


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إھداء 
 

  ...إلى تلك اللحظة اإلستثنائیة التي ستجمعنا معاً  

  .. بإلفھا و إلى كل روٍحٍ  تنتظر إئتناساً 

  ...و إلیَك حتى ألقاك ... إليَّ 
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و ھي تلملم أجزائھا مع أشالء أوزوریس ، و تبكي لتلد                                       " إیزیس.... "ھو * 

  " .النیل"دموعھا نھرا اسمھ 
  
   ! صوٌت من حلٍمٍ  قدیم ، وجدتھ عندما أخطأت طلب رقم ھاتف... ھو * 

  .وجدھا قد ذھبت لألبد .. انتظار طفل أرضعتھ أمھ و أنامتھ ، و عندما استیقظ *    ... 

  
أن ترى المطر من خلف زجاج النافذة ، فترتدي أثقل مالبسك ، ثم تنزل لتسیر تحت رنین ... ھو * 

  !قطراتھ 
  

  .مالبس المدرسة التي لم أعد أرتدیھا ... ھو * 
  .فل كبیر اسمھ اإلنسان ابتسامة عینّي ط*      ... 

  
  !عندما اكتشفت أمي أنھا سُتسمیني بھ .. اسمي ... ھو * 

  
  " عبد الوھاب"دقة عود ... ھو * 

  . انتظاٌر مترقب لكل ما ال تعرفھ *  .. 
  

  .1داٌء إذا عالجتُھ َشفیت... ھو 
  

  ! كالفئران ، تعیُث في الذھن فوضى أسئلةً  : و لتنتظر معھ دائماً  
  

  
  
  

  

  

                                                
 أي ھلك ) بفتح الشین ، و لیس ضمھا ( َشفى  1
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  إلى حبیبي الذي لم أعرفھ بعد
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  : انتظاٌر بدائي ساذج
  !!                          أحبك بأثٍر مستقبلّي 

  

  أحبك من اآلن فصاعدا 

  لتدرك یوما 

  أن حبي لك قد سبق 

  حبك لي بكثیر 

  لتدرك یومًا 

   أصص الورد أنني زرعت

  و الیاسمین 

  من أجلك 

  و أنني قرأت الشعر و كتبتھ 

  ألتفھم ما ستقولھ لي 

  و أنني أقرأ الكتب

  حتى أستطیع كتابة اسمي یوماً 

  في عقلك الكبیر 

  أنني أغني و أحفظ األغاني الجمیلة .. لتدرك 

  لنغنیھا سویا 

  لتعرف لماذا لن أقول عندما ألقاك 

  أن عمري قبلك ھباء 

  رف أنني أستغل الوقت قبل حبك لتع

  ألستعین بما أتعلمھ على استحقاقي حبك 

  ! لتختصر بي كل النساء 

  

  ) 2001/ 13/3الثالثاء ( 
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 1   لك بأكتب قلت و

 

   : بعد أعرفك ال الذي عزيزي

 2 "العشاق بيعملوا كانوا هيك .. لك بأكتب وقلت" 

 منشأ هي ذاا يف " عالقة " كلمة تكن مل إن هذا – بك العبثية عالقيت لأتأم

 ال و ، ً مالحما له أعرف ال ملن الكتابة عن كثريا فأحجم ، - باألساس العبث

 / يؤمن عاد ما أو / يؤمن شيء  بأي أو يفكر رمبا كيف أعرف ال ... ً صوتا

 ما  و ، للحياة جيذبه ماذا ، يفرح أو يغضب عندما يبدو كيف أعرف ال... 

  ؟ كيف و ، أين ، سألتقيه ميت ، عاداته هي ما ، عمره كم ... عنها يرده الذي

   ... امسه ما... 

 بعينه باسمٍ مناداتك أستطيع ال أنا و لك أكتب أن ً جدا كبرية عقبة أا أتعرف

   ؟
                                                

  " أمیمة خلیل "  مفتتح  أغنیة لـ 2
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 أعد مل ... إجتاهي جيذبك  أو إجتاهك جيذبين قد الذي ما أعرف ال أنا و ، بل

   !صدقين ... ً ختمينا أستطيع

 منذ الذاكرة بتكوين فاستعد ، طبعا ألتقيك عندما سيكون ما بإعتبار – تذكر لو

 و ، صفاتك ألكتب أجلس أن قبل من نصحين الذي معاريف أحد  -  اآلن

 أعد مل أين ً اواضح  كان بالطبع و ، ً موضوعا و شكالً تكون أن أريدك كيف

   ! اليوتوبيات أحب

 

 كما حتب من تتقبل أن :  احلب لفكرة مالزم شيء مع الفكرة تعارضت رمبا أو

   . عيوب و مزايا من فيه ما بكل هو

احلب إىل سعت عندما : مضى فيما ً كثريا اجلملة هذه نفسي على أردد كنت ، 

   :إليها هو فسعى جتنبه حاولت مث

 كالميا بثقة تقوهلا نفسي كانت " ... عيوب و مزايا من فيه ام بكل أتقبله أنا"  

 إكتشاف إىل اهلزمية لتقودها ، اآلخر وراء ً يوما تتقهقر و داخلها تنهزم و ، ً

   : احلسابات بإعدة بل – باالعتبار جدير

 "و ، كذا و كذا فيه أحببت كذا و كذا فيه رفضت "   
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 تشتتها أرفض كنت ... األساس من سينف أتقبل أكن مل نفسي أنا  أين ألكتشف

 تلك و ضاحهاتفا ختشى و جيدا تعرفها اليت اوفهاخم و نقائصها .. تناقضاا... 

   .حبقيقتها يشي ال بإتقان تضعها أا اكتشفت اليت األقنعة

حقا نفسي أعرف أكن مل أين – بعد ً امسا لك أعرف ال من يا... يا اكتشفت ً 

 ...  

 ، البحرية مياه يف صورته عشق" نارسيس "بأن قالوا من – اسبةباملن – تصدق ال

 فقط هو  ! هناك / أنانية و / حزينة نرجس زهرة فحولته األهلة عاقبته هلذا أنه و

   .صورته وجه على متبدية أعماقه يف وحده رآها أشياء ذهلته
 

 ً سخيفا سيبدو هل و ؟ الكالم ذا إليك خطابايت أبدأ أن ً بائخا أيبدو أعرف ال

 و املُحللة العقالنية تلك إليك الكتابة عن تردين كانت أنه لك اعترفت ما إذا

 أوجه أين مدعيةً نفسي أُخاطب  أين  سوى أفعل ال أين يل تقول كانت اليت

 خمتبئا ً متفهما ً حبيبا اآلخر هذا ليكون االدعاء يف أمتادى أين و ، لغريي احلديث

  ؟ الزمن طيات يف ً
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 أو مثال الفصام من نوع : ما نفسي بإضطراب مصابة أين يف ً أحيانا فكرت و

 و حبيادية علي النفس علم يف القليلة ملعلومايت ً تطبيقا أحاول و ... اهلستريا

   ) .االحتماالت حصر يف املوضوعية و الصدق مها رمبا أو ( غريبني برود

 موجود بأنك حقيقي نإميا و إليك حنني يأخذين ما ً كثريا كنت أين تعرف هل

 أنين أقول و ، بعد نلتق مل جعلنا التوقيت يف ً فارقا هناك لكن ، ما مكان يف

   ...بوجودك ً مؤمنة اجلميع أحتدى و ، أنتظرك

   ...مث 

 ال أن ، وهم حمض أنك مباالة بال لنفسي فأقول ، اليقني معه و احلنني خيفت 

 احلب فكرة أن و 3 "املدى ا ضايع حدا ما كأنك و ... " أصال لك وجود

 و ، بؤرا يف بنا فإذا ، األنانية من حتررنا أننا فيها نظن ساذجة فكرة هي نفسها

   ..أكثر ال – صفحته فوق إنعكاساتنا إال اآلخر من حنب ال بنا إذا

 لرغبايت فاتااللت يف ، الوحدة يف املعتادة رغبيت إال هي ما حويل ملن حتديايت أن و

 مل إن اليت االجتماعية املؤسسة لتلك أكترث ال ً حقا أين و ، احلياة يف العملية

 مثة عن تعلن ال ... أبدا جناحها تعلن ال فهي ، البعض مع الصريح فشلها تعلن

                                                
 مقطع من أغنیة لفیروز  3
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 ... اخلوف من املزيد : فقط ... ً جديدا ً بيتا م تفتح ملن حقيقية إضافة أو متيز

 الطاحونة يف الدوران من املزيد ... القيود من املزيد ... الكذب من املزيد

   .النفسية اهلزائم من املزيد و... األالعيب من املزيد...
 

 عليك عب هو لك يضيف ال ما كلُ : " ا آمنت و ذاكريت يف علقت مجلة مثة و

. " 
 

   ! اإلطالق على مبشرة غري بداية ... امممم

   . وجل دومنا ببايل خيطر ما بكل هكذا أحتدث أن اجد مبشرة بداية هي ، قل أو

 على و ً صادقا تكون أن تستطيع أن : منه كبري جزٍء يف احلب أعتقد هكذا

 سيكون بل – فحسب سيتفهم كونه من ال – ً واثقا حتب من مع متاما سجيتك

 معك يتفاعل – ألفكارك رفضا أو قبوال سواء – ً أيضا موجتك نفس على

 أنه أعتقد و ، الصداقة يف األمر هذا جربت ...أيضا ذا تمتعيس و ، ببساطة

األخرى األشياء بعض إليه ً مضافا احلب يف أساس .   

أخرى أشياء عن / اآلن حىت لألسف معك ال / إليك التحدث أريد كنت ... 

   ...لكين
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 اآلن للنوم سأذهب أين أو ، عليك أطلت هكذا أين القول أود كنت .... امممم

 لفعل أعذارنا أو مربراتنا نذكر أن السخيف فمن ، نعم .... أتراجع لكين.... 

 واهية أو كانت حقيقيةً – معني حد عند فيه التوقف أو ، فعله عدم أو ما شيء

 أو ... باالفتعال ... بالعبء للشعور و للقيود خبيث تسلل ذاته يف فهذا ، -

   ...الروتني أو امللل

عن تعتذر أال – للقاء ً ظَرفا و ً حينا و ً مكانا الزمن لنا خيط عندما -  تذَكَر 

 إذا و ، سألتك إذا إال تفعل ال ... األسباب من بسببٍ  تفعله مل أو فعلته شيء

 أفكر أو هذا أفعل أعد مل / أعتب أو أللوم ال ، ألعرف فقط فسأسأل سألتك

   . بعهمانت أال جيب الشك و اخلوف مظاهر أحد العتب و فاللوم / هكذا

   : باب من كانت لو حىت ، متاما صادقة إجابات سوى أنتظر ال حينها و

 يكن مل إذا – باملثل أيضا أنا سألتزم و ،   "أُرده مل ألين ذاك أو هذا أفعل مل" 

  – إعتراض لديك

   سالم
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 2  ؟ حرية و حب جيتمع هل

 

   : عزيزي

 احلرية عن ً جدا ً مجيال ً ماكال الندوة تلك يف الدكتور ذلك قال اليوم ذلك يف

 ندعيها أننا حني يف احلرية مبنطق اآلخرين نعامل ال و ً أحرارا لسنا أننا عن و... 

 و ، خيارام عن يتنازلوا أن حيبوننا ممن نتوقع فإننا احلب يف حىت و... 

 يقل مل – احلب ملعبد ً قربانا فرديتهم و حريتهم يذحبوا أن و ، ألجلنا تفضيالم

   – معناه فيما لكن ، متاما ذاه

 

 توصلنا مث ، قال ما مديح يف مضينا ... هناك من صاحبيت و أنا خرجنا أن بعد و

 ، حرمها مدنسي أول هم ، احلرية عن ً مجيال ً كالما يتحدثون من معظم أن إىل

   !فلكهم يف اآلخرون يدور أن يتوقعون من أول هم و

 صحة لنكتشف ، نفسه املتحدث ذلك لىع سريع بسيط بتطبيق قمنا ، بالطبع و

   .كالمنا يف ما
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   ؟ املأزق نفس يف تقع أا أكتشف عندما ً كثريا نفسي من أخاف أين أتعرف
 

 هلا خنر و ا نعجب ، ً نظريا باألفكار نقتنع أننا هي عزيزي يا احلقة املشكلة

 من احلضارية مكتساباتنا أن جند باحلياة احلقيقي االحتكاك وقت لكننا ، ساجدين

 ضد ببدائيتنا حنتمي لنجدنا ، فجأة عنا تسقط ما ألمرٍ تصديق أو مدنية أو فكر

 كلٌ و ... النفسي أو املعنوي أو املادي سواء تسيدنا و لبقائنا باملرصاد يقف ما

   .بطريقته هذا يفعل منا

 

بعدما كله هذا يف فكرت يته ما ضد السابق خطايب إليك أتقيداً " أمسيت " ، " 

 ضخمة كلمة األخرى امليزان كفة يف متكث بالطبع و " ... عبئاً " ، " افتعاالً

" ..." التلقائية " من أخرى ) حمبشات ( حياوطها و " ... احلرية " امسها براقة

  إخل إخل " .... املباشرة " ... " االستقاللية" ... " الصدق

   ! الكلمات رنني أعذب ما

 

 ال – نادت فإذا ، املعتقدات أو األفكار أو باألشياء اإلميانب االعتقاد أشد ما و

 باالقتراب – بالضبط أيهما أعرف ال ، احلكمة أو احلماقةُ كانت إذا ما أعرف
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 أو األشياء بصحة احملض الفكري النظري االعتقاد بني بالتفريق و ، ً قليال

