليــك ـاك والتـا ي ،و ـوم بأيــديك والتـا ك و ــ ــ  ،مـع غ ودي حكمـة اك

  من أستاذ.

  

ي ده أنــــــا بقيــــــت أســــــتاذ بو ا  ،وعشــــــان كــــــده أنــــــا عــــــايزة انطلــــــق ســــــ ــــــ أخ

ي شــد ال خيــال وال  ،نطلــق وانفلــت قيــدي خــالص ال أســاور وال حديــد 

ـــــــ م ــــــام  ــــــ ،أو ام وأغ ـــــــ ش با ـــــــل وشـــــــعر وقصـــــــايد  ،أعـــــــ ـــــــ مواو

ي ،صتخ   .وأحب وافرح وأط دي الفراشة ز

  

ايمـھ سـارحة متفائلـة  ـ السـما  ديـد ولـألرض  ،أنا و ية للـزرع ا مسـت

ـــل راحــة ،مركــزة ن الــورود متنقلـــة ب ـــل لـــون قصــة عشـــق مألفـــھ ،بـــ  ،ول

ي ش حيــــا نطلــــق وأعـــ ي  ،منـــا خــــالص  ـــ فــــات وليــــومي وســــ ــــ ال ا

مــوم والســموم ورايــا رمــي رمــي ال نــھ و  ،لكــون ألــف وأزور وانطلــقل ،مز

ـــــــ منــــــا فراشـــــــة وأنطلــــــق حـــــــالم  ،وللســــــما أط ومـــــــش أي حــــــد أنـــــــا جنيــــــة 

ل خالص أحقق وانطلق. ،وأنطلق   و
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ـــــاوي فـــــض مجــــــالس  تحـــــول  كـــــالم يتقـــــال وســـــط مجـــــالس تـــــنفض و

كة يـــــا  ،ملـــــوش وزن ـــــ شـــــر  ِ ـــــواك عاشـــــقك بتمنـــــاك ده يقـــــو بحبـــــك 

ن والقلـــــ ي  ،بمالكـــــة للعـــــ ي وجنـــــا ـــــ وشـــــقاو لع ي فرحـــــان بيـــــا و والتـــــا

يبــة مــن عنــد رب الكــون  ي فلتــھ و ــأ ــي  ،و وده واحــد تالــت يقــو علي

ـــــد يبـــــة  ـــــ مجنونـــــھ تركيبـــــة  يبـــــة عاقلـــــة ع ـــــ  ،دمـــــاغ جامـــــدة ر وكت

بـــــة القلـــــب ـــــ حب ـــــ يحبـــــھ أو حاســـــس أن نـــــاقص  وأنــــــا  ،شـــــوف فيـــــا ال

ـــــ ومــــش شـــــايفھ ســــمع وأتفــــرج ومـــــا برضــــا أعلـــــق أصــــل أنـــــا عارفــــ ة نف

م جد   .كالم

  

ي مجنونــة والتلــت التالــت عــارف  ــي عاقلــة والتلــت التــا التلــت شــايف إ

ــي نــص الــنص اديــة شــقيھ لعبيــھ وســاعات عاقلــة  ،إ مغــرورة ســاعات 

ا دي  ،وركـزه وعليـا دمـاغ يـا بـوي  ســتحمل أجـارك هللا مـش أي حـد بجـد 

س ــــا فطــــ وح م ـــ ـــا واحــــد مخصــــوص ل ول و  ،الزم ـــ  خــــر يقولــــك و

عملــــــوا دوشــــــة ة  ــــــ الكــــــون شــــــو ــــــا  ــــــت م ار  ،دي طيبــــــة وأخــــــر حنيــــــھ و

ــــش  ــــ كــــالم د تقـــول  يح سوســــة وســــاعات تـــدب وتحــــدف طــــوب و ـــ

ا ستحمل   .س يال 
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ـــا جدعنـــھ تكفـــي جنـــوب   ـــ الـــدنيا ديـــة وعل ـــ ادم ميـــال ملـــالك  مـــا ب

ا يصـة مـ ،شرق أسيا بحال يص  ال ك وساعات أ ا وأنا بتفرج وا

ـم ا إيھ يـال مـا  لھ عليا وف ش منـھ أي فايـدة  ،ده  ده كـالم وحـديت مفـ

ــــس بجــــد محــــدش يقلــــق منــــھ عليــــا خــــر ده كــــالم  ،ــــب آه  ول و ــــ 

ش منھ أي لزوم وال فايدة.   فض مجالس ومف
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س ـــ الراجـــل وعـــايزة عـــر لم يقولـــك راســـمھ ع ســـكت ونبعـــد عـــن  ،نـــت

ح، يقولــك م سبـاب الــر ــ ــا ال ا حاجــة وكفايــة عل  ،غــرورة وفكــرة نفســ

ن إيــھ ــ إيــھ يخونــا حــددوا عــايز حــد الســيف ،طــب  ــس  ،وأنــا أعملــھ و

ي ا تطلعــوا بكـالم تــا عــد ــ  ،حــديت بوجـع أوي وهللا ،بـالش  وارحمــوا ب

ـ السـ ،آدم وهللا ضعيف ة فرحـة  ،مـش عـايز مـن الـدنيا حاجـة غ شـو

ـــ الكـــف، حـــددوا واختـــاســـي ـــارواطة تم ار ـــ ألف ب نف  ،، بـــالش اســـ

ا معاكم إيھ بالظبط؟؟و    !!.شوف أخر

شـر أصـناف وأنـواع ـ بـالوي  ،ح النت مليـان ب س بـوك  الـذات الفـ و

ال وألــــوان ان ،أشــــ ــــ ـــــ  ،ــــ البيـــــاع وا ــــس كمــــان  لـــــو  ــــ ا يح  ــــ

مــــــــان ،التعبــــــــان عبـــــــــان جســــــــم الء ده بدماغـــــــــھ أو و متخيـــــــــل أن  ،مــــــــش 

سان ه إ ش غ   .مف

ســان ــ  ــ متفــرد عــن بــا ب ن متم ــ أدمــ س الب وأن واحــدة  ،مــن جــ

ـره ،مش عند الظن مع سـيادتھ عبـان يلـدغ مـن  ِ ـ طـول يتحـول   ،ع

ا ـــــــ بـــــــل واف ـــــــ بكـــــــالم  ب ـــــــاش الزمـــــــة ،و قولـــــــك مل ـــــــا  ،و لم وجوا ـــــــت ب

ــــــــــداف لبعيــــــــــد ــــــــــ عواطــــــــــف مســــــــــروقة ،مصــــــــــا وأ ــــــــــ  ،بتــــــــــدور ع نا

سـان ا إ تـأل ،ومتنا أ ـ ب ـ الب ص  ـ لمـة  توجـع مـن  م تتعـب و

سان. ن نص إ   أدم
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  ..بصوا بقى

ود  ادة الش ش ل أدب    قل خشب يطف فوق وش املايھ ب

ر املايھ الولود   غطس ساعات يتمعشق جوه عشق جمال 

سرعة لفوق الوجود  ة جنون لكنھ عاقل يقب  ل مجون وشو   ب

ع أصلھ مش   ودومن غرقتھ  انھ لع   غاوي ضعف وال ذل إ

  ما يحب ياخد أوامر كدابة يا ناس قلب صا ابيض ما فيھ جمود

ـــــــوى  شـــــــر  ســـــــاع الكـــــــون يحـــــــب الفنـــــــون يـــــــدوب جـــــــوه قلـــــــوب ال ر  طـــــــا

ســتحملھ ، الصــعود عة مــش أي حــد  روحــھ خضــرا طــايرة بالســما الســا

  أصلھ جلمود

لھ غ بتا أنا قل ج ش منھ  الكون ده    ميل قل ده مف

ش منك مثيل ز مف سان عز   لو  يوم أديتھ ليك أعرف إنك بجد إ

يل  ي وقدمت لك قل بالش تكون ج يلما ي و   لذا نزلت من ملكو

ن اسم نف و داء أم . طبق ورود و ة جوري إ   .. وفل وشو

ر ا عود ومسك ابيض غر ا أح ما ف ر   عطور شرقيھ خاصة 

شــــرايط ســــتان غزال  ــــا مــــن جــــدايل شــــعري مخصوصــــة ليــــك ملفــــوف 

ر   حر

ع طفل صغ ينھ وتزعلھ ده زرع اخضر يا ت ما تجرحھ وال    يا ر

ع حافظ عليھ با عليك  ن أديك ود   أمانھ ب

  جوه قلبك وجودي سر خط
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ســانھ وليـــا حقــوق  يـــا  ،ليـــا مشــاعر وعواطـــف وحــدود ،أنــا إ لــو و فيـــا ا

ــــ ،عيــــوب مــــومي وفر شــــھ  ــــ ،وعــــادي عا  ،حاســــة النــــاس حواليــــا كت

ـ ـة كت ـد جبـال ،ضعيفة ساعات وقو ـ ،جوايـا أسـرار  ـ وكب ـ كت  ،رز

ـــ وســـاعات خنيـــق ـــ كب ـــ ،عق شـــھ اســـت حـــب كب أحـــب الوحــــدة  ،عا

ة نـــــاس م ،وشــــو ـــــ بيعـــــا ي كت ا ـــــ ـــــ  ة وعيـــــب ،ح ـــــ  ،مزاجيـــــة ودي م

ــــي فــــوق العــــالم ع ارض ،أوقــــات أحــــس إ ســــا ســــانھ إ ،وســــاعات تحــــت 

بة. ،مش طبيعيھ   عارفة نف غر

ــــ ــــي محتاجــــھ أكـــــون أنــــا نف ــــ ،واه يــــا ر ــــ رو محتاجـــــھ  ،محتاجـــــھ أال

شر ي  ر ،أحس إ ي ب أدم مش  شـر لنـاس جديـدة ،إ  ،محتاجھ يا 

ـــ أمـــل مـــا يكـــون ســـراب ،ودنيـــا ســـعيدة ـــي  ،محتاجـــھ بجـــد  حـــب يمال

ــــــ مـــــن البــــــاب عــــــد عــــــن دنيـــــا الغــــــا ،يـــــدخل  أكــــــون  ،بأحــــــس باألمـــــان وأ

عيــــد عــــن أي عتــــاب ــــا مقابـــــل  ،وحــــدي معــــاك و ش ل أقابــــل حنيــــھ مفــــ

ش غيـــــاب ،متعــــب وغــــالب ام ومفــــ ــــ شــــھ با ــــ جوايــــا عا ــــ نف  ،أال

باب ت منظر ال   .أشوف الدنيا نور وجمال بنور كر

نتعـــــــاش املتــــــــاح  يــــــــاة و ــــــــا تحسســـــــ با ــــــــل مـــــــا ف  ،حيـــــــاة مختلفـــــــة ب

ــ تــا ــ تمــوت وتحي بــة ع شــراحانطالقــة غر عيــد فيــا  أســلوب  ،ي و

اح ـ ـ ال ا أضيع  محتاجـھ أمـوت  ،وروح جديدة ع تاخد بأيدي ومعا

ش ــــــ ،وأرجـــــع أعــــــ ــــــ نف ي أحـــــس يمكــــــن أال الصــــــة  ،محتاجــــــھ تــــــا وا

ي. ي بر د إيما   محتاجھ يز
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تــدي ــ مــا ي ــ  جمــال حــالوة  ،تصــدقوا بحــس بيــومي مــن قبــل ح ر بيظ

هيـــــــــومي خ ،خطوتـــــــــھ ـــــــــ ــــــــــي أم ش فكر ـــــــــ يكـــــــــو ــــــــــ مث وال مناضــــــــــلھ وال  ،ط

ن ــــر فلســــط ــــدة تحر مــــوه أنــــا غلبانــــھ أوي  ،مجا ــــ  ،طــــب يخونــــا ف وحي

ل قوي  ،خالص ضعيف قول يا قوي ع    .و

ــــ مــــا أخــــد  ،طــــب بالراحــــة عليــــا يــــع مــــن غ عــــدي يــــومي و ده أنــــا خايفــــھ 

نــــــا ــــــالش مالغيــــــھ ،حســــــنھ واحــــــدة توحــــــد ر ــــــدى عليــــــا و نــــــا  ،طــــــب أ ور

ــــوكتــــا نــــا عــــايزة اعمــــل كت وايــــل ،ب ر ــــ ال عــــافر بقــــوة ،وأســــوى واب  ،و

ء ــــ ت قــــادر أوصــــل ل ـــار ـــ صــــابرة وراضــــية ولقــــدري ماشــــية ،و  ،وأدي

م ـــــك كـــــر ـــــ ر ا تح ـــــدى ،ومســـــ مـــــش  ،ده أنـــــا بـــــت واحـــــدة ،يـــــا يـــــومي أ

ع ،عشـــرمية ولـــك ،وســـبع صـــنا ـــ واور ل ـــ يـــوم أوصـــل  ده  ،وأكيـــد 

  ء أكيد.

بــة وحشــ ــ أوي لكــن غر ــل  ،ت نف ــا أخــر  ــا فضفضــ ل كالمــي معا

ــــ  ،الء وكمــــان أثنــــاء يــــومي ،ليلــــھ وقبــــل نــــومي ــــ ووجــــع قل ــــا  ي ل أشــــ

ـ م عق ـ ،ومعـا ي ،قسـوة نا عـد أحبـا ـي ،و ـ ،وجفـا خال  ،غيـاب أ

ــــــــــ ــــــــــ نف ب ش ،حب عــــــــــ ي  ي ،معــــــــــا ــــــــــ ــــــــــ وتن قي ش بت منــــــــــ  ،م

ـــ مـــش منـــافس ـــ وقل ـــ ور ـــس شـــو  ،ارجعي ـــ دول  ح عنـــك أن ة تفـــار

ح ـي أموتـك ،ترو ـ الضـغط علي ـ جـوه  ،خوفـت أخنقـك ومـن ك يـا نف

ــ ــ أن ك ،جســ ورو ــ ش غ ــ كمــان ،ملــ ــ وقل ــ رو ــ  ،دن ــ عق أن

نا أن أنا تصد   .وأن أنا آه ور
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ــ حياتنــا ــا  ــ نتعــب ونتعامــل بقســوة ونبعــد  ،الطيبــة وتأث يح كت ــ

عـــــض ســـــاس ديمــــــا نرجـــــع ،عـــــن  ـــــ  ا طبـــــع أصـــــيل مــــــش  ،لكـــــن  أصـــــل

ة ،اختيــــــار وال تمثيليـــــــة ـــــــ ـــــــ طبـــــــع غ ن وتخلـــــــص ننقـــــــل ع الطيبـــــــة  ،يـــــــوم

ن مــــش عنيــــد وال غــــاوي فــــراق أو  ي حنــــ عــــل ترجعــــك تــــا مــــا ب أســــاس م

ي.   ح أنا

ي  ـ ـ قبــل خـو مــن غ ــ أنـا نف ــ ،وخـو ديمـا م ـ نف لة   ،مـا املشــ

ي  ــ ــ غ ــ ممكــن تضــيع ــ ،قبــل مــا تكــون  ــ ،ال  ،تلــوع جــوه حني

ي ـــا ـــي مـــن م ر ي ،ت ـــ وســـط أحبـــا ي ،غر منـــا  ،تضـــيع طـــول ســـ

ــــــا ســــــارح بـــــــره  م ـــــــ  ــــــ وتفزع عب ـــــــا بجــــــد ب ــــــ لق ــــــا ام ــــــت ورا جر

ي ،قيدي   .ما صدقت وطارت مع جنو

ــــــ ،وااااه يـــــا خــــــو  ـــــ ومــــــن نف ـــــ قــــــو وخــــــد  ،م ي وعي ـــــارب قــــــدر و

ــــ محتاجـــك يــــا ســـنديده أنــــا  ،بأيـــدي أنــــت العــــالم  ،وهللا ضـــعيف بنف

ـــــ عـــــن ســـــؤا ،بحـــــا تغني ـــــ ،و ـــــ قل ن ع ،  ،حنـــــ ـــــ المـــــم لشـــــتات رو

عمري  ،وضامم لنف ب الكب  ـ مـن  ،ا ي ارحم  من شـر نف يا ر

ي  ي ،سوء تفك . ،ياااااااااار   خايفھ أنا من نف
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ـــــ الكــــون  ـــــي  ســـــيطة ز ـــــت  ســـــاعات العبيـــــھ وشـــــقيھ  ،١٠٠ألـــــف وأنــــا ب

سـية وعاقلـة بحنيــھ ،وسـاعات برضـو غبيــة اديــة روما  ،وأوقـات بكـون 

ة ســــر ــــا  ــــ أحقق ــــق عنــــدي أحــــالم نف وأحــــالم ألـــــون  ،ولــــو جيتــــوا ل

ي وأشـــــــعار مســـــــتحييھ ا بأغـــــــا ـــــــ بيقولـــــــوا عليـــــــا  ،الكـــــــون عشـــــــا ـــــــذا  ول

  مجنونة خياليھ ومش طبيعيھ.

  

بـــ ــي مــا بحلــم بأشــياء غر اتمــع إ ــ ي  ،ة ثمينــة مث وال بطلــب عمــاير ومبـــا

اقوتـــــــات ـــــــب واملـــــــاس و وال عــــــــايزة ألـــــــف العـــــــالم بطيـــــــارة أو يخــــــــوت  ،وذ

مات.   مح

  

ـت صـغ يحتــو ـ جــوه ب ـ بتمنــاه حضـن دا إحسـاس صــادق  ،ـل ال

ــــ ــــي يخبي غمر ــــز بحبــــھ  ســـان عز قلــــب حنــــون رغــــم الضــــيق وعقــــل  ،إل

.   محب حكيم يصفي

  

يھ يم كـون قمـر وضـياءأتم ابن أر ي بألوان الشـمس و اعلمـھ  ، حيا

ـاء ــ أي ر ـ والصــفا والرفـق وجمــال ملكــوت هللا مـن غ يــھ راجــل  ،ا اب

ل حياء. ايھ تنفع و ة لألجيال ا ت صا   نافع أو ب
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ــــ ش كت ش  ،وال أســــافر فــــوق النجــــوم ،وال حلمــــت بــــأم ،مــــا طلبــــ وأعــــ

ــــــت املســــــتحيل ،نــــــاك وســــــط الغيــــــوم ــــــ تمن ســــــاط  ،وال ح ولكنــــــوز 

عاجيب أشيل.   و

  

ـــ وطلبـــت نجمـــة مـــن الســـما ت للعال ـــ  ،ال بصـــ غ وال للعصـــفور ولبنـــھ 

ـــب ،غنـــوه منغمـــھ ـــ أي البنــــات  ،وال قصـــر فضـــة بطــــوب د وال شـــبكة غ

ـــــب ال قولـــــت مرجـــــان فـــــرش  ،وال فســـــتان بخيـــــوط الشـــــمس ملونـــــھ ،أتو

غطى بيھ.   أ

  

ـــــــال قولـــــــت عـــــــايزة ال ـــــــ  ـــــــ عقـــــــد ملضــــــــوم  ،غيــــــــوم  وال الكواكــــــــب 

ي ــ قلــب الشــمس أمــوت  ،ال طلبــت أبــوس القمــر  واتحضــن ،منــورا وال 

شـر ،وأدفن ـا رقـاب ال ـان  ،ال عايزة الكون كـوره أشـوط ب ـ وا وال غ

.   العالم تكون ليا أس
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ايـة ش ح ش كت وعايزة أع ـ زي بنـات الروايـة ،ما طلب ـس دني ـا   ،ف

ايــة ـا أحــالم مـش ح عــدي وتخلـص الروايــة ،حلـم يتحقــق ورا ـ   ،ودني

م دايھ والس من رب كر   دنيا وآخرة مش كت من رب حليم. ،عايزة ال

  

اية ال   ...و

ـ برحمتـھ م يرزق تـھ ،أقابل رب كـر ـ جنتـھ ورؤ رزق ـ منـھ و ـ  ،تقر

شر ل الرواية يا  س  . ،دي  ء مش كت   وأكيد أكيد ده 
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ــ يتعبـــھ ــس مــش شـــيخ جليــل مل ـــ وال  ،بحلــم براجــل متـــدين آه  مــش أم

نيــــدي  ،ســــف يفضــــل معايــــا ــــ  يــــدوب يكــــون شــــبھ رشــــدي أباظــــة أو ح

ا إيھ ل واسمر حليوة آه ده عليـھ حـالوة ،ف لـھ ليـا  ،طو ـ  بتـاع كـالم كت

انة لھ است ن  كون حن وي علي ،و ة كالم يا ل   .ھ شقاوة وشو

ايــھ معــاه ــ الراحــة وا مــھ ،شــغل   ،يقــو شــعر بالعاميــة اعــرف اف

ـــــــدلع فيــــــــھ ــــــــ و ــــــــ يـــــــا م ب ــــــــ  ،يقـــــــو يـــــــا حب آه منـــــــا عنــــــــدي فـــــــراغ كب

ــــــــ جوايــــــــا مســــــــتخبيھ ،ووحدانيــــــــة ي أنـــــــــا  ،وعقــــــــد كت ــــــــ ش وراه غ ومفــــــــ

  .وراح آه

ـــــھ ـــــ غر ـــــ وال  ـــــم معـــــاه فلـــــوس كت ـــــ شـــــقة  ،مـــــش م ـــــس يجيـــــب  عـــــايزة 

ية محندقة ر الفضـيل بـدون اسـتدانة ،وعر  ،ومرتب جميل يكفـي الشـ

ي آه عليـــھ أمـــوت عليـــھ ي  ،عـــايزاه وســـيم يخـــوا يـــا ام  ـــ ـــل حـــب واح ب

ه ـ ة غ ظبطـھ ،ما وشـو ـم  ـا إيـھ مـش م ة نـار أخر ـ ـ  ،والغ شـ  ع

م أكون معـاه ،را أو الصومال الشقيقة م امل ـ دنيـا تانيـة  ،مش م

  خيال أموت أنا.
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ــول  ــ دنيــا ا ــ طــول عمــري لســھ  ــاي وحل ي مــش  ،ح ــ عــالم تــا و

ـول  ،معلوم حاكمة علم الغيب ي مج ـ لعـالم روحـا  ،أصل أنا قل مب

ـــــ الغيـــــب ش  ـــــوي عـــــا ـــــ حبـــــال  ـــــول عاشـــــق متعشـــــق  ـــــ ج  ،إحسا

ول. ب واحد مج حب و ت و   حب

  

ـ الغيــب شـة مـع حــب واحـد لسـھ  شـھ ومتعا يرة حــايره أحالمـي طـا ،عا

ية واحــــــد لســــــھ  ـــــ وصــــــابرة ومســـــت وتتحقـــــق مــــــع حـــــب يــــــدوب لســــــھ بيح

ول  ـا مـع حـب واحـد لسـھ مـن  ،مج ـ حالـھ ميئـوس م دايبـة وغرقانـھ و

نـــاك مـــن  ،الغيـــب نـــادي  فرحانـــة وزعالنـــھ وحـــاالت مختلفـــة مـــع حـــب ب

ول    .ا

  

ناك   د  أمال مع حب  ب و ب غايب و ب سامحة  ة وم متصا

ــ دنيــا  ،ــ الغيــب ي مــع حــب  ــ ممــا شــ ح ي وع بتخيــل عمــري وحيــا

ـول  ـ الغيــب ،ا ـائن  ا عشــان  صـو ـ و ــ نف حـافظ ع ـ و  ،بر

ي مـع حــب  خطــط لقـا حلـم و ـب و عـاد حــب غر ـ  ـ أيـامي وليــا  عـد 

ـول  ـ ا ش  ـ قـدر  ،نـاك عـا ـاي مـع حـب  ـ ح أصـ وأنـام أفكـر 

ي يلم الشمل و  ،الغيب ـول السـاكن بد ر ـ ا ن حبي ـ ن و جمـع بـ

  علم الغيب.
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ية مجنونــھ شــعنونھ نكـر وال أقــول الء ،أنـا عصــ ــ حبــك غيــاره   ،مــش 

طــــب املبلــــول  ــــ ا شــــعل وتقيــــد   ،أعمــــل إيــــھ بحبــــك يــــا ســــماره ،ونــــار ب

ــــــب ل ،بحـــــب ا ــــــ املشــــــا ــــــذا مـــــا يــــــوقع  عشــــــق تــــــراب  ،و ــــــ  بـــــدوب 

ـــ ن ،رجليــھ مـــوت  ظيــھ ،ظــرهو ـــ يــوم أنـــول لرضـــا  ـــ  تم أنـــا أحـــب  ،و

. ب وكفى بھ  عال   ا

  

ــــ أجــــازة ســــاطة جــــاي يقــــو أدي ــــل  ــــ و ــــ  ،يخ ش شــــغال واعم املــــا

ـــــ إزازه شـــــغ  ،عشـــــا وعصـــــ  ـــــالش بأســـــنانك  مـــــودي مـــــش متظـــــبط و

ي روســــــية وال صــــــوتك مســــــتحلية ،جــــــزازه ية لــــــدي ــــــ عصــــــ ـــــــالش  ،بط و

ــا عليــھبصــاتك دي ومــن تحــت لتحــت  ة أو  ،عمل ــ ــي م أحســن أودي

شفى تكون عقليھ   .مس

  

