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 "حي� تعجز ٔأقالمنا عن كتابة مشاعر� ..

 حي� �س�تعيص ا�فرت ..

 حنتاج حيهنا ٕاىل خمالب يك حتفر .."
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لَبٌ " ـخْ ـمِ ـ"ال  
 
خواطر ..نصوص و  

 جمال سليمان
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 إهداء ..

 

 "إ�� والد�ي، ووالدي .. 

 إ�� صغ���ي .. ال�ي حلمت بأ�ي أحملها �� علبة

 ك��يت"

جامل سل�ن 
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 "كراا ن  مناونناا ابتسامة �� أحلك �حظات الضيق.

هم الشغف بأن ن�نن سعداء رغم أنف ا�حياة"ؤكراا ن  منل    
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 مقدمة

 

 

"ستب�ي �� ال��اية أو تبتسم مع نفسها، 

 �� محاولة لنسيان العالم وساكنيه" 

 

 جالل الدين الرومي
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 البداية: 
 

ال أحب البدايات، ألنها غالبا ما نصطدم فيها بأشياء ال تعجبنا. ابدأ 
من المنتصف، في الوقت الذي ستكتشف فيه الحقيقة لن يكون 

أمامك مساحة كي تنظر إلى الخلف. لن تضطر إلى الندم كما 
يحدث في غالب األمور. شق طريقك إلى النهاية من المنتصف. 
اختصر المسافات، حتى ال تضيع وقتك في بدايات سخيفة وغير 

 .مجدية

 

 

 
 

 
 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 
 

 

 

 

 

و�زأر قل�ي ح�ن تذكره الليا�� .."  

" و�نساه احبة  
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"ٔأهيا الغائب ا�ي ٔأدما�  غيابه ..  

�ن منصفًا و �ُدْ " 
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و�يف نعود .. 

 

 وملعة عينيك �� ا�حزن خنجر،

 
ّ
 نياط القلب ~ع يقط

 وال زلت من عينيك أخجل ..

 ،وأنت برغم هذا ا�حزن 

  .. أجمل

 وال زلت أجهل ..

 !!كيف أحبك �ل هذا ا�حب .. وأرحل 

 وأم�ىى �عمري �عيدا �عيدا ..

 وقل�ي يظل وحيدا وحيدا ..

 �عنف�ي ألجلك .. ويسأل ..
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 ملاذا اف��قنا؟ ..

 و�ل حدود العشق اخ��قنا ..

 وشوقا .. ووجدا ..حنينا غرقنا؟؟

 و��ن ا�خيال و��ن املحال اح��قنا ..

 وصرنا غر�ب�ن .. رغم الوجود

 أ�عقل؟؟

 ملاذا التقينا وكيف اف��قنا !!

وكيف �عود .. 

 

 ،أخ��ي�ي .. ذلك الصوت الذي أسمع بداخ��" 

 " كيف له أن �عود؟؟  مات منذ زمن،و 
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 .. أم�اا�الاون��الي��حرا�اا�امادي�العصناء

 ..انقو��ان�أو�اصني��أبدا

 �مبق����ء����قلنب�الضعراء،مل

دُ�ا�حص �،�أو�مب���النلَد 
ُ
 .. منشــ

 

 

  2013نوفم��
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إ�� أولئك الذين منحونا أروع ما �� ا�حياة،  "

    شكرا"..  .. وأسوأ ما ف��ا
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 "هذ�ن"

 

 

 

_"أر�د امرأة تحب�ي، ال أر�د امرأة تقهر�ي" 

_ وهل ستح��ا؟؟ 

_ ال أدري .. ر�ما إن قهرت�ي. 

_ أأنت مجنون !!؟؟ 

؟ _ وهل أخ��تك من قبل بأ�ي عاقل

 

"جمٌرب ٔأ� �ىل �رك لك يشء كام هو، ليس  

ٔ�ين ٔأحبه ..ولكن ٔ�ن أ�صل 

." دامئا  ٔأصدق
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 "ٔأمل"
 

التفتت نحوه .. وسألته باسمة: 

 ؟ا ماذا ستسميه-

ه بحنو، وسكت هن��ة كأنما �ستد�� خاطرا زاره منذ زمن، ثم نظر إ�� تحمل وليد

 :يقول س�� ما ت سا وكأنها الصغ��ت�ن الضاحكت�ن وخاطبهاعينيه

.. ة ها الصغ��تا�حياة ليست ود�عة أي“

ها بابتساماتك ال��يئة. ي لن �سمح لِك أن تخضب

ها باألمل .. ي لكن دوما اهزم

 ”.. أملي نو فك
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 �ش�به الواقع ..

 .. ٔأهال �لرحيل

 .ٕاذا ما تآٓمرت �ليك أ�رض، ؤألس�نة احلثا�

 .ٔأهال �لغياب، �ني �كون احلضور فقريا ال يعطيك جحمك

 .ٔأنت العامل بآٔرسه، ال ينقصك يشء .. ٕار�ل وا�ركهم للغبار

الرخيصة وقراراتك اخلاطئة.  ال �شوه كرب�ءك بتضحياتك الغالية //

 .ٔأفق ٔ�نك �س�تحق ٔأفضل مما يتوقعون

 .لن تبيك �ليك السامء �ني �سقط من فوهة احلمل

أ��الم الكبرية رش�كتك و�دك، ال جتعلهم يقربوهنا فيلوثون غ�تك 

 .�لسواد

 

 .ٔأمنياتك امجلي� ٕاقترصها �ىل نفسك، فال ٔأ�د �س�تحق

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863351070427433
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863351070427433
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 �اول ٔأن �متسك �يشء ٔأ�ري يعيدك ٕاىل نفسك �ني توشك �ىل 

 .الضياع. ال تفرط يف لك يشء

 .الت�يل عن ا�ات تضحية �برية �دا منك ال �س�تحقها هذا العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863349970427543
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863349970427543
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 "سقطة"

من بني لك قوا�د� ومبادئنا وقرارتنا احلامسة، يظل هناك دامئا 

 .ٕاس�تثناء .. �راجع .. ٔأو حتييد عن املبدٔأ ٔ��ل ٔأ�دمه

ودامئا ما �كون هذا "أ��دمه" �ري مدرك، ٔأو ٔأنه مدرك ولكنه �ري 

 .مبال بتضحياتك العظمية، و�راها دامئا منقوصة

 .تبا ٔ�مثال هؤالء، ولكهنا دامئا من وراء القلب

 
ٕان من اخلطآٔ ٔأن نقنع ٔأنفس�نا بآٔن التنازالت اليت نقد�ا ما يه ٕاال 

تضحيات من ٔأ�ل احلب. احلب بعيد لك البعد عن ضعفك، 

واهنيارك ٔأمام الرغبة يف �س�تئناس �شخص ال يليق بك، وال 

 .حيرتمك

حناول دامئا ٔأن منسك العصا من املنتصف، رمغ قناعتنا مبيل كفة عن 

  .أ�خرى

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863343053761568
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863343053761568
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 يف لك أ�حوال ستنقلب أ�مور ضدك ��هناية �ىل الرمغ من حرصك

 الشديد ٔأن تبقهيا مزتنة.

 

 

 

 

أيها الصديق الذي عبرت حصاري كنافذة “

 ”!... كم أرى األرض من خاللك خضراء

 ا�راهمي نرص هللا

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863347250427815
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863347250427815
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863348380427702
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863348380427702
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  ..فاصل

دائما ما �سلك أطول الطرق للبحث .. ليس غباءا، ولكننا نرغب بجرعة زائدة من 

امل بأن الذي ضاع ر�ما نلتقيه �عد ف��ة. 

 ..  ثمة أشياء فقدا��ا �ع�ي ال��اية، وال سبيل للعودة بدو��ا

وأن تكون حرا هو أن تختار بملء إرادتك ما �شقيك ألن قلبك يم�� عليك ذلك، 

 مهما نححك اخرون ..

 مهما أرادوا أن يثنوك عن قرارك ..

أحيانا  .. أن تظل متمس�ا بذلك القيد، الذي يطوق عنقك و�مكنه أن   احلرية

 .. أحيانا أن تقتل نفسك بأيد��م احلريةيرديك قتيال �� �حظة ما. 

 س�تقول شكرا ..

 سيكون عليك أن تكون ممتنا لهم ، دائما ..

  وأن �شكرهم ب�ل ما أوتيت من لطف، وحرارة ..

 من القلب ..
َ
  وتقول شكرا
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شكرا ل�ل التجار  واوجاع ال�ي فرطت من العمر سن�ن هباءا 

 لكن �حظة ، ..

.. 
َ
 ليست هباءا

 لقد عرفنا قدرنا ، وقدرهم ..

أدركنا ماهيتنا وقدرنا عندهم. إن قيمة ا�سان  ت��ز جلية �� وقت �ستحيل فيه 

 املماطلة .. فإما قرار ، وإما قرار ..

 و��ن هذا وذاك �عرف أنفسنا .. و�عرفهم.

 لذلك شكرا .. ومن القلب.

س�تكون سعيدا .. 

قدر من السعادة قد يتحصل عليه  ا�سان ح�ن �عرف أنه أخطأ، وليس كما يظن 

 البعض ..

 ليس بالضرورة أن يكون ا�سان حز�نا ومهموما ألنه أخطأ ..

�� �حظة صفاء ومصا�حة مع النفس يكون ف��ا اع��اف املكسو بثيا  الصدق 

 هو السائد..

 اعتذار هو الدا�� للمصا�حة ..
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 الندم هو العهد الذي بيننا ..

