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 " إْعــــــــَثاء "

 

 رُ عُ شْ أَ  فَ يْ ي كَ نِ تْ مَ لَّ ي عَ ي التِّ ـــــمِّ  أُ ىلَ إِ 

ُ عَ أُ  فَ يْ ي كَ نِ مَ لَّ ي عَ ي الذِّ ـــبِ أَ وَ   هِ بِ  رُ عُ شْ  أَ امَّ عَ  ربِّ

ي ــدِّ وفَ  ،إِىلَ جَ رُ ي الــحُ نـِ ثَ رَ نْ أَوِ  مَ

 دٍ رِّ مَ ـــتَ مُ  لِّ كُ لِ أَيْضاً  ةَ حَ وْ اللَّ  اتِهِ هَ ي دِ هْ أُ 
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 اْلَفْصــُل اَألوَُّل

  فْ ــيرِ اخلَ  هُ نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ  ،مُ طَّ حَ تَ تَ  ةُ ــبَ شَ اخلَ وَ  الٌ زَ لْ زِ  هُ نَّ إِ  صُ قُ رْ نَ  الَ  نُ حْ نَ 
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 . : َخِريِفي ُكلُُّهالَفْصُل اَألوَُّل
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 ضـــغْ طَّ ال ِش خَ اَ ظْ طُ  ئُ خَ اصِ رَ 
 

 
 وَ  زُ فِ قْ تَ  ةً ارَ تَ  ،ةبَ شَ اخلَ  قَ وْ فَ  صٍ اقِ ل رَ كْ شَ بِ  ضُ كُ رْ تَ  اةُ تَ الفَ  كَ لْ تِ  تْ انَ كَ 

َ املَ  ةَ بَ شَ خَ  نَّ أَ كَ وَ  ،طُ قُ سْ  تَ رَ خْ أُ  ةً ارَ تَ  َ  تْ مَ طِّ حُ  دْ قَ  حِ رسْ  الَ ا وَ امً متَ

َ  تْ انَ كَ  ،صِ قْ لرَّ لِ  حُ لُ صْ تَ   نَّ أَ كَ  ضِ رْ  األَ ىلَ ا عَ هَ عِ ابِ صَ أَ  افَ رَ طْ أَ  كُ رِّ حتُ

رُ  تَنَاثَ اجَ يَ جَ  و ...انُ ـــــالبيَ  اتِ وتَ نُ  تِ ااكَ حَ ملُِ  طْ قَ فَ  ،ةيَّ ضِ رْ  األَ ىلَ عَ الزُّ

َ األَ  تْ انَ كَ  - ا لَ ــمجْ  ـ إِطْالَقً

ت كَ  تَدَ َ األَ  نَ مِ  رياً ثِ ارْ ْ لِ  ،دِ وَ سْ األَ  نَ مِ  ئاً يْ شَ وَ  رِ محْ ُ أَ  دُ كَّ أَ تَ تَ  ةٍ هَ ربُ  امَ هنَّ

 دْ قَ فَ  عُ تِ مْ تَ سْ ا تَ هنَّ أَ  دَ ــن بَ كِ لَ ، ةِ وَ سْ القَ  نَ مِ  انِ صَ لَ خْ تَ سْ مُ  انِ نَ وْ لَ 

ْ  ودَ جُ وُ  تْ يَ سِ نَ  ْ  ورٍ هُ مجُ ي ودِ جُ وُ  تْ يَّ سِ نَ  ضاً يْ أَ وَ  نيَ يِّ نِ قَ تِ  لٍ امَّ عُ  ،ةٍ نَ وجلَ

 انَ أَ 

 ـ لضَّ فَ ا املُ هَ بُ اتِ كَ ـ 

 هْ دَ اوِ عَ تُ  الَ  نْ أَ  تْ مَ سَ اقْ وَ  يلٍ وِ طَ  نٍ مَ زَ  ذُ نْ مُ  صَ قْ ت الرَّ لَ زَ تَ اعْ 
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َ أَ  تْ مَ سَ قْ أَ  َ هَ عِ ابِ صَ أَ  فِ اَ رَ طْ أَ  ىلَ عَ  لَ يَ امَ تَ تَ  نْ ا لَ هنَّ  هْ صَ اقِ رَ تُ  نْ لَ  ،داً دَّ ا جمُ

إِنَّ  ،لِ يْ لَّ ال فُ صَ تَ نْ مُ  قَّ دُ  يَ امَ ينَ حِ  إِالَّ   َ فَ  ىيقَ وسِ املُ  عَ مَ  يدَ اعِ وَ ا مَ هلَ

تَ تَ  َ يَ  خَ يفِ  مُ سِ رْ َ املَ  ةُ بَ شَ ا خَ اهلِ  يبَ اذِ كَ أَ  نْ مِ  عُ نَ صْ تَ وَ  ،حِ رسْ

 ةيقَ قِ حَ …ةٍ ريَ ثِ كَ 

َ أَ  بٍ وْ ثَ بِ  اءُ ضَ يْ بَ   دْ وَ سْ أَ  يٍّ وِ رَ فَ  احٍ شَ وِ وَ  رٍ محْ

ْ تَ ا حَ هَ وقِ رُ عُ  اءَ مَ دِ  بُ هِ لْ تُ ى وَ يقَ وسِ املُ  دُ انِ عَ تُ   دْ مَ ى جتَ

ٍ  عُ تِ مْ تَ سْ تَ وَ  اجَ جَ الزُّ وَ  اكَ وَ شْ األَ  وسُ دُ تَ   اعْ يقَ اإلِ  ةَ سَ ائِ يَ  ،بِاألَملَ

يَى، مْ سِ تَ بْ تَ ي وَ كِ بْ تَ  ْ ْ وَ  حتَ ْ تَ حتَ
َ  فُ لْ أَ  هِ لِ اخِ دَ ي بِ الذِّ  كُ الَ املَ  ،رضِ

 اعْ رصِ

 دّْ  اخلَ ىلَ عَ  ةٍ دَ ارِ بَ  ةٍ عَ مْ دَ  بِ الَّ إِ  ظُ قِ يْ تَ سْ  تَ الَ ا وَ هَ ريِ كِ فْ تَ بِ  ةً حَ ارِ سَ 

َ ا قَ بْ لَ  النَّ وْ م لِ تُ فِ يقَ  وَ الوِ سَ ادَ ةُ  فَ ارَ قَ تْ هَ ا بَ عِ يدً ا عَ نْ  اليَ دِ   تُ عَ انِ قُ  وِ سَ ادَ هتَ

ِ كِ  ةِ لَ اتَ قَ مُ ي بِ فِ تَ كْ تَ   َ  وَ الً يْ ا لَ هَ ائِ يَ ربْ  ااحً بَ ا صَ هَ ريِ مِ ضَ  ةِ بَ اطَ خمُ

َ أَ  هُ تْ دَ عَ وَ  ايدُ زِ يَ ا سَ ذَ هَ  نَّ أَ  وْ لَ وَ  مَ قِ تَ نْ ى تَ تَّ ي حَ فِ تَ كْ تَ  نْ ا لَ هنَّ  ااحً رَ جِ  هَ

 صْ قُ رْ تَ  رِ دْ البَ  ءِ وْ  ضَ ىلَ عَ  ،لٍ يْ لَّ ال فِ صَ تَ نْ  مُ يفِ  اءٌ رَ قْ شَ  

 سْ بُ يْ تَ  نْ أَ  تْ كَ شَ وْ أَ ا هَ ودُ رُ وُ وَ  اتِ بَ يْ اخلَ  تْ ادَ تَ اعْ  اءٌ رَ قْ شَ 
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تُ  تَدَ  ليْ لَّ ال فِ صَ تَ نْ  مُ يفِ  ،اهَ تِ فَ رْ غُ  ةِ ذَ افِ نَ  نْ ا مِ هَ بُ اقِ رَ أُ  رَ هَ السَّ  اعْ

َ بَ  لُ يَ امَ تَ تَ  ْ ي بِ فِ تَ كْ تَ وَ  انٍ رَ دْ جُ  عِ بَ رْ أَ  نيْ  "ريْ خَ ا بِ نَ أَ  مْ ـــعَ نَ " يدِ دِ رتَ

ِ خْ أَ  ْ أَ تَ تَ  لِ يْ لَّ ال فِ صَ تَ نْ مُ  ةَ صَ اقِ رَ  نَّ أَ  مْ هيِ ربِ  ملَّ

ِ خْ أَ  َ أَ  مْ هيِ ربِ  مْ لَ قْ أَ تَ تَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  انِ زَ حْ األَ  ةِ عَ لْ  قَ ىلَ ي إِ مِ تَ نْ  تَ ا الَ هنَّ

ِ خْ أَ  طْ قَ فَ   يكِ ذِ ؤْ يُ  نْ ملَِ  نيَ نِ حَ نْ تَ  كِ تَ بَ اقَ رَ مُ  تُ لْ لِ مَ  ،اــمَ  ئاً يْ شَ  هيمْ ربِ

ِ خْ أَ  ُ يتِ آ امَ بَّ رُ  كِ تِ ازَ نَ  جَ  يفِ يصِ قُ ارْ وَ  تُ لْ عَ  فَ الَّ إِ وَ  هيمْ ربِ  يكِ زِّ عَ  ألِ

يْلْ  فِ اللَّ نْتَصَ ةَ مُ اقِصَ ا رَ  …يَ
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  ئطَّ ةَ ا�َ  اةُ اَ شَ 
 

 

َ أَ  الُ قَ يُ  َ أَ  تْ نَّ ا ظَ هنَّ ْ هنَّ  ااحً وَّ نُ  صُ قُ رْ تَ  نيَ اطِ يَ شَّ ال تْ أَ رَ وَ  مْ لُ ا حتَ

ا  عُ تِ مْ تَ سْ أَ ا سَ هَ سِ فْ  نَ يفِ  تْ الَ قَ  َذَ   ااحً بَ صَ  ظَ قِ يْ تَ سْ أَ  نْ أَ  لَ بْ قَ هبِ

ِ أَ ي سَ دِ سَ جَ وَ  رْ وِّ صَ املُ ا وَ ريَ امِ الكَ  ا وَ نَ أَ  ّ  ذُ ختَّ ِ  ةَ يَّ سِ جِ رْ النَّ  يلِ   ةنَّ  جَ يفِ  اً يبهلَ

َ  لِّ كُ  فِ الَ  غِ ىلَ عَ  تْ انَ ا كَ هَ نْ ا مِ بً اضِ غَ  انَ كَ  بُّ الرَّ    ةلَّ جمَ

َ خْ أَ  َ أَ  ةَ افَ حَ ت الصَّ ربَ   رْ اطِ املَ  اءِ تَ الشِّ  امِ يَّ أَ  رِّ حَ  أَ ا يفِ صً خْ ت شَ بَّ حَ ا أَ هنَّ

 ْ ْ  دٌ حَ ي أَ كِ بْ يَ  ملَ ْ  ملَ   .. رْ ادِ غَ مُ  يعُ مِ اجلَ  لمَّ هَ  عاً بْ طَ وَ  ، متَ هيَ

  ةيَّ الِ تَ يسْ رِ ا الكْ هَ سِ أْ  كَ يفِ  ةِ رَ مْ اخلَ  اتُ رَ طَ قَ  تْ تَ اوَ فَ تَ 

  ةيَّ فِ سَ لْ وفَ يكُ بسِ  اءَ يَ شْ أَ بِ  رُ مْ األَ  قَ لَّ عَ  تَ امَ ينَ حِ ،ة رَ اهَ ظَ تَ ا املُ بً انِ جَ  تْ حَّ نَ تَ 

  فْ الَ  الغِ ىلَ عَ  حَ بِ صْ تُ ، لِ يَّ وِ ثَ نْ ا األُ هَ فَ عْ ضُ  تْ لَّ غَ تَ سْ ا

َ أَ بِ  تْ مَ لِ ا عَ هَ لَ اخِ دَ  نْ كِ لَ وَ    فْ الَ  خِ ىلَ ة عَ اعَ جَ الشَّ وَ  يَّ ا هِ هنَّ
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َ  الَ  تِ نْ أا: هَ ريُ مِ ضَ  ْ  يَّ أ لُ عَ فْ تَ ة سَ انَ بَ جَ  تِ ؟ أنْ نيْ افِ ختَ ى قَ لْ تَ لِ  ءٍ يشَ

  ..مْ امَ تِ هْ اال

، تَ نْ  أَ الَ  ا وَ نَ  أَ الَ  لْ احِ الرّ  اكَ ا ذَ نَ بَ صَ تَ غْ ا دْ قَ ، لَ قْ حَ  كَ عَ : مَ يّ هِ 

نْ  قُّ حِ تسْ نَ  تِامَ   االئْ

  يلِ يَ ى حِ سَ قْ أَ  الً مِ عْ تَ سْ ي مُ نِ عَ اجَ ضَ  

ِ كِ  عَ اجَ ضَ وَ    سْ مْ األَ  وةِ سْ قَ ي، بِ ائِ يَ ربْ

  يمِ يَ ى سِ قَ رْ أَ  تْ عَ اجَ  ضَ يتِ يزَ رٍ غَ 

 ..  سْ مْ الشَّ بِ  رَ مَ ا القَ نَ أَ  تُ لْ دَ بْ وأَ 
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  اءْ ــــــــــــبَ رَ غُ 
 

 

ِ البَ  نِ أْ شَ بِ  يٍّ ائِ ضَ فَ  نٍ ائِ كَ ا لِ كً حِ ضْ و مُ دُ بْ يَ  دْ ا قَ مَ  لُ وَّ أَ   مْ هُ تُ يقَ رِ طَ  وَّ هُ  رشَ

 ...اءْ بَ رَ الغُ  يفِ نِ صْ  تَ يفِ 

 ...مْ هُ فُ رِ عْ  نَ الَ  نْ مَ  مْ هُ  اءُ بَ رَ الغُ  ةٍ يَّ لِ وَّ أَ  ةٍ رَ كْ فِ كَ 

 ؟اءْ بَ رَ الغُ  نَ مِ  ريَ ثِ الكَ  فُ رِ عْ ا نَ اذَ ملَِ  ذاً إٍ 

َ  لْ ؟ هَ اءْ بَ رَ  الغُ إىلَ  رَ ظَ النَّ  بُ نَّ جَ تَ ا نَ اذَ ملَِ وَ   ؟مْ هُ فُ رِ عْ ا نَ نَ نَّ ألِ

ْ  مٍ وْ  يَ ا يفِ نَ يْ قَ لتَ اا نَ اتِ يَ رَ كْ ذِ  يفِ صِ  رَ يفِ    رْ طِ ممُ

 فَ لَ تَ خْ ا نْ كِ لَ وَ  اتِ يَ رَ كْ الذِّ وَ  تِ الَّ ظَ املِ وَ  اتِ ازَ فَّ القُ  سَ فْ نَ  نَاكْ رَ اشَ تَ 

 رْ طْ العِ 

َ عَ  تُ ثْ حَ س بَ مْ أَ  ةِ لَ يْ  لَ يفِ  ْ ال مَ قَ  األَ ىلَ عَ  وْ ا أَ هَ دِ سَ جَ  يلِ اصِ فَ تَ  لِّ كُ  ربْ  ملَ

 ْ َ دَ يَ  هِ فِ ختُ  اهيْ
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َ بَ  ةْ يَّ فِ ة اخلَ امَ الشَّ  نَ مِ   شِ مَ  النَّ ن إىلَ يْ ذَ خِ الفَ  وبِ دُ  نُ ر إىلَ دْ الصَّ  نيْ

ْ  يِّ فِ اخلَ   اهَ يْ نَ يْ عَ  تَ حتَ

َ أَ  نْ مِ  ِّ املَ  يذِ بِ النَّ  سِ أْ  كَ ىلَ ا إِ هَ اهِ فَ  شِ ىلَ ا إِ هَ اهِ فَ شِ  رِ محْ
 اهَ لَ بَّ ي قَ الذِّ  ايسِ

ِ  ةِ شَ رِ فْ أَ  نْ مِ   اهَ لَ بْ ا قَ نَ أَ  هُ تُ يْ دَ تَ ي ارْ  الذِّ ييصِ مِ  قَ ىلَ ا إِ تهَ قْ انَ ي عَ ي التِّ يرِ رسَ

ِ نَ كْ ارَ شَ س تَ مْ أَ  ةِ لَ يْ  لَ يفِ  نْ  امَ هُ نَ يْ ا بَ مَ وَ  ةَ ادَ سَ الوِ وَ  يرَ ا الرسَّ  يسِ نْ رَ فَ  يذٍ بِ نَ  مِ

ِ لَ مْ ثَ  مِ عَ طْ املَ  نْ ا مِ نَ دْ عُ  نْ أَ  دَ عْ بَ   يفِ  يٍّ فِ لْ خَ  دٍ عَ قْ  مَ ا يفِ نَ ضَ عْ بَ  لُ بِّ قَ نُ  نيْ

يسِ   تَاكْ

َ  اقٌ رَ وْ ا أَ نَ اتِ يَ رَ كْ ذِ  يفِ صِ  رَ يفِ   َ اهَ دَ حْ إِ  تُ لَ محَ ا نَ دُ عِ وْ مَ  هُ نَّ أَّ  دَ جِ ا ألِ

 لْ وَّ األَ 

َ أَ  تِ نْ كُ  مَ وْ يَ  بُ حَ وَ  ةِ اعَ  القَ ى يفِ ثَ نْ أُ  لَ مجْ ْ  كِ سْ َ  ملَ  ةِ اقَ نَ  األَ ي يفِ نِ ياكِ حيُ

  لْ جُ رَ 

َ ى األَ قَ بْ تَ سَ  ةُ ينَ عِ اللَّ  اتُ ايَ دَ البِ  كَ لْ تِ  ،ةِ ابَ رَ غَ لْ ا لَ يَ    اقً الَ طْ إِ  لَ مجْ

 ااقً بَ طِ  ةِ غَ  اللُّ ا يفِ نَ ؤُ امَ سْ ى أَ قَ بْ تَ سَ  إِجيَابٌ  وْ بٌ أَ لْ سَ  تِ نُ أَ ا وَ نَ أَ وَ 
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ِ  ةِ شَ رِ فْ  أَ ىلَ عَ  كِ تَ حَ ائِ رَ  تِ كْ رَ س تَ مْ أَ  ةِ لَ يْ  لَ يفِ    ييصِ مِ قَ ي وَ يرِ رسَ

َ أَ ي وَ يذِ بِ نَ  ةِ ورَ ارُ  قَ ىلَ عَ  كِ تِ امَ صَ بَ  تِ كْ رَ تَ وَ    يسِ أْ  كَ ىلَ عَ  كِ اهِ فَ شِ  رَ محْ

َّ ة يفِ يَّ لِ اخِ الدَّ  كِ ابَ يَ ثِ وَ  ْ …يامِ  محَ ْ خْ  أَ الَّ ري هَ ثِ الكَ  ضِ مْ يَ  ملَ  نْ ي مَ نِ تِ ربَ

 اءْ جَ  نْ مَ وَ  لَ حَ رَ 

 يفِ صِ  رَ يفِ  الُ قَ يُ  فَ يْ كَ فَ  ،ادً يِّ ا جَ نَ ادِ سَ جْ ا أَ ايَ بَ خَ  فُ رِ عْ ا نَ نَ نَّ أَ  كُ حِ ضْ املُ 

 اءبَ رَ ا غُ نَ نَّ ا أَ نَ اتِ يَ رَ كْ ذِ 
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 جسث 
 

