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ھداءإ

إلى أمى وأبى

اللذان طالما شجعانى على الكتابة منذ كنت صغیرة

أھدیكما أول كتاباتى

شكرًا
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مقدمة

 مرة أخرى فتعود یقرأھا آخرونثم ...ترجم إلى ألفاظ وعباراتُتعجیب أمر االنسان، وعجیب أمر األحاسیس واألفكار كیف 

ولذلك غالبًا ما أكتب وأنا فى حاالت ..لى شئ ملموستفریغ الطاقات إ..دائمًا للكتابة ذلك أكثر ما یشدنى..أحاسیس وأفكار

!أو ما أحسبھ توازن..الضیق حتى ُأفرغ األحاسیس والطاقات السلبیة من داخلى وأعود للتوازن

ن كتاباتى التزال فى طور التكوین ولم تصل بعد إلى ولكنى أكتب من منطلق الھوایة، وأعتبر أ عد نفسى محترفة،ال ُأ

یدیكم اآلن، فى كتابى األول الذى بین أ. وأزید من معارفى ن أقرأ أكثرى أتعلم فى كل یوم، واعمل جاھدة أالنضوج، ولكن

الخواطر، ھذه المقدمة فى الغالب  بعضاطرة من ، قررت أن أخرج عن المألوف وأن أكتب مقدمة قبل كل خ"حكایة بنت"

 . ربما ھى خواطر فى ذاتھا..تفصح عن ذكرىأو األحساس وراء الموضوع المكتوب، أو  الفكرةتشرح 

. كل أصدقائى الذین ساندونى وشجعونى على الكتابة والنشرو ألخى وأختى، فى نھایة كلمتى لھذه المقدمة أود أن أمدد شكرى

أنتى /أشكرك أنت أیضًاى مروة رخا ومبادرتھا الرائعة وإل جدًا إلى سلمى بدر على تصمیم الغالف و شكر خاص شكر خاص

"... حكایة بنت"مقدمًا على قراءة  القارئة/أیھا القارئ

شیرین ناصف
2010
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ن نحتاج أخص آلخر، نبحث عن من یفھمنا دون نمضى فى الحیاة ھائمین، نبحث عن السعادة التى تختلف صورھا من ش

ن نرتدیھا بإختالف األشخاص أواألقنعة المختلفة التى أحیانًا  و التبریرات المزعجة،أقدیم الكثیرمن الشرح و التوضیح، لت

ھذا و كم ھو عجیب  ، عن من نشعر معھ حین نتحدث وكأننا نتحدث ألنفسنا،نبحث عن من یحتوینا برفٍق و حنان والمواقف،

 شعر وكأن كلحساس الذى نشعر بھ حین نجد من یفھمنا بصدق، و كأن الزمن یتوقف لحظات یھنأنا بفوٍز عظیم، و نتفكر فناإل

...، فیتضاعف أحساسنا بالسعادة و االستسالماألقدار ساقتنا إلتجاه بعینھ

دفء

..ني نحوك و ألیكلیحم... بیدیكدفٌء 

رغمًا عني

تتغیر ألواني

وتاريأتتحول 

..أنسى كل وجودي

قریبًا منيجواري و نوحین تك

...

تذھب...تيتأ أحالٌم

تداعبني...تطیر فوقي

یر خططيألجلك أُغ

تراودني و فكرٍة فكرٍة ألُف

...

وشوٌق في عینیك

یعانقني...یطوقني رفٍقب

یحررني

ال تسألني..صامتًا ال تتكلم وبینما تبقى أنَت
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تتسابق دقاتي

تتوارى كلماتي

تتساقط كل أقنعتي

نك تجعلني أشعر بأنك صدقًا تفھمنىأل

2009
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نقضى عمرنا فى البحث عن ..؟ و لكن ما السعادة، ما الطریق إلیھا و كیف نجدھاھایبحث عن السعادة و یطوق لمن منا ال 

ن أیرى ان سعادتھ فى تحقیق الذات، ولكن حین یحقق ذاتھ یدرك السعادة والتى تختلف مدلولھا من شخص آلخر، فالبعض 

خر فى القرب من اهللا، أو األحساس باألمان أو آالمال، و  كوینن سعادتھ فى تأان یجد الحب مثًال، والبعض یرى  سعادتھ فى

قد نضل الطریق و ،إلخرىم السعادة لدینا من مرحلة الرضا بما ھو فیھ مھما كان، او خلیط من ھذا وذاك، وقد یختلف مفھو