 يبىن حقيقي عتقادإ هو الذي احلق" اإلميان "بني و ، عدمها أو بوجودها ، خطئها

 تكن مهما – اهلزل و اجلد ... النطق و الصمت ... املواقف و التصرفات عليه

 اإلعراض و هلا اإلنكار صار و ، عليائها من األفكار سقطت ... - الظروف

 على أنا و ، اإلميان ذا نفسي أعتقد كنت كيف"  : دهشة يف التساؤل و ، عنها

  " ؟ اإلحلاد من درجةال هذه على و االستعداد هذا

   : أخطائي أُكرر ذي هاأنا و

 بالنسبة أنت و ... الالعتب ، الاللوم ، الالقيود ، بالالعبء ، باحلرية فأعدك

   ...التصديق أو التكذيب حتتمل قد ، بعد جمردة فكرة من أكثر لست يل

 

 ميكن هل ... واقع إىل تتحول عندما ا عالقيت ستكون كيف أعرف ال فكرة

   ؟ أغار نأ

  أغضب؟ أن

  ؟ الفقدان أو الوحدة أو باهلجر أشعر أن 
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 و جيدا عرفتها اليت املشاعر تلك – عليك العبء من ما نوع نفسي أين أو 

   ؟ - مميتة و مؤملة هي كم أعرف

 

   ! هسترييا أو فصام أعراض يف أشك أين لك أقل أمل

 

   .... املهم

 

 هلا األشياء فكل ، اآلخر من أهم شيء هناك أن تصدق ال ، أكثر ال الزمةٌ هي/ 

 ما وقت يف مهما ما ً شيئا جتعل اليت النسبية فقط هي ، األمهية من الدرجة نفس

   / أخرى ظروف يف اإلطالق على له أمهية ال و ، ما ظروف و

 

   )؟ أكثر ال الزمة كانت أا أقل أمل(  . خري على ألقاك

  مسال
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   3  بكرة تيجي ال و اليوم، تيجي ال

 
  

   ...أفتقدك

   ... ال أم جيدة بداية هذه كانت إذا ما أعرف ال

 عن تعبريا و للمشاعر إحتواءا تدعي اليت الكلمات تلك أفضل ال أين تعرف

 علها بالكلمات لإلستنجاد أخرية حماولة - رمبا – لكنها .. اللحظات نبض

   ... تستدعيك

 يف اخلاصة ملشاريعي أخطط ، أكتب ، أفكر ، أقرأ ، أعمل ... جيدة الٍحب أنا

 و نفسي داخل البحث يف أستمر ، آلخر حنيٍ من األصدقاء مع أحتدث ، احلياة

   .أخرى  أحيانا معها التواؤم حماولة و ، أحيانا تطويرها حماولة

 فيخصم ناأحيا إليك حنني يثقلين ... فقط ... يرام ما على شيء كل .. حقا

 إمكانية يف الشك إىل احلنني يسلمين و .. حيايت تفاصيل من االستمتاع و النكهة

 لالستسالم آلخر حنيٍ من ختطط اليت أنثاي مع أحيانا التواطؤ إىل و ... وجودك
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 لليأس االستسالم إىل أو .. إهتماما و صدقا تدعي اليت العابرة املشاعر لبعض

 محيمٍ ظلٍ دومنا أموت و حيايت أمضي و أحيا ألن التخطيط و ، أخرى أحيانا

   ... دونك : مصاحب

   بكرة تيجي ال و .. اليوم تيجي ال" 
   املدينة بيارق و الزينة لينا مش
   اخلريف ورق .. لنا حننا
   الرصيف مراكب بيدهب عم
 4 " لنا ما اللي ... حبييب يا ... أنا و انتا غري

   : املختيبء اخلوف بذلك علمٍ على أنا و خاصة ... ا مأمتت كنت دوما

   لَتضيعين خويف" 
   " يل ترجع ما و بالعيد

 كذب أو افتعال أي ضد وقائي تدبري إال هي ما ايء بتأخري األمنية تلك بأن و
   احلنني ينده   ملا  تعا" ...

   املنسيني الناس موكب
   حدا ما قبلك ... املدى إنتا
   داح ما بعدك و
   ! " حدا ما اللي : حبييب يا
 متاهي جمرد يكن مل .. لساا على اليت تلك أنا كنت بل .. لفريوز أغنيةً تكن مل

   .إحالل بل ؛
                                                

  أغنیة لفیروز  4
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 حىت – تأيت عندما أنك – اآلن حىت حدا ما اللي حبييب يا – اآلن أدرك لكين

 أو كذبا أو افتعاال حتب ال بطبيعتك أنت و فستأيت – غدا أو اليوم جئت إذا

 يف مزروع احلنني و ستأيت .. لتضيعين ال ، لتحفظين ستأيت ... براقة مظاهرا

   ....اخللق بدء منذ حناياك

 

   : حدا ما اللي حبييب

   معيدة الناس الليلة هذي حب و عيد" 

   بعيدين العيد الليلة وياي إنتا لو

   خل بال وحدي ، فاتوا و عليا مروا

 5 " طل ايبغ يا ، احلبايب اتنني اتنني

 

   أنتظرك

 

  

  

  
                                                

 أغنیة لكاظم الساھر  5
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    4  بعد يأت مل شتاٌء

   : عزيزي

 واحدة غيمةً أجد فال للسماء أنظر أنا و يوم وراء ً يوما حدا تشتد بكآبة أشعر

 صيفية ً أياما إال أجد ال الشتاء أيام عز يف ... ً رطبا ً ساخنا اهلواء أستشعر و ،

   .متاما

 زمن منذ قدومه موعد فات و ، كثريا انتظرته ... للشتاء الشديد تقادباالف أشعر

   .يأت مل و ،

 تكترث السماء عادت ما هل : بالرعب فأشعر ، فوقي من الصافية للسماء أنظر

 هكذا جتفونا ملاذا ؟ لنا ظهرها أدارت بعدما دائما ً صحوا فصارت ، تبايل أو بنا

 فإنقلبت ً حقا الزمان آخر أتى هل ؟ طرامل : ا يصلنا ما إلينا ترسل ال و

  ؟ طبيعتها غري لتظهر أعقاا على األشياء

 منهم أي يسق فلم ، أوراقهم جيهد إحباط مثة و ، صغريان القنبيط و الكرنب

   ...األوراق داخل الرقيقة الندى حباّات ملمس أفتقد ... بعد املطر مباء
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 فهو ... يسريا إال تنم مل وادهأع أن فتخربين ، األخضر الفول عن أمي أسأل

املطر ماء من حمروم...   

   .تشعر روحي كذلك و ... أيضا أنا باإلعياء أشعر

 ... أمن مل و ً كثريا بكيت .... بقليل الفجر قبل فيما الرطوبة و احلرارة أيقظتين

 خائفة ... نعم ... جبانة و ... خائفة ... جاهلة ... ضعيفة أنا كم أدركت و

 جدا ً كثريا افتقدتك و .....  قدمي عليها أثبت يل أرض ال أنا و ، لنهايةا من

   ...وقتها

 ما دوما و ... إجنان أو زمياليت إحدى لفرح لذهايب أمي تتحمس ما ً دوما

 أن أفتقد أال ؟ األطفال و للزواج فأحتمس ، منهن أغار أال : بعدها تسألين

  ؟ ذلك بعد بالوحدة أشعر ألن ؟ طفلة أو طفل و زوج و بيت يل يكون

 جديرة غري إجتماعية كواجبات علي متر األشياء هذه مثل أن هي تعرف ال

 هي وحدة أقسى أن تعرف ال ... داخلي من بالرتابة الشعور بإستدعاء سوى

 ً مضطرا يكون أن األمر و ، يفهمونه ال آخرين مع املرء ا يشعر اليت تلك

  ...معهم الدائم وجوده لتحمل
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   ...أفتقدك فقط أين أمي تعرف ال

 تتحدث ، تفهمين ... هناك فأجدك شيء كل جتاه ببايل خيطر مبا أحتدث أن أفتقد

 أو كذب أو إدعاء دومنا ما ليقينيات و ، األمان لرب ً سويا نصل و ... معي

   ...خوف أو جتمل

 عليه يتقول أو بكائي أحدهم يراقب أن دون ، إطمئنان و حبرية أبكي أن أفتقد

   ...به عالقة له ليس ما

 الذي صغريي تكون و ، حينا صغريتك فأكون : معك األدوار أتبادل أن أفتقد

 الصداقة و املساواة أرض على نقف و ... حينا عليه التربيت و إحتواؤه يسعدين

   ...أخرى أحيان يف

   .به االبتهاج و حتته السري ميكننا ً مطرا أفتقد كما

   .لك افتقادي أفتقده و ، للشتاء افتقادي أفتقدك ... احق ... عزيزي

  سالم
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  5 5  حبييب يا صعبة سنة

 

 بداية مع ، أيام عدة منذ عقلي يف األغنيات إحدى من – بعينها اجلملة هذه ترن

 تنشرمها اللذين اإلنتماء و احلنني ذلك و ، اخلفي جبماهلا أشعر .. اجلديد العام

... 

 

 حلائط بظهره يرتكن الذي اإلنساين الكفاح و الشجن "  : حبييب يا صعبة سنة" 

 و ، يقدر ، يتفهم ، ينصت الذي احلبيب وجود مع صعبة سنةٌ .. مساند قوي

 ، صعبة لو حىت مميزة سنة ستكون فبالتأكيد – البعد على لو و حىت – يساند

 صعوبتها ركتشا رمبا و .. اآلخر غري بلد يف منا كال أن صعوبتها سبب لو حىت

   ...تناله الذي التميز ذلك يف
 

 و ، أعرفك ال و تعرفين ال بعيد أنت و ا لك أمهس ... "حبييب يا صعبة سنة" 

   .مازلت هنا لست كونك من فقط صعوبتها تأيت
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 يف ليست فاملسألة ، عاملي على و علي نوعا غريبة أستشعرها " حبيب " كلمة

 و كانت دوما املسألة .. مثلها إجتاهي حيمل و ، مشاعرا جتاهه أمحل ما شخصٍ

 أرى ... وصل و تواصل و ، تآلف ، تكامل ، فهم : هذا من أعمق ستظل

 كل مع للحب أن كما ، املعاين هذه من تسطيحا و بساطة أكثر" احلب "كلمة

   ...خمتلف شأنٌ اثنني

   ؟ صعبة السنة هذه ستكون هل

 ما الصرب عدة من لدي أن أعتقدف ، كذلك كانت لو حىت لكن ... أعرف ال

   .ألقاك حىت ... عليها سيعينين
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6   وحدي يل طرق    

 

   : عزيزي

  ...أعترف ... األمر وجوه أُقلب كنت عندما احلسبان يف أضعك مل

 كان عندما القادمني العامني خالل أقابلك أن إحتمالية مدى يف ً جديا أفكر مل

   " أسافر أن جيب ... سأسافر"  : قةث و بإصرار يردد عقلي

 إحتاد و ... الوحدة ... السفر تشتاق روحي بل ، الواقع يف وحده عقلي يكن مل

   .أحد من تدخل أو مقاطعة يشوبه ال الذات مع

 اليت االبتعاد جتربة ... التجربة من إال تأيت ال املعرفة و ... كذلك املعرفة تشتاق

 ... الوطن : جوهرها و األشياء مبعاين ً تكاكاإح أكثر و ً فهما أكثر جتعلنا

  .الذات حقيقة ... الغربة ... العائلة
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و السفريات ملكتب ذهبت لدي كان و ، أمامي مفتوحة الطريق بأن غريب يقني 

 غري الكتابة مشاريع و ، معي أخذها ميكنين اليت الكتب نفسه مع يرتب عقلي

 حقيبة يف أضع أن ميكنين ماذا و ، هناك أحدها على التركيز جيب اليت املكتملة

   ...الطائرة يف به ألتسلى يدي

 صوت ، الطائرة يف بإستقرار جالسة أنا و خميليت يف متاما واضحة صوريت كانت

 ، الطائرة نافذة من البلدان مشهد بني ما يب يتنقل فضويل بينما ، أذين يف فريوز

 تقليل هلا ميكن فعال هل أخترب أنا و بفمي اليت العلكة و ، بيدي الذي الكتاب و

 احلديث بإستكمال القرار و ، - يوما قرأت كما – أذين على اجلوي الضغط

 إكتشافات أو مالحظات عدة رمبا و ، ال أم جواري إىل اجلالسة / اجلالس مع

 إبداء رمبا و  ، مفكريت يف بتدوينها أسرع و هلا فأبتسم بايل على تطرأ صغرية

 – منح قد سفري جواز ألن طفولية فرحة أو ما ثقة أو ما نةطمأ أو ما محاس

   ...عليه ختم و تأشرية أول – ً أخريا

 أعرف ... بولوك ساندرا لـ الفيلم ذلك – حضورك يف – فقط اآلن أتذكر

   ...أقصد ما عرفت قد – شاهدته كنت ما إذا – أنك

  ( While You Were Sleeping ) ) نائما كنت بينما(  : فيلم ... نعم
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   ...سفرها جواز على هلا تأشرية أول الفيلم اية يف حبيبها أهداها عندما

 سوى إياها يهديك أن جيب ال بعينها أشياءاً هناك أن أعتقد ؟ أتعرف ، لكن

  ...أنت هو : واحد شخصٍ

 دهاوح ذاتك على معتمدا احلياة و السفر كتجربة جتارب بدايات رأسها على و

   . غريب بلد يف

 هناك لكن  ؛ معك جتربتها خلوض أتوق اليت األشياء من الكثري هناك بالطبع

 تعلم بينما حماذرا تتلفت ، سيفك جترد ، وحدك تسريها أن جيب ً طرقا

 على أصوان لتعلو املغامرة و القوة تلك و الثقة تلك صوتك و خطواتك

   ... وهنه و األصلية قلبك إرجتافة

 احلني بعد احلني تواجه ... وحدك أنت و تقلباته و  الكون إشارات دتترص

 جماا ؟ مرة مستسلما خاضعا ؟ مرة خائفاً ... فيها ذاتك صورة و املرايات

   ؟ مرة صلبا

   ...تفهمين أنك أعرف
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    7   الفقد ضد طريق

 

   : عزيزي

 رأس على أين عرفت و ... املقابلة اجتزت ... السفريات مكتب إىل ذهبت

 و ... التأشرية على للحصول للسفارة أوراقهن إرسال سيتم اليت القائمة

و ، أمامي فجأة انفتح قد الكثرية املواربة األبواب أحد أن وجدت أن فقط علي 

   ...عبوره أقرر

هناك العمل تفاصيل عرفت ...   