 

 كِ بُّ حِ و: أُ هُ -

 .كَ بُّ حِ أُ ا سَ مَ  اً موْ ي: يَ هِ -

 ا.ذً إِ  اءِ قَ ىل اللِّ و: إِ هُ -

ْ  قُّ حِ تَ سْ يَ  ِ ا عَ يفً نِ صْ تَ وَ  ،ةً يَّ الِ مَ  ة ًزَ ائِ جَ  يعِ مَ تَ جمُ  ...اتْ قَ الَ  العَ ا يفِ يّ املَ

ْ يفِ  لِ هْ السَّ  نَ مِ  ِ قْ تَ  نْ ي أَ عِ مَ تَ  جمُ  حُ افِ صَ تُ  تَ نْ أَ فَ  ،ادِ سَ جْ األَ  نَ مِ  بَ رتَ

 ريثِ الكَ  عُ اجِ تُضَ وَ  يلَ لِ القَ  لُ بِّ تُقَ  رَ اآلخَ  ضَ عْ البَ  قُ انِ عَ تُ وَ  ضَ عْ البَ 

ِ  ،انَ ادِ سَ جْ أَ  ودُ دُ ي حُ هِ تَ نْ تَ  نَ يْ أَ  نْ كِ لَ وَ   نيِ  حِ ي يفِ دِ سَ جَ  نَ سْ ملََ  نَّ هُ يعُ مجَ

 ...يبِ لْ قَ  سِ ملَْ  نْ عَ  نَ زْ جِ عَ 

 اينً طِ  الُ زَ  تَ الَ  ادَ سَ جْ األَ  نَّ .. أَ وينِ عُ نِ قْ أَ 

َ  نْ ي أَ اعِ  دَ وا ؟ الَ لُ عَ فْ  تَ .. الَ ونرُ دْ تَ أَ  وْ أَ   اينً قِ يَ  ادُ دَ زْ أَ  دْ قَ وا فَ لُ اوِ حتُ

ُ تَ نْ تَ  ةً يَّ قِ رَ ا وَ ادً سَ جْ  أَ رَ  أَ ينِّ أَ 
 ضْ رْ  األَ ىلَ عَ  رشِ
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َ طُ  رْ طَ املَ ى بِ شَ الَ تَ ا تَ دّ جِ  ةً يفَ عِ ضَ   ضْ رْ العَ  هَ ابَ ا شَ وهلُ

 شْ اهلَ  ةِ دَّ شِ  نْ ا مِ هَ لَ اخِ دَ  اءُ مَ الدِّ  كَ لْ تِ  رُ جِ فَ نْ تَ  ادُ كَ تَ 

َ كَ مَ  ادٌ سَ جْ أَ  ،كُ رَّ حَ تَ تَ  الَ  ادٌ سَ جْ أَ   شْ عْ  النَّ ا يفِ اهنُ

ُ غَ تَ تَ  فَ يْ كَ  يبٌ رِ غَ   ادْ وَ املَ  ةُ يَّ وجِ ولُ يُ يزْ فِ  ريَّ

َ الَ كِ  مَّ ثَ  ةٌ ورَ صُ  مَّ ثُ  ةٌ ايَ كَ  حِ الً أوَّ   ادْ مَ ا رَ مهُ

 الً حْ ا وَ هَ لَ عَ جْ تَ لِ  ةً يلَ فِ كَ  تْ انَ كَ  وعٍ مُ دُ  عُ ضْ بِ  ،ةٌ يَّ ينِ طِ  ادٌ سَ جْ أَ 

ا ذَ هَ  سَ اليْ  ،ةيَّ صِ خْ شَ  حَ الِ صَ ملَِ  ينِ الدِّ  لُ الَ غْ تِ سْ ا..  ةٌ يَّ ينِ دِ  ارٌ ذَ عْ أَ 

 ؟الً هْ جَ 

 وَ دْ العَ  اتِهِ ا هَ مَ ا وَ اهَ رَ أَ  ا الَ نَ أَ  مْ كُ ادُ سَ جْ أَ  نَ يْ أَ 

 ةدَ وْ العَ  انَ وَ أَ  مُ لَ عْ يَ  دَ حَ  أَ الَ فَ  مْ كُ ورُ بُ وا قُ رُ فِ حْ ا

  



~ 17 ~ 

 غضْ اخِ ــــــــفَ تَ 
 

 

َ سَ  بٍ اتِ كَ كَ  ْ  لِّ كُ  فَ لْ خَ  لَ امَ  اجلَ رتَ  ... يلْ اصِ فَ التَّ بِ  قُ لَّ عَ تَ تَ سَ  ،ءيشَ

ْ البَ  بُ لَ غْ ا أَ اهَ رَ  يَ ي الَ التِّ  اءَ يَ شْ األَ  قُ شَ عْ تَ سَ   رِ دِّ خَ مُ بِ  رُ عُ شْ تَ سَ  ،رشَ

 يلْ اصِ فَ التَّ 

َ بَ    لِ امَ اجلَ بِ  اعِ يَ الضَّ  وَ  فِ وْ اخلَ  ورُ عُ شُ  جُ زِ تَ مْ يَ سَ  اءْ رَ مْ احلَ  كَ اتِ يَّ رَ كُ  نيْ

 ىلَ عَ  ظُ افِ حَ تُ سَ  وَ  اءَ يَ شْ األَ  مُ هَ فْ  تَ الَ  كَ نَّ أَ  كَ بُ جِ عْ يُ سَ  ،صْ اقِ الرَّ 

 وْ أَ  يهِ فِ  ثِ حْ  البَ يفِ  قَ رِ غْ تَ سْ تَ  نْ لَ  هْ افِ شَ تِ كْ الِ  ضَ كُ رْ تَ  نْ لَ  ،وضِ مُ الغُ 

 .هْ يلِ اصِ فَ تَ  لِ امَ جَ بِ  هُ لُ مّ أَ تَ تَ سَ  طْ قَ فَ  لْ بَ  هْ ادِ سَ فْ إِ 

 سْ لِ جْ أَ  وَ  ةٍ وتَ نُ لِ  ةٍ وتَ نُ  نْ مِ  زُ فِ قْ أَ  مِ جْ احلَ  ريِ غِ ا صَ نَ أَ كَ … يلٌ اصِ فَ تَ 

ُ كْ و يَ انُ بيَ  ارِ تَ وْ أَ  قَ وْ فَ   امً جْ  حَ ينِ ربُ

 سْ جِ رْ نَ  ةِ رَ هْ  زَ يفِ  يقٍ حِ رَ  ةِ بَّ  حَ ىلَ عَ  قٍ لْ تَ سْ ا مُ نَ أَ كَ  …يلٌ اصِ فَ تَ 

 امً وْ  يَ اينِ كَ مَ  ريِ يِ غْ  تَ يفِ  بُ غَ رْ  أَ الَ وَ 
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 ةرَ مْ اخلَ  سِ أْ  كَ يفِ  ةٍ رَ طْ قَ  رِ خِ آكَ  يلٌ اصِ فَ تَ 

 ةرَ هْ السّ  رِ  آخِ ا يفِ يدً حِ وَ  اً قاشِ عَ  يبُ صِ ي تُ التِّ  ةِ ذَ كاللَّ 

ُ قً اشِ عَ  تْ قَ شِ ي عَ التِّ  هِ تِ وقَ شُ عْ مَ  اجِ وَ زَ  ةِ رَ هْ سَ   رَ خْ ا ألِ

ُ مَ "  ة وكْ ربْ رَ ذْ ا العَ  "يَ

َ النَّ  ريِ يِ غْ تَ  ارِ تَ سِ  فَ لْ ا خَ ملًَ ي أَ فِ خْ يُ ا لِ هَ قَ اشِ عَ  تْ كَ رَ تَ وَ   ةربْ

 اسْ ملَْ األَ بِ  عٍ صَّ رَ مُ  يٍّ بِ هَ ذَ  مٍ اتَ خَ وَ  ضٍ يَ بْ أَ  انٍ تَ سْ فُ  يلُ اصِ فَ تَ 

 كُ لِ مْ يَ  وّ هُ  لِّ قَ  األَ ىلَ عَ  مْ كُ يْ لَ  عَ الَ  ،اهَ قَ رَ حْ أَ ا فَ هَ لَ مَّ أَ تَ  رٍ وَّ صُ  يلُ اصِ فَ تَ 

 اسْ ا نَ يَ  ا اآلنَ ادً مَ رَ 

 يبِ نَ جْ أَ  اتٍ يَ رَ كْ ذِ  ولُ طُ سْ ا أُ هَ لَّ تَ حْ ا دْ ا قَ نَ اتِ يَ رَ كْ ذِ  ةِ ينَ دِ مَ  يلُ اصِ فَ تَ 

ْ وَ  َ ي بَ نِّ عَ  ثَ حْ البَ  لُ اصِ وَ تُ  انِ يَ سْ النِّ  ةُ طَ رشُ  انمَ الزَّ  امِ كَ رُ  نيْ

ْ  لٌ جُ ي رَ نِ نّ ي؟ أَ بِ نْ ا ذَ ذَ هَ أَ  ِ السَّ  قِّ حَ بِ  رْ دَ ا قَ يَ  يّ قِ رشَ  ينِ بْ جِ ء أَ امَ

ِ بَ ضْ قُ  فَ لْ خَ  تُّ مِ  نْ إِ  كْ ريُ مِ ضَ  كِ بَ نِّ يَ  نْ لَ أَ   بِاألَآلمْ  امً عَ فْ مُ  مْ اهنِ

 امْ نَ أَ  نْ أَ  تُ ضْ فَ رَ  وْ أَ  لَ كْ األَ  تُ ضْ فَ رَ  نْ إِ  قْ فِ شْ تُ  نْ لَ .. أَ  قْ فِ شْ تُ  نْ لَ أَ 
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ّ عَ  قْ فِ شْ .. أَ  وكْ جُ رْ .. أَ  قْ فِ شْ تُ  نْ لَ أَ   هُ بْ قِّ لَ وَ  فْ ائِ زَ  ورٍ عُ شُ بِ  طْ قَ فَ  يلَ

 انْ مَ األَ بِ 
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 ئ علَ ــــــــــطُ غْ صَ 
 

 

 .. ئْ ارِ القَ  مِ الَ حْ أَ كَ  تَ سَ يْ لَ  بِ اتِ الكَ  مُ الَ حْ ى أَ تَّ حَ 

 .. يبْ هِ رَ  وضٌ مُ غُ 

 انَ لِ زِ نْ  مَ ا يفِ نَ تُ يْ أَ ي رَ تِ ولَ لُ يْ  قَ يفِ 

َ  كِ تُ سْ بَ لْ ي أَ تِ ولَ لُ يْ  قَ يفِ   ةنَّ حِ  كِ لَ  تُ عْ ضَ وَ ا وَ بً وْ ا وثَ ارً مخِ

 انَ جْ وَّ زَ ي تَ تِ ولَ لُ يْ  قَ ا .. يفِ نَ جْ وّ زَ تَ وَ 

 انَ جْ وّ زَ تَ  امٍ تَ خِ وَ  مٍ تْ خَ وَ  مٍ اتَ خَ بِ 

 دْ حَ  أَ ي الَ نِ بْ ا نْ كِ لَ  كْ هُ بِ شْ  يُ يالً لِ قَ ي وَ نِ هُ بِ شْ ي يُ نِ بْ ا

َ  سَ يْ لَ  َ  طْ قَ ن فَ كِ لَ  ا وَ نً بْ ا كُ لِ مْ  أَ ي الَ نِ نَّ ألِ ْ  كِ نَّ ألِ  دْ عْ بَ  هِ يْ رَ تَ  ملَ

 لْ يْ اللَّ  فِ صَ تَ نْ مُ  دَ عْ بَ  جُ رُ خْ نَ  يَّ هِ ا وَ نَ ي أَ تِ ولَ لُ يْ  قَ يفِ 

 يشِ مْ نَ ج لِ رُ خْ نَ ا وَ نَ اتِ ازَ فَّ قُ ا وَ نَ اتِ عَ بَّ قَ  رُ مِ تَ عْ نَ 

 لْ يْ ذَ  هِ يْ دَ يب لَ رِ غَ  صٌ خْ شَ  رَ هَ ة ظَ رَّ مَ  رُ كُ ذْ أَ 
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َ ض وَ كُ رْ ه تَ يْ لَ إِ  تْ بَ هَ ذَ فَ   يشِ فْ تُ  هِ نِ ذُ  أُ يفِ  تْ سَ مهَ

 ىامَ دَ ا القُ هَ ائِ قَ دِ صْ أَ  دُ حَ ه أَ نَّ أَ  تْ الَ قَ وَ  يلّ إِ  تْ ادَ عَ 

َ ا فَ نَ أَ  تُ بْ ضِ غَ  َ يَ  ،انَ أَ  يتُ كِ بَ ا فَ نَ ا أَ هَ تُ بْ رضَ  اامَ درَ  نْ ا مِ ا هلَ

 انَ يْ قَ التَ  فَ يْ ة كَ ينَ عِ ي اللَّ تِ لَ يِّ خَ ـمُ ا لَ يَ  ،يتِ ولَ لُ يْ  قَ يفِ  انَ ا كَ ذَ هَ  لُّ كُ 

 اينً قِ ا يَ نَ جْ وَّ زَ تَ  نْ كِ لَ ا وَ هَ فُ رِ عْ  أَ  الَ الً صْ  أَ ينّ أَ  تُ دْ جَ وَ فَ  تُ ظْ قَ يْ تَ اسْ 
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 أحغاء جمغطئ
 

 
امتزاج املايض واحلارض  ،تداخل عاملني يف نفس الوقت

اختالق ذكريات مستقبلية لتحدث  ،واملستقبل يف ثواين واحدة

 اآلن...

وعصيان  ،تناقض الزمان واملكان ،ضياعٌ حدثَ غدا يوم أمس

 رقاص الساعة للوقت ومجاد.

 ال تزال اآلن عىل ثيايب ،مجيلة كرائحتها أمس أشياء

كتلك القلوب الورقية التي صنعتها بيدهيا ألضعها أنا اليوم يف 

 كتايب

 فأصبحت جزءا من لغتنا اليومية ،كلغة طريفة اختلقناها لنمزح

 أشياء مجيلة كأنت وأنا عرب شهور مضت اآلن بطريقة مستقبلية

 تذوقهاأال أزال الت أخرية حدثت األسبوع املايض وكقب
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 أشياء مجيلة كلمسات قديمة ال نزال نشعر بدفء حروقها

 يف أي زمن أنا ويف أي زمن أنت ملاذا تبدو األمور عتيقة

 هال اتفقنا عىل نفس اليوم سأقبل حتى بنفس الدقيقة

 ؟ ال أنا فقط منتيش لكن بامذا؟هل ما أسمعه موسيقى

كطفل بريء أنا أخفيها حتت  ،بجامل األحالم التي أراك فيها

 الوسادة

 كيشء مىض يف القديم الذي سأشهده اآلن

ماذا عن كل يشء الذي يذكرين بك كيف سأجتنبه أو أنه فات 

 األوان

 تائه يف عوامل كثرية وأنا هنا أمامكِ 

 دا عاملكِ ما عيل فعله ألستوطن جمدّ  ،ال أدري

 يبدو كل يشء مجيال وغامضا من هنا لكن

 وال يروقني هذا الضياع الداكن ،من جسدكأشتاق ألكثر 
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 ئ ـــــغَّ ئِ طْ صَ  ئٌ ــــــبَ عْ ظَ 
 

 

ُ تَ   وَ وَ القِ  ةَ رَ ائِ ى خَ فَ شْ  املَ يفِ  ضُ كُ رْ ا تَ هَ تُ يْ أَ رَ  ين ؟ وِ اهين رَ وِ  " خُ رصْ

َ دَ اعَ سَ  ملُِ ينِ دَّ ا شَ مَ  مُ لَ عْ أَ  الَ  "؟ اهرَ   ... تْ لْ عَ ي فَ نِ نّ كِ لَ ا وَ هتِ

 .. اءْ املَ  نَ  مِ يالً لِ ا قَ هَ تُ يْ قَ سَ 

 اءْ مَ ا دِ هَ يْ لَ عَ  اءُ قَ رْ زَ  تٌ الَ دَ بَ 

 اءْ دَ رِ وَ  اتٍ ازَ فَّ قُ بِ  مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ نُ صَ حْ أَ  دْ قَ لَ 

 ه كام مل تره قبال كان نائامتْ أَ رَ 

 عرب زجاج بارد وضعت عليه أناملها أمال

ق وصدرها يشق أمامي فورا  صدره شُ

 إبراذي غرزوا يف جسده إبرا وحبيبها ذاك ال

 كيف للواو و التاء بعد امليم سألتني

 أن تقرتب منه لتأخذه مني
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 هت بفلسطني كانت صامدةمل تكٌ تبكي فقد تشبّ 

ولكن أسفا مل يطل األمر حتى أصبحت كل األجهزة املوصولة 

 بحبيبها صامتة

 "..يربا يربا والو"هم من قتلوا حبيبها وهي تردد  ،خرج رئيسهم

 هو عند اهللا اآلن عىل جسده فقط يمكنك أن تلقي نظرة قالوا

 رحل ومات ،طا لهكل ما خطّ 

 واج أصبحت اآلن شهادة وفاةوشهادة الزّ 

 سبب املوت؟ أبوها ظن أهنا تستحق أفضل رجل

 وال أحد غريها اآلن يعلم أن أفضل رجل قد أتاه األجل

 ومات  ،بنوبة قلبية ومات ...
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 وسعد برغؤئ
 

 

كنت أطلب من والدي أشياء  ،كنت جمرد فتى ال يدري حينام

 كثرية

ومل يقل يوما يل أنه لن يفعل رغم أنه مل حيرض الكثري من األلعاب 

 التي طلبتها

إال أنه كان يعد بأنه سيفعل كان األمر موحشا كيف أنه يعطيني 

حتى فقدت ثقتي بوعوده ومل  ،يشءالذلك األمل ألمتسك بال

 أعد أطلب شيئا .

 لكن اهللا مل ينتظر حتى أرزق بابن ألفهم...