ــداوة يـا حلـوة يـا بطــة اشـوي لنـا بطاطـا  ـ  ـدي كـده وأعق ســرعة  ،وا

ـ روحــك يـال بالطــة عم ــالش  ــ  ،يـا بــت نفـذي كالمــي و يــال يـا ســ خل

ــــــل أالطــــــھ ــــــالش ردودك تبقــــــى ب ـــــ و ن ،رو بل ده أتجــــــ ســــــ نــــــھ ب وال  ،ب

ستغ قولوا  أق   ؟!!؟ولھ إيھب
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ـ ن عملــة ،عـارف أنـت يـا  ي مـن التفاحـة أنـا وأنـت وشـ ـ التــا  ،ن

ي  ــ ــ  ،ابـيض واســود وســاعات ألــوان ،شـب تمــام مــع انــك غ ــ كت م ف

ي ليــك شــد ممكــن تاخــد بالتــار  ،قلبــك ابــيض عقلــك نــار ،وعــارف أزاي 

ن ،لو حد فكر يأذيك س حن ر    .قلبك جامد 

  

ــــب إن  ــــ معــــاك بجــــد غر ــــق  إحسا كالمــــك عاقــــل وكمــــان  ،جيــــت ل

ـــ مجنـــون  ،مـــوزون  ـــ ع ي ده مجنــــون  ،وقـــت جنانـــك دكتـــور نف يخـــوا

عقلـــــــك  عـــــــارف  ،كــــــوره وفنـــــــون وسياســــــة ــــــس  لك عـــــــادي  يح شــــــ ـــــــ

ل ـس  ،ليك أسلوب وفكر مغاير ،توصل لقلوب ال ه  ـ ھ وح جواك تو

مك أنت يا جامد ،مداري    .عامل وال 

  

نــا مشــا  ــي ب بــة ومــع ذلــك شــيل لفــوق ومحسســ إ ــ وغر ل يــا مــا كت

غــــاروا منتـــا بجــــد اجـــدع راجــــل  ،امللكـــة ـــ  م حــــق م طــــب أقولـــك ســــر لـــ

  بصفاتك. 
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ن تفاحة و نص ي عن  و أننا قصة بتح ي  ،أنا وأنت  شد والتـا ده ب

ـــ ـــ ،ير ش بالعنـــد وإال تقلــــب  ،الزم علشـــان املركـــب تم عـــ ومـــا ينفـــع 

ــاه غــم وحــب ــك فيــھ  ،حياتــك اقســم  فرحــك  حزنــك  وآالمــك و ــ ر ار

كة معاه   .تال ا وال

  

ي  ،ده ألحالمــــك  وألفراحـــــك موجــــود ومشـــــاركك ـــــ الــــدنيا واحـــــد والتـــــا

عــــــض ك يكملــــــوا  عمـــــــل  ،شــــــر ي وال  شــــــ لمــــــة ال  إن شــــــا ترضــــــيھ بال

ياتـك ولروحــك ،دوشـة أصـلھ يــا  ،مـش بنقــول انـھ مــالك لكـن  حــارس 

ي.سيدي  ك عمرك نص التفاحة التا   شر
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ـــ ـــا شـــقاوة ،زعلـــت نا عانـــدت وصـــممت  ،غبـــاوة غلطـــت وكنـــت فكرا

ـــا صــــراحة وصــــداقة مــــھ  ،وفكرا الصــــاحب البــــد يصــــارح ولصــــاحبة يف

ا نصاحة ،عيبھ ا خيابھ وغباوة وفكرا   ..أتر

  

ــــــ ب وغل ــــــ مصــــــ ــــــ  ــــــا قلــــــة حيل ــــــل ،و  ،وزعلــــــت النــــــاس وخســــــرت ال

ا شـطارةض ي وفكرا ا غالو يب وعل ـ الغاليـة ضـيعت  ،اعت  ولنا

م وأجادل ، ثانية ساطة بف ل    .و

  

ن م واملــرة ديــة ؟أجــادل مــ ـــق معــا ــادة ،مــا ا ــا صـــراحة  ،بجـــد ز فكرا

جاحـــــــة ـــــــا قلبـــــــت بوقاحـــــــة و وعاملـــــــة الواعيـــــــة وزعلـــــــت  ،ونصـــــــاحة أتر

غباء وفصاحة ا صراحة ونصا ،الناس    .حةوألـ إيھ فكرا

  

ـــق أقولـــك ســـر ــــ  ،عـــايز ا ـــ مـــن ك ـــ وجع أصـــل خــــالص يـــا ســـيدنا قل

ع ن ،خــــد ســــ ن وش بــــريء ال شــــ بــــص يــــا ســــيدي اســــمع  ،ــــ نــــاس عا

عـب  ،دي ي وال حاجة و دايـرة بلـف وأ ت وروحت وجيت ولقيت إ تو

د   .وما عملت حاجة ،وأ
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ا ش  خـر موصـل ـ  ن و ت لـد  ،جـةبت  دي وعرفت دي وقر

العــــــادة مـــــش عارفـــــة حاجـــــة ـــــ ده و ــــــت دي  ،ســـــمعت لـــــده وفكـــــرت  حب

ن سوى  ،وأمنت لدي وأديت سري لد ل حاجة وال  خر طززز     ..و

  

ن ب بـــــة ونــــــاس غـــــر شـــــكك قلبــــــك ،دنيـــــا غر ـــــ قــــــدرك  بك و  ،دنيــــــا تصـــــ

م ـتعلم مـ ـو يـال ب عـرف حاجـة ،والنـاس ا خـر  ـ  ـس خــالص  ،يمكــن 

  طي فيك.وادي سري وآسفة ع غل
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ت انــــك متغـــرب وســــط أحبابـــك ـــ بحــــور الفرقـــة متفــــرق  ،عمـــرك حســـ

غيابــــك ــ  ،ــ ســما صــافية تتغــرق بكيانــك فأسبابــــــك ،بإرادتــك  لــك  ج

ـــك عـــب حر بــة تضـــيع نفســـك  ،نقــاش مـــع أحــداثك و ــ روح تانيـــة غر و

بيط ألوان ترسـم جسـمك بخفـاء ،غبائك واجس   وتتـوه وتـروح ،ف

اء.    أطياف سما أرضك بد

  

ر وعــــــذاب ظلــــــم حســــــادك ــــــت تحــــــس بــــــالق ــــــم ســــــوء  ،جر ت ورا و مشــــــ

نك مــــك لغـــــوا ســـــن ـــــل حياتـــــك ســـــوء  ،ف ت بمتاعــــب ومســـــاوئ  حســـــ

ـــ دوايـــر أحزانـــــــك ،ظنـــك امـــك  ،عبـــت مـــن اللـــف والـــدوران  لبقيـــت أو

ـــــــنك يـ ــــــارك النــــــاس سي يــــــال  ،ملتاعــــــب أف شــــــتك  ــــــت مــــــن واقــــــع ع ر

  ..أوجاع قاتليك

  

ــ القـــرب  ،غبــار تخبــيط ســـلوكك وأفعالــك لواقعــك صـــدمينك خوفــك 

ن بيعــاك ــ ادمــ ــام  ،لقلــوب أشــباح ب وكــره البعــد عــن نــاس خيــاالت أو

وك ديك يارب. ،لكن اش لمة  خر ما لقيت معاك غ     
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ــ حوليــا كــده خلــص الكــالم تــاه املــالم ــل ال معــدش  ،ليــھ أنــا كــده وليــة 

ـــ هللا  ،رق أي عتـــاب  يـــال ســـالمفــا عبـــت عق الـــك و ـــ روح  وجعـــت قل

ك.   يجاز

  

ـ كـالم وال مــالم ـل قسـوة ،يـال فـارق مـن غ ـ ب ت  ،شـردت رو وعليـا آســ

ـــــل غبـــــاوة ن ونذالـــــة وخصــــــام ،ب ــــــر  ،شـــــرار فظيــــــع جـــــ حـــــب وعـــــذاب ل

غــــدر عـــت  ـــ حــــد  ،بـــالرخيص  ـــ مــــذبوح رفـــرف مــــش ال ـــ خــــالص ط قل

ق  ب غ ،ينجده ره.غر ط اسود ملوش مالمح تط   و

  

ــان ،واختنقـت مــن لــف ودوران ن الول نــ ش بــدون  ،تمثيــل ا عــايز أعــ

ـــــان ســـــاطة وفوقـــــان ،تو ي ب ـــــا  ،اعـــــرف مصـــــ ـــــل حاجـــــة ف  ١٠٠مـــــش 

ي وجالد. ،أزمة   أنا عاشق أتظلم وقالوا جا

  

ســم  ك واب ــ ــ  ،عبــت وانكســرت و ــ نف ــ يــوم اصــ أال خــايف 

ــوان ال أعــرف ،بقيــت شــيطان ــ إال ال ي ينولــوا م ــ ــ وال غ عبــت  ،نف

سـان ا نـا  ـ خـالص يوصـلنا للكفـر ب ـل ال ـا رب  ،اختنقت مليت مـن  و

نقة والسكران. ن من من ا ك معانا مع   ما  غ
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ي لألشـــعار ـــي  ،زعـــالن غضـــبان مـــن خـــو وقلقـــي بكتابـــا ن مـــن ح حـــز

ـــا ـــ بقــــى  ي ولي ـــ مليـــھ كيــــا نــــا شـــيفاه كــــالم  ،رال ــــل مـــا ب اعمــــل إيـــھ و

شعار ـا أخطـار ،وسط  ل ع تايھ وسط موج وغيوم  حاسـة  ،حب ضا

األحبار. وف مرجوف واسود    قل من ا

  

ـــل ثانيــة يتحـــول لغبـــار ــ أتجـــن  عـــب وشـــت م ــ  أقولــك إيـــھ منتـــا  ،عق

لھ وأنـا نـار ا س ساطة عادي شيف ل  ي مـن  ،ب ن ينجـد اصـرخ أقـول مـ

ـــ مـــا  لمـــات خـــالص أنـــا  ،أنـــت البحـــارغر ن ال ي بأيـــھ وأفســـر إيـــھ فـــ اشـــ

ار سرار. ،ب   ال حاسس وال بتحس بتو وسط ظلمات 

  

ــ غرقـت بظــالم عــب ورو ي  ن  ،جنـو عــرف تـدي أمــل أحســھ بــ ــ  نف

يھ عمار ل كالمك أص القيھ  مجـرد حلـم بيـا  ،أديا أب خايفھ اصدق 

حبــك عشـقك يــا حنــون وأت ،ضـار ــ أكـون لقلبــك أنــت منــارــواك و  ،م

ـــــس كــــالم أشـــــعار بحـــــوار ـــــ كالمــــي مـــــش  ــــ اســـــتوعب أنــــت يـــــا قل م  ،اف

ص مار.   أحتوي عق ورو وحس بناري بالش أكون بنظرك 
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ع قــا م ضــا ن عيونــك ضــ ن حــز ن ومجــروح مــا دبالنــ ــ  ،وليــھ  ح

ن ـ مخفــي وسـط الســن ب م يــا حب ــ ا ،فـرح ـ ع ــ قــو  ل ـ بيــك أت ل

ي وأمانك. ،قو مالك ي بو فضف ده أنا مرسا   اش

  

  ..وأقولھ إيھ

ــت ت وانكو ـــ بجــد كنـــت بــال فيـــا حســـ ـــ  ،لــو حبي ـــا رو ــ و جـــرح قل

ـــــت ـــــ فرصـــــة أقـــــرب أداوي  ،معايـــــا اشـــــتكيت ودو ـــــس بـــــو وأدي قـــــا 

ن عذابك أداوي جراحك. ،روحك ر سن   أشفى أالمك وعذاب وق

  

ـ سـامح خلـص الكـالم واعمـل أو أقولـھ إيـھقل مش مط  ،!؟اوع وال عق

ايـــة ـــ بحـــر ملـــوش قـــرار أو  ـــا غرقـــت  ـــت ف ـــ وتو ـــا برج  ،دوامـــة دخل

ـــــ مــــــش عارفـــــة حاجــــــة توصـــــل ليــــــك وال  ســـــف أتكســـــرت وأســــــفھ حبي

لــھ راح  ،القيـھ بــر ـ وســيلة عـالج أو إصــالح  أشـرع أتقطعــت مبقــاش 

  .وأدمر ما  مفر
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تـــك صـــديقة بـــة ،اخ ـــ قر ـــ عبيطـــة ،مـــن قل ـــ مقتـــل وعمل ت   ،ضـــر

انتــك ــ م ك يتم ــ ـــا  ،غ ل ي  ــرت ومــن حيــا عــدت و ولعشــر عميلــك 

زاره ،طردت   ..دي خيانة مش لعبھ و

  

ه ـ ـ أم ع ش بيـا صـديق ،اعمل إيھ أديتك فرصة بقل  ون سـ  ،م

تــــك ـــــ قر ــــ ســـــكنتك  ومــــن عق ـــــ قل ــــ  ب أفعـــــا ،حب ن بيــــا و  ،اســـــ

ي ت س سقيت أعصا   ..عشانك أن 

  

ـ صـادقي فعــال زعلـت ب مـھ كالمــي ،صـديق حب  ،حاسـة بيــا طـب فا

ـــ مي ِ صـــديقة ،مــش عـــايزة أقولـــك مباشـــر يـــارب تف ـــال لســـھ عـــامالك  ،و

بھ   .وكمان حب

  

ـــــــم ــــــ ورا ــــــ تم ـــــــ ،وأو ع ــــــ  ب ـــــــم حب ــــــم كالم ده يقولــــــك يـــــــا  ،وو

ــــــ ــــــ يــــــا أخ ب ي ،حب ــــــ فـــــــؤادي ،ودي تقولــــــك يــــــا نــــــبض عيــــــو ــــــ   ،أن

ي ي ما وجدا وا   ..و
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ــم وتــو ــ كالم شــو وتضــي ،ســم  م  ـــ  ،وألفعــال ع وتخــا 

ي ،وتح وال تآ ِ وخـانو سـوك ـ كـالم  ،ما خالص للثقة  م  ـو دول 

ب ام يا حب ب ،أو   ..وال يفرق قلبك أو خاطرك يتعب يا حب

  

  

ســـيــا دو  ـــ لعبــھ ب ـــي ،ب أن ــا بي م يملو نــك وقـــت  ،أوقــات فـــراغ فكر

ـ ،الشـكوى  ـ طـول تت ـ الفـرح ع ــ  ،و ـ يـا أخ ب قولـوا لـك يـا حب و

ي ،يا صديق ي ،وحشا نك  البال أن !! ،فينك يا حيا    ،وهللا فكر

  

ـــ !! ـــ أن خـــر خيـــال مـــا يـــتحس طلع ــ  وال افتكـــرك حـــد يـــوم حزنـــك  ،و

ي ـــــم  ، بقلبـــــك وعــــذابك حســـــك حــــدوال  ،وضــــنا ـــــ وو ــــم تم ـــــ ورا أو

. ع ب  م حب لما   خيال 
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ـــــــ كالمـــــــك ـــــــ  ي ليـــــــھ وتزو ـــــــ  ،بتكـــــــد ـــــــ وعـــــــايزة ا عارفـــــــة انـــــــك بتجبي

ـــــــــ مـــــــــا ســــــــــطورك ،بكالمـــــــــك ـــــــــ ال ــــــــــل ا ـــــــــ الكـــــــــدب بيضـــــــــيع   ،اف

شماتة ي تتفرج و اية الكذاب الدنيا علي ش    ..مسمعت

  

لـك اف ع  ،واعر إن ال بكذبھ وخدعھ قر ـا أول واحـد مسـتغ و

امـــك ــــ ناســــك ،ملـــا يكشــــف أو ـــ ع نط  ،ال كدبــــھ بتصـــمد وال خدعــــھ ب

ــــــ كــــــده وارتــــــا ا ،فــــــو وأعق ــــــ ي ين ــــــ ــــــا حــــــد غ دي  ،عبــــــت معا

ب وطيبة جدا ا. ،حب ا ا للغ قبل ما يكون ل ل ما جوا   و

 

ا عـ ـ أســال ـ سـاعات بتم يلك ـ جــوا ـل ال ـ  ـ قــو طل  ،ايزة إيـھ م

ي يـــــــودي ن  ـــــــم مخـــــــك لفـــــــ ـــــــ اف ي ،نف ــــــــا ن و وح فـــــــ ـــــــ  ،ومشـــــــاعرك ب

ي  ذية بقت طبع متأصل في   .الطيبة لسھ أساسك وال 

  

تأذي حـد  ،مكون تالت وسط كور بيضا وحمرا بدمك  رة و ت شر ار و

ب أال  الغالب نفسـك ـت ذوات  ،غر ة إيـھ عـايز  ،متدينـة وسياسـية و

ي ـــ وحيـــا ـــ بالـــك م ـــي ،قـــو ر يمكـــن أنـــا أفيونــــھ  ،ببعـــد ومصـــرة تقر

ي را ــ ــا بتجــذب لعيونــك و ــ  ،نار ــ أو شــر ي ــ ال عــايزة خ عــدي ع أ

. سي   من عندك وأ
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ن بالســــواد ـــ نــــاك ،ت نــــا و ن  لـــ ن ذاك ،وتج ــــذا وتنــــاج  ،تنـــا 

ن ،دون حيــــاء أو رقيــــب ن تتمــــايل ميــــع ،تتــــدلع رك ســــقط ا ــــ ــــ  ،و

ن ـــق تتمخطــــر ِ  ،الطر ــــ وضــــعتك ــــ ورو ــــ قل ــــ  ،آه أنــــا آه خــــالص  ل

نــــا ،نــــا ن قتـــــل  ،لبعـــــادك أنـــــا ال أطيــــق ،عـــــا  عشـــــق ــــب  ب فتعـــــا 

  .واه

  

اء املطــــرزة بالنعومــــة والليونــــة عبــــاءة الــــد ة  ــــ ــــي امل ز  ،آه منــــك عز

يــــــاة ــــــ ا ــــــي اقــــــل مــــــن متطلباتــــــك  ــــــ أل ن ح ين يــــــ ،ترفضــــــ ـــــــ ا مــــــن تتم

ن حــــد الغبــــاء غــــار اء و نوثـــــة  ،بالــــدالل والــــذ ر  ــــ لــــديك مقومــــات و

ر ـــ التخفــــي والتظـــا عشـــقي صــــيد القلــــوب  ،وتح ن و ن وتــــراوغ تالوعــــ

دوء ل  حتواء ،ب   .حواء أن تجيدين فن 

  

ســـــاط أو الطـــــاووس فلـــــديك دومـــــا   ـــــل ســـــقطھ كعنقـــــاء  عـــــد  ن  تقفـــــ

ه ،ألـــف ألـــف حـــل ـــأم ن  مســـات كحفيـــف حيـــھ ،تتفـــاخر ن   ،وتالوعـــ

ــــــــا الــــــــدنيا ئــــــــة ظلم ن نفســــــــك بر ائــــــــك مكــــــــرك ليونتــــــــك أشــــــــياء  ،تــــــــر د

ـــــا الضـــــعاف ـــــرب إذا فـــــر منـــــك قلـــــب فـــــالقلوب  ،يحســـــدك عل ـــــ ا عل

ــــب دومــــا وســــيلھ ــــك وا يــــام ســــتكون الفيصــــل  ،غنيمــــة حر ــــ  ــــا  و

نا.  بي
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ــــــا شــــــطاره وحـــــالوة ــــــأ ،فرحانـــــة بنفســــــك فكرا  ،لوان الكــــــون متغطيــــــةو

ســـــــــعادة بتـــــــــدي أمـــــــــاره ـــــــــل  وت بتغمـــــــــزي وكمـــــــــان تتلمـــــــــزي  ،و ـــــــــ ج  ،و

ــ خلــق هللا ال حــول وال قــوة إال بــا ي ع ــ تف ــ طــول  ،و ولســلطاتك ع

بــــــــة ،مســـــــتخدمة ــــــــ بجــــــــد حاجــــــــة غر ــــــــ  ،ده أن ــــــــائن وال ح ال محصــــــــلة 

لفــــــة ،يمـــــة ــــــ إيــــــھ فكـــــره نفســــــك  ـــــ الــــــدنيا واعيــــــة وال إيــــــھ  ،وع وع

  .فردا ضلوعك وكتافك يا سماره ،يةراس

  

ــ طــول دواره ،مأمنــھ لروحــك ومتناســية يــام ع ــ  بــنفس  ،إن  نتال و

كة والغمــــــــزه ــــــــ نــــــــا حاكمــــــــة ،ال ــــــــ مــــــــا ب ن  ،والنــــــــاس أ ك يــــــــوم ــــــــ وكب

ة ،يفوتوا  ثانية ي ت وتتعا  غيبو   .واوعا

  

ـــــة و ــــــي أ ـــــ إ ــــــاي ع ـــــي ح ا  ،لنفســـــك تح  ،ايــــــةدي بدايــــــة ولســـــال

ايـــــھ ــــا و ي الـــــنص وأخر يصــــيغھ ،معــــا نـــــا  ـــــ يــــوم ر ـــــو  ،و ـــــ ا آه ده أن

ــا  ،أو يمكــن متنايمـھ ،أو متناســيھ ومتغافلـة ،ناسـية لنـا عارف قيقــة 

ــوادة ـل  ي و ا يومـا شـوف عبــاده ،و ن  ـو ـ طــول موجـود و ـك ع  ،ر

ـــــ معـــــاده عـــــود  نــــا أو فـــــوق عنـــــده ،والــــدين البـــــد  لنـــــا لـــــو  ،ســـــواء  ـــــا و و

ناك عندهصف نا  غباء اللعبة. ،ينا حس  ِ   تبقى قلبت
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ي   .  .أضعفي وأب

ــــ مــــا تكســـ ـــ ،يمكـــن تف ســــالمك كم نــــة  ،ولــــدور اس ــــام دمعــــة حز

ــــــــ ــــــــي ،ســــــــرعة نز ـــــــــك .أضـــــــــعفي وأب ِ س َ ف َ ــــــــ ن ـــــــــداوة  ــــــــدوء و ـــــــــ  . وقط

ي. ،أتمسك و س يھ وال عمرك    صوتك أضعفي و

  

ي   .  .أضعفي وأب

يان دـ ي اســتغال أنـا  ،خوفــك وكســوفك ،كالمــك وحروفـك ،يمــا معـا

ــري ضــعفك رك ليــا ،أظ ــي بضــم ســ ــ توصــ ،اب عر  ،يمكــن قلبــھ 

. و الغا عده و ي عن    ع

  

ي   .  .أضعفي وأب

ـــ بجفـــاك ـــالك ،قـــو يـــا ظلم ت لـــدمار و ي وغرامـــي يـــا  ،أزاي ســـ ـــا أل

عومـــة يــــا مفتونـــة ،مـــالك لــــھ  ،بأنوثـــة و قوليــــھ  ،يـــام وليونـــةيـــا صـــوت 

  ..وح عن وعوده وخيانتھ ،كالم عن غدره وقسوتھ

يو خر أضعفي وأب  .  .  