 عزوف مثة هناك أن إال ، داخلي السفر فكرة يقني تأصل من الرغم على و

   ...اآلن الباب من العبور عن داخلي

 البعض علق كما – النسيب الراتب لقلة ليس ... خوفا أو جبنا ليس ... تعرف

 كثرة مع – البداية يف دفعه ينبغي الذي املبلغ لذلك ليس ، - األمر على

 فاملوت ، طائرة فيها أركب مرة أول ألا ليس ، - األيام هذه النصب حاالت
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 أنه سوى يفرقه لن األعايل يف املوت و ، ليقتنصين بالسماء وجودي إىل حيتاج ال

 الناس من أكرب عدد ملوتك فسيأسف ، وحدهم ذووك يبكيك أن من بدال

   . خربها إنتشار و امليتة لدرامية

 مثة أنه – أنت تعلم كما – متاما أعلم فأنا ،  لك إنتظارا ليس بالطبع و 

 يف أضعتك كأين و / اآلن عنا حجب إن و ، للقيانا حمدد زمان و حمدد مكان

   / ألستعيدك ثانيةً حدوثها أنتظر الوجود بدايات يف ما سحرية حلظة

   : الرجل عبارة استوقفتين ... فقط

 و ، للعمل ذاهبات أننت ... إضايف بأجرٍ أيضا املسائية الفترة يف عمال لكم سأقدم" 

   ".سلللك ليس

 يف املكوث و ، املسائية الفترة تلك عن االعتذار ميكن كان إذا عما سألته

  ... شيء ألي أو الراحة أو للقراءة السكن

 ، تعبة أو مريضة لو حىت ... النوم لوقت إال السكن يف املكوث إلحداكن حيق ال" 

   .... رد هكذا " ا اإلستراحة ميكنها العيادة هاك
 



 28

 به أحتكم ملكي وقيت : للسفر األساسي دافعي و العظيم ططيخم إار هكذا و

 إىل تتحول هي و نفسي ختيلت و ...الوظيفي الدوام ساعات خارج أشاء كيفما

   ... اليوم آخر يف النوم و املال جتميع و العمل سوى ً شيئا تفعل ال آلة

 و ، لذاتبا التوحد و اإلدراك و الفهم و التجربة عن قلته ما كل بعدها انس و

 فأين ... ( عليها التركيز و هلا اإلخالص أنتظر اليت املكتملة غري املشاريع عن

   ) ؟ بذلك يل سيسمح الذي الوقت

   . عمل على التعاقد مسمى حتت املستترة السخرة من إذن آخر نوع هو

 و ، عزيزي يا مترفةً فلست : بفكرك يدور مبا عيناك تشي و هكذا تبتسم ال

طموحايت و إحتياجايت تتراكم بل ... عليه ترفعا أدعي أو املال عن ىنغ يف لست 

 من تبقى ما لقلة ً أحيانا االختناق و الضيق يصيبين ... ما القائمة تطول و

 أمد أن من الكرامة و احلياء مينعين و ، جوع من يغين ال و  يسمن ال مرتب

 تسديد حماولة إىل أعمد الذي السلف بند حتت إال أبوي من ً نقودا آلخذ يدي

 ذلك داخلي تأصل أين من ً صراحة أعرف ال – احلني و احلني بني منه قشور

 " السعداوي نوال "مبقولة جدا أؤمن و ... - اإلستغناء و باإلستقاللية الشعور

   " نفسه على اإلنفاق عن يعجز حني كرامته اإلنسان يفقد"  : تلك
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   "يومه قوت ميلك ال من قراره ميلك ال"  : األخرى املقولة تلك و

 ال أو ... األول املقام يف لألفراد بل ... فقط األوطان و لألمم ليس ذلك

 من الفرد مصري يتكون – البلد هي كما و - ؟ أفراد عدة من بلد كل يتكون

   ؟ حوله من على إعتماده مدى ا يؤثر ما كثريا قرارات عدة

 و ذايت أفقد أن أمام احلال يسر و ةبسع أشعر بأن يل أمسح لن ببساطة لكين

 و متضررة لست أين مث ... ا جيت و األشياء و باحلياة إستمتاعي لذة و حرييت

   ...احلد هذا إىل البلد من يائسة

 

 و إجنليزية جمموعة : املتسابقني من جمموعتني بني برناجما شاهدت ، أيام عدة منذ

 ( الشركة زودت : مبتكرة و غريبة ً حقا الربنامج فكرة .. أمريكية أخرى

 على و ... بسيارات املتسابقني الفريقني املسابقة و للربنامج الراعية ) اإلماراتية

 قدر أكرب لكسب – ممكنة طريقة بأية – معهم اليت السيارات إستغالل فريق كل

 الفريق من أكرب مكسبه يكون من هو الفائز الفريق و . يومني خالل املال من

   ...اآلخر
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و منها جنح ما – خططهم و املختلفة أفكارهم ، الفريقني مساعي بشغف تتبعت 

 مبلغ أمام ا لآلخرين سفاري رحالت تنظيم : السيارات الستغالل – فشل ما

 إلحدى ا دعاية تصوير و ، معني ملنتج التسويق يف إستغالهلا ... املال من

   إخل ... معني مبلغ نظري الشركات

   : الربنامج يف اجلوهرية الفكرة تلك هي حقا نتباهيإ لفت ما

 – ينقصك ما يكن مهما و ، كان أيا – بالفعل لديك ما لتستغل ختطط كيف

   ..حمددة زمنية فترة خالل الكسب أو الفائدة من قدر أكرب لتحقيق

 ممكن هو ما كل يف أفكر و ، حسابايت أعيد بدأت ... عزيزي يا صدقين و

   ..بالفعل هأمتلك مبا حتقيقه

 أجد مل فأنا ... حيايت خارج هكذا بذايت أُلقي أن من أفضل بديل هذا أن أعتقد

   . السالم من نوعٍ إىل أوصلتها حىت حقا تعبت و ، الشارع يف ملقاة الذات هذه

 

    سالم
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     8   التنفيذ إيقاف مع عتاب

 

   وحداين قلبك فات و نسيك و ، عليه الود هان : يل قالوا" 

 6 " ؟ ينساين عشان افتكرين هوه ؟ ليه بتشمتوا: قلت و رديت

 

 ال بعد أنت و ، باهلجر أشعر و ، فأعتب – بعد تأت مل من يا – لك أتغىن

   !تعرفين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 " محمد عبد الوھاب "  أغنیة ل6
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 9    وقت من بعضا يأخذ سحر   

  

   : عزيزي

 ... متألها اليت الغيوم مع و ، النسيب الربد هذا مع اليوم السماء متطر أن لتآم

 مالبسي ارتديت ... قليال أدمعت قد السماء أن لتذكر درسها من أخيت عادت

 ... األكثر و ، أجدها واحدة قطرة مثة فليس : األمل خيبة لتجاين خرجت و

   ...أخرى بعد حلظة برودته يفقد اجلو

 بعدها أصابين الذي ر بااليا الشعور يف أساسي سبب هو هذا أن أعتقد ال لكين

 منهما الثنني أشكو وجدتين ... الشات على معاريف من ً بعضا أحادث أنا و ،

 الذي السايرب أن اهللا محدت و ، - عين رغما – بكيت نعم ... أدمع و... 

 كذلك اهللا محدت و ... ااور الدكان يف جيلس صاحبه أن و ، خالٍ به أجلس

   ...بالبيت حيدث مل هذا أن
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 بعدما أحدثه من على بالشفقة أشعر أين ... األكثر و ... الشكوى أحب ال

 أو يتصرف كيف يعرف ال هو و ، بالعجز شعور و حرية يف أتركه ألين ، أنتهي

 ... أشكو ألنين ليس : باالبتذال الشعور و بعدها بالضيق أشعر و ...يقول ماذا

 منهم أجدها أن ميكنين هناك مساعدة ال أنه جيدا أعرف ملن أشكو ألين كنل و

 ميكنها اليت اخلفية أزراري يعرفون ال و ، تركيبيت يفهمون ال ألم ببساطة: 

   ...املرتفعة معنويايت إعادة

 بالقليل ليسا هذان و ... غري ال البكاء و للحديث سوى حاجة يف أكن مل رمبا و

 – احلميمية و اخلصوصية من هلا حلظات فهي ، بالضيق أشعر اتهذ هلذا رمبا و ،

 غري جيعلها ما - الذات حتقق عدم و كالعمل عامة أشياء بسبب كانت لو و حىت

 مشاركتها حاولت كلما أنين جيدا أعرف و ...شخص أي مع للمشاركة قابلة

   ...ختففه ال داخلي العبء بإزدياد و بالضيق شعرت كلما ،
  

   .أعتقد ال .... ؟ جدا أحتاجك أين أقول أن عن بديل هكل هذا هل
  

 عن الكف و ... ً قليال " التعقل " يل ينبغي أنه ببايل خطر ، اليوم هذا صباح

 " إسكات اآلن ميكنين و ، معي حدا خفت قد ) احلالة ( فـ ، لك الكتابة
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 إالك دنياال يف شيء أي عن الكتابة و ، عقالنييت و جدييت إستعادة و ،" فريوز

 عقلي كان هكذا ، آسفة .... به ألتسلى صنعته وهمٍ سوى أنت فما.... 

  ..يردد

  

 وجدتين فجأة ... ذلك أعرف ... حمالة ال قادم أنك بيقني أدرك اآلن لكين

 و متنيتها أو ... حتققت و ا احلدس لدي كان كثرية ً أشياءا لنفسي أسرد

 حتولت اليت" مويس حبر"  شاطيء على ابقمامته املهجورة األرض قطعة : حتققت

 و يب فإذا ، فيها سرت اليت اجلديدة الطرق ....اخلضرة و الزهور ميألوه ملشتل

 لذكرها جمال ال أخرى أشياء و ... فيها متضي أن لألحداث طرقاً أشق كأين

  ... اآلن

  

 و لألشياء بعصاي البعد على أشري : ساحرة كأين و أشعر ، األحيان بعض يف

 يأخذ السحر من غريب نوع هو فقط .... أريد كما فتتشكل ، ألحداثا

 اليت" سندريال " ساحرة لست فأنا ... يتحقق أن قبل الوقت من جدا الكثري

 لعربة اليقطينة و ، ألحصنة الفئران حولت و ، اللحظة و التو يف حاهلا بدلت
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...  

 األمرية أنام لذيا السحر كذلك : ليتحقق الوقت من الكثري يأخذ سحري أنا

 ليفك املنتظر األمري أتاها أن إىل ... الزمن يف كلها اململكة مجد و ، عام مائة

   ...بأسرها اململكة عن و عنها السحر

 أكون أن بعد حقا عامٍ مائة بعد أنت أتيت فلرمبا : كآبة من قدرا يل جتلب أمثليت

 أو الزمن جتميد فيها يصلح ال وجودي ) حدوتة ( و - النسيان طواين قد

  ؟ ممكن هذا هل ... -إيقافه

   ...يل بالنسبة درجة ألقصى مربكة و غامضة فكرة" الزمن " أن سوى أعرف ال

  

أمتىن - قريب عما ألقاك -  

   سالم
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  10*  7 !أحبك: ألقول اتصلت    

 

   :عزيزي
  

اك عرأش كنتاألمر مع حبكمة التعامل أستطع فلم ، الضيق و باإل...  

 حىت ... غريب بإصرار يوم وراء ً يوما يتواصل الغريب الرقم ذلك رنني كان

 صويت أن األوىل يف يل قال ، مرتني صاحبه وجه يف اخلط أغلقت و رددت بعدما

 – فقط اآلن أشعر ! واحدة مرة حيبين ! تصور .. حيبين أنه الثانية يف و ، يعجبه

   !مضحك و طريف هو كم – باألمر إليك أفضي أنا و

 أنا شريرة ( أنصت حىت أو ، أحتدث أن دون دقيقة ملدة اخلط فتحت الثالثة يف و

   ....ذلك بعد متاما الرقم أجتاهل صرت مث :) ) .... أعرف ، قليال

 التعجب و فاقاإلش ّ على يغلب كانت ، إجتاهه باإلستياء أشعر أكن مل ً حقا

 ال الذين أولئك : - كُثر هم و – شاكلته على هم من و الشخص ذلك إجتاه

                                                
  : اسم أغنیة لستیفي واندر7

I Just Call to Say I Love You 
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 رمبا و ، الفراغ و الوحدة تقتلهم ، حقيقية حياة أو طموح أو هلم هدف

 حىت أو / تليفونية معاكسات يف وقتهم متضية إال هلم ليس و ، املشكالت

 تصلح قد فتاة أي مع ) رالدو معايشة ( أو / ... الطرق يف مباشرة معاكسات

 منها ً منتظرا ، ) أحبك : ( السحرية بالكلمة هلا ليبوح / ... به تقبل مث / لذلك

 ، ) التقل و األدب لزوم ( ً قليال تتمنع – البنات كعادة – أو ، ً فرحا تطري أن

   !ً فارسا هلا تنصبه القلوب يفتت الذي اإلحلاح أمام مث

 و ، الضغط و باإلنشغال أشعر كنت ألين و ، معتدل مزاج يف أكن مل ألين و

 ً مواقفا يل تعلن أن انتظار و املواربة األبواب على الطرق حماوالت يف اإلنغماس

 ... إجتاهه إجيايب بسلوك القيام أو التعقل أو احلكمة ممارسة أستطع مل ؛ صرحية

 الفجة ةالطريق ذه و ،" يعاكس "من هناك مازال أنه متعجبةً اخلط أغلقت فقط

  ...آخر لشيء كافية مساحة به تكن مل فذهين......

