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الكتابة لها أصول دون أن نذّكر بها، 
ولكن الكتابة إلرسال الفاكس حتتاج 

إلى أن نذّكر بها وهي أن تكون بخط واضح 
ونتمنى أال تتجاوز مساحة فضائك 500 كلمة 

كي ال تتعدى الى فضاء اآلخرين

زينب  أبوسيدو
فضاؤكم

رأيكم يهمنا واألهم مساحة فضائكم في إبداء الرأي ما نتمناه أن                                  يكون خطكم واضحًا إن رغبتم في إرساله على الفاكس:
e-mail: fada2acom@alanba.com.kw 24831217 

في املعراج شرعت الصلوات اخلمس، شرعت في السماء 
لتكون معراجا يرقى بالناس كلما تدلت بهم ش����هوات النفس 

وأعراض الدنيا.
والصلوات التي شرعها اهلل غير الصلوات التي يؤديها اآلن 
كثير من الناس، وعالمة صدق الصالة ان تعصم صاحبها من 

الدنايا وان متنعه من البقاء عليها ان ألم بشيء منها.
فاذا كانت الصالة مع تكراره����ا ال ترفع صاحبها الى هذه 
الدرجة فهي صالة مردودة، فالصالة طهور كما جاء في السنة 
اال انها طهور لالنسان احلي، ان التطهير يزيل ما يعلق بالقلب 
احلي من غبار عارض واالعراض التي تلحق باملرء في احلياة 

فتصدئ قلبه كثيرة ومطهراتها اكثر.
وفي احلديث فتنة الرجل في اهله وماله وولده ونفس����ه 
وجاره يكفرها الصيام والصالة والصدقة واالمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.اما اصحاب القلوب امليتة فالصالة ال جتديهم 
فتي����ال وال يزالون كذلك حتى حتيا قلوبهم او يواريها الثرى. 
يقول رس����ول اهلل ژ: ملا دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجال 
جالسا تعرض عليه ارواح بني آدم فيقول لبعضها اذا عرضت 
عليه خبرا ويسر به يقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، 
ويقول لبعضها اذا عرضت عليه: اف ويعبس بوجهه ويقول: 
روح خبيثة خرجت من جسد خبيث، قلت من هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا ابوك آدم تعرض عليه ارواح ذريته، فاذا مرت به روح 
املؤمن منهم سر بها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب، 
واذا مرت به روح الكافر منهم انف منها وكرهها وساءه ذلك، 
وقال روح خبيثة خرجت من جس����د خبيث. ثم رأيت رجاال 
لهم مش����افر كمش����افر االبل في ايديهم قطع من نار كاالفهار 
)واالفهار جمع فهر وهو احلجر الذي ميأل الكف( يقذفونها في 
افواههم فتخرج من ادبارهم، فقلت من هؤالء يا جبريل؟ قال: 
هؤالء اكلة اموال اليتامى ظلما. ثم رأيت رجاال لهم بطون لم 
ار مثلها قط بسبيل آل فرعون ميرون عليها كاالبل الصهومة 
)اي العطاشى( حني يعرضون على النار يطفئونهم ال يقدرون 
على ان يتحولوا من مكانهم ذلك، قلت من هؤالء يا جبريل؟ قال: 
هؤالء اكلة الربا. ثم رأيت رجاال بني ايديهم حلم سمني طيب الى 
جنبه حلم غث مننت يأكلون من الغث املننت ويتركون السمني 
الطي����ب، قلت من هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء الذين يتركون 
ما احل اهلل لهم من النس����اء ويذهبون الى ما حرم اهلل منهن. 
ثم رأيت نس����اء معلقات بأثدائهن فقلت من هؤالء يا جبريل؟ 
قال: ه����ؤالء الالتي ادخلن على الرجال من ليس من اوالدهن، 
ثم أصعدني الى السماء الثانية فاذا فيها ابنا اخلالة عيسى بن 

مرمي ويحيى بن زكريا.
ثم أصعدني الى الس����ماء الثالثة ف����اذا فيها رجل صورته 
كص����ورة القمر ليلة البدر، قلت من ه����ذا يا جبريل؟ قال: هذا 

اخوك يوسف بن يعقوب.
ثم اصعدني الى الس����ماء اخلامس����ة فاذا فيها كهل ابيض 

الرأس واللحية لم ار كهال اجمل منه، قلت من هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا احملبب في قومه هارون بن عمران.