!محظوٌظ من یجدھا...أحیانًا و قد نقضى عمرنا كلھ فى إنتظار الغائب اآلتى

دایرة

عایشین

..فى الدنیا

بنبكى على فاتنا

ماشیین

بندور على سعادتنا

..فى التدویر

نحس الدنیا خدتنا

أو بنالقى غایتنا..بنتعب

..وسط التعب

نتصدم بسنینا سرقتنا

من حیاتنا بنھرب ساعات
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..فى الھروب

تتخنق حیرتنا

..یتوه منا أملنا

أو تبتدى حكایتنا

..فى التوھھ

..نقاضى قرارتنا

وحوادتنا

ونفكرأیھ ھتكون نھایتنا

..وسط التفكیر

نحتار فین بدایتنا

..فى الحیرة

تتخلق من تانى قصتنا

..قصة االنسان جوانا

أو یموت الصدق فینا

..فى الموت

راحتنانالقى یمكن

2009



9

لكل منا صندوقھ الخاص، عقلھ، أفكاره، مساحة معینة من األحساس باألمان و اإلطمئنان إن جاز التعبیر، ومن وقت آلخر 

نسمح إلشخاص بالتعرف إلى عالمنا الخاص أو نخرج نحن من ھذا العالم لنتعرف على الدنیا من حولنا، نسعد او نشقى، ال 

 و من الناحیة األخرى نجد عقولنا طوال. لعالمنا، لصنادیقنا من وقت آلخر خاصة كلما مللنا أو قاسینایھم، المھم أننا نشتاق 

و ..تحظرنا من المجھول، من الخوض فى تجارب جدیدة، من اإلنجراف وراء مشاعرنا، من كل ما ھو جدید أو غریب الوقت

لكن ھل ننصاع؟

صندوقى

جلس قابعة فى صندوقىأ

..بأسرارى بوحأ

..رتب أوراق الشجرأ

ألھو بأفكارى

داعب القمرأ

...

..یطرق بابى طارق

..یثیر فضولى و شكوكى

"..لن اخرج ..ال"صیح أ

"أرجوكى"یقول 

فكر فى األمرأ
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...

..خرج فى حظرأ

..على الباب یٌد

.. واألخرى تحمل مفتاحى

قابضًة علیھ یدى فى خطر

...

لقى المفتاح بعیدًا ُی

...الصحراءجرى وسط أ

...مھًال....

..لیست صحراء ..ال

..بل أرٌض و سماء

و بشر حیاٌة 

...

ن أبقى أقررُأ

"أقنعوكى..ھممم"یھمس صندوقى 

...

نضحك..نجرى..نمشى
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أبكى

نشكى 

القدرو..نتحاور عن الدنیا و األشیاء 

...

..فى الجھة األخرى یتأملنى صندوقىو

..مرتعدًا..مبتعدًا

بحقوقىلكن معترفًا و

...

دنیا موحشة..خارج صندوقى

غامضة..غرضةُم

أفكر..سھرأ

ھجرأ..عودأ

تنتحر أشواقى

فى عقلى یتصور كل األمر

لى صندوقىإ األطفاِل عود بلھِفأ

2009
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ساذجة أنا، أصدق الكلمات، وتعلم ذلك أنت، فتستغلھ، تستغل ضعفى وسذاجتى، وأعرف ذلك أنا ولكنى ال استطیع أن أمنع 

ستعذب منى فى حنان لتالعب خصالت شعرى، أتقترب نفسى من أن تصدقك، فأنا اعشق ھمساتك، وأعشق طریقتك حین 

بطلتھا فى  األف مرة، أنسج الحكایات حولھا، أصدقھا، و أكون أن أفكر فى كل كلمة قلتھا. كلماتك ربما ألنى أستعذب عذابى

.حكایة كل بنت..أنھا حكایة بنت ...أعشق حالة الحب فى ذاتھاربما ألنى  أغلب األحیان،

حكایة بنت

...یقترب منى

...ذنىُأیھمس فى 

یغمرنى...شئ ما یعترینى

...یقول لى أشیاء

تعنى أكثر ما تعنى

أو ھكذا یكون ظنى

...

...أعطیھ قلبى

وفنى...وجسدى ..أعطیھ من روحى

...یمر بعض الوقت

یرحل عنى

نھار و تنھار دموعى منىأ

...روحى تبتعد عنى
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تتركنى

ثقیلة...تمر األیام طویلةو

...حتى یقترب اخر

...یقترب منى

...ذنىُأیھمس فى 

...یقول لى أشیاء

عطیھ قلبىُأ

2007    
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2010 خطتى

..سألنى صدیقى

..فى السنة الجدیدة

؟ما ھى خطتى

..سأبحث عن إنسانیتىأوًال 

فى زمن الالإنسانیة

سأكتب قصتى

وتصبح منسیة..لُتروى ألیاٍم

سأفتش عن ھویتى

وأتغلب على أنانیتى

سأزید فى الحیاة من خبرتى

سأجعل من االنسان قضیتى

سأقرأ فى علوم الطب والنفس 

البشریةوأخرى العلوم 

..سأحلل األشیاء واألحداث واألشخاص

وكل ما فى جعبتى

بطریقة أكثر منطقیة
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..سأساعد أشخاص و أطفال أكثر

