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لكِك في كللِّ قصيیددةٍة ِحبرُرهھھھا 

وونساؤؤهھھھا 

ووأأططفالهُھا... 

اِامررأأةةٌ منن ددوونِن آآِخررةة 

أأممٌّ ال تنتهھي 



نَفَْس 1 

حتى االنوومُم لمم يیقوَو على االسفرر. 

ثالثَث عشررةَة ساعة 

ُتسابقُق أأغنيیٌة ووكالما٬ً، 

ووأأصابُع تلعبب عالقٌة في َشعرِركك. 

ووااألررقق.... 

كأسٌس منن االقهھووةِة 

ووِفنجانٌن منن االعررقق... 

يیتصبَّبُب على جبيینِن َمنامم. 



َنَفسْس 2 

أأغنيیتي ووشمٌم على وِوساددِتكك 

عندد أأذُُذِنكِك االيُیسررىى٬، 

اِاسمعيیهھا حتى االُثمالة 

حتى االصباحِح االذذيي يیررفضُض أأنن يیأتي. 

أأُنظظرريي إإليَّ ُمغمَضَة االعيینيینِن 

وواابتسمي ددااخلل ددااِخلكك. 



َنَفسْس 3 

ووااستفاقتت.... 

في كللِّ بؤؤبؤٍؤ منن عيینيیهھا 

تلمُع حكايیة٬، 

الَمْستُت لساَنهھا بأنفاسي 

ووررسمتُت خرراائطَط على ُعُنِقهھا 

بشفتّي 

ووقبَّلتُت كللَّ ُجززٍء ال يیررىى االضووَء منهھا... 

بَح ووأأََبتت أأنن تستفيیقق.  خاَنتِت االصُّ

أأنامتني معهھا حتى االفجرِر االثاني٬، وواالثالثِث٬، 

وواالرراابع... 



َنَفسْس 4 

أأررااكَك في االصباحِح... قالتت 

ووهھھھي ال تعررفُف أأّنني َمَحووتُت االنوومَم كي ال أأَنتظظرر. 

أأررااكَك في االصباحِح... قالتت 

ووهھھھي ال تعررفُف أأنّن صباحَي أأضحى االليیلَل بأكملهِھ. 

أأررااكَك في االصباحِح... قالتت 

ووهھھھي ال تعررفُف أأننَّ حررااررةَة جسدِدهھھھا االعارريي 

شمسُس ظُظهھرٍر حاررقة. 

أأررااكَك في االصباحِح... قالتت 

ووهھھھي ال تعررفُف أأنني أأددمنتُت صباَحهھا ووظُظهھرَرهھھھا 

وومساَءهھھھا. 

أأررااكَك في االصباحِح... قالتت  



ووهھھھي ال تعررفف أأنهھا تأُكلُل بعضَض ااألحررفِف عنددما 

تنتشي 

يَیختلطِط أأنيیُنهھا بكلماِتهھا 

َفتنظُظمُم أأشيیاَءهھھھا 

قصائدَد على جسدديي. 



َنَفسْس 5 

يیا ليیتَت ِعشقَي يینتهھي 

يیا ليیتكِك يیا بيیررووتت 

جررحٌح مألَ االبحرَر ددماً 

ووغطّطى أأسططحاً لِبيیووتْت 

يیا ليیتكِك أأّمي ووأأبي 

ووأأططرراافي 

ووكللُّ ضووِء ررصيیفٍف 

يیا ليیتكِك يیدداايَي 

ووأأرردداافي٬، 

يیا ليیتكِك كللُّ لحظظٍة بعدد كالمي 

يیا ليیتكِك سكووتت... 



تمنيیتُت مووَتنا 

وونووَمنا 

ووكتابَة ِشعرِرنا٬، 

ووااشتقتُت االى ِمصعدِدنا 

وومططعِمنا٬، 

اِاشتقتت حتى االى فقدداانِن أأملِنا ووأألِمنا٬، 

اِاشتقتت إإلى ما يیحلوو لكِك فيَّ 

عشقتُت حْمَلكِك مّني 

عشقتُت فيیكِك فّني. 

يیا اامررأأةَة االكوونن 

يیا اامررأأةًة تمرّر مرّرةًة ووااحددةة 

َتقضي عليیكَك.... 