  

 ، جتاهلته أو اخلط وجهه يف أغلقت كنت ملا ، الفترة هذه غري آخر وقت يف

 عن هلم بسؤالنا األطفال جناري كما – قليال أجاريه و ألضحك كنت لرمبا
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 لعبثا من عليه أنفع و أجدى طرقٍ إىل له ألشري مث ، - األشياء عن تصورام

   ...الطريقة ذه
  

 أن الفتاة على كان الذي الوقت ذلك مضى فقد ... اآلن ً نضجا أكثر أين أشعر

 تشعر داخلها يف بينما ، يتعقبها فىت من ضيقها و تربمها و الشديد جتهمها تظهر

   ...ا معجب هو من مثة هناك أن من خفية آمثة بلذة

  

 ذلك يف .. أكثر رمبا أو .. تقريبا امنيع منذ رمبا بل ... فقط اآلن هذا أدرك ال

 ألفجأ ... ما غزل مجل يل يوجهان فَتيان الشارع يف خلفي فيه مسعت الذي اليوم

 تلك أبتسم و ، مباشرة هلما أنظر ، إليهما ألتفت أن يف الرغبة بتلك داخلي

 خيت يا"  : تعين اليت ، إنتباهك لفت حياول لطفل تبتسمها اليت – االبتسامة

 القبيل هذا من شيء أو ،  "بقى روح روح ، خالص باهلا خدت تيتة ! ةكميل

...  

  

 " عيايل " سلوك بأنه شعوري – مرة ألول رمبا – جدا داخلي ً واضحا كان
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 كما – متضايقة أو متضررة لست أين و ... باملعاكسة أحدهم يقوم أن جدا

 مما ألي داخلي تقبل بأدىن كذلك أشعر ال و ، ً سابقا وجهي على يظهر كان

   !عادي : يقال

 االستخفاف و ، حينا الدهشة و ، ً حينا الشفقة باستدعاء جدير أمر إال ليس

   ...الوقت أغلب هؤالء عقول استصغار و ... حينا

  

 املعاكسات من دعك ... دائما" احلب "كلمة إبتذال هو ً حقا يضايقين ما رمبا

 .. الشات عالقات حىت ... القرابة ... الزمالة : العادية للعالقات انظر و... 

 .... جدا عابرة ، جدا عادية أحاديث ، البداية يف يرام ما على األمور تكون

   !!الوردي احلب مرسى إىل مباشرة العبور مبحاولة بعدها تفجأ

 احلب بكلمة – يلمح حىت أو – يتلفظ بأن لنفسه املرء يسمح كيف أعرف ال

  ..حيبه أنه / يدعي أو / يعتقد عمن ً شيئا يعرف ال هو و ، هذه

   ....حقا يعرفه ال .... 

 يغضبه ماذا ، يكره ماذا و حيب ماذا ، ينهيه كيف أو يومه يبدأ كيف يعرف ال 

 و للحياة خططهما ... إختالفهما مساحات و ، إتفاقهما نقاط ، يرضيه ماذا و
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 حنو إجتاهاته أو ةالسياسي أو الدينية معتقداته حىت يعرف ال .... إتفاقها مدى

   ....البشر

 أو حزين هو و يره مل ، ما صعوبة أو مشكلة مواجهة معه جيرب مل هو و 

   .....عصيب أو ساخط أو غاضب أو مكتئب

 الركيكة العربية األفالم طريقة على حياا حتيا ً غالبا الناس أن احلقيقية املشكلة

 رد األفعال و األحداث هافي حتولت و ، معناها من الكلمات فيها فُرغت اليت

  ...ملفقة عرضية حوادث

   :بك أتشبث جيعلين ما أكثر هو هذا رمبا و

 و ، الكلمات لشرك تفاديك و .... تفهمك ، لفهمك .... لنضجك إنتظاري

   .كذب أو ، سطحية ، ركاكة ، إبتذال من حتمل أن هلا ميكن ما
 

 

 

  أنتظرك
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    11     معاك جاية أنا  

 

   : عزيزي

 و ، كثرة أعداؤنا .. مطاردين و مطارِدين ..لنا ليست مبدينة ... هناك كنا

 و املعلومات من لديهم ، منظمون .. هم .أكثر ال أشخاص بضعة حنن

   ..دولة حيمي ما االستعدادات و االمكانات

   .عاجزون و يائسون كنا ، واضحة خطة لدينا تكن مل 
 

دوء عينيك يف نظرت قل ومعاك جاية أنا : " بيقني ت.. "  

 لألذى التعرض عدم و احلماية و األمن بعروض إغرائي حتاول كنت .. ملست 

  " .معاك جاية أنا : " رددت حسم و بثقة و ، عينيك يف نظرت و ذراعك
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 طريقيت هي هذه أن / احللم ذلك يف املعامل حمدد غري كنت قد و / أدركت هل

   ؟ تعرف أن أنتظر كنت هل! ؟" أحبك "كلمة قول يف

 يهم ال اليت تلك / باحللم حتققت إن و / جميدة حلظة كانت لقد : إعلم ، فقط

 فورا إحساسك تتبع أن و ... ما بإجتاه ما يقني حيركك أن سوى شيء أي فيها

  ..مناقشة دومنا و

  ً قريبا يقيين أجد أن أمتىن
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   12     املريخ من الرجال الزهرة، من النساء ا

 

   :عزيزي
  

 وجدتين ، 8 "املريخ من الرجال ، الزهرة من النساء"  كتاب قراءة أعيد أنا و

 و ... سنوات عدة منذ ا مررت اليت اهضة التجربة تلك يف جديد من أفكر

 ، ساذجة ، غبية كنت كم : لك أعترف أن : باألحرى ....أخربك أن فكرت

   ...جارحة و ، أنانية

 ، كثريا آذيته أين و – أعرف أن دون – اإليذاء على القدرة أمتلك أين أعترف

   ...بعمق و

 أشعر كنت إن و ... الندم بني و بيين احلائل الوحيد عذري هو وقتها جهلي رمبا

   ...آخرين حساب على فيها نتعلم اليت التجارب تلك جتاه باإلشفاق

 املظلوم أنت بأنك قناعتك على تظل أن – ذلك مع – جدا يبغر شيٌء هو
                                                

 " جون جراي: " كتاب للكاتب األمریكي 8
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 – جدا بسيط شيٌء يأيت مث ، الوقت من طويل لوقت بالطعنات املثقل اروح

 و ... األخرين عن ... األشياء عن تصوراتك كل لك ليهد – كتاب كقراءة

  ...أيضا نفسك عن

  

 مل و .. للكتاب األوىل ءةالقرا عند : السنتني حوايل منذ اقتحمين اإلدراك هذا

   ...أفعل أن ميكنين ماذا وقتها أدر

تعب : دوري شبه بشكل احللم يف يأتيين كان طويل فلوقتثقل ، مأو ، م 

 عنهم أدير كنت ... إيلّ حاجة يف أنه قائلني يتتبعوين آخرون أو ... مريض

 مثة فليس ، احللم يف بعجزي أشعر كنت ... االبتعاد يف برغبيت أشعر و ، وجهي

 أمل ؟ احللم يف يأتيين ملاذا : حرية يف النوم من أقوم كنت و ... فعله أستطيع شيء

  ؟ األمر ينته

 مين حماولة هي أحالمي فصارت : واحدة مرة تبدل هذا كل ، الكتاب بعد

 أن دون آذيته أين ... آسفه أين له أقول أن أريد ... فقط : به اللحاق و لتتبعه

   ...الواقع هو فقط العكس أن أظن كنت قد و ، هذا أدرك

يف كفاية به أثق مل أين عن : حدث ما كل عن له ألعتذر أحادثه أن وقتها فكرت 
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 ، ذلك علي ينبغي كان حينما أتقبله و به أعترف مل ، - ذلك يستحق كان حني

 مل أين ، ً فارسا يل ليس أنه أعلنت مث ، سيفه من جردته و ، حصانه أفزعت أين

 و ، يضايقين كان ما جتاه حىت معه أتشاجر و أغضب مل و ، كفاية واضحة أكن

 ، وحده يفهم أن منه مفترضة يضايقين ما عن حدثته لو للكرامة ً جرحا اعتربا

   ...يزيد و يكفي وحده التلميح أن أو

اللحظة يف ُ تراجعت لكين ، له االعتبار إعادة و االعتذار يف جديا فكرت 

 أدعي أنا و املعهودة بسذاجيت جديد من جرحه فتح أعيد أن خفت : األخرية

 مرة أؤذيه أن من خفت ... تناسيه يف جنح مبا أذكره أن من خفت ... مداواته

 من حيب أن هو بصدق و حقا آمله صرت ما كل و ، فتراجعت ... أخرى

 منه جتربيت مرارة إجتثاث تستطيع حكمة و حساسية و ذكاءا أكثر أخرى جديد

...  

  ...قوة و ثقة و معرفةً أُورِثت أين أدرك ، املرارة أورثته أين أعرف كما

  

 كان الذي الشخص ذلك و ، أمي و ، أيب أمام أقوهلا أن حقا ً مذهال كان

 مستعدة لست و ، هذا يعنيه الذي ما أعرف و ، قبل من أحببت : اقترابا حياول
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   ...حب دون لالرتباط

 .... ذلك يعرف أنه له أقول و أقوهلا أنا و ثقةب القادم ذلك لوجه أنظر كنت

 ، شيئا أعرف ال"  : قال .... إخبارية كجملة اجلملة فأعدت ، املعرفة من رب

 خوف و" :  داخلي " درويش حممود "فهمس ، " شيء معرفة أريد ال و

   "الذكريات من الغزاةُ

 جتاربنا و ياتيناح تفاصيل سنتبادل أننا أعرف أنا و ، جدا ببايل أنت جئت و

 ؛ بل ، أطيافه و املاضي من بالتهديد شعور أو املعرفة من خوف أو خجل دون

 و ، جديد من تشكيلنا و تغيرينا يف ساهم و بنا مر ما لكل إمتنان و بتقدير

   ..آخر من االقتراب قدر ذلك فعل ميكنه ما مثة ليس و ... ألنفسنا مواجهتنا

  

   للقياك أتوق

  سالم

 

 

 

 



 47

 

 

 

 

 

 

 

 

       13   "حلم "بكلمة أنطق لن 

 

   : عزيزي
  

 الثالث حوايل منذ اإلعالن ذلك طبيعة إكتشاف يف األوىل صدميت اآلن أتذكر

 يف خباصة و ، هذا عاملنا يف األشياء بطبيعة جهلي و لسذاجيت فأضحك ، سنوات

   ...الفاضل العريب جمتمعنا

 الذي اإلعالن ذلك شاهدت عندما شغفي و دهشيت و فرحيت جيدا أتذكر

 أكرب ... األحالم مسابقة ) : mbc ( سي يب اإلم شبكة ترعاه
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 ... إتسيتريا ... حقيقة إىل تتحول أحالمك شاهد...  عربية مسابقة

   ...إيتسيتريا

  

 و ... طبيعتها عن حتدث دون املسابقة عن تتحدث آنذاك اإلعالنات كانت

 إىل وقتها ظنوين راحت ، اليةخي و طموحة و ساذجة روحك توأم ألن و بالطبع

 يتمىن مشروع لديه من كل بني ً حقا ً مسابقة املسابقة فخلت ، ً جدا بعيد

 مثال علمي حبث أو اكتشاف أو ، تتجسد رؤيتها يود مبتكرة فكرة أو ، حتقيقه

 ما سترعي سي يب اإلم أن و ؛ التطبيق حيز إىل الدراسة حيز من حتويله يود

 املناسبة اخلربة و بالتمويل تتبناها و شاريعامل و األحالم و األفكار هذه من يصلح

 يف بالطبع اخلطط و الرؤى أفضل صاحبو(  / املسابقة هذه يف الفائزون ليحقق

 إىل املختلفة اإلحباطات و الروتني و الواقع يعمد اليت أحالمهم /  )خيايل

   ...إجهاضها

  

 يفهمون أُناس مازال ففيه : للعامل باإلمتنان شعرت و ، كثريا ً خريا استبشرت و

   .......و ، خبري مازالت بلدنا و! 
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 : األيام هذه السمج اإلعالن ذلك تكرر كلما كثريا نفسي من أسخر بالطبع و

 " / " حقيقة إىل أحالمك لتتحول " حلم "أو " درمي " كلمة أرسل" 

 حصل و ، حلمه" فالن "حقق" " / " بيت "على حصلت و حلمها" فالنة "حققت

  " ...سيارة على

  

   !الدين عالء مصباح من إذن العشرين و احلادي القرن نسخة : سي يب اإلم

   !إيه تطلب ، لبيك شبيك ... و : سي يب اإلم لك لتخرج املوبايل أرقام إدعك
  

 اليت املشاة اإلعالنات على ال ، ً جديدا ً منطا أو بدعة ليست هذا يف هي و

 تلك أو ، اجلنيهات آالف من ً عددا لتكسب الفالين الرقم إطلب لك تقول

 بدعة ليست هي ، بل ، توت بورقة غبائها عورة تغطي اليت الساذجة الفوازير

 يف ا اخلاص الدين عالء مصباح اكتشفت بأكملها بلدان على ً جديدا ً منطا أو

 " نالدي عالء " إىل الفقري " الدين عالء "من واحدة مرة نقلتها بترول حقول

 حازم.د يسميه كما – األول املقام يف ريعي إقتصاد إقتصادها بلدان ، األمري

 بل ، جمهود بذل أو اجلودة أو اخلربة أو الذكاء على ال يعتمد ، - الببالوي

 من صاحبها على امللكية هذه تدره مبا االستفادة و ثابتة ما ملكية وجود على
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 السحري املصباح ميلك ألنه تصاربإخ : هلا إمتالكه سوى منه فضل دون ، مال

...  