قدر استطاعتى

سأزید من أعمالى الخیریة

..سأكون إنسانة أفضل

أكثر تسامحًا..أكثر تعقًال

بإرادتى

بذلك قد عقدت النیة

..على خریطتى

أن أزور الكثیر من األماكن

المساجد والكنائس والمساكن

سأطلق شعاراتى الالعنصریة

وأیضًا المعارض والفنون

كل ھذا على أجندتى

سأزید من ثقافتى الفنیة

..سأظل أبحث عن سعادتى

علھا یومًا تأتى

لن أتخلى أبدًا عن رومانسیتى ولكنى

أو أحالمى الوردیة
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..صلى سرًاسُأ

..وأرقص جھرًا

بكرامتى

نظرى تقیةوسأظل من وجھة 

وأذاكر وأجرى سأعمل

..وأسافر ألعود ألرضى

ووطنیتى 

سأحیا حیاتى العصریة

ومعھ صبرى –عرى سأطیل َش

..وأزین عمرى

وازید ابتساماتى

..وفى المساء

سأرتدى أبھى ثیابى القرمزیة

..سأظل عزیزة النفس

مرفوعة الرأس

لن أحنى أبدًا ھامتى

أعدك سأبقى قویة

..لن أبالى
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..وأحلم  سأقرأ

أفكر وأكتب

..وأرسم الناس شخوصًا فى خیالى

وعلى طریقتى

فتلك موھبتى الفطریة

صدقنى سأظل على سجیتى

سأحافظ على تلقائیتى

لن أكون إنسانة عادیة

من ُأحبھم سیعرفون

..ودون ذلك سیدركون علتى

بمنتھى الشفافیة

ستبقى مشاعرى كالشمس مرئیة

كان لن أندم على شٍئ

..إلى النسیانُألقیھ 

..تلك َقناعتى

أو أحدى صفاتى الناریة
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:سأستمر على نفس نھجى وسیاستى

أساند من یحتاجنى

أتجاھل من یجرحنى

بكل قوتى

لكن دون مشاعر مؤذیة

ستظل ترھقنى صراحتى

..وأظل أشعر بعدم االرتیاح

..سوداء لمن یحدثنى من خلف نظاراٍت 

خفیة أو أقنعٍة

طبیعتى ستظل جرأتى بعٌض من

أو ربما واجھة لحبى لحیاة خیالیة

..ستبقى روحى تھرب منى

لتروى عنى

وعن حكایتى 

ستظل روحى تؤثر الحریة

..سأزید من إبتھاالتى وصالتى

وأعلم أن لى رب كریم یجیب دعوتى
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آلھیة یسمع نداء كل داِع فى معجزٍة

وأخیرًا سأواجھ ضعفى

:وأعترف علنًا بخطیئتى

أو غربیة..شرقیةأنا لست فتاة 

تلك مشكلتى القدریة

..بل أزمتى

وأزمة الكثیر من الفتیات فى دائرتى

بل أحدى العقد األبدیة

...

فى السنة الجدیدة

ما ھى أمنیتى

أن نتخلى عن السلبیة والسطحیة

..ولنفسى

مساوءى ..أن أتغلب على مخاوفى

قنع عقلى ومخیلتىوأ

أن أحیا الحیاة كما ھى

2009دیسمبر 
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، وقبل إختراع تكنولوجیا الكامیرات المذھلة على الھواتف المحمولة، كان من البدیھى االحتفاظ بالصور 2000فى سنة 

عتبرھا من أعز و أصدق ما أرغم بساطة ھذه الكلمات،  –منھا  مقدمة البد - الفوتغرافیة مطبوعة لألشخاص المقربین

إنسان مرھف الحس، ربما ال كتبت، فالشخص المذكور فى ھذه السطور كان كثیر السفر لظروف معینة، و كان فى الحقیقة 

خرج صورى من نھ فى سفره كان یأفى حیاتى، و كان دائمًا یقول لى نھ من أشد الرجال رومانسیة الذین قابلتھم أن قلت إأبالغ 

. الزالت وسأظل أتمنى لھ كل التوفیق والسعادة. لیھاإ حافظتھ لیضطلع

دعنى أخمن

عنى اآلن بعیٌد أنَت

..ولكن دعنى أتصورك

خمندعنى ُأ

..تجلس اآلن على كرسیك الوثیر

تأن..تتمدد

تخرج صورتى من حافظتك..تفكر بى

روحك تسكن..لىإتنظر 

"لیتنى معك اآلن"تقول 

فتجدنى بروحك أسكن

...