ي. عود لي   يمكن يوم 
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ب إيھ مش عارفة؟؟   ا

ـــــا  لمـــــة ب ، وال  ـــــ ، وال وقـــــت نقضـــــيھ ونتغ ـــــ ت ـــــا ب ـــــب مـــــش لعبـــــھ ب ا

، وال حلـــم  ســـ ـــداوة، ن ن فيـــھ  شـــ ـــ واقـــع عا شـــھ ونقضـــيھ، وال ح ع

ــق  ــا ن ســت و ش ونمــوت  ى، بنعــ ة مليــا ــ ــ حقيقــة كب ــب خيــال  ا

وح منا ونموت، ابـيض واسـود  يا يفوت، ونلف نلف ونروح  ضياع ل

ي مح مجنون. م عالم تا ي   و

  

انــھ، بقــى شــبھ  ــ م ــ مــش ثابــت  ــب وعاشــقة جنانــھ، وقل أنــا بحــب ا

ش، ال عـــــافر وأحـــــارب عشـــــان أعــــــ ـــــد،  ـــــ عذابــــــھ أ ـــــر ناشـــــف، ومـــــن ك ز

بــة، ارجــع  ــت وحيــاة رت ن شــغل و ــ ســاقيھ، مــا بــ اصــ عشــان ألــف 

ي. ، فجأة القي بادئھ يوم تا   أنام عشان احلم بخيا

  

ـ  ـ ونب غ ا، حاولنـا  شـھ وديمـا بنعشـ ـ ع ي نفس القصـة، وا أنا وغ

ــــــابوس، لــــــم  ومعشــــــش جوانــــــا تــــــابوت، وأدينــــــا  جديــــــد، فجــــــأة لقينــــــا ا

نا  شــ ن عا ، يمكــن يــوم تلقينــا صــاح ــ ي ننفــذ حلــم كب نقــاوم ونحلــم تــا

ـ جنـھ بقلـوب  ش  عـ  ، ـ ـ ا ـب تال ـ ا شـھ تمـام وزى الفـل، نال ع

نيھ. ي سعيدة م ناك وترجع تا نا و سافر   ،   بتط
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ي صـــاحب رفيــــق،  ــــب رقيــــق، يـــا قمــــر خليــــك بيــــا رئيــــف، كــــو ــــ حب كــــون 

ــــــ  ــــــ شـــــقيق، يكمل عـــــت  اليــــــق، أ ـــــب عشــــــيق، شـــــايف ا ــــــ حب كـــــون 

ق. يا غر عشق و ق، يحب  كون  طر   و

  

ـــ  رانھ،  ــادي ينــا عيــون ســ ية وأقولــھ يــا صــباح نــادي  ــ ــب أ حب

ـــــ الواحـــــد بقـــــى عـــــاده،  ر ع حـــــب أو خـــــوف أو شـــــغل مـــــش فـــــارق، ده ســـــ

، وتقــول و ــ ونــاس نايمــھ مــن بــدري تصــ ايــا يــا صــباح فــل جميــل بيغ

ـــــ وال تكـــــدير، صـــــباح  غ ـــــوش  ن بحليـــــب مف ـــــ قلـــــوب، يـــــا صـــــباح لـــــ ألح

لھ بركة بإذن هللا. وم  ات و  ا

  

صـــــباحك فـــــل يـــــا قمـــــري يـــــا منـــــور عمـــــري وقـــــدري، الـــــدنيا معـــــاك براقـــــة 

ــــل الكــــون،  ــــ شــــعاع عدســــھ غيــــاره، بحبــــك بجنــــون مالــــك  تلمــــع ب و

تم تقوم تلقي بورود الدني بالك الفرحـة و مـوم، سـ ـل ال ا مغطيـھ 

كة فطار، ودعوات حلوة بيوم أسعد وموفق تم لك اليوم.  وال
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ــا نــاري مــن تقلــھ  ن، و ــل مــا أقــرب يقــو يحــ ن، و لمــة تجــ ن و لمــة تحــ

ــــــ وعمــــــري  ن، وده غــــــاوي لعق ــــــي عليـــــھ يحــــــ ــــــد ر حبــــــھ و ن، و ده يجـــــ

ــــداو  ــــو يقـــرب  عــــد  ن، ا شــــاغل يجـــ ي  ــــ ثــــوا رجـــع  ن، و ــــ يحــــ ة ولقل

ـ نقطـة حـايره  ن، وا ع متجـ ـ ضـا ن قل ـالت ن ا ن، وأنا ب ج الوع و و

لمـات  ن، و ا سـطور وجمـل بتجـ عـد ن  لمـة تحـ ن،  حـ ـال و قلبت ا

ن. ح ة نقط و   العاب وشو

  

ــ قلبــك  ، حطيــت أيــدك ع ــ يــوم تنــادي ــت  ــ أقولــھ جر ــا نــاس نف و

، مرايتــــــك ـــــ يــــــوم تنــــــاجي ــــــ شــــــوف عي ــــــ خيـــــال أحالمــــــك  ، ســــــرحت 

ش  ، مفـ ت  عز نومك وأحالمـك تنـادي ، جر ش يمكن تالقي مدقق

. شوف اب السما وغيامھ    مرة حاولت  

  

ــــل   ، انــــت يــــا  ــــ ــــ أحالمــــك متح ش طيفــــي خيــــال ســــارح وطــــاير  ملمحــــ

. ي يا نن لعي فوا ي و ظا   آما حبك ما 

  

ـــــذا..   ل
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ــو مــذكور  ــل مــا  ــ  نــاء ع ــ عنيــا، و انــت إجابتــك الء عليــا يــا  وإذا 

نـا  ي، تـروح  ـ عيـو سـرح فيـا و س نفسـك و عالية يـا عنيـا، عـايزاك تـ

ــــــ أحالمــــــك وآمالــــــك وطموحاتــــــك   ، ــــــ تجي خــــــر برضــــــو  ــــــ  نــــــاك و و

ي.. لك علشا   عارف ان 

  

، مالـــــك  ي ــــ خيـــــال حقيقــــة ضـــــلمة ونــــور انـــــت ســــ ـــــل عــــايزاك ليـــــا تم

ـــ ونـــبض الـــروح  ـــ قل ي، مســـيطر وحـــاكم يـــا  ظـــا ـــا  ظاتـــك وعل

ي.   انت خلودي 
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، معــرف ــ ـ دق مــن أول نظــره، وراك مــن قبــل مـا أشــوفك ح ليــھ،  شقل

ــ حياتــھ مــا  ــ مــرارة أيامــھ، قــا كــالم عنــك،  نھ، ومح حســك مــا ســن

عھ، حس بيك    ھ.قلبك، وحس بروحك توأم روحو قال ر
 

ــــ دق ودق، ده  ـــواك وحبــــك أنـــت، قل ـــ  ـــ مــــن نظـــره، تــــاه  ـــ دق كت قل

ي،  ـــ حيـــا ـــ  ابھ، حبـــك ده غ ـــ ـــ حـــب قســـوة خالنـــھ، وحـــب غـــدر  ح

ي، حبـك أنـت  ـ زمـا ا  ي جميـل، حبـك ورده جميلـة قـدم ا بلون تا ولو

ن وصدق. قي، وم قل حن   نور  طر

، حـــــق اخدتــــــھ يـــــوم مـــــا قابلتــــــك،  ــــــ يـــــوم مــــــا حبـــــك وعـــــد وغــــــا وعمـــــري 

ـ دق دقـھ  ، قل ـي يـا غـا ض مـن ر عـو  ، بھ، حبك ده نصي وجـا س

  جديدة، أصلھ حبك من أول نظره.

ظــة ـ  ــ فيـھ قابلتــك، وأح ــ يـوم، اليــوم ال ـان أح ملـا قابلــت عنيــا  و

ســــمة شــــفايفك، وال عنيــــا  ــــ ثانيــــة ملــــا ملســــت  يــــك، وأح فرحتــــك  عي

ت عنيـك، حسـ ـ  ـ برؤ ضـميت رو ـ والـروح ال ـ لعي ـا  إنـك  ب

س الطالع َ ف َ ا، الن شھ ساع ا. من عا ن عش   جوايا يحرق عتمة سن

ــ انـت أم تـك عنــدي  ء  يـا حـب عمــري رؤ ــ يــاة، يـا حــب رغـم أي  با

ـــــاه، برقـــــة ـــــي بحنيـــــھ مـــــالك أنـــــت من ن النجـــــوم  مال فراشـــــة طـــــايرة بـــــ

تــك أنــت الوحيــد، ولثومــ وز حب ــ ــ لف غ ھ ثــورة الشــك للعــوازل تكيــد، 

  راحت أكيد.
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عيــد  ش وحيــد  عــ ، مــش حلــو خــالص  ــ ع خــر بــــ حـــ بـــ كـــ أنــا  بــص مــن 

قــك وال ناديــت عليــك، يبقــى  ــت وراك وال قطعــت طر ، مــا أنــا ال جر ــ ع

ـــ رجليـــك  ـــ قـــوام وع تك، جـــت  عـــذب بـــدن ـــ كـــده بـــاآلوي و ليـــھ تتعب

وي بدوب في ع، يا ل يم وأضيع.قولت كالم مر حبك وكمان    ك و

  

ــ يــا بــاي عليــھ،  أنــھ ب ــ وتقيــل  ــادي آه مــن عنيــھ، را ودلــوق عامــل 

ي  ــ جنــون، ورغــم عنفــي وطولــت لســا ــت ذوق وك حــرام عليــك ده أنــا ب

ــــ مــــوت  ب لمــــة حلـــوة ونظــــرة حنونـــة،  ـــ حنــــون، بـــرق وأضــــعف ب قل

صراحة اك مفتونة.   أنت و

  

ا إيـھ منتـا مـش  ـب منحـھ بحبك ايوه ف بـك، ا أي حـد منايـا أكـون حب

م وأنا عارفة انھ كرم بيك.   من رب كر
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ـــ  لـــھ خـــرف " ولقيـــت يـــا حبي ن وحـــرف والبـــا  لمتـــ مـــا  ـــت مـــرة "  قر

النا اسمع يا سيدي.   مناسبة 

  

ن  ن العـــــ ـــــ شـــــيلك، و ـــــ الـــــرأس  م ع ـــــ تقـــــول ن وحـــــرف، تي لمتـــــ مـــــا 

شيل حمولـك،  ولة نصونك و سـ لـھ خـرف، و لكـن تخـاف يبقـى البـا 

بك. الك شوف قدرك نص   روح 

  

ســكنك والبــا  ــ حبـك، كــالم ممكـن  أصـل مــا يلزمنـا منــك حـرف وال ح

ســكنك، وعــد وكتــاب بــدون  ــ الطــرف، أصــل فيــھ كـالم ممكــن  خليـھ ع

مـــة، والبـــا  ــ م عشـــقك وتقولــك جايلـــك  لمـــة  مــھ،  كــالم بصـــمت تف

ـــ مـــھ ده رســـول  ملـــوش لـــزوم خليـــھ ع عـــذبك مـــا تف الطـــرف، يتعبـــك و

ي. عدو ي وأ عت لسكتھ ارحمو ان أيھ   ،   وصي

  

لـھ خـرف، كـالم ممكـن  ن وحرف والبـا  لمت ما  اية  الصة  ال وا

  سكنك والبا خليھ ع الطرف.
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ـــانم ووا انـــھ وال ذل، أنـــا  ـــب ده مشـــاعر ال إ ـــ اســـمع ا ثقــــة يـــا حبي

ولة  سـ واي ده نار عاليـة مـش  شھ برضا أيامي زي الفل،  و بحا وعا

امك عنھ وحدك مسئول.   ليھ تقدر توصل، وظنونك وجنونك وأو

  

ـون  ـ مـا  ردوا أحـن وأطـل، صـدق حبي أعند وأق عادي براح و

اري ومــروج خضــرا ليــك ولعيونــك  ــ ــ  عــل، ح ــ القلــب  تــك ع وح

ل ال ل أحبابك وعمري ما أفل.الفل، وليك أنت    دنيا و

  

ولة بتمـــــل، ومـــــتقلقش وال  ســـــ ـــــذا بحـــــب أشـــــاغل أيامـــــك لكـــــن أنـــــت  ول

ـــ حيـــاة ومايـــھ  ـــب يـــا قل ـــ أنـــا مؤمنـــھ ومـــا أرضـــا لـــك الـــذل، ا تخـــاف م

ـور  ـب عيـون فرحانـة وقلـوب عمرانـھ بز وسما ونجوم وليا وضل، ا

انك وعمرك ما يوم ع ي وأنا  ا نقل، أنت  ا ن   تفل. بي
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ــــت  الــــذات الب يــــة، و اذبيــــة والقـــدرات للمــــرأة العر ســـأل عــــن ســــر ا

ــل  ســرق  ن و ر يجــ ــ ــك، املــو عــز وجــل خلقنــا  ــا جو ة، و املصــر

ر  ـــ ـــ أتخلقـــوا عشـــانھ،  ـــب ليـــھ أحبابــھ ال ـــل لب ن و لبــاب، مختلفـــ

ـ الطبـع والـر  اء  ر عقول، ذ وح، شـقاوة عيون ورموش، وكت فينا 

ـــس يـــا عــــم  يح أوقـــات بنكــــون أمخـــاخ أقفـــال،  ـــ ـــل الكـــون،  بتغطـــى 

  روق.

  

ــــ نحبــــھ نخليــــھ ســــيد العمــــر وتــــاج الـــــرأس،   إحنــــا بنــــات وهللا مــــزاج، وال

وت  ــــ لمــــة يضــــايق فيــــھ أدمنــــا، علينــــا ج ــــ ب ينــــھ أو ح ــــس إن حــــد  وأ

لق. ة من رب ا ق، دي م س وهللا  ا ا مش ع حد    واف

  

،  خلقنـــا  ـــ ـــ ق ـــا تـــدفنا  لمـــة بنعمـــل قصـــر وأخ بلســـم ورقـــة ورد، مـــن 

لق. ا عبيد لرب ا   وأ دنيا وف

  

ن  ـــــ فـــــ ن املر ـــــوب غرقـــــت فـــــ ـــــھ، و ـــــ نفســـــك بـــــدأت التو تال معانـــــا 

ت مايــــھ، قتلــــت فيــــل فــــاكر  لمــــة يــــدوب شــــر ــــ  حــــت  ُ ــــت ور الشــــط، تو

ن  ــــــ فــــــ ن املر ــــــوب غــــــرق الفيــــــل، فــــــ ط، طــــــب و ــــــ حــــــو نفســـــھ يــــــا عي

ـــــ صـــــبحت الشـــــط ـــــ ح ـــــت و ـــــا يـــــا رب، دنـــــا حب و ـــــال قـــــول معايـــــا  ، و

ق.   غر
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ـــــــب شـــــــعور بجـــــــد؟؟، وال تمثيليـــــــة  ـــــــو ا ن؟؟، حـــــــب إيـــــــھ؟؟،  ـــــــ مـــــــ حبي

عشـــــقھ؟؟، اختيـــــار قلـــــب وال  ـــــب  ؟؟، حب ـــــ ـــــ وغ ـــــا  ـــــ ب ـــــا ا جوا

تمــــــام ومشــــــاعر !عقــــــل مصــــــممة ــــــ وحنيــــــھ وطيبــــــة؟؟، ا ، كــــــالم روما

نـــــا؟؟،  ي وقـــــت الفجـــــر متبادلـــــة ب ـــــ كمـــــان؟؟، تصـــــ بيـــــا إمـــــام؟؟، ت

؟   ع تاخد بأيدي ل

ــــــــــ بالســــــــــ  ـــــــ أنــــــــــول منــــــــــك الرضــــــــــا؟؟، تــــــــــد  ـــ ــــــــــ الرضــــــــــا وأتم ــــــــــ  تتم

تــك يكونــوا  ــ تحـب ابنــك و ع نـة والعــال،  ــ لــك با دايـھ؟؟، واد وال

ــــي يجــــود عليـــا بفضــــلھ وتكــــون طــــول العمــــر ســــندي،  ــــ مــــن ر ، وأتم ـــ م

ــ أنـــا وأنـــت ر  عـــض ضـــد الظـــروف،ع يـــاة جنــب  ل وا أنـــا  غــم املشـــا

ياة و املمات عض  ا   .وأنت نكمل 

ــ مشــاعر تجــري نيــل، غـــرام  لــھ خ ــب إحســاس وهللا جميــل،  معــاك ا

ـــ  ـــ معـــك أللـــف ميـــل، مـــن غ ـــ يط ـــب ط يـــل، ا ـــق ورود ن وعشـــق بطر

س فــــوق وتحــــت لألصــــيل، ال  أنــــھ ســــيل، شـــالل أحاســــ فلـــوس يجرفــــك 

ل تحت ظلھ عميل.فق أو غ    ال

ـــــــ  ، ملـــــــا اكتــــــب عنـــــــك فــــــارس وأم ــــــ ـــــــب مح ديمــــــا توصـــــــل إلحســــــاس غر

ـــ  ــ أنـــك راجـــل فع ـــت  ــوم مـــا تحـــاول تث ، و ألحالمــي ملـــك أليـــامي وليـــا

ء وتبعـد  ـ ي، ما أنا يا حبي خايفھ يحصلك  أعتمد عليھ، أخاف وأب

عـــالم ي، تبقـــى  ، ومـــن خانـــھ أمـــل وفرحــھ بحيـــا ــ عيـــد، ب ع ي  حبـــك تـــا

نون. نون وا   فار ا
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ـــــب  ب ـــــب يحـــــول ا لمـــــة حلـــــوة تنقلنـــــا لعـــــالم ســـــعيد، فعـــــل  ـــــب  ا

ــــ  عشـــق ح ـــ بحبـــك مـــوت،  ـــ عـــم يقـــول  يـــب، وحبي ـــائن مشـــع بالل ل

ــي عــن  يح مــر يــا ذوء، و لقصـار شــعورك، دبــالن عيونــك، وخــدودك ا

، ـــ ـــ اكت ن كت ن، بيفــــوء عمـــره لســــن ـــافي لمـــات يــــا  أن شـــفا  قــــول  و

ي، أنــا  ــوتر ي و ــاه، حــد يقولــھ حــاش يلعــب بأعصــا لطيــف شــو أعمــل و

و موت. ب وأحبھ  عد كالمھ أحب ا  عم دوب بكالمھ دوب، و

ـ كونـك  كـز  ـ عـالم سـاحر م اكبة،  اكيب م ما أنا عاشق متعشق، ب

لة  ِ ــ َ ش ِ ـ م قل ـ العشــق دايبـة و دايـرة بتلـف تحوطــك،  ١٠٠يـا عمـري، و

   قلبك وعنيك، وإن طالت روحك تفديك.تح

ن، ومعــــاك طفـــــول   ن أليـــــام عمــــر ولــــت لســــن ــــ القلــــب حنــــ ــــ  ث منتــــا ب

ن،  عصا بتحرك العمـر لسـن أنك ساحر  شا وتجري وتلعب،  جع ت ب

  وتنور ليا بنجوم وقمر مخصوص ليك.

ــــــ  ـــــ جـــــوه  ، وأخـــــاف أزاي وحبي ـــــ ومعـــــاك أنـــــا غنـــــوه ومـــــش خايفــــــھ أغ

، أمـــــ ـــــ مســـــافر حضــــ يح ط ـــــ قـــــي، و ــــ طر ي وغرامـــــي وحـــــب منـــــور  ا

ـــس عمـــري مـــا أكــــون  غنـــاوي،  ـــل لــــون مغـــرد  ـــالد ب ـــ بـــالد و ومعـــدي ع

ـ  ـت و ـ والب ي، منتا مرسـاي ووط اجر يا عيو عيد وم شارد عنك وال 

ـــان لغنـــاوي العشـــقانھ  كمـــل بأجمـــل  ، و ـــ تغ ـــس الغنـــوة ب ـــك  قر

ــــــ ســــــفن ســـــافر  ــــــ ب يمانـــــة، والط ــــــواك يــــــا  ال اب عيونــــــك وجـــــوه  ـــــ

  صاحب الغنواية.
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ــي،  ـ مال ـوي، أنـت العشــق ال ــل ا ــوى، أنـت الغـرام و ـب وال أنـت ا

ـــل مـــا فيـــك  ـــواك ب  ، ــ ، منـــك واليـــك انت ـــ ــل امل يــاة لـــك أنـــت يـــا  وا

ــــــ  ــــــ مقســـــوم مـــــن قل ات يــــــا عمـــــري، أنـــــت حتـــــھ م ـــــ بـــــالعيوب قبـــــل املم

، أنت  عي و  اري، بحبـك أنـت يـا ورو لم ال بحلم بيھ لي  ا

  عمري يا ح أنت يا عشقي.

 

ـــــ  عــــب مـــــن امل ـــــ  ــــ حـــــن وقـــــرب املســــافات، قل ــــ يـــــا و وحياتــــك يـــــا خ

ـــ  ء مــن غ ـــ ــ وســـك عشــك أكــون د وابـــات، قر واملداديــة بانتظــار ا

ــــــب داب منــــــك يــــــا  ــــــ حــــــن عليــــــا وقــــــرب مــــــن حب أي حســــــابات، واه يــــــا خ

ات.   عاشق الس

  

ظــة معــاك أنــت تنــور ليــا الكحــال،  ســوى و ــ الــدنيا بــدونك وال  حبي

ـــاري خيـــال،  ـــ نـــور  عـــدت  مـــس أحـــالم رغايــھ و ـــ ســـكون ال عشــقتك 

ــــ  ي بيــــوم وضــــاع العمــــر  ك أيــــام نــــورت حيــــا ــــ عشــــت يــــوم بيــــك ومــــن غ

ــ  عـد فراقــك القلـب خــا وفا ن و تــك وسـكنت القلــب ســن أيـام، حب

ـــــ بقــــى حـــــق تملـــــك عــــد مـــــا بقـــــى قلبــــك بحكـــــم قـــــان ي وغصـــــب ع ــــا ون ر

ـ  ـ سـالم وم ي لـك م ي وحيـا يـا ذا بقولك وط ك ي، ومع  لواحد تا

ـــ  ايــة أو ح بنا وقـــدرنا منعــرفش  علش العمــر لســـھ بيجــري ولنصــ ــ وم

  مسار.
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ــــق  لمــــة تبــــل ر نــــا بإشــــارة، حــــن علينــــا وقــــول  ــــب دو ــــن شــــباب ا يــــا ز

يـــــارى، يـــــا شـــــيخ ال ـــــ ا ي أعشـــــقك، وال أنـــــت  ـــــوا غـــــرام قـــــول احبـــــك أ

  التقل صبحت أستاذ، فاتح محل وتجارة.

  

ـــم  يــا، ركـــز واف ــ أحـــب غي ع ستفســـر أزاي  ـــدوء و ســال  ـــ  بــالش تي

ــــــل مــــــا نــــــؤمن بيــــــھ  ســــــيطة ده  لة  ــــــ علــــــم هللا، عــــــادي وســــــ دي حياتنــــــا 

ـــ حـــب بحياتنـــا  ن وده اك ـــو أنـــت شـــوفت رســـولنا بـــالع عشـــقنھ غيـــب، 

ي، م، جنـــھ  غيـــا يـــا ورســـل أمنـــا بـــ ن، أن ب، ماليكـــھ وشـــياط قـــدر ونصـــ

يم نخاف منھ برعب.. عيم ملكوت بالسماوات و   و

  

ـ  ان، روح وضـم جـوا الب ـ برزخ وحساب وصراط مسـتقيم وكتـاب وم

ـان محســوب  ــ عشـناه أمبـارح  ـا، ال نـا وجود ا وتمن نا ـة شـر ادم حر

ــ حـــدود ت ، خ ـــ ـــ مصــنف وســـط عـــالم مســـتحيل وغي ك مفتـــوح  ـــ فك

يا. ي غي م مليون تا   مليون إثبات وعل
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، أقنعــت  ــ عق شــھ  ــي عا ــدور مــع أ تمــة و ــ ليــھ بيــھ م ــ كت ســأل نف

، الء وكمـان عليـھ  ـ ـ ومجمـدة رو ش بال عواطف حاكمة قل ع عق 

انــــت أشــــوفھ، وقـــــدام  مـــــا  ي م ــــ ــــ ومقـــــدرش مــــع غ غ ــــ بجنــــون، آه  غ

ـــ قلبـــك ا ــا عمـــري يـــا قل ـــ جارفـــة، و ـــز ولــو طوفـــان قل ــل واقفـــة مـــا ب ل

  خا صدق أنا عارفة.

  

ـــ نكـــر أو أقـــول  ـــ مـــش  ـــا انـــت حـــس قل ـــ ايـــوه بحبـــھ، و ي لنف ء تـــا

ـــي عليـــك أد إيـــھ بقـــت  وايـــا وغ بـــة، شـــوف  ومشـــاعري ده أنـــا وهللا حب

ـــ  ـــاه، أشـــوفھ أ ــاه غو و ـــا إيـــھ منــا رغـــم العقـــل املـــتحكم  صــعبھ، ف

وايـا  ـ وقلبـك  عـرف قيم ـواه، أزاي أخليـك  ي ومشاك  الدنيا وحيا

  امآله.
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ـــ ومـــن بـــرودة تـــك  مـــا تخـــاف م امـــدة، منـــا أتمن صـــية ا ـــر وال املظ

ي ومحتـــاج لوجــودك، طــب أوصــلك أزاي وأنـــا  ت إنــك أمــا تــك حســ حب

س ومشاعر رايقھ.   ال طول عمري صامدة، لكن جوايا مليان أحاس

  

ناك  سـ ـواك  ـ  ش  عـ ل بنات س برقة، بدوب و بحب واعشق زي 

ــــــي  ــــــت ووقعــــــت مــــــع أ ــــــت وعشــــــقت ودو غرامــــــك طــــــايرة، حب الغــــــادة، و

ت رو س ت من أول نظرة و   ..حب

  

  

ا فرح و وتفاؤل وسعادة، راجل جـد عاقـل أخـالق  ي مال يا دخل 

، بحبـــــك رغـــــم  ـــــ ـــــا  ش فـــــارس وســـــط أمجـــــاده، بحبـــــك اســــمع قول ـعـــا

ــي، وتقــدر  ح عــرف بيــا و ــ الوقــت  الصــمت ورغــم جمــودي، ومســ ي

ي.   خو وح وعشقي وغ
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ـــ عـــاله، منـــور وســـط النجـــوم  ـــب واصـــل للســـما  رة ليـــا أنـــا حب ســـ

ــــ مـــــا  ت أني ســـــ ــــت و ــــ بحــــور غرامـــــة  ـــــاه،  ــــ مـــــا ليــــھ من وضــــيھ يال

ـــد ومبتغـــاة، حبـــھ وعشـــقھ  ـــ  ي وحني ح ســـ ســـواه، نظـــره وطلـــھ تـــر

ــ ليلــة عيــد منتظــره  ــواه، بفرحــة طفــل  ــ  ي  ــ ســ مــش عــادي ده 

 ست لقاه..
  