  

 هو به للحاملني املادية املتطلبات حيقق الذي السحري املصباح صار ، بالطبع و

 و الفيال أو الشقة يف خمتصرة األحالم صارت و ... املأمول الوحيد الطريق

   ...السماء من عليهم بط اليت ، إخل ...السيارة

  

 معيشي مبستوى و ، مادية إجنازات و مبتطلبات منا كلٌ حيلم أن جدا الطبيعي من

 شيء كل هو هذا يكون أن لكن ... شخصيا به أحلم و ، رائع هذا ، مرتفع

 و للطعام سعي جمرد احلياة هذه يف وجودنا يصري و ، أحالمنا تصري أن.... 

 " لـ سعي ، الواقع يف و ، بل ، األخرى االكسسوارات و املالبس و الشراب

 السماجة هي فهذه ، إنسانيتنا يثبت إجناز أو شيء تقدمي دون هذا كل" إستهالك

   ...بعينها

  

 قائم هو ما عن التميز و االختالف سي يب اإلم ظننت أين يف كانت رمبا املشكلة
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 انظر : جبدية األمور أخذ و ، اإلبداع تنمية حنو إجتاهها أالحظ أنا و خاصة.... 

 ملواهب إبداعيا منفذا فتحت اليت و ، تلك القصرية املوبايل أفالم ملسابقة مثال

   ...جيدة قصرية ألفالم و ، حقا مميزة

  

 عن انشقاقايت أُكمل ذي أنا فها : أنا يفّ احلقة املشكلة تكون رمبا ... تعرف

 وضعه عن ً فضال ، اخلريين زمرة يف يضعه و الدين بعالء يعتد الذي العريب تراثنا

   ...األبطال زمرة يف

 الساحرات عصايا و ، سليمان خامت و ، السحري املصباح أزدري يذ أنا ها و

   ...مجيعها

  

   ...خارجنا ليس و ، بداخلنا احلقيقي السحر أن تعتقد حبييب يا جدا ساذجة أنا

  

 على و تتمنيه ما كل لك لنحضر" حلم "بكلمة انطقي : يل قالوا لو حىت و

 أغلقت و بإستخفاف هلم تلنظر ، جدا جدا له تشتاقني و تنتظرينه من رأسهم
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 و نفسي أكون أن على جدا يعتمد بك لقائي : أنت فحىت ؛ الباب وجههم يف

   ... صدق و بكفاءة أمارسها

 

 أن على جدا يعتمد .... أمانيها و طموحاا منها أحرر و ، خماوفها من أحررها

 و ، اآلخر على منا كلٌ ليستدل ، ذاته يف قطرة آخر حىت نفسه منا كلٌ يكون

   .اآلخر منا كلٌ ليعرف

 

 

   .أنت كن و ، خبري كن

  بك لقائي أتوقع

   سالم
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      14     كذلك أعد مل ألين  

  

   : عزيزي
  

 دفع أستطيع ال لكين .... إلبنة محبِطا و فاشال منوذجا أصبحت أين جدا أعرف

 أن عن الكف أستطيع أعد مل و ، قالبا و قلبا عنهم خمتلفة أنا : تبديله أو هذا

   ...آخر أحد بأين التظاهر أو ، نفسي أكون

 تأيت حىت الرفض : الزواج : ألمي بالنسبة بالذات و ، مين االحباطات تتواىل

 يف االعتقاد عدم إىل حتويل ، - األقل على هلم - وجودك يقينية عدم مع أنت

 جدأ آخر عمل عن بإستماتة البحث و احلكومة عقد نبذ أريد : العمل ، شيء

 ذهايب برفضها أبايل مل : البعري ظهر قصمت اليت القشة : أخريا و ، فيه نفسي

   ...ذهبت و ، أخرى مدينة يف األديب التجمع لذاك
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 ( ، ) سايبة ( ، ) أدب قلة : ( كثرية الفعل هذا على أطلَقتها اليت األوصاف

  ....أبايل مل لكين ... القائمة آخر إىل ... ، ) إعتبار قلة ( ، ) إحترام عدم

  

 بأخذ يل تسمح سن يف أصبحت و ، صغرية أعد مل : هكذا فكرت ... فقط

 تصرفايت ... أحد من رفض أو ملوافقة إنتظار دون تنفيذها و بنفسي قرارايت

 احلد إىل حيايت تقليص أستطيع أعد مل و ... مداها معروف و معروفة و واضحة

   ...قبل من أفعل كنت كما األدىن

 ما نادرا ... إستحياء على أفعل .. إستحياء على أحلم أنا و مرت ةكثري سنوات

 ... حقي من ليست احلياة هذه كأن و ، شيء يف حقيقةً أرغب أو شيئا أطلب

 نرغب أن أو شيء يف نأمل أن خناف كيف نتعلم أن هو تربيتنا يف أصيل فجزٌء

 يف نسري أن املهم من ... بدايته قبل أريد ما فأحبط ، الرفض أخاف ... فيه

 أن الدليل و ، مأمونة و مضمونة ألا ، كلهم اآلخرون فيها يسري اليت الطرق

  ...فيها اآلخرين كل

  

 ، أمرها على املغلوبة الضحية دور لعب أستطيع أعد مل و ، كذلك أعد مل ألين و

 إجتاه باملرارة الشعور أحب ال و ، اللوم أو الشكوى إستمراء أحب ال ألين و
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 ال ، أنا يناسبين كما أحياها أن يل حيق و ، حيايت هي هذه أن قررت .... أحد

 أفعل مل و اآلن العشرين و بالسادسة أين جدا يكفي و ... غريي يناسب كما

 .. ..حيايت يف أريده مما بعد شيئا

  

 ... الرفض قرارات ال ، الفعل قرارات هي ً حقا القرارات أصعب أن أتعرف

 يف بكثري أكثر العوائق و املقاومة لكن ، احلالتني يف متقارب الضغط صحيح

  ...األوىل احلالة

  

 معني جمال يف العمل أو معني شيء يف االعتقاد أو الزواج رفض ميكنين ببساطة

  ...أرفض ما فعل على إجباري قوة تستطيع لن و ، آخر شيء أي أو

  

 : احلقيقية املشكلة منتك فهنا ، سعيا حنوها حتاول و أخرى بدائالً ختتار أن لكن

 و - اجلميع يتكاتف اليت العوائق أيضا هناك و ، للسعي قوة و إرادة حتتاج أنت

 لتتقدم نفسك حىت تتحدى أن عليك و ... أمامك وضعها يف - الظروف معهم

 ، اإلحباطات مع ، العوائق مع... ببطء ... خطوة ... خطوة ... تريد ما حنو

 قد أنه على إشارة يصدر أحد ال و ، الكثرية بواباأل على املستميت طَرقك مع
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 اليت جدا القليلة اخلطوات للخلف تردك أشياء مع ، طَرقاتك صوت مسع

  ....بصعوبة تقدمها استطعت

 

 

 أن أوقن كما ، منه البد أنه أوقن لكين.... خميف و .... جدا صعب كله هذا

 مشيناها اليت الطرق ال ، نسرها مل و أردناها اليت الطرق على يصيبنا الندم

  ...طبعي من هذا ليس ، شيء على الندم أنوى ال أنا و ... بالفعل

  

 مشال أقصى على ً ضئيال ً صفرا مت و فشلت لو حىت - لنفسي أقول أن أنوي

 ال أين ... أريد كما حيايت عشت أين ... فعله أمكنين ما كل فعلت أين - العامل

   ...أحد إجتاه ضغينة أمحل ال و ، حيايت مسؤلية آخرا أحدا أُحمل

   .أحتاجك ... اختلفنا و جتادلنا لو حىت ... اآلن هنا موجودا كنت لو أمتىن
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    15     سالماً و أمناً فلتكن  

  

   : عزيزي

 لطوق و لألمن انتظار إال جوهره يف هو ما لك انتظاري أن األيام هذه أكتشف

إياي منحه غريك يستطيع لن جناة...   

 و احلرية من حبر يف أغرق كأين و فيها أشعر اليت اللحظات تلك يف نفسي أتأمل

 تلك يف جيدا بنظرايت أشعر ... الضعف و باإلرهاق الشعور و االحتياج

 أن تنتظر و حوهلا مبن بقوة تستنجد أمرها على مغلوبة كبائسة ألتبدى األوقات

   ..املساعدة يد أحدهم هلا ميد
  

   :احليادية القليلة كلمام و حويل نم نظرات فتجيب
ھذه ھي مشاكلك وحدك ، و لكٍل منا شأٌن ُیغنیھ ... أنِت مثیرة للشفقة بشكٍل سخیف ... ال یعنینا األمر كثیرا " 

كلنا في البحر الواسع ، و على كٌل منا أن ینتبھ لنفسھ و یسبح بھمھ لیصل لشاطئھ ، و لن یعطل أحدنا ....

  ."ھذا خیارك ... رك ، علیِك أن تتعلمي السباحة دون مساعدة ، و إال غرقت نفسھ كي یعتني بأم

  

 يل لريمي هناك أحد ال بأنه أوقن عندما و ... كثرية أحيان يف البحر لقاع أصل
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 مطمأنة نظرة يف أو متفهمة نصيحة أو حقيقي إهتمام أو ، كلمة يف ما جناة بطوق

 يرام ما على سيكون شيء كل ... ايفخت ال"  : بود يل مس و خويف على تربت

.... " 
 

 التحدي حماولة من ، اجليدة اللحظات من ، األشياء من القوة إستدعاء يف أبدأ 

 عندي ستتكسر النهاية يف أا هلا ألثبت البحر موجات ا أواجه اليت الغضب و

   .يل االنتصار سيكون و ، فوقها أعلو و سأركبها و ،

 رسائل ترسل عندما نظرايت فوق مباالة بال تعرب شرالب من حويل من نظرات

   ...أيضا تستهجنها رمبا و ، احليلة قلة و الوهن
  

 املرات إحدى يف يب يصيح الكاراتيه مبدرب فوجئت ، مضت كثرية سنوات منذ

لن تستطیعي فعل شيء أو التغلب على أحد و ... كفي عن نظرة االستضعاف و قلة الحیلة تلك : "  بغيظ

 " تنظري ھكذا أنتي
  

  ؟ كلماته ساعدتين هل
  

 يل سند ال بأنه نفسي فأذكر ، البحر لقاع أصل عندما األثر بعض هلا يكون رمبا

 شيئا أنتظر أال و ، عنيدة و قوية أكون أن سوى و ، ذايت سوى احلياة هذه يف
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 و بالغربة شعوري إنتشال تستطع مل ً أبدا كلماته لكن ....منِي سوى أحد من

 تستطع مل و ، جمموعته يف أتدرب أنا و باخلجل الشعور أو اإلنعزال و ةالتوه

 و بضعفي البوح من نظرايت منع ال و ً دوما التكرار من الدائرة تلك منع

   ...متباعدة فترات على النجاة طوق إستجداء
  

 أنفسهم هم أمواجٍ إىل - طبيعية عائلة كأي - أقربائي و أبواي يتحول حني يف

   : نظرام و امكلم تصيح ،

 " من تكوني لیتحقق لِك ما تریدین ؟" .... " طرقك مسدودة إن لم تكن سرابیة " ..." لن تستطیعي " 

... 

 

 الشكوك من الكثري زراعتهم توقع علي بل .. ً أمنا منهم أتوهم أن علي ليس و 

 و ايتقدر و بنفسي و ، باآلخرين ، باألشياء ، بالدنيا الظن سوء و االرتياب و

 حملاولة نية أدىن دون إكثارها و لتنميتها مستعدون كثرية بذور ... مستقبلي

 و الركود : مكانه املرء يقف أن هو دائما األسلم فالطريق ... املعرفة أو التحقق

 ذلك أستدعي أن علي و ... ظنهم يف سالمة و أمن هو واقع أمر بأي الرضى

 الصمود به أستطيع جناة بطوق فقط دينليم ال داخلي من القوي السحري املارد
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 األمنية األطواق بآالف ليمدهم بل ، العوم أواصل أن قبل ألعلى الصعود و

   ...اخلشبية االرتيابات و الشكوك لعرائس

  

   ...ً صدقا شيء يف عليهم أحنق ال

 يتعلم مل بأكمله جمتمع أمر هو - أكثر و - هكذا و ، الغالب احلال هو فهكذا

 نشرها على العمل و السلبية بالطاقة االحتماء و ، اخلوف سوى ياةاحل من شيئا

 - األسوأ توقع - بدوافعهم و م الدائم الظن سوء و اآلخرين يف الشك: 

 الثقة عدم - املشكلة حلل استعداد أدىن دون الدائمة الشكوى - التحبيط

 و عليه التركيز و سيء هو ما كل التقاط - السوداوية و التشاؤم - بالذات

 و اآلخرين إزدراء - اجلنب - التسلط - ينتشر و لينمو وجوده بذور رعاية

 - أدىن اآلخرون طاملا األفضل و األعلى أنه املزدرِي ليتوهم شأم من التقليل

 أو اخليال أو املرونة عدم - اآلخرين عن السليب التحدث - االنتقاد و اللوم

 و - مبنطقية التفكري عدم - آلخرينا على االجتاهات و اآلراء فرض - احلماس

   ...احلياة مع تعاملهم و اآلخرين تفكري يف أصادفها كثرية أخرى آفات

 إال هي ما احلياة هذه يف منا كل رحلة بأن مؤخرا لنتيجة توصلت ... أتعرف
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 على وجوده منذ اإلنسان سعي هو هذا ، بل ... غري ال فقط األمن عن حبثٌ

   ...األرض

 أي يف ، املال يف ، الدين يف ، عمله يف ، باآلخرين عالقاته يف هذا أمنه جيد قد

 كل عند إليه السعي طريقة و هذا األمن مفهوم خيتلف و .... طمأنته ميكنه شيء

   ...منا

 صحيح و حقيقي أعتقده ملا طبقا أحيا أن من أستمده عام بشكل أمين أن أعتقد

 يفهمين من هناك أن نقطة تأيت مث ... فيه اآلخرين رأي يكن مهما و ، يكن مهما

 اآلن صديقيت هي اليت .... له باالنتماء أشعر و ، معه عميقا أتواصل و أفهمه و

   ...تأيت عندما عزيزي يا أنت و ،

 آخرين من أحيانا و ، عائليت من الكثريون يصر عندما كثريا أعاين ... بصراحة

 الزواج : الدنيا يف طبيعية فتاة أي تفعله أن جيب ما بشأن اادلة على حويل

 و يفهمين شخص"  : هلا أمهية أي تقدير أو ، مجليت فهم أحدهم يستطيع ال.... 