ووتنقضي. 



َنَفسْس 6 

االغثيیانُن 

ِفقدداانُن أأملٍل بالحقيیقة٬، 

وواالحقيیقُة 

فُقدداانُن أأملٍل بالحبب٬، 

وواالحببُّ 

فُقدداانن أأملٍل بالباررحة٬، 

وواالباررحُة 

فقدداانُن أأملل بالَغدِد٬، 

وواالغدُد ليیسس إإّال غثيیاناً متووااصالً 

غثيیاناً كأنهھ االالغثيیانْن 



مقيیاسَس حيیاةٍة سعيیددةٍة 

هھھھّشة٬، 

تددميیررااً ُمبررمجا٬ً، 

ُمغالططة. 



َنَفسْس 7 

ال تنامُم إإّال مووتاً. 

اِامررأأةًة 

أأُماً 

أأُختاً 

حبيیبًة 

موومساً... 

حيّیًة عندد رربِّهھا ُتررززقق٬، 

عيیناً ال َتغِمضض 

صحووةَة حببٍّ على ظِظاللل فجرٍر 

شُة االووااُنهھا٬،  متووحِّ



مووحشُة  

خلفَف ستارَر ذذكوورريّیٍة 

ووقُضبانن. 

رر  قددررةًة ال ُتقددَّ

ووقوّوةًة ال َتقووىى 

وومادّدةَة مباررززةٍة 

بالغززلِل 

وواالجنسس. 

االمفتاحُح ررجلٌل مقططووعُع االيیدديینِن 

أأميیرٌر منن ووررقق٬، 

وواالسلططُة باسمٌة باززددررااٍء فووَقهُھ 

مذذيّیلٌة ِبتاِء االتأنيیثث. 



َنَفسْس 8 

تفعلُل ُمستحيیلَل ما لدديیهھا٬، 

ُتعيیدُد االذّذااكررةَة كللَّ يیوومٍم 

قُق االّنوومم٬،  ُتؤؤررِّ

تحَتفي ِنصفَف اابتسامٍة 

وونيیِّفف٬، 

فما َبَلَغتت منن ِسنِّيیهھا 

يیكفي 

ووهھھھي ال تكتفي. 

تررغبُب في االبحرِر 

ِغططاًء 

ووفي االسماِء قندديیالً عتيیقاً 



ووخماررااً 

ال يُیخفي منهھا نبعاً ررقيیقاً 

ووررجاالً. 

تفعلل ُمسَتحيیلَل ما لدديیهھا 

كي َتستفيیقَق بسيیططًة 

كابنِة االجيیرراانن. 



َنَفسْس 9 

وويیبددأأ ااأللمُم مجدّدددااً 

كأّنهھ عقارربُب ساعٍة ناشططة 

كأنهھ صحيیفٌة يیووميیة 

ووقهھووةةٌ صباحيیة٬، 

كأّنهھ أألفُف ليیلٍة ووليیلة 

ووأألفٌف أأخررىى. 

ؤٌؤ بعدد َسكررةٍة تارريیخيّیة  أألمٌم كأّنهھ تقبُّ

كأنهھ مماررسُة جنسٍس في حالِة غيیابب٬، 

أألمٌم ال ررببَّ لهھ 

ال سببَب ووال ُمسبِّبب 



كأنهھ ماررليینن موونرروو 

ووددااليیدداا٬، 

سعادد حسني 

ووخليیلل حاوويي 

دد.  كأنهھ االقططنُن مبتِسماً تحتت خيیززرراانِة ُمَنجِّ

إإنَّهھ هھھھذذاا ااأللمُم ُمجدّدددااً 

َخَبرٌر عاددييٌّ في صحيیفة. 



َنَفسْس 10 

هھھھنا يیبددأأُ ااأللمم٬، 

إإددررااكُك حببٍّ 

مُم٬،  ووأأططاللٌل ال ُتررمِّ

َتعَلقُق فووقق االّصحررااِء 

تنافسُس االمووتَت 

تشتممُّ لحظظًة معهھا 

ووتشُعرُر بألمٍم قاسٍس في االظظهھرر. 

نعمم.... لقدد كانتت تسمُع عظظامي. 