ثم اصعدني الى السماء السادس����ة فاذا فيها رجل طويل 
اقنى كأنه من رجال ش����نؤه، فقلت له من هذا يا جبريل؟ قال: 

هذا اخوك موسى بن عمران.
ثم اصعدني الى السماء السابعة فاذا فيها كهل جالس على 
كرسي الى باب البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك 
ال يرجعون فيه الى يوم القيامة لم ار رجال اشبه بصاحبكم وال 
صاحبكم اشبه به منه، قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا ابوك 
ابراهيم. ثم دخلت اجلنة فرأيت فيها جارية لعساء )واللعساء 
هي التي يضرب لون ش����فتها الى السواد قليال( فسألتها من 
انت وقد اعجبتني ورأيتها، فقلت لزيد بن حارثة، فبش����ر بها 

رسول اهلل ژ زيد بن حارثة.
قال رسول اهلل ژ: فأقبلت راجعا، فلما مررت مبوسى بن 
عمران ونعم الصاحب كان لكم، س����ألني: كم فرض عليك من 
الصالة؟ فقلت: خمسني صالة كل يوم، فقال: ان الصالة ثقيلة 
وان امتك ضعيفة فارجع الى ربك فاسأله ان يخفف عنك وعن 
امتك، فرجعت فسألت ربي ان يخفف عني وعن امتي فوضع 
عني عشرا ثم انصرفت، فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، 
فرجعت فس����ألت ربي فوضع عني عشرا، ثم لم يزل يقول لي 
مثل ذلك كلما رجعت اليه قال فارجع فاسأل حتى انتهيت الى 
ان وض����ع ذلك عني اال خمس صل����وات في كل يوم وليلة، ثم 
رجعت الى موس����ى فقال لي مث����ل ذلك فقلت: قد راجعت ربي 
وسألته حتى استحييت منه، فما انا بفاعل؟ فمن أداهن منكم 
اميانا بهن واحتسابا لهن كان له اجر خمسني صالة مكتوبة. 
فلما كانت صبيحة هذه الليلة املشهودة حدث رسول اهلل ژ 
الناس مبا مت له وما شهد من آيات ربه الكبرى. والذين كذبوا 
ان يقع وحي على االرض اتراهم يصدقون به في السماء، لقد 
طاروا يجمع بعضهم بعضا لس����ماع ما حدث ليزدادوا انكارا 
لرسالة السماء وحتداه بعضهم ان يصف بيت املقدس. ومن 
القبائل التي اتاها الرسول ژ ودعاها الى اهلل دأبت االستجابة 
له فزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضير 
وكلب واحلضارمة وبنو عامر بن صعصعة. وما وجد في هؤالء 
قلبا مفتوحا وال صدرا مشروحا بل كان الراحلون واملقيمون 

يتواصون بالبعد عنه ويشيرون اليه باالصابع.
وكان الرجل يأتي م����ن اآلفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه 

الوصية: احذر غالم قريش ال يفتنك.
ومع ذلك، فإن رسول اهلل ژ في هذا اجلو املقبض لم يخامر 
اليأس قلبه، واستمر مثابرا في جهاد الدعوة حتى أذن احلق 
اخيرا بالفرج فقيض اهلل لالسالم من استنقذه من البيئة التي 
صادرته وبدأ التحول على ايدي الوفود القادمة من يثرب الى 

مكة في موسم احلج.