دت أن أشرتي ففي جولة يف اخلارج قابلت أطفاال صغارا تعوّ 

.. هلم احللو 
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وعدهتم أن أشرتي هلم  ،يف مرحلة ال أملك فيها غري هذا الكتاب

 "قلب اللوز"

فعلهم كانت كعاصفة يف صدري كياين  ةإن مل يتعاركوا.. ردّ 

 د.. هنا فهمت؛خرج لربهة عن جسدي ثم عا

 هبا أن بعض الوعود مل ختلق ليويف

 بل فقط لتكون خيط أمل رفيع

 فقط لتكون جرسا آمن مزيف لنحتمي هبا

 ربام الوفاء بالوعود أمر يصعب عىل اجلميع

 لكن ماذا عن الوعود التي وجب تنفيذها

 مثال وعدها هي عىل أن تبقى بجانبي ملاذا أراها وباء

 أعلم ربام حتى هي وعدتني بأشياء ال متلكها ال

ربام عيل أن أفهم من هذا أن اإليفاء بالوعود أمر يتطلب الكثري 

 من الوالء
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 ا�سرتغئ 
 

 

 ارفعوا الستار يا سادة -

 من ذاك ؟ -

 إنه هو أليس كذلك ؟ -

 .نعم إنه هو . -

 ه مل جيد طريقةه يمثل يف حني أنّ اعتقدوا أنّ 

 أمام البرش بدون أن يزعجوه إلخراج مكنوناته

 ث لغة طليقةة ويتحدّ كان يرصخ بشدّ 

 بالطبع إن فعل هذا يف اخلارج سجنا سيزجونه

 أذكر .. بعدد اجلمهور الكبري ذرف دموعا

 ق قميصه وراح يركض فوق اخلشبة ذهابا ورجوعامزّ 

 جنونه عىل خشبة املرسح يا رجال جنّ 
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هذا الفتى جييد كاتب السيناريو هيمس يف أذن مرسحي آخر 

 سرتجالاال

 ال زال يتحدث عن األمل واالنتقام

 دمة والظلم والظالمعن الدهشة والصّ 

 ثَ فأحدث حديثا بني املتحدثنيحتدّ 

: لقد وقع حادث.. أين؟ فوق اخلشبة مع عامل الصيانة يقول

 ذلك املسكني

 لقد جرح نفسه والدماء متلئ املكان إنه مقهور

 يشاء مادام يمتع اجلمهورال عليك أتركه يفعل ما 

قوا لألمل والدمار بحجة أن هذا الشاب وينزل الستار ليصفّ 

 موهوب

هنيئا يل فكل ما تبقى هو  ،أخرج ألتلقى كأس مخر وباقة ورود

 تلك الندوب
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 دصائص لطثطش 10
 

 

  معه هي ختونك ان قبل دقائق عرش

  باجللدة اجللدة تتالمس نأ قبل دقائق عرش

  احلب يف تقع نأ قبل دقائق وعرشة دمعة تسقط نأ قبل

 الذي املطعم يف معه موعد يف اللعينة أن عرش قبل علمت لو ماذا 

  فيه تعمل

 ربام بيشء لتستبدله غالبا آنذاك العمل لترتك كنت انك تعتقد أال

  سيفيد كان ملزاجك

 شخص فيها منزلك يف غرفة دقائق عرش قبل رأيت لو ماذا

 غريب

 حدأ يلقبك فال اجلنون لتجنبك كفيلة كانت فقط دقائق عرش

  باملريض
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  تبكي هاتفه من مكتكلّ  أن قبل للخلف دقائق عرش للهول يا

 معها كان هذا اسمعت الرمادية مشاعرك تملّ  اهنا ختربك نأ قبل

  احبكِ  مهس حينام ضحكت

 الرصيف ذاك يف الشيطانة بك تصطدم ان قبل دقائقعرش 

  سيادتك من وتعتذر

 ابتسامك فرتة طوال درست خطتها ان حني يف دتتعمّ  مل هناإ

  حليازتك طختطّ  كانت

 هدية اهنا ننتظ صوفية قبعة املشعوذة حتيك نأ قبل دقائقعرش  

  انت لك

 هل يرتدهيا أخر شخصا لتجد املقهى تقصد نأ قبل دقائقعرش 

 هنتأ من نفسك مأ هانتكأ من هي

  حولك العامل تدمر ال بان كفيلة كانت دقائق بعرش للوراء عودة

 ذاك ان لو يتفتمنّ  اآلن رأيتني دقائق عرش قبل ،سعيد ميالد عيد

  هلك الشخص
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 لتهومثّ  السيناريو كتبت خمرجة بامتياز هوليودية " القمرة رساقة"

 بنجاح

 بعض نأ وتناسيت ميعاد الف من مجلأ الصدف نأ ننتظ

  نجاة خمارج حتتوي ال الصدف

  السمو صاحب اغتيال قبل دقائقعرش  

  اجلنود نحر سبب طروادة حصان يصبح أن قبل دقائقعرش 

  السموم تلك ناأ تناولأ نأ قبل ،فقطعرش 

 ألموت كنت ما فقط عرشا عدت لو

 مجاهلا فقدت هناأ خربهاأو صباحا غدا قاتلتك عني يف قحدّ 

 مسأ

  اهلمس كثرة من تبكي واالرض أنت كحتبّ  السامء نأو

 خترج نأ يفرتض مل ألنه ،مامكأ األخرية نفاسهاأ تلفظ راقبها

  كعائق تكون نأ يفرتض مل صالنّ  عن نتأ
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 منك الشيطانة عتتوقّ  ال ما افعلو ثانية كل السن يف تتقدم راقبها

  دقائق عرش يف

  مادياتوالرّ  األلوان عمى ،بالرسطان تصاب نأ قبل دقائقعرش 

 خملوقات مثلهم ،للشيطان عبدا تصبح نأ قبل دقائقعرش 

  املاديات

  مقبول هذا الراحة بعض لتطلب املوت احضان بني ارمتي

 ما الذي ضخم العامل مساحة من داخلك ما كل عن ماذا لكن

 تقول نأ يمكن

  الرتدد عىل تتعود ال للتطبيق واحدة ودقيقة للتفكري تسعٌ 

  دوالتودّ  البكاء يف بارعون فقط هم ،للعيش خيلقوا مل اجلبناء

 .. املعركة وسط يضاأ والدك تنادي ال

 مرحلة يف وشبله يقاتل اجلميع ير نأ فهيرشّ  لن قائمة احلرب

  التمدد
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  الحقا نفسك واسجن داخلك اللعينة اقتل

  نافقا خيال قل رأيتها اموكلّ  ،ماتت اهنا يف قصدّ 

  نجاستك رهّ طَ  كواكبك تسقط نأ من دقائق عرش قبل خربكأ

 دعوة تلقيت الذهاب عيلّ  ،يستمع مل حدثته دقائق عرش قبل

  جنازتك حلضور مستقبلية
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 أصظسئ التجن 
 

 

ألنه إن كان حزينا فلن  ،ال تسأل شخصا أبدا عن سبب حزنه

العيون  ،فقط تأمل عيناه ،جترأ عىل أن تسأل خوفا عىل دموعك

 حمرتفة واشيه

 .احلزين أوىل باحلزن منكم يا سادة .. -

 يف طرائف البرش كرة األرض حزينة

 ملاذا؟ أعدك أنكم لن جتدوا أسباب مقنعة لو فتحتم اخلزينة لكن

 هاتعار أن حيزنك احلب واخليانة وما شاهبهام يف الرتّ 

عار أن تشعر بأنك ناقص فقط ألنك فقري املال وتلك 

 اخلزعبالت

 تك أمامكسأحزن معك إن تالشت صحّ 

 سأبكي إن مل جتد من يعطيك كدمائك



~ 36 ~ 

 سأرصخ إن فقدت ميتا رحل

 إن أعدمك البرش ظلام لن أخجل وسأكتب

 جرب اجلوع يف بلد غريب

 جرب املبيت خارجا عىل دفئ اجلليد

 ب أن ترمي الرتاب عىل قرب حبيبجرّ 

 ب أن تعاين مرضا قاتال والدعاء دوائك الوحيدجرّ 

عوا احلزن يا ناس ،ب أن متوت حيافقط جرّ   ال تدَ

 اخجلوا من أنفسكم فأضلع احلزين مل يشفق عليها الفأس

 ه مجيل حينام يرتسمُ نعم احلزن بشع ولكنّ 

 ثم بعدها احزنوا ،عىل األقل استحقوا احلزن أوال
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 1 ا�تاضمئ
 

 

ملف قضية وميزان عدالة  ،قضبان حديدية ،أغالل فوالذية

 ذهبي صدئ ..

 نادوا بإسمي وقفت فرفعت رأيس فمشيت

 التحقت بقسمي والكالب خلفي نبحوا فام خشيت

 دخلت فرأيت من دون كل البرش أمي

 شعرت أنني أميْ  الربيءثوا بمصطلحات غريبة أنا حتدّ 

 م يا حماميقاضِ يرصخ هدوء يف املحكمة تكلّ 

 أين العدل أال يمكن أن أدافع عن نفيس فأنا أملك أقالمي

 قال أصمت عليك اللعنة يا متهم ملاذا قتلته؟

 ؟ أجبني أنت أوال سيادتك ما شأنك ملاذا تدخلتملاذا قتلتُه

 قال أغلق فمك أنا هنا من يطرح األسئلة ال أنت
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 حسنا سيدي إذا اسألني عن من قتلت ال ملا قتلت

 قال من؟ قلت نفيس فام شأنكم يف ما أحرقت وما تركت

 أنا أعرتف بجريمتي قتلت نفيس ألنني استحققت املوت

ي عليكم اللومفلتقوموا بالقصاص وتعدموا جسد  ي أنا لن ألقِ

 ما هذه املهزلة التي تدعوهنا عدال يا قوم؟

 ن أن أحدا فيكم يستطيع النومظأنتم مثريون للشفقة ال أ

 أهذا ما ختربون به ضمريكم ليغض برصه أنكم عدالةٌ اليوم ؟

 

 –تم تأجيل اجللسة  -
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  2ا�تاضمئ 
 

 

  -استئناف اجللسة-

  انا القاتل واملقتول رسً أامتتم حروفا وأذكر حماسني 

  رفع رأسك يا حرشة اعرتف وافرغ عنك محالاالقايض رصخ 

  أنا لن أدفع أكثر ،لك سيدي اكم دفعو

 ل كم تطلب األمر لتبيع العدالة للبرش؟اءأنا فقط أتس

 جنة يقتادين لزنزانة انفرادية العفنهو حارس السّ  ها

  تبا لك اعتدت االمر يف غرفتي. أنا لست خائفا

  ي لن أخلق من بعدي قوماد يف جدرانكم ولكنّ سأكتب املتمرّ 

 د يعود يوماولكنهم سيقولون يا ليت املتمرّ  ادولن يتمرّ 

 صالأصوات اللعنة ملا قتلت نفسك أنتي االيوم األول يف زنز
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ية حال ربام قتل أرصخ كنتم ستقتلونني عىل أقوم كمجنون وأ

  نفيس كان مصال

  الثاين مل أعشق تاء التأنيث يوما هكذا ال تظلموين جمددا اليوم

تزوج أأحتدث عن احلرية اللعينة هه أرأيت أمي أخربتك أين لن 

 يب جداألن أجعل 

  اليوم الثالث .. تزورين أمي .. يا ما راين جمروح؟ 

 .. حتبش حتدثني فالواقع وتروح جتاوبش ما مي ماأ

جدران تضيق يب ال خمرج بل فقط  4صابني بني أحرب املجانني 

  دخلم

 يف ذاك املكان أو أنه موجود و لكنه فقط ال يتدخل ال ربّ 

  مت شيئا ما املوت جريمة قذرةمخس سنني الحقا .. تعلّ  

  ك كن حذراال متت صديقي حارب لتبقى حيا .. ألجل أمّ 

  سنة الحقا ومل يطلق رساحي بعد .. أحاول الوصول للرب  20
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نا أولكن يبدو أن النهاية اقرتبت فهذا السجن الذي يسجنني 

 مني فقط قد امتأل
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 ضغاع
 

 

 ، بني سيئ وجيد ضائعبني مجيل وبشع

 يلتهم كل ما ترغب به نفسه، وال يزال جائع

  ليست نريانه هي السبب فهو مل يعتد أن حيطب

  رسع من احلطبأ، يعلم انه يلتهب االحرتاقاة وليس من هوّ 

  منطقيةالفلسفته يف احلياة تعاند املنطق وحتاكي ال

  ال يدرك بعقله وال بحواسه يمقت األشكال، واملوضوعية

  الضياع بني سطور غريبة حترض هي فيفقد وعيه

 والتاليش رفقة حروف تصبح حبيبته تسهر معه ليله

م أهل يوصف الضياع؟ أنا ال أفكر يا رونيه فهل أنا موجود حقا 

  شاعةإأهنا 

  أكتب ألقنع ما بداخيل، وما بداخيل بارع بإقناعي بطباعه
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  دري، وال أعلم وال فكرة لديأجهل، وال أ

 ضائع وال حيلة يل ال يف رأيس وال بني يدي

  قائد أنا، والناس أصبحت سخيفة بعضهم

  ضائع أنا ولكن أبدا لن أكون مثلهم

  القاع لكم، والقمة هلم وأنا خارج مربعكم

 ربعكم الإهو من معاريف أألغوين.. فأنا ال 

  يثون بعضكم عنّ أراكم كالب يف منامي تنبحون يا من حتدّ 

  ال فناإحالمكم أدري أكيدا أين لن أكون يف أضائع عن نفيس و

  ال عني وأنا منيإث حتدّ أدركوا أين ال أو

 اكم، كيف لضائع أن يربع عنّ ءفاسألوا علام

  برش عليه اللعنةنفسه  و ليقولوا ما يظنّ 

 لتدخلوا أنتم إن استطعتم اجلنةعيل اللعنة .. واللعنة .. و فعيلّ 

 

 



~ 44 ~ 

 ا�ثطظئ 
 

 

 و لكل إدمان شخصه .. ،لكل شخص إدمانه

 ؟يأدمنتن فلمَ  الفراغ .. ال يدمن

 ساعة رغبت يف نشويت كلّ  ،وأذكر أهنا تعاطتني كثريا

 يوما مل أدمنت شيئا سينساها ة أنني سأقتلهاظر للحمل تفكّ 

مكان  يأخذر األزرق . املخدّ ..الفراغ ال يدمن فلام أدمنتني

 دمائك

 ستموتني؟  رت لوهلة أنكِ هل فكّ 
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 د""تمرّ 
 

 

مل أعتد أن ألبس ما  ،مل أعتد أن أضع حذائي يف املكان املخصص

ت طوال حيايت عىل كل متردّ  ،جيب أو أن أخلع ماال جيب لبسه

أكرب املخالفات التي  فه القوانني املنزلية الصغرية إىلأت.. من  ءيش

 يعاقب عليها القانون

 نتهى األمراو ،فعلتها كلها سأمترد

 قوانينكم لن أرضخ سأمترد عىل كلّ 

 ال للحب للحدود ال للصمت ال لن أرىض

 د ثم سأسجن ثم سأجن وال لن أحفلسأمترّ 

 بحال أفضل سأواصل انتهاك قوانينكم وكلام عاقبتموين سأشعر

 للن أقبل .. ال شكرا لن أتفضّ 

 قلت أنك تريد استعبادي فضال؟مل أسمع أ
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 ك لن تسألغريب ظننت أنّ 

 ل أو هل أملك خيارا هنا أصال ؟أكيد تفضّ 

 ضع أغاللك عيل.. اجعلني مثلهم إن استطعت

م أعتقد ذلك فقد همني ما تعلمهم وسأحاول أن أشبهعلّ 

 استطلعت

 "ش النيةما فيه"هذا ال دين له دي ال أعدك بيشء فتمرّ 

هو فقط لن يفرق بني البرش والوحوش األخر إن تعلق األمر 

 باحلرية

 يف ناحية من نواحي عقيل البرش شخص واحد

 ولكن يف الطيبة مراحل الطيبنيلست أنفي وجود 

 اليأس ليس حليفا مل يكن قط

 ستعباد ليس طريفا.. يا برش الرب ليس غنيا فقطاال
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 أ. م .ح
 

 

 أنا ميت حي

 يوما ما ستكون جمرد شبح يطوف حول البرش

 سيقعون يف حبك ألنك كنت طينا واآلن أنت جمرد حجر

 ستعشقهم مجيعا فقط ألن البعد أمجل

 فقط ألنك مهام اقرتبت ستكون بعيدا فال داعي ألن تسأل

 لن تكون يف وعيك التام

 ستتثاقل خطاك وستشعر بالربد

 أضمن لك أنك ستشعر باألمان لن

 و لكني سأضمن أنك إن رصخت لن تتلقى أي رد

 ستميش بينهم شفافا غري منظور

 ستخرتق أجسادهم و قلوهبم و لكن بال أي شعور
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 أنت فقط شبح جمرد شبح فقري احلياة

 ال هدف ال أمل ال أمل ال حياء

 ستحكي فتنكر لن تشكي ستبرص

 تستغفر؟أنت شبح فهل تذنب األشباح أصال ل

 ة وما بينهام صوتك هو نشوة ولذّ كل ما سيهمّ 

 فراش املوت ،ستضاجع الدنيا عىل فراشك
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 وتر طمجق
 

 

عىل سبيل املثال  ،هل يمكن لآلالت املوسيقية أن تتكلم فعال

 ،جتربة مؤملة إىل مقطوعة موسيقية كيف يمكن أن يرتجم الكامن

 كيف حيمل اخلوف واليأس واألمل بني أوتاره ...

اي هو آلة األفعى املفضلة فهي  املنطق أن النّ كيف يمكن أن يفرسّ 

ترفض التاميل عىل أنغام آلة أخر 

 يف رقصتنا األخرية معا مهست بأذين قائلة

 القدر معاملتك كثريا ءاعتني بنفسك سييس

 وأتبعت كلامهتا سائلة

 لرتتشف كؤوس النبيذ طويال هل أنت مستعدّ 

 كلاميت قبل أن خترج من بني شفاهي رتتعثّ 

 قبل أن أسأهلا إىل أين؟ أنت لن ترحيل قبل شفائي
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 اعزيف يا فرقة فأنا أملكك أنا من استأجرتك

ا أو قتلتكوهات يل كؤوس النبيذ التي حتدّ   ثت عنها هاهتِ

 قت طويال للفرقةفككت أزرار قمييص وحدّ 

 حتى أن كأس اخلمر كانت باردة بدقة

 الكمنجة وكانت أوتاره ممزقة نظرت إىل عازف

 ألـهذا رحلت؟ أمل ترقها املوسيقى

 طردته ورصخت عليه يا مفسد املتعة

 بسببك رحلت ماذا تقرتح أن أفعل

 فعيل أن أخجل ،قال حتى أنا تذكرهتا

 اعذرين إن مزقت الوتر أملا وضعفا فام عدت أجفل
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 لعتئ شظغئ سارغئ 
 

 

يف ذاك املرسح الذي زرته ألول مرة بحجة أن الطبقة الفنانة من 

 جمتمعي تزوره دوما .. زايدتُ عىل لوحة ..