..أیضًا تخیلنى أنا

..بین أصدقائى أبتسم
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ولكنى معك

..جئأأذھب و

..بدًا ال أدعكأو 

تغیب عن ذھنى

ن البعد جفاءأال أؤمن 

فالمسافات عنى ال تمنعك

نتظر قلیًالإ

ودعكأال تدعنى 

ن قلبكطمَئإ

..ھدأ قلبى

طالما ھو یسمعك

2000
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ربما سیرى ..كثیرًا تحلیلھا لسیكولوجیة الرجل المصرى ، وأعجبنىPoison Treeأو ) شجرة السم(قرأت كتاب مروة رخا 

مھداة إلى ..الرجال فى بالدنا) أو معظم(بعض الشئ ولكنى أعتقد أنھا تنطبق على بعض " نسائیة"البعض ان ھذه الخاطرة 

 )..شجرة السم(مروة رخا وكتابھا 

الرجل األعجوبة

..وجھنى یمینًا وشماًال

ألقینى من أعلى األدوار

أفكارى لیل نھار أحرس

بنى من حولى األسواروإ

..أامر فُتطاع بال جدٍل

فأنا ال أملك أن أختار

..فأنا دمیتك المحبوبة

أیھا الرجل الشرقى األعجوبة

...

بنى لى قصورًا تتحول مع األیام رمالإ

وما وعودك إال خیال..عدنى

تصبح ظالل.. أحالٌم تحیا أمامى

..ونعیش أكبر أكذوبة

جل الشرقى األعجوبةأیھا الر
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...

ُخنى

ثم عد وضع سمك المعسول فى ُأذنى

فعل ما تشاءإ

لماذا بى تظنى..وتعود تقل لى

وتعاملنى كمجذوبة

أیھا الرجل الشرقى األعجوبة

...

..مارس أالعیبك المزعجة

كمدرٍب محترف

..وأنصاُع ولست مدركة

ماذا بقلبى تقترف

ساذجٌة من تظن أنك مختلف

وخطواتك محسوبة..العفویةتدعى 

أیھا الرجل الشرقى األعجوبة

...

..سمعت الكثیر عنك ومنك
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و رأیت 

حتى آمنت أنك من كوكب آخر آتیت

..ضع كل األسئلة الحائرة جانبًا

..وقل لى فقط لماذا أدعیت

أن قلبًا لدیك؟

وكأنك تمشى بقواعد مكتوبة

أرحمنا أیھا الرجل الشرقى األعجوبة

2009دیسمبر 
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حینما یعود

..حینما یعود حبییى

حینما یعود ألوطانى

..حینما یطلب دفئى

ویرجو حنانى

..سأعترف لھ بحبى

وأقص علیھ أشجانى

..حینما یعود حبیبى

..برأسى سُألقى على صدره

و أضمھ ألحضانى

وأیامى سأخبره كیف مضت على لیالّى

..كیف كان القمر صدیقى

..و البدر رفیقى

..سأخبره كیف كان الصبرأحیانًا یرأف بى

حزانىأو یخفف  

..سأخبره كیف كان الظالم مثل النور

فى زمانى
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سأقص علیھ كم أرسلت من رسائل

..مع الطیور

ویرانى..ویشعر بى..لیذكرنى

..سأروى لھ كم كنت أفكر بى

..فى كل أوقاتى

و حتى بین أقرانى..فى خلوتى

..حینما یعود حبییى

ن ال یكن جانىأأن یقول الحق و..بھبرسأسألھ 

..سأسألھ عما إذا مازال قلبى ُیشغلھ

أم أنھ عاد فقط لینسانى

2000
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لست أنا

..أنا لست ھنا

..من یعرف أین أكون أنا

فورًا یقول لى

..أنا لست أنا

..تعصف بى الخواطر والظنون

فمن نفسى أجرى

...

أنا ال أرید أن أثور

..أبكىال أرید أن 

أو أتحدث أو أشكى

..الوقت توفى ذا

أرى النور

فلست ساخطة على قدرى 

...

فى عمرى بھقدر كل ما مررت أنا ُأ

..كل ما رأیت
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وما اختبرت 

وكل أمرى

..ولكن أحیانًا

..أحساسًا ما یقھرنى

..یمر على أرضى

ویمضى 

...