 ستكون سعيدا حينما �عتذر لنفسك، ألنك أخطأت �� حقها ..

 وسعيدا ألنك أدركت ذلك مبكرا..

 قبل أن تدخل �� صراع جديد ..

 صراع ال �عرف تبعاته ، أو �ستطيع أن  يتحمل عواقبه أحد.

 

 .. ال تتومه

 

  ،
ً
ال تبحث عن أشياء فقدت منك قديما

فقدت بر�قها وقيم��ا .. 

 .. وأنت لم �عد تح��ا كما �انت 

  !!ولكنك ال تدري 

 ال تتظاهر بأنك تحن إل��ا ، 

 قد تظن أنك الزلت متعلقا ��ا ..
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 ر�ما ألنك �علقت ��ا �� وقت م�ىى حد ا�حرقة والب�اء ..

 حد الوجع الذي ال ينت�ي ..

 لكن وجعك قد شفي، وجرحك قد اندمل ..

 أنت ال تحتاج إ�� سماع ذلك الوهم الذي يبصق �� أذنك ..

حينما �غادرهم ..  و

  ،و �غادر هواجسك ال�ي تحملهم �� �ل دقيقة

وال �عود تتعلق بلقاء لن يأ�ي، أو مطر لم تخلق له غيمة ..  

 ، ست��أ من أوجاعك

 ستدرك ا�حقيقة ال�ي يخف��ا عنك الوجع ..

 ح�ن �غادر �ل �ىيء يخصهم ..

 و�عزف عن �ل �ىيء أحببته ألجلهم .. 

 هذا امل�ان ، وذلك  العطر .. و تلك القصيدة  ..

 ..حي��ا فقط 

 ..ستعرف أن ا�حياة ليست هم .. ا�حياة أنت

  .. ثم أنت
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  .. ثم أنت

 

 .. ستبيك رمبا

 أل��م خانوك ..

 أل��م ذبحوك من الور�د إ�� الور�د ..

 وأقاموا ع�� جةة حبك مأدبة بالالف الوان ..

 أل��م قصفوك ليال بالوقت املحرم ..

 ولم يكن ذنبك سوى أنك أحبب��م بقدر ما �� قلبك من أمنيات ..

 صليت كة��ا .. ألجل أن يكونوا هنا حاضر�ن ..

 غ�� أ��م ام��نوا الغيا  ،،

 وأجهزوا ع�� ما تبقى منك ،

  و تركوك ع�� قيد الوجع تصارع نفسك ..

 و�شت�ي النجاة من براثن الندم ..

 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

25 
 

 ستبيك ..

   ألنك ممزق، وضائع ..

 ال �عرف كم من الوقت يلزمك �ي  تلملم شتات نفسك ..

 �ي تنتصب واقفا مرة أخرى، كما كنت من قبل ..

 �ي �عود إ�� البداية ..

 من جديد ..

 ستبيك .. حبرقة !!

 تتنفس .. �ي تحتاج   ، الذي لم يتح لك املسافة ال�ي الفراغ الضيقسيخنقك ذلك 

 ستضيق بك اماكن �شدة ، و�خنقك صم��ا الصاخب ..

وستحمل أنفك �ل عبق للذكرى ، ولكنه يخنقك حد املوت الذي ال �ستطيع 

 الف�اك منه ..

 ستب�ي ألنك ممنت بأن اشياء ا�جميلة �ستحق أن �عيش من أجلها الصعا  ..

 وقد عشت ، ورحلت ..!

 ستب�ي ح�ن ��زمك ا�حن�ن إل��م ، وال �عرف كيف تخ��هم ..!!
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 ستحزن كة��ا ألنك وحدك تواجه �ل هذا الواقع املّر ..

 دون �لمة واحدة �ش����ا قلبك .. ليص�� !!

 وتود لو تتشبث ��م برغم �ل �ىيء ..

 لكن �� نفسك يق�ن بأن ذلك لم �عد ممكنا،

 ولو حاولت أن تفتح بابا للعودة سيكون بابا ل�جحيم ..

 فت��اجع �� صمت وال تجرؤ ع�� طرقه .. !!

.. مجيًال "سيبقى املطر 

 �ام اسودت الغ�ت" 
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 "سالٌم �ىل لوِن احلُزِن يف عينيكِ "

 رسائل ال تصل

) 1( 

 اليوم، وأنا أتلو ع�� �عش حبك صلوا�ي اخ��ة ..
َ
 لن تكون حاضرا

 وأنا أغلق خلفك مخر أبوا  العتا  ..

 وأمزق مخر  تذكرة للعودة،

 وأشطب من ذاكر�ي ما تبقى منك،

 لن تكون هنا ..

 وأنا أشرع نافذ�ي ألستقبل ذلك الفجر ا�جديد،

 �عيدا �ل البعد عن �ل �ىيء جمعنا ،

 . يوما ..

)2( 

  كتابا�يغمرت��ا الةلوج يا عز�ز�ي ، تأ�ي لتغطي �ل �ىيء .. ا الكالبة ال�ي إ

.. 
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)3( 

 ان أشاهد أمطار ا�خر�ف ..

 �اذبة مةلك تماما، تو�� با�حضور 

 لك��ا سريعة الغيا   ..

 

)4( 

 ما يبكيِك ان ؟

 هل تفتقدين أقصوصة قبل النوم؟ ..

 أم أن عينيك رمدت !!

)5( 

 . وستأ�ى قدمّي أن تحمل�ي لطر�ق، �سكن ظلك من��اه

)6( 

 )1( ".. لو أننا لم نف��ق "

 .. ال أعرف كيف أمضيت �ل ذلك الوقت �� الغيا 
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 .. ال أعرف كيف أطقت ابتعادك ع�ي �ل تلك املدة

 .. و ا�ح�ن

)7( 

 إشتقت إليك كة��ا، وال أملك أن أخ��ك .. وال أعرف إن إلتقينا 

مجددا، وجمعت بيننا اقدار �� محاولة أخ��ة ملنح قبلة ا�حياة لقلب يحتضر  

.. هل سأخ��ك؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) مطلع قصيدة للشاعر 1(----------------------------------------------------------------------------------

 فاروق جو�دة
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) 8( 

 

هل سأقول لك أ�ي ال أعرف كيف جرت�ي الدنيا �� ذيلها تا��ا �� الدرو  �عيدا 

 !.. عنك ، وتحملت

أ�ي قد اشتقت إليك كة��ا أم سأكتفي بنظرة صامتة .. وت��يدة من سأخ��ك  هل 

 !.. صدري املةقو 

 .. هل سأقول أ�ي أحبك .. أم سأترك الصمت يخ��ك معانا�ي وانكساري 

 .ال أعرف ماذا سأفعل. أو ماذا سأقول 

 .. لك�ي سأعود مجددا ل�حياة

 

 

"ٕان من الوفاء .. ٔأن يظل طيفهم �القا بذا�رتنا  

" .قبل ٔأن نقرر ذ�
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 "انكسار "

أن��ستسلم�ل�حزن�حيى�ماتني�

م �أوجاعك�و��ادأ�ثنرته�.. 

�خيبة�ال�تنت��،ثم�مبتعد
ً
 .�مخلرا

 

  2013نوفم��
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 من أوراق "الفقد"

 

ٔأعرف و�ا �ش�به و�ك،  وحيمل وجعا �ش�به وجعك ..  "

 "لكنه ٔأكرث وفاءا للحزن،  ؤأشد صربا �ىل الغياب
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)1( 

 منذ زمن وأنا أبحث عن �ىيء بداخ�� ..

 مفقود..

 ال أدري ما هو..

 ،لع�� أرتاح ان وجدته

 ير ...!فقد كنت سعيدا به وأنا صغ

 ليتنا �عود صغارا ..

 بقلو  صغ��ة،

  ال �عرف سوى النوم واللعب.

 

)2( 

 

  ..الســـحا  أكوام فوق  ا�جميلة أحالمي و�نيت

  ..ســ��حل أ��ا يوما أدر لم

  وأن
ً
  ر�حا

ً
 !! لغ��ي  ستحملها .. مثمة
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 واليوم أنظر إل��ا من �عيد ..

 أشاهدها غيةا �� أرضه. !!

 

)3( 

 ثمة قلو  ال تكررها ا�حياة، ملرة واحدة فقط تلتق��ا ..

 ثم ترحل ..

 

)4( 

 .. �غ�ي و��" ف��وز  "�ستمع�ن

  ..بخ�� أنك فأعلم ، "الليل سكن "

 !! فقدناه وطن عن نبحث.. ف والدرويش أناأما 

 

)5( 

 ح�ن أذكرك، دائما .. 
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 �غوص قل�ي ..

 وكأنه يحتضر !!

 

)6( 

  ..اماكن �� موحشة

 ، وس��ول غيا ، مجرد أنه وأظن ف��ا، أراك �حظات �ي تمر

   ~رحلت أن �عد ايام بك ستأ�ي كيف أعرف ال

  ..بيننا لقاء ال أنه أصدق أن أر�د ال

. ��اية بال أنه تدرك أن ..الفقد من أملا أك�� أشياء ثمة

)7( 

 دائما ما تكون ا�خسائر مؤملة،

 ح�ى وإن تناهت �� الصغر ..

 الم ال �عرف الغيا . !
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)8( 

 رحل مع من رحلواقد وكأن �ل �ىيء فينا  ، أحيانا نبدو فارغ�ن من الداخل

.. 