 عارية كانت وسط جمتمعايت الراقية الفنانة الفانية

 كان اجلميع يتأملها من األسفل لألعىل كلوحة فنية

 عجزت عن تغطية نفسها ألهنا كانت معروضة للزبائن

 قها يف جدار الفن اهلائمقد علّ ألن أحدا يملكها 

 ة أخرلتباع فتشرت فتباع مرّ 

 لتكون لوحة مجيلة ال أكثر وال أقل من حتفة

 ملسها الكثري واستمتع الكثري األخر بأجزائها

 تفاصيلها كانت واضحة لكن ماذا فعلت ليكون هذا جزائها

 هل من جواب يا سادة ؟
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 زايدةملاذا كانت تلك اللوحة املسكينة موضوعة للم

 ملاذا سال لعابكم أمل تكُ وحدها وأنتم كنتم يف جيوش

 سأدرج يف قائمتي أن البرش هم أبشع أنواع الوحوش ،حسنا

 يتها اللوحة البيس ثوبك وتسرتّ أيّ 

 ْ  واسحبي أسمي من قائمة البــرشَ

 ة فسرييتها اللوحة أن اليوم اشرتيتك أنت حرّ أيّ 

 ديت عام فعله بك بنو البرشواعذريني سيّ 
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  طظ أظا؟
 

 

 سة التي مل تطأها قدمأنا البقعة املقدّ 

  أنا القطرة األخرية يف كأس القدم

  رييأنا .. أنا واحد من سبعة مال

  أنا فلسفة حتوي أغلب املعايري

  ؟أنا كلك !! من أنت، قلبك أنا ’أنا أنت 

  أنا اإلنسان أنا الكالم املدعو بالصمت

 أنا احلرف الذي ال يكتب

  الكلمة التي ال تٌكذبأنا 

 أنا الريشة التي يمنع الرسم هبا

  أنا اللوحة الفنية التي يمنع نقدها

 أنا السجني الذي ال أحاكم عن جرم اجلريم

  و أنا اجلرم الذي مل يرتكبني ذاك السجني
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  أنا الضوء املظلم أنا الظلم املؤمل

  أنا العدل املساوي وأنا العقل املؤمن

  يسمع به عازف أو عازفة أنا أصبع بيانو مل

  أنا سطر يف نص سيناريو يف ظهور صواريخ ناسفة

  أنا نوتة مل تستخدم يف أحلاهنم الرنانة

  أنا فوبيا التعبري يف تلك الشعوب اجلبانة

  أنا رصير اخلزانة القديمة أنا حرب القلم

  أنا صندوق ذكرياهتم األليمة إسمي األمل

  ظاملنيأنا خوفهم.. كابوس ليلة ناموا 

  أنا رعبهم.. أنا الواو والتاء بعد امليم

  اللسان ةفيزيولوجيدات اقتناختصار أنا تفاصيل واب

  أنا الدليل أنا الكاتب ويف كينونتي أنا اليوم عنوان

  " أعوذ باهللا من كلمة أنا "
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  رؤغـئ
 

 

  ن عاملكم بخريأسئمت التظاهر 

  القذارة من كل زاويةب يتأعاملكم ي

  التظاهر أن كل روح فيها خريسئمت 

 عدوك أنا يا دنيا أفنى يوما وأنتَ كلك فانية

  وراق منها كثريأأحتقر فضالتك ال لن تشرتيني ب

  تاجرأدك ال ي عىل بيعي انا سيّ ئولن جتر

 صغري ال خيدعنكِ جسدي بطبعه خلق

  ريتصاغثقالك جعله ضخام ال أفام محل من 

  يف حرويف كلامت ويف كلاميت مجل غني أنا ملكت

  ترسد ةااملقفّ  ةويف اجلمل حكايات بالقافي

  عللمن أذكريني يوما وال تناقيض كتابايت ما فيها 
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  عسى أن تبقى حية بعد أن تتوب نفيس وترقد

  ال وجود لضوء أخرض يقولون.. كل باب موصد

 يشء تنتظرالو ختلق أضواء يف طريقك خري أم الأ

  ن مل تسقها حطبا ختمدإالنار  أخربوهم أنّ  ال

  وفضال أخربوهم أن احلياة فرص ال يف فرصة تنحرص

  ال احلزن يدوم وال يأس مع احلياة ولو هبا أمل

 سود ينثره القلمأوراق بيضاء وقليل من احلرب أ

  نا ال اكتب الشعر بل يكتبني الشعر ويُسطرأعر قالو يكتب الشّ  

هوُ يلقيني أنا يف  و ها ،يرسمني فنا ،جهرا ينيقرؤ ،يكونني رسا 

   سطر

 -2015رشيف أ- 
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 سطى خحئئ
 

 

   االكتئابرحت ضحية  أينّ  ل ويشاع ..ايق

  م ألف كتابُ ؤبتسامُ ويل يف التشايقالُ أينُ ال أحبذ اال

  ليلة وألف أخر جتاورها معاذ اهللا منكم يا برش

 بعضكم ال يفرق بني قلبه وقطعة حجر ،ال أدري

  بل الشعر يرشني بحرب أسود ،أنا ال أكتبُ الشعر

  أنا فقط نسيت كيف أسعدُ  لست حزيناُ .. أنا لست كذلك

  منذ زمن أوقفت عواصفيت براكيني ودال عليكم أمخ

  ما من كارثة ستجرئ أن حتدث داخيل جمددا

  يا عامل .. إين أكرتث

  يا عامل .. إين أكرتث غالبا

  أكرتثيا عامل .. قليال ما 
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  .. يا عامل .. أنا ال أكرتث أبدا فلن أكون كاذبا

  يس واجلميع يضحكونأر يف أين اهلدوء يا أمي؟ سريك

  .. ج املجنونيبدو أين ذلك املهرّ  .. يإال أنا يا أمّ 

  .. اه أغدر بعقيل غالبا ألين أخشى أن يغدر هو يبأمّ 

  أمي أين مكان قلبي؟ أنا تائه أخربيني ءأماهُ ال أشعر بيش

  سا عىل رأيسحيكى أين يف حلظة كنتُ سكريا ووضعت مسدّ 

  نترشت دمائي عىل زجاج كأيساحيكى أين ضغطت الزناد و

 قبل كثري من الشهور أنا أذكر كنت يف مرسحية ،كنتُ أمثلُ 

 ئزة كانت من نصيب اجلمهور اأن اجل رغم أين أجدت التمثيل إال

  متثيلية  يفكيف ذلك .. كيف يصدف أين

  أنا الذي أقف عىل خشبة املرسح مع أين

 . ة.م أن تلعبوا أدوار النفاق بمثاليلك كيف

  لو أنتم األدوار التي جترحُ مثّ  ،سأمزق أوراق السيناريو
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 ق أتفـض
 

 

 ا وقد يصبح اجلو فجأة حارً  ،قد يسود يومـي امللل

  ساراسمع أبدا خربا أمة وال قد تصبح أغنيتي املفضلة حمرّ 

  قد خيتفي كل يشء ويعود بعد فوات األوان

  ما بإنسانقد أصدم وأصدم حتى تركع يل الصدمات كأينّ 

  .. ولن أحفل

  أهتم برائحتي بمالبسـي بنفيس ،ن بردتإأنا احفــل بقهوتـي 

  وبخلفية هاتفي عىل شكل قوارب ترسبط ساعتــي وضأحفلُ ب

وكيف تشعرين بحال أحفـل بكلاميت كيف أكتبها كيف أنطقهـا 

  أفضل

فان مل تكن جزءا من ذاك فـــأنا حقـا ال أحفل أقسم أنـي ال 

  ..أحفل
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  .. ولن أحفل

بسيط واثق من نفسك وذكيُ  ؛ أنت أنيقٌ قالت يل البأس بك

  أحيانا

يمكن أن نكون  ،ككحرّ ـقالت يل أعجبتـني تروقني طريقةُ ت

  معـا

عليك أن جتيب بعد أن يف موعد أو حتى نلتقـي صدفة وكلُ ما 

  أسأل

ال ال أظن أين أنـيقُ فمن فضلك. استديري وارحيل فورا فأنا ال 

  أحفل

  .. ولن أحفـل

  أحتتــاج شيئا قلتُ نعم قال أنا هنــا صديقك دوما ،سألـني

حتجت أهديك ان إقال لن أخذلــك سأكون ذراعك و قلتُ نعم

  دمـا

  حتتاجه قلت سأفعل قــال ال ختجل أخربنــي بام قلتُ شكرا
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غرب عن وجهي أقال: ما حتتاجُ قلتُ ال أهو فجوات النفاق 

  أنا ال أحفل

  .. ولنُ أحفلُ 

صبحت يا خني دوما أتدري ما أَ خر الليل توبّ آـمنـي نفيس تكلـّ

 هذا؟

عـي االرهاق واجهني ال ختفي وجهك ال تدّ  مـــكمل أجب أكلّ 

  حتت الوسادة

السابعة وال تزال تكلمني وتتذمر وترفض غرقتُ يف أحالمــي 

وأنـا كعادتــي وبعنوان قصيديت وبعدد صفايت ال  ان تتقبل

  ..أحفــــل

  ولن أحفـل..
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 الفصل الثاني:

 

 نتشيت فسمعت صوت الشيطان يف أغنيتي كان يتمم .. حلنا .. ا 

 نفصام ؟ هل هي أعراض اال

 الفصل الثاين شتوي 

 السامء ستبكي  ،أبرش

 ال تغرق

  



~ 63 ~ 

 م ِذرظا؟ أططر 
 

 

  مطرت كتبتأا هنّ وأل

 ختذك ككبتأن أ ين وعدت نفيسأعلم أو

 د عنك قد رسد، ن املتمرّ أوقيل  كل ينفصم لسبب،

  ن مل تكوين هناك،إن املطر يعكس صورتك حتى و أيضا أقيل و

 "اتْ ا جَ ا ومَ هَ يتْ نِ تَ سْ  "هراء ... 

 شقوق جسديب من بني مطرت يا كياين، واملياه تترسّ أ

ن لطان داخيل جمرة وخارجي كوكب خيتأمطرت ماذا يعني، أ

 سدي جخرجت النيكوتني يا أكلام 

 ق باملطرربام اخطأنا يف التعلّ 

  ل كان فكرة سيئة جداربام التبلّ  

  نت قلبك انفطرأأنا مريض اآلن و
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  عادة الكرة جمدداإو ال أعتقد أننا نريد  

  لةغنيتك املفضّ أحتت املطر عزفنا  ،وأذكر يف ليلة

ة رصيف ومل تتذمري ال بل مل تستعميل وقفنا طول الليل عىل حافّ 

  ةحتى املضلّ 

ن أنضج من أصبحت أ؟ أو هل حقا يزعجك املطر اآلنأ

  ترقيص؟

وقد أخربك أنك نجمة ال جيب أن  أم أن سامئه أصفى من سامئي

  تنقصيه؟

  هلوسأصبحت أونا فظهرت عيوب جسدي ألت كبناء تبلّ 

تلوم  نت خطأي أنا فلمَ أكا صدئا ال تسأل يا قلب ... يا حمرّ 

 املهندس

  فاف يفسدها املطرحفالت الزّ 

  ن هو ما هطلإ الإوأنت لن تشعري بجنازيت 

  جسادهم .. رعشةأدون يفقدون الشعور باملرشّ 
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 دخلوه نعشهأمي أقف حتته حتى تقول أد سمرشّ  ككلّ 

  حتت املطر بسيجاريتح لوّ أري سكّ 

 لعينة أوركسرتاني أقود كأنّ 

  ال داعي للرصاخ كِ كلّ  أسمعكِ 

 ة غيابك فقط دعيناخفيض ضجّ أ

  ةيا العبة اخلفّ  ة فاثنتان فثالثةننفصم مرّ  

  حاكهاأشياء مجيلة كنوبة قلبية هو ألك يصاتف

 ليل يف مرسحيةاللتصيب راقصة منتصف 

  حماكمةنا يف أ …ناأين أبعنوان لوحة فنية عارية و 

جزء تروقينه فتبا جلاملك وقت نسيانه قد  حتى السامء انفصمت

 حان

  من تلك احلانة او جزء يشفق عيل فتمطر فور خروجي سكري

امء انفصمت تذرف ثم ختجل ثم تذرف فأين ذاك حتى السّ  

  القمر
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 يف اختفائه يصبح شخصا من بني البرش يشاع أنّ 

  خرافاهتم عىل كل جسور العامل أقفالقوا فليعلّ 

سيتالشى ما استغرق  قوين يف ثوانٍ صدّ أ املطر سيفتك هبا ستصد

  عاما

  رمادية اثوابك كلها ويف األزرق كآيب تراين ابكي يا سامء

أنا  إذا دعيني علم أنك لن تأتـ ن تأيتأوسأبقى حتت املطر اىل  

  واملطر ندندن الرتانيم

  املطر جمددا لتقىات السامء جمددا و إن و نلتقي ان التق
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 ةارة أشدض طظ وجعكغج
 

 

 

 مل يؤذين قط ،ضاجعت الدخان

  جارة أفضل العاشقنييالس

  نا يوم ترحلنيختارين القدر ألكون مدخّ ا

 ال جمتمع حياول تفريقناإطان الرسّ ا م

ون عربي وطبعا أنا ال أشعر م يمرّ هنيهة ورعشة .. وكأهنّ 

  بالدهشة

ري وال أعي ما أقول فقط أنتم تعلمون يف جمتمعي أنني سكّ  يشاع

 مامكم وبارشت هنشهأوضعت قلبي  أين

  األمر يبدو أسهل من هنا ،لن أكذب أنا ال أشعر بام تشعرون

 جارة لكل منهاميس ،يّ تئقمت بالعدل بني ر
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  ال بل كل ما رأيتموه ندبات ،خا بدميأرأيتموين ملطّ  

هاب له حينام مل يف مكان اعتدت الذّ  الورودأخاطتها عجوز تبيع 

  جد مباتأ

  ق األمر بسجائري املهلوسةام تعلّ نا كلّ أعدواين 

ك اجلهة لن بكيت ندما كل دموعي سببها اشتياقي لتإمل يسبق 

 األخر من اليابسة

  سجائر ثم ابتع تذاكر سفينة اشرتِ استقل حافلتك و

  حجز مقعدا يف طائرة لعينةاأو  

  ي لألسوأأنني هنا لغري املدخّ  البقاء

 ة رصختك ال أحد سيسمعال أحد هيتم بقوّ 

  جحيم لن أخفي عنكم اليوم مرّ 

  والغد ال يأيت يف معظم األحيان

 أراين اهللا يف صالة أين سأكون من الناجحني

  ه مل خيربين عن السجن الذي سأحياهولكنّ  
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  اجلهاتقة الشياطني ترضبني من كل كدمية بينياتا معلّ 

  جهاد يا له من أنا أبرع يف الفناء كل يوم وأنا؟

أنا لست حزينا اآلن أقسم  اال تقلقو ؟"نستنى يا اهللا وال نحبس"

 كذبأأين ال 

صمت فال أاجلرح أعمق أطفئ فيه سجائري و فحينام يصبح

 كتبأ

 مواجها تغرقنيأفوق زورق مهرتئ لعني وعاصفة رمادية  

 ،خررف اآللوصول للطّ احاول أو جارة لكي ال تبتلّ يق سانأع

  عتي تبعدينوالّ 

ها أنا عىل سطح البناء بقيت يف حريق يائس سيلتهم اجلثث كلّ 

 حياأ ثوانٍ 

 ال حيً كَ ؤأن أوأضيف حريقا داخيل قبل  أشعل بلهيبه سيجاريت

نت لتكرهي عشيقايت ... من أنت لتكرهي من أخونك أمن  

  معهن
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  ل العرشين كلهناحلانة وأقبّ سأدخل  ،ويوم الرقصة األخرية

  هن عاهرات سينقلن يل املرض راقت يل ،من أنت لتتدخيل

 سأموت؟ ال بأس عىل األقل هي لن تبقيني حيا بعد قتيل

  إن كانت كنيسة أو مسجد أو معبد ال هيمّ  ،نادوه 

.. فال تصبحون مثيل كل ما نويت  فقط نادوا رب واحدا

  قرتاب أصبحت أبعداال

  ة سأبتعد إليكل مرّ ألوّ  ،سأبتعد إليك يا رب

 ض كل من أذيت سأعوّ أينّ  ،أخربهيم يا ما

  قوين آخر اهتاممايت هو خزعبالتكم يا ناسوصدّ  ،أنا حقيقي 

دي كنا .. أما اآلن فنحن فحم حيرص عىل ا يا سيّ كنّ ،؟خري أمة

 ملاسأمنع بعضه من أن يصبح 

 لألمانة بالسالم يا بعض البرش تنعم ،بعض البرش بخري

 م حياهتم يف احلانةظمل أفهم يا رب هؤالء البعض أمضوا مع
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  وملقي اللّ أن أأنا املبتىل حسنا أفهم ال حق يل أصال يف 
هل  أ كل هذا حب يا ربّ  ،لكني فعلت األمور بشكل صحيح

 الرماد لون؟
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  رش�اغ
 

 

  فرباير ال تقع يف احلب

  فرباير لعنتي

  فرباير .. امللتقى والفراق

 احتفاال بمولدي يا سادة سنلعب لعبة

  نا الكذبةأمن يضحك أكثر عىل  شارككم ذكريايت ولنرأس

  بحقيبة نحلة مرقطة بسواد لييل ،أذكرين

 صبحت تعني شبحا يلأعينة تلك النحلة اللّ 

   صغري يف احلديقة اخللفيةمصىلّ  عتدت وضعا 

  منزيل القديم اليوم ومل أجدها أعتقد أهنا خمفية زرت

  راقب جاريت تعانق دميتهاأتسلق شجرة كي أكنت 
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ن ين متيض اآلأ أتساءلمت منذ تيتّ  واآلن جاريت يعانقها اجلميع

 ليلتها

قصة الذئب  ،عتدت أيضا إشعال نار خفيفة أقرأ حتتها قصةا 

  والقبعة احلمراء

قريبا تلك  يسأشرت انا الذئب هنا قبعات يف كل مكان ،اللعنة

  احلمقاء

  الليلة التي قاموا بتكريمي يف الثانوية أعطوين شهادة

 ولكن ما من شخص شاهد هنا كلهم مل يروا أن غرايب شاب

 مت الكلامت يف فرباير حمظوظة من كتبت هلا أول مرةنظَ  

  ةمل أكن أهني بالقدر الكايف آه يا ليتنا نعيد الكرّ 

  فني يف حفلة عىل املوسيقىعرّ  ،ي وترا سابعافرباير جعلن

 هيا املوسيقارأايت برافو حتيّ  حسنتأصبحنا أنوب سابع الذّ 

 ميأأربعة عرش فرباير وحيدا وثامنية يف حضن   

  ينتم وفنّ أنا وأفقط  ،وهذا اجلولة االخرية
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ب الرّ  دا أنّ كدت أن أقفز من السطح متأكّ  ،آمنت باملعجزات

 سيجعلني أطري

فعال أنا أطري.. ولكني قفزت من جسدي وتركته عىل السطح 

 ذلك الصغري

 فرباير ال تقع يف احلب 
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 911الظةثة 
 

 

  مرحبا هل من أحد هنا.. ؟ هال،أ

  نت هنا؟أيا ساقي اخلمر 

  ؟ هل هذه احلانة تعمل اآلن.. مرحبا..

ري، الذي يعبث حتى ساعة متأخرة من العب دور سكّ  ريد أن،أ

 ..ث حتى تطردونحتدّ أأريد أن  الليل،

 ه الرقصة؟اتما ه

  ترمتي عيناي نحوها هي

يمنعني  هذا الدوار الذي جيوب عقيل، علم،أال  ين رأيتها قبال،أ

  تناسى عمدا؟أأو أنني  ر..من التذكّ 

  ..مهم ال هيم أشياء ميتافزيقية

  ث لهن أحتدّ أ ريد،أين املدير أ دا،راقصتكم العارية ال تبيل جيّ 

  تكم ممتلئةقص خاصّ أر أن صالة الرّ  ساقي، يا

  يبدو أن أعاملكم تزدهر؟
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  هي السبب التي تعبث مع اجلميع، أن تلك الراقصة ال بدّ 

  ؟ بالقفز من شخص آلخر.. يبدو أهنا تستمرّ 

  !هو جيد كفايةالنبيذ هنا أ عن.. ماذا،

  ي؟بسيكو فلسفتأيشبع  أيدميني شبقا،

  لوعيي قليالألعود  أهتز أنا مكاين،

  ! ثم .. ثم. ماذا

  ..ثم ثم تسقط عيني يف عينيها،

  رت أين رأيتهاتذكّ  يا ساقي.. يا ساقي..