ــــ مــــا أنــــ ــــواه وجــــواه، تــــرس ما س جــــدران قصــــور  ا بحبــــھ صــــرت حبــــ

ـــو، أنـــا  ـــاي  ـــداي  ـــو و املـــة ووســـط الســـما تـــاه، نـــوري  يلـــف دورة 

اري وم أنا ضـعت يـا ولـداه، ال  عاشق لعيناه، حبة سرق من لي و

واة.. ن ال ون وسط املغرم ر م   بنام وال قادر اس
  

ي نـــايم أغـــار ده بالـــھ خـــا و  ـــ ـــ أشـــوف غ ـــ نف أنـــا وســـط الغـــواة، أ

يــال وســط  ش با ــ أراه، يبعـد أرجــع أعــ ن ملــا حبي نــ ــ ا ي  وأدور تـا

ـــ  ـــا أحالمــي أقـــول يـــا مح ـــ ونـــام و ـــاه، ســب أقا اب والغيـــوم و ــ ال

  جفاه.
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أنا عاشق سمار اللون وعاشق أنا ل العيـون، عاشـق لقلبـك أنـت يـا 

نـون  ــ ومــدو فــوق حــد ا ــ حنـون، مجن ي وعمــري وقل ، ملــون حيــا

عــــــــذب لغيابــــــــك وأشــــــــتاق لــــــــك، بــــــــك  ب أ بعــــــــدك ســــــــ بمليــــــــون لــــــــون، و

ي القاتلـــــــة دون  ــــــ وحـــــــد ـــــــو مؤ ـــــــاء ف مفتــــــون، مشـــــــتاقة لـــــــك حــــــد الب

يك..   عي
  

ــــ أســــتجديك،  ّ َ مشـــتاقة لــــك حــــد التقطــــع بــــداخل الــــذات والــــنفس ولع

ــــك،  ــــامي ألحتو ــــة أحالمـــي وأو غمــــاء بـــداخل غيبو مشـــتاقة لــــك حـــد 

وتـك، مشـتاقة لـك يـا م ـ ج قتل ـ و ا يـا مـن ال تـدري ع ـ شتاقة لك كث

  من أرغبھ وأصمت خوفا من السقوط ببحر صمتك.

  

(©.O) ..(.O.©)  



- ٩١ - 

 

  

  

  

  

  

  

  

ـان صــياد  مومنـا، مـا  ـ السـما، مـا كنـا شـلنا  ـ لـو كنـا طيـور  آه يـا حبي

ـــ أتصـــ ـــان ده بقـــى حالنـــا ومآلنـــا، كنـــت أنـــا وحبي مـــوم أســـرنا، مـــا   ال

  حالنا.
  

ــــرب  منــــك وأروح  ن، قــــو ا ــــرب  وأروح فــــ ــــرب  منــــك لكــــن ا عــــايزة ا

اياتــــك رواياتــــك،  ن صــــورك ح ــــ ونــــن العــــ ــــك، وأنــــت ال ن بر ــــ فــــ ع

ي بوصــــلتھ  ـــ جنـــو ي، ح ي وســـكنا ـــل خطــــوا ـــ  ي  ي ومحوطـــا مقـــابال

ـــــ  ي، وع ــــ صـــــوتك صـــــورك وخيالــــك وماليـــــھ حيـــــا ، ع ـــــ كـــــز  ثابتــــة و

د  ر  كة ب ي..أجمل    و  ثوا
  

ـــواك  ـــ  ، أنـــا فجـــأة  بحبـــك ليـــھ وازاي مـــش عارفـــة وال عـــايزة حـــد يقـــو

 ، ــ الغــا ـ وحبي ى عــن ح تحـا ســأل و ــل  ، وال ـ غرقانـھ ودايبــة لقيت

ي. ايا   عن عشقي وغرامي وشعري وف وح
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ــــ   ي يــــا ســــري، وال حــــرف يــــا  وأنــــا أبــــدا عمــــري مــــا أقــــول عنــــك يــــا حيــــا

لمـة تجـرح عمــري، الـروح وما ب لـك  ، وال أؤذيـك وأسـ ي ـ وسـ لـك قل

غبــــــــاء مجنونــــــــة  ي، وإشـــــــاعات تطلــــــــع  ء وتضــــــــايق فيــــــــك علشــــــــا ـــــــ وال 

ائن مطاطي. ي  أ ذا و ي، مرة مع ده ومرة    تث
  

ـــــ  ــــ كالمكــــم و ـــــ  ــــبص ل ، و ـــــ الغــــا ب قمــــري املتم ســــ حــــد يــــا نـــــاس 

ت إشاعات عاقلة إال مع اصغر أخـو  ا ر ي، طـب ده كـالم شاعات، و ا

ي،  ـــ ملـــوش أخـــوا ـــدوا وركـــزوا ده حبي ن، أ ي يـــا جنـــوني ن يخـــوا عـــاقل

تـــــــھ ألنـــــــھ راجـــــــل أخـــــــالق  ي، حب ـــــــ يخـــــــوا ـــــــ صـــــــفاتھ ومم واحـــــــد متفـــــــرد 

  وعصامي.
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ـــــت  ـــــ عيونـــــھ كت ـــــت ســـــرحت وضـــــعت، و ُ ألـــــف غنـــــوه مـــــا  ١٠٠شـــــفتھ 

، م ــ خــر قولــت عليــة رو ــ  ، واعمــل إيــھ  ــ ــو وال داري تتغ نــا بحبــھ و

م ح مشاعري.   وال فا

  

ـــــ  ــــو ليـــــا  ، ومــــع ذلـــــك  ـــــ ــــ ومنـــــھ ضــــاعت أحاس ـــــ وقل عــــب نف

ــ حبــك يــا نـــن  ي، عمــري مـــا أ ، يــا ســـراب ســاكن جفــو ي عمــري وســ

ي مـــــا  ــــا ي، حبــــك ده حـــــب ر ي مالــــك عيـــــو ، وال أخونـــــك بحــــب تـــــا ــــ قل

ي.   نف ووجدا

  

ي، بحب ت  غ و ت وال  ما قاس ـت م ، بحبـك ليـھ يـا ر ك أنت يا غا

ـــــــ عشـــــــقي  ـــــــ وعمـــــــري وأقـــــــداري، أنـــــــت خـــــــالص بقيـــــــت رو اعـــــــرف حبي

لــــــھ طــــــاير يــــــا عشــــــقي أنــــــت  ــــــ ملكــــــوت  ، بحبــــــك  ــــــ ــــــ ودوا جرو ونف

.   وغرامي، أنت الروح والنفس ال طالع ونازل من وا قل

  

ي، يـا حــب قاتـل ملشــاعري  ـ يحـرق أعصــا ــ وت ـ عرو ــ  غ تـك نـار  و

ي، أكـــــون بحبـــــ ب لضـــــلمة وخـــــوف مـــــن مصـــــ ، ليـــــھ ســـــ ـــــ ك حـــــب يجن

ـــس لـــو بحبـــك  ، واه  ـــ يـــا غـــا ي، يـــا حبي عـــدك أزاي وأنـــت الـــروح وكيـــا

  جوايا تكون داري.
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ســـاط  نـــآه، شـــك ورســـ رغـــم  ــ و ي يـــا فرحـــة قل ســت البنـــات نـــدا

لمــــا ــــ حلــــوة  ي حنونــــة، رو ــــ رغــــم جنــــو ــــ ورا ــــ وا ي بتـــھ، عق

ت نف لطبيع راح أبدع وارسم بجمال.  سالسة موزونة، لو س

عـــزة  ـــا ســـاعات  ـــا خيـــال،  أخو ي مليا يبـــة حيـــا ـــ وشـــب و م ده ف

ـــــــس حـــــــب وصــــــــديق  ،  حياتنــــــــا مـــــــش  ســـــــي ـــــــدي وملتـــــــاع ي عـــــــرف  و

 ، ســـ ـــ نفســـھوشـــروط تح ـــ ع ـــي تخليـــھ ي ـــا غالو ، يزعـــل يبعـــد أخو

عز أزم ب صديق،  ي معايا لكن يفضل حب قي سند ورفيق.با   طر

ــــــــي يصــــــــونك  ــــــــ قمــــــــر، ر ــــــــالق وأن عمــــــــھ مــــــــن ا ـــــــال  مـ ديمــــــــا يقــــــــو ا

ــ إليــك مــال  ــ أنــا قل شــوفك وتحســدك، يــا بن ن  ــل عــ حرصــك مــن  و

. ي وال ح شاور عق وأخت ، ال سأل رأ   وحبك من غ خ

بــك   ــي  ، وناســية إ عــذبي ــ و ــة تتعبي ــ غاو شــاري وأقولــك إيــھ وأن

ــــ لقلــــب داب  ميلــــة القمــــر، ح ــــ ا بالغــــا والــــرخيص وأي طلــــب، من

.   من غ خ يا خ

ـب مـن املنظـرة وتمثيـل  ِ ع ِ ن قل ليـك ينـادي،  يحب يقو يا كحيلة الع

ـ طلبـھ  ـل ال ِ نـادي، و ـ عليـك ـ قل ي طـاير، يـا بـت اف ـا ـو و التقـل و

ـــ أ نظرتــــك الكحيلـــة تنــــادي، يــــا ال ــــ و ـــ وتر ي القلــــب والــــروح تح ســــر

ي. لھ يا أح طلھ  حيا َ ط ِ   ب
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ي، يـا عاليــة  بـة رمشـك يــا الغـا مكحـل بلـون ســواد الليـل نـادا آه يـا حب

ــــ بنظــــره وطلـــــھ، آه  ــــ وقتل ــــي، ذبح ــــل خال ــــي وســــرق مــــن  حبــــك مال

ــل  ي،  ي وكيـا بـة سـر مـا حيـا ـ يـا حب ، رمشـك أن ـ ت منـك يـا بـوي جن

ي.ما أ ي جننو ي شد، وآه يا شدو ي  م من تا   عد ع

  

ـــ  ن والقلــب،  ــ العـــ ــالق مغطـــي ع ي مــن ا ـــا بــة يـــا أم جمــال ر يــا حب

ــ  ــ حضــن الكــون، عشــقك دو حبــك أنــا يــدوب لســھ مخلــوق ورضــيع 

ــــره خــــو لتضــــي  ــــ ق ــــ التقــــل أســــتاذ مخصــــوص،  ــــ  ، وأن ــــدل و

اية عمق مجرة.   بروح لبحور واغوص ل

  

ـــو التقـــل خـــالص  يـــا ة،  ـــا تحـــن شـــو ـــ قولول ا، وع نـــاس يـــا خلـــق نـــدو

يح  ـ ـ  بقى صنعھ، وال أنا مـن ضـعفي بقيـت غلبـان مكسـور، طـب أن

ـ  ـالق أبـدع  ي، وا ـا ـا جميلـة جمـال ر تقالنھ وال قلبـك وال داري بيـا، و

ي  شــــع حنيــــھ وحــــب، وواخــــده القلــــب معــــا ــــ روح، يــــا روح ب صــــفاتك و

.   ألبار العشق ح
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ــــ  ــــ وعق م عــــارف ومقــــدر قل ل أنــــك فــــا ــــ بجــــد، مشــــ عـــارف يــــا حبي

شـــــــــاعيب  يـــــــــوط  ي، عـــــــــارف توصـــــــــل ماســـــــــك  ـــــــــ ســـــــــكو ي وح وجنـــــــــو

ــد،  سـاطة بحنيــھ برواقــھ تفــوق ا ســم، مــتحكم ب شـابيك الــروح وا

د. عك خاتم ع  ي لصوا لمة بتدو وترجع تا   ب

  

، ل ــ ــي وتنقل ـ وت رض بتجن ن وزالزل ونيــازك تحــت  النفجـارات بــراك

ـــس  عيــد،  ــ وأروح لــدنيا  غ ــ وأ اب، وأتــوه منـــك وأتح ــ ــ  وفــوق أع

عــــة ماليـــــة  ســــمة بد عــــة،  ــــ قطـــــة ود ــــو، وتخلي ــــدي ا بتعــــرف أزاي 

ــــــل  ــــــي أكــــــون حبــــــك و ــــــد ر ي بحــــــب، و ــــــو، عــــــارف أنــــــت مــــــا حيــــــا ا

ن والغد.   حياتك 

  

ـــــ إن أ ـــــم عنـــــدي يـــــا قل ـــــواك، ومل ـــــ يضـــــيع  عـــــت قل ـــــاك، وإن  كـــــون و

ـواك،  علـو الصـوت  ن و غيابـك أتجـ ھ بقساك،  وأفضل مغرومة وتا

  وتجي أ نف ورو معاك.
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ـــ حنيـــھ  لـــھ شـــقاوة ع ي،  ـــ لعـــالم تـــا نقل ـــ و ـــ بيجن صـــوتك يـــا حبي

ة صـــــوتك بتوصـــــل للقلـــــب قـــــوام، فيــــــھ  ـــــ ـــــ عليـــــك، ن وحبـــــھ تقـــــل يـــــا عي

ـــ القلـــب فـــرح وحــــب،  لــــھ حنـــان يم ـــر وتبـــان، صـــوت رنـــان  الفرحـــة تظ

، صــــوت  ــــ أحــــب أالغيــــك وأشــــاغب فيــــك علشــــان اســــمع صــــوتك ده كت

خليھ فرحان ومزئطط وال طفل لسھ بيح جديد. ، و ن قل   بيج

ي وكــــون ألــــوان، بحبــــھ واحبــــك   صــــوتك أنــــت يــــا عمــــري جنــــان عــــالم تــــا

ـــــــــان، ده أنـــــــــت  ن، وعشـــــــــانھ راح اعـــــــــزف أجمـــــــــل ا ـــــــــ العـــــــــ القلـــــــــب و

شھ الدنيا ومالية الكون بصراخ فرح و وسرور. حسك أنا عا   و

ــ  ن مغناط ، بصــوتك رنــ ــ ــ لبوصــلة رو غ ــ  ات صــوتك عــالم مث ـ ن

ـــد،  ن كفيـــك وأت غـــوص بـــ يـــك،  ـــ لبحـــر عي ـــ ولقل شـــد لعق يجـــذب و

نك  ســـــــما شــــــــراي ي، أبحـــــــر  ش لزمـــــــا ـــــــا وأعــــــــ ن حنايـــــــا خطوط أعـــــــوم بـــــــ

ن عـــــوالم خيـــــال وواقـــــع وأتمـــــر  وأوردتـــــك يـــــا ســـــاحر أيـــــامي، أتنقـــــل بـــــ

ناغم.   ب

د مصــفى  ن رغبـات خيـال جــامح وملـذات واقـع شــ أدوق عسـل وشـ بـ

ـــــي، خلـــــيط لعطـــــور  د بتم شـــــ ي، لـــــروايح عطـــــور شـــــرقية  غطـــــي حيـــــا

ـــ  ايـــا  ســـرح و ي لعـــالم أفراحـــك،  ي تخـــد و ـــ تكســـر حـــدود قيـــودي و

، يحفظنا ن يا غرامي. رحاب هللا وملكوتھ بخيا   هللا شر الع
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ي، ليــھ أحبــك واســت هللا  ــاير وســط أحــدا ــ ا ــح عق ــ ور قــو حبي

، وخايفـــة اقـــرب  ـــ ـــ وقل ن، مـــش معايـــا وأنـــا معـــاك برو ـــ وفـــ أعلـــم أم

ـــــــ تكــــــــون  ظـــــــھ جايــــــــھ مـــــــش ممكـــــــن ح يضـــــــيع عـمــــــري، وازاي اضـــــــمن 

ب، حبي عايزاك حب ما ي.رايحھ؟، ده غيب وقدر ونص    كيا

ــب عاشـق مجنــون، ال مفــارق  ـب وقر ، حب ي ـ مكفــي ســ حـب جــوه قل

ن، عمـــــر  ي رضـــــا وحنـــــ ي، يـــــا مـــــا عيــــو وال مباعــــد يـــــا حـــــب مغطــــي جفـــــو

ـ جــوه  ــت رو ي، حـب مث سـعادة، حــب مجمـل حيــا طيـب مـا الكــون 

، عشــقك حنيـھ وقــرب وفـرح وســرور، عشـقك حبــك مايـھ تــروي  ضـلو

ن جـــ ن وســن ـــ زارعــة القلــب ســن ــ ومح ــواك جــوه ضــلو مخ ن،  اي

ي وعمـــــري  اســـــدين، يـــــا حـــــب مفـــــرح ســـــ مـــــن شـــــر العـــــواذل وحســـــد ا

ي. ، يا حب ما حيا ي يا خ ، يا  عيو   وقل

ي  ــــ ليــــك، بحبـــك آه وأخــــاف أكــــون شـــر أو عــــبء تــــا ــــي أكـــون خ بـــد لر

ـــــل  ـــــي يحميـــــك، ول ، بـــــد لـــــك ر ـــــ ـــــل ا ـــــ لـــــك  عليـــــك، بحبـــــك وأتم

بــك يبقيــك،  ، حب ــ ليـــا ي و ــ عنيــا، يـــا حــب حيــا ــل مـــا ليــا يــا  يــا 

ي يـا  ـل أنواعـھ ليـك، بـد وأقـول يـار ي با والـرزق يـديك و بد ر

ي  ـ حيـا ـ ومنايـا، حبي سميع اجعل خ ليھ واجعلھ خ ليا، ده حبي

، واه يـــــا خـــــو  ـــــ لـــــك بـــــا ـــــل حاالتـــــك موافقـــــة عليـــــك بحبـــــك واد ب

ـــــ ـــــ يـــــا حبي ش ا ـــــ معـــــاك يـــــا حـــــب العمـــــر أصـــــ  مكـــــو ـــــ  ليـــــك، اد

  بدونك زي الصفر.

(©.O) ..(.O.©) 



- ٩٩ - 

 

  

ــ ســكوتھ،  ــ عنيــھ وكالمــھ وح ــ  ــ غــروره، دو مــوت  ــ مغــرور و حبي

ـــــا  لماتـــــھ رحـــــت معا ـــــ  مســـــة اللمســـــة، وح ـــــت النظـــــرة ال و عشـــــقت 

ت لوجوده، حبي الغا سر غرامي وعشقي غروره. س   و

ــــــ  ــــــ ونتحـــــــدث عــــــارف أنــــــت ملــــــا تزعل لم ــــــا وت لم ،. أ ــــــ بقعـــــــد مــــــع نف

ـــ عشـــان  عـــل م ،. بـــص يـــا ســـيدي ســـاعات ب ـــ ـــ أســـباب زع شـــاور  ون

ــــــــدوء وســــــــكون  شــــــــھ  ــــــــ عا ــــــــا أدي ،. بقول ــــــــ زعلتـــــــك،. ولــــــــو أنــــــــت مزعل

ي. قي ولي وحيا   وترقب،. ك أمل ي ينور ليا طر

ـق،. وإن جيـت يـوم عل ل وز نـا زعـل ومشـا ش ب ِ تقو يا غالية مفـ يـك

 .، ــــ ،. حتـــھ مـــن قل ـــ ب ــــ حب ،. أعمـــل إيـــھ مـــا أن ــــ ـــ أنـــھ غصـــب ع أعر

،. والزم  ــــــ مــــــن مصــــــ تك اك ،. أصــــــ يــــــا عمــــــري بحــــــب مصــــــ ــــ ــ غ و

ب  قولـك ده يـا ســ ة  ـل شـو ،. مـش  ـ وضـروري أشـد سـاعات ألنـك بن

.   غل

ي،.  م مــن تــا ،. ليــھ بقــى ديمــا عــايزة أقــول ــ م غي أنــا عــارف انــك حفظــا

ش يا بن بحب ـ مفـ مـا أروح أو أ ك قـدري،. وم ـ ش غ ،. ومل ك أف

ي. رضو مال ي و ،. يا فر وحز ِ    القلب أالك
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ــ وقــت يــروح،  لــم ي لــم،  ــ  ــ لكنــھ غ لــم، إحســاس يتغ ـب زي  ا

فضــــــــل جــــــــوه الــــــــروح، أصــــــــلھ إحســــــــاس أصــــــــيل  لھ، و ـــــ شــــــــ ـــ غ ــــــــب  ا

م.   ومح

  

ـــــل وأنـــــا بحبـــــك رغـــــم عميلـــــك،  ي ليـــــك، و شـــــد ســـــرعة  شـــــوفت بـــــردوا 

أســـــلوب  ـــــدوء وجمـــــال و عنيـــــك، وتـــــدو  ن  ن فـــــ ســـــي مـــــ ســـــاطة ت

.. م قل وعق ي ليك، واعمل إيھ منتا ع طول فا   شد

  

ن  عمـل إيـھ وإزاري وملـ تعـرف  ، و ـ ـي وسـوء ظ ي وغ نـو مرا كت 

ـــل مشـــاعري، ع ـــ وتلعـــب بيـــا و غ تحـــرك و ـــ أزاي، و شـــان احـــن وتجب

ضـــــن عيونـــــك وروحـــــك  ي  ـــــ كالمـــــك وغرامـــــك، وارجـــــع تـــــا وارق أتـــــوه 

ل متاع ال ديما عماللك.   وكالمك، وتندم ع 

  

ـ أحبـك مـن جديـد أقـوى  ك، تخلي عد وأكر ل ما أقرب أ و أنت ليھ 

ة  ــــده صــــافية، ولســــھ شــــو بطــــة مــــع ز ن حليــــب، مت ي لــــ ــــأ وأصــــفى، و

ينھ، تدوب عمل أح  نا. دقيق، و ن ز ن املغرم    بوء العاشق
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ول، وافــتح دايــرة  ــ معــاك مــن  ــل يــوم ببــدء حل ــ بدايــة حبــك كنــت 

، حســـــھ انــــــك  ي ـــــھ، وناســـــية ســـــ شــــــھ وتا ـــــ حبـــــك عا ـــــا عليـــــا،  واقفل

ـــل، حبـــك  ـــ ال ، حبـــك غ دخـــان أو يمكـــن نـــار، خيـــال ســـارح جـــوه دمـــا

يوشوش للعق   ل.وجعھ مآثر ع القلب و

ــــم ودم، مـــــش دخــــان طــــاير وال نـــــار  ــــ ادم أدامـــــي مــــن  بحلــــم أشــــوفك ب

، وال نجـــم وفـــوق عـــا مـــش عارفـــة أطولـــھ، وال قـــادرة أروح لبحـــور  ـــ بتال

عـــــد وال عارفـــــة وال  ـــــل، وأقـــــاوم عـــــايزة ا ســـــيانھ، نـــــارك جامـــــدة شـــــده ال

تـــك  ش فيـــھ، حب ـــ حــب ملـــ ـــ  عـــذب نف تــك و القيــھ للبعـــد حـــل، حب

ــــــ حلـــــم أحقــــــق حل معــــــاك، أشـــــوفك أدامــــــي ال خيــــــال وال حلــــــم، ومــــــن  و

ش.   دايرة حل اخرج ولدايره حبك أنت أع

أرضـــــية، لنقــــــيض بـــــاردة وتلمــــــھ  ـــــ مــــــن مجنونـــــھ بيــــــھ و لكـــــن فجــــــأة القت

ـا أسـباب لفتـوري منـھ، ممكـن  فكر ليھ، أجيب أسباب وعل غالسة، و

ول ليـــھ كنـــت للدرجـــة دي بيـــھ  ـــ  ، طـــب  ـــ ـــ م جـــايز إحســـاس أنـــھ أع

  بولة، مش عارفة السر صراحة..م

ي،  ـ وجنــا ب ــديت خـالص مــن  نــا أن بأوانـھ و ــ أن خـالص ر م ـ  ال

ب ومـا منـھ  س وهللا، يال قـدر ونصـ ن وكمان شاب كو مع انھ طيب وحن

ـــارب  ــ و ــل ا ل  ســـتا ــل أحبابـــھ، أصــل بجــد  نــا يكرمـــھ مــع  مفــر ور

ـــي متعل ــل أنـــواع الــرزق ارزقـــھ، أصـــل ملــوش ذنـــب إ لياليـــھ، ب قــة بيـــھ و

داوة. سالم و ينا منھ، ونحمد هللا أن مر  و حلم و   وأ
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  ع إيھ حب..

ع إيھ حب؟؟!!   قو يا حبي 

عيد عن دوشة الدنيا رب  ا وت وتجري م    لمة تقول

ش وحديك  الفانية الدنيا ع دى و ا  عد دية و   إحساس جميل 

س ا وأضيع بالدنيا مشاعر وأحاس ش سب وحدي أع ا و ي ب   تمال

  

  ع إيھ حب..

اب وسط النجوم    تب  قصر  ال

غيوم  ان والسقف متغطي    شمس وقمر ج

ل يوم    كواكب ونيازك وفلك ترحب وتزورنا 

  

  ع إيھ حب..