   ... "أفهمه

 تتكرر و ، سخيف فضويل بشكل املوضوع فتح يعاد و إال مناسبة جتمعنا ال

 احلياة - األطفال - املستقل البيت : شيء يف تعنيين ال اليت اإلغراءات نفس
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 هلا أولوية أو أمهية أستوعب مل و قالوها رمبا أخرى أشياء و - املال - اجلديدة

....  

 حيقق من أنتظر أن الضعف و الغباء من أنه مسامعهم على أكرر عندما يصدمون

 أو ماال أو مستقال بيتا أو جديدة حياة كانت سواء مادية مكاسب من أريد ما يل

   ...لذايت هذا ألحقق أسعى أنين و .... معينة متطلبات

 و يفهم من هناك ليس و ، كبعض بعضهم الرجال كل بالفعل كان إذا أنه و

 يب حاجة ال ، جزيال فشكرا - يقولون كما - يشارك و يساند و يقدر و يتفهم

   ... الزواج إىل عندها

   : فريوز مع بيقني لك أمهس و أعود لكين

  اخلريف ورق لنا حننا...... املدينة بيارق و الزينة لينا مش" 

  الرصيف مراكب بيدهب عم

    "مالنا اللي حبييب يا...... أنا و إنتا غري
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    16      ! طريقا لك أعرف لو فقط  

   : عزيزي

 ألين كثريا بك أفكر ال أين هلا قلت و ، عنك صديقيت مع أحتدث كنت صباحا

 ليس أنه ، يتذا بإكتفاء أشعر أين هلا قلت ...ألحققه جدا الكثري لدي أن أشعر

 كما نفسي إىل الطريق يف مازلت أين ... االحتياج أو لالفتقاد الوقت لدي

 سعيا ألبدأ إليها وصويل أي بعدما إال الشديد باالفتقاد أشعر لن أين و ، أمتناها

   ...إليك

 مياهه جففت صباحا قلته ما كأن و أشعر ، حتديدا اللحظة هذه يف ... اآلن

   ...إليك عطشى أنا و النهار ليتركين الظهرية مشس

 عملي يف الراحة فترة يف أنا و صوتك أمسع و أحدثك أن أريد أين يل خطر

   ..بك االتصال و ما أرقام لضغط شديدة هلفة يب و املوبايل أخرجت ..اجلديد

 سريعا ذهين عرب ...أكثر ال ما شخصٍ مع للحديث رغبة رمبا أا يف فكرت

 كل فوق و ، صديقات و ألصدقاء أمساء و أرقام من اهلاتف حيمله ما كل فوق
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 حديثا أريد من فقط أنت : حاجته علي ليكرر ، زميالت و زمالء من حويل من

   .....إليه

 فاجأين ...شكال أو امسا أو رقما أو طريقا لك أعرف ال أنا و حيليت قلة فاجأتين

   ..أنت كيف فيها أسألك لدقيقة لو و حىت هناك صوتك أمسع ألن إحتياجي

قريبا ستأيت حقيقة أنك يف تلك ثقيت حقا غريبةٌ و ، إليك هذا إنتمائي غريب ً 

 أبدو من أنا : إجتاهك يسكناين اللذان التوق و احلنني ذلك كلُ غريب و.... 

 إىل حنني يشغلها ال من ... حويل ممن الكثريين إجتاه مبالية ال و باردة ً غالبا

   ...وىل و كان شيٍء اجتاه أو ذكرى أو ماضي

 سحابات يف احملتجب املطر أيها ... السحري الواقع أيها ... اجلميل الشبح أيها

 ؟ ستجيء مىت .... اخلرية الغيب

  

   .أنتظرك
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   17    وحيد خوف    

 

   : عزيزي

 يف حيوم عقلي يظل و ... ً حقا حائرة و مشتتة بأين أشعر ... اللحظات تلك يف

 ذلك و ، الطفيلية األفكار و املؤكدة غري االحتماالت من يةالرماد املنطقة تلك

 مالمح من تأكدا أحاول أنا و ، أخرى أؤخر و خطوة أقدم جيعلين الذي السؤال

  ؟؟ حقا تشبهها هي أو ... مبالحمك تتشبه قد

 و ، أحدهم حنو إجنذابا أشعر أنا و ، قليب يف مباشر بسهم اللحظات تلك تصيبين

 / حزنه ، بوحدته شعوري هو حنوه جيذبين الذي الشيء ذلك ألن ً جدا أُدهش

 على ترفعه على / ضعف حلظات أو عصيب بوقت مروره أو / ... كآبته أو

   ...كله ذلك

 أو ، األقوياء أولئك حنو فتاة أي تنجذب أن الطبيعي من أنه جداً أفهم

 أو ، ملرحنيا أو ، العالية الكاريزما ذوي أو ، األضواء جاذيب أو ، املشهورين
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 العكس حىت أو ... تأنق أو سلطة أو مال أو شخصية يف سواء السطوة أصحاب

 عليهم حتكمهن و سيطرن فرض تستطعن من إىل الفتيات بعض تنجذب أن: 

...  

 القوي شخصه من إيلَّ يدخل مل ً قبال احلب أغراين عندما ملاذا متاما أفهم ال لكين

 عن املترفعة احلزينة النظرة تلك من إيلّ سللت .. فقط ، آخريات يبهر كان الذي

 االقتراب يف رغبيت اجتذب الذي املعلن غري االحتياج ذلك حلظة من و ، حزا

  ...إبتعادا حاولت و وقتها عاندت إن و ، التربيت و

 

  

 منتشية أصحو ، أخرى و فترة كل بني ما بك أحلم عندما ملاذا كذلك أفهم ال

 صعوبات سوى به يكن مل أنه من الرغم على لرومانسيةا قمة يف أعتقده حبلمٍ

 جوارك إىل أبقى أن - مستمتعةً - أصر و ، عليها نتغلب و سويا نواجهها

   ....سويا - األحالم بعض يف حرفيا - حنارب

 منك أتوقع كما مساندة و ً أمنا أمنحك أن لدي احلب فكرة من جزٌء هو رمبا

 تفعل أن منك أتوقع كما أحتويه و املُعلن غري ضعفك أملح أن ... مساندة و أمنا
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   ...معي

 ال ... معا حنن و الشدائد و الصعوبات نواجه أن كذلك منها أصيلٌ جزٌء رمبا و

 بعضها أتوقع فأنا لذا - ناحية من الدنيا طبيعة لكنها ، شدائد أو صعوبات أمتىن

 : احلب جتربة يف ً حقا يصهرنا ما هو هذا أن أعتقد أخرى ناحية من و - فقط

 معا نكون ألن استحقاقنا و جدارتنا نثبت أن و...نواجه ما جتاه الصادقة مواقفنا

ً...  

  

 عالقات يظلل ما أن أجد عندما حقا أُدهش كنت ، مضت سنوات عدة منذ

   ...اخلوف هو - ا يتحكم و حيكمها بل - احلب

 وعود من اخلوف .... الزمن ، املاديات ، الظروف ، األهل ، الدنيا من اخلوف

 و ، األمن ، احلب تسحق يائسة أسئلة و ... ا اإليفاء على القدرة هناك ليست

  ؟ نستطيع هل كيف؟ ؟ لو ماذا ؟ بعد ماذا : الفرحة تقتل

 أال خوف سوى حقا خوف هناك ليس أنه - زلت ال و - أرى كنت ملاذا

 تلك هو نظري يف فاخلو ملاذا ؟ تالزما إدعيا إن و حقا معا االثنان يكون
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 و اثنني بني ما االبتعاد و الغربة و املعرفة عدم من عنها املسكوت املساحات

 ؟ حوهلما ليس

  

 االرتباط نقطة أُثريت عندما - السنوات تلك كل منذ موقنةً لنفسي مهست ملاذا

 أن ... أيدينا بني من يأيت ما قدر خارجنا من يأيت ال اخلوف أن - املاديات و

 ً حقا يعرفها ال ممن عليها خويف و ، ا أثق أو أعرفها ال وقتما نفسي من خويف

   ...آخر خوف أي يقاصيه ال شديد رعب هو - حبها خال إن و -

   :عزيزي

 من إنعكاسات يف أُخدع لن أين و ... أتصور مما أكثر أعرفك أين اآلن أوقن

   ...آخرين على مالحمك

   ....معك و لك و بك أمين أنتظر

   :)جيدا يومك ليكن
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     18     التسعني و احلادية سأمت: القادم الشهر  

 

  : عزيزي

 

   ... البهجة هذه مثل ستمنحين العميلة تلك من املكاملة تلك أن أختيل أكن مل

   : مناسبة غري من و ، بيناا من أحتقق بينما ، العمل يف

 "Next month I'll be 91" 

 

قالتها – جتاعيده على نضارته طتغ – مبتهج رائق بصوت .. كأنه و شعرت 

كانت مجلتها كأن و .. عاما التسعني و احلادي تبلغ أن هلا االنتصار من نوع 

 و : عليها التغلب و ختطيها مت اليت العقبات و اآلالم و ، املشكالت بآالف حمملة

 سعنيت و الواحد ستبلغ هاهي و – شيء كل من بالرغم – حتيا مازالت هاهي
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 مازالت هلا و ا تبتهج و ، مازالت تقدرها و ، مازالت احلياة ذه حتتفي و عاما

 بل – منا الكثريون يستشعر كما – عبئا تكن مل عمرها سنوات أن تشعر و ،

   .االنتصار من نوع هو

   األرواح؟ بعض ا تتمتع خاصية هي أم ؟ بينهم و بيننا الثقافة إختالف أهو

   : عزيزي

  .معك اخلاص انتصاري استكمال أنتظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

 

 

     19     هناك وجدتنا  

   : حبييب

 ... رواية ثنايا بني متناثرين - أنت و أنا - وجدتنا حينما بشدة دهشت

 مبن التقائي ، حبثي ، انتظاري وجدت ، قبل من لك خططها كلمات وجدت

 ذوام يف كأم و ... يكونوك ال لكنهم ، يشبهونك ... منك ً مالحما حيملون

  ..ً يوما بك التقائي على و وجودك على عالمات أو رسائالً

  

 أو مدهشة كانت مهما القدر تصرفات على أصادق : حلايل أيضا اآلن أُدهش

 أعرفك ... الطبيعي و املنطقي الشيء بإعتبارها معها أتعامل ... لآلخرين عجيبة

   ...يل بالنسبة منطقي و طبيعي شيء هأرا و ، ً يوما أقابلك أن دون أنتظرك و

  

 ... تأتلف و الروح تنفتح و ً قليال إليهم القلب فيميل ، أشباهك من بعضا أرى

 إليك أرتقي و ، أكثر ال فيهم أتشوفك إمنا أين األوىل الوهلة منذ أدرك لكين
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 و املسافات حيفظ أن ... حيترس أن القلب فأُعلم ... احملبة سلم على خالهلم

   ...اإلشارات محيتر

 ال ً صدقا لكين ... حيدث مما أيٍ يف الطبيعية و النظام أرى و ، أتقبل ، أتفهم

 السحر من أُدهش هل ،9الرواية تلك أرجاء بني وجدتنا عندما أُخذت مل أعرف

  ؟ احلياة يف بإعتيادية معه أتعامل حني يف األدب يف

  

 ً أيضا هو دليلٌ اآلن قليب تعب هل ... إفتقادك شجن يف كذلك الرواية ألقتين

  ؟ الوصول قرب على

  ؟ أبواا تفتح أن يف اليأس من إقترابنا حني إال ً حقا 10السماء ترجتى ال هل

 
 

 

 

                                                
 خیري عبد الجواد "لـ " العاشق و المعشوق"روایة  9

  !"إن السماء ُترجى حین ُتحتجُب ... أال ترى یا أبا تمام بارقنا ؟ " " ... : البردوني " عن  10
 " )فاروق شوشة " .. " زمٌن للشعر و الشعراء "كتاب ... ( 
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        20     يكون أن يستحق ما 

 

   : عزيزي

 يثورون الناس كان اليت املراحل تلك عن أقرأ عندما أحيانا بالغرية أشعر كنت

 مظاهرام و تكاتفهم و شعارام تشكلها ، ما تغيري إمكانية يف يعتقدون و فيها

..  