َنَفسْس 11 

وَوَترُركِك االعالقُِق بيینن ااآلالمم وواالَحنَجررةة 

يُیصدِدرُر هھھُھتافاتٍت مجهھوولة٬، 

فالفاتناتُت عالِقاتٌت أأيیضاً 

أأََلُمهُھننَّ ووهھھھمٌم منن حببٍّ 

ووأأنا يیائسُس االّصووتِت 

حالمِم. 

تشاُبكٌك بيینن أأووتارٍر ووهھھُھتافاتِت 

ووفاِتناتٍت عالِقاتٍت 

ووحناِجرر. 

ال وَوقتت للررؤؤيیِة 



بلل ووززنٌن ززاائدٌد فقطط٬، 

قصصٌص ووأأووهھھھامٌم تددوورُر 

ووُتدديیرُر االجلسَة بيیننا 

علَّنا َنفهھمُم شيیئا٬ً، 

نستأصلل االووترَر 

قبلل أأنن يُیصبَح 

شرريیانا. 



َنَفسْس 12  

حّباتُت االكررزِز عنددكِك 

لهھا ططعمٌم ُمختلفِف. 

ووحّباتٌت على جسدِدكِك 

كما ااألبيیضض 

يُیررتِّلُل ررحلَة صفاٍء ُمشاكسة. 

رُر  نقيٌّ فيیكِك االكررزُز االُمعططِّ

كما أأنتِت فيَّ 

... نقيّیة 



َنَفسْس 13 

نشيیدُد االمووتى يُیْحيیيینا 

يُیَغيّیرُر فيینا. 

أأبوواابُب ااآلتي ُمشرّرعٌة 

ووُمهھدّدددةةٌ 

وونحنُن فيیهھا حّباتٌت 

ررذذااذُذ ِنقاطط٬، 

ال قمَح يینَضُح فيینا ُخبززااً 

ال ُبررُعمَم يُیزْزهھھھرُر إإالّ شووكاً 

ُعقمٌم٬، 

يُینِبتُت في أأقصى حاالِتهھ  

أأووهھھھامم. 



َنَفسْس 14 

بيیررووتُت يیا نهھَج صالةٍة ُمغايیرٍر 

ررغمَم أأنفِف االُمررَسليینن٬، 

ووهھھھُمكِك مهھدُد االحقيیقِة 

ُحلمٌُم٬، 

في ززااوِويَیِتهِھ 

ملجأٌ للّتائهھيینن. 

يیا ليیتكِك ووااِضحٌة 

كبحرِركِك مالَِحٌة٬، 

يیا ليیتكِك نْبضٌض ُمسَتقررٌّ 

أأوو 

يیا ليیتكِك َتْختفيینن. 



َنَفسْس 15 

لحظظٌة هھھھي بدداايیُتنا 

َنحِملهُھا معنا كُكللِّ االبدداايیاتت 

ووهھھھي في االحقيیقة٬، 

نهھايیاتت. 



َنَفسْس 16 

سأعتِنقُق َهللا هھھِھدداايیًة دُدنيَیوويّیًة 

ال أأثووااباً سووددااَء 

ال ذذهھھھباً ُمرَرّصعاً 

ال ررسائلَل ال كُتباً 

ال ما ُكِتبَب لنا  

بلل ما كتبناههُ ألَنفُِسنا. 



َنَفسْس 17 

هھھھلل لي أأنن أأررااكِك يیووماً 

حّتى أأجعَلهھا شهھووررااً منن صيیامٍم 

حّتى أأجعلَل أأجررااسَس االكنائسِس 

تغارُر منن ددّقاتِت قلِبكك 

وواالدّدااعي يُیؤؤذّذنُن باسِمكك. 

أأعشقكُِك حددَّ االسماء 

أأصيیرُر ثدديیيیكِك حددِّ ااألُموومة. 

عندَدكِك 

االقهھووةةُ شهھووةة 

ووعبقُق اانتظظارٍر يُیضني ااأللمَم فيیبتِعدد.  



َنَفسْس 18 

عشرروونَن عاما٬ً، 

أأنا كما أأنا 

ووأأنتِت كما أأتمّناكِك كما كنتِت. 

رراائحتي ما ززاالتت َتضجُّ بِعططرِر ُعُنِقكك 

منذذ عشرريینن عاماً. 