)9( 

ضاعت احالم وسط كومة من ا�خيبات املتكررة. والنسيان ع�ىي كصوت 

 .اموات

)10( 

 .سرقهثم فلطاملا أغرانا با�حلم .. ال تأمن لليل أبدا، 

)11( 

وع�� مشارف النسيان ..  

تبدو �ل ابوا  مشرعة، ولكن ال �ستطيع الدخول . كمدينة محرمة ال 

  .. !!تطأها خطانا

)11( 

 .. ليس حلما

 أن يأ�ي بك امل�ان محموال �� زي العرس،
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 .. متجردا من �ل نبوءات الغيا 

رٍ 
َ
د

َ
 ..  يخط قصتك �� قل�ي ومحفوفا بق

 .. وكغيمة ترسم ع�� الرمل ما �شبه مالمح املا�ىي

 

)12( 

 .. لم �عد �عني�ي املا�ىي

 .. لم أعد أفكر �� غد

 .فقط سأقنع نف�ىي بالنوم ح�ى أغافل الذاكرة وأظفر ��ىيء من النسيان

)13( 

 سأختفي من أوراقك يوما .. كما اختفيت من حياتك باألمس

)14( 

نحن �� هذه ا�حياة، كرحالة وقفوا ع�� مشارف مدينة يرقبون أسوارها 

 .و�لوحون من �عيد

 

 "وتبقى أ�ما�ن دومًا .. ا�ٔكرث وفاءاً "
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 فاصل 
 

 

 

 "قبل ٔأن تقرر ٔأن تعيش رشيفا، 

�ليك ٔأن تعي متاما جحم املعا�ة اليت س�تاكبدها  

 ".ؤأنت ممسك بتالبيب الصدق وأ�مانة
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 من أوراق "ا�حن�ن"

 

من بني خسا�ر� هزامئنا، س�يظل احلنني .. "

 " هو ٔأكرب خيبة تالحقنا
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)1( 

  ..للما�ىي حن�ن

 ، �ســـاوم�ي ذكــر�ات بقايا_ 

  ..م��الكة /أحالم و�عض

" �� أنت .. "أكذو�ة

)2( 

  ..طو�ل نوم غ��،  �ىيء منك �شفي�ي لن

 !! ُممحــــاة بذاكرة جديد يوم ،  �عقبه أوال  ..�عقبه

 

*** 
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)3( 

�� زخمة ا�حن�ن، تتسر  قرارتنا ا�خاسرة مجددا، 

 ..  الفوونقف لنعلن الهز�مة السبع�ن واملائة 

ثمة هزائم تظل تلد خيبات صغ��ات إ�� ��اية العمر، 

 !!..  بال توقف

)4( 

 .. �ا�حن�ن ال �ىيء يقتلك

 .. حن�ن إ�� وطن

 .. حن�ن إ�� �خص

  .. حن�ن إ�� الطفولة

 .ككتا  .. �جره ا�جميع وغطاه ال��ا 
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 :احلنَْنيُ 
هو ٔأن تتواطئ معهم ا�ا�رة، وينشق قلبك خمر�ًا لك الصور اليت 

 .. !! َسَكنُوَها

�يف ميكن ٔأن نكون ٔأفضل �اال وحنن دامئي النظر ٕاىل املايض ٔ�نه 

ا�ٓن. 

�يف ميكن ٔأن نصبح ٔأفضل �اال وذ� احلنني اكملسعور يفرتس قلوبنا 

 ويرتكها �ارية من لك اجلدر واحلصون .!!

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863144283781445&set=a.190776531018227.41392.100002576436149&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863144283781445&set=a.190776531018227.41392.100002576436149&type=3
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  "غيا من أوراق "ال

 

 

 ٔأما � �ائيب أٓن أ�وا� .. ٕاىل اللقيا وفرح الصا�ر�ن ؟؟"

 "ذقت البعد مرا و هوا� .. وشوقا ميلؤ القلب احلز�ن

 

 

 

 

 

)1( 
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 لست �دما ..

برغم حماقا�ي وجنو�ي وذال�ي .. وصفحك �� .. 

لست نادما ألنك رحل�ي �عد أن فقد�ي امل �� أن أكون كما تر�دين .. 

كما كنت أر�د لنف�ىي حقيقة .. وكما تحلم�ن، 

 حد ا�حمق !! كم أدركت ان .. 
ً
كنت غبيا

أضعتك .. ثم أضعت نف�ىي .. 

لست مرتاحا وأنا أتا�ع أخبارك �ل يوم .. 

أذهب إ�� نفس املق�ى بححبة ا�جر�دة ..! 

أعتصر فؤادي الذي ين�ف شوقا لك .. 

أحت�ىي قهو�ي املرة، غ�� عابئا بصياح الوقت .. 

ا��ض !!  

فلم يتبق لك الكة�� .. 

أنا ان �� مع��ك الوجع أصارع العمر.. 
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يطرح�ي فأعود ألطرحه .. 

لك�ي ال أظن أن�ي سأستطيع ذلك �� املرة القادمة .. 

قبل أن أقول وداعا، أردت أن أهديِك �ل �ىيء جميل �� حيا�ي .. 

�ل جنو�ي الذي تخللك يوما .. 

 �ل �ح�ي وابتساما�ي ورسومي وكتابا�ي .. 

وأنا أفتح نافذة قل�ي لتط�� أنت بروعتك .. 

أحتاج أن أراك ولو للمرة اخ��ة .. 

أحتاج أن أمزق عنفوا�ي أمامك ..  

وأعلن أمامك انكسار للمرة او�� .. 

!!  ...  واخ��ة 

أر�دك أن تنت�ىي برؤ��ي ضعيفا أمامك .. 

ها أنا أرحل رو�دا رو�دا .. 

وأترك قل�ي معلقا بةو�ك ..  

ينتفض ببطء .. 
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ويغادر بال رجعة .. !! 

 سأرحل �سالم ..

 وأنا ال أملك أن أندم .. !!

 لست نادما ، أل�ي عشتك واقعا أجمل من ا�حلم ..

 لست نادما أل�ي حظيت ب�حظة عشق �عادل الدهر �له ..

 .. !! "ٔأحبك � جمنون"ألنك يوما ما قل�ي �� 
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ؤ�نك مقيد �ملاكن، حفىت �ني تنوي الغياب، �ر�ل بعُض منك .. "

 "ويبقى الكثري هنا
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)2( 

ر�ما لم �ستطع الفرار من �عض املا�ىي الذي ظل مستقرا بداخلنا رغم 

ا�ساع الهوة ال�ي ألقيناه ف��ا. 

 ر�ما هناك أشياء تنبش نفسها وتخرج من مقابر القلو . وال �سعنا إال 

  !!التمدد أك�� .. ح�ى ال تخرج

 ولكن ص��ا ..

 الفراش ..  ،، مالزما  قعيدا يوشك أن يصبحالقلم الذي �ان يكتبك دائما 

 تحتضر .. تبدو وكأ��اوالذاكرة ال�ي �انت تزور�ي بأشيائك 

 صارت هشة كورقة �� عنفوان ا�خر�ف ..

 . و�قيد�ي بماٍض ال رجاَء منه ، الوقت �ي يرحل �ل ما ير�ط�ي بِك حان  ر�ما 

*** 
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)3( 

 �جيج ..

 �جيج ..

 .ال�جيج بداخ�� ال يتوقف .. وا�جدران صماء

 لي��م أحبونا ع�� قدر الغيا  ..

 تزورنا صورهم وأصواته و�عبث �عقولنا ..

 لم �عد لنا حظ �� النسيان ..

  ، جر�مة أن يم�ىي .. رورالمالوقت واقف كعسكري و

 ��ر  !!

 �حقا للهرو  أيضا ..

 . �ل دقيقةتت�اثرتقبض ع�� أنفاسك ذاكرة،   ، اليوم الذي ي�� الهرو 

)4( 

 .نخفي كة��ا من املشاعر .. ون�اد نختفي من فرط ما نخفي

 .نحت�ىي شيئا من عبا  الذاكرة، ب�ن طياته مرارةو
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*** 

)5( 

 .. موشوم بالغيا  أنت

 .. بالغر�ة ال�ي �سكن فيك

 .. باأللم الذي ال �غادرك

 .. باملوت الذي يباغت أحالمك

 .. أنت مفقود ب�ل ما تحمل من عناو�ن

 .. ب�ل ما فيك من ضياع

 .. أنت كوطن �جره ا�جميع، ألنه صار ضيقا حد اختناق

 .. موجوع ومةخن بجراح �ل ا�حرو 

 .. منفي

 .. م�جون داخل نفسك الضيقة

 .. تصيح، وال يخرج صوتك من قلبك

 .. قلبك املةقو  بجنائز الفرح املرّدى

 .. تحمل �ل ألوان ا�حزن �� باقة ورد
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 ..تضعها ع�� ق��ك الذي سيعرفك من هو�تك

 ...الرحيل ت ، واستوطن  # ال��

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6?source=feed_text&story_id=863361370426403
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863361370426403
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863361370426403
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 من أوراق "الم "

 

ٔأ� ا�ي ال ٔأكتفي خبسارة وا�دة،  "

 "ٔأؤأمل وا�د .. ٔأو خيبة وا�دة
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)1( 

  ..ع�� الذين غادر��م ا�حياة، ولم �غادروهاسالٌم 

 و سالٌم ع�� قلِبِك ال�ِجر ،،

 املمت�� بالغيا  وا�حزن واملطر ..

)2( 

ونظل نتتظر أشياءا ال تأ�ي و�عانق أشياءا ال تبقى، 

  ونختفي .. !!. فتختفي .