  ..تلك كانت خطيبتي قرتب..ا تعال،

  فورا أريد أن يطردها من هنا.. أين املدير،

ختربين فتاة من خلفي أن  ،يلّ إولكن الساقي يواصل النظر 

  !صمأالساقي 

  ما قلت له منذ البداية؟ مل يعِ  ؟أصم..  اقي،السّ 

  ؟ ين املدير؟ أختي أين..أح يف تلك احلانة، أخي أترنّ 

  يا ناس أين مدير هذا املكان بحق السامء

  أو يشري للسامء يكتفي بالنظر إىل األعىل، الكلّ 
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  هنا هال حتدث أحدكم للمدير.. ما هذا يا قوم،

  تسري كام جيبأن هذه احلانة اللعينة ال  خربه،أريد أن أ

يا لعينة أين " وأمسكها من شعرها، أقرتب من الراقصة املتعرية،

  ..لن يفعل شيئا ، قالت أهنا ال ختشاه.."مديرك

  للخارج ويرمونني.. عىل الرصيف يصحبوننيحراس األمن 

 " رحل من هنا أهيا السكري األخرقا"

 مالك النور تعرف ملهى آخر، أر مالك النور تقرتب،

  ونثمل معا إليه.. تصحبني

  هاته املالهي لّ يملك ك يقال أن نفس املدير..

 ي أريد فقط أن أسأله سؤاال واحداولكنّ  مل التقه يوما،

  "و النظر يل؟أإىل متى و أنت ترفض لقائي  إىل متى أهيا املدير،"
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 1اظفخام 
 

 

األبيض و األسود ليسا متناقضان فهام يشرتكان يف الرمادي 

  ليس كذلك؟أ

النار أيضا ليسا متناقضني كالمها يشرتكان يف صفة قتل الثلج و

 .ليس كذلك؟أبعضهام 

  هو أنا وأنتِ  ناقض األحقّ التّ 

 حتام ستبقى أسامؤنا يف اللغة طباقا

 أنت مجيلة جدا 

 ال بل أنت شيطانة لعينة ستعودين للجحيم الليلة

 ناليإال .. أقصد فلتعودي  ال..

  منا املتيّ أال تسمعي له بل استمعي يل 

 أيتها العاهرة سأنتقم حلبيبتي .. ال بأس األمر هني
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  نت قاتلة سأجعلك تندمنيأا تدرين ماذا سأخربك رسً أ 

 لقلبي املسكني كاكر ثم أعدمك قصاصا..ثم سنشرتي السّ 

  ن مل تصمتإكثر أف عن هذا فأنت ختيفها.. سأفعل توقّ 

  دع كواكبي تسقطأنا ال أنت أنا لست أنا أحبها .. أنا وأك لكنّ 

  ألجل عاهرة أهيا اجلبان؟

ها هكذا هي فقط ال تعلم.. إذا اخفي عني وجهك اللعني  ال تدعُ

  بني ركبتيك، انتهى الكالم

 نا ال أزال أحبك فعال ..أال بأس ال ختايف، 

  عىل أية حال اشتقت لك، كيف حالك؟

  ؟هو يقصد كيف حال ضمريك الذي خلق عبثا

  تأقلمأن أحاول أانا بخري، شكرا تعلمني ال أزال 

 ملّ ك تتأنّ أكاذب لعني، ال تزال ختفي عنها 

  ريدأصمت ، اصمت ...صوتك يغريني أكثر لكرهها وال ا

  أختفي احلقيقة عن نفسك ...يا لك من فأر بليد أحسنت فعال..
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  نت فقط ال تعلم، هي مالك يف عينيأ

 خربينأا داخلك؟ هيا وهل يسمح املالئكة أن تشن حرب

  ، يا ليتهم ما خلقوا!! ف أغارتوقّ  ..فقط حبيبها أنا 

 قوا ..هو يغار يا ناس فلتصفّ  تغار !! امتزح؟ اسمعتم يا ناس !

  يا عامل هذا الفتى يغار ...يا لك من جبان خائن

 خادم ... د ويفّ كثر من جمرّ أك ..ربام مل أكن هلا ..معك حقّ 

 هل تراها !؟

  ال تزال أمامك أهيا املجنون أجل

  راهاأعمى اآلن ...ال أنا أاذن 

 اعتقد أن هذا ما كنتم ترجون

  أجل

  ه يل..هذا اجلسد كلّ  فلتذهب اآلن لوكرك ودعْ 

 نت سرتحل أو ألغرزن فيك فضائع عاملي أوكري! 

 نت حرشة منيأنت؟ أا لك من تبً 
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 عنيد صوت يف رأيس اللّ نت جمرّ أ 

 مل يدمني شبقا فقتلته  حلبٍ  اتدري ماذا؟ تبً أ 

 كم اآلن منيسلن أغفر لكم مجيعا...كلّ 

 نت مهرتئة متاما كقلب غريّ لكنتيأجدراين فلتسقطي اآلن  

...نا الوحيد الذي سأسكن جنتي ..أو سأبني جدرانا أقو 
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  2اظفخام 
 

 

  ناي ..أنا بيننا أبني عرشات الكلامت أترامى، أنا و 

  شخصية ال تعنيكم حقا أشياء

  ما خيرج من فمي اآلن أكتبه فقط ألضحك الحقا

 ال إطالقا ..هات تؤملنين هذه الرتّ أوا ال تظنّ 

 المكان نكون فيه طباقاالنا يف أنا وأبني  يميض وقتأنا فقط أ

  نني انتهيتأون دا تظنّ عني جمدّ ارفعوا الستار اللّ  

  بكلاميت التهيتيضا وعن إيذائكم أنا فقط موسيقي أال 

  ناأث اصمت دعني أحتدّ  مر مؤمل..ولكن األ

زال هنا عليك أقلت اصمت ال  هدم، ءيش نت تكذب كلّ أ

 عنةاللّ 

  احلريق يف عيناك لعنة ستزول ال ختربهم عنك،
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  كثر .. ال عليك هذه طريق صعود بال نزولأدمنك أاعلم لكني 

  كيف سأهرب منك؟

 إىل أين سرتكض إليها اآلن؟؟

  امال أعلم .. ربّ  فقط، ال

  مكانالّ خربتك مكانك معي يف الأ 

  نتأ الّ إالبرش،  هي ال تريدك، تريد كلّ 

 ولكن.. علم،أ

 قتنا قد صدّ أعمى مغرم أنت أما من لكن هنا  

  نت يل اآلنأدا لن تر البرش جمدّ 

  يضاأهه غريب هذا ما قالته هي 

 ماناأل ظهر وبان عليكأذوك بام فيه الكفاية آال تقلق 

 ايضين سأموت غأك تعلم هه غميضة؟ سأعيش فيك ولكنّ 

  نت فيهمأقم وابتسم، هيا فلرتعبهم أسكن النشوة 

  نفسهن مسامل ال يؤذي إالّ نا مدخّ أي، لست هكذا لكنّ 



~ 84 ~ 

  ن تنفيهمأن تعلن فورا بأو أنت، أإما ان أؤذيك 

 نا لست الشخص نفسهأ الذي حيدثا م ،هللا خراب يا

  حرقت كل قبيلتكأافتكي يب قريبا لقد  يا سيجارة،

  حرقت حبيبتكأين أ متأكد ينّ أوربام عائلتك واألسوأ 

  يهيا فلتفعيل شيئا ما ال تكوين جبانة انتقمي منّ 

  رجوك اقتلينيأي جراثيمك هايت رسطانك اللعني بثّ 

 يس يف زكام فعجز خلفه ركام وشلل كريسفّ نت

  منيسل بكاء فغرز بعده نكاد وبلّ  فتكي يبا

  تاه موت رومانيسأكوين يل ركام ومرج قربه 

ريا مدمنا ويرونني سكّ  كون واعٍ أن أمللت   ي يشء يؤملأكوين 

 فرنيسالللخمر 
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 3اظفخام 
 

 

  لآليةتأمال 

يدِ " رِ وَ بْلِ الْ نْ حَ يْهِ مِ بُ إِلَ رَ نُ أَقْ نَحْ  " وَ

  الرب ال يرانا من السامء

  الرب يرانا من داخلنا

  يشهد املعارك النفسيةب إذا الرّ 

  كتب لكم و ال عنكم فاغربوا يا من تعجزكم كلاميتأال 

  صويت بعد ليلتني من وفايت ااضحكوا اليوم و تذكرو

  ستفزازيةاال ضوضاء البرش خرافات احلبّ 

  زيةئبني خ اخلمر و سني السكران داخيل اقيم حفالت جنا

  كنت من الظاملني وال أزال ينإهيا الرب .. غفرانك أ

 من إيامن دام ومازال يا صغريي ما ال تبكي
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  سأل فيام ال يعلمونأن أولكني رأيتهم.. منعوين 

  قالو أن احلب لعنة وأن العشاق كلهم ملعونون

  حرق ذايت كل ليلة جمبوراأخربهيم أين أيا ما 

 خوراـحرتاق بفخور أنت برائحتك املحرتقة وتدعي اإل

 البرش ال تفهمني أنا نفيس ال أعلمها دمار هللا يا

  ترفض قيود العامل يا له من عارأفضولك يا صغريي 

  أنا احلر .. تبا لقوانينك قيودك ال منطق فيها ملا خيضعون

 أنت اخلطأ نفسك وهم صوابٌ  انت شني و تاء تعانق احلر

  يركعون

أهني هذا العامل  هه أنا احلرشة اآلن؟ بحق السامء السابعة يا رب

 ما يرمحون رضيع

 ك أضعف من أن تكون قائدا للقطيعخربتك أنّ أيت يا صغري أرأ

  يل وقل ذنبا ما لبث ذيتها فاغفرأة اعرتاف.. أمهلتها يا رب وظحل

  و ذنب انتحار الثالثةأم ضياع الثانية أيغفر لك دمعة االوىل أ
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 جنونهيا اللعني املأهذا ما أقصده  ،أنا لست شخصا سيئا 

  ما أن ال تكونأعىل هذه األرض إما أن تكون األسوأ و

ف لقد استحقوا دعهم عرتاف أخر.. أذيتهم بشكل ما.. توقّ ا

 يشتكون

  ألقعدن يف غرفتي الليلة.. ودعهم كلهم يشتاقون

  كثرأتعاطى حبوبك واصمت خطر عليك إن تعمق هذا العقل 

  هيا اللعني مني تسخرأره؟ وأدعك أنت سأخدّ  ،ءإذا هذا كل يش

ريتني يف صالة كل أ،ين مصيب .. أنت تعلم ما اريد أيا اهللا تعلم 

 يشء حتقق

عقلك الذي مل ترىض ان ختنه خانك خييل لك اشياء كان عليك  

 قان تنظر للواقع و تتحق

  من اشياء ساموية هنا؟ أتقصد أن ال يشء سيحدث.. ما

ن أما إاللعينة هي كل يشء إما أن تتالشى و تلك البسيكوفلسفة

  تكون منا
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  عقيل فليغزوين رسطان جهلكم الشايف االتفاهة لوثو اإذا هاتو

  وتبا يل العرتافايت املجد للكبت األسمى

 آخر سؤال يف وصيتي

  اإلحباط هلم نصيب من االنفصام أن فقط ضحايا، من قال،

  بتسم..؟أمن قال اين ان انفصمت ال 

  ..احلب ال ينفصم نإو

  .. ب مل يقلقل والرّ أأنا مل 

 اذا من قال.. ؟

  سالم نووي آمن سالما عليك يا سبب انفصامي،

  ندعوك حلفل جثامن زفافنا حيث نفتعل اجلرائم ناأأنا و

  ..أنا أدعوك لصالة يف كنيسة مسلمة مساءا

 وهو يأيت لنا بإمام مسيحي يتلو علينا قرآنا

 "نا يرشقني يف غروبكأرشوقك وغرتب يف أانا "
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  .. نلتقي ثم ال نلتقي ثم خاتم نسحبه من قنبلة حمكمة

  .. نتلو عهوده يف يف جلسة صلح يف حمكمة يوم زواج مطلق،

  مواجيأغرق يف البحر اهلادئ يف حني هتيج لل دعوك،أنا أ

  خر وايشآللا منّ  ة نتحايل فيها عىل املبادئ لربهة يكون كللنشوَ 

  وم قرنا يف ليلة شمسيةفلنستيقظ لسبات يدُ 

 هات املنطق منسيةنت ولندع ترّ أنا وأنفصم نفل

  حن ما دامسأمارسك رسا وأتناسى وجودك وكأن النّ 

قوة أتيت تبا لكم واآلن فلتقوموا  فبكلّ  ،انتهيت يا سادة

 امباإلعد
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 4اظفخام 
 

 

  كرب كاتب إطالقاأنت جتعلني مني أها 

  ا لكشكرا وتبّ 

  ه لطاملا رغبتي بواحدة؟آتروقك اخلواتيم اجلميلة 

  ليك مني أحسن خامتة عزيزيت من أرقى زاوية يف القاعةإ

  صابعيأوسط أعاله أرج وعىل الدّ أقف مبتسام أصورة يل  

 ل الوسادةدمعة بجدارة فالتبتّ  ني كلّ تستحقّ  فلتبكي اآلن..

  يا سادة له امل أكن يوم ومن مل يرقه أمري فسحقً ،لست خمطئا

هون أنا هنا شفقوا عليها يا مشوّ أ ،معها خامتتها فلتتشاركوا

  وحدي

  كم مرض معديهيا العامل كلّ أفارحل  ،لن أميل ،لن أسقط
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  قاء ايل املجد ايل فألصبح الشخص األكثر رشا بينكمالسّ 

  ي وحيكمكم ومجالكم أبعثرهم بفنّ مشاعركم وأموالكم حبّ 

 اسقاين ما أردت وال املقت الظامل سدّ ال احلب  ،فلرتحل يا عامل

يف العامل وأنا  ءمجل يشأنت أآه يا انفصامي  اللعنة عىل األمرية

  اكنت لك سدّ 

  كالنا نكره اآلن كالنا ال نعرتف بوجودك إطالقا

 نا يف اللغة طباقاؤة يف عاملي أحقر من أن تكون أسامأنت ذرّ 

  سأزور قربك اليوم بعد أن أقتلك أنا

  ون بام هدم املتمرد وبام بنادعهم هيتمّ أوأهني كل القوم وسأثمل 

  ة كل يوم واعتادي حرقيأعيدي الكرّ  ابكي يا سامء

  ياملوت لعنة حق؟ إذا فمن حقي أن أرفض حقّ  ليسأ

مجل يشء أنت خامتي أ؟ يا مصدر البؤس رمت خامتك أرأيتها

 فيك
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تفاصيله  ك اجلسد أينين مجاهلا اآلن ال بل دعنا نسأهلا أين ذاأ

  سيفيد اليائسة فيمَ 

 عنيهيا اللّ أختربين بوجودك قبال  ملْ  ا لك أين كنت ملَ تبً 

  فليكن اهللا اآلن هلا معني أمجل يشء حدث معها اهنا عرفتنا

  فلتشكروها يا سادة هي سبب هذه الفجوة كلها رأسا عىل عقب

عطيناكم فرصة لدخول هذا أمن  فلتشكرونا نحن باألحرأو 

  العقل

نا ال نّ أأعتقد أهنا كانت تعلم  ،اأتذكر أهنا قالت أهنا ال تريد فننً 

 صالأنحبها 

ا للحمقاء مل جتد التعامل معنا. ال عليك قد أضافت يف هه تبّ 

  كتابنا فصال

 ملم حراما كان اللعنةأ.. حالال يصدقون يف احلب حقا اأال زالو

 يبتسم لنا
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ن أوشعر باخلجل من  بأسنانههه أعتقد أنه مثلنا قد فتكت احلياة 

  يبتسم لنا

ننا أنت تقصد أننا نفصم هه بل أقصد أعىل األقل نحن نبتسم هه 

 حشيش

ن نعود ما أعلم هي تريدنا أث عنه .. ال هه تبا ما الذي تتحدّ 

 نجيش رأيك قوهلا ما

  ما أمجل أن أجد صديقا مثلكال ي

  ين الوحيد الذي لن يغادركأنت تعلم أ ..

  هلكا ..ستبقى هنا  ال خمرج لكهه أصال 

  ين لن اغادركأعدك أيف احلب و هه اهيا اللعني ال تقع

  ثنا وانتهى األمر.. هه هذا يبدو منحرفا اهيا املثلّ وقعت يف حبّ 

أضحكك مازال البرش خيشون سكان العامل اآلخر وال يعلمون 

  أنه بالنسبة لعاملنا سيبدو كمخنث

  يف عيني أغمتني؟هنا مالك أأتذكر حني أخربتك 
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كل ما قلته فقط اللعنة استعملت جسدها جيدا و ،أجل أذكر

  ألهنا أغرتني

هذا ما نسميه بالنهايات السعيدة استلقاء يف لوحة  ،هه أمحق

 وسط بحر هائج

دعك منهم خذ بعض من  ،ال ختربهم سيحسدوننا عىل الغرق

  هذه احلشائش

  هيا فلنجعلهم يذرفون اشتقت لدموعهم

  ينبوعهمد عىل البأس فلنتمرّ  ،ن تغرق الكرة األرضيةأخشى أ 

املجانني داخيل أهلبتهم ثم  ،لتني يا سادة هي بادرة فأبادتقبّ 

  غابت

العامل يتفهم أن أطباء النفس يعجزون عىل معاجلة زكامهم فكيف 

 ببصيالت عقيل التي ذابت .. 

 أنا 

 نصف



~ 95 ~ 

 يف الليل

 صامت

 تكلم أ

 معي 

 ليتك

 عديت

 يا

 نصفي 

 أوىل حروف كلاميت واعلمي اين رماد اآلن  امجعيو

وكالعادة بكل قوة أتيت تبا لكم واآلن  ،وباملناسبة يا سادة

 فلتقوموا باإلعدام
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 عة ــــــــــــــــــــــشة
 

 

  ..ة الكربونية ترفض االحرتاقالذرّ  العامل يتساقط..