َنَفسْس 19 

ووااغرَرووررقتت في االجنسِس 

حّتى اانتشى بعددهھھھا االجبلُل٬، 

ووغطّطتت سنًة ُملتهِھبًة منن عمررهھھھا 

أأميیررةًة 

يَیعجزُز عنددهھھھا االقددرُر. 



َنَفسْس 20 

بيینَن يیدديیهِھ 

قْبلَل يیددييَّ 

ثمّم يیدديیهھ٬، 

ُمعاددلٌة 

ووتبرريیرٌر لِّالتوواازُزنن. 



َنَفسْس 21 

االتخدديیرُر 

نووعٌع منن أأنووااعع االحيیاةة٬، 

أأملٌل ُشمووليٌّ 

جماليّیٌة ُمططلقة 

فشغفٌف معددوومم٬، 

حالُة ااحتضارٍر غيیرُر ُمبرّرررةة. 



َنَفسْس 22 

اِانتهھتْت وولمم تنتهِھ 

اِانتهھتْت وولنن تنتهھي 

فلوِو اانتهھتت ووستنتهھي 

النتهھتت٬، 

ووما إإنن تنتهھَي 

ما اانتهھتت 

وولمم وولنن تنتهھي. 



َنَفسْس 23 

كمم كانتِت االحيیاةةُ ُمملًّة 

ّفاحة.  لوو لمم يیأكلْل آآددمُم االتُّ



َنَفسْس 24 

في االّسالمِم حرربٌب 

ووفي االحرربِب حرربٌب 

ووفي لحظظٍة أأددااررتت ظظهھرَرهھھھا للحرربِب 

... ووأأتتت٬، 

أأتتْت ررااِحلًة٬، 

خططووطٌط بيینن َكِتفيیهھا 

ررَسمتْت زَزنززاانًة  

ووأأهھھھددتْت االى االبحرر أأمووااجاً َفَقدَدهھھھا 

ووِملحاً ااْفتقدَدهه. 

أأددااررتت ظظهھرَرهھھھا 



ووااستقالتت٬، 

اِاستقالتت لِتهِھبَب ُنقططَة هھھھووااء. 

أأددااررتت ظظهھرَرهھھھا كما أأددااررتت ررِحَمهھا 

َة حملٍل كاذذبٍب لميیالدٍد أأحمرْر  هھھھدديیَّ

وونززفاً متووااصالً منن أأحالمٍم ووأأملل٬، 

ِسرّرااً لِكللِّ قضيّیة. 

أأددااررتت ظظهھررهھھھا ألنن ووجهَھهھا حيیاةةُ للووجووهه٬، 

ثووررةةٌ 

َجررفٌف منن بشرر٬، 

ُحلمُُم عووددةٍة 

ووحْنظظلة. 



َنَفسْس 25 

َعَلتِت االشُّررفُة عنن االشاررعع 

كما عال االفستانُن االووررددييُّ 

ددااً بقيیامة٬،  مهھددِّ

فما كانن مّني إإالّ 

أأنن أأضغطَط زِزرّرااً منن ال مباالتي٬، 

أأرُرااقبَب جسَمهھا االنحيیفَف االُمتووااززنن 

ووأأستسلمُم لتلكك االقيیامة. 

في قددميیهھا نارٌر ُتططفىُء االّنارر 

وولمعانٌن يُیررهھھِھقق٬، 

ووقصٌة منن حددااِئقق ااألنددلسُس 

تناغمٌم بيینن ُشررفِتهھا ووفستاِنهھا 



يیضُبطُط إإيیقاعَع االمدديینة. 

ددااً  أأضغطُط ززررَّ ال ُمباالتي مجددَّ

أأُفلسُِس ررأأسي مّما يیجوولُل ددااِخَلهھ 

أأقضي على سيیجارَرتي ااألخيیررةة 

ووأأُحاوولل... 

إإيیقاعُع االمدديینة يُیالِحقُني٬، 

ااَلفستانُن االوورردديّي يُیحصي االووااَنهھ 

فأززيیدُدههُ لووناً ووااحددااً فقطط٬، 

ووأأررتقي بالشُّررفِة حّتى االططابقق االّسابع. 