 ألفكار أو .. لفكرة ينتمون فيها الناس كان اليت األوقات تلك عن أقرأ عندما

   ..متصارعة أو متعارضة كانت لو حىت ... ما
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 : " بثقة لنفسها تقول ساذجة صغرية كانت عندما نفسي من بالغرية أشعر رمبا و

 أدافع و إليها أنتمي جهة يل سيكون و ، شيء كل عن سأقرأ .. قليال أكرب عندما

   " غريي آخرين مع الدنيا سأغري و ، عنها

 ً حال و محاية و ملجئا الدين فيه ظنت الذي الوقت ذلك يف منها أغري رمبا و

   ...شيء لكل عبقريا
  

 دينية أو سياسية أو اقتصادية مذاهبا يعتنقون الذين هؤالء من أغار مازلت رمبا و

 . معينة اجتماعية أو

 و سياسية موسوعات مع أوراقي فيه تناثرت لذيا الوقت ذلك من أغار و 

 العامل أن وقتها يل بدا و ، االجتماعية احلركات عن و األحزاب تاريخ عن كتب

 حىت أوال فهمه من يل البد و ، األجدى و األحق عن حبث و تنظيم إىل حيتاج

 عن مسؤلة أين أشعر أن حني إىل الفكرة تأجيل قررت ، مث ... ذلك أستطيع

   ...أريد ما فعل على قادرة و ، نفسي

  

 .. عين أهلي مسؤلية و مرتلنا بيضة : البيضة قشرة كسرت أن بعد ... اآلن
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   ...موقف أو حبدث متأثرة أو لشيء منتمية غري نفسي ألجد ألتفت

  

 على آلخر حني من تشتعل اليت الدامية املباريات جتاه الثورة و بالغضب أشعر ال

 ممن غضيب قدر ، الشعارات و املظاهرات عهام تشتعل و ، األخرى الضفة

 هم و ملزهم و بغمزهم أو ، ظهورهم وراء من اآلخرين عن احلديث يف يتبارون

   ...لذلك مالحظتم عدم و سذاجتهم مفترضني وسطهم جالسني

  

 شعوري قدر ، ما حكومية قرارات أو صفقات أو بيع جتاه باحلنق أشعر ال

 و األيام و للظروف كرب ما و منها صغر ما محيا قرارات يتركون ممن باحلنق

 ... ملساراا مغريين أو مانعني أو ماحنني هلم يصنعوها و ليحركوها حوهلم من

   " ...نصيب و قسمة : " قائلني

  

 أو بتنغيصها مستمتعني اآلخرين حيوات عرقلة على يركزون ممن حنقي قدر

   ....اخلاص لهمبفش يشعرون ال و الرؤس تتساوى كي إفشاهلا حماولة
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   ...الظروف و الناس و الدهر يشتكون ممن حنقي قدر

   ...األوالد و البيت و العمل 

 و املميزة أساليبه له فناً تصري اليت الشكوى من طويلة سلسلة حيام تصري و 

 فرصه أي عمد عن يسربون بينما ، إنتهازها جيب اليت فرصه و ، العديدة طرقه

 دور لعب و ، أسهل الشكوىف ، يشكونه ملا واجهةم أو حتسني أو لتغيري

   ...األنظار لفت و بالشفقة أجدر و متعأ الضحية

  

 لتقدير أو لفهم حماولة على نقادري غري هم و ، ً حبا يدعون من على حنقي قدر

 سقوط أو تعثر حلظة عند املصوبة السهام أوىل سهامهم تصري بل ... مساندة أو

 أمام بصريم سداد و الفذ ذكائهم و ذوام أفضلية ازإلبر بطولية حماولة يف ،

   ....األمحق احملبوب

  

 يستطيعون سيء هو ما كل إال حوهلم ممن يلتقطون ال أناس على حنقي قدر
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   ...إنتقاده

  

 شح اآلخرين جتاه نفسٍ صفاء و ، هارب إحترام و ، غائبة حمبة على حنقي قدر

   ...وجوده

  

   ...عزيزي

  

   ...اآلن الشكوى أستمرئ بدأت من أنا أين أشعر ... آسفة

 ، يتسمم جسدي أن أشعر ، حويل من السلبية األجواء تكثر عندما أحيانا لكين 

 يف لو حىت امللوثة بطاقتهم يرسلون الذين هؤالء من االختناق و بالثقل أشعر و

  األفكار تلك أمسع بأين أحيانا أشعر ... أو ، ... تفكري طريقة أو نظرة

 ليس و .. يسخرون أو حيقدون أو يبغضون ممن املنبعثة الطاقة بتلك أشعر ... 

 ا ألشعر حنوي موجهة السلبية املشاعر تلك أو الطاقة تلك تكون أن أبدا شرطا

 لشخص موجهة كانت لو حىت ، موجوده ألا منها أتضايق ... منها أتضايق أو
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   ...األميال آالف بينه و بيننا

  

   ...عزيزي

  

   ... عليا قرارات أو قتاالت أو حروب يهمين ال أين قاح أشعر

   ... نارا أو جنة يهمين ال

   ...عبقرية مذاهب و نظريات أو ، كبرية أفكار أو ساحرة شعارات يهمين ال

  

 التفهم و التقدير و االحترام من بعض و ، الضمري يف صفاء سوى يهمين ال

 و ، واحد قالب على لقتخ مل اليت شخصياتنا و ظروفنا و الختالفاتنا

   ...احملبة من كثيييييييييييييييييييري
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   21      غضب 

 

 .....  

  

  ...جداا... منك غاضبة أنا

   ... أيضا نفسي من غاضبة رمبا و

  ...اآلن إىل نتقابل مل ألننا

 بالقول تدفع رمبا كما اللقاء فيها مكتوب حلظة و قدر مسألة املسالة ليست ، ال

  ... الكايف بالقدر ذلك نرغب مل ألننا اآلن، حىت نلتق مل لكننا....

  

 معظم و ، فقط مدامها شوقي و إحتياجي يصل أن وقت إليك للكتابة أجلأ : أنا

 ... أحد ال و شيء ينقصين ال أين أدعي ، حيايت مع متآلفة جداا متعايشة الوقت

   ..تنفيذها أحاول اليت األخرى مشاريعي و خططي و ، العمل عقلي يشغل
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 ، معاريف ، صديقايت على تسندت ، آخر إىل لإلنتماء حاجةً شعرت كلما و

   ... الكتابة على الدائم إدماين و ، املفضلة أغاينَّ و كتيب ، أقاريب

  

   ؟ املثل تفعل أال ... أنت و

 الواقع أرض على لوجوده تطمئن - اآلخر و احلني بني - كخاطرٍ أنتابك أال

 يف ظهوره تتعجل ال أنك و ، املناسبة اللحظة يف سيأيت أنه يف بالتفكري فتدفع

   ؟ ....تفعل و ... تفعل و ... تفعل حىت حياتك

 طاقة لتوجيه - نفسي أنا أفعل كما - تفكريك أفق يف وجودي تستغل أال

   ؟ حياتك يف عملي ما إجنازٍ حنو مشاعرك

   ...عزيزي

   ...جديد من حساباتنا نعيد أن علينا
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    22      ؟ تحقاقاس  

   : عزيزي

  

 تفعل تراك ماذا ؟ أنت أين : سواك فكري يشغل ال و أيام عشرة من أكثر يل

 هل اآلن؟ حياتك يف أخرى رمبا هناك هل ؟ مين إليك أقرب اآلن من ؟ اآلن

   ؟ آخر ببلد تراك أم ؟ اهلواء نفس نتنفس

 يعد مل ٍ زي يف ريناآلخ عن - مثلي - ختفيها تراك أم ؟ ذاتك ممارسا حتيا هل

 صغرية كذبات و ، أعتابه على ً خمتارا تفردك ختلع آيل عمل و ، عنك معربا

 يرام ما على و رائع شيء كل بأن - البعد على - األهل توهم بعناية منسقة

 اختياراتك تبقى النهاية ففي ، وحيدا ضغط و مرارة من الختياراتك ما ً متحمال

   ... للحياة خيارام عن مرة ألف شةاملعاي و للتحمل قابلية أكثر
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 فكرك لتشغل - حقا شيئا عنها تعرف ال - ما فتاة إىل تنجذب اآلن رمبا هل

 هي أتكون : مالحمها إىل ديك لديك بوصلة ال و ، أيام عشرة من أكثر

   ؟ للوصال العطشى الروح على األمر اختلط و الشبه تقارب أم ، ذاا حبيبتك

 ستكف أنك تقسم و - معك أفعل كما - ّ علي حتنق و ينم أحيانا تغضب هل

   ؟ اللقاء تأخر كلما األمل و ، االنتظار ، الشوق عن

 ) أنثى ( إىل ينجذب قد الذي البدائي الرجل ذلك أحيانا بداخلك يستيقظ هل

   ؟ حواسه استفزاز على قادرة و جذابة يراها

 ( و ) صالحيتها ( له تربز و ، أخرى فتاة يقَيم الذي اتمعي الرجل ذاك أو

   ؟ ألوالده مستقبلية ً أما و زوجة تكون أن إلمكانية ) استحقاقها

  

 هلا أبوح و ، تعبة كتفها على رأسي أسند أنا و - زميليت يل قالت ... اليوم

 هم من منهم أن و ... حولنا الكثريون هناك أن - ) بقى ( أحب أن يف برغبيت

 أحد ال أن أجد تراين أم ، إشارة ألقل االهتمام و ابلالقتر ) استعداد ( على

   ؟ يستحق منهم
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 كل و ، ) اجلدارة ( و ، ) االستحقاق ( بـ حقا احلب يعترف هل ... حبييب

   ؟ األخرى الطنانة الكلمات

 املعاملة و ، االحترام ، التقدير ، االهتمام ) يستحقون ( كثريون أن هلا قلت

   ... اجليدة

 " حىت أو ، مناسب " زوج " كـ الفتاة فيهم تفكر أن ) قونيستح ( كثريون

   ... استحقاق يوجد ال احلب يف لكن " ... مثايل

 فاألمر ... يحب أن " يستحق "حيبه من ألن ليس و ، حيب ألنه حيب املرء

   ... األصح أو لألفضل دقيقا اختيارا أو ، فوقيا تقييما ليس ببساطة

 أو شجاعة أو وسامة األكثر أو األذكى أو األفضل ألنك أحبك لن / ال / مل أنا

 ، األمن ، السالم ، بالتآلف أشعر ألين ... فقط ، لكن ... إخل... قوة أو حكمة

 على ذاتك أنك و ، عفويتها و سجيتها على ذايت بأين .. معك أنا و التألق و

 ألحد اةموار أو افتعال أو جتمل إىل ألحدنا حاجة ال بأنه .. عفويتها و سجيتها

 ممارسة على قادر منا كل أن... بالوجود " جديرة " غري يراها قد اليت مالحمه

 دون اآلخر وجود يف ضعفه و قوته ... شطحاته و إتزانه ... جنونه و عقالنيته

   ... ضآلة أو بانتقاص شعور أو األحكام إصدار من خوف
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 و الطعم نحهامت و ، املعىن تلبسها ، األيام تلون حياة قربك و وجودك أن

   ....الرائحة

   ؟ أتعرف

 و املرء ليساند ً قديسا ً عاملا ليس العامل هذا : " أن يوميايت يف كتبت فترة منذ

 مادمت متاما بك يرحب : جدا طبيعي و واقعي عامل إنه ... عليه حينو و يتفهمه

 ما إذا ردأب بدمٍ نافذته من يلقيك أو بربود يتجاهلك و ... قويا ، واثقا ، ً ناجحا

   " ... متعثرا أو حمتاجا أو ساذجا ضعيفا بدوت

 ملقاييس املغاير الوحيد الشيء هو احلب أن بيقني أعتقد ملاذا حقا أعرف ال و

   ..هذا من أيا حقا يهمه ال أنه ؟ العامل هذا

 تلمس ... رؤيتك على قادرة غري اآلن جدا بعيدا كنت لو حىت : حبييب

 قدرة و للحياة تقديرا مينحين وجودك ... صوتك ىعل االستناد أو .. وجودك

   ...بإمتنان مواصلتها على

   ..لقاء لنا

   . واثقة أنا
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     23     ً حبا ليس 

  :عزيزي

 

  11 "اللوز شجر اسأل و ، السنة طول يا و ، سنة نطرتك" 

 

 صاحب صبحأ بل غريبا ضيفا عاد ما الذي االنتظار عن أحتدث كي أكتب هل

 ؟ بيت
  

 طوال خمتلف بشكل االنتظار أمارس أين يف الشديد اعتقادي عن أحتدث كي أم

  ...أخرى و حلظة بني أتوقعك و ، حقا تأيت أن أنتظرك ألين ... السنة هذي

  

 مالمح يف النظر أمعن و ، اآلخر و احلني بني أتلفت أين : النقطة هي هذه رمبا

                                                
 أغنیة لفیروز  11
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 من كثري ا مجلة ذهين يف دارت رمبا و ، محاملال تلك يف أتشوفك و ، أحدهم

 معه أكون أن سوى أحد أو شيء يهمين فلن ، كان لو ... هو يكون رمبا : " يقني

  "لألبد

 

 هو هل : اآلخر ذاك بشأن املتناقضة أفكاري و مشاعري عندها حقا غريب و

هو أم ؟ الوصال القريب أيها أنت إيقاع و نظرته و بابتسامته نسج عابر غريب 

 ؟ املسافات أحفظ أم ؟ أكثر أقترب هل ؟ مالحمك وجوده

 