  !! ونحن ع�� قيد الوجود ..  أن نرحل،تلك أك�� مأساة 

  ..أراِك دوما ولك�ي 

   ،، بداخ��ال�ي�لما نظرت إ�� تلك الهوة ال�حيقة  .. أراِك 

 يملؤ�ي ذلك الشغف بأن �سدي �ل نوافذ الغيا  ..

 و�سك�ي ب�ن جلدي ..

 ولكن ه��ات ه��ات ..

 .. أنِت والنسيان وجهان �خيبة واحدةف
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 وأنا متعب من ا�خيبات .

 متعب من الهزائم ..

 . صار صو�ي يز�ج�ي أك�� من أي �ىيء مخرو

 

*** 
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)3( 

 .. ”أن أحبك �ع�ي �ىيء واحد فقط بالنسبة �� .. “الفناء

 !!.. وال أدري كم من الوقت سيلزم�ي �ي أجر  املوت بإراد�ي

 أن ألتقيك �ع�ي �� أن أستقيل من ك��يائي ..

 من عنفوا�ي .. من شرقي�ي .. من نف�ىي ..

 مو�وءسأكون و�� ��اية اللقاء، 
ً
 با�خذالن ..  ا

 بالغيا ،
ً
  ،مةقال

 أطرا�� .. إ�� قل�يوصقيع يتسلل من 

 اف��قنا بصمت ..

  والليل الذي سقط �� قل�ي ممت�ٌ� باألوجاع ..

  ممت�ٌ�  بك ..

 "!!..  "سآٔ�رب(ها) مك يه مجي� عيناها
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)4( 

 وحدك تتوغل�ن �� شرايي�ي وأورد�ي ..

 أسمع صوت دقات قل�ي �� صوتك ..

 أسمع صوت الن�ف يرن بأورد�ي ،،

 أ�علق بصوتك �الطفل الذي ي��لل فرحا بقدوم أمه ..

 أفرح !!!

 ولك�ي أخاف أن أفرح ، 

  فجأةتأتي�ي؛ ألن خيانته قاسية، من أين   الفرحأحذر أن فقد علمو�ي

 ��حق�ي .. 

 �عم يا درويش ..

 ، ال نجاة منه ..
ً
 أخاف أن ينصب �� الفرح ِشر�ا

 قل�ي الذي �علق كة��ا ..

 وتألم كة��ا ..

 لم �عد بوسعه أن يتحمل مز�دا من انكسارات ..
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 �عم أخاف أن أفرح ..

 أنا الذي ال أكتفي أبدا بجرح واحد .. 

 يظل قل�ي أحمقا ال يتعلم ..

وأنا أخاف عليه .. أخاف من فرح يجعله يتعلق بأعمدة السماء ثم ي��كه 

 ليسقط ع�� مسود مسنون !!

أخ���ي عن ذلك ال�ىيء الذي يؤملنا ورغم ذلك نر�ده .. 

 نر�د ذلك الم أن يخ��ق أجسادنا وال �غادرها .. 

 نر�د أن نتألم منه أك�� .. وحينما يفقد قسوته، 

 ..  قد يموت ، ونموت

 

 

 

 

 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

58 
 

 :من ٔأوراق أ�مل

 

 ...  ا�حبأخاف "

 ...  الطرقاتأخاف أن يمزق�ي أشالءا، و�ن���ي ع�� قوارع 

 ..!! أتب�ي _

 ، أب�ي ..�عم

 ..  أب�ي كة��او

 .. كة��ا أر�د أشياءا وال تأ�ي

 " ..!!. �عبت ألج�� كة��ا ..وال زلت أعا�ي

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863373483758525
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=863373483758525
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 من أوراق "العزلة"
 

 "وس�تكفر �لك النبوءات اليت قالت يوما ٔأنك لن حتب"
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)1( 

 وحيدا �� زوايا غرف�ي
َ
 هادئا

ُ
 ..  الضيقة أمكث

  ..!أرتدي معطف الصمت، وداخ�� ي�ج

  ..  النوم�عرفثمة صوت ال 

 .تنام الع�ن، و�ظل القلب ثائرا �� غر�ته

 أردت أن أكتب شيئا ..

قررت أن أ�ساِك، وأن أذبح ذلك اشتياق إليك �ي ال �عود مجددا مرتديا ثو  

 اللصوص و�تسلل إ�� قل�ي �ل ليلة ..

 أمسكت بالقلم ..

 ذاك الذي أهديتنيه، هو نفسه قلمي الذي أكتب به ..

 !.. "لم يطاوع�ي قلمي ح�ن أردت أن أكتب "�سيتك

 .. و�ز�ج�ي ذلك جدا

 .. أن أظل �جينا لذلك القلم

 .. ما أشد وفاءه، �عرف كيف يذكر تلك انامل ال�ي احتضنته قب��

)2( 

 دائما الذين ير�دون ا�حياة و�تمسكون ��ا ال ينعمون بالراحة،
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  وال بالطمأنينة ..

 ا�خوف ظل كئيب يالحقهم ..

 �� أك�� �حظا��م أ�سا .. و�� أحلك �حظات عزل��م ..

 ضعفاء مهما حاولوا الصمود ..

إن القوة ال�ي نتبا�� ��ا خواء ال أساس له. أن تتظاهر بأنك قوي وأنت كطفل 

 .ينتظر غمرة أمه

ط ف��ا هزله  ال أحد يحب أن يبدو ضعيفا ح�ى أمام الورقةولكن
ُ
 ال�ي يخط

 وخرافاته وهذيانه ..

 يكره الضعف .. ور�ما ، يخافه.

 فيضطر إ�� الكذ  كة��ا .. ر�ما،

ليس أ�شع من الكذ  �� الكتابة، 

 أن تكتب عن السعادة وأنت مةقل بالهموم ..  

   ولك��م أرادوا لك ذلك .. فصفق !!أن تصفق لألمل وأنت ال تراه

وأنت ع�� شفا ا��يار ..  أن تد�� القوة

 هذه الكذبات املح��فة سيصدقو��ا،  
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  ..و ستنجح

 . ولكنك ستكون كمن طعن نفسه �سك�ن

 

 

 

ٔأحبيين ٕاىل �د الوجع، ٕاىل �د الزمخ .. "

 "ٕاىل ْنقطة ما وراء الشمس ؤأبعد من لك الُنُجم
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)3 (

اشياء ا�جميلة تتساقط كأوراق ال�جر .. كة�� م��ا يذهب مع الر�اح، 

صّر ع�� التقاطه.. ال�ىيء املؤكد، أن اوراق ال�ي 
ُ
والبعض يبقى حينما ن

 .ذهبت لن �عود

 .. نبت أوراقا جديدة �ل عامتظل ا�جار ت لكن 

 الوان من  سوداو�ة تماما .. إ��ا متدرجة ليست ا�حياةأن، حقيقة امر 

 اسود إ�� ابيض ..

درته
ُ
ِره وق

َ
د

َ
  ع�� تبييضها أو �عتيمها.ول�ل إ�سان درجته وفقا لق

 اللون الرمادي هو السائد دائما، 

وكأنه يقول لك أن هناك اتزان ب�ن ا�حزن والفرح .. ب�ن الم والراحة .. ب�ن 

 ما تنفق وما تحصد !!

 فقدانه لإلحساس للدرجة ومع استمرار الم .. يواصل ا�سان (الطبي��) 

ال�ي يجد ف��ا نفسه غ�� قادر ع�� استمتاع ��ىيء .. 

 أو ح�ى ا�خوف من �ىيء ، وقد يولد لديه ذلك رغبة واحدة فقط .. 

,  ..�� تجر�ة املوت
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 م��ما وغر�با .. ألنه ال�ىيء الوحيد الذي يبدو 

لكنه (ا�سان الطبي��) �عود ليتمسك ببقايا أمل تمةل �� �خص ما قر�ب 

 إ�� قلبه ..

يجعله يز�ح عنه �ل اف�ار السوداء ، و�فتح ذراعيه مقبال ع�� ا�حياة �شوق 

 أك�� ..

 

*** 
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 ، ٔأمصّ  "الوجع

 ، احلنني ٔأخرس

 ..الشوق ال �ُرى،و

 "ؤأصدق ما �شعر به ٔأصعب من ٔأن �روى
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 ".. الُصدف �دار �ىل البا�ون ٔأهيا"

 

 الصدف جدار على الباكون أيها 

 

 .. عميق بنوم ظلكم سينعم 

 .. رقيق بموت

 .. السماء كبد شمسكم هجرت فقد

 .. العناء بعد أرواحكم ونزحت

 الطريق، مدنكم في ومحيت

 .. الصديق بموت

 .. الرفيق بفقد

 .. خزف من مكسور بشيء

 .. ترف في يتعالى بشيء

 .. السفر في أنعامكم يؤمِّن



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

67 
 

 .. القمر غيماتكم وتحجب

 المطر..!! أرضكم عن سيرحل

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

68 
 

 لكامت" "بعرثة

 

 .. اعراس حديث يا

 .. الباردة الشتاء ليا�� يا

 .. الوطن قصيدة يا

 .. املطر رائحة يا

 .. املر�ض العالم وأحجية ال�اذبة قص�ي يا

 بك. يذكر�ي بات �ىيء �ل ومن منك مللت قد ا�ي اعلن ان

 سفح تحت نلتقي أن يوما تنشدي وال حدث، مهما اللقاء إ�� أبدا تدع�ي ال

 .. الغر�اء ناظري  أمام جهرا املذبوح العشق

 حدثت ال�ي امور  تلك �ل وع�� عليك الشديدين والغضب با�حنق، أشعر

 سرا بيننا

 قل�ي الغيظ توسد أو زعلت �لما وأشوا�� بح�ي أقذفك أن إال أملك ال ولك�ي

 غضبا. واستشطت
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 أو مص��ها، تقرر  أن �ستطيع ال مةلك، امرأة أعشق أن ا�حمق من �ان ر�ما

 وتحب. .. قل��ا الشوق  �ستوطن وقتما الدنيا ت�جر أن

 �ي الفرصة �عط�ي لم ر�ما ال�ي ايام تلعن�ن وأنت تذكرتك �لما أغضب

 اعراس وأهاز�ج الطفولة أحالم و�ل قل�ي م�� حامال وأرحل مدينتك أ�جر

 عقدين. منذ سو�ا حضرناها ال�ي

 �عد سنف��ق  وغر�اء التقينا. إن .. نلتقي ح�ى سنظل وغر�اء كنا، غر�اء

 .. اللقاء

 وال الشوق  من وأموت �عيدة بالد �� هناك أكون  أن ؟ حقا يؤلم ما أ�عرف�ن

 �� املوت أردت �لما التحفه الزهور  من كفنا �ع���ي أن أحدهم يقدر

 أحضانك.