َنَفسْس 26 

فُتررزَزقُق منن شررِّ االبليّیة ااألقاوويیلُل 

دُد جوولًة نسوويّیًة  ووُتحددِّ

ووأأحمرُر االِشفاهِه ددليیلُل 

رربُع االغززلِل يَیررقى االى خاصررةٍة 

ُع َهللا تررااتيیلُل.  ووكللُّ االغززلل يُیمتِّ

جٍج تِعسة  دُد االمررآآةةُ أأقالمَم تبررُّ ُتغررِّ

تخططُّ ُكحالً مقّفًى. 

تشهھدُد على مشهھدٍد مختبٍىء خلفَف ظَظهھرِرهھھھا 

ووتحَتهُھ بقليیلل٬، 

أأشكالٌل صغيیررةةٌ 

مٌة كبيیررةةٌ  ُمَحررَّ



وولّما ُتووااجهھ االعيینُن ما ووررااَءهھھھا 

يیتددلّى االعررقُق 

يیمحوو خططووططاً ُسمررااً 

يُیلغي االّصباحَح َبددُء نهھارٍر هھھھششٍّ 

خيیووطُط فجرِرهه 

عبثاً تبحثُث عنن بدديیلل. 



َنَفسْس 27 

أأضووااُء االصباحِح َتددخلل منن نافذَذِتهھا 

ُتالمسُس جسدَدهھھھا 

ُتحرِرقق ما تبّقى فيیهھ منن بررووددةٍة 

ددأِأ في ثنايیاهھھھا٬،  لهُھا كالصَّ كانتت ُتَكبِّ

تتحرركك كالَخيیالِل 

تررتدديي ثووبَب االعررااِء 

تررمي خلَفهھا ما َعلقَِق عليیهھا منن جسدٍد سابقٍق 

ووتّتجهھ نحوو فررااشي. 

  

  



َنَفسْس 28 

يیا أأيّیهھا االعمرُر قلل لهھا إإّنكك ُمخططىٌء 

قلل لهھا إإنن ِسنيیَّكَك ِقصارٌر 

ووإإنن االززمنَن لمم يُیْمسِس 

ووااأليّیامَم صباحاتٌت. 

قلل لهھا ال تكُبرريي 

فقيیاسُس االعمرِر بالعيیوونِن 

بميیاهه االجنسِس 

بالجنوونِن٬، 

ال تكُبرريي 

عمرُركِك مئُة عامٍم 



ووحفنُة كالمٍم٬، 

ال تكُبرريي 

فقيیاسس االعمرِر عندديي اانَقضى 

ووغابَب تحتت قميیِصكك. 

ال تكُبرريي 

حّتى أأَلحقَق بكِك٬، 

أأجتاَحكك أأُنثى 

اامررأأةًة ووططفلًة٬، 

حبيیبًة عشيیقًة أأميیررةة... 

بعَثررتِت االتَّقوويیمَم ِبقُبلة. 

  

  



َنَفسْس 29 

أأغارُر منن مدديینة 

أأغارُر منن أأثيینا 

أأغارُر منن أأجسادِد ررجالهھا ززمنَن ااإلغرريیقِق 

منن أأنفاسس االنساِء ااآللهھة 

منن هھھھيیرراا 

منكِك 

أأغارُر منن تووااِترر االَغززلِل عليیكِك 

يیا اامررااةَة كللِّ االبلدداانِن 

يیا حددووددااً منن ووررقٍق 

وويیا ِعشقاً منن قلقٍق. 

آآثارُر قددميیكِك على آآثارِرهھھھا أأُسططووررةة٬ٌ، 



اِابتسامُتكك االتي فاررقتت مدديینًة أأخررىى 

أأسططووررةة٬ٌ، 

خفيیفُف أأصابِعكك على جلدِدكك ووقتَت ذذكرراايَي 

أأسططووررةة٬ٌ، 

جالِل لَنظْظررااِتهھمم االى ُعرْريِیكِك  ااستررااقُق االررِّ

أأسططووررةة٬ٌ، 

كللٌّ لحظظٍة لي منكِك 

أأسططووررةةٌ. 

يیا بالدَد ااإلغرريیقق ال تصدّدقيیهھا 

اابعثيیهھا لي٬، 

طِط  ووحدَدهه هھھھووااُء االُمتووسِّ

يیعررفف أأيینن يیأخذُذهھھھا. 