محمد أحمد

في ذاك املستشفى الذي تتحرك إليه خطواتي سريعة 
متثاقلة ترقد على سرير أبيض نظيف بهي ولكنه مزعج 
جدا لنفسي وراحة بالي ترقد صغيرتي ذات السبع سنوات، 
صغيرتي ذات الشعر األسود املنسدل كاحلرير على كتفيها 
الصافي وتلك  العس����لي  اللون  الصغيرين والعينني ذات 
البشرة النضرة بياضا تخللها خدان أحمران وأنف كالسيف 
أظهر  حزينا  عليها  دخلت  في حجمه،  واإلصبع  حده  في 
فلما  العينني  إال  أملك من حواس  م����ا  الفرحة في كل  لها 
رأت محيا أبيها صرخت صغيرتي ذات اللسان اللدغ: أبتي 
واليدين  والعينني  الوجنتني  أقبل هاتني  حبيبي فانكببت 
الضحك،  في  فأخذت  على صغيرتي،  الولهان  كالعاش����ق 
تكف عن  متى  أبتي  قائلة:  القلوب  ينعش  ضحك طفولي 
تقبيلي أبتي، قلت: صغيرتي واهلل وددت أن أقضي بقية 
عم����ري أقبل حبيبتي الصغيرة قال����ت: أبتي إني أخجل 
من تقبيل����ك لي وخاصة إن كان أحد من )الناث( حولي 
لس����انها  في  اللدغة  تلك  من  اضحك  كنت  وكم  فضحكت 
مل����ا تضفي عليها من طفولة وب����راءة وجمال نظرت إلي 
صغيرتي قائلة: أبتي، صغيرتي ماذا؟ أبتي تواترت لدي 
وفّي )أثئل����ة( عندما غبت عني فأحب أن أطرحها عليك: 
أبتي.........  آذان مصغي����ة  لك  تفضل����ي صغيرتي فكلي 
صغيرتي....... متى االنثان يكون في ثعادة؟ قلت: عندما 
يكون قلبه خاليا من هم الدنيا ومش����اغلها قالت: وكيف 
يك����ون ذلك؟ قلت: ال يكون أب����دا، فالدنيا همها أكبر من 
أع����ز حبيب لي؟ ترقرقت  يا  قالت: وما احلل  س����عادتها 
البلوى،  على  الصبر  فقلت:  قولها،  من  عيني  في  الدموع 
وسؤال ربنا املولى فقالت بكل لهفة وعفوية أبتي، أبتي، 
أبت����ي، ماذا يا صغيرتي، ما األمر يا حبيبة أبيك ومهجة 

أبتاه؟  يا  الرجال  يبكي  قالت: هل  فؤاده؟ 
استغربت سؤالها، وصمت مني اللسان حلظات، وكأن 
نفسي أوجست شيئا فقلت: صغيرتي ما دعاك لهذا السؤال؟ 
قالت: ال ش����يء أبتي، ولكنه ث����ؤال ورد في ذهني فجأة 
وأريد اإلجابة عليه إذا ثمحت. قلت: لك هذا يا صغيرتي، 
أبتاه؟ قلت:  النثاء  الرجال احيانا قالت: كبكاء  نعم يبكي 