ــل غــرام، نظــرة حـــب  ــ خـــدي تنــام، بوســھ حنيــھ أليـــدي ب ملســة برقــة ع

ي    يام.وعشق لعيو

  

؟؟!!   ع إيھ حب قو
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ــ مطاوعــھ وال قــادرة عليــھ، متعلقــة  س، ال عق ــ حبــ ــ قل ــب  حــب غر

ــــ غميـــــق، أصــــرخ وأنــــده  وال حـــــد  ــــ بحبــــال دايبــــة دابـــــت وخــــدت لب رو

ســـرعة أحــن وأجـــري عليــھ، حـــب  ـــا فايــدة،  عـــب وأنــدم وال ل ، أ ســمع

ــــي  ـــــو جميــــل أوي ولذيــــذ، ومـــــدو ومح ــــ أوي أنـــــا فيــــھ، بحبــــھ  عب و

ب جوه قل    يد..بوصاحبھ رغم جفاء وقسوة الطبع، حب غر

ــــب، خايفــــھ  ــــو غر عــــذب و ، يخــــرج بــــره و ــــ ســــاه وخايفــــة عليــــھ ليط ح

ـ  ـب  ـ غر ـ معـاه، ح ـ ظل شوف الناس والدنيا، يرجع يحاسـب ع

ـ ومـ ي ينجـده م ابھ، حد يار س، مست يوم يال  ن ظلـم قل حب

ب ووحيد.أ ش غر ب  قل عا   ابھ، حب غر

ــــ مــــالوع بتحــــدي، يــــوم  شــــاغل وعق ــــ ب بعــــد، قل ي ب ــــ منــــھ ولســــا عي

ي  ــ ثــوا ك بحنيــھ و ــ ــزر وا ، ا ــ ــ مــع نف ن بقا ــوم راحــة معــاه و

قـي،  لـھ منحنيـات ده طر اقلب لنكد صميم مصري، متعوج مش ثابت 

سن رفيع مـن قل و اتظبط  بـوظ وملا أقول ا ـبط و ي،  يت ـ ومسـطر

ي.   وابدأ من تا

، عــايزة وال مـش عـايزة أقــول  ــ إيـھ بـالظبط بيحصـ مـش عارفـة احـدد 

 ، ـ س لي ـ مـن قـ ا طـرزان بيغ قي،  ونقل ء وخالص لطر آه وال اختار 

مكن  يان.بأو بيحارب  بن اليقظان، و   نافس جابر بن ا
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ايتــھ إيــھ، ترمــوم حــرارة وال إيــھ، بوصــلھ يــا عــم أنــت إيــھ، طــ ب حبــك ح

راحــــة جايــــھ وال إيــــھ، مــــش فارقــــة ديــــة مــــن ديــــة وال إيــــھ، طــــب قلبــــك بابــــھ 

ـ  يھ، تدخل دي تزق دي وال تفـرق  لتھ إيھ، يكون مدولب يا أبن  مش

،  حـرق  ـ ـ م سـف    ، ـ ت دي وال دي وال إيـھ، آه يـا عق إيھ، طب حس

ـــم، أو  ـــ جايـــھ معــــاك  ـــ دمـــي، أمـــوت واف ــــ اعـــرف، أزاي تختـــار وال  ح

  طبات.

ن، طـــب  ــ يـــوم ـــت  ، حب ـــس قــو ـــم، طــب  يــاعم ارحـــم، يــا عـــم طــب اف

ـار مــزوق، مـش عارفــة  ـ يــا أنـا، ده  وي يـا أنــا، يـا قل عــيم، يـال ـ  بقيـت 

ـــم، يـــا عـــم روق وعلينـــا فـــوق، وطـــل طلـــھ، يمكـــن ننـــول رضـــاك وليـــك  اف

  نطول.

ـــ جـــواه،  مســـتغل منـــا عـــارف ان قلبـــك أســـود  ـــ ح بيـــداري حبـــھ آه مخ

ي،  عـــازف  ـــواه،  قاتـــل ألي ســـواد حوليـــا خـــانق أعـــدا لعشـــقي ومـــداري 

،  يـــــا ســـــافك لـــــدماء عشـــــقي بأرصـــــفة   ن بجمـــــا ـــــ املســـــك ـــــ أوتـــــار قل ع

. نايا نف وح وايا بيديك صغ ومتيم و ضامم    واك،  

ــ فكــرة ايــوه وحشــ زي منــا وحشــاك،  منتظــراك ــ مــن  ع ع ناك  ســ

ش نحلـم بواقـع  عـ عودنـا  سـاك،  أصـلنا أ خر،  بالش تتقـل لضـيع وأ

  مات،  بخيال زمنھ عدى وفات.
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تمــام،  بــك عــايزة أحــب وأنحــب، عــايزة حــب عــايزة ا ب نفســك تقــول 

ــــدي حرمــــان لكــــن تلــــف  تمــــام  عــــايزة كــــالم عــــايزة غــــرام، مــــش أدي ا

لقــــــة امل ــــــ نفــــــس ا قفولــــــة، وترجــــــع بيــــــك الــــــدايرة لبنــــــات غيــــــاره تلــــــف 

وســــاعات غــــدارة حــــب وأعمــــال جبــــارة، وقلبــــك أبــــيض وخفيــــف بيحــــب 

ي،  شـــــــطارة، دماغـــــــك ســـــــاحرة ومخـــــــك ســـــــاكن وحـــــــدا ـــــــف  ـــــــب وحر ا

ب العاديـة مـش فارقـة، أصـلك بتحـب  ذا مواضيع ا ارة ول عاشق بم

ب لذاتھ بحرارة.   ا

ــــــا يــــــا ة، مــــــا تقــــــدر أنــــــت عل ــــــ ، صــــــعبة عليــــــك  عــــــايزة حاجــــــات كت ــــــ حبي

ـا مـش  عـرف ف مـة عنـدك، مـا  ـا، مـش م ة، واسعة أوي ملكش ف وكب

مــــة أوي عنــــدي أنـــــا، وآســــفة ليــــك مضـــــطرة  ـــــا م مــــة لك ــــا، مــــش م حب

عضـــنا، منـــا  عـــدنا عـــن  أقولــك، مـــش ليـــك أنـــا، مـــش ليـــا أنـــت، وخـــالص 

ينا.   خالص عرفت وان

ي، و  ل جنــــو شـــــ ــــ  ضـــــيع مـــــن نف بك أوقـــــات بنــــدم و ســــ جـــــد مـــــش و

ــــرب  ي، وال ا ي وظنــــو ي، أفضــــل وأواجــــھ شــــكو ســــكو عارفــــة أتصــــرف 

شــــك  ي،  غبــــاء يلومــــو ي و ــــل منــــك حــــذر ي، ال عيــــو وأتخفــــى وأخفيــــك 

ي،  ــ عليــك عيــو خ غمــض و فــن  ي، وا و ــ ــت  ــ ومث وخــايف قل

وح  ــــ ، خـــايف أنــــا منـــك ل ي ــــ يـــا ســــ ـــال قــــرب وحـــل مشــــاك مـــع نف و

ـــ ي، محبو عـــدك مســكو ي وكمــان مجنونـــك يـــا وعزالــك  ك وأنــت محبـــو

. ي وحني ضيع أنا منك وفينك م يا سر حيا ي، بندم و   مجنو

(©.O) ..(.O.©)  



- ١٠٦ - 

..   شوفت يا خا

..   سمعت يا ع

..   حبي مدو مغلب

ة،  ن، بقينـا نـص الليـل وشــو ـ قلبـت بـاتن قـا سـاعة يـا بـت وجـاي، وا

ش البيـــھ، وأنـــا قاعــدة بتكتـــك مــ مـــوت ولســھ ســـاعتھ مجــ ن الفرســـھ، و

 ، ـي ارحـم ضـعفي وحـا ـا ر جيب  بـالوي، و ة، وم بيودي و من الغ

ن.. ن جاه من قول  راح ف   و

  

ــــ أتــــاري، أو  لعــــب  ــــزر و ن، وال تلقيــــھ ب لم مــــ يــــا تــــرى قاعــــد ناســــي بــــي

ـــــ  ، أقــــول نـــــام أصــــل يــــا عي ــــ ن قل ي، وملــــا ارقــــق واحـــــ ـــــ مشــــغول مــــع غ

ي أ ــــ واقفــــة عبــــان شــــقيان، وارجــــع تــــا شــــيط واجــــن، وأقــــول الزم اعم

دل معاه.. و مش ع طول كده ي   معاه، ما

  

عـرف آه، يحـب  و أنا إيـھ عنـده، ال يفـوق و شھ،  و أنا ط و أنا لعبھ.. 

ن الزم اعرفھ.. ة، أنا م ن الزم وقفة، وتكون جامدة قو    م

  

ـــــ ثانيـــــة،  ـــــرق  ـــــ يـــــدوب و كھ، قل ـــــ ك  ـــــ ـــــو يـــــدوب ي ـــــل البيـــــھ، 

ـــ دنيـــا وا ي، وا ـــ وغيظـــي، وأضـــيع حقـــي معـــاه مـــن تـــا ـــ الـــدنيا وزع

شوف أخرتنا معاه. ن  موال اغ لھ،  وملا  ل يوم ، و   وما حا
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ي بـال قـرار،  ـق وأنـا خاف ع نفسك من ح ده نـار، بحـر الظلمـات غر

طق شرار، لو واحدة فكـرت لثانيـة تقـ ين و ج ب ر شعلل ص رب منـك ب

ـ  ا يا رحمن يا رحـيم، أو ل ما ل ا وع  يا قالب يا غيم، وقول يال عل

  غرك براءة الوش ووداع معاك يا حليم.

  

تــھ  ــ أنــا جنيــھ عفر ي وجمــال الرمــوش، يــا حبي لمــا غــرك الشــعر و وال 

ديد بجيوش.  ١٠٠ما بحب الـ  ي وقت ال   وش، وع أد عنفي وقسو

  

ش ســلطان ع تعــ ايــا  ـــ و ينك، خــاف يــا حبي ــ ســي ـــب  ــ مملكــة ا

ــ ادم ابــيض واســود  ن ب ــل حسـدينك، منــا نصــ ــار ومعايــا ال أنـا ليــل و

ش أيامي عشانك.   وأع

  

ب.   حبي ما بحب اللعب بخبث وحبك  قل قدر ونص
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ـ عـن  ـ لنف ة، وأغ ـ فشل معك جو ونظام إثارة املشاعر وإشاعة الغ

، فلقــــــــد ـــــــــع بإثارتــــــــھ، والنتــــــــائج شـــــــــبھ  فشــــــــ ع املر ُ بالفشــــــــل الــــــــذر ـــــــــت ب

، لذا.. ي العاطفي أك ي أنا وغبا   عكسية، و إثارة جنو

طـة، لكـن  ـ إيـھ ا و أنا مـش عارفـة  طة رقم باء،  أفكر باالنتقال ل

ــ الــدنيا  ــا أنــا يــا أنــت  زمــة، و ــ دي  ع ــ  ــا و نتقــل إل لة  مــش مشــ

ي تعبك و ننك و سـاطة، وطـول دية،  ل  ك ب عيد أكر اتك مش 

ــــ يــــا  بك ترتــــاح، ما عيــــد أبــــدا مــــش ممكــــن وال ينفــــع أســــ مــــا أنــــا عنــــك 

ن  ــ بوســت ــ إيـھ، وليــك م طـة بــاء  ــ ا ـت تفكــر  ــا ر ن و عمـري متفقــ

  فوق الدعوة.

ـــــوا أتجــــن بـــــال  ن ال ــــان يحـــــارب طــــواح شـــــوت  ســــاطة دون ك ايــــة ب ا

ــاك بحـــارب خيــاالت أو  ـــاش الزمــة، بحـــارب خيبــة، وأنـــا و ـــام وظنــون مل

ــــــ القلــــــب ســــــايبة عالمــــــة، بقاتــــــل عشــــــان  أشــــــباح حــــــب قــــــديم وجــــــروح 

ل أمان وسالسة.. ش جواك مرتاحة ب   أع

ــــ  ب ــــ قلبــــك بصــــراحة،  ــــل مشــــاعرك واســــتو ع احتلــــك واســــتعمر 

ح  ـــــوادة، تصـــــار ش أي  ـــــع ومعرفتـــــك بـــــإذن مســـــبق ومفـــــ حصــــون وموا

ـــا كـــالم يبقـــى وأذون وورق رايـــح وورق جـــاي علشـــان  ـــس النظـــرة، ولـــو ف

لة زميالتـــــــك  م فكــــــرة، ومــــــش مشــــــ ول وأكــــــون عـــــــ ايــــــا  معــــــاد وكــــــالم و

ت تكون متجوزه. ا ر ا و س عيل   اعرف 
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ـــ  ـــھ مـــا تال قــول ز ـــل بيحســـد فيـــھ و س، وال ـــ حلـــو تمـــام وكــو ــان ما

لـھ  قـة تر ـ طر س، وع حظـي راح خـابط  ـم ولو جبت واسطة الر

س،  ــــ خـــر وم ــــ  ــــان ضـــاع ع ـــ  ـــ مــــا وصـــل  س، وع ش الشـــيخ تــــ جـــ

س.. ان ومشعلل وساعات برضو مت ايا غ   وع طول و

  

س، وعـادي مـش مضـايقة أوي  سـيد تـ ـ فـايق السـيد م ـا نا ـ ف عم

ـــ  و مـــش عـــدل يحاســـب ع س، مـــا ـــ بھ  ســـ ـــس بتغـــاظ منـــھ و ـــ  ع

س. ي أنا للكون ر أ ي و   غ

  

ســــاطة يقــــو  عــــب، فــــاكره عـــــادي ب شــــر، بحــــزن وا شــــر ايـــــوه وهللا   أنــــا 

ــ  ــي، يـا ســ أن ـ علي ـي فضــلت نف ــي أدامـي، تفتكــري إ ـ وتحز مي ت

ـ أنـا، نكـون  ك أن ـ ـ الـدنيا غ ش  ب عشقي ونـور أيـامي، يـال ملـ حب

بــــك  ـــ حب نــــا، العمـــر وهللا بيجـــري وقصـــ ارح ـــ ر ـــدي واد ســـوا يـــال ا

  من العذاب..

  

ـــال وتحمـــل للعتـــاب، ليـــھ خايفـــھ  القلـــب عـــب مـــا عـــاد فيـــھ صـــ و داب و

ــ ســـفر  ط ـــ صــدقي و ب ، يــا حب ــ مــان م ــ ضــاعت بجــد الثقـــة و م

، مـن  ـ ي شي منـك قر ع ، بالش للملل والعند ديما  ي ة عن س وغر

. ي ومن جديد ع أيامي وحبي   تا
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ــــ ب ش  ن عـــــا ـــــل يـــــوم ــــت واحـــــد  ي حب ـــــ ثـــــوا حـــــال، وســـــاعات بيقلـــــب 

ن مرة رقيق وكت جدا عص يا خال.. ء محال، مرة حن جد    و

  

ـــ وكــــالم  ــــ توشـــيح أندل ـــام مـــوال، ع ـــ  لـــم أو أعاتـــب اســــمع  ـــ أت أ

بـــــــا  ـــــــ فرحـــــــان أوي مـــــــع نفســـــــھ وكمـــــــان ي م ـــــــد البـــــــال، و وتفاســـــــ 

غتال. ا  ا وصبحت ملكة ومن حقھ ف ي لقيھ لقا أ ختال، و   و

  

ــالش تبقـــى محتــال، مـــش  عليــا واجبــات عارفـــة لكــن برضــو ليـــا حقــوق و

عمل رسول مرسال.. ت ع حال لكن بالش    فارق تث

  

ـــ شـــوال، لكـــن  ـــ تم ـــة ومشـــاعر جامـــدة وكت ـــب العشـــق وأخو عـــايز ا

بك  ســــ ســـان مختـــال، و ـــي كمـــان إ ــــ إ ء وال يمكـــن ونا ـــ انـــت تقـــدم 

ت مايھ بحر و    ضاع العقل.ت وضعت ورحت وجيت وشر
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ـــــ كـــــده بقـــــى  ـــــدى ع ـــــ و ـــــ يـــــا عـــــم الـــــزعالن؟؟ رد وقـــــول لـــــو مر مر

ش  ـو مفـ ي أوزع ع الناس الشـقيانھ التعبانـھ،  نا الش  كفايھ،  و

ود !! رد عليـــــا  ــــ ــــدوء متغلــــف ب ايــــا إال ســــكوت وســــكون و ــــ حياتــــك و

ون عليك. يجانھ،  أ ي ال دي أعصا لمة   وقو 

عل ـــ ــــ شم مــــا ألــــف وال أدور برجــــع  عرف ، وم ــــ ــــ وعق ن بقل بــــروح لفــــ

ــ بجــد خــالص  ع  ، ــ عبــھ قل ــ  ــدى، ولقلبــك أبــوح بــاألمور ال ليــك وأ

ولة كـده  سـ  ، ـ ـ ع عيـد تتخ مكن كمـان تـروح  ، و قررت وزعلت م

ـ أنـت إيـھ، يرضـيك أضـيع منـك  سـبة  ، عـارف بال سـب تم وتروح و

س غرب لدنيا تانية  قلبـك وهللا وأ ولة، عارفة أنك ديما تقول عليك و

سـرعة،  ـ  ـت تي ـ يـا ر ناك أنـا وعق سـ عـل  ما اعمل ما ب غالية، وم

ون عليك. الش ع تروح تتغرب، طب بجد أ   و

ـــي بـــدموع القلـــب، وأنـــت وال حاســــس وال  ي واب شــــ عـــادك  ـــ  ـــ  يـــا حبي

عـــــــادك بكـــــــره ـــــــ  ـــــــا،  و ـــــــي  ، بتعـــــــب وأنـــــــادي ر املســــــــافات  داري بحـــــــا

ـــت أحالمـــي،  ي، حبـــك ب ـــك حلـــم حيـــا نـــا، قر ـــل مـــا يفصـــل ب والوقـــت و

ـبط  ت عـدك بتـوه أيـامي، و ـ  ي، و قلبك ف أحالمي، وعدك سـر أمـا

ــــ ببعــــدك، ده حنانــــك ورقــــھ  ـــالش تق ي، حــــس يــــا عمــــري و جوايـــا أمــــا

ـالش تبعـد، صـدق بحبـك  ـ و قلبك ورزانة عقلك سـر غرامـي، قـرب م

ت عشــــــــا ــــــــ غ ي بقــــــــى عاقــــــــل وأعقــــــــل مــــــــن أنـــــــت و ، وجنــــــــا ــــــــ نك أنــــــــت كت

ي يا عمري. ن، حبي ورو وسر حيا   العاقل
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ــــــ  ــــــواك، وال ســـــائل وظلم ن فغيابـــــك  تجــــــ ـــــي بحبـــــك و ـــــ أقولـــــك إ ع

ــ جفــــــــاك،  مــوت  ــنفس عشـقك وغرامــك و ــ قســــــاك، ب تــوه  مـوت و و

ــــــ لقـــــــاك، م تم ــــــ تــــــراب رجليـــــك و ـــــدوب  نـــــا ســــــارحة وغارقــــــة ودايبــــــة و

دوء أعصابك وجـــــــواك. او بنار ت  تمناك،    و

  

ــــــ  عم ــــــار، و ــــــ  ــــــ بحــــــورك وده أح ي أغــــــرق وأدوب  رضــــــيك.. تــــــأمر و

ــــ  ــــل ع ــــ غيابــــك ال ــــــــــش دار، آه منــــك  ع أخبــــار وحكمــــدار وال شاو مــــذ

ك واقرب لك. م ز ن ف مھ م ك، ومش فا ش   طول 

  

ر وشـــقاوة بحنيـــھ وجمـــال وهللا أنـــا جنـــو  ـــار آخـــرة الليــــل، ســـ ـــدوء و ن و

ش مثيــــل، وكمـــان أنـــا نجـــوم عمـــري  بـــدليل، عقـــل حكـــيم وألحالمـــك مفـــ

ـــ تقيــــل وأنـــا ســــارحة  ــــ وعم ـــ ودفايــــا عـــايزاك، مجن وقمـــر ليــــا شم

فيــــك أناجيــــك، فراشــــة مجنونــــة طــــايرة ومســــكورة بنعومــــة بناديـــــك، يــــا 

بة تم ب عال  سمھ    وت فيـك.قتل بنظره و
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ــت  ي حب ــ ــ وظلــم غ ــ أد ظل ،  ع ــ ــا خط ــ عامــل ف ــ وقل ــت كت كت

بــــــل وعبــــــيط،  خــــــر بقيــــــت أ ــــــت و جرحــــــت وانجرحــــــت كمــــــان،  و واتحب

ـــــم  حاضــــر أأمــــر يـــــا ســــيدي،  قــــول وســـــمع  قــــول ورا ن و لمتــــ ســــمع 

. نھ وتاج را قمري وونا ،  ز ل نا   اشرط يا 

  

ــ  ـ حبي لمــة حلــوة ح ي،  ـ ديــة لغ ديــة ليـا  ي،  ـ ــي زي غ بيعـامل ز

ي، يقـو  ـ غ ـالش  ي، شي ده وشي دي، وأنت زي ما أنـت و ا لغ ز

 ، ـــ ل ـــ وال تت ، نفـــذي ال تناق ـــ أثـــور اغضـــب وازعـــق وأنـــت اســـم أغ

ـــ  ، أن ـــ دمـــا ـــ  ـــل ال ـــ اعمـــل  ـــس برضـــو مســـموح  ـــي،  ـــ ليـــا ومل أن

  الء،  أنا آه.

  

،  أنـــت ــــ ـــ يــــوم ترو ـــ وتنــــدمي و ســـمع كالمــــي، ونفــــذي وإال تتع ي  ــــ غ

عــــدي،  ــــ  ب  ي أنــــت الســــ ــــردو تكــــو ، و ــــ ي ترج ــــ تــــا ي تفكــــري،  وايــــا

ـ  ، والزم يـا بن ـ .. أن ـ ري، مـا أنـا.. أنـا وأن ي  وأن ال بمزاجك اخ

ــ  ــس أن ســري، و ــ أوامــري  ــ يم ، مزا ــي شــر ــي راجــل عر تقــدري إ

  تنفذي.

  

(©.O) ..(.O.©)  



- ١١٤ - 

  

ـي بـك مغرومـة،   سـأل بضـم مـع أ ـ وعليـا ب يح بتغ ـ  ، ـ قال إيـھ بيغ

ة،  ونفســـــك أكـــــون ليـــــك ومعــــــاك،   ة وصـــــغ ـــــ ـــــل كب ـــــ  عـــــرف ع وعـــــايز 

ــــــي  مـــــك أ ـــــ  مــــــا اعمـــــل ال ـــــواك،  وم ك وال أحـــــس إال  ـــــ ومشـــــوفش غ

تــك قســوة طبعـــك،   ــاك،  منكــرش فرحانــة وســعيدة بحبــك غ ش و أعــ

  لكن..

  

،  إيـاك  ـ ة نـار يـا حبي ـ ـواك،  والغ ة أتنفس ل عايزة مساحة خالية حر

ـــ  تـــك ع حبـــك أنـــت يـــا عمـــري،  وغ ي. و ا تقيـــد فيـــا وفيـــك يـــا حيـــا ســـ

ـــ  عق ـــ حضــورك وغيابــك  صــونك  ،  و ــ ن والــرأس ومحميـــة بقل العــ

.   ورو

  

ــــ  ش فيــــھ،  أنــــت ا ي عــــا ،  عــــالم تــــا ــــ نــــك فــــروق كت ــــ و رغــــم أن بي

ــــ وأنــــا مجنونتــــك،  وســــيا ي الشــــر،  أنــــت النــــور وأنــــا الظــــل،  أنــــت حبي د

م رســمھ  دوعــة بــو أنـت عمــري وأنــا مفتــون بيــك،  أنـت العاقــل وأنــا ا

ــــ  عتمــــة قل ــــ القلــــب،   ــــ ســــيطر ع ــــ يــــا ســــيد القلــــب،  يــــا حــــب كب عق

ـب  ،  يـا حـب غر ـ ـت رو نورك طالع مغطى الكون،   خيال عق مث

،  أنت حي ي اي.مح س ي وعمري ا   ا
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عـــد  ك، لكــن محتــاج أ ــ ش غ ـــواك وملــ ــ يــا عمــري بحبــك  ب قــا حب

ي راجع لك. ن أو ح تالتھ است   يوم أتن

ــ جــايز  ي زمــان محتــاج ارجــع لــھ وجيلــك، ب ــ حيــا ــ حــب قــديم  ـان 

ـــ وحياتــك، أتأكـــد مــن حاجـــة  ن انتظر عــھ فـــوق اليــوم ن أر أتــأخر يـــوم

ي، أو تزع وتبعدي أنا عايز وإيا س محتاج أراجع حسابا ك تقلقي 

تـك  ـ ودلـوق اخ ي ومزا عـدت بـإراد ـا  ي، ع ـ غ ـ  دوء وأو أفكر 

ي. ي حيا   تكو

، طــــــب حــــــد  ي وأشــــــوف حـــــا ومحتــــــا ي حيــــــا ــــــا تـــــا لكـــــن محتــــــاج أدخل

يجن ده، طـب  قول  أقولھ إيھ، طب بالذمة  حد كده  ينصف و

ــــ أوي، بحبــــھ ومضــــطرة  أســــكت أصــــوت وال ألطــــم منــــھ ده عميلــــھ بتجن

تعدي كده. س بجد مش    است 

ــــــ ومــــــش   ي ترجـــــع  ـــــي، أكيــــــد تــــــا عــــــذي وح ب  ــــــ يـــــا ســــــ روح يـــــا حبي

ـــ  ي، وأ ايـــا مــا حيـــا شــوف ديمـــا و مـــا تلـــف و ــ وم ، منتـــا حبي ســب

ــي، رغــم كالمـھ بمــوت ف ــا وخــاف نـار غ شــري بنمـر ب يــھ ظـة ضــعف 

غلب معاه.. ن ومش قاصد    وعارفة انھ حن

عب عايز يرجـع و اه منك غا  واك، حبي ده قلبھ كب وده  عاشقة 

ـم  عبھ أو يمكـن يف اه، يمكن ظلمة أو  شوف حالھ و ب قديم و ي  تا

ع بيھ.   ليھ خايف من ح وإحساسھ ساعات ضا
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م وال عــ زمــة، انــك مــش فــا ــي طفلــھ، وتتعامـــل عــارف  ــي فكر ارف ح

ـــ نكديـــھ، بتـــدور  ـــا دا ش لكالمـــي أ ي بخـــرف مجنونـــھ، ومفـــ ـــأ عـــادي 

ــا،  ا ــ تتعــب نفســك و ــا دا ش أ ــاش ومدققــة، ومفــ ــزن بمن ــ ا ع

ــل  ـل بـرود وتجا ـا، عـادي ب ا ـا ليـھ تتصـرف كـده و ـا أقـل مـا ف م وتف

ا، وحب وعطف..   رغم أنك مليان حنيھ حسا

ــــا، اعمــــل إيــــھ منتــــا عارفــــة كمــــا وا ــــ  ي بتــــدوب  ــــ وعيــــو ن أنــــك بتحب

ـس أعـرف إن   ، ـ ش ومك سيطر، وأنـت عـا ، قلقي خو وعقدي  تح

 ، ـــ ــ يــوم عليـــا اللــوم وتزعل ش  ، ومتجـــ ــ بك مــش م ســـ أضــيع منــك و

، وتحــول  ــ مــت وال قــدرت مشــاعري، مــا حولــت تقــرب م ــ مــا ف أنــت ال

  المان واطمئنان خو وقلقي.