  



َنَفسْس 30 

ِبتتُّ أأخالكُِك خيیالي 

خيیاالً يیررُسمُم قّصتي 

ووخيیاالً يَیلحقُق بي. 

حجاررُتكِك ااررَتَمتْت 

 ،٬ ووكانتت عظظامي عظظامَم جملٍل ال تتحرركُك في ساَقيَّ

هھھھرَرَبتت. 

مضتت سنٌة٬، 

حجاررُتكِك أأصبحتت حجاررةَة ررصيیفٍف 

حجاررةَة ططرريیقٍق 

ووشاططٍىء 



ووحقلٍل٬، 

يَیمضي بنا االُعمرُر قْبلَل أأنن ُنلملَمهھا. 



َنَفسْس 30 

أأررُضكِك خصبٌة 

بووشاحح٬، 

بنددووبٍب ُتززيیِّنُن 

بأقالمٍم لمم تُعدد تحططُّ 

بخبزٍز بصباحح٬، 

بثيیابٍب على وَوشكِك االحقيیبِة 

بررجالِل ليیلٍة ووااحددةٍة مرّروواا ووعاددوواا٬، 

بأصنافف أأحالمٍم 

بَنحلٍة منن ووررددةٍة إإلى ووررددةٍة 

بعسلٍل بسالحح٬، 

أأررُضكِك خصبٌة بأمُمِّ حتى اانقضاِء االجّنة٬، 



أأُحبُّكِك... ال أأحبُّكِك 

قددرٌر وومررضٌض 

وواابتاللُل مفاصلَل 

ووااجتيیاحح. 



َنَفسْس 32 

ال يیكفيیني أأنا  

كي أأحبُّكِك أأنا٬، 

فأنا أأحبكِك 

ووأأنايَي تعشقكُِك 

ووكمم أأنا ووأأنا نبغيیاِنكِك حتى نكتفي. 



َنَفسْس 33 

أأنتِت٬،  

ظظالالً منن ُحّبي اامتهَھنتِت 

ووأأقنعِتني  

بما حاكتت يیددااكِك فيَّ 

آآالماً 

جررااحاً كانتت  

أأمم خططووططاً لرِرسمٍم٬، 

منّمقًة ندديّیًة. 

كمنن ططاوولَل االَقلبُب مّني ضجررااً 

ووااحتاررتت مالمُحهُھ 

غّصًة٬، 



َسررقتت منن ليیلهِِھ عتمًة 

ووعاتبهُھ االمغيیبب. 

أأنتِت 

ااقتصصتِت منن خططووطِط ووجهھي قصيیددةًة٬، 

فعِجزَزتِت ااألناملُل 

وواالتعبيیرُر ااررتأىى أأنن يَیستقيیلل. 



َنَفسْس 34 

اابتسامُتكِك ووااجبي  

ووقهھووُتكك االصباحيّیُة عملي االيیوومّي  

ووما تبّقى منن االنهھاررااتِت 

تططوورٌر ططبيیعيٌّ 

ووظظيیفٌة ووغددااٌء 

ووتصحيیُح ماكيیاجٍج كللَّ رربِع ساعٍة  

ووحلمُُم يیْقظظة. 

ُسمررةةٌ بيینن معابدِد مدديینٍة ليیستت مدديینَتهھا٬، 

ُسمررةةٌ ُتقاوومُم االّشمسَس  

وويُیحررقهُھا ضووُء قمرٍر ُمكَتِملل٬،  

عيیوونٌن حاررقٌة تحتت نظّظاررةٍة حمررااَء 



تووقظُظ كللَّ أأنووااعِع االجنوونِن 

قُق إإليَّ ددوونَن أأنَن تررااني.  ووتحددِّ

ووَقَفتت٬، ووكما ااعتادَدتت على ُشررفِتهھا٬،  

مَم شيیًئا٬،  َمتت عررضاً ددوونَن أأنن ُتَقددِّ قددَّ

أأسددَلتْت عليَّ ستاررةًة منن جسدِدهھھھا  

ووقالتت:  

حلُُمكك ووااجبي  

قهھووُتكَك االّصباحيیُة عملي االيیوومّي 

ووما تبّقى منن االنهھاررااتِت 

 . تططوورٌر ططبيیعيٌّ



َنَفسْس 35 

سأُلقِّنن َنَفْسي ددررساً في االتنّبؤؤ 

فالِعشقُق عططشٌش إإنن رَروَويیَتهھ غابب٬، 

هھھھلل يُیعَقلُل أأنن يیِجففَّ 

ووهھھھلل  يُیعَقلُل أأنن يیغيیبب؟ 



َنَفسْس 36 

ساُقاتلُل حتى أأهھھَِھَبكك االلحظظة٬،  

فلحظظُتكِك ُعشرروونن سنًة بيیننا 

وولحظظتي ُعشرروونن ثانيیًة لنا. 