النساء........... أقصد  فالنثاء  ال، 
ضحكت صغيرتي بقوة حتى كاد قلبي يقف خوفا عليها، 
ضحك����ت صغيرتي على أبيها عندما أخطأ فأخذت تقول 
وه����ي تقهقه أبتي لقد أثبحت مثلي، تأكل حروف الكالم 
فضحك����ت من قولها، فبادرت تقول أكمل أبتي قلت: أها، 
فالنسوة  كالنساء  الرجال ولكن ليس  حاضر، نعم يبكي 
في طبعهن احلنو واحلنان، يثير قلبها احلاني أي موقف 
إذن  قالت:  أو في أحد تعرفه  لم يكن هذا فيها  مؤثر وإن 
متى يبك����ي الرجال؟ قلت: يا حبيبتي، يبكي الرجال في 
مواقف شديدة وخاصة عندما يعجزون عن التصرف فيها 
متى  قالت:  ذاك  أو  األمر  هذا  في  لديهم حيلة  تكون  ال  أو 
أرى دمع����ة الرجل أبتاه؟ قل����ت: ترينها يا صغيرتي في 
صرخة مقهور، ونار الغيور، وعند فقد العزيز، وفي جنب 
لبعض الرجال عندما يكون للرصاص أزيز قالت: أبتي، ما 
تقثد بالعزيز؟ قلت: عندما يفقد الرجل أحب ما في الكون 
لفؤاده قالت: هل بكيت أمي يا أبتاه؟ )بنيتي يتيمة، فقد 
أتزوج  األولى من عمرها ولم  السنة  في  أمها وهي  فقدت 
خوفا على بنيتي الصغيرة من الضيم والظلم المرأة األب 
وسؤال تلك الصغيرة فاجأني وبعد صمت طويل وترنح 
ف����ؤادي للذكريات وعيون صغيرتي ترقب اإلجابة مني( 
ماما،  الرضيع على  كالطفل  بكيت  يا حبيبتي،  نعم  قلت: 
بكيت كثيرا حتى أحسست أني سأموت من احلزن قالت: 
أبتي قلت: قول����ي يا أعظم ما في حياتي وأمنيتي قالت: 
أبتي، أرجوك يا أبتي قلت: ما األمر يا غاليتي قالت: أبتي، 
إن فقدتني في يوم من األيام فال تبكي يا أبتي صدمت، بل 
الى حضني  البرق حملتها من سريرها  صعقت وبسرعة 
صارخا لم تقولني ذلك بنيتي؟ هل تشعرين بشيء؟ هل 
يؤملك أمر ما؟ قالت وابتسامة ترتسم على وجهها املزخرف 
بجواهر احلب واحلنان والبراءة كم أحبك يا أبتي عندما 
تهتم بي بجنون وأخذت االبتس����امة في االتساع ورددت 
قائلة ال تخف يا أبي. فو اهلل ما بي شيء غير حب أملكه 
أبتي  أبتاه قلت: لم قلت ما قلت؟ قالت:  يا  ويتملكني لك 
إني أثمع ممن حولي من أعمام وأخوال وأثحاب يقولون 
أن  فأحببت  لذو هيبة ورجولة في شكله وفعله  أباك  إن 
يك����ون أبتي كما هو مهابا كما تعود الناث منه ذلك، فال 
تهتز ثورته الرائعة عند الناث قلت: صغيرتي، لقد واهلل 
أال  أبتي عدني  قالت:  كثيرا  بكلمتك وقد خف����ت  قتلتيني 
أبتاه عدني  يا  أبتاه  فقالت:  أبتي صمت حلظات  يا  تبكي 
أرجوك، قل لي أنك لن تبكي إن فقدتني أرجوك قلها فقلت: 
أبتي  عدني  قالت:  ما حتبني صغيرتي  س����أفعل  عليك  ال 
قلت:  أبتاه  عدني  أبتاه  قالت:  إن شاء اهلل حبيبتي  قلت: 
أخرى  مرة  الكالم  لهذا  تع����ودي  ال  ولكن  بنيتي  يا  أعدك 
أريد قوله فهل  إال شيئا  أتكلم مرة أخرى  أال  أعدك  قالت: 
تثمح ملن دللتها ودلعتها أن تقوله قلت: قولي ما تشائني 
قال����ت: أبتي. إني أرى أمي أمامي، تن����ادي قائلة )تعالي 
ي����ا صغيرتي( أبتي، ما أجمل أمي وما أحالها، أبتي أمي 
تلك  ماما،  أريد  أبتي  ماما..  أري����د  أبتي  أبتي،  يا  تدعوني 
أتركك  لن  ال،  ال،  ماااااااااااااماااااااا، صرخ�����ت:  ماما،  ماما، 
ال  ال..  بنيتي  ال  أبيك،  تتركي  ال  يا صغيرتي،  ال  تذهبني، 
يا حبيبتي ال، أرجوك، يا رب يا اهلل بنيتي. يا رب ليس 
لي غيرها يا رب أرجوك يا حبيبي، قالت: أبتي وعدتن����ي 
أال تبكي أبتاااااااااااه كم أحبك يا أبي، أبتااااااااااه كم أحبك 
يا أبي، صمتت بنيتي عن احلديث فجأة، ولكنها مبتسمة 
فهززتها أصرخ: صغيرتي، صغيرتي، أرجوك يا صغيرتي 
ماتت  ماتت صغيرتي،  بنيتي،  مات����ت  يا ويلي،  آآآآآآآآآآه، 
ويتمتني  اليتيمة  مات�����ت  اليتيم����ة  ماتت  حبيبتي...... 
أنك س�����وف متوتني  أعلم من مرضك اخلبيث  آآآآآآآآآه... 
من  الدموع  فانهمرت  يا صغيرتي،  آآآآآه  اآلن  ليس  ولكن 
انهماره�����ا ومسحها  نتساب���ق على  وأنا وعيني  عيني، 
األبيض  ألني وعدت صغيرتي، فوقعت دمعة على خدها 
الشفاف البريء فمسحت الدمعة وقلت لبنيتي الصغيرة: 