 حادة. سك�ن نصل من أك�� يقتل اغ��ا  من �ىيء

 ضفة ع�� هادٍئ  بموٍت  نإذ فلنعمت وشوقك شو�� أذبح ان استطعت ليت�ي

 ال��ر.

 للموت أو للعلم أو للدين نف�ىي  فلكّرست .. ا�حن�ن وال ا�حب أعرف لم ليت�ي

 أحدهما. سبيل �� شهيدا
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 الدين جالل موالنا يقول  كما عشقه غ�� حياته �� العاشق يفعل ما ولكن

 !! الرومي

 يةمر ال أجد  خر�فا �ان ليته .. يوما ا�حب �عرف لم القلب ذلك ليت

 ا�حن�ن. �سكنه وال فيه، الشوق 

 .. يوما ألتقيك لم ليت�ي

 .. بالعين�ن لنتواجه طر�قينا ف��ا تقاطع ال�ي ال�حظة تلك ألعن ولم 

 بأطرافها، الشتاء وقبع ا�خر�ف، أمام �عرت ك�جرةٍ   ال��د  أشعر كنت

 .. دفئا �شع عيناك و�انت

 وقشعر�ر�ي نف�ىي أدفن أن وتمنيت بأوصا�� سرت ال�ي الرعشة حد أحببتك

 .. حن�ن سابق أو عشق فاصل دون  بحضنك

 من فريس��ا نحذر  مغرورة كنمرة ��ا رمقت�ي ال�ي النظرة تلك أذكر زلت ال

 .. عين��ا شذرات خلف تلوح وابتسامة .. �غرور اق��ا 

 يحفدنا أو طر�ق يجمعنا أن تمني�ي ولطاملا .. أردت�ي لطاملا أنك أحسست

 مالي�ن قبل أسكن كنت ال�ي نفسها احالم مدينة قطن�ي وأنك .. واقع

 .. السن�ن



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

71 
 

 ا�حرمان بنايات املغلف لصوتك وطر�ت .. تحدث�ي أن ملجرد بالد�� أحسست

  .. والقهر

 .. ب��اءة يقتل الذي الوجد حد فاتنة كن�ي .. �ىيء و�ل وحزنك بؤسك ورغم

 .. ليفيق تصفعيه أن ببالدةٍ  ينتظر أبلٍه  كتلميٍذ  وكنت

 اللقاء حافة ع�� املوت وانتظرت سريعة، تأت�ي لم ال�ي الصفعة انتظرت

 .. اخ��

 .. تأ�ي لم أنك غ��

 .. أمت لم وأ�ي

*** 
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"جعوز كشمري" 

 

انزوى �� ركن الغرفة، �عتصره الم ..وأخذ يكتب وقد ابتلت �حيته وأوراقه بدموع 

غز�رة كسيل م��مر ..ار�عشت يداه وشهق كة��ا لكنه قاوم الرجفة وأخذ يم�ح عن 

ورقته ما �عيق ا�ح��، ثم قام إ�� قطعة من القماش وجفف ��ا ما سال من دمعه 

 وكتب :

كيف ت��سم املالمح بتلك الصورة املزر�ة لت��ز �ل هذه املشاعر املتضار�ة �� ذات 

الوقت ؟؟كيف يتحمل هذا القلب �ل ذلك الم الذي ي�اد أن يفقأه و�دميه، 

و�خرج من طيات جيو�ه ابتسامة حانية ..لعين�ن دامتع�ن، تلمح ف��ما جبال من 

ا�حزن، يا هللا رحماك ..كم هذا قاس �حد يفوق الوجع و�ؤلم غاية ايالم ..انظر 

ثقلتا بالدموع .. لك��ما 
ُ
لهما .. عينان �غيبان �� وجه السماء ..وتلكما املقلت�ن أ

متحجرتان ..وكأن غيمة حملت فوق وزرها، والتحفها الضبا  ..حال بي��ا و��ن 

الر�ح وا�جبال ...تود لو أ��ا تصطم با�جبل فتنفجر وتفرغ ما �� جوفها ..وانظر لهذا 

ا�جسد النحيل .. كم ذبل جلده .. ووهنت ضلوعه،وشاخت وجنتيه .. ��دلت 

أهدابه،ظمأت هواجره وتمدد الم وكأنه صدع �شق ا�جوف ..وهاتان الشفتان .. 

كيف استطاعتا ان تنفرجا عن تلك ابتسامة، ال�ي �شبه ابتسامة املو�ى ..مو�ى 

ليسوا بمو�ى .. نفقوا منذ دهر ..لك��م ال يزالون ع�� قيد ا�حياة ..اذا نظرت إل��م 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=860735277355679
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=860735277355679
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يخلع الرعب قلبك .. وال تحتمل بؤسهم ومعانا��م، فيبتسمون لك .. ت�اد تفنجر 

باكيا ..يا هللا .. كم هم بائسون .. شر�وا من القيظ والصقيع .. والكوا الم ح�ى 

تكسرت اسنان، وكأ��ا قطع �لسية ..ورغم �ل �ىيء .. الزالت قلو��م تحمل �عضا 

من القدرة ع�� التبسم ..حنانيك يا ر�اه ..ظل أليام ال يأ�ل إال �ىيء من التمر .. 

ولواله لهلك من ا�جوع ..ومن السهر احمرت عيناه وكأ��ا قرميد ,, 

�انت صورة تلك ال�جوز ال تفارق مخيل��ام فقدت ابن��ا �� ا�حر  الباردة، ثم 

فقدت بصرها عندما انفجرت احد افران اّص �� املزرعة ال�ي �عمل ��ا و�� ال 

تجد ان من �عولها .. وتخرج ع�� قارعة الطر�ق �ل صباح تحمل �عض ثمار 

السنديان لتبيعه للمرتزقة وهم مبكرون إ�� العمل ..استوقفها واش��ى م��ا وسمع 

م��ا قص��ا و�اد يموت كمدا 

اعتصره ا�حزن وغا  �� ركنه ثالثة أسابيع، ولم يحتمل فطلب نقله من وظيفته 

 .كمراسل لبلد أخرى 

 تمت
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 "سآٔر�ل عند اخلريف"

  

 سأرحل عنِك 

و�رغم الم..فال اخاف ا عليِك 

  .. لن أدع لقل�ي متسع من الكره �ي يكرهك

 .. سأحفر ق��ا لذكر�ا�ي ..و ألقي عل��ا من ترا  اليأس و التعب 

  ،،سيقطر قل�ي دما �لما تذكرتك 

  ..�لما تذكرت  ما سببته �� من جروح

لن ألقي عليِك �لمة لوم ...وال خطبة وداع 

سأترك ل�جليد مشاعري ، و عرو�� ..ح�ى تجف 

  

 أعلم أ�ي سأتألم كة��ا

ليس لبعدي عنك..! 
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 بالذنب لطاملا رافق�ي �� وحد�ي و غر��ي 
ٌ

ولكنه شعور �خيف

  ..وال أدري له منطق

  ..ولكنه م�� ال ي��ك�ي �حظة

أشتاق للنسيان كما �شتاق الرضيع ألمه 

  .. !!و أشتاق ا�� الراحة أيضا

سالخذ قسطا من الراحة..وليت راحة ا�جسد تكفي 

  ..سأرحل �� ا�خر�ف

 .. املعلن مسبقا املوعد ��

  سأرحل عنك ..و فيه ..  التقيتكفيه  

  سيظل خر�في 
ً
..   باملال�ىيمليئا

 
ً
  .. باآلالممشبعا

�عيش ع�� انقا�ىي و غ��ي  .. وألنه ا�خر�ف

  ..سأترك له إر�ي

  ..سأقايضه لنف��ق 
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  ..ولك�ي أعرف أنه سيقتفي أثري و سيجد�ي

  !!..مهما حاولت الهرو  فأنا وهو ال نف��ق 

  ,, فهو خلفي تارة و بداخ�� أغلب الوقت

و إذا �ان �ي فال ي��ك�ي  فإذا �ان خلفي فهو يالحق�ي .. 

سأتركك ل�خر�ف... و أرحل 

  ..عند ا�خر�ف
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 "حصار"

  

 تحاصر�ي حروفك �لما أردت الدخول إ�� قلبك ..