االّسنووااتُت شرراايیيینُن 

َتضخُّ االعمرَر فيینا٬، 

ااقططعيیهھا كي تقررئي ااسَمكِك 

ووُتووِقفي عمرريي٬، 

ال أأوَوصالَل فيَّ إإال أأحرُرَفكك٬، 

تنزِزفُف 

ووتغلِّفُني صفحًة في جرريیددةة. 



َنَفسْس 37 

يیشفُع لهھا جمووحٌح٬، 

َتغيیبب عنن ااألررضض ددقائقَق مغامررااُتهھا٬، 

لحظظُة تخللٍّ 

تعوودُد بعدَدهھھھا فرِرحًة مهھّشمة. 

رر االووجع بحثاً عنن معانٍن عنن قصصص٬،   ُتبررِّ

شغفٌف منن شغفٍف 

ووشبقٌق مستحيیلل. 

ُمهھّمُتهھا أأجسادٌد٬، 

جلدٌد على جلدٍد 

ال هھھھمّم في تصنيیِفهھا 

ليیال٬ً، 



ليیلًة 

خليیلًة أأمم خليیلل. 

كالمٌم في أأووررااقٍق صغيیررةة٬،  

للشِّعرِر كانتت  

أأمم لفائفَف منن حشيیشش. 

َجهھّنمُم منن جنٍة 

آآيیاتٌت منن ِحّنٍة 

آآباليیسُس ططاهھھھررةةٌ 

وونارٌر ناعمٌة٬، 

صفاٌء بيیاضٌض 

لبنٌن عسلٌل 

مرَرضٌض ُمررٌّ ِشفاٌء٬، 

صَخبٌب نلهھوو ِبهھ وويیلهھوو بنا٬، 

نعيیشُش االحيیاةَة ظِظالالً للحيیاةِة 

وونسعى بعقوولنا  



فكرراا٬ً، 

جسددااً منفِّذذاا٬ً، 

مخلووقاً ُمْشَبعا٬ً، 

بكلل هھھھددووٍء 

يَیجهَھزُز لكفنٍن منن رروواايیاتٍت 

منن كتبٍب 

منن قصصٍص منن ططرربٍب٬، 

يَیجهَھزُز لمووتٍت 

إإنِن ااقَترربب. 



َنَفسْس 38 

أأنن تبنَي حيیاةًة 

أأنن تخلقَُق تووااززيیاً متووااززناً 

أأنن تمشَي حامالً ُحلَُمكَك 

حقيیقًة مووضووعيیًة 

ووأأحددااثاً ملمووسًة 

في ررااحِة كّفيیكك٬،  

معاددلٌة ُتجدّددُد االتارريیَخ 

ووُتلغي تجاعيیدَد في االووجهھ ووااضحًة. 

االُحلمُم ُجررعٌة ززاائددةة منن االووااِقِع 

وواالحقيیقة نسبيّیٌة بما يُیحيیططهھا 

وواالُمحيیطط ووباٌء 



وواالووباُء تارريیٌخ منن قوواانيینِن َخلقٍق ووهھھھميّیة. 

َنلحقُق بالحيیاةِة بددلل أأنن تلحقَق بنا٬، 

نستفِحلُل في إإررضاِء االخالقِق 

بددلل أأنن يُیررضيَینا٬، 

نتضرّرعُع رريیاضًة يیووميیًة 

سباقاً نحوو االجنِة 

وولكلّل تساؤؤلٍل تبرريیرٌر 

ووتفسيیرٌر 

مررجٌع 

تأوويیلٌل ووتهھوويیلٌل 

وواالقافلُة تسيیرر غيیرَر آآبهھة. 