للوجود لبرشي اآلن..  ال معنى كلها فقدت منطقها.. الفيزياء،

 .. فلنعش ككواكب، الثقب األسود سيبتلع الشمس

  السامء تبكي أبرش،

  ال تغرق

 مر يبدو سيان هناو منتصف هنار األأمنتصف ليل 

كميل يا وجع أ ،كل من الشمس والقمر ظاهران السامء انفصمت

  اين كنّ أقلبي 

احذر احلب مصحة  شيطان مالئكي؟ مالك برأسني؟ من أنت؟

  عقلية
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 اآلالتنت تروقك املوسيقى وهي يروقها املوسيقار ذو أ 

  املوسيقية

 "أنت حتب اللعبة هي حتب الالعبني"

  ..دمان لعنيإن تكون أقرب من أتلك الشيطان  

   جسد الواو وردة والفاء فراغ و كاف كفرك اجليم  

    أبدية     

  مبليهاالنا يف دال دين  جيم اخر جلرأتك يف ميم املنيس و الف  

 مك وسط املعركة مهام احرتقت جروحكأجوفك مجاد ال تنادي 

 .. ن مات جسدك قبل روحكإال إنت ال متوت ، أ

  لف االمل نون النوبة فاء الفوبيا وصاد الصدمةأ

 خر ألنت وميم املوتألف أ

  د صد صوتيا عزيزيت أكرب من جمرّ  االنفصام

 نت مصدر الثلج يف هذا العاملأ، قربك كريسامس يا باردة  

 ال أشعر بجسدي وسيستغرق تذويب    قلبي عاما 1998
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  ب صوتا مجيال،ملا يعطيك الرّ 

  حدا يف خلقهأقش انأنا ال أ نتمأواصمتوا 

  وجدته ودام طويالأإال االنفصام الذي 

سواد رئتي يغار من سواد قلبك جعلني  ملا تبدين مالئكية جدا

 خر هابيلقابيل واآلكومة برش نصفي 

ملا تذرفني  ؟ماء اللعينةين الدّ أ ..حتدث يف خالياي  ملحمتك؟

  ميل؟أكران نا السّ أنت وأامللح 

 سألك باستحياءأتوسل وأصني منها خلّ  تبت لك يا رب

  ن تطلق رساح راء الرماد وواو الوقت وحاء احلياةأ

 روح

 وين نروح؟ 

  ال إجابات هنا

 هانةإصوات بدون بسهولة وختتفي األ رحينام تكون منتيش ستقرّ 

  شخص عميق هالة .. وتر حول كلّ 
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 غدغة اخلفيفة يف دماغي تطعمنيهذه الدّ  ا ارفضملّ 

  كيف ال تروقني هذه املائة ابرة غرزتاها تطعنني

 ن يوصف النشوة مساملةأاالمر أمجل من 

 السالم عليكم وليس كل سال امنا 

 نوحا صابعي تكتبأك عيناي ولل تتحرّ ويصيبني الشّ 

عبة يف كتابتها عىل هذه كره احلروف الصّ أالوقت يزداد بطئا و

  اللوحة

  الكل بخري والسامء بخري

  قض غدايفلنمت الليلة ولنست 

  العشاق احالليل سفّ   

 الشفاء لنا يا سادة  

  املحب 

  مبتىل

 فامذا عن املدمن حبا؟  



~ 100 ~ 

  جاساسمطغ سئاراتغ؟
 

 

  ستستعملني عبارايت؟خري ملك األأاذا هذا 

،لن يكذب اليوم سيخربكم بحقيقة ما جر  

لقد مات فيه شخصه مات فيه كل شعور رس  

  إليذائها يا ناس أرغم عىل تلك احلياة القذرة اضطرّ 

  رصخ وقال ال مكان لك عندي ارحيل وكوين حذرة

  قد أالحقك فاغتصب أنوثتك ال تنتمني أنت لعاملي

  رون به كم ستجني معامليالظاهريات كل ما تفكّ  انتم

  أخر اعام 20مل تكن هكذا سألته يف ليلة إن احتاج  هي

نادته باسم اهللا فقامت صالتا تدعو اهللا ان حيمل مهومه هلا 

والصغر الكرب  

  لقتلها لتحظى بذكريات أمجل .. اضطرّ  ه اضطرّ ولكنّ 
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 خجلأك كم مل جيدر يب ملس طعمكأتبا يل ال أملك ما 

  أكره األطباء ال ينفصمون واضحون جدا للمأل اللعنة

  ال بطبيب معناإحن مل يكتفي كنا نحن فقط وذاك النّ 

  جويف ازرق ر لست معتادا عىل املشاعرال ترغميني عىل التذكّ 

  حدنا ستزهقأن روح أفرشة ولكننا مل نتشارك واقع تشاركنا األ

  وملا بيننا االعدام نا ..أنه أنت والواقع أنه أالظاهر 

 ن برشا ما دامأخربكم أن أحقا ال تريدون  نتمأفواهكم أغلقوا أ

 ه اجلميععينكم فليتشوّ أمام أنا فلتحرتق جثث العامل سنموت كلّ 

 تستطيعوا العيش هكذا فانا مل نإو فطرية فلنصب بأمراض  

  جمنون استطيع

  تبا ألطباء النفس جعلوا األمر أسوأ "  

  "سمع أعمى ال أنا أىل هو املنتمي اىل هم إيا أنت  رحيلإ

 أنت ال تفهمني بعد أين لست مثلهم

  نا لسنا همنّ أوافقك القول يف أ ،صعب مما تظننيأالتعايش معي 
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  ها تبدو جزء من صغري مبارايتسوأ معاركهم كلّ أفنحن 

 خري ستستعملني عبارايت؟ملك األأ فامذا عنك اذا هذا
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 حتى السامء انفصمت "

 و جزء يل  جزء لكِ 

 "و كالنا هللا و إنا إليه راجعون
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 الفصل الثالث:

 عات يف ربع جسد أربعة مربّ 

 ورشياهنا قال كلمته.. ،الربيع حل

 .. مل تشاركيني املوت يا صغرييت؟ فرشة فلمَ شاركتِني األ
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 جظازة تفض الجشاف 
 

 

 

  صل بوالدها طالبا منه موعداتّ ا

فقط يريد االعتذار ألجل  عن ماذا سيتحدث؟ هو ال يعلم

  امانحراف القدر ربّ 

  وضعه النادل فوق الطاولة ورحل اطلبا عصريً  التقيا يف مقهى

  ي صربت عليها حتى تعبت: يا عمّ بارش قائال

 .. ر لنفيس قدرة عىل التحمل أكثر لقد عاتبت وعاتبتألست 

  ..طاقة عليها به يا عمي ل نفسا ماالإن اهللا ال حيمّ 

  راقت كل دميأتلك الفتاة  بنتك فوق قدريت..او

رجوك ال، أعتذر لن أخربك عن ما فعلت أو مع من فأه.. عامّ 

  تسأل
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  فعلأنا أجرأ عىل جعلك تكره ابنتك مثلام ألن 

، و تعلمك يف تربيتك فأنت واعٍ شكّ أال  هعامّ   

نا بلهيب جهنم أجنة وظننتها  اسأت الظن هبا،أي.. ي يا عمّ ولكنّ 

  أنعم

رت يف حتاجتني كامال ما تأخّ ا و إن تقاسمت معها كيلّ  ه،عامّ 

 محلها

  حتاجت فغريي اآلخرامل حتتج لغريي و إن  

  حيملها

 " دعاوي الوالدين"س مال من أال سمعة و رإنا أما يل 

كمل معها نصف أس ي،خربتك عمّ أ ويا..يمل أبشع معها حراما دن

  الدين

  فاعذرين اليوم خممور بدون مخرة ه،عامّ  نتهيتا

  يبكي اآلن و اخربك انه لن يبكي مرة أخر أخربك اين رجل..

... 
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  ..م صمت وصوت شهيق رجل يبكيخيّ 

  ..نعم الرجال يبكون عزيزيت

  و لكن ال أحد سرياهم

  ماكن فارغة .. كداخلهم ربامأيبكون، يف 

  بعد شهقة شاهبت شهقة ما قبل املوت

 " ة فشيل هي يا سيديقصّ  قائال: بارش 

التي تفصل بابنا و باهبم كانت  تالكيلومرتاتلك  أمي، آسف..

  عبثا

  سفاأه سفا يا عامّ أمي أأتعبتك  بل حقا مل يكن من داع حلدوثها،

  ”اسمحيل عمي واهللا متنيت نكون نسيبك“

 و وين ماصبتش بابا نتا يل نصيبك الزاوجو تكون بابا 

... 

  لوالدها الذي أظهر وحشية صغريته ،اعتذارهوسط خطاب 

  شاح نظره هو
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  هيو جارة..يشاب بس

 يف تفاصيل وجهي والدها.. استغرب

  رهيبة..؟ ودمعة هاربة من سجن العني؟

  جل، متاما كطفل رسقت منه مالبس عيده الوحيدةأ

  ليجدها برفقة والدها.. لتفتإ

  ل أن ال يطلب يدهاآخر مثيل فضّ  

  لديه مالبس عيد كثرية مثيل.. آخر 

  جتاه نحوهااال وقف والدها حماوال.. 

  "يام الناس يا عمّ مايش قدّ "نا أفأمسكته  

 ... 

  "تكبنيّ "رفع رأسك يا عم مزاهلا ا

  ت جنازة حفل الزفافاستمرّ 

  و لكن متت دعوة والدها ايضا

  و افرتقنا أخذنا تاكيس..
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  ..وجدها عاد والدها للمنزل

  ..فأشبعها رضبا

  ..رصخ... كثريا

  ..نه ينتقم يلأو ك

 " عاهرة "بنه وهي .. اوكأنني أنا 

  ...كان جيدر به فعل هذا خطأ بفعلته تلك ماأ

  .. يطلق رساح دموعه من سجن العيون غلق غرفتها وراح..أ

  ..الرجال تبكي يا عزيزيت

  .. ؟رأيتأ

  ..ات قليلة وسمع رصاخا من الغرفةظحل

 الذي حيدث؟ا م راح والدها راكضا..

  !!بنتكاالوالدة: 

  !الوالد: ما هبا؟

  !!يالّ  ، حاد.. للمستشفىءالوالدة: اصابت رشايينها بيش
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  ..غرفة اإلنعاش / االستعجاالتاملكان: املستشفى / قاعة 

  00:01الزمان : 

نحتاج متربعا ..  نا سنفقد الفتاة..الطبيب: أوقفنا النزيف ولكنّ 

  ..آخر قلب

  ..ل لكم انقذوهاأتوسّ  الوالد: خذو قلبي..

  الطبيب: عذرا سيدي سنحتاج قلبا.. شابا!؟

  " قلبها ما رضا يبقا فصدرها "

… 

  سيتصل الوالد؟ بمن

  لقد فعلها جل..أ به ...

  ه من النومظيقأ

  ركض ناحية املستشفى

  ليهدي حياته اآلن هلا و استلقى مبارشة.. دخل..

  سنستبدل قلوبكامالطبيب: 
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  : هه ، ال هيمهو

  بنجاح ت العملية..متّ 

 .. بعد ثالثة أيام

  القى نظرة عليها ستيقظ هو...ا

  ..وخرج

  يومان بعدها

  ت هيظستيقا

 املمرضة تسمع رصاخا... و تركض نحو الغرفة

  ؟ضة: ما بك ..املمرّ 

  ..ما هذا آههي: 

  أخرجوا هذا القلب من جسدي ي حيدث..ما الذ

 " محلتو فيه بزاف حمبة نقية ما"

  خيدروهنا املمرضة تستدعي الطبيب..

  ها أهناددوا لوالكّ ؤلي يشخصون حالتها..
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صيبت بمرض عقيل .. مل حتتمل قدر احلب الذي كان أت.. جنّ 

  هلا حيمله قلبه هو..

  جنوهنا حبا جنّ 

 متاما كام كان، هو جمنونا هبا

  ..داتذكرها جمدّ و يأ ومل هيتم.. واصل هو يومياته..

ال يفارق بصيالت  اسمهو  ت..حتى بعد أن أخربوه أهنا جنّ 

  عقلها املتلف كليا

ومضاجعة أجساد أخر  بتسام..ولكن مل هيتم .. يكتفي باال

  وحتطيم قلوب العاهرات

  مؤسف آه؟ مهم..

  ..ال عليكم

 أتذكرون؟ لقد أخذ قلبها..
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  مقتك هناراأو حبك ليال،أ
  يزداد سوءاانفصامي 

 حتاج بعض الراحة .أاقتلوين، انا 
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 شظى الفظان 
 

 

  ؟أتذكرونني

  صبح اليوم أناأأتذكرون من كنت أنا قبل أن أنضم يل و

ام ب .. أمحده بختليت فيها مع الرّ اات التي .. أتذكرون عدد املرّ 

 الم ؟آوهب من 

ة يهل حقا تذكرون كم حلام منعني من النوم .. األحالم احلقيق

 صديقي "أكرب خماوف النعاس"جرائم يف حق العيون 

  ي؟أتذكرون كم يوما حاولتم الفتك بفنّ 

 

  حينام يتعلق األمر يب ال طبعا ال تذكرون أنتم مرىض الزهايمر

فتكم سأذكركم .. أنا الذي قام بدعوتكم حلفلة هالوين وعرّ 

  بعجزكم أمامي
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  جنوين أكرب من عقولكم ،األمر بتلك البساطة

قا كثريا أنا غراب ال ختيفني تلك الدمية يف عمّ عي األمر تستدي ال

  حقولكم

ماذي جعلكم تعتقدون أنكم اليوم أقو  

ال بلبلتكم وال ثرثرة تعليقاتكم ستزيدك تقو  

  لوين .. الفن ليس قارب نجاةتأمّ 

  ال خمرج من هذه االرض اللعينة 

  أنا فقط برشي مثلكم كافئه الرب ببعض النجاح

  رة من حجز تذكرة عىل السفينةظفال ترمقوين بن

 ماذا اآلن موهبتي أصبحت خطيئة ودعارة مباحة

 نتم تبدعون نباحاأطبيقا للمقولة أننا قافلة نسري وكفاكم ت

  جولة أخر يا ساقي

 هذه احلانة الدنيوية أسوأ من صقيع جهنم احرتاقي

  أتريدون أن تلقوا نظرة عىل أوراقي؟
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  ألكتبهم الليلة نكحت رأيس بدون واقي

  طوا عىل إبداعي هيا أكملوا أنتم العرضخذو أفكاري تسلّ 

أمام أقو انفصام عىل  ألقسم أين من املصفقني إن صمدتم ثوانٍ 

  رضوجه األ

  ال بل كل ما رأيتموه ندبات ،أرأيتموين ملطخا بدمي

يف مكان اعتدت الذهاب له حينام مل  أخاطتها عجوز تبيع الورود

 جد مباتأ

  مل يكن األمر سهال و لكني فعلته ال أزال أفعله و تبا كم أبرع فيه 

  قوين أنا ال أطلب اآلنحان الوقت لتصمتوا .. وصدّ 

لست قائد جيش وال وزيرا بل أنا أسوأ يف مدينتي يلقبونني 

  الفنان

  صد صويت وحده من يعبث بأعصابك ليس ل األمرفلتتقبّ 

 داخلك عقلك بني يداي وفني يفنيك فال تسألني عام أنا كيلّ 

  أصابك
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توقف عن القراءة كلاميت اللعينة أنت تزداد ضعفا ستنفجر 

  رشايينك تبا

يل  كنّ أة خوفك تشعر يب؟ .. أكون داخلك ثقبا أسود من شدّ أ

  حبا

  اآلن أهيا األمحقالذي سيخرجني ا م ،دخلكأملا تدعني 

 ري األخرقأهيا املدمن السكّ  ركأنا خمدّ  ،أنت تدمنني

هدئ هذه ليست انتهيت اهدئ اآلن صوت نبضاتك ييش بأنك ا

 حربا صديقي

سمعه أألمر أن النقطة احلمراء بني عينيك وكل ما االغريب يف 

 توسل موسيقي

. سمعته هكذا بت نفسك إله هلم بالطبع أنت إله يف العبودية .نصّ 

 صاح

 د فنان يا صاحع املتمرّ ر أنني أقرب مما تتوقّ وتذكّ  اسرتخي اآلن
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  كلهم املالئكة قتلنا

  الثامئن فيه بنك وككل

 كريستال..  جواهر

 جنحةأ مالئكة

 براءة

 كبرية عيون

 البنوك رسقت

ل  مالكمهم وشُ

 "مشوهني يا املالئكة حياة اهنيتهم لقد"

 ما شخص حياة سينقذان كانا طبيبة ربام وأ طبيبا نحرتم

 دما نتمأ نحرمتوه هكلّ  اجليل سيغري كان امربّ  ستاذاأ نحرتم

 محقى يا للرسطان دواء مكتشفة نحرتم لو ماذا

 مهاهتموأل الشيكات نتمأ لكم بنةإو بناإ نحرتم كمأنّ  واألسوأ

 حرقة ءيش
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 املال جرذان يا اجلميع مات قد ،أنتم العامل قتلتم

 املوت ملك حتى رسا خربكأ ،أمي يا معك يبكي هكلّ  الكون

 كامن معك يبكي

 سورؤ فوق طاف بطوق اليوم لتشنقنّ  ،اجلنة بحق عذركم ينأ

 مسأ املالئكة

 اآلخر العامل انسكّ  خشىأ نأ تريدونني كيف خربوينأ كمبحقّ 

 اإلنس بني شخصيا عارشت وقد

  لكم البداية يف سهال األمر بدا كم

 عار املالئكة يف اغتصاب رغبتم نتمأ حيوانات

 خزائنكم مللئ فقط قلب مأ عني مأ كلية

 الدعارة باسم استنزفوا وخري سمإو كنية

 من اجلنة يف يبكي يزال ال غريالصّ ، دوري حان نهأ ميأ ختربوا ال

 املشاهد هول
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 نبض من حرمهم جثثهم عفن..  هلم تصغ ال ،صغريي خربتكأ

 املشاعر

 جياورين الذي للمالك لباس إشرتيت..  أي دين و، اآلن عيد اي

 "معيدين" كلنا لنميس

 يف ألخذه الباب من محلته البرشية الوحوش نأ صباحا يل قيل

 اللعني هياأ لك دفعوا فكم املدينة خارج جولة

 غلطة كانت هناأ تقنعني ال اللعني هياأ لك دفعوا كم

 كثرة من مهأ نأ رتفكّ  أمل يابسا طينا البرش ليسأ لك دفعوا كم

 وحل " غرقة" خدودها متيس البلل

 ناس يا هرآ ما هول من هناك يبكي الطفل يزال وال

 اتبّ  نهأ للحكومة فاكتب بالوحوش حماطا ضعيفا مكانه لنيأختيّ 

 ملاسولأل وللامل لكم

 سيديت عيناه من نظر أخوك هنا كانت أختك

 نذاكآ منعهم حاول من وحده داخله والرجل
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 حرسيت يا عاريا املالك فأصبح ريشه املالك عن نزعوا يوم

 ممن سينتقم اهللا ولكنّ  هنا جبناء هنمأ علمأ صغريي اي تبكي ال

 أذاك

 تلمسني البرش ترتكي فال داجمدّ  جنينا رأتني لو هماأ يا هآو

 ستنبذين املال جلأل والبرش منا وسخأ عائلة اخلارج يف فهناك

 ماما يستأذنوا ولن خرآ جسد يف لينبض ابنك قلب سيأخذون

 القاممة يف ماأو هلم ماأ جثثنا اجعلو فأمثالنا

 الرباءة أتقتلون..  سحقا..  اآلن خياف بداخيل الفتى حتى

 ةءبالربا عادال حكام ليصدر له دفعوا يضاأ هو ،القايض عن وماذا

 شخص عىل حجرا ترمي أطفال جمموعة رأيت املاضية يلةاللّ 

 " احلارة" احلومة بنت عاكس

 والرجال رجاال األطفال مادام ،وعارشهتم طفال فورا فأصبحت

 باحلرمة مراأل تعلق نإ طفالأ

  



~ 122 ~ 

 طساتئ إحعارغئ لطصمر 
 

 

  يتداول كل من القمر والشمس سطحا واحدا

و لكن البرش اعتادت عىل نرضات سوداء تبعد عنها ضوء 

 ة سطوعهاالشمس لشدّ 

  الساهرون يف حني أن القمر أنيق ال يتأمله إال

 ؟ما زلت تريد أن تكون شمسا صديقي فهل
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   أغظى حث  ش السالطجثّ 
 

 

  يف العامل جدي كان أغنى رجل..