أستطيع وقف دموعي.  سامحيني صغيرتي، ال 
اجلوه����رة  تل��ك  فأخذت  حبيبت�����ي  س����امحين�����ي 
ولكن  بغزارة،  تنهمر  ودموع����ي  حضني  الى  الثمين�����ة 
بال صوت أقول في نفس����ي: »هنا يبكي الرجال«، هنا يا 
صغيرتي هنا، يا حبيبتي يبكي الرجال، العتاة.. القاسية 

الرجال.. يبكي  أشباه اجلبال، هنا  قلوبهم 
 وداعا يا صغيرتي، وداع���ا يا صغيرتي، وداع�����ا الى 
األبد وداعا يا صغيرة أبيها، وداع�����ا يا مهجة حانيها، وداعا 
ي����ا ثمرة لم أجنيها، وداعا، وداع�������ا يا براءة الطفولة، 
وداعا يا سؤالي وحلوله، وداعا يا نسبي وأصوله، وداعا.

سأفتقد تل�ك البسمات واجلدائ�����ل الصغيرة الناعم�����������ات 
يودع،  مودع  وداع  وداعا  وداعا  لثاءات  وحروف حتولت 
فيها  وداع���ا صرخ������ة  للم�����وت جت����رع  من  يا  وداعا 
أسم�����ع وداعا وداعا يا أجمل يتيمة يا أغنى وأغلى قيمة 
يا نظ������ر العني ودمي����������ة وداعا.. قصة أهديه����������ا الى 
تلك اليتيم�����ه التي فقدت حياتها بابتسامة، فأفقدتن������ي 

يا صغيرت��ى. ابتسامة وداعا  كل 

أبوعمر

السكني ترتفع من يدي مرات 
عديدة ومتتالية، متزق جسدك 
وتقطعه إرب����ا، في وعاء كبير 
أضع أجزاءك وأغمرها مباء مغلي 
وبكثير من امللح وأضعها فوق 
الغليان يزيد وشهوتي  النار، 
لتناول اللحم اململح تزيد، اللحم 
يتحول إلى اللون األسود بشكل 
تدريجي، الرائحة النتنة تنتشر 
في البيت، يبدو أن امللح واملاء 
املغلي لم يتمكنا من الوصول إلى 
الدرجة املطلوبة من التنظيف 
والتعقيم وها أنا أقوم بتغيير 
املاء وزي����ادة امللح ولكن دون 
إال أن ش����هوتي مازالت  فائدة 
تزداد وجوعي يتعاظم. عظامك 
أجمعها وأضعها في الثالجة كي 
أقدمه����ا كل يوم طازجة لكلبي 
الوفي رغم أنه يرفضها دائما. 
في حوض احلمام أخلط دماءك 
بامل����اء، أخلع مالبس����ي، أرمي 
بنفسي داخل احلوض، جسدي 
األبيض يتخضب بدمائك، اللون 
الوردي يفور فوق نصاعة ونقاء 
بياضي، يغسل أخطائي، يغسلك 
من جس����دي ودمي، أنهض من 
حوض احلمام طاهرة نقية تاركة 
كل ما علق بي منك يستقر في 
القعر ليرحل فيما بعد مع املياه 