لست أنا.. ال

الزالت أجرى

لست ھنا.. ال

الزالت ال أدرى

2009
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كنت صغیرة، بالتأكید كانت بداخلى بعد األفكار الشریرة  -1996

)1( لعنتھا

قبًال ھى أنبئتنى

قبًال ھى حذرتنى

وھا أنا

منذ حینھا

تعسًا..بائسًا..وحیدًا

تذكر كلماتىأو ا..أتذكر كلماتھا

..سترجع األشجان أ

وماضى حیاتى

..واللعنة

..اللعنة تجلس بجوارى

..دربىترافقنى فى 

فى لیلى ونھارى

..كره قدرىأواآلن أصبحت 

..صبح عسیرًا أمرىأ

..مریرًا سھرى
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حزینًا قمرى 

ولعنتھا

..لیھاإكلما نظرت 

..یتحسر صبرى

..یلعننى قلبى

تصرخ روحى

تناجیھا..تنادیھا

تطالبھا أن ترفع لعنتھا عنى

لَىإن تمد یدھا أ

وھى أبدًا ال تحررنى

تحیرنى

..قبًالوتقول حظرتك 

فال تلومنى

تفرح ألنى أعانى

وأبقى أنا كما أنا

..تیقظنى لعنتھا..أنام

تصیح فِى
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..تعذبنى..أصحو

تلتصق بى

..ھذا ھو حالى

..معھا

مع لعنتھا

1996
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قد نتفق

قد نختلف...قد نتفق

قد تقصینا الدنیا عن أمانینا و أحالمنا

..ولكن دعنى لك أعترف

احالمىانك أجمل 

...

قد نبتعد...قد نقترب

قد یحمل القدر مفاءجاتھ لنا

..رتعدو لكنى أ

...حد أیامىن ال أراك فى أمن فكرة أ

...

نتردد...نتحیر...قد نفكر

قد تتسابق خطانا فى لحظة

و تتعثر أحاسیسناأ

و لكن دعنى اردد

ن حبك أحیانىأ

2009
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منتھى العجب

..واثقةكیف كانت .. أعجب لعینیك

حین قلت أنك تحبنى

وصّدقتك.. كیف كانت ساذجة..و أعجب لعینیّى

حین المستني..كیف كانت دافئھ.. أعجب لیدیك

كیف فى لحظة رغبتك.. و أعجب لیدیّي

كیف كان قاسیًا حین خدعتنى..أعجب لقلبك

..كیف كانت ضالة..و أعجب لنفسى

وطواعتك

....

كیف كانت تقیة..أعجب ألكاذیبك

مقابل طموحاتى الغبیةفى 

ماذا أردت؟...بربك

...

..أعجب لكل األمر

..ولترتیب القدر

لماذا ألتقیناكیف و
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ماذا استفدت؟و

...

أو لقلة حیلتى..أعجب لحیرتى

التزال فى جعبتى.. أعجب ألشیاٍء كثیرة

أعجب من ھو حقًا أنت

...

كانت تنادیك..أعجب لروٍح

كان یبتغیك..أعجب لجسٍد

كیف كان فیك..ألمٍلأعجب 

ظل یتقیك.. أعجب لقلٍب

...

...و أن أظل أعجب

ھو شُئ فى منتھى العجب

أو منتھى العبث

2008
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ھذه الكامات تصف حالة ما من  ..حین یكون الحب صادقًا، كریمًا ورقیقًا، یكون الفراق على النقیض مؤلمًا وحادًا بالطبع

...األشواق، تصف حالة من الذكرى واإلشفاق واالشتیاقالفراق حین یمر علیھا بعض الوقت وتخمد 

  

كفراشاٍت سوداء

كفوا عن سؤالى كم كان حبى لھ

اسألونى اآلن ماذا أتصورهو

..فأنا أتخیلھ طیرًا فى السما

فأجیب تحاوره.. یحاورنى عبر النجوم

"كنت رائعًا"أقول ".. كنتى رقیقةًُ"یقول 

و القدر نغزو ضمائره

كان سبب فراقنانتباحث من 

..و اللوم بیننا نمرره

كفراشات سوداء

و الظن الیزال یعصف بقلبینا

و یساورنا و نساوره

و القمر نحكمھ علینا و لیًال نسامره

أننا یومًا أحببنا..و فى النھایة نتفق

ولكنا الزمن ال نكرره
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"لو تحبینى مرة أخرى"أتصوره یقول 

سرائره یفھمنى و ال أعرف..فأجیب بأنھ قلبى

"لو نتقابل یومًا"یقول و

ال نملك أبدًا أن نغیرهو.. وأرد بأنھ القدر

"قدٌر قاس"فیقول 

"و لكن ال نقدره.. بل رحیم"فأجیب 

..بعد غِدیعلم ما یخفى علینا غدًا و

سره –مھما حاولنا  -ال نعلمو

فربما ذاك الحب الجمیل، لو لم یفرقھ القدر

سوداء كفراشات...لصرنا بیدینا نحیره

یحرره.. یجد كل منا حبًا أعظم.. وربما فى النھایة

فدع ذلك للدھر یقرره

...