��اجم�ي القوا�� ح�ن أسمع صوتك .. 

أسافر �� بحر عينيك .. 

ر�ك .. 
ُ
أسابق الر�ح، ألصل ق

تدغدغ�ي احالم، وأم�ىي ال أنام .. 

أحيطك بقبالت الصباح، وأحتضنك .. 

وأتوه �� مالمح وجهك .. 

أراقبك ح�ن ترسم�ن،،  

تحب�ن أك�� أن ترسمي وج�ي 

أحسك تفهم�ن .. 

كيف يكون ا�حب أ�يٌّ .. 
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عاند فيِك ال��اءة، 
ُ
أ

 وأ�شد فيِك امل .. 

يا قرة الع�ن ال�ي مأل��ا الدموع .. 

 ام ..!!!يا م�جة القلب الذي ال ين

 

*** 
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 "فُرقة"

  

 جلست تحتضن دف��ها ممسكة بزمام القلم .. 

 �شد عليه ح�ى ألنه يخيل إ�� انه إنكسر ، 

 وهو يضر�ه �عنف ..
ً
 عتّيا

ً
 ظلت تقاوم �شيجها ، ���� كأ��ا بيت يواجه زلزا

 سكنت قليال ثم كتبت :

 إن�� صغ��ة ما أ�� ع�� �ل هذه ا�حاقة  ..."

 أر  أن امام انا�اة ال تن��� أبدا،

لم أعد أك��ث بالراح مأ�� أم ال، فوط أر�د أن �ادأ قل�� م  �ل ذلك ا�حزن 

 الذي منجعه  ...

أر�د أن اس��م  م  �ل تلك اوجاع، ال حاجة �� بالراح ولر�� أر�د كيئا م  

 الااحة  ...

  أر�د هدنة مع ا�حزن - أهذا كث�� ما أ�� ؟؟

 ناذا تاكت�� ورحلت ما أ�� ؟؟؟
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 ناذا لم تأخذ�� معك وتاكت�� هاا وحدي أواجه احزا�� �عد رحيلك ؟؟

 .. ناذا تاكت�� أصارع اننت الذي ال مأ�� .. أمنت وأنا ع�� قيد ا�حياة

هل مو��� ا�سان م  ا�حزن ؟؟ .. كات أجد ذلك غا�با غ�� أ�� بدأت أدرك 

 .. أنه واقع

 .. رحلت ع�� حزنا ع�� أم�، وها أنا ما أ�� أصارع البواء �� أرحل إليرنا

" ال م�ان �� �� ا�حياة �عدكنا

 واحتضنت صنرة أبن�اا وانرجات �شهق باكية،

 .. �انت تونل م  ا�حزن ما ضاق به صدرها، واح��ق به قل�اا

 ، وفايسة النجع تنقف عولها ع  الترر�� وصارت طا�دة النجد

  ..عافت نرسها �ل ���ء

 حيى كت�اا الي� طانا �جا�اا كهنرا وأمام �� غاف�اا تواأ غ�� مبالية بنا مدور 

 .. حنلها م  أحداث

 ع�� رفيوة عناه
ً
 .. ال�ام اناض اللع�ن أمها و فارقها والدها حزنا

 .. نامت سنيعات، ثم أفاقت وقد أحست وكأن مقاقة هشنت رأسها
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 .. ذاب عولها م  كدة الم .. ال تقيق ذلك الصداع

�شعا بأن رأسها مشونقة، راحت تبوث ع  �عض انهدئات �� حويب�اا وأخذت 

.. �عضا م�اا

كث��ا ثم هدأت قامت إ�� �نب ساخ  م  الشاي .. وتذكات رحنة هللا .. فبرت 

.. 

  ..وقامت تص��

 ..  و�� تب�� حيى غل�اا الانم فاامت �� سرياة وال زالت تص��

 

 تمت
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"�لف تالل الضباب" 

  

أراِك م   عاك.. حنلت�� ما �� م  ام وأكناق مذبنحة ع�� أن أذهب ألفتش

�عيد خلف تل م  الضباب، وكات قد عزمت ع�� اكتراء م  �ل ���ء...لر  

 ما بداخ�� مخ���� ..بأن اذهب... هل أني� فعال م  هااك؟؟... ه�� أني� م  
ً
كيئا

توبع�ن خلف هذا التل الذي سأقصد، أم ا�اا �خص أخا غ��ك؟؟؟... 

سأحاص ع�� أال أتناد  �� أم�� أك��.. سأقاع نر��� بأنك لست هااك ... حيى 

 ، ف�لنا فرات انك م  منتظا�� هااك...كعات بأن قل�� قد 
ً
م�نن القا�ق �س��ا

 
ً
غنضت عيااي رغنا

ُ
سوط  ب�ن أحشائ�..وخذلي� قناي ع�� حنل جسدي..و أ

ننا الوا�عة خلف هذا التل ، إو .. دعي�� أقاع نر��� [بأنِك لست أنت] .. ع��

وال مجال للاؤ�ة  .. وأن التالل حنلك كث��ة، والضباب كثيف جدا فتاة أخا  ..

سأق��ب بوذر، و عاد أ�عد نوقة منراة أستقيع م�اا رؤ�تك  .. ع  �عد

..  بنضنح

..   سأقف

 أدرا��،  وإما أعندما أن أستنا �� طا�و� ، فإ حي�اا أتأكد، 
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..  وأرجع ا�� حيث كات

 رحلة جدمدة.أقنم ب �� �سعر�� ع��ى ما تبوى �� م  طاقة أن 

  .. م���ن أ���ء مدفع�� أل

 راد�� و �سنا أقدام� و أطاا�� حيى أبوى .إ تنسك بتالبيب  أخا  وأكياء

  ..�� بالعندة صدمق ما�ح

..   وكعنر منن، وخن  م  الم الاهيب مزعزع كيا�� و مق�� ع�� ترر��ي 

 .. وما ب�ن هذا و ذاك .. أم���

ا لصدمو� 
ّ
 �عا  ما �� م  ألم،  أنفأن

...   مخ��ى ع�� م  نن�ات الوانطلراه و

..  ماا�� �ع�ن اخ ا�حا��

..    واب الشريق

 ...ي  و�أسيهمن و�صا ع�� أن ماتشل�� بالونة م
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�� م  كنق غاما ل�خاوج م  ا�جب العنيق وأحيانا أجد�� أستنع له ، فنا 

الذي سوقت فيه أو ألويت بار��� فيه ان كئت الونل، منن بداخ�� و مدفع�� 

 .أنصتألن 

و�عد رحلة م  الترر��.. قارت ان��� �� رحلة جدمدة،  

ولر  �� حويوة اما.. دون رغبة مرتنلة.  
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"ٔأحبك" 

  

 

  ؟؟تا�دم  ماذا 

 ؟..تا�دم  الغياب هل 

  .. بتعدي ع�� ان كئي�إذن إ

  ؟؟..  هل تا�دم  أن أصاخ �� وجهك

 سأصاخ حيى ترر�ن ع  الب�اء...  ..فلير 

  تراهيا�� ..؟هل

  !!كيف تبدلُت �� نظاك لهذه الدرجة

�� لم أعد أحبك؟ نأع�� �� نكيف تلنم�

 أحوا أفعل !!

أم انك أصبوِت ال تا�  أمامك؟؟ 

  ..وصدقيه .. فلترر� ع  الب�اء واسن�� ذلك الصنت الذي بداخلك
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  .. أبداأفعل و ل  ..  فأنا لم أكاهك منما 

فأنا أحبك 

  ..وكم أتألم لاؤ�ة تلك الدمنع �� عينيك

   ..إ�اامك وضللنِك قد نجحنا �� 

  .. ضغائ�ام.. أحوادهم  ل���ء سن  ما مترنهنن به ..مع�نتجعلنِك ال �س

 �ل ���ء ُمرانن ..

 �� نتخلص م�ام ..ساعدم�� 

  ال �ستسل�� لهم ..

  .. ِك نال ت��ك�ام مخدعن

 ،،،ال تصدق�ام

فأنا أحبــــك 

*** 
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 "�دا س�يكون ٔأقىس، ٔ�ننا س�نكون ٔأضعف"
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"ٕارتباك" 

 

 
ً
 .. إستوبلته بوراوة ، كن  �ستوبل انقا صيرا

 .ابتسم وهن ال �ع�� ذلك لر  ابتسام�اا جاءت أوسع ودون قصد

ارتبك قليال وأكاح بنجهه �سأل نرسه .. 

  !! ناذا دائنا هن موهاها 

 توبه ..

 تا�ده وترضله ع�� ا�جنيع ..

 ما  ذلك وا�حا �� أعي�ام ..

 وعيا�اا ..

 !! …  لن أن قلبه بيده

*** 
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"ٔأحبيين ٔ�ين لن ٔأرى �ريك، ولو كذ�ً " 

 :هي 
ذا أقبل الليل فابتعد ع  الولم، وال تتوا� بأوراقك البيضاء. "إ

 فلست آم  عليك م  قسنة ا�حا�ن الذي متسلل إ�� ح��ك ح�ن ترتب��.  

  ..! "وال تنتظا�� نتظا الصباح بنسناته الهشة لتسليك ع�� ..إ

 

  ..�انت تخا  ع�ّ� ل�حد الذي ال تا�د�� أن أراها �� أحالم�

 . . ال أ�حن كدراعسا�� 

 �انت واقعية أل�اا تخا  أن تتشبث  ،رحلت أل�اا ال توب مصارعة انستويالت

 ..   وتضيَع معها ..بأحالم هشة تضيُع 

  قل�اا مخا  ا�حزن .. 