القذرة إلى عالم املجاري. 
هذا هو حلم����ي وأنا أنتظر 
قدومك كل ليلة، هذا هو حلمي 
قبل أن تص����ل بقليل مع عدد 
من الزبائن وقبل أن تشاركني 
فراشي وأهمس في أذنك: أحبك 
كثيرا.. فال أسمع ردا سوى لهاث 
أنفاس����ك وال أرى سوى لعاب 
يسيل من لسانك املتدلي خارج 
فمك وأتذكر كلبي الوفي وأضحك 
ح����ني أتذكر نف����وره منك. في 
املاضي قلت لي انك ستخلصني 
من الفقر، ستحميني من اخلوف 
واجلوع، ستعوضني فقداني 
ألهلي، ستكون لي وسننسى 
الدنيا مع����ا.. صدقتك، صدقت 
الرجل ال����ذي كنت أضمه وأنا 
مغمضة العينني، وذات ليلة قلت 
انك ستجعلني أشعر بأنوثتي 
وفي نفس الليلة ضاعت أنوثتي 
وضاع رجلي ولم يبق لدي سوى 
حيوان مفترس كل ليلة يشوه 
جزءا مني، م����ع ذلك صدقتك 
وانتظرتك، ع����دت وقلت انني 
صغيرة وال أفهم احلياة وحتى 
اآلن لم أكتشف أنوثتي احلقيقية 
وفي نفس الليلة وضعت مبلغا 
من املال على الطاولة بالقرب من 

بأن حتتفظ بنق���ودي، أخذت 
النقود رغما عني وصرخت في 
وجهي: أنا من أحضرت الزبائن 
في الليلة التالية لم تأت، ولم 
يأت أي زبون ومنت جائعة، في 
الصباح بحثت عن عمل، وجدت 
عم���ال، صاحب العم���ل زبون 
جائ���ع ألنوثتي الضائعة وأنا 
جائعة جدا، معدتي تنس���يني 
كل شيء باستثناء اجلوع. في 
الليل ج���اء زبوني اجلديد، لم 
أشعر أنني آثمة فأنا أعمل كي 
التي  أعيش مشاعري املتبلدة 
تبحث ع���ن أنوثتي الضائعة 
مازالت باردة تعيش حالة من 
االعتيادية والالمباالة والالإدراك 
أحيانا. بعد ليال طويلة زرتني 
مع عدد من الزبائن، اتفقنا على 
نس���بة لك مقابل كل رأس. في 
تلك الليلة عادت تس���اؤالتي: 
ترى ما األنوثة؟ هل هي شيء 
سكن جسدي في طقوس غريبة 
غامض���ة؟ هل ه���ي عمل آلي 
اخترعه عالم مجنون ومهووس 
بالبح���ث عن األنوثة؟ هل هي 
إبداع فنان ف���ي مالمح متثال 

سريري وأنا مازلت أصدقك في 
رحلة البحث عن أنوثتي التائهة، 
التالية زرتني مع  الليلة  وفي 
الطاولة  املبلغ على  أصدقائك، 
تضاعف كثيرا، في الليلة التي 
تلت هذه الليلة اختفى املبلغ فأنا 
مازلت صغيرة وال أعرف كيف 
أحتفظ بالنقود لوقت احلاجة، 

هذا ما قلته لي.. 
وتوالت الليالي وأنا ال أفهم 
شيئا، وتوالت الليالي وأنا أبحث 
عن أنوثتي الضائعة بني مئات 
م���ن اجلثث املتس���اقطة فوق 
جسدي بني مئات من العوالق 
وهي متتص دمي على سريري 
األبيض امللطخ بك.. كنت كلما 
قابلتك أتساءل: ما احلب؟ هل هو 
حاجتي امللحة للبكاء حينما أراك 
أو أكلمك؟ هل هو حالة احلزن 
الشديدة التي تصيبني فأمتنى 
أن أدمر نفسي قبل أن أضمك إلى 
صدري وأبكي طويال على صدرك 
وأنا أبحث عن شعور باألمان 
وعن مكان خاص بي يتسع لكل 
آالمي. ذات ليلة ش���عرت أنني 
أصبحت كبيرة، لم أسمح لك 