ال، ال تظنوا أنى الزلت أعشقھ

لمجرد أنى الزلت أذكره

فالذكریات تراودنى كفراشات

تأتى بسرعة لترحل
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أظنھا تراوده، لكنى أعذرهو

رقراقُة.. فالذكریات بیننا جمیلُة

ننتظرهلكن كاألمل حین ال نراه و

لكنى ال أھواه و ألف الو

ھو طیٌف یحاصرنى و ال أحاصره

فال تنخدعوا بالذكرى،

و الحب شُئ ال یناظره.. فالذكرى شٌئ

نفترق و كالعادِة.. فحین ألقى حبًا جدید

و حزن قلبى مع روحى أشاطره

..ال تعودوا لقولكم بعد الفراق

عاشقًة لھ -كسابقِھ –بأنى سأظل 

الحبحتى ..فكل شئ

الزمن یكسره

یبدده فى ظلمات الماضى المعتم

كفراشاٍت سوداء

                           فى طیات الدھر ینثرهو

2004
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ن الحیاة، لى و آلخرین من حولى نھا نسبیًا تكرار لنفس المشاعر فى مراحل متعددة مف أصادُأحین استرجع معظم كتباتى، 

من یستحق ھذه الكلمات ..أظنھ أحساس ال یتكرر كثیرًأن نفس القاعدة تنطبق علیھا، ألكن ھذه  الكلمات خاصة ال أعتقد و

!الرقیقة اآلن

عذوبة

..كلماتك سحٌر

..احساسك خمٌر یسكرنى

..فأود لو تحتضننى

..بشوقك تغمرنى

وترمینى بین ذراعیك

..حبك نھٌر

..قلبك عذٌب یجعلنى

..أود لو عمرى كلھ تأسرنى

تلقینى فوق جناحیك

..عیناك خیاٌل

تسافر أفكارى خاللھما تحت البحار

وفوق الجبال

..فتربكنى
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وأود لو أظل طوال الوقت تائھة فى عینیك

..أحالمك أساطیر

شوقك كالمطر یروینى

وأود لو أبقى كھمسة حانیة على شفتیك

..فكرك مختلف

..طموحك غماٌم یدھشنى

.. فأعود كتلمیذة أتلقى العلم على یدیك 

..نتأا نت كمأ

..بكل ما فیك 

بعذوبٍة تحیرنى

.. نتأوأود لو تظل 

لیكإل العمر تلملم شوقى طوا 

1999
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الفرق بینى وبینك

نحاول نُوصلھا..تفصلنا مسافاٌت

ختالفنا كالموج یغمرناإ

ماذا ینتظرنا؟.. ُترى

...

الفرق بینى و بینك 

ن الحب فى قلبك یبقى أمنیةأ

تضحیةفھو ..ما بالنسبة لىأ

...

الشوق بین یدیك تبدده

والشوق حین یزورنى

أكاد أعبده

تساءل لماذا یأتینا الشوق أحیانًا ونرفضھأو

لماذا یطرق بابنا الحب، فنطرده

 ...

عندك مفتاح ألشیاٍء تدفنھا القلُب

علنھامرآة ألشیاٍء ُأ دىعن والحُب
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واختالفنا عبٌر من الحیاة نتعلم منھا

...

الیوم  واألمس.. ة لكالحیاة بالنسب

و الحیاة بالنسبة لى الغد والشمس

حیاة ملیئة بالحس

ولن ألتقى یومًا بالیأس

...

نحاول نقطعھا..مسافات نصنعھا

أحاسیس تندثر

..فال نمنعھا

دعنا خیرًا نودعھا

2006
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أو أنھ القدر الذى یجعلنا نلتقى مرات أحیانًا نظن أنھا النھایة، وأننا لن نلتقى نفس األشخاص مرة أخرى، ولكنھا الصدفة 

وجدت الكثیر من األصدقاء اختبروا مثل ھذا الموقف ..ومرات أخرى

قدر

..ھذا ھو أمر القدر

و نعود لنلتقى..أن نبتعد مھما ابتعدنا

والزلت تشتاق لى.. نت فى كل مكانأأن ترحل 

أن تغمرنا األشواق كالمطر

معًا نرتقى..نتغیر..نكبرمعًا ..أن معًا نكون

أن ال یفرقنا طول السفر

..نت من تقابلأأن تقابل 

واجھأنا ما أواجھ أو 

غریٌب ھذا األمر..و یظل احساس ما

..نت ألفًا من النساءأأن تعرف 

و أرقى منى.. أجمل منى

و أعرف أنا من الرجال من یحبنى كثیرًا و یحترمنى

كخیط مستتر..و یبقى شئ ما بیننا

فتضیع منى..أصدك عنى..لّىإتأتى  نأ

و آتى الیك فتتجاھلنى
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و نظل العمر بعضنا ننتظر