 .. و�خا  ا�حياة

 نوية �� كثنب أبيض ..

 كغينة صافية تونل انقا ..
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 قل�� ..
ُ
 ناصعة �الث�ج الذي منأل

 

 

 ”جييب هللا مطر“

س�يآٔيت الفرج  .نعم..

 ساقطا من السامء، 

 ٔأو �امئا �ىل لوح خش�يب .. 

 ..  ٔأو جمسدا يف �رش

 .. جييب هللا مطر

 

*** 
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"عندما يت�دث ا�مع" 

 

يصمت �ل �ىيء يصمت الهواء ..و�صمت الشمس و�صمت الكون ح�ن 

 قدومه

 ..! ولم يتبقى سواه !!
ً
 " تنعدم الرؤ�ا " �ليا

ً
 ....فشيئا

ً
 و�ختفي الضوء شيئا

   

  ..عندما يت�دُث ا�مع

قطرة دمٍع تقهر .. لك��ا �ش��ط " ال بد من املز�د من جروح ومن قهر ح�ى 

أسقط " هيا أسقطي فهناك املز�د من ألم .وإن اختلفت املسميات لكن 

 وحدك تبق�ن " دمعه "..!

  

  

  ..عندما يت�دُث ا�مع

تجعلك تدور حول نفسك تبحث عن متنفس تحاول .. 
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 تدرك .. 

  .. �ستشعر

ك تتذوق 
ّ
لك��ا تخنقك ..!!  ..مع�ى ا�حياة الهانئة   عل

   تجعل بينك و��ن الفرح مساحة من التشتت !!

 وتالمس السرا  ..

  

هل تقبلني ٔأن �كونني يل يف السامء غمية،  "

 وحبدود الشمس سكىن، 

 " وعند البحر شاطئ؟؟

 

  ..عندما يت�دُث ا�مع

�سرق منك جواز مرورك ل�حياة .. 

كأنك لم �عشها .. 

 فقط �عيش ملا �سمى بدمع ..!! 
ً
يوما
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رى و�عد غد ومرات 
ٌ
وتظل تحسب وتحسب كم قطرة سقطت اليوم يا ت

  ما ترسب ..!إلزالة ومرات وهل �� �افية 

  

  

  ..عندما يت�دُث ا�مع

 " ذلك الدمع " تحاول أنت تبحث عن حياة عن  
ً
 أصدق حديةا

ً
لم أر منه يوما

عيش وسط محيطك ..  

"بطعم ولون ورائحة" .. 

و�ستفيق بال ذلك �له ..!! 

لك��ا وحدها تخ��ك .. 

 �� الوقت املناسب بما غا  عن خاطرك ..!!

 علك تجد �عد سقوطها راحه ..!!

  

  .. ا�معو�ده
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 �ستطيع ا�سان قهر اخر ..بما عنده من قوة وسلطان  

 لكن قطرة واحدة من دمٍع ..تكفي إلذابة جبال من ج��وت ذلك ا�سان 

  ..وحده الدمع �ستطيع ذلك  

*** 
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"لن ٔأ�ساكِ " 

 قبل أن أقنل وداعا ..

 أم�اا ا�جنيلة بوس  ر�اا ..

 م  الذكا  النفية ال مجف ..
َ
 سأظل منبنعا

 إكهدي أ�� أحبك ..

 و�اٍق ع�� عهدك ..

 ...  أبداأ�ساِك ل  و

 ..أتذكاك حيانا أر  اكياء ا�جنيلة 

 فت��اقص�ن �� عي�ّ� �الشنعة �� �سنة الليل ..

 أتذكاك  ..

 الاائع .. البوا الصا�� ��

 .. �� الليلة ال�حا�ة 

 الا�يعية..�� الزهاة 

   و�� �ل ليلة ..�� �ل منم
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 !. ..غسق �� �ل و، فجا�� �ل 

 .. حيانا أ�حك و.. أسأتذكاك حيانا أب�� 

 ..  �� صنرة �ل إ�سان أحبهأكاهدك

 ..�� صنرة �ل اطرال بجنالهم و�ااء�ام

 ..  قل�� باألمل�شعاسأتذكاك حيانا 

 ..  المموس حيانا  أو

 أو مرسنه اليأس ..

 . . سأتذكاك عاد �ل دمعة

 .. عاد �ل سرا

 ..عاد �ل غياب

 .. عاد �ل وحشة

 ..عاد �ل �جاةو 

 . .سأتذكاك عاد �ل ابتسامة

 ..عاد �ل عندة مسافا 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

97 
 

 ..عاد �ل فاح 

  !!سأتذكاك �� �ل �حظة

 ول  أ�ساِك أبدا ..

 

*** 

 

 

 ".سالم �ىل ا��ن يذوبون عشقا، ويتالشون يف مصت"
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 !! وٕاين ٔأوا�ه نفيس حببك .. فآٔضعف ٔأكرث"

 ".. ؤأصغر ٔأكرث
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"بالدي �دثيين" 

 

  

 

 ..حدثي�� ما بالدي

 .. ع  سااب إسنه فجا جدمد

 .. ع  �اار ليس مأ��

 .. ع  وليد مات أو كيخ ركيد

  حدثي�� ال تبا�� بصاا��،

 .. كيف ملهب سنط �جانك أجساد العبيد

 هل �عا�� ا�حامل وجعا .. ح�ن مبواها ا�حاس؟؟

 هل أصبي� با�خاس؟

 أخ��م�� كيف تدف  أكالء ا�جثث؟

 كيف تواق .. كيف تدهسها الاعال
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 أم ليس �� حق السؤال؟

 أو ليس �� في�� وط ؟

 .. حدثي�� كيف �شاب العصرنر م  فم ا�حنم

 !!.. كيف أن الصوا من�ل �ل منم ملتوط الامم

 هل تولبت امنر؟؟

 .. وذلك الراه الذي عم الصدور 

 هل هااك حوا م  أمل؟؟

 هل تااه �عند منما ذلك اندعن أمل؟؟

 .. حدثي�� إ�� ماصت لصنتك انبونح

 .. �� ميدان قتل

 .. أنا ما كا�ت منما ما بالدي وارتن�ت

 .. �ل أخ .. �ل حب أو صدمق قد رحل

 .. حدثي�� ع  ر�نعك كيف �جا�اا القينر 

 .. كيف أن ا�حزن غقى �ل ألنان الزهنر 

 خ��م�� ما العنل؟

 هل هااك حوا م  أمل ؟؟

 .. غ��� طافك ما بالدي كيف كئي�
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 .. ص�� آذا�� وعو�� إن أرد��

  .. إن رأمي� قت�� مجدي .. فأقتلي��

 .صار فياا الوتل حل

 .. حاري القاغنت أك��

 ..  ل  مأ�� منما ذلك اندعن أمل

 

*** 
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"و�ىل قيد إالنتظار، 

 ٔأ�رقب �لام س�يو� قرسا .. 

  رمغ ٔأنف اليآٔس ..!! "
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 "حب ٔأسفل أ�سقف الرمادية"

 

اقتوم غاور وحد�اا، وأ�جنها صنتا غا�با، وجعلها متورزة لدق عاوه �اااوة 

م  غض�اا انربنت ماذ ال�حظة الي� �ارم ف�اا عل�اا لن أتي  لها ذلك. إ�اا 

البدامة، لر  بخرته وظافه استوا بول�اا رغنا ع�اا. �� الي� لم �ع�ى با�حب 

أبدا، ولم تلق له باال .. بل و�انت ��خا م  حنواوات �� مثل عناها بزعنها 

�سربنن الليل ودقا م  انول �سبب أحدهم.  

عبث ..  

عبث ..  

 .. عبث

ان لم �عد عبثا، بل صار و�جا مواق الولب �عذو�ة، و�نتص الااحة م  

 .جسدها و�خلرها السهاد



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

104 
 

عشوها للامادي لم مجعلها تاواز أبدا أل�حاب الولنب البيضاء “اغبياء” كنا 

تظ ، وال أل�حاب الولنب الداكاة البغيضنن جدا.  

�جزت ع  صده �شيى طاق النقاحة الي� �عامل �اا أمثاله م  انتوذلو�ن، 

 .واللقف الذي لم �عتده مقلوا حيى مأست ماه

و�� ال�حظة الي� أوكك ف�اا هن أن م��ك طا  ا�حبل .. 

 أمسرته �� ب�لتا مد�اا …  

 .وجذبت

 

*** 
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"ٕا�تسيين كقهوٍة ُمرٍة،  

يف صباحٍ شديد الربودة .. 

 لتعلمي �يف هو طعم ا�فء" 

 

تعودت ٔأن ٔأصرب �ني تغادرين ٔأمنيايت ؤأ�اليم و�ر�ل،  

تعودت ٔأن ٔأحتمل �ني تضيق يب ا�نيا س�بال.  

 .. تعودت ٔأن ٔأ�لص يف وجعي ؤأقف يف و�ه جعزي ؤأرصخ
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 "هزمية"

 

 أزره:نعت عيااها وأوكرت أن تريض فلم تلبث أن تناسرت وقالت �شد م  

 ” “أنا قن�ة ال تولق ع��ّ 

، ه ع�� حنله حزن عيا�اا. لم توَن قدماهغادر قبل أن �غتالي أن ههرذا أرادت

 �علق بقا  ثن�اا كقرل ه وتذهب ولر ه وهنت لت��كهوكأ�انا غاصتا �� قلب

متنسل ..  