نحتته يداه؟ املشكلة أنني حتى 
اآلن لم أصل إلى أي شيء ولم 
أشعر بأنوثتي وجسدي.. بعد 
قليل سوف تصل، ليلة البارحة 
وعدتني بزبائن يدفعون كثيرا 
ال أعرف مل���اذا تذكرت كلماتك 
عندما تعرفت عليك، كنت دائما 
تقول: أنت طفلتي املدللة... لم 
حتاول أبدا إهانتي، لم حتطم 
كبريائي، لم متزق جسدي قطعة 
قطعة ولم تطفئ نضارة وجهي، 
فقط كنت تريد أن تساعدني في 
إيجاد أنوثتي، كم كنت مثاليا 

يا رجلي. 
بع���د قليل س���وف تصل، 
حلم���ي اليومي ع���اد يتراءى 
أمام عيني، سأقتلك، سأشرب 
من دمك، سأجتث قلبك من بني 
أضالعك وأمضغه نيئا وأبصقه 
لزناخته، سأقدم عظامك لكلبي 
الذي مازال يرفضها، وسأدخل 
احلمام ألستحم مبا تبقى من 
دمك، بعد قليل ستصل ومعك 

زبائن يدفعون كثيرا.

ملا كربجها

اليك اهدي القلب اوراقي
ال����روح ون����ور  واهدي����ك 

أحداقي
اليك ابعث حبي واشواقي

وابع����ث االنه����ار وهدي����ر 
السواقي

اه����دي كلم����ة كل  الي����ك 

العشاق
بش����وق ولهف����ة الوله����ان 

للتالقي
اهديك كلمة احبك

لتك����ون رمز ح����ب لك في 
اآلفاق

عاشق القمر

في كل ليلة تغضب يا حبيبي 
مني

توب����خ... تص����رخ... تهدد 
بانسحابك من حياتي

أتوسل إليك... أرمتي حتت 
قدميك

حبيبي أحبك... رفقا بي
سامحني... انس هفوتي... 

ارحم ضعفي
تتجاهل دموعي

تتعذر بأن اخلطأ ال يغتفر... 
وما ارتكبته ال يغفره بشر

اس����تمر في توس����التي... 
أواصل اعتذاري

تغف����ر لي هفوت����ي بعد ان 
متسح كبريائي مسحا

تعود لي بعدما تتلذذ بسيل 
دموعي.. ودماء جروحي

وفي كل مرة تتكرر الفعلة
تغضب... تهدد... ثم تقذف 

بي في سلة املهمالت
أنا شريكة عمرك... أنا مشوار 

العمر كله
أنا حلو أيامك... أنا من ذاق 

مر زمانك
ترمي بي في مهب الريح؟

تشطب اس����مي من سجل 
أيامك

وإلى متى سأحتمل؟
وإلى متى سأظل حتت تهديد 

رحيلك؟
اليوم راحلة أنا عنك

بع����د أن فاض صب����ري... 
وجفت ينابيع حبي

ومات����ت زهرة ش����وقك في 
قلبي

سأسافر... وأترك أرضك
سأنسى حبك

فمن يحب يا سيدي يغفر
من يحب انسان قبل ان يكون 

عاشقا وحبيبا
واإلنسان يا سيدي ذو قلب 
كبير... يغف����ر... يحنو... 

وينسى
وأنت لألسف يا حبيبي لم 

تكن سوى سفاح
اغتصب قلبي

دمر مدينة حبي
أباد أشواقي

حطم معالم عشقي
خنق قلبي

أنساني معنى احلب
وحول جسدي الى أشالء

مجرد أشالء مبعثرة في كل 
مكان

صفاء

متى يبكي الرجل؟

حلم كل ليلةإليك

لم أعد أحتمل

في المعراج.. شرعت الصالة
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