ال أجدكفأسأل عنك و..أن أذكرك

فـأراك الیوم التالى فى لھٍف تبحث عنى

ربما نتقابل یومًا على سطح القمر..ویلى

و بالوصال تعدنى..أن أظن أنك لى و أنى لك

تنسى الوعدو تنسى الحب و..فتغیب

ال تجدنى..تذكر وحین

نظن الزمن بنا غدرو

..أن یھاجر الحب القلوب

نعبر اآلف الكواكب و اآلف الدروبو

یظل شوٌق لحبنا حى مستمرو

أن الحقًا أقرر أنھ الوداع األخیر

أمضى فى حیاتىو

..ألكتشف أنك جزء ال یتجزء من قصتى

و من ذكریاتى..من ذاكرتى

أمر القدر.. نت كل حیاتىأبل 

2001
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...رثاء قصة حب رقیقة

فى ذكرى خمس سنین

…خمس سنین

..الیوم مضت خمس سنین

…خر عھدى بكآعلى 

.خر لقاء بینناآعلى 

..و كیف صرت… و أین انت

.و كیف صرت أنا

..كافحت كثیرُا كى أنساك

..و بعدت

..و تعبت

.نسى حبناأو لم 

..حلم أحیانُا انك عدتأ

.أنك ھنا

...

..قریبُا منىشعر بك أحیانًا أو 

كطیٍف حر...و كأنك من شباكى تمر
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بعید من تحت الظل…تطل أو أنك علّى

..نك الزلت بقلبى تسكنأو أل

..رغم السنین

..الیزال الحنین

.بعد خمس سنین

...

…و أعود أرثى لحالى

…لخیالى ُسحقًا

…ألعن أوھامىو

…أحالم منامىو

…أقول لنفسىو

…عودى لتنسى

.فقد مرت خمس سنین

2005



46

الندم حساس إل تخیلى ھو وصفأو  تابع األفكار الشریرة 

)2( لعنتھا

..كنت أسیر على جسٍر

..یطل على نھٍر

أتحسر

بجوارى كانت تسیر لعنتھا

كظلى..معى

كجزء منى

..وفجأة رأیتھا

رأیت الغائبة دھرًا 

كانت على متن قارب فى النھر

...

..طلت بعینیھا الجمیلتین ناحیتى

رأتنى

اقتربت..صعدت

واجھتنى

"كیف حالكما یا عزیزاى؟: "قالت
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..لتفت حولىأ

:قلت والدھشة تملئ عقلى

!"بل أنا رجٌل واحد"

..أعلم: "قالت

"ولعنتى..نت وھىأانما اقصدك 

..أقاسى، لن أكذب: "قلت

..حس الموت أقربأولكنى 

"من فراقھا لى

:بتسمت، و قالتإ

..من یدرىو"

"الموت أعذبن أربما تجد 

...

:قلت و قد ذھب عنى كل غرورى

"قولى..متى تنقضى"

"أتغضبك؟: "سألت

: أجبت

..أنا أقاسى"
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وھى ترتاح

فتسعدھا الجراح..أعانى

أمرض وبیدھا اللقاح

..وال تعطینى أیاه

..ال تبغى أن تشفینى

ھى أحیانًا تؤذینى

"ھذا جزء من كثیر"

..ھذا آخر ما نطقت بھ ھى

..ھمى الكبیروتركتنى لو

..مع رفیقتى الدائمة زمنًا

مع لعنتھا

1997
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أعز ما كتبت إلى قلبى: فى كلمات بسیطة

معلمى ومعلمتى

..فى زمن بعید

حین أحبببتك

..تنى كیف أعشقعلّم

..كیف أھوى

حیانًا یتكلمأكیف القلب 

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..لكنك نسیت أن تعلمنىو

بعدك،كیف أتحمل 

كیف ال أتألم

واجھ الحیاة بدونك وحدىأكیف 

لكن الدینا علمتنىو

..كما تعلمو

الدنیا أفضل معلم

:علمتنى الدنیا
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..بتسم فى وجوه اآلخرینأكیف 

للحزن یستسلمبینما القلب یبكى و

كیف أواجھ النفاق والزیف وغدر األحبة

كیف القلب بعد الھجر یترمم

..بإبتسامة لى الماضىإنظر أن أعلمتنى 

..قلیل من العتاببكثیر من التسامح و ..لیكإو

ن أبدًا ال أندمأ

..ن أواجھ الحیاة كالطیورأ

سلمهللا أمرھا ُت

..ذا قسا مرةإن القلب أعلمتنى 

ال یرحم

...