 لنفسي أضع أين غريب ... أستطيع فال إليك كتابةً عندها أحاول أين غريب و

 ، أحيانا تنيجارح نكونات قد - حيادية و مبوضوعية احلروف فوق النقاط سريعا

  :- دائما مرحيتني لكنهما و
  

- حبا عنياني ال جسدي و ، نفسي اجنذاب ً 
  

 يصلحان ال لكنهما ، تفهمهما ميكن آلخر االنتماء يف رغبتك و وحدتك -

 حقيقي لشيء مبتدأ
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 الواقع يأيت ، متشعبة حكايات بسيطة تفاصيل من يغزل ، رماح جواد خيالك -

  ...متناثرة كقشات متاسكها يطري ا فإذا ، واحدة نفخةً ينفخها

  

 القوة تلك غريب و ، ذايت مع التوائم و لتصاحلا ذاك و ، الراحة تلك غريبةٌ

 احلنني غزل أعاود أنا و ... بعدها تتملكين اليت شجوي شعور يتخللها اليت

 ذات سألقاك أين متاما علمأ أنا و ... لقياك درب على املسري أعاود أنا و ، إليك

  .  :)يوم
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    24    ً عاطفيا ناربو 

   : عزيزي

  

 حياول شخص ألي شعارهم من " ... عاطفيا املُجربني " بـ األيام هذه أنا حماطةٌ

   :حيام حميط يف يظهر أو ، ً تقربا منهم
  ! "و لیھ أل ؟ طب ما نجرب " 

  

هشتاستنكاري أن أُدرك و – فيه أُقحم باألدق أو – عاملهم من أقترب أنا و د 

 املستوى على سواء – " التجريب " بـ ينصحين كان من كل أمام الشديد

 ! الدور معايشة مستوى : أوضح مبعين أو / احلر العاطفي املستوى أو ، الرمسي

 مازالت أا هللا احلمد / البشر من جدا قليلة بقلة و وحدي يب خاص شيٌء هو –

   ! موجودة

   .بعد أؤمن مل أنا و ، إميان و يقني هو بل .. جتربة حمك ليس احلب
  

  ! "جربي ، ما یمكن "  -

 تكرارا و مرارا حاولت اليت نظري وجهة مالئمة من يوم بعد يوما أتيقن

   .. أحد ينصت مل و ، إيضاحها
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 قد أناس مع خفة و بسالسة تتفاعل أجدها أنا و ، لنفسي جيدا أنصت أنا لكين

 للَّحظات تستشعر آخرين بني و بينها صلد حاجز يقف و ، مرة ألول تراهم

   ... فتعاالا للتعامل و ثقال معهم

 – قريبا إال بوعي أكتشفه مل خفي طرف من – أجدها اليت ألنثاي أُنصت أنا و

 تتعدى ال اليت العملية التجربة ميدان يف بالفعل معهم تتعامل و تقابلهم من تضع

 مياه كنقاط البسيطة األشياء و اللحظات تتراكم ... حلظيا بسيطا موقفا غالبا

   :شىت أمساٍء ذات عديدة أواين لتمأل صنبور من

   ... - وضوح عدم و التواء – سلبية – افتعال – ختاذل – أنانية – نضج عدم

  

 مشاعري ٌ حيادية عابرين كأصحاب أو بعيدين كمعارف م عالقيت لتتحدد

 و السالم إليهم أُلقي كزمالء أو ، اثنتني أو مرةً عامٍ كل أراهم قد ، حنوهم

   ..أكثر ال البعد على التحية

 لن الذي التميز ذلك ... يل بالنسبة " متيزك " بـ و بوجودك و بك ألتشبث و

 تذاكي أو جذاب مظهر أو اجتماعية لباقة أو وسامة أو وظيفة أو مركز فيه يهم

. .. 
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 ميلودراما عن بعيدا ، حقيقية" جتريب " حلظة هي ما بشخصٍ جتمعين حلظة كلُ

   ...الدور معايشة

  

 اخلاصة " احلدوتة " عن يومني منذ حيكي القريبني معاريف أحد و جدا تذكرتك

 عن و ، فيها حقيقيا بطال ليكون حدوثها انتظر اليت" احلدوتة "عن ... به

 و الزمن مرور مع ومهيا لو و ً بطال فيها ليكون يفتعلها كاد كثرية" حواديت"

 احلكاية داخل أنه مرة كل يف ليدرك ... شيء حدوث عدم و العمر تواثب

   ... اخلطأ

 مها ها و ... فتاته قابل ... متىن كما وحدها القصة بدأت أن إىل فانتظر

   ...معا حلياتيهما لإلعداد يستعدان

بكثري اآلن قبل بل .. اآلن منذ سويا حكايتنا أخط بأين لك أمهس أنا و ابتسمت 

..  

 :) هللا احلمد و – جدارة عن متاما فاشلة كلها لالفتعال حماوليت أن .. أنتظر أين

  .. ما حلظة يف سأقابلك أو ؛ بعد أتعرفك مل و ، قابلتك رمبا أين و...
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   :النهاية حىت سيصمد من فقط أنك و

 كونك و ، صدقك ، مباشرتك ، بوضوحك : األسوار د ... احلواجز ستعرب

 ستحترمك – ثق – لكنها ... رمبا األوىل للوهلة أنثاي لك تنجذب لن .. أنت

 ... معك تتفاعل ... معك و بك و لك تأمن .. تقدرك ...بك تثق.. ... 

 حكايتنا لنستكمل ، فأحبك ... ً معا عاملكما يقترب و ، منك تدرجييا تقترب

   ... :) ً معا

  

   :)ألقاك غداً
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     25      أخرى ألسباب ضائعا عمراً ليس 

 

  :عزيزي

 

   ... اآلونة هذه يف ألقاك ألن متاماً أنا منفتحةٌ

 مأل على إرتباطنا يوم سنديرها اليت األغنيات إعداد يف اآلن منذ جديا أبدأ بل

 أمتىن كنت مهما أين ألجد ، ذايت أوراق يف أتأمل .. األصدقاء و األقارب من

  .. أحتاشاه رمبا و ، أرهبه كنت بآخر أو بشكلٍ أين إال سابقاً لقياك

 

 قبل شفته اللي : " األغنية يف بيبهاحل تعلن هي و كلثوم ألم أستمع كنت كلما

 عمرها أن حمتسبةً" ...  ؟ عليا إزاي بيحسبوه ضايع عمر ... عنيا تشوفك ما

 أنا و ؛ قيمة أو أمهية له يكن مل مر ما كل أن و قابلته أن منذ ً حقا إبتدأ قد

 يف عمري أُضيع لن أين مبتهجة لنفسي أقول و ، أستنكر و ، أُدهش كنت
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 عن أكثر أقرأ أن رمبا ... للقياه نفسي ألعد جاهدة سأعمل بل ، حبييب إنتظار

 أرى و ، أفالما أشاهد ، موسيقى أمسع .. احلياة يف أشياءا أتعلم ، شيء كل

 أن ألستطيع و ، به جديرة أكون كي شيء كل يف نفسي من أحسن و ، لوحات

 و إهتمامه و إنتباهه استحواذ ألستطيع و .. نضجه و الكبري بعقله معه أحتدث

  .. أفكر كنت هكذا .. إعجابه

 

قدومك أنتظر كنت .. أيضا كثريا لكين ... متاما حقيقي أماطله كنت :  

يل أحدد مل .. الدنيا هلذه جئت مل بعد أعرف مل .. ينبغي كما أقرأ مل مازلت 

 يقيين أجد مل ... حنوه السري أريد حليايت حقيقيا ً هدفا أو بعد أسلكه طريقا

 أكثر أكون أن أتعلم أن أريد ... إجتماعية أكثر أكون أن أريد .. بعد روحيال

 أكثر أكون أن ... أناقة أكثر أكون أن ... ثقافة أكثر أكون أن .. خفة و مرحا

   إخل ، إخل ... أنوثة
 

 كثريٍ على إلجابة متلكي لعدم و ، املتعددة البشرية لنقائصي أنظر كنت ما دوما

 مكتملة أنا و أعرفك ألن أخطط و .. تندمل مل كجراح وحةاملفت األسئلة من

  .. متحققة
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 شيئا " أبدو " أن فيها يهمين يعد مل لدرجة ً نضجا أكثر صرت أن بعد ... اآلن

 أو حرييت أو سذاجيت تظهر أن فيها يهمين ال و ... أحد أجل من عكسه أو

 املقبول و عليه تعارفامل مع إعتقادايت و للحياة خيارايت تعارض حىت أو عيويب

  ...اآلخرين من

 

 اليت الكثرية إلختالفاتنا .. الواقعي لوجودك أنفتح أن ميكنين .. فقط اآلن

 ، أحيانا جاهلة أو ساذجة أبدو ألن .. اللحظات من كثريٍ يف السطح إىل ستطفو

   ... اإلجابات أو األسئلة مفاتيح أمتلك ال أنا و

 و الربود و العقل أمثل فال ، ضيقي و غيظي يثري مبا أحيانا تقوم أن أتقبل ألن

   ... أعاتبك و أبكي و أغضب و أنفعل بل ، - اآلخرين مع كعاديت – الالمباالة

 أتقرب و ، فأدرك ، غضبك أو ضيقك يثري ما – قصد غري عن – أفعل ألن

  ... ترضى حىت عليك أتدلل و بك أمتسح و منك

 

 

 صحبتنا تكفي و ، عارض كزائر فنتقبله ، ابينن فيما أحيانا الصمت يتسلل ألن

   ... كلمات بال كانت لو و حىت معا
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 اية ال أن نظن حىت ، أخرى أحيان يف بيننا فيما الكلمات تصخب أن و

  .. ألمواجها

 

 ، لكن ... للوقت مضيعة أو هباءا يكن مل قبلك عمري أن على أصر سأظل رمبا

  رمبا : فلنقل ... إستعراضية موحاتط و عريضة بأهداف أللقاك يكن مل كذلك

 للذات مصاحلةً و ... لك ... للحياة ... لالنفتاح إستعدادا  املاضي عمري كان

  .. تلقاك أن قبل نفسها على

 

   ...لك هئت قد ... أين بوضوح أدرك ... اآلن

 

   .أنتظرك

   2010/ 2/ 24 األربعاء

 ل 10:20
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  ..ن یرشد الحالمینعلى الحلم أ"               

  "كما الوحي    
  

  محمود درویش                
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 خاص شكر

 

لصدیقيت اليت أحلت علي كي أمجع هذه الرسائل يف 

 مسر إمام: كتاب 

 

رؤوف ": انشر كتابك بنفسك"و لصاحب كتاب

 .شكرا على الفكرة: شبایك 

 

 " مىن أمحد عبده: "لـمصممة الغالف

 

و ألصدقائي الذین أعطوني رأیهم بدقة و 

  فكان هذا-دومنا توقع أو انتظار مين-إخالص

رشاعبد "إىل :التعدیل يف الطبعة الثانیة

ابن عميت، و "  عبد الوهابأمحد"،  " الرمحن

 " نبیل"عمي 
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 رسائل                   

  
  

  
  )رقصة خارج حدود الحلم ( 

  
  

  دـــمـــام أحــن إمـیــمــیاس
----------  

  
  : تنویھ البد منھ 

و ال أعرف ما سيحدث بعد .. مان من أي نوع ال يوجد ض" 

 " دقيقة 

 أسطورة الطوطم  -أحمد خالد توفیق 
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  إلى حبیبي الذي لم أعرفھ بعد
   

  رسائل 

  

  یاسمین إمام أحمد
  

  فجٌر قدیٌم مستعاد
http://well-lightedarea.blogspot.com 

  
  : الغالف 

   البغدادي      منى أحمد 

  

   الثاني اإلصدار

  

  

  لقاھرةا

  

  2010 أغسطس

  

  

  لم أعرفھ بعدإلى حبیبي الذي :الكتاب ع الفایس بوك كتابجروب 

  

  
  حقوق النشر و الطبع و التوزیع محفوظة للمؤلفة

   للمؤلفةاإلخراج الفني  و التنسیق الداخلي
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  : عن الكاتبة 

  

  یاسمین إمام أحمد بشیر* 
shaghafon@gmail.com  

   

  1983موالید * 
  

  الزقازیق / ة الشرقیة محافظ* 
  

  خریجة كلیة اآلداب ،* 

   قسم اللغة اإلنجلیزیة 

   2005، جامعة الزقازیق ، 

  

  تعیش في القاھرة ، * 

  " مسرحنا"و تعمل بجریدة 

  

  نشر لھا قصص * 

  في بعض أعداد

   قافلة أدباء جامعة الزقازیق ،

   و كتاب الفائزون الصادر عن

  نجالء محرم .  مؤسسة أ

  

  :ا صدر لھ* 
  الطبعة األولى  

  " ...حبیبي الذي لم أعرفھ بعد "من كتاب 
   نسخة مطبوعة ،100...  2010 إبریل 

  pdf و نسخا إلیكترونیة 
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   :  االلكترونیةمدونةالبعض كتابتھا على * 

  فجٌر قدیٌم مستعاد
 com.blogspot.lightedarea-well://http  
  
  

  : یصدر قریباً  
   مجموعة قصصیة... "                 ال عزاء  "-1
  مجموعة قصصیة... " للحظات مالمح أخرى  " -2
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  :، أو بدایة معكوسة ختام 

  
  

  نعود الغتراِبنا" 
  

  یشدنا انكساُرنا و ضعُفنا
  

  لى الرسائِل القدیمِة المكدسةإ
  

  إلى الرسائِل البعیدِة األمد
....................  
....................  

  

  أیدركون أننا نحبھم إلى األبد
  

  أولئك الذین یرقدون
  

  "في الرسائل البعیدة األمد
  

  محمد إبراھیم أبو سنة
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