 مصطفى مولودي

  مل ألتقي بمثله .. يف سائر البرش 

  بذرأنا ال أ ي،حفيدك، يستعمل مرياثك بالشكل الصحيح يا جدّ 

 عىل األرض  القطعة النقدية رمِ اي يوما ما يا بني صاح جدّ 

 ي أليس املبذرين من إخوان الشياطني يا جدّ  قلت ملَ 

 ي كفرض خذا كالم جدّ ال تسأل فرميتها متّ  رمِ اقال 

 ويمسح من عليها الطني دا حيملها مشينا فاستدرت ورأيت مرشّ 

يده  أنرمي القطعة عوض أن نعطيها له يف ،يا جدي قلت ملَ 

 فيشكرنا

 منه هو احلسنة أم من اهللا الذي سيذكرنا  قال أتريد
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ين أال تعتقد أخر قطعة يف جيبي آلكنها و يقلت صدقت يا جدّ 

 الحقا سأحتاجهاكنت 

يف حاجتك ستجد ومن جتده سيحتاج  ،قال هو احتاج فوجدك

 ي كم كنت صادقا واجده اه يا جدّ 

آه لو أخربكم عىل ثورته تلك كأن  ،ي أغنى أغنياء العاملجدّ 

 وهبه نصف خزينته كان كارثةالرب 

أعتقد  ،ولكنها مل تظهر للجميع كان حيرص عىل أن ال يرهيا إال يل

 أنه اختارين ألكون وريثه

 غني جدا .. ويبدوا العامل أمجل أحيانا هبذا الثراء ،أنا اليوم غني

قني إن فتحت خزينتي فحتى أنت ال تراين اآلن ولكن صدّ 

  انفصامي سرتاه

عمري كعمر جدي وأكثر  ،سألوين عن عمري د كلامهلذا أتردّ 

 بقليل أهيا املنادي 
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بيض أعر شراه هبا كسن مكسور مثال وأصفات حتى جدي مل  يفّ 

 يميل رمادي

أنا بيدي أمسكت بقايا جثامين  ،يف أول قرن أمضيته يف احلياة

 ونثرت رمادي 

مل يعد يعكر مزاجي ،ءطريقة خمتلفة بعض اليشبنظرت العامل 

 ك ال يكفي ألنه غري مادي ا قيل يل أن حبّ يشء حتى مل

 أورثني إياها منذ فرتة طويلة جدا  ،جدي غني احلكمة

 يا ليتنا نلتقي جمددا اآلن أريد أن أورثه أنا بعضها

امء فوق ظنذاك أنه وجد مكانا مع العآقيل  ،ي رحللكن جدّ 

 السامء السابعة 

وأكتب  ،نث اآلأتفهمون عن أي ثروة أحتدّ  ،ي كان كاتباجدّ 

 بدون خوف ألنني أعلم أنه سيكون له سامعا

ةِ { يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ كُ ورَ نَ أُجُ وْ فَّ إِنَّامَ تُوَ تِ وَ ةُ املَْوْ آئِقَ لُّ نَفْسٍ ذَ  }كُ

 اآلية 185آل عمران
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اللهمّ أبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله، وأدخله 

من عذاب القرب، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بام  اجلنّة، وأعذه

جزه عن اإلحسان اأنت أهله، وال تعامله بام هو أهله. اللهمّ 

إحساناً، وعن اإلساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان حمسناً فزد 

 .من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته
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 غا حمج أظئ 
 

 

 بسببي تتأمل أنثى أراقب ليلة امضيت

 العظمة لتلك االحرتام، وبارشت مجيعا، عليهن فأشفقت   

 سادة يا يشء كل خربتكمأ ينأ أمتأكدون

 تبليل يف سببي حقا كانت عمن اخربكم مل ناأف تتأكدوا ال

 الوسادة

 اعجز هبا مراأل قتعلّ  نإ خملوق ضعفأ ينّ أ تعلم هي

 كيف نسيت حضورها يف احلدوث، يقينية مرحلة بدوهنا وجنوين

 أعبس

 اخربيني منك صغريك يعتذر كيف انت ملكتهن يا ما يا

 ترتكيني مل ملا السيئة األيام من بكثري لكِ  أتسبب أمل
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 الصف يف كنتِ  حماكمتي ويوم كلها انفصامايت ما حرضيت يا

 االول

 كل يفّ  لتوتقبّ  بكمها تفاعاليت معي محلتي بل وحدي حتمليني مل

  حتول وأ تبخر

 امي حبكأ فزيائيا حتى

 ناأ ةمرّ  لوألوّ  العفو طلبأ جاللتك، قدامأ حتت مي،أ اليوم

 مبتسم

 عينك يف نفيس رأ مل لو سأكون كنت برش يأ امللكة، يتهاأ

 رتسمأ

 ألجيل، فديتها سنني ضحية مريضة راقبكأ اآلن، افعل ماذا

 اجلك قبل أن سأحرص، سأفعلها، يولكنّ  الكثريون قاهلا اهمّ أ

 اجيل يأيت،

 لتشفي، تناوليها رأسك عند لوضعتها دواء تيصحّ  كانت ولو

 امي سبيل يف وألمت
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 إثمه اقرأ مل لو مالكا يا ..الرب عند حتى يتكرر ال مالكا، يا

 كلها كأمي حيايت لعشت

 ناأ سأبكي ،ة والرجول للرجال تبا توقفي بل ال نت،أ أتبكني

 ..مكانك

 هانكأو غضبا عذره كان نإ لساين اقطع نأ مي،أ وسأحرص

 األسود به، وىلأ جثامين و عذر، وال يل، حقّ  فال

 ان من متنعه فال فيه، اصدق الذي الوحيد حبها اشفيها اهربّ 

 يسود

 ال فقط كيل واعطيك مني دم ودموعك عظمك عظمي ماهأ

 .. قبيل ترحيل

 نأ اعتدنا كام ميأ عرضا لك مسأقدّ  احلقيقي، اجلنون خشىأ

 ... قلبي مقابل بقائك نفعل

 .. هذا بعد يشء يؤملنا ولن قريبا، ستشفني ماما، تبكي ال
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 وسأتغابى الرصاصري لصوت اليل، منتصف يف السمع سنسرتق

 ؟ هذا ما امي " اسمك ألذكر فقط ةمرّ  ككل

 هؤالء مع ترتكيني ال.. ترحيل ال لكن مي،أ يشء كل افعيل

 املساء سيمرّ  كيف الغرباء

 سقطت حينام سأفعلها، اين قال الذي الوحيد من مي،أ أتذكرين

 نساء و رجال كوم ودهستني ارضا

 غرفتك عتبة يف يشفى، انفصامي، نأ ..خربهيمأ غريك، ماليش

 ..منا،أ

 اجلنة نتأ نياالدّ  ويف قدميك حتت الفردوس ميأ خرةاآل يف

 ينبض ال ميأ يمناك وياء رشيف ميثاق ميم منأو أمل ألف

 ..غابت ان أيرسي،

 نإو كفة يف مواأل ةكفّ  يف العامل ولتلقوا ..قوم يا امللكة عانقوا

 اصابك قد فخري املوازين ثقلت

 

 عام يميض و

 ةاملرآ يف وجهي فيها رأيت مرة أخرة عىل عام يميض و
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 رآك أن بدون حقا فيها خشعت ركعة آخر عىل عام يميض و

 .. مكان الكل بذكريات مقيد سريأ انا عيل عام يميض و

 تبا املنازل سطوح كل وعىل حمطة كل يف نرقص نأ جيب كانأ

 ركام اآلن صبحتأ املدينة

 حقا صحتي رماد أنثر جيب أكان

 سحقا مصحة يف عقل فاقد من أهزل..  هزيال راينأ

 كيحترّ  ان جيب أكان.  بداخيل األثاث تغريي ان حقا جيب أكان

 الكأس و اخلمر قارورة

 لكن و النوافذ و االبواب إغالق احكمت..  حاولت أنني حتى

 فأس وكل مطرقة كل استعملت املجنونة طبعا

 العيون لغة أمارس مل عام..  أحتفل مل عام.. عام يميض و

 يكتشف نأ من الوقاية يف بالغأ فقط انني أم ..الوشاية خشية

 عيوب عدة دللمتمرّ  خلق اسمها ان اجلميع

 ستتحرر اآلن ماذا ..فلسطني إىل ،ينأ إىل ،ميشأو جناحي جرأ

 القدس؟

 امس يوم فلسطينية حب يف ريت وقعتحمرّ  هناك بل ال
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 برش يا يفتقدها داملتمرّ  بل ال ،براعته يفقد داملتمرّ 

 ظالما ال ان عيل بالدعاء قوموا فقط سهل االمر املزيد تريدونأ

 رثاند

 نلتقي حينام االجساد عن سنتحدث

 ارقي فليجن اآلن تثرثر األرواح فلندع كامل عام مىض

 نقي لون اي تشبه هل اآلن لوهنا ما السامء عن أخربوين السامء

 فيفسد عيناك يف األسود الثقب رأو ألعىل رظأن ان أخشى

 رونقي

 املستحيل يف تعمقنا هال

 سنتوقف ؟  متى انفصامي يا تبا ،اكتب ازال ال و عام مىض
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 تئئ ش دطاغ
 

 

 ما به الصغري ال يتأقلم ؟

 الوحدة نقاء هلذا ستشعر بالتلوث يف عقلك كلام خرجت

 سالم عىل املارة ،اٌتلف العقل

 أنا انتظرك ..

 اجللوس آمن ،احلافة أسوأ مكان للوقوف

 كعمق منك .. كلّ أفيصبح  ،ق قد يغار جرحكال تتعمّ 
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 ا�بطبات ضاشرة
 

  سأجلس يف جمالسكم الليلة

  ئة ..زوا سجائركم املهدّ فلتجهّ  سأروي لكم قصة،

فحتى طريقة جلوسنا قد  ب املثلث،نّ ل دائرة مربعة ولنتجولنشكّ 

  تغضب البعض

لكن ال ليس يف جمالس  عشاب،ننتيش ونستنشق األ أنالبأس 

  مثلثة

ث عن املنطق الديني لكن ال ليس عىل عدم انطباقه عىل فلنتحدّ 

  حكومتهم املخنثة

  آخر إذا ءدعونا نتحدث يف يش

  السالم عليكم هل من خمدر؟ ،نحن نطلب سالما فقط ها

 رأيته املتمرد حني استشهد كان يكرب .. مل يكن يبكي حني مات،
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 طعجغصاان ش ظفج العصئ 
 

 

 ها قد أصابت رشياهنا وكتايب اللعني هو من قتلها ..

كل ذنبها أهنا خلقت انفصامي فام ذنب الوحيدة التي تلم 

 انفصايل ؟ 
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 حرغان
 

 

 نبتىل و نخضع لقوة ال تفسري هلا غري أن اهللا حيبنا .. 

 للعجز معنى ...  ،العجز معنا ،العجز لعنة

 يت أن أكون أنا صاحب الرشيان املشقوق بحاد متنّ 

لت تلك فصامك وأنا من عطّ انمتنيت أنني انا كنت سبب 

 احلواس 

 يرمى يف ال مكان يف الفضاء  ،وما أماينَ إال نيزك

 نتامء بحجة انه عدل وقضاء عدم االيرمى بحجة 

 ين أحببتك أكثر من الرب فأخذك مني درسا يف اهلالكأي ئخط

 غفر هلا هناك ا يا رمحان ،هللا يا

 أحطها يف اجلنة بكل مالك 

 عسى أن تغفر يل يوم القاك ..  وأنسها يفّ 
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ــيا  ،اجلنة كنت  نا يا قاتلة اجلنة ماذا دهاك أفَ

 طفولتي آذاك  ردت؟ أم ورقا منذأأشهرة 

 والقمر هي عانقتني أأبكي اآلن  ،أستلقي فوق القمر

 كإنسان  د لكِ ن تصبحي نجمة والقمر جتسّ أفلام رغبتي يف 

لقُ به بني الوقت ا يا ،فلنعد ،املايض أوضح هللا جنونٌ أريد أعْ

 والزمان 

 ان فات األون إبني هي وأنا قبل  ،بني املايض واآلن

 هللا الرعشة حتت املطر ما شاهبتها رعشة  يا

ماذا اآلن ألن نرقص يا صغرييت إال بعد أن تقول أمي أدخلوه 

 نعشه؟
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 افطظغجغا 
 

 

 

 ن النسيان فردوس دائام أحيانا وسأقول أ ن النسيان نعمة،أقلتم 

  عطيتني إياها أنت مقابل قرن بشعأسأنسى أيام مجيلة  سأنسى..

نا أنني كنت مضيناها معا صديقي ألأسهرة فخمة  سأنسى

  وجثتي فقط حني اختفى الوباء وانشع

نا نبقى أغري " وتدرون ماذا؟ فلتنبذوين نسيتكم اصال كلكم،

 "شاعل

و يف سطح منزيل أو فوق اخلشبة يف كنيسة أخلف الكواليس 

  هبر اجلميع يف ترمجة املشاعرأبقى ذاك الفنان الذي أس

  تصافحني امس نت ملأو ال تعانقني اليوم،
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عونه اختلفت فرقكم يا مرىض حتتاجون بشدة ي نفاق تشجّ أ

  لفحص

كتب هناك اادخل املرحاض و حدهم يوم كلامتك مزعجة،أقال 

  نا ال نسمعكلعلّ 

اللعنة  ق يل،مام مجهور يصفّ أدخلت املرحاض وكتبت فخرجت 

 ن تعودوا اليوم وتقولوا نحن من كنا نصنعكأأتم كيف جترّ 

املنسيون انتم قنديل بارد ينتظر مني  بل أنا سأنسى، اُنسى،نا لن أ

 ارةتلك الرشّ 

ون ئطفأتم مصباحي واليوم تطفأنتم، البارحة أيا وجوه البأس 

 صبح منارةأد حيث انه عيونكم لكي ال خيسف ببرصكم املتمرّ 

تي املتعفنة قالو اهنا اسوأ ورائحة جثّ  كتبت يف مرحاض عمومي،

  من رائحة بيت اخلالء

، يف اليوم تلعقوهنا فأي فلسفة هذهفضالت حرو يا حقريون،

 أمسيتم معجبني ملن لقبتموه باخلراء
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داريا ما إنه أنسيتك سيدي مدير إدارة قلت  نسيتكم حقا، 

  كون فنانأن أمكنني أ

ن تعطي نسخة من أحينام طلبت منك  ونسيتك يا سكرترية،

  يف الفناءفكاري ترتامى أكتايب ملديرك وفور خروجي وجدت 

ب وحده من جاورين حتى الرّ  ملا حتبونني اآلن؟ باهللا عليكم،

  حينام تركته مل يرتكني

هم ابدلتهم بك وختليت عني نا ولك البرش كلّ أفيا رب لك 

  وعنهم فلك كيل

نك برشي وحتمل أما من إنس أستثنيه من القصة إن صدف 

  جيناهتم فأنت املقصود

ثون بأقوايل تبا تمرد واليوم تتحدّ واصلتم حماولة التمرد عىل امل

  ن يروقكم كالم لسان مقصوصألكم منطقيا ال جيب 

  نتهى األمر أنا لن أركع ألي قانونا

  كون مغلولأن أأغاللكم وسأقنعكم بأنه ال جيب  ضعوا عيلّ 
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  نا مرتجم مشاعركم اللعينةأ نا القوة الكامنة داخلكم،أ

هنا اليوم ألول مرة نا وانفصامي أ مة تاهت منذ زمن،أيا 

  وامامكِ خياران فقط إما اإلعدام وإما ان تتبعينا

  والضعفاء ال يريدون الرب الرب ال يريد الضعفاء..

غري أأين بكلمة قد   متأكدا،ينّ أل نا اجدر،أال تثقون بقلوبكم؟ إذا 

  ما حيدث يف ساحة احلرب

اين ابدوا ككل ني... إذا ملا أهداين جمرة حيملها كتفاي اعلم اهللا حيبّ 

  الكواكب

باهللا عليكم حتى انا  وحتى من مل خيشني فقد خيش الرب،

استغرب من هذه الكلامت كيف عساها خترج مرتبة موزونة يف 

 مواكب شكل

 واهللا انساين،  نسيتكم،

  احرتموين فهذا موقف انساين

  د انا من اصغر اصابعي حتى اصغر خلية يف عقيلمتمرّ 

 قبل ان يتمرد لساينمتمرد انا مترد قلبي 
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 طسظثغح اجط

 

 

 ما اسمك ؟ 

 "معنديش اسم  "

 قلت اخربين ما اسمك 

 "معنديش اسم"ذاك إسمي 

 أنا حبيبكم هال تتأكدون من هذا الذي يرصخ داخيل ؟ 

 دخلتم يا سادة ؟ انا حبيبكم هال تتأكدون من هيمس خارجي ؟ 

 القوانني بسيطة 

 يل يف هذه اخلريطة ال تنادين ال اسم 

 ال تفرطوا مني قد ارحل يف اي حلضه فهل من وريث جدير

مهست ألمي: أماه بدأت أخاف  ولدت املوت سمعت هبا يوم

 هذا العامل اجلديد 
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 يروقني كان يمكن ان يكون يل اسام املتمرد معنديش اسم

 رت بكل بساطة اين ال استحق الفن االسمى ولكن املمرضة قرّ 

 يف الكون ككوكب كله كريه ال يكون كياينكان يمكن أن 

كان يمكن أن أكون أكرب من كرة تدمرها ابسط األشياء مثال 

 كالريح 

 حرق جثامين أن أرغب برفايت يوما واآلن أريد أمعنديش اسم مل 

 عتقد حمتاج جلوف ثاين أفرغت يل جويف أالفجوة مجيل جزائها 

 ر ملمرضة دفعوا هلا مليون ونصف وأناكمربّ 

 رتدي شيئا ما اللعنة أن ألدت عاريا وكان جيب و 

 يدي البيضاء ستمسك مالك األسود لتقوم فن رمادي؟ 

  ؟لقول أن األلوان أصبحت شيئا ماديأحتاولون ا ،ةظمهال حل
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  طا صئض سا�ئط
 

تغري .. إنني استغني  ها قد خرجت العامل اليوم ال يبدو كأمس

هاتفي و اميش أذين  عن عيناي حيث اضعهام عىل لوحة مفاتيح

هي اليشء الوحيد الذي يساعدين يف جتنب السيارات املارة من 

هنا .. اعتدت أن أصاب بأنفلونزا كل يوم لكن هذه املرة كأنني 

إهنم ينظرون يل يف هذه اللحظة بالذات .. بحق  انا من اصبتها

  الذي جيريا السامء م

  ربام السبب هو مالبيس الشتوية يف هذا احلر

أخربتكم أنا مريض عىل الدوام املالبس الشتوية تساعدين عىل 

  البقاء دافئا

طري اآلن يا له من أللحامقة انا  يا ،ال أشعر أنني اميش انا اطوف 

 ان ..حلم مجيل .. أه مل أشرتي والعة بعد .. سأعود إىل الدكّ 
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حسنا تم، ماذا اآلن أشعر أن طفيليات تلتهم عيناي أشعر 

الشمس  محقاء، حتاول االلتصاق يب بالتلوث تلك اجلراثيم املونو

  حترق وجهي اللعني آخ ..

 األسود ال يليق يب، األسود جيذب حرارة الشمس.. سحقا

ق يف بابنا احلديدي أصل املنزل، أحدّ  هات حقا.. خزعبالتترّ 

  ثم اللعنة

 ألدق اآلن؟  رّ سأضط

  آخ هذا متعب

  "تفنني "رات وتذمر، تذمر، تذمّ 

فتح الباب.. البرشي األصغر الذي يسكن يف منزيل خرج 

 ليلعب.. أفكر يف قتله ربام احتل مكانا يف اجلنة

 لكن بأي حق سأقتله؟.. 