ضحك إذا أردتأتنى قبًال كیف علّم

ردتأكیف أبكى إذا 

و لكنك عن حیاتى بعدت

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..لكنك نسیت أن تعلمنى و
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كیف أتحمل بعدك،

..واجھ الشتاء وحدىأكیف 

إذا یومًا بردت

لكن الدنیا علمتنىو

:علمتنى

ن ال أتساءل كل یوم ماذا فعلتأ

لف مرةأن ال ألوم نفسى سبعین أ

نتأفھكذا 

علمتنى ماذا أقول لك إن یومًا ظھرت

نك افتقدتنىأذا ادعیت إرد علیك أكیف و

أنك حبى ضیعتنك قد فقدتنى وأن أقول لك أ

..ن الغدر حین یتأصل فى النفوسأعلمتنى 

ال یغیره شیئًا مھما قلت أو فعلت

ن ال استجدى رجوعكأو

إن استطعت.. ن أنساكأو 

ن عقلى طاوعتإسأقدر و

معلمتى طاوعتو
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...

تنى كیف أحبك بلغة العیونعلّم

لیك أكثرإكیف أشتاق 

من عمرىفى كل دقیقة تمر 

تنى كیف الغرام یكونعلّم

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..لكنك نسیت أن تعلمنىو

كیف أتحمل بعدك،

قدرىواجھ ضعفى وأكیف 

قتل بیدى الظنونأكیف 

لكن الدنیا علمتنىو

كیف أقھر حزنى بیدى: علمتنى

قمع قلبى الحنونأكیف 

كل من یجرحنىنسى كل ما وأن أعلمتنى 

كل قلٍب یخونو

..الحب یھیمان فى الحیاةن القدر وأعلمتنى 

بال قانون
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علمتنى أن قلبى أصون

...

تنى یومًا كیف تكون الكلمات كصدق الدموععلّم

إذا یومًا زارتنى..ن أراقص السعادةأتنى علّم

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..لكنك نسیت أن تعلمنىو

كیف أتحمل بعدك،

ن ُیمتنىأذا حاول إكیف ال استسلم للشقاء 

لكن الدنیا علمتنىو

:علمتنى

ن انسى من ینسانىأ

بھذه البساطة، ھذا ما أفھمتنى

نھ طالما قلبى نابضًاأ

ن الدنیا كلھا ھجرتنىأال یھم لو 

نھ طالما شمس جدیدة علینا تطل،أعلمتنى 

فاألمل أبدًا  لن یفتنى

...
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تنى كیف أكون قویةعلّم

كیف أحسم كل صراع

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..لكنك نسیت أن تعلمنىو

كیف أتحمل بعدك،

ن تعلمنى قواعد الوداعأنسیت 

و لكن الدنیا علمتنى

ن ال ارثى شیئًا منى ضاعأ: علمتنى

ھو بكاء بال داع..ن البكاء على ما كانأو 

علمتنى كیف أدفن شوقى فى القاع

رتدى القسوة قناعأ ..ضطررتإن إو

العیش فى ظالل حب بائدن أعلمتنى 

ھو بعینھ الضیاع

و أن أكثرمن نصف الرجال فى الدنیا

الخداع..فضل ما یجیدونأیجیدون 

...

تنى فن الطیرانعلّم
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حلق فى سماكأتنى كیف علّم

..نا بقربكأتنى الكثیر وعلّم

..و لكنك نسیت أن تعلمنى

كیف أتحمل بعدك،

كیف أتخلص من ھواك

و لكن الدنیا علمتنى

:علمتنى

..أن الدفء لیس كما ظننت یدیك

..غمض عینىأعلمتنى أن 

ُأغنى..كتبأ..أفكر..أنام

وأنسى عینیك

...

تنى الكثیرعلّم

وعلمتنى الدنیا أكثر

علمتنى أن أصبر

ال ینكر فالصبر فضٌل

نھ طالما الدماء تجرى فى عروقىأعلمتنى 
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على نسیانك أقدرف

علمتنى كیف قوتى من  ضعفى

تظھرتنمو و 

و موھبتى تتفجر

2003
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إبتھال

..أناجیك بلیلى ربى

فأسمع مناجاتى

..أنادیك یا اهللا

فأجب یا رِب نداءاتى

..شوقى ألیك یزداد وھجًا

كلما زادت فى الدنیا معاناتى

یا أقرب إلّى من نفسى ومن ذاتى

..أخطو إلیك

وأخاف أن یضیع خطوى فى عثراتى

..أھفو إلیك

أن یكون الُبعد بعض إبتالءتىوأخشى 

..ماذا أرید من الدنیا

أن لم یكن وصالك سر رضا حیاتى

2009