، و ھ زعالنـ ــ نـا كت ي وافقنـا نكـون أحبـاب ومـا ب ـك وعيـو ، رغـم عيو ـ كت

، بنمــر بمواقــف بتــأزم  ــ ــل فضــلنا ســوى لوقــت كت اضــات ال ورغــم اع

ك، كـدبت  ك زي البا بل أسوء ليھ يـا شـر و ز ،  وأ تخنق كت وكت و

.. ر،  وعامل حامي وخايف وضم ت  الض   وخونت وضر

لماتــــك  ــــ  عي ــــ نفســــك وصــــدق  ،متنكــــرششـــوفت  كــــدبت عليــــا وع

ــــل والظــــالم منــــا ليــــھ يــــوم  نــــا موجــــود فـــوق ال ، ر ــــ تخســــر كت بتخســـر و

. م كت ص حالنا ده أ دينا و نا  ال ر ، و   يتحاسب زي الغ
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ــي،  أوتــارك  ي وأحزا ــا ــ عزفــك إعــالن أل م ي،  وأف أعــزف غــرد يــا كمــا

ن قبـل أوانـھ أحاس ومشا ز ار قل ا ي،  صوتك  عر مغطية كيا

ي،  أحــارب وأقــاوم  مــومي رفعــا ــل  غماتــك ســما ونجــوم عــن  ــي،   وأوا

. د رجال،  لكن بأوتارك تحمي   م 

  

عـــرف انــت تجـــاو وال   ، ســالة وأبـــدا مــا جــاو ــ  ي حبي قــو يــا كمـــا

ــــ ليــــھ،  ليـــھ مصــــر  ــــ ليـــھ  واه يــــا حبي ،  ليــــھ أكمـــل واســــأل نف ــــ تجرح

،  ليـــھ  ي تمـــوت ي،  ترجـــع تـــا ـــ يصـــفى مــن تـــا ـــل مـــا قل ،  و ـــ مصــر تزعل

،  ليـھ  ـ ي،  ليـھ تقتـل فيـا حني عاقب بـذنب تـا ي،  ليھ  غ تحكم عليا 

تك. ،  حب ل ذن   تق وأنا 

  

ــــ جــــاي، لكــــن ضــــيعت خســــرت  اســــمع أنــــا حبــــك أنــــا عشــــقك أنــــا ال

ــــ حبــــك ــــ فــــات، نــــدمت ع ، وعشــــقك أنــــت مــــوت جوايــــا عشــــان ما

ن. ن شھ وموتھ، وسط  ك كب وقدير، يرحمنا من ع ات، ر   س

  

ــــم  طفــــال أ ــــ  ــــ مــــا  ــــو أح كة طفــــل تنجــــد، مــــا  ــــ ـــارب يرزقنــــا ب و

ــــ  ــــ أملت قولــــوا جرحت شــــتكوا و ــــ مــــا  بيــــداوى جروحنــــا وآالمنــــا مــــن غ

.   وجعت
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ي.... ا ي أنا ا ا س   و

ولة بأيد ـل سـ ي للنار رميتھ، كسرت خـاطري و ي جرحت قل ومن تا

تـــــھ،  ـــــو بقـــــول بار ـــــزات وا يـــــال وامل ـــــم ا للعـــــذاب تركتـــــھ، عشـــــت و

ـــم  ـــة طلـــع و يتھ، اتر انيـــة واســـت ـــ باإلم ـــت الصـــدق وأقنعـــت نف تمن

تھ. د ب   وأنا سكنتھ ورحت بنف 

  

ا جرح وحياة أبوك....   و

س ارتاح ما كنت  ن  ب يوم تھ، ليھ غـاوي أذيـة س صدقت القلب داو

ـــــ ومـــــا صـــــدقت عرفـــــت  ـــــب قـــــو إيـــــھ ديتـــــھ، قتل ل ومالغيـــــھ ا ومشـــــا

ن فــــــــوق  ســـــــلم عيـــــــد مس يــــــــاة وال عاجبـــــــك أذيتـــــــھ، كنــــــــا  ي ل أعـــــــود تـــــــا

  املشاعر ولده عذاب ما استحقيتھ.

  

نا...   يا عذاب ور

ي  ــــا ــــھ، منــــا ا ــــي ملــــك غرو ــــم إ ش وا ــــ وأعــــ ة أشــــم نف ســــب شــــو

ـــالد ـــل مـــا أفـــوق ارجـــع  وا ـــة، و ـــ كمـــان مدو عـــب وقل غـــاوي عـــذاب و

ي  ــــــا لــــــوع وحيــــــاة ســــــ ــــــھ، و ــــــام قتيلــــــة مكرو ــــــ لألو ي ارمــــــي نف تــــــا

ة. ش محبو اي نف أع   وعمري ا
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ــي أصــرخ وال  ــا إيــھ،  أب ــ عليــھ ف ندل أزعــل ليــھ،  طبعــھ وما نــدل اســ

ـ ـ م زمـة  ن الزمة،    ا ست ندل ودي ل ـو نـدل يـا نـاس واسـ ،  مـا 

ــــ يــــا نــــاس انـــــھ مــــش نــــدل،  انــــھ أبـــــيض  ــــ مصـــــور  زمــــة م ــــا إيــــھ،  و ف

  صا لكن مجروح،  حب يداوي قلبھ غصب عنھ جرح وغاب.

  

يحھ  ســـ ــا  لمــة نــدل ندالــھ،  طــب نــدل ونــدل،  وعل ــ زعــالن مــن  حبي

ا،  نـــــدل ونـــــدل،   عـــــد يـــــھ خاصـــــة لوحـــــدك و ِ ق ُ ســـــھ ور مـــــا وخمـــــس وخم

حبــك بــرغم انــك  ــد والوصــف، نــدل ونــدل،  و نــا فــاق ا تفــوق ده مــا ب

ـــالد،  نـــدل ونـــدل،  وأخـــر مــــا  ر و ـــ وراك مشـــاو ايـــا نـــدل ونـــدل،  وجرت و

ـبط  قيـت بتـوه وت ـل،  نـدل ونـدل،  و ي شبھ ال أ ام و نا بتحكم أح ب

ي  ســا ســكت وأســمح لــك تــروح ت ايــا،  نــدل ونــدل،  ومــش  ــ كالمــك و

يح ي  أ صل. و   غدارة وال قليلھ 

  

ــا وأنــا عارفــة أنــك للقلــب مالــك حــاكم  ــس بقول ــق، أنــا  ــ عــايز ا حبي

ـــ يـــا غاليـــة يـــا عمـــري بـــالش ده  ب ســـت الـــرد تقـــو يـــا حب ومســـيطر،  و

ي يـــا  ـــا ندل و ـــب الغـــا بالقلـــب،  عمـــري مـــا اســـ ـــ ا الوصـــف،  ده أن

عيــــد، ــــ خـــالص رحــــت  عــــت وع ــــس أنـــت خــــالص  قــــت   نـــن القلــــب،   و

ـم وتقـدر،   ـ تف ـان نف ـب  ي حـد غر ـأ   ، رف وامل لمة معاك با ال

عيد.   أنت ليھ بقيت كده ع 
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م، عـازل نفسـك  ابوس وو ش  س عا ال حب ال أمان فوق وقوم، أنت 

، حـــب إيـــھ أمـــان ده إيــــھ،  ــــ ـــ حلـــم كب ـــل  ــــ ال عـــن الـــدنيا، فـــاكر انـــك غ

ــ روحــك،  اخــرس بقــى وقــوم حــارب ــ ت ــ يومــك، فــوق لنفســك وأو

ــــك، فيـــــھ  ـــــھ ز لــــوق ز ـــــا حــــب وال أمـــــان،  يــــا بلـيـــد دي دنيـــــا فانيــــة، ال ف

  عيوب وفيھ سوس جواه ينخر.

  

ـ نفسـك  لـھ خـوف، اح ن، أمان ده إيھ  وقت  لھ ف حب إيھ  زمن 

ــ  ــ يــوم تصــدقھ، تصــ تال ــس أو مــك،  ــ و ش  وأمــن حياتــك، وعــ

ـــابو  ـــ  ـــال نفســك  ش ال حـــب وال أمـــان و ـــع، ده خـــالص مفــ س فظيــع مر

  فوق.

  

ــ غنــاوي وأشــعار، زخــارف لكتــب وقصــص  تقــال  لمــة ب ــب يــدوب  ا

ــــــــــب بيــــــــــوت عمرانــــــــــھ مليانــــــــــھ غــــــــــرام وأمــــــــــان  س ومشــــــــــاعر، ا بأحاســــــــــ

عة مل انھ وضا يوت خر   ر..يانھ شرو واستقرار، و
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نــ ل الكـون، ملونـة ومز ونـة ملشــا سـمھ جميلــة م ـب  ــ ا ة لقلـوب الب

ل ومنظـــــر  ــــا بــــردان، لعبـــــة جميلــــة شــــ ــــب ده نــــار املتغطـــــي ب ن، ا ادمــــ

مـوت وكمــان يقســم  ــان، وسـاعات حاجــة دمـار، بيجــرح و ومضـمون خر

كسر.   و

  

ـ موالـد وحصـون  ـ  م يـا عـالم باألسـرار، مـوال بتغ اسـ يـا علـيم يـا كـر

ـــب سياســـيھ وديـــن ورخـــيص وقليـــل حـــب املشـــاعر،  ســـتار، ا خلـــف 

ــــق بحــــر  ن، وان جيــــت ل ن اثنــــ ة مــــع انــــھ يــــدوب حــــرف ــــ لمــــة كب ــــب  ا

ــــــــ وال  مــــــــش مر ان، وأوقــــــــات ســــــــما ومحــــــــيط مل ــــــــ حاكمــــــــة قرصــــــــان ح

ب  لــــھ قــــدر ونصــــ ــــ علــــم هللا، و ء  ــــ ايــــة معــــاه  شــــطأن، ال بدايــــة وال 

س قرار الناس وخداه.   مش 
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ــــــس تتخيــــــل ا يح أنــــــا قلبــــــك،   ــــــ حة  لمــــــة صــــــر ا  نــــــك حــــــاكم اســــــمع

امــك وكمــان خياالتــك،  ــ مقــاديري إيــاك،  الء فــوق مــن أو ومســيطر ع

اك،.  مش علشان قصة وراحت أضيع و

  

ـ  لھ شقاوة وحب وصفاء ونقاوة كفياك،  وإيـاك ت قل صغ عفي 

ــ يــروح  ن أحاس ــل أمــورك، والعقــل مــن بــ ــي مســيطر حــاكم أمــر ل إ

قــي  قــة معــاك، وجمــال إغر ــل ملكوتــھ ــ بحــور تانيــة غر ب منــھ  ــ

واك قول أ   ..وسلطانھ و

  

ــا حــالوة أحضـــانك،  ــ و ش ليــا كب ي متفــرعن مفـــ ملــا بحــب بقلــب فرعــو

ـادي وحكـيم وملــا  كـون  ـاك،  ـدى معايــا وأنـا و ده أنـا غـول يـال فـوق وأ

ــــ عينـــــك وال  ــــ  عــــب فيــــك، وال ح أحــــب أشــــاوراك، براحــــھ ومــــش راح ا

  روحك، فل يا سيدي قو سماح.

  

ـــ بـــالش تضـــ عق ول  ة تقـــو انـــك خنـــت، ايـــوه خنـــت  ـــل شـــو ايق و

ــت  ان متخــزي، واحــد ومــا حــس بيــا جر ــ م بقيــت ح يــ ، و ــ ي بقل والتــا

ش أحب أخون  دل فيا، مكن ي    ..للتا

  

  

م ن فـ ـت مـ ، مــش عارفـة حب ـ ، أنــت ؟!!لكـن خـالص فجـأة خنـت بخيب

مت صل وتو ت     ..و وال ما حب
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ي ليا، حاسة بنف بج ول فيا وحب التا   د خنت، ثقة 

عبت ومش القيھ حل ن واعمل إيھ    ..أروح ع ف

  

  مضايقة،  مخنوقة،  متعذبھ، 

  مت، منا مش عارفة بحب وال تو 

ن محتاجھ؟   طب عايزة إيھ ومل

س؟و  و لعب و   ال 

  

. خر نف ول و عق وقل وضيعت       خنت 
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ـــــ  ـــــ  ـــــ قل يح زحمـــــھ دوشـــــة وحوليـــــا كت ـــــ عـــــدك بقـــــى الـــــھ، والـــــدنيا 

ك أنـت يـا  ـ ـدوء مـن غ ـوا و م زحمـھ  ، لكن.. قل ورو جـوا بيجن

م الــدم  ــ ــ خــالص مبقــاش قلــب ده مجـرد آلــھ، ايــوه آلــھ ت عمـري، قل

س أو نبض. ا أحاس ش جوا   تصغر تك ومف

  

ك أنــــت يــــا عمــــري أنــــا  ــــ آلــــھ لماتــــھ ضــــاعت راحــــت مــــش راجعــــھ، مــــن غ

ـــ شـــفايفي بقـــت  ا تلقـــط مـــا تخـــزن، ح ـــام ن  ن، عنـــ ـــ رجلـــ ماشـــية ع

ولة  ســ ــ اسـمك اختفــى مــن أيـامي، طــب يرضــيك أمـوت وليــھ  بـاردة ود

اب. عاد وتقو خلينا  ت فراق و   اخ

  

عشــق  لم طــب تفتكــر إن ده ممكــن، آه بحبــك حــب  ــت يح جــد ب ــ إال 

ـــــب ن عـــــد ا ـــــ جفـــــاك، لكـــــن أزاي  اب، أيامـــــك لياليـــــك وح ـــــ كـــــون أ

. س معاك أجرب يال طمأن رو أنك جن ا فكرة فاشلة    عارفة أ

  

ـــــ بصـــــوتك  ســـــان فنـــــان، دفي ي إ ـــــ ورجعـــــھ تـــــا ـــــ قل كمـــــان بخيالـــــك د

ــ  ـا، فـاكر ملـا كنـا نتم يـاة كنـا زمـان نرسـم ف ش  ي أعـ ـ أرجـع تـا تلقي

تكـــون أخرتنـــا ســـوى حـــب وغـــرام آه منـــك أنـــت يـــا عمـــري، عـــارف أوقـــات 

لم ن   ف وأسال :أ

ــــــــ  ســــــــرق م ـــــــة  ـــــــ الــــــــدنيا ليـــــــھ استخســــــــرت فيــــــــا الفرحـــــــة، ليــــــــھ غاو  "

ــ  ــات، دي ح ايــب ودمــوع وآ ــزن ز ــدي ا ســاطة  ــل  كة، و ــ ال

ــ بــالفرح مــن  ــم نف ي وتالــت، أوقــات أو تقــو يــال يــا شــاطره خــدي تــا
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ــــــ يــــــال أنــــــا ســــــعيدة  ــــــ وأقــــــول  ة، أخــــــدع رو ــــــ إشــــــارة نملــــــة صــــــغ ح

سوطة.   وم

  

ــ يــوم لكــن  ــ وتقــو أ ــ مقتــل وتبكي ســاطة ترجــع تضــر  ــا ب ألق

نـا تحـت أديــا  ـ  ِ نفسـك، أن ت سـ ـ  ـ إيـھ يـا بـت أن سـوطة،  ِ م أخليـك

ـ  ـل مـا تتم عيـد،  ـا  ـ أمالـك وأحالمـك أرم شتك، ح غص ع ي أ ورا

ك مالكة وتتفر أن عليھ.   تلقي غ

ســ ـ ســعيدة وم ع ولة  ســ ــا بـال أونطــھ فكــره  وطة، روحــك راح أخل

ل غرقتــك  ــ مشــا رك وقســمتھ مــن ك بــة يــا خلبوصــھ، ضــ محبطــة وكئ

ت مفعوصة. ا، ور تقفي أزاي  و تقاومي ده أن يا دوب ب   ف

  

حبــك ضــيعتھ وقلبــك وكســرتھ مليــون فتفوتــھ وفتفوتــة، وأبقــى قــابلي 

عدتــــھ عنــــ بــــك  ــــ قــــول عليــــھ حب ي تقــــاومي، عارفــــة ال ك لــــو يــــوم قــــدر

ـــ  ســـرعة أيامـــك، وأقنعتـــھ ي تھ  ســـ وخليتــھ ســـعيد مـــع واحـــدة تانيـــة و

ـا  ـ ف ك شـكر و ا،  ـ ي أخ بـة واد إيـھ لقـي نصـھ التـا أدامـك يتفـاخر بحب

ولة  ســـ ـــا  عملـــھ ل ـــان بـــدك إيـــاه معـــاه راح  ـــ  ـــل ال ــل النـــاس، و أدام 

ــــــ يــــــا  ــــــ الرضــــــا تر تم ــــــا و ــــــ دايــــــب ف ــــــ طلبــــــات، أصــــــلھ يــــــا بن مــــــن غ

ــــا غ صــــغنتونھ، نــــة"منــــا أقنعتــــھ أ ــــدوء وعقــــل ورز ، ــــ النــــاس صــــفا و

اين.   شوفت وصلت أليھ مع نف ومع دني أنت يا ح ا
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ـــ  ـــي مـــن حـــب أختـــار  ـــ تقر ي، أو نـــا ـــب  عـــدي عـــن ا ديمــا يقولـــوا أ

ك،  ــــ ــــا غ ــــ النــــور و ش  عــــ عيــــد عــــن حنانــــك، أختــــار  ــــ نفســــھ  يــــوم يب

.. مـش وأن عاي ـ ع سكن وأمان يضمھ، لكـن أن ز يرميك للضلمھ 

تمام. ة ا نان أو ح شو مان أو ا م تح أو تدو طعم    م

  

ـــــي خـــــالص طـــــول  عرفـــــوا إ ، مـــــا  ســـــأل ليـــــھ رضـــــي محـــــدش فكـــــر يـــــوم 

لھ صعب قسوة وعنف وكالم كب يوجع  ب ش عودت ع ا عمري أ

خــر يفســروه بأنـھ حــب ونــوع مــن   ـ  تمـام، معاملــة صــعبة وآســية و

ــي بنحبــك يــا  ن علي ــ ليــھ مــش حاســة إننــا خــايف ــو أن خــر يتقــال  ــ  و

ي. تم حا وحيا ٌ شبھ ي تم مشاعر تضم  ٌ ، ي   بن

  

، ده  ــا شــوفھ واملســھ ومناســب  ــ طــول عمــري  ــب ال ــو ده نــوع ا

 ، ــ ــ ورو ــ حوليــا معشــش جــوه ع ــ طــول عمــري أالقيــھ جــوه قل ال

ــــو الوحيــــد عبــــت  ه،  ــــ ــــ كمــــان عمــــري مــــا دقــــت غ منــــھ آه منكــــرش لك

تمام. قولوا أنھ حب وا   املتاح و

  



- ١٢٩ - 

ا  شـ ي عا شـوفھ جـوه أفـالم وأغـا ـ  ان نف أال حب صا من ال

ــــ وجفــــا مــــن  ــــتم مــــن أ ٌ ــــان نصــــي ي ــــب لكــــن  ــــل وحب ي، حــــب أ يومــــا

ـ واقـع حيـا ش منـھ  م مف ب و ب، وأنا خالص اقتنعت أن ا ي، حب

مـا أجـري وراه عمـري مـا  ـم سـراب م ـي أدور عليـھ، و مخـدرات ممنـوع إ

  أطولھ.
  

ــــتم بتفاصـــــي ــــي و ز ـــــ يحــــزن  ــــت حضــــن يضــــم يفــــرح لفر ، أتمن

ــــو  ــــي  وال تمامــــھ  ي ديمــــا ا ــــان حــــب جــــارح أنــــا ــــ القيتــــھ  لألســــف ال

ي. ا ات مح ة أولو عد شو ناك    وحياتھ وأنا  البنود ال ورا 
  

ـــ ـــ أحســــھ أتمن ـــان نف ـــي،  ــــ ذا ـــ ملكـــة  ـــ يخلي ـــ حـــب مــــن ال ت أال

ن وأجننــھ  شــا معــاه أتجــ ي أفــرح معــاه أ ــ عــز شــبا وأقابلــھ وأنــا لســھ 

ت ووصـلت للعقـل  ـ عقـل سـوى، لكـن لألسـف ك عقل آآآه  ة، وملا  شو

عقل.   وأنا لسھ لوحدي، يوم ما أفرح فرح وحيدة 
  

طلـت  ديت وعقلـت و ـا وتجـري ما خالص الشقاوة  ـام أمني تمسـك 

ة حاجـات فـوق  ـب شـو علمـت وعاشـت الواقـع وعرفـت إن ا ا، أ ورا

ـ السـما، عقلـت وعرفـت  سـية سـارحة  ا مش مجرد خيـال وروما عض

ــــــ غبــــــاء نتحملــــــھ  ــــــا حــــــزن فــــــرح وح ــــــل مــــــا ف إن الــــــدنيا واقــــــع معــــــاش، 

ـ حــب  ــ حـب يضــم لكـن لألســف مـا لقيــت غ ـ أال ــان نف ين،  ـ مج

ي.غاوي    د
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ي...   بيلومو

مسـات  ـ القلـب يـدب،  ـب، بيقولـوا كـالم  ـ ا ع ح وعشـقي وح

ب. روف تحرق والعمر ت   كصراخ للروح تتعب، وغباء 

  

ي...    بيلومو

ــب بحـــور وغيــوم وعلــوم وفنـــون،  ـــب ده جنــون، ا طــب ليــھ وازاي وا

د ل  سرق يقتل ب   وء ده حنون.وجمال مختوم من رب الكون، 

  

ي...   بيلومو

ي وغرامـــي  ايــا ـــ ح ــ  ، ب ـــ ش  عــ ـــب و وأنــا اعمـــل إيــھ منـــا بحــب ا

، واعمل إيھ منا أصـ  ا ع مزا ل ي وأش ، بطرز  خياال وقص

  بحب.
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ـــــ  ـــــ أال ـــــان نف ، قولـــــت لـــــھ  قابلـــــت حكـــــيم الزمـــــان وشـــــكيت لـــــھ حـــــا

بـــك عرفــــھ ومــــا  ، قــــا حب ـــب خــــا نك وأيامــــك مــــا حب ــــھ، ومـــن ســــن ر

ـد سـواده،  ـ شـالك مـا تز عـاده، والقلـب ال ھ، وأو  يوم تطلب  غر

ــ  مــك  ــ طــول بيعــاه، ده حبــك وقــدرك واح ــ ع يــام ال ســاعد  ومــا 

تكســــر  ش جنبــــك ســــواه، يتعــــب و مــــا الــــزمن لــــف مفــــ ــــواه، وم ن  ســــن

حـت  َ ر َ ـت وج غر عدت و تھ و واه، س َ رضو معاك ج صرخ و أنـت فيـھ، و

ميل ومتغطي بيھ. خر شايل لك ا   و 

  

ــ لبحــر أمالــك، أنــا حبــك  ــ يقــول أنــا أمانــك ومر ــ ال ك يــوم تال مســ

ـ ـ حنــان وأمـان حـب العمـر، أنـا نــص  أحالمـك وح طموحاتـك، فيـا تال

ھ  ملكوت الرب. ، با روحك التا ع منك أن يا قل   القلب الضا

  

ـــ يـــا منايـــا  ب ـــي الـــروح والقلـــب، حســـي وفكـــري أنـــا يـــا حب وســـعدي، لي

ي  ــــي، يـــا غرامـــي وأحالمــــي، يـــا ماليـــھ حيــــا ن لي فيـــا، شـــو بقلبــــك أنـــا مـــ