 
ً
  ..ل  تضي�� ثانية

*** 

، وكأنه خجل م  أن تااه وقد هزمه 
ً
. الغيابرحل ليال

 غادرها وحيدا كنا أتاها وحيدا، تناما �� �ل ���ء عدا أنه أخذ �ل ما �ان 

 .مبو�اا ع�� قيد ا�حياة

  مضت س�نني و..�ام
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 .:ستعيد ما قالتي وهنلم كتات فراي �حظات هأغنضت عياا

  .!ناذا تأخات �ل هذا النقت.

*** 

 �سعة أعنام وأنا أنتظاك، لم مااود�� غ�� حلم دوما مزورو�� آراك فيه تأ�� 

ولراه ال متووق. مللت م  انتظار، وضعرت م  الترر�� .. ووه  جسدي م  

كدة الشنق . �سعة أعنام وأنا أفتش ع  خيبة ركات واستوات برؤادي ح�ن 

رحلت.  

�سعة أعنام وأنا أبوث �� ثااما الذاكاة ع  تذكاة كات قد ققع�اا وققعت 

آما�� معها وأنت ع�� أهبة الاحيل. 

  ناذا لم أمزقها ح�ن ع��ت عل�اا صدفة ت��ز م  جيب معقرك تا�د انزالق

 ..!! ؟

؟؟  .. أ�انت �شعا ��

  .. !! أتااها �انت تا�د ماك البواء كنا أر�د

  .. حيى التذكاة أبت أن ترارق��

 ..  ولراك فعلت
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*** 

لم أرد أن أماعك وأنت الذي قل�اا صا�وة “ ا�حب الذي موتله الزواج ليس 

 .”أهال لاا

 .ماذا كات سأفعل وانا أراك تاتب ل�ل ���ء وأنا خارج حساباتك

 .. الينم وقد عدت .. أطاح عليك نرس السؤال

 

حيى ان ال منرا�� أن أجيبك.   -  

.  .الزلت ال أعا 

 لم أعا  غ�� ا�خن  الذي مقارد�� هاا �� وط��. 

 خشيت أن �ازم�� اننت بك، 

 وأنا الذي طانا غلبته رغم �جزي وقلة حيلي�. خشيت أن تننت النسنة الي� 

تنط  بداخ�� حب العندة. 

 . أردتك أن �عي��� �� سرياة، وأن �عانو� النسيان

*** 

�انت توبه جدا لدرجة الراه، "
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  . فاو  ال نراه إال عادما نوب جدا

 .. ونتعلق جدا

كاهته ل�حد الذي �انت تا�د عااقا مدف  قل�اا ب�ن ضلنعه و�ضا�ه بنبضاته 

 ".. حيى الن� 

 

الليل قاتل � س�يديت .. "

 .. ٕانه �س�تبيح لك نزيف

 " وحاك� املايض املؤملة
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 فاصل
"ذات يوم، سيخبرك البريد أني سئمت، وانتظرت 
حتى النهاية، ولكنك لم تعد. سيخبرك بأني على 
وشك الرحيل إلى مدينة ال أثر فيها لقصائد عشق 

تشبهك. وال مراكب حنين تبحر بي إليك. 
سيخبرك بأني قد نسيتك، وتربعت على عرش 
 .النسيان دون أن ألمح في وميض الذاكرة طيفك

" .سيخبرك بأني ُبعثت إنسانا جديدا، ال يعرفك
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  "عتاب"

 

 قد ضوت بك ذرعا أ�� ما نرس أخ��ك

  ..عد اطيوك ب�ن جابات أضل��أولم 

  ..ولم �عد �ااأ �� عيش معك

 قد بوثت ع  مخاج و مرا فلم اجد وإ��

  نك تأب�ن دائناإال أحنلك بداخ�� أنا أ و أبتسم و حاولت ماارا ان

  ..عاقبت�� بألم أفظع   �لنا أرغنتك ع�� ذلك ل��هة ،وأ�� 

  ..و حزن أق��ى و أما م  ذي قبل

 
ً
  ..وهللا لن �ان �� أن أت��أ ماك لرعلت ذلك آنا

 ذذمتك أكد امذاء  .. و ع�� أفعالك ،ولن أ�� لست بنواسب عليك

  ..و تا�صت بك اناازل فأنزلك أسنءها

ولر  أنك مؤن��.. 
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و حزنك مضني��.. 

ور�� مؤاخذ�� بك. 

أمانرُس ... أقسنت علي�� با�جبار أن تاح�� أنا�� و ننا��. 

وان كات ماتظاة كيئا م  رحنة الدنيا، فليس للدنيا أمان أو احسان حيى 

تنتظاي . 

وان �ان لك م  امل ���ء، فلير  �له � وم  هللا. 

أعلم أن للدها صاوب... و �علن�ن أناا ضعا  الولنب. 

 

  ..با� ال تناري أمام� أك��ــ   

  فر�اا م  اناارة ما مرر� ليقبع ع�� �ل حلن و جنيل.

مذائ� بدف�� ا�� الترر�� والهم. إ�� إوال �عندي 

 . 
ً
وال �شا�� �� طا�� أرضا م  الم �لنا رأمت�� مبتسنا

ال تاف�� مدك عادما أهتم بأطاوحتك و أحتار ف�اا، فأغدو بال عول وال ماقق و 

 كشنقاء أسون�اا البالهة. 
ً
تتاو�ن أنت جانبا
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ال تلو� �� ا�� بوا الهننم دون كااع والطنق نجاة. 

ال �عاقبي�� ع�� ذنب ليس ذن��.. وقدر ماكتبته لار���. 

انتصاي �� ولن ناة.. 

ال ت�ن�� �الشنكة بولو�.. 

ال �عاملي�� كعدو، فلست أنا عدوك.. ولستأنا بنضنيك 

لست غ�� بائس ر�ع م  أى�ى اقدار.. 

وحار و أحتار..ولم �عد �شعا براق ب�ن ليل أو �اار 

كالهنا واحد.. فال الصب  مأ�� بجدمد، وال الليل �سناده منون انا��� انويت. 

سعادتك ليست بيدي.. و لست �سا كوائك وآالمك. 

فارحني�� ماحنك هللا..وال تز�دي أوجا�� 

 فيجاوح بالية. 
ً
 فنق رأس دامية، و نوبا

ً
كراك طاقا

ترتش�ن ع  الهم �� �ل مضغة �� قل��، وع  الم �� �ل ك�� م  جسدي.. و 

تنقظ�ن ا�جاوح الاائنة.. والهننم الاا�خة. 

ال أقنل �ستنتع�ن �عذا��، ولراك ال �سن�� �ااائ�. 
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هل اننت ما تنشدم ؟؟ 

فأنا ال أبيع اننت.. فال تجدي بالبوث عاه لدي. 

لن أعلم جنابا لك ألعقيتك.. ولر�� ال أعلم 

ال أعلم ميى سينت�� أنك ! 

أو كيف سينت�� أنك ؟ 

أو كيف ستو��� نوبك !! 

فلست أنا انع�� بذلك.. 

فرر� ع  ماازعي�.. و ساعدم�� 

و خذي بيدي... وال �شوي��.. 

 

 ر�اه ضاقت �� الدنيا

 
ً
فأجعل �� م  لدنك مخاجا

 

*** 



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

115 
 

" منا�اة"

  

 

 صارح نف�ىي..أ

 شياء كة��ة تحدث �� لم تكن لتصيب غ��ي أن أ  

 ف�ي قدري وانا عل��ا اص��

 لكن ، ما ��م فعال، هو �حظة وقوع البالء..

 تماما �الساخط ا�حانق الذي ال يرى امام عينيه من ك��ة الشرر 

 �� �حظ��ا فقط

 ثم ��دأ الروع

 و �سكن النفس

 و يخف �شنج ا�جسد

 .. لكن
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  ..�عد فوات اوان

 .وان الص�� ع�� البالء، و حل محله ا�حنق و ال�خط والغضبأفات 

 ضاع فضل الص��،

 .و علق �ي ذنب ال�خط و الغضب

  فحزنت، ..دركت ذلك أ

 و مرض ا�جسد و هزل 

 ..الدمع و �حبت العينان من 

 ما أر�ده ..سلكه ليعيد�ي ا�� وقت أسبيل هناك من ليت 

 ليت شعري، كيف �عود الزمن؟!

 فلتتأملي يانفس ، ولتحز�ي

 ..ن �شفع ل�ي هذا الم و ا�حزن ع�� ما اق��ف�ي من ذنو  أع�ىى 

  ..ذنبتأ ال تؤاخذ�ي بما  رّ ِ 

 و عامل�ي برحمة ا  شفيق ع�� ابن اثقلت جراحه ايام

 فسبقت شفقته به ، غضبه لبعده عنه، ولعصيانه له



جمال سليمان                                                                                     لٌَب " ـخْ ـمِ ـ"ال  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

117 
 

  إ��  فنظر  ،تاه الضعيف الهار  من العقا أر  عامل�ي بحلم حليم 

  ..تأوهاته و ب�ائه

  .. و �جزه و كر�ه

  .. فالمنه و رحمه

 ر  قد �جز لسا�ي عن البوح بما �� سر�ر�ي،

  .. الذنو حمل جسدي الذي مألتهو ثقلت قدماي  

 ،.. وانت �علم ما وراءها ر أي 

 �علم عن �ل ما تحمله من دعاء و رجاء ..

 ..... يا ر أ

 كن �� عونا
َ
 .. ُمعينا

  ..يا ر  
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 مت حبمد هللا ..
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