جل ختليص فتى من عنفوان القدر، أمر جيد أحسد أآه،  

الكائنات التي متوت باكرا تعيش أفضل حلضه يف العمر ثم 
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يت لو قتلني شخص ما يف مرحلتي لتصعد للسامء آخ يا 

  املالئكية

  أطلت احلديث هيا إىل رشفتي اآلن

  شرتيتهااجارة، قطعة كعك.. وصوت الوالعة التي يقهوة، س

  جارة و .. تغري العامليأول نفس من س

لذيذة  صباح اخلري.. صباح مجيل أمي .. اهال أخي.. كيفك؟

  تلك الكعكة

.. ما هذا.. آه صباح مجيل حقا، جاريت قد  يتاريغلشتقت اآخ، 

 ةتبا كم احلياة مجيل بارشت العزف عىل الكامن أيضا
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:الفصل األخ  

 اسرتاحة طويلة للشتائيني .. ،الصيف

نحن ل األخر حان الوقت لنبتسم حتى وعىل الفصود فلنتمرّ 

 ننفصم.. 

  الغروب أوشك.. ،فلنتبع الشمس حول العامل
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 َبــــاِرغـــــــــــْج 

 

 

 يس  بارِ ل يفِ هر عسَ يا شَ امضَ 

 س .. ائِ يَ  االمهُ كِ   واآلنَ ل مىضَ را والعسَ يا شهْ أمضَ 

 م الَ ا سَ يَ  بّ احلُ ة رافَ خُ  ودِ جُ  وُ ى يفِ سمَ األَ  ثالَ ا املِ هو وهي كانَ 

 أالن ي يسْ امِ ا أمَ مهَ كالَ  ه واآلنَ عَ مَ  هبتْ هي ذَ يس وَ ارِ بَ ا لِ هَ هو اخذَ 

 اودً هُ ا عُ نَ وْ قد تلَ   بالربّ امً سَ ا قَ نَ د اخربِ ا متمرّ ا يَ أنَ أخطَ  يمَ فِ 

 اعودً ا وُ ينَ ها وفَ عليْ  فاظْ للحِ  ةً شعرشَ  بّ احلُ  سَ ا أليْ أنَ اخطَ  يمفِ 

 ودموجُ  بّ احلُ  ا صغرييّ يَ  ابتسامَ 

  وددُ حُ  اتِ ذَ  لةٍ لدوْ  اصمةً  عَ االَّ  كنْ  تَ يس ملَ وبارِ  

 ة يّ احِ بَ الصّ  ةُ وَ هْ ا القَ ا كذَ معً  اهُ يَ يذ احتسَ بِ النّ 

َ  مَ يفِ  رييّ غِ نتام يا صَ أ  ة يّ م حَ كَ وبَ لُ وا قُ قُ بْ ا ولتُ فلتحيُو ،اءة األحبّ قربَ

 ي مِ إسْ  وقَ ا فَ مهَ سْ اب ام أكتُ ثلكَ مِ  نتُ ا كُ نَ يها أَ ي فِ نِ أيتُ رَ 
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 ي مِ سْ قِ  ا هوّ هَ مُ سْ قِ  ونَ كُ يَ   أنْ ص عىلَ  أحرِ دائامً  ة كنتُ انويّ يف الثّ و

 آه كمْ  ،رذاكِ تَ  اءِ لرشِ  وتُ ا القُ نَ فِ كْ م يَ لَ فَ  ،بّ احلُ  ةَ ربَ يس مقْ نا بارِ زرْ 

 ها قتُ رُ 

 ا هَ تُ كْ رَ تَ  رِ قْ الفَ  رِ ذْ عُ بِ  ،اكَ نَ ي هُ بيبتِ حَ  تُ كْ رَ تَ ا وَ أنَ  عدتُ 

 يا صغرياي العناق أفضل قبلة  ،أو هل تكونان مثيل

 بلة كام حالال ستتشاركان القوأعدكام أنّ  ،تشاركا نفس الطريق

 ه يحتى املتمرد وقع يف احلب يوما وقال لزوجة عين

 ليشء غري عيناك أنه إن سقطت ثيابك كلها عنك فال أنظرنّ 

جعلوا باريس تقع يف احلب اجوا الليلة ستأجروا فرقة وتزوّ ا

 داجمدّ 

عىل احلب كثريا فقط ألن متردي عىل الكراهية لن يكفيه  دتمترّ 

 جملدا  2و14

 ألست برشا بحق السامء السابعة قلها ،عرتف هلا بنيا

 ليال وهيمس لربه أحبها ةفأنت مل تريه يقوم صال ،عرتيف له بنيتيا
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 ك أفضل رجل نّ أخترب صديقاهتا تعانق وسادة و ،أنت مل ترها

ث عنك أمام أحد تلك غرية يا محقاء وأنت مل تريه كيف ال يتحدّ 

 وليست بخجل 

لذي ا ط لعيد ميالدك كيف سألتك عاما كامال ماآه لو رأيتها ختطّ 

 يروقك 

رجه ت ولكن خاأنيا ليتك سمعتي داخله يقول هديتي نت أو

 يقول اختاري بذوقك يزيف و

 عجوز رمادي  أتصبحان مثيل يا صغرياي؟

جتكام اليوم وتبا لكل حب  اهتموه بأنه مادي  زوَ

 فلتضع اخلاتم فإصبعها ولتعتني بزوجتك يا صديقي 

س كل زميل دراسة وكل العب كل معارفك لعر فلتدعُ 

 يموسيق

 ستكونُ  البنتكمها وهي أم أأهم ليلة .. أمك و ،فلتجعل الليلة
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فاهللا سمح  مأنكم إن أحببت'' سلموىل اهللا عليه مل يقل حممد صأ

  ''؟ابأن تقولو

 ولتصبحوا انتم باريس وجودها  ،أقيموا عرسا

  أثبتوا أن للقلوب وجودها،أضواء زفافكم نجومها 
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 خمرة
 

 

 كخمرة عتقتها

 "القمرة رساقة" أو انفصامي سبب مامأ ناأ عتيق

  نبيذ ككأس عتقتها

 حللقي إال..  الكأس خارج تقفز لن..  ثلج فيها..  باردة

 حقي من هذا أن فأعتقد عتقتها أنني بام و..  حلرقي ربام أو

 سيادة ذات عملة أأنا اصبحت حينام بفقرها أشعرهتا

 سادة يا جمددا أنجبتني حينام بعقمها أشعرهتا

 احلروف ألقيت و احلروف تبنيت حينام بيتمها أشعرهتا

 الوسادة تشاركنا حينام حتى هلا ليس و للحروف

 معا كانا حينام نفيس قتلت يوم ،أرملة بأهنا أشعرهتا
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 مل و فضاعت الرجال سوق يف اخته ،امهل اخ كأنني أحسستها

 دمعا املارة انتباه شد ما يكن

 تاء مكان اخذ تنتظر و السمع تسرتق بذال كاتبة اهنا أشعرهتا

 فضيحة لتثري

 كنت تداعبني قصيدة صدر عىل استلقيت ملا ثكىل انا وأحسستها

 فضيعة بأهنا وصفتها و كتبتها قد

 زفاف حفل جنازة ليلة منها قليال احتسيت ملا بالسكر أشعرهتا

 فمذياع كلاميت سمِعت ملا الصحة فاقدة مريضة أهنا أشعرهتا ثم

 إسعاف سيارة

 طان ايامن ابنتي اسمي ان قررت ملا بالكفر اشعرهتا

 فعال أنه تأكدت عنها ريشها سقط ان بعد ،مالك اهنا اشعرهتا ثم

 شيطان ذاك مالكا كان

 سيجارة انا لففت ملا، القانون عن خارجة بنشوة اشعرهتا ثم

 حشيش
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 قوهلا عبارة لفضت حينام خلفي الركض عليها ان اشعرهتا ثم

 مانجيش

 لوحة يف سببه هي انفصال التقى ملا باإلنفصام شعرت هيا حتى

 واحدة فنية

 تأملت ملا االسود الثقب يف قيلولة تأخذ مثيل اهنا أشعرتها و

 حد عىل كل األخريات

 جاحدة جمرة انني فاهتمتني

 اكن مل و اعتقه مل اخر نوع احتساء فجربت اشعرها ال ان حاولت

 حان قد تذوقه وقت ان متأكدا

 فقط الباص فركبت فخرجت حقائبي محلت بل فقط أغريها مل

 احلانة تلك ألغري

 و وطنية بروح زوجها اغرتب كزوجة تشعر هناك وجدهتا سحقا

 حربا فأخذ حبا هلا ترك
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 و انا انني مرة الول فشعرت عائد عناق قبلتني و، جمددا فالتقينا

 كهريبا اصبحنا قد عتقتها من
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 غـــــعِ َق ئ ا�َ ـــــــغظَ ثِ طَ 
 

 

  الَ ينامَ اب حِ عَ لْ األَ  تلكَ ون بِ عُ تِ مْ تَ سْ ا يَ قً حي .. أَ الهِ املَ  املِ ن عُ اذا عَ مَ 

َ بَ م مُ هِ اقِ هَ رْ ة إِ دَّ ن شِ ون مِ امُ نَ يَ  مْ هنَّ م أَ أَ ، ناكَ هُ  كونُ نَ   ؟  ةً ارشَ

 ونوفُ طُ ان يَ كَ مَ  لّ  كُ يفِ  رجونَ هَ املُ  وً  ريكٌ ة سِ لَ يْ اللّ ،ة يّ ارٍ نَ  ابٌ ألعَ 

 ونفُ طْ ء يَ امَ  السَّ ة يفِ يّ وانِ عُ فْ ة و األُ يرَ تدِ سْ ة املُ لَ جَ العَ  فوقَ  اقُ شّ العُ 

َ تَ ،ل امّ ن العُ ل مِ امِ عَ  إالّ   الَ  مَ الَ ،اء يّ نِ غْ األَ  اتُ ينَ يتامِ فِ  نهُ مِ  تْ أَ ربَ

 اهَ يبِ لِ ق حَ وُّ تذَ يه لِ فِ كْ يَ 

َ رَ خاألُ  وَ  يبتهِ ـِبحلَ  احدةً وَ  نيِ رتَ ذكِ م تَ قدّ   اهَ يبِ ــبِ  حلِ

رُ   ا هَ الَ عْ اَ  هُ وُّ مُ  سُ الً يْ ا لَ يهَ لَ عَ  رٌ اعِ شَ  ا وَ باحً ها صَ شاعِ

َ  ر و لكنّ جْ الفَ  لَ بْ ا قَ هَ لَ تُ قْ يَ لِ  انَ ة كَ لَ يْ لَ  لّ كُ  هاَ تَ مقَ   امَ فَ  سُ مْ الشّ  تْ قَ ارشْ

 ا اهَ ذَ أَ 

 قّ احلَ  ا لصّ يَ  نكَ مِ  ي لهُ كِ تَ شْ أَ  كَ مديرُ  ينَ أَ  اوضيعً  الً امِ ا عَ يَ  هُ تَ نادَ 
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 ذيتهُ آ اينّ  غمَ ي رَ نِ حيبّ  الُ زَ  يَ ه الَ نّ ت ألَ الَ قَ ،أٌ طَ خَ  هُ ي فعلتُ لذّ ا امَ  الَ قَ 

ّ أكثَ   ..  قْ حَ تَ ا اسْ ر ممِ

 ة لقَ حَ  لّ كُ  ي بعدَ هِ الَ املَ  ابِ ألعَ  لُ امّ عُ  تعُ مِ ا يستَ قّ حَ أَ 

َ يشِ ن يَ يس لَ الِ وَ الكَ  ِ ن يَ ن اَ مكِ يُ  يفَ كَ ،ال فَ طْ األَ  امَ أمَ  دٌ حَ ا أَ  هبِ  فَ عرتَ

 ه ؟قِ رْ  حَ ت يفِ دعَ بْ ا أَ م اهنّ كُ امَ امَ 

 ه ..ابِ ألعَ بِ  تَ نْ أَ  عْ تِ مْ تَ و اسْ  عنيَ اللّ  كَ ق الرسّ غلِ ي أَ هِ الَ ل املَ امِ يا عَ 

 ْ ْ  اهنّ امَ هُ عَ مَ  ثُ دُ ا حيَ كل مَ م فَ اهُ شَ ال ختَ َ عَ ط لُ لِ ا ختَ  ه ..ابِ عَ لَ ا بِ اهبَ

ِ او   رحْ ا للمَ تاجً ا حمُ ومً ك يَ ورُ زُ يَ  بّ احلُ  كَ الَ ى مَ سَ ي عَ يقِ دِ ا صَ ح يَ سرتَ

ّ ردَ فِ  يومٍ ى بِ ظَ فتح
 كنّ د أَ تأكِ ي مُ نِ نّ  أَ مة إالّ لَ ة الكَ اطَ سَ بَ  غمَ رَ  وَ  ويسِ

  حْ رَ ج الفَ وَ تتزَ سَ 

ّ  بُ رَ قْ أَ  ،ي يقِ دِ صَ  كَ لُ الَ حَ   ةرَ ظْ ي نَ قِ لْ ط أَ قَ فَ  وقعُ تَ ا تَ ممِ

 "ك لُ مّ أَ تَ تَ  تِ قْ الوَ  سِ فْ  نَ ام يفِ ربّ ة فَ فّ ة اخلِ عبَ ن الَ عَ  اكَ نَ يْ د عَ أبعِ 

 "ة رَ ذْ العَ 
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 علْ ئُ ظْ ــــَطاْج 
 

 

ر ى يف آخِ لهَ املَ  زرْ نَ لْ ا .. فَ دً جِ  يلٌ مجَ  وُّ اجلَ ، سادُ ت األجْ فضَ تَ انْ 

 ي ..قِ تَ لْ لنَ  يفِ صِ الرَّ 

ة لَ فْ ا للحَ هَ يقَ فِ رَ  ونَ أكُ  نْ أَ  ةٌ ريبَ ي غَ نِ تْ لَ أَ سَ  ،تْ فَ قَ وَ  صيفِ ر الرَّ ىل آخِ عَ 

  ةلَ يْ اللّ 

ون ضُ مْ ثم يُ  رامِ  الغَ يفِ  ونَ قعُ يَ  رشُ ي البَ قِ تَ لْ ذا ؟ يَ يف هكَ الصَّ  اليسَ 

  الَ يْ ا و مَ صً قاء رَ املسَ 

َ  الِ تَ يسْ رِ الكْ  وسُ كؤُ   ،ةنَ وّ لَ مُ ـواء الضْ يع األَ مِ اجلَ  اتِ اسَ كَ عِ ت انْ لَ محَ

ِ  اتِ فَ رَ خْ زَ   ةيّ هبَ

ُ العَ    ا و هيّ ه انَ جُ وْ ا مَ نَ لَ لَّ بَ  ئٌ اطِ شَ  رُ جْ الفَ  وَ ، امٌ يَ نِ  املَ

 ا هَ مْ سَ اَ قَ تَ رية فلنْ ة األخِ ارَ يجَ السِّ  يت وَ زيزَ ا عَ يَ  حرِ ث بالبَ عبَ فلنَ 
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ُ  لِ بَ اجلَ  ولَ حَ  فْ تَ لْ نَ  وَ  تلفْ نَ ا لِ هيّ   قولَ ى يَ تَّ حَ  مكِ سْ باخ و ألرصْ

 ا هَ مَ اسْ  قَ طَ نَ  لَ بَ اجلَ  ة أنَّ ينَ دِ املَ  هلُ أَ 

ِ ا نُ نَ ئْ  شِ امَ تَ قْ وَ  و رِ حْ  البَ يفِ  سَ مْ الشَّ  قِ غرِ فلنُ    نُ ا نحْ هَ قْ رشْ

لُهْ ا ينَ لَ ا عَ مَ  لّ  كَ الً هْ سَ  رُ مْ األَ  امَ ادَ مَ  ْ  لِّ كُ  اعِ إيقَ  عَ مَ  شَ مِ رْ نَ  نْ اَ فِعْ   نْ حلَ

  ينْ امَ كَ  ولية انتِ و إسطنبُ ،ة ة يا آنسَ كيّ الرتّ ى قَ يِ وساملُ 

ل كُ  نتِ اَ  تْ حَ بَ اصْ  مَّ ثُ  وا وَ حُ بَ صْ  أَ يلّ كُ كنتُ و بكِ كَ  ام الكلّ كَ 

 اينِ مَ االَ 

َ ينَ ا التقَ انَ سَ عَ  يفِ صِ ر الرّ  آخِ ى يفِ هَ لْ ر املَ فلنزُ  و ذُ  باكِ د الشّ نْ ا عِ دً دّ ا جمُ

 لْ اخِ دَ املَ 

ْ غَ نُ لِ  اوْ  ْ قِ تَ لْ لنَ  وَ  رَ مْ األَ  ريِّ ْ  تَ ي حتَ  طوحِ ق السَّ ي فوْ قِ تَ لْ نَ لْ فَ  اوْ  كِ تِ فَ رشُ

ْ خْ  فلنَ الً ثَ مَ   نْ اخِ دَ املَ  أحدَ  رتَ

 ة الَ يّ يقِ قِ احلَ  اءِ وضَ الضّ  عضَ بَ  حدثَ لنُ ،ي هِ الَ نة املَ يَ دِ مَ  ورُ يال نزُ 

 اوبً دُ نُ  كَ رتْ نَ  انْ  أسَ بَ 
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 امَ ينَ اال حِ  انتْ  افنيَ ختَ  فالَ  عبِ ل الرُّ نزِ مَ  ورُ زُ نَ  ة ثمَ يّ انِ وَ عُ األفْ  بُ ركَ نَ 

 ا وبً دُ بْ دَ  صيبُ أُ فَ  خطأْ ي أُ نِّ لكِ  وَ  لبِ ة العُ ابَ اصَ  لُ اوِ احَ 

  املَ ا عَ ول يَ بُ نْ طَ  اسْ يفِ  ودٌ وجُ مَ  بّ احلُ  اهُ لنَ مّ أَ ن تَ إٍ  يلٌ مجَ  األمرُ 

  نْ لَ عْ أَ  دْ قَ  هِ ومِ دُ قُ  نْ عَ  يفُ فالصَّ ، بولْ نْ طَ ه اسْ كلَّ  بَ كَ وْ الكَ  لْ جعَ فلنَ 
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 غ ـــاجِ وَ زَ  عدُ ـــــعُ سُ 
 

 

َ  وَ   .. ي تِ جَ وْ ا زَ يَ  تِ نْ أَ  نْ ا مَ قً بَ سْ مُ  مُ لَ عْ ي أَ نِ نَّ ألِ

 .. جْ وَ زَ تَ  نَ الَ  مَ وْ ا يَ يهَ ئِ رَ قْ تَ  نْ ى أَ سَ ا .. عَ نَ ي هُ ودِ هُ عُ  بُ تُ كْ أَ سَ 

بْالً .. كِ بَّ ـــــــحِ أُ  نْ أَ  كِ دُ عِ أَ  ٌ قَ َبَّ بَرشَ ْ حيُ امَ ملَ  كَ
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 خاتمئ : 
 

بفضل اهللا سبحانه و تعاىل و أستاذي حكيم بدران كذا أمي قرة 

بدون تفادي سبب انفصامي تم هذا الكتاب عيني ليندة بدران 

بعد عامني من العمل و طبعا ال أنسى بعض األسامء التي ال 

 .يمكن إنكار صنيعها

أيمن مومني و طبعا األستاذة ،بن بريكة سيد أمحد ، زكريا رحيم

سمرية منصوري ذات الفضل األسمى و الكثري من األسامء التي 

للمساعدة يف إعطاء التمرد معنى آمنت باملتمرد شكرا لكم مجيعا 

 أرقى .
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