ـي ف  ـا لر ، يـا دعـوه جميلـة دع شرة خ فرح وسعد، يا وش السعد يا 

ــ  ــل منايــا، مر ي و ــ حيــا ، أن ــ ب ــي حب ــا بي ــھ، وخــالص حقق الفجر

ا ك  ي، وشــــــر مــــــا القلــــــب، عــــــايز حبــــــك ورضــــــا ياتــــــك، وأوالدي  مــــــل 

ي. ل حيا بة وغالية يا    والدك يا حب
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ـــ ثانيـــة، معـــذب وديمـــا  ي  ـــل مـــا أقـــرب تبعـــد ، ايـــوه و ـــ ونـــت رغـــم ح

ش  بــــــة، وتقــــــو بحبــــــك ومفــــــ بــــــة ومر لمــــــة، وأحوالــــــك غر ـــــ ومــــــن  متغ

ــــا غاليـــة، وأل ي و ـــو ك وال  ــــ يكـــون غ بـــة، وال عمــــر  ك يــــا حب ـــ قيــــك غ

ي أنك حد تا   ..تتصرف و

  

ـــــ  ـــــ وتم غظ ي غـــــاوي ضـــــيقة، و م واحـــــد تـــــا صـــــية ومعـــــا معايـــــا 

ـ يـا  ي تقـو يـا ح لـم ترجـع مـن تـا م عـادي جـدا طـب ليـھ، وأمـا أت معا

ـــــــدوء  ـــــــل  ـــــــ و ت ـــــــ القلـــــــب وهللا، جن ك  ـــــــ ش غ ي ومفـــــــ حنيـــــــھ، حيـــــــا

لھ. ساطة تقول  س  و

  

ســمع لــك، لكــن اعــرف إ ن حــواجز الثقــة والشــك وعــايز أســكت حاضــر 

ــ أخطائــك  ــا وتحاســب ع ــ ف ع ــل يــوم  ــا بأيــديك،  كمــان أنــت باني

ء تحتاجـــھ وقـــت  ـــ ي لعبـــھ  ـــد، فـــاكر ـــ فاقـــت ا قـــت وخنق عبـــت ز

  العوزه.
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مـــــھ  ـــــ نظـــــرك م ا، بقيـــــت  لمـــــھ ســـــمع فـــــاكر ملـــــا جيـــــت تحاســـــب عـــــن 

سـاطة قولــت عــادي، أنـا كنــت بتأكــد رغـم  ــ و ، قتلت ـ ــ العاليــة بح ثق

ـــــــل  مــــــال  م وأنــــــا  ، بتعامــــــل النــــــاس بحـــــــب وحنيــــــھ وتفــــــا ــــــ ب يــــــا حب

ي بالطيف متخفي وا طاير ملوش وزن وال لون أو أ ي  أ  ،   ..نصي

  

ي، ونرجـع نلـف ونلـف  دو و  ة أحالم وأمال يال ا لم ترمي شو وملا أت

ايــا وإال  ي، ال يــا ســيدي ركــز و ــ خيــال الــدايرة مــن تــا ــ ونتكعبــل  ــ  قل

مـوت  غـوص للعمـق و عـود و ـت مـا  ار رميـة، و ره  ـ ـ  البحر ومع اك

ــــــ بــــــديت  خــــــر أنــــــت ال ول و ـــــ  ــــــ ملكــــــوت هللا، و ـــــ راحــــــة أبديــــــة  وا

ه. أيديك رسمت بإتقان خط س   املشوار و
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ــل  ــو مـش  يل،  دي قــدرات،  مـا  ـ البعــد سـ ـب مـش باأليــد،  وال ح ا

ده جفا.من ن ل ما جفانا نز دنا،  وال  ده ير  ر

  

ر ومعايـــا  م الشـــر أنـــا خايفـــھ تكـــون بتمثـــل وعليـــا بتلـــون بنصـــاحة، معـــا

ن ورواقـــھ، وكالمـــك يـــا جمالـــھ  نـــھ، صـــوتك مليـــان غـــرام وحنــ بــراءة وحن

عھ بلــذاذة، عمــال  شــد القلــوب الغارقــة الضــا متغــرق متلمــع بالرقــة، ب

ـــــــ ـــــــ ولعنـــــــدك رايحـــــــھ، وقل ـــــــ رو شـــــــد  وأخـــــــده لشـــــــباكك الســـــــاحرة  ب

  بجداره.

  

ة وال  ـ ـ دنيـا كب ـ  يبـة، دوخت ـ أمـورك  ـ  ت ـ وح ت مـن نف تـو

اياتــــــك مــــــش عارفــــــة أنـــــــت  ــــــ أســـــــرارك وح ايــــــة، عرفت ــــــا أصــــــل وال ح ل

ـــ لرواياتـــك امللكـــة، وعليـــا  ـــ ســـرك وحياتـــك وعملت ـــ ع ـــھ، آمنت با بت

ـــ القصـــة، ر  خـــر  أحكـــم إذا كنـــت أنـــت الطيـــب وال الشـــر ـــ  ـــا خـــو  و

اية.   تطلع وحش متخفي جوه ا
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اياتــــك  ــــل  ــــ  ــــ نفــــس املنـــوال مليانــــھ، و ا ع قصـــص رواياتــــك أحــــدا

نــھ  ــي وتتــألم وتمــوت وتت ــي وتب ــة املطفيــة، بتح ــ الزاو ــة  البطلـة مذو

ة، واحكـــــم  و ـــــ ـــــل م شـــــكي بأصـــــوات عو ـــــ  غرابـــــھ، وســـــاعات تي

نكم أزاي مش عارفة بصراح ا إيھ !!،ب   ة، طب أقول

  

خــر أبطــال مســرحية لــنفس القصـــة، دي وال أقولــك إيــھ ــ  !!، مــا أنــتم 

عـــرف خايفـــھ أوي أنـــا  ـــنكم مـــش عارفـــة، و ايـــة ألغـــام وإزاري أحكـــم ب ح

  منك بصراحة، تكون بتمثل وعليا بتلون بنصاحة.
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شــر بقــرء الوجــوه،  ــم ال ــل، بف ــ ال ش أنــا غ شــر قــا متقلقــ ــم ال ف و

ــ  ي ح ي حــامي ــ صــفك، معــا ش ديمــا  مــا إيــھ، ومتخــاف ــم  مــن كالم

ـــ مـــا أعـــرف عملـــت  ـــ ح ـــ ثانيـــة، مـــن غ ـــ بـــاع  خ ـــ  مـــن نفســـك، و

  إيھ.

  

ــــــام  ــــــ أو ــــــل مــــــرة  تحقـــــق، مــــــش  ء و ــــــ ي  ــــــ توعــــــد ـــــ مــــــرة حبي نف

ــــــــل  ــــــــد وتتكســـــــر، و خـــــــر ت ــــــــ  ــــــــ أحالمـــــــي و ـــــــ  ، أب شــــــــ ع وســـــــراب 

ب.باطيل  ي وتقو أن الس ر   تجري وت

  

ـ كـدب،  ن، كـدب  قينـا فـ ن، و حنـا لفـ ُ ـا كدبـة، ور ل كدبة ورا معاك 

ــاك، أول مـرة قولنــا  ن و ـ أنـا بقيــت مجـرد كدبـة ماشــية وسـط السـن ح

تجمل،  لكن تالت آسفة. ي مرة قولنا ب   كدبة،  تا

  

بـــــا  عـــــت،  جـــــاي فرحـــــان ت ـــــ خونـــــت و مضـــــطرة أصـــــدق انـــــك يـــــا حبي

عـــــد وال أكــــــره،  أو قـــــ زعـــــل وال أ ـــــي مـــــش  دامي بكـــــدبك وخـــــداعك،  فكر

كــون لــھ  ك  ـ ك،  لكــن غ ــ بك وأحـب غ ــ أفكـر أخونــك واســ يمكـن ح

ك  ــــــ ،  أصــــــلھ غ ــــــ زعلــــــھ م ــــــ يــــــوم  مخلــــــص وأفــــــرح قلبــــــھ،  عمــــــري مــــــا 

ء  ــ ــك  ،  مــش ز ــ ــ ا ل أحبــھ وأدوب فيــھ،  شــار متوقــع م سـتا

ابوس  ي  نك.ظنك،  موص إحساس أ سن   عشش 
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ض،   ـــھ ديـــب وديلـــھ عـــر ن قلـــب أبـــيض عصـــفور أخضـــر،  أتر ـــ حنـــ عم

أنـھ  ض،  وعليـھ أسـنان وال أنيـاب ديناصـور،  ومخالـب جامـدة  بجد مر

س. ن رحمن يا رحيم تمساح بفك مف ب،  ونظره ع   حوت مر

  

ــت الكب ة منـــورة ب ــ ،  قـــا يـــا أم ــ يصــة وفـــرح كب ـــ  ،  فرحـــان عمــل  ـــ

  ، ،  صـــــدقي عشــــقتك ومـــــوت فيــــك بضـــــم ــــ ط وســــعيد بوجـــــودك ا

ــــ بالبعــــد  ــــا لعبــــھ يــــرد طل ـــر،  أتر ر ــــ ا ــــت ليــــك ح ـــ فرصــــة اث وأدي

عـد أنـا،   ،  أزاي أفكـر أ ـ الصـغ ة مـن قل تقم ملا حس بالضـر ر،  ي املر

.   و ال الزم يختار املص

  

ـــــــا شـــــــطارة، ســـــــوط فرحـــــــان فخـــــــور بنفســــــــك فكر عــــــــواطفي م . تلعـــــــب 

ا رجولة. ا فكر زئ ب س ا كوره، أحاس  أ   ومشاعري و
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ــ طــب ليــھ؟؟ فكــرت رجعــت عقلــك وشــاورتھ؟؟  ال يمكــن ده انتقامــك م

ا  ـــا مشـــاعر ـــا،. أحالم ـــل مـــا ف ون ب ســـ ـــا إيـــھ  طـــب ســـالت قلبـــك ذن

؟؟ قالـك عـادي  ـ ا، رد قالك إيھ ع ود ونا خاطر ولة بتكسر ب س

ا كت ك وأرمي !! الع ا زي غ ت ز   ب ب

  

ــــ !! قـــــو  ــــ مجنونــــة رســــ !!، بأمانــــھ عرف ــــ الغ ــــا  ــــد ثق ا و اكســــر

ــ  ي؟ أتم ي وشــكو ب عــذا ؟! مرتــاح يــا ســ بــك حــا فرحـان وســعيد 

عســـــــا  ـــــــد ونكـــــــون  ـــــــالش ن ســـــــوط وحاســـــــس بإنجـــــــاز جبـــــــار، و تكـــــــون م

ــــ ســــوط فرحــــان مرتــــاح أشــــك  س يــــال هللا علشــــان لعبــــھ فلتــــت منــــك، م

ارب. لك و   س
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ش الزمـــة،  فاصــل ونواصــل أحــداث القصـــة  دلــوق بقيــت وحشــة وملــ

ب  ـــي كمـــان ســــ ســـرعة زعلـــت،  وإ ــــ  صـــدق انـــك م ـــي  التانيـــة،  وفكر

ــ وقلــة  ــ خيب ــي،  ع ضــعف وأصــدق وأب عــدك،  ال يــا ســيدي،  مــش 

  ..حيل وضياعك م

  

ـــو روح يـــال وشـــوف حالـــك و  بھ ينـــول،  وأ ـــل لنصـــ ا تتعـــدل،  وال مســـ

ــــــــا،   ول بأيديــــــــھ زرع ــــــــ مــــــــن  ــــــــل ليــــــــھ بيعــــــــود لعميلــــــــھ ال زمـــــــن دوار وال

ـد،  عشـان عشـت يــوم  ـ يـوم مـا أ ومـتقلقش جامـدة وصـامدة وعمـري 

ام وفوقت  ثانية.   و

  

تك اســـــــمك  ســـــــ ــــــ الـــــــزاد واملايـــــــھ،  تـــــــك  دلــــــوق بقـــــــى العيـــــــب بيـــــــا وكر

ــــ مخبيـــــھ، وحياتــــك، وكالمــــك ب ن ال ــــ ــــر و نيــــھ، ايــــوه اظ قــــى عكــــس ا

ـــــ  لمـــــة عشـــــان تحمل ـــــ ال ـــــة، مســـــت م ـــــ قلبـــــك مدار ف بـــــال  ـــــ واع

ك.   عيو
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لـــھ بنـــات، وعـــادي  ـــ وأولـــع نـــار، صـــاحباتك وزميالتـــك  ي قاصـــدة أغ ـــأ

ره قلبــــــك وعنيــــــك  ــــــت، ومســــــ ــــــ أتجن ا مــــــش فارقــــــة وأنــــــا ال جـــــدا شــــــيف

دلة شغلك وحي تك، م س سكوتاتك ح عالوالنوم    ..قاتك 

  

ـــــ أنـــــت  ولة تـــــروح وعنيـــــك تـــــزوغ، ال يـــــا حبي ســـــ بك  ي أســـــ كنـــــت عـــــايز

ــائن متأنــث وإال  عــرف  ــ تــروغ، ومــش مســموح  ــ يــوم ع ــ  بتــا وا

ــ  ك بقل ــ ــ محـال يكــون لغ ـي بحبــك أنــت وا يتمرمــغ، أل ـ الوحــل 

مـــــا يكـــــون املـــــ ك م ـــــ ش غ ـــــ وأبـــــو أوالدي وملـــــ آل، مجـــــال، ده أنـــــت حبي

عدك ده محال. ب والروح ديما رايحھ والعمر ليك و   معاك ا
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ـــــ  ر ـــــ رحـــــت  ذيـــــة، مـــــا أنـــــا ال ـــــل  أنـــــا الغلطـــــان يـــــا قلـــــب ومتحمـــــل 

تھ  ــــت أوي حضـــــ لــــھ حنيــــھ، قر ــــت بقلــــب جامــــد متخيلــــة  برجليــــھ، جر

عة، ونز  ل أغانية، طرت معاه للسما السـا ب   تھ حب لنـا زرعنـا وتمن

ـــــــــ  يت لقيـــــــــت نف ــــــــ نـــــــــة، فجـــــــــأة  ن با شــــــــ ن إننـــــــــا عا رض فكــــــــر

س ال تخيلتھ. اية حلم أنا    وحدية، أتاري ا

  

ـــ  ـــي يرحم ـــ ر تم ـــھ، أداري دمـــو و او ـــ قاعـــد وحـــدي وســـط ح أدي

ــــ يطمنــــھ يضــــمھ  ــــ قل ــــ حــــد يحــــس بــــال بيــــھ، حــــد يطبطــــب ع رزق و

ي من ال  سية.ومن خوفھ ينجيھ، واه يا ر ل دي    مخ جوايا من 

 

ملـاظ مطعــم،  ب و ـ طبـق فضــة قـدمت لـك بالـد ـ ع ـت وقل منـا حن

قت قسوة ومرارة الظلم. ُ ت عشان توصلھ وال ح د عبت وال قاس   ال 
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ل  عارفـــة  يـــك مغرومـــة،  أســـتا ســـاطة وسالســـة ملـــك أديـــك و لقيتـــھ ب

يح لكـــ ـــ وقـــة، أنـــت بـــديت  ـــس م يتقـــال  ـــ يتقـــال و ـــ ال ن ن أنـــا 

وكة،  ـــ اللـــوع وال الـــدلع والســــ ش  ايـــة، منـــا واحـــدة ملـــ ـــب ا عـــن قر

ـــواجز  ــل كرامــة، وللســدود وا عــد ب نــك وأ ــ و ــد أحــط مــا بي الزم 

اعة. د  اب وأ سور    وا

  

كـــــدب، لكـــــن جفـــــاك  وســـــت مـــــش  تـــــك أغرمـــــت أ و تـــــك  تـــــك حب قر

لمتــــك كت ي بــــدل مــــا نقــــرب،  عــــد مالــــك ونكرانــــك ليــــا  تــــك لكــــن إ ــــ ن

ـــديت  ايـــة حنيــھ وطيبـــة و ـــت  ــ كت مــش عارفـــة شــايف تـــراب، أنـــت ال

ل مــش  ن والـروح ليــك، أســتا انـت ماليــة القلــب والعــ ــا  بأيـدك، مــع أ

عدك.   نكر لكن خالص قررت ع أ
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ة خيــال وحــب صــا  ــ شــو ب  ــك، ســ ــ مــا أكر ــ مــن غ ــو ينفــع تم

ــ غيابــك أبــيض مطرحــك، ينفــع  ي  تكــون وردة بيضــا لونــت ســواد حيــا

ـدى  ي، راجـل بجـد أ ـا ـ أ ن غطـى ع ـ أحفظـك، قلـب صـا حنـ برو

ي يرزق خ بال جاي. ي، أص وأد ر   ل ما أفتكر أنھ مر بحيا

  

ســـــــمحلك  ة، مـــــــش  ايـــــــا شـــــــو ســـــــمحلك، أنـــــــت اســـــــمع ركـــــــز و ومـــــــش 

اياتـــك، وال  ــ دفــاتر ح ـــ تحــول لقصــھ وروايــة محروقـــة   مــوجز أخبــار 

ـ وقلبـك؟ ب جرح  قل س انـھ بتوجـع !شرات أيامك، ع إيھ  ، وال إ

  وتتحس ملا تي  البال  ثانية.

  

جـــــد إيـــــاك تتخيـــــل أن  ـــــ أنـــــا كنـــــت ليـــــك إيـــــھ وأنـــــت ليـــــا إيـــــھ، و إيـــــاك ت

يل، مــش  ــ حياتـك لسـ ي مجنـون أو عـابر  ـأ ــ و ي ع ـ ـي لغ سـمح تح

ــاري وخيــا ن أف ــ ي عــبء ســمحلك  ــأ ي و ــ ــ لغ  بفكــرة شــكواك م

ـــــ أيــــام وراحـــــت  ـــــ ماضــــيك، وأ ــــ وأنـــــت كمــــان أ بعـــــد وا تقيــــل، 

ب. عبادة يا أغ حب م ولطيف    عمي وعميلك، والرب كر
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عيط، طب  ن، نتقل تزعل و ارحمنا وقول عايز إيھ، بنحن تقول يال يح

ا تحـن وتـروق كـده، يـا تـروح هللا إيھ عايز إيھ، حدد وإرسالك ع  بر، و

قـــك، مـــش ناقصـــة غلـــب، دي الـــدنيا مليانـــھ غالبـــة، وزى  ـــ طر لك  ســ

عمل راح أعمل، ور يال شطارتك.  ما 

  

ـــــــو عنــــــد وقلــــــة عقـــــــل  ــــــال ا ـــــــاك راح نتقــــــل، و تتقــــــل و ــــــنحن،  ــــــتحن 

ــق وأنــت  خــر، ده طر ــ  علش  ــ ــتمكن، وخليــك فــاكر أنــت بــديت، وم ب

تھ،  ـتالوع اخ ـنحن إحنـا كمـان،  ن فيھ، وحتحن  اك ووراك ماش وو

قنا خالص، ومفيناش روح للعب. عيد ز   يال 

  

نظـرات بـاردة،  مرايـة  رود و دوء و بھ،   طب قو حد يحب يجرح حب

لمـــة  ـــ  ـــ قـــول ح ـــ ســـنھ روح ليـــھ،  طيـــب انطـــق ع ـــاش وال ح إزاز مف

عبت بقيت  حة،  ده أنا قل خالص مجروح و   حيطھ،.  مر
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ــــــزوزة  يــــــة،  خايفــــــھ م ي بقــــــت وا ــــــوف وأســــــوار أمــــــا ــــــدود ا وصــــــلت 

ي  ــأ ت  ســ ــة،  و ــت لــبالد الغر ــ خــالص روحــت وتو ت انــك م وحســ

ل عظ  ي   . متحف اللوفر متعلق ع شماعة،موميا أو ح 

  

ي  ـــــ حيـــــا لمـــــة تحسســـــ بوجــــودك  ــــ  ــــي مـــــش عـــــايزة غ مشــــنوق مـــــع أ

ــــــ أليــــــ ــــــ غابــــــات وأشــــــواك بحنيــــــھ،  ترجع ع  ــــــ الضــــــا ي وح امي وســــــ

ل فيھ خايف مكسور متقوقع بخوف جوه روحھ. سرة،   زمن ال   ا
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ا، عواطــف وأحــالم  لم عشــا ــ مــش قــادر تــت ا،  ظلم ســب ــ  خــايف م

ــا،  ـة أعمال ي لبعيـد ولغر ــل مـا تقـرب تخـدك تــا ـل متجمـد،  وخيـال ال

ــــتم ميـــت مــــن جـــواك مخ ــــب م ـــا، م ــــ قر ي تلقي ــــ وقلقـــان مــــن تـــا

ا. رب خوف م ايا و ش و ع ب    وعايز بتفكر ل

  

ـا، محاصــراك  ق ـ طر ي  ياتـك غصــب تلقيـك مـن تــا ش  عـ بتقـاوم و

لـــــم  تــــوا  ن ـــــا، جمعكــــم يـــــوم و ــــ طـــــول وخــــدك ل شـــــوفھ ع ــــل مــــا ب و

ت و  ــ تناســ ت أو ح ســ ا، جيــت و ــد بأيــد خــر أ ــ  حاولــت جميــل و

ا، لكن ش معايا من غ   ..ع

  

عيـــدة لكـــن وســـطينا   ي  ـــا مـــن تـــا ـــادي، لقينا أدينـــا يـــا دوب بنقـــول يـــا 

ــون،  ھ كر ــ ــي أكــون  ــا، خــايف مـن إ ســابق أعمال انا  شـھ مشــار عا

ا. و مية وال لزوم يارب  م ملوش أي أ   غر
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ــــا لـــألرض ودانــــك،  وا ـــ  تدلـــدل  ــــ إنـــك بتحــــب و شـــك بإحسا ـــ   كت

شراسـة وعامـل سـبع برمبـھ و  تنكر وال ما تنكر باين  عيونـك،  بتقـاوح 

ي جبــار وال  ــ عمــل مف ــ بالســيف أل إيــھ بتواجــھ خوفــك،  وســاعات  عن

ي شمشون ودليلة مع نفسك   ..خط صعيد يخوا

  

يـــق وتحـــاول تحـــرق للــــدم وأل  ـــا تخـــبط ت ا ـــ و ـــ كالمـــك وتتغ ـــبط  ت

عـــرف وال  لـــھ منـــاظر  إيــھ مـــش قصـــدك،  فكرنـــا مـــش  ـــو  م وا ـــنف ـــ  ح

ــــــارب يطلــــــع  ــــــدى وفكــــــر و ســــــك ومشــــــاعرك،  أ ال بتــــــداري أحاس وأشــــــ

تك. خر بمص ومص ول و يصب   و    إحسا خاي ما 
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ــــي  ـــل يـــوم ليال عـــادي جـــدا،. شـــايف أنــــت إن عـــادي جـــدا، أعـــرف أنــــك 

ــا شــرع وقــانون  ســب ل ــا، كــالم مشــاعر بقــى حــق مك ــ ليــا معا ــل ال  ،

ش حنــان وال  ش كــالم مفـ ـي أنــا بـره حياتــك، مفـ ا وإ خـالص بقـى يخصــ

ــــل  لم ب املــــة حلـــوة تطيــــب القلـــب الغضــــوب، وعـــادي جــــدا،  تـــت ـــ م ح

ووووه. اب أو نقول أخوات يا    ساطة وعايز إننا نفضل 

  

نفجر من ك جرحـھ وظلمـھ ليـھ، مـش كفايـة  يجن وقل ب أقولھ إيھ 

ســامة ماليــة الــوش صــورتك يومــا ي آدم عنيــا، الء وإيــھ صــوره فــرح واب

ن، يبقـــى إيـــھ ممكــن تقـــو مســماي جـــوه كتـــاب  ن بالســـعادة منــور وعنــ

ن،  حياتـــــك يطلــــــع إيــــــھ، يـــــال بقــــــى كفايــــــة كــــــده، اســـــت ارســــــم لــــــك دمعتــــــ

، مــش ســالمو حكــيم الء ده ســالم  ـ وسـمع الســالم علــيكم بصــوت ج

قت ن، وارحمنا يارب من شر    .تال، سالمو عليكماملسلم

  

ش  ــ انــك مــوت خــالص،  وجنــازة مفــ ع يح كمــان ممكــن تقــول  ــ آه 

تــھ  ان ا ــ ت الســت الوالــدة وج ــ اللمــھ وصــو ف،  ح ا للمصــار تــوف

م أســــبوع يكــــون العــــزا راح  وا منـــوم وقــــدم ش،  أصــــل شــــر خـــت مفــــ و

م،   ن أيــــد رب كــــر ــــا تحــــب أكمــــل وال كفايــــة تقطيــــع مــــن جتــــھ بــــ أوانــــھ،  

م وقول يال يا رحيم.يصطف ا عبادة،  وأنت م و و   ي 
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ش وال علقـت رد فعـل  ـ مـن أي كـالم، سـكت مـرد انت اك صدم فيك 

تك ترســم دور مـــالك بــريء لســـھ  ش وســ بــارد، وملــا رجعـــت ســكت ملـــوم

رضـــــو ســـــكت وســـــاكتة مـــــش  ـــــق، و ـــــد ا م ا بتمثـــــل دور الرجـــــل الشـــــ

عــــــــدي مـــــــن عمــــــــري خـــــــوف منـــــــك وال ضــــــــعف، ال صـــــــدمة ب مـــــــا  جــــــــد، وم

فضل مصدومة.. حصل برضو    و

  

 ، ـــ خيـــا ء  ـــ شـــع مـــن أي تصـــور  ـــ أ ـــ م ـــان موقـــف اك أصـــل بجـــد، 

ــــــل  ل أوي كــــــده عنــــــدك، ب ــــــان ســــــ ــــــ  ولة جر ــــــل ســــــ ش إن ب متخيلــــــ

ـــــ دنيـــــا  ر، يـــــال وا ـــــ ب وم ـــــ مليـــــون ســـــ ســــاطة ليـــــھ عنـــــدك ألـــــف أو ح

خـــر  ول و ـــ  ـــا بيعـــدي، و ـــا مر ا حلو ـــ  بنعشـــ ظـــة  العمـــر يـــدوب 

ب. لھ قدر ونص ي و   ملكوت ر

  

ــ وضــيع  ظــة يــا قل ش ال ســاطة عــ ــل  عــارف انــك بتقــول لنفســك و

ة  ســـــرعة قـــــوام مـــــا شـــــو ـــــ أنـــــت كمـــــان، يـــــال  ـــــا إيـــــھ أظلـــــم أق وقـــــت، ف

ــــــــل كالمـــــــــك  ـــــــــب، أنكــــــــر  أنــــــــك حــــــــد غر ـــــــرب تجـــــــــري و ـ وتــــــــروح لبعيــــــــد، 

ء، وإن ح ــــــ ســــــك ومشــــــاعرك، قــــــول مــــــا حصــــــل مــــــن ده  صــــــلت أحاس

نھ قـــــول ده  ـــــ ســـــن ـــــب وأ ـــــ ا ، أ ـــــت ببجاحـــــة وأحلـــــف بضـــــم أث

شــوا الوقــت، وأعمــل  ظـة وع شــوا ال كـالم تضــيع وقــت، يـا جماعــة ع

ط.   نفسك عبيط يا حو

(©.O) ..(.O.©)  



- ١٥٠ - 

 

ي وطيبـــة وحنيـــھ  ، صـــفا ـــ ـــ وم ـــ مـــن نف ي و ـــي وحيـــا خـــدت براء

بـد ع ســما و ـ لسـا ت ، ط ــ ـانوا سـاندين قل ع  عمـري دول  نزلـت لســا

ــــــــــ عــــــــــايز حــــــــــب يفــــــــــوق الوصــــــــــف  ــــــــــواي قولــــــــــت  ــــــــــ و ، ح أرض مــــــــــوت

، مـــن  ـــان دم ســـم ـــھ  ي وأرتـــوي أتر ، مـــن بحـــور غرامـــي أشـــر وخـــدعت

.. د محب أقطفي وك مليون صنف وصنف وغدرت   ش

  

 ، ظلــــم عفـــــي فـــــوقت ـــــابوس و يت بنفســــك قولـــــت ده  ـــــ ـــــ  مــــن حل

ـــ  ـــ لبكـــرة أح ـــ وحل تك مـــن أم ــ لـــدن ، ارج عيـــد ســـرقت جـــاي مـــن 

ـدل بقسـوة أيـامي، وتقـو خـايف  ـ وتجـرح وت ستقوي ع قل ورو

ــ أحالمــي، لــو ده حــب يبقــى يــا رحمــن  ِ قــال إيــھ بتحــافظ ع ــ عنيــك بح

ــــب  ــــامي، حــــولت ملنــــافق ومخــــادع ل ــــ فــــوق مــــن أو يــــا رحــــيم ارحم

مت زمامي.   يمكن عليك أحافظ و

  

نيـھ و  ي بالرحمـة وا ــل ضـاع إيمـا ، خـدعت مـوت و ت ضـيعت ســ

ة  ، شـــو ــ بھ ورمت ي قطعــت ســ ي وجـــع ســرطا ــأ  ، ــ ــراءة ودعت فــرح و

ك تــــــــدوي قلبــــــــك وتكمــــــــل  ، مســـــــ ــــــــ ة جــــــــرح قتل ة وجــــــــع شـــــــو الـــــــم شــــــــو

ك خ كفيل. و بيا و ي  ، وحس ر عيد ع   بمشوارك 
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ــ ســ ايــة ماشــية ع ــا عمــر بدايــة و ايــة ل شــبة ــل ح ،. مــن عصــر ا

نـــــا  اي ش ح عـــــ ســـــرعة و ـــــ  ـــــ بن ً للنـــــار،. إحنـــــا ال رة وصـــــوال والـــــ

أننا عالم متفرد غ ال ش طول العمر نخلد ونأزل و نع   ..ل،. 

  

خــــــر،. وملــــــا  ول و ـــــ  ــــــ ادم  شــــــر عــــــد وحصـــــر،. ب ـــــ ال ن أننــــــا ع ناســـــ

م،. أن وليد مات لھ  عيط و   بتخلص 

  

ـ ده ـ دنيـا وماشـيھ ع ش أي جديـد يتقـال يـا حــرام،. إال  ا ــال ومفـ ا

  ، ــ ـا نفسـك والغ سـعد ب سـ وتخلــد بأعمـال  نـا كرمـك قـواك،    لـو ر

ب. عد املوت يا غر   ح 

  

غلـــب بقـــى عامـــل زي أمنـــا الغولـــة،  ال  ـــ زمـــن  هللا يرحمـــك يـــا رجولـــة،  

يبة ه،  وال لإلخوة عامل حساب وال    ..مرا ضم
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ـــــس رجـــــال لكـــــن وهللا ســـــاعات كمـــــان لبنـــــات،  الرجولـــــة  لرجولـــــة مـــــشا

عرفــــھ أو  ــــ  ـــل ال ــــ  خـــالق،  جدعنــــھ وخــــوف وحميـــھ ع صـــفات كمــــا 

لــــق،  مــــن أصــــغر واحــــد  ــــالق ل ديــــة مــــن ا ــــ وال عمــــرك شــــفتھ،   ح

  ألك فرد.

  

ـ زمـن صـار يتعيـب  مش سن لكن قيمة ووقار،  وهللا يرحمك يـا رجولـة 

،  موجودة أنا ع ي كت ـ بي ا ع ـا رب يـدم زمات،  و بان وقت  ارفة و

ــــ راحــــت منــــھ وال حاســــس،   اجـــة ل رحمنــــا مــــن شــــر ا عمــــھ،  و عبيـــدة 

أنھ طاووس منفوش،  وهللا يرحمك يا رجولة. ش بدماغھ طاير و   وعا
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ــــ مــــن أخ،  مــــش أخ  ة تي ة بجــــد ملــــا الضــــر ــــ انــــھ وصــــفعة جامــــدة كب إ

ــــس الء ده للــــروح تــــ ،  و ــــ امــــل بحيــــاة وتفك وأم ورفيــــق،  شــــقيق وكيــــان 

ـــ تحبـــھ الزم  ـــ بـــر،  وال ـــ الـــدنيا كـــده ديمـــا مـــش ثابتـــة ع ـــال يـــا رب،   و

ـــو  ــ مــا  نــا يرزقــك بحـــد مــن ك أنــك صــفر، وأســـوء حاجــة ر بك و ســ

ي لنفســـك انـــت،   ــم عنـــدك يصــبح مغـــرور،  يحسســك باالحتقـــار الــذا م

  الساكنة داخل جنباتك أنت.

  

ا حكمة ومعلومة للزمن، يمكـن تنفعـك أكيـد تنفعـك، ومـا خالص خد

، وال ملــا  ــ ـو يحب ، مــش شــرط ملـا أحــب حــد  ـ غـرك صــغري أو قلــة حيل

ــاب،  بـادل  ـب بحـد ن ـواه، وال ملـا  ـ  ـ أحبـھ وأمـوت  حـد يحب

تمام. تمام باال تم يبادلك    وال ح 

  

تمــــام، ونــــاس م ا عشــــقك وأنــــت مــــش طــــايق مــــ عيــــده عنــــك  ــــ نــــاس 

ــــــ  ــــــ وال تحب ــــــاه، مـــــش أحبــــــك تحب ــــــب ملن ـــــ ا تبعـــــدك وأنــــــت دايــــــب 

ء  ـ ـاش ضـابط ل ـ الـدنيا كـده مل اك،  نـا اشـ أحبك أو ح يكـون ب

ــ جــذب أو تنــافر مـــا  ــس الوحيـــد القــادر ع ــو  ــا،  دي قلــوب بأبــد خالق

نا ع حبك أنت وطاعتك طول الوجود. ت قلو ارب ث ن القلوب، و   ب

O.©).(.) .O.©)  



- ١٥٤ - 

  

  

  

  

  

انــھ مليــون ديــة وديــة،  ــ لــو م ســاس ح ــو  ــ رده،  يــا بحــر أخــذت حبي

ـــــــ  ـــــــ ليــــــھ أو ـــــــب خافيــــــھ ع ن موجاتـــــــك عــــــن حب جبــــــت مركـــــــب أدور بــــــ

ن موجــك،  ــ أغــوص بــ ــة، أنــا ال أقــدر أشــق جوفــك، وال ح ـي حور تفكر

، قـو  ـ ـ حبي ـ  ، مـا بـاله وهللا راحـة، يـا بحـر ن ـ ي ترد  حبي أوعد

ـــاه حياتـــك مـــا تخـــا  ـــ و ي ديتـــھ، وع ـــا تـــھ  ـــن أســـري خب بـــك ر حب

ي.  غدري وال قسو
  

ش  بك وقـــدرك، عــــ ـــ بنصـــ ـــ ار ـــ أو قـــول لقل ـــ حبي عـــت  يـــا بحـــر أ

ت  ، وراه مشـــ ـــت ســـراب خيـــا و تـــك، عشــقت و وتــوه وســـط زحـــام دن

ـــ  ـــت  بـــك وأرضـــك وخالنـــك، تو تـــك وحب ت دن ســـ ي،  ـــ ثـــوا ـــت  وتو

نك  نك وحن .سن ائن خيا ت وعشقت    و
  

ـــــ  ـــــ وا ش وارتـــــاح وخليـــــك كب بك وقـــــدرك يـــــا قلـــــب، عـــــ ـــــ بنصـــــ ار

قـــدرك حـــاول تكـــون  ـــ دنيـــا تتعـــاش و ي  ـــوى مـــن تـــا جراحــك، حـــب وأ

بك وقــدرك  ـ بنصــ ، ار ــ ، قــول لروحـك ونفســك ارتـا وع ـ را

تعدي.   وا أيام و
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ن جــــوه الــــن ــــھ ماليــــھ القلــــب، حــــزن دفــــ ه وتو ــــ بطــــھ واه مــــن ح فس، 

معشـــقھ بـــالروح، دايـــرة نـــار خنقـــھ العقـــل، كســـر خـــواطر،  كســـر قلـــوب، 

ــــ  ــــ نفســــك، محــــدش يحميــــك غ ك اكســــر ضــــيع، وخــــاف ع ــــ ــــ غ ــــد 

ي،  ــــــرب، راوغ الوع، برضـــــــو ترجــــــع تـــــــا ــــــ روحـــــــك، اجــــــري ا نفســــــك، اح

ش. ع تك و تك و   لتو
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ــت عمـــل مــش م بـــك يتصــل و ــل واحـــد أصــعب إحســاس حب م،  عشـــان 

صـــعب تحـــس إنـــك وال حاجـــة،  وأنـــھ حـــب  قـــة لوحـــدة،   الزم يكمــل طر

ــــــ نفســــــك فجــــــأة بــــــره  ك،  تال ــــــ ــــــ أحالمــــــك مــــــع غ ك،  وتال ــــــ وأتجــــــوز غ

ة،   شــــــر خ ال ــــــ تــــــار ــــــ جملــــــة  يــــــاة،  بــــــره أحالمــــــك طموحاتــــــك،  وأغ ا

ك. تجوز غ   بحبك لكن 

  

صـوت عـا انــھ عـادي، منـا أ ـل و علـن لل ش عـادي  عـودت أفـارق وأعــ

ة دمـوع، لكـن ديمـا برجـع  ة زعـل شـو عب شو ة  من غ ما أموت، شو

ـــب  ـــ حب ، مـــن شـــر حاســـد أو عـــزول أو ح ـــ ـــ قل ـــ  ـــ لـــھ يح ـــي وأد لر

  مش محافظ وال ناوي يصون، ما أصلھ عادي.

  

ــــــ أي ثانيــــــة أمــــــوت يبقــــــى ليــــــھ العــــــذاب ال دنيــــــا  ديمــــــا فــــــاكره أن ممكــــــن 

شر ينفع ل وال  ـي ستا ـم ر لـھ عـادي، وامل ي يوم القيامة، يبقى إيـھ  و

.   يكون ع را
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ـــــــن الء،  ِ ل الزعـــــــل عليـــــــھ وم ســـــــتا ايـــــــة مـــــــش بتكـــــــون  عـــــــد الفـــــــراق ا

ــــا بيكـــــون  ـــــزن والب ن ملـــــك القلــــب والـــــروح، الن الزعــــل وا ايــــة مــــ ا

لة إننـــا بنحـــب أوي لدرجـــة تملكـــھ  ـــ املشـــ م، مـــا  ـــ نفســـنا مـــش علـــ ع

فـــارق ســـواء برضـــا أو غصـــب نمـــوت مـــن جـــوه أوي، وقـــدام للـــروح، وملـــا ي

ــــنفس أنــــا،  ــــ ب يق زف ــــو شــــ ــــا ا نــــاك و نــــا و ن نتحــــرك  شــــ الــــدنيا عا

ـــــــ معـــــــاه لكـــــــن لألســـــــف،  جســـــــ عنـــــــھ  عشـــــــقھ أوي،  رو بحبـــــــھ أوي،  

  عيد، وده قدر مش اختيار.
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قيقـــة أرحـــم،  وجـــ ـــ بالصـــد وأنـــا متخيـــل أن ا ھ اليـــوم رغـــم جرحـــت كت

ـــان مــــالك  عـــد مـــا  ـــب  ،  حب ـــ ي بقا ـــ ظنـــو ـــور و الوصـــل بقيـــت م

 الديب تحول.

  

ن البنــــات  عبـــت مــــن البحلقـــة واللــــف والـــدوران، مـــن التــــدقيق بـــ معـــاه 

عــــد يمكــــن  ن، أو يمكــــن تكــــون دي، قــــررت أ ــــا العــــ ــــ عل لتكــــون دي ال

ق مسدود. خر وصلنا لطر ي أحبھ لكن   دي، وأرجع تا   أ

  

شــرح لنثـاير بــالطول والعـرض،  يــدوب سـ ـ مكســور،  متفتـت وم ب قل

،  أجمــد  ــ عــب ونــزف وال حــد قالــھ مالــك يــا حبي ــا أصــغر مــن نملــھ،   ف

انــا وده رب  ـك و رك سـاندك وحميـك،  وإيـاك تضـعف وتـأن ر ـ ضـ أنـا 

  قلوب.
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ـ الصـميم أنصـاب  ت،   شـ ـ ت اه من قلب ال با منھ روح تحـب وال ح

غ ــ و ـ ارحم ـب واه يـا حبي ن ا ـ انــھ،   ـ م بـاوة أتحـددت إقامتـھ 

، منتـــــا خـــــالص  ـــــ ـــــ ملـــــا أشـــــوف صـــــورتك أقـــــول حبي عـبــــت، عـــــايزة أ

ت أنا وقل  البعد نتعذب وال فارق عندك حد. رت، س   عدت و

  

، وال أحبـھ أفكـر  ل ال  بال ، واعمل  خالص قررت أكون  حا

، ألف مليون مرة قب ـارده قـررت أكـون مثـا ، مـن ال ل ما اغ لھ مـوا

ـــــ  ـــــن ال ِ عبـــــت م ، منـــــا خـــــالص  ـــــ بـــــرج عـــــا وعـــــا لكـــــن برضـــــو أكـــــون 

. ل ما جرا  ووصل إليھ مآ يا غا ، ومن    حص
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ـــــا ملســـــھ رايقـــــھ، داوي  ـــــا ترحـــــل، و ، قول ـــــ ـــــ رو رو ، و يــــا تـــــوه تـــــو

، ده القلــب  ــ عــب  والعقــل ســرح، وليــھ يــا عقولنــا مضــيعانا وســط أني

انـا وسـط  ن، مغر ـ أدمـ ن، خنقانـا جـوه الب نـ ن ا انا ب ن، متو السن

ن. ن س وا ا ا أننا غابة مات ف ن،  عاب  ديابا و

  

ــ يقــول آه،   ــ عــارف،  أقولــھ ظــالم وقا ــ أقولــھ بحبــك يقــول  ده حبي

ــــــ الء، اف عــــــت يقــــــول  ِ ــــــ ان مــــــش بمزجنــــــا نحــــــب أقولــــــھ غــــــادر أنــــــت و

  ونكرة،  نتعذب أو نجرح.

  

ــــ  ء مــــش بأيــــدينا،  محــــدش فينــــا غلــــط أن ــــ ــــ  يبقـــى ليــــھ نتحاســــب ع

لھ ظروف بك،  و ب وأنا حب   .حب
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قلبـك  عقلـك و ن،  طب فكرت  ش منھ أتن ب وزن مف فاكر نفسك حب

ـــــــت  و ن،  طــــــب ســـــــألت وعرفــــــت  ــــــت مـــــــ وعرفــــــت يـــــــا ســــــيدنا رحـــــــت حب

ــــ غــــر  ــــت  لك وخلينــــا كــــده وطب ســــ ن،  روح يــــا ســــيدي هللا  ــــ تنــــ ام ان

ـــــــــ مـــــــــع  نقـــــــــول إيـــــــــھ خليــــــــك ما ــــــــس  ن،  صـــــــــعبان وهللا علينـــــــــا  ســــــــاكت

دوع   ن..ا

  

نعملــــــھ  ـــــ  ـــــل ال الــــــك مـــــش عـــــارف تنطــــــق  ي  شـــــ تعـــــذب تتـــــألم و ب

ــــ  ــــ  ــــل ال ــــ أقــــرب وأقولــــك  ــــان نف ن،   نــــدعيلك وأنــــت قــــول يــــال أمــــ

ــس أخـاف تطلــع مـن النــوع ا ـ  انــة نف ن،  تقـول دي غ ــابي لرجالـة ا

ـل  ا لل عـد سـ و ـك  ن،  يال يا سيدنا ر ا شايلھ كت وسن وحقودة وم

ن. ل حن رزقك هللا ب   ع خ و
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ــــت  و ــــت و ايــــة غلــــط قــــو ورد عليــــا، ليــــھ حب حاجــــة غلط...بدايــــة و

ـــــ ـــــب وصـــــلت بيـــــا، و ايـــــة بحـــــور ا ، ول ...  وعشـــــقت ليـــــا خـــــر تقـــــو

قنـــا  ـــ عنيـــا، طر أســـف صـــدقي صـــعب عليـــا، منـــنفعش لـــبعض يـــا 

ــ إيــھ  ، أ ــ ــ ا ســاطة عــادي يــا قل تقــو ب ــر وآســيھ، و أتقســم ل

، حسـن طباعـك  ـ ، حنيـھ قلبـك ورزانتـك وأقـول قا ـ ل نا م يا  ف

. و   وجوابك مع 

  

، مــــــن ســــــما ونجــــــوم الغــــــرا ــــــب وصــــــلت ســــــور الــــــود وا م طــــــب ليــــــھ.. 

، معــــــاك ملســــــت بــــــالط الــــــذل  ــــــي مالكــــــك وحياتــــــك حسســــــت ، إ ســــــقت

ــــــ  بك كت ســــــ عبـــــت  عــــــت،  ت ورحـــــت و ســـــاطة ســــــ ي، وعــــــادي ب ـــــوا

ونت عليك خونت ت    ..وسكت، س

  

ــ أقولــھ إيــھ  ــ قل م ، ف ــ أتنــازل ســب ــ ع ــ أتخ طــب أقــول إيــھ لنف

ــرب مــ ســكت و ، مـا  ــ م ســفھ رد عليــا ف ن اعملـھ إيــھ، ممكــن احرقـھ ا

. ل واج ديت ثق بال  ، وف ترمي ، بالش ألبار ا   عي
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 ..   خوفت

ش اختـــار  ، معـــرف ـــ ـــ وهللا نف ـــ آه ح ، نف ـــ ي نف ا ـــ ـــ أ مـــن أ

ولة  ســـــ  ، ــــــ خـــــر قا ــــــ  ي و ، غـــــدار أنــــــا ــــــ ـــــ بنف ي حبي ضــــــيع ســــــ

ري وحني ، يا ق   ..ونا

  

تـــو  ن  ن وأخـــدين وال لفـــ ي، لفـــ ـــ وجنـــو ي، مـــش عارفـــة.. اه يـــا عق دو

، ليــــھ لألخـــــر  ــــوت وعشـــــقت ــــ  ت ي، حب ــــ أمـــــان وســــط جنـــــو أوصــــل ل

. ساطة رمت ، ودلوق ب   عبت وخدت

  ليـــــــــھ... با عليك رد عليا ليھ.
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:   حبي يا ما نف تي تقو

ي ي مغرور و فخور بتم سما ب بي   حب

ساوى  ي  ي الثانية معا ي رضا   عمري وسعاد

ي ي ومال نكر من كيا غ متملك مش  ي و   أنا

ي سمتك وعطر مسا دي    عص وغضوب لكن 

ي ف وخداع تمال   مست براءة ومشاعر من غ ز

ي ة سرقا ي مش سراب وح ام يم حيا ي ال   تكو

ا تجملك ايج ثائر بلوحة سر   أال عواطفنا بحر 

ي تصب وتضمي يأم حنيھ تحتوي عمري املتبا    و

شو دني ساحرة تضمك   ارف راياتك وقيدي شمو 

  محتاجك ب وأرض وأكون لك سند  الشدة أح حياتك

ي       وا ي أكون نا  ش ي وأو  ك قر   مغارة ع بابا وك
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ت حل ألقارنھ ملا ي  كت ا   يتحقق بقبول ر

ا ترعب مفزعة وخنقت    لمة تفاصيل جوا

ي ا ده حل وأما   س ف يومي أحقق

  ..بحلم

  بتفاؤل وقناديل الليل القمر يضوي يال

ي  ت بحلم براجل حنون حقا   أي ب

م أما  ش معا ت وولد أفرح وأع   ب

  ..بحلم

فرحوا ليل أيامي مل و   بجيل شايل ا

ي بدنيا رايقھ نض   يفھ مدينھ فاضلة ف حيا

ا بدقة جوه قل  ي رسمو   أفالطون والفارا

  ..بحلم

شھ ومتفائلة    برو طليقة  رحاب هللا عا

  نف سارحة ف حب وخ والدنيا ماشية 

ت هللا وق رسولھ    بحلم أسافر وأزور ب
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  ..بحلم

كة  الفرح وال   با لبالدي وأ و

ا حرة أبيھ مش    ينھ أشوف

انة    بالقيد ف أسوار عتيقة مذلولة م

  ..بحلم

  سياسة بدون استغالل تم قلوب وعقول الناس 

س  عامل وأخالق وأحاس   حب وصفاء ور  

ن بكيان محروس  ش   شباب أطفال وكبار متعا

  ..بحلم

ل  ساع ال   وا ومايھ نضيفھ وأرا خضرا 

لھ من غ الذل ن ال أ    بالغلبان واملسك

عليم مدروس ومن زي الفل    بمدارس 

  ..بحلم

  بدنيا معاشة ال عذاب أو ح جور 

نا ع أرض العمر    عدل جنھ رضوان ر

  جواز سفري مصري فخر ونور 
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:   شر ور
ع  -رسائل "يا أنت.. أنا"  شر والتوز   .٢٠١٤دار ليان لل

عد -قصصية "روح وجسد"ة عو جمم شر والتوز جمة وال   .٢٠١٤ ار أكد لل

رنان" رواية  ع دار  –"ش شر والتوز   .٢٠١٥غراب لل

ماعية:   شاركت  الكتب ا
ا -"سكر بنات"    .٢٠١٤وس دار بوك 

ع  -"فراشات عاشقة"  شر والتوز   .٢٠١٤دار أكد لل

غة  ة" دار النا سائية  القصة القص ية ال   .٢٠١٤" املوسوعة العر

ي: و   شر الك
ي-٢٠١٤"إليك أنت"  نصوص و لك شر    .حروف منثورة لل

http://en.calameo.com/books/0024396627c81ca26d06d 

ياة"  يات "ليل وا ي- ٢٠١٤ن و لك شر    .حروف منثورة لل

http://en.calameo.com/books/0024396622c92763514c8 

شر  -٢٠١٤" لمات" خواطر يعص الكتب لل و   .لك

http://book-

juice.com/books/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A

A/#.U_SigSPrfqU.facebook 

ي -٢٠١٤" يھ" خواطر و لك شر    .عص الكتب لل

http://book-juice.com/?p=8179 
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https://www.facebook.com/Enjy.A.Metawea 

http://Enjymetawea.blogspot.com 
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