َنَفسْس 39 

لغٌة بكلل االلغاتت  

ززمنٌن ال تووقفهُُھ ااألووقاتت  

هھھھكذذاا حبُّكِك٬، 

منن صباحٍح إإلى مساٍء إإلى ليیلٍل إإلى ُسباتت. 

هھھھكذذاا حبُّكِك 

هھھھووااُء شررفٍة 

أأخَجلَل االُعرْريَي فيینا٬، 

هھھھكذذاا حّبكِك 

ززوواايیا ِعشقٍق في جيیبِب قميیصي 

في حقيیبِة يیدِدكِك 

َنحملهھا٬، 



هھھھكذذاا حبكِك 

أأعررفهُھ ووال أأعررفهھ 

أأخافهُھ ووأأستقيیظُظ “ههُ”  

 . أأُخفيیهھ فيَّ

هھھھكذذاا حبكِك … 

صباحٌح وومساٌء ووليیلٌل ووُسباتت. 



َنَفسْس 40 

َحرربُب ااألجسادِد هھھھي؟ 

ُتهھاجميیَنني بقططررةِة عررقٍق 

َتسيیلل بيینن ثدديیيِیكك ووال يیووِقفهُھا حتى االّتووقفُف. 

ُتشعليیِنني٬، 

ُتررااِقبيیَنني بعيینيینِن يَیخَجلُل ِمنهھما االغززلل٬، 

ووأأنا أأخَتررقكُِك بحببٍّ 

ال شيَء غيیرَرههُ 

يِیستِفززُّ االعرَرقَق على صددرِركك٬، 

ووأأنفاَسكِك االُمَغّناةة كللَّ ليیلة. 

إإنهھا دداائررةةٌ يیا حبيیبتي٬، 

حّبُة َعررقٍق بيینن نهھدديیكِك 



فاقترراابٌب فاختررااقٌق فحببٌّ 

فحّبُة عررقق جدديیددةةٌ ..  

حتى َتررَشحي. 

يیا حبيیبتي  

االجسدُد ال يُیخططُئ٬، 

كالُمهھ ِعشقٌق ُمستمررٌّ 

خلقٌق ووتكوويینٌن٬، 

إإننَّ ررِحَمكِك هھھھذذهه  

هھھھي حقيیقُتنا مهھما اافَتعلنا االِفررااقق. 



َنَفسْس 41 

جسُمكِك يیوومَم االَحصادد 

خصبٌب مددللٌّل 

نْبتاتُت َجنٍة 

ٍة  ددوواائرُر منن ِحنَّ

حمررااُء تتالشى 

على تقاسيیمَم منن يیدَديینِن ُمْسَبلتيینن٬، 

على نساٍء رراافضاتٍت 

عناوويینَن تارريیٍخ ال مبالٍل بهھنّن. 

لل  ِة َنَفسٌس أأووَّ تكررهھھھيینهھا ووِعشقي للِحنَّ

تكررهھھھيینهھا وومووتي بهھا َعززااٌء للحيیاةة 

تكررهھھھيینهھا وولوومي لكِك عليیهھا صالةة 



تكررهھھھيینهھا ووهھھھي خرريیططُة شرراايیيیني  

هھھھا كما سرّريي   ِسررُّ

يُیقلِقكُِك. 

أأنا منن َنَقشش ززخارِرَفهُھ عليیكِك٬، 

ِة ذَذنبُب.  ووليیسَس للِحنَّ



َنَفسْس 42 

سُتفاررقكُك مدديینٌة 

ذذرَرفتت بحررااً عليیكِك٬، 

أأحيَیيیتِت فيیهھا معابدَد باليیًة 

وومَسحتِت منن جسدِدكِك على ررمالهِھا 

ززيیتاً ال يَیفنى. 

ال أألوومُم االمدديینَة االحززيینة  

عرَرفتُت هھھھذذاا ااإلحساسَس كللَّ يیوومٍم٬، 

َبكيیتُت أأعضائي 

ووأأمَضيیتت نهھاررااتي أأبحثُث عنن أأشالء. 

في كللِّ ززااوويیٍة ززرَرعتِت ذذكررىى 

في كللِّ ثانيیٍة َخلقتِت سيینارريیوو ووقّصة. 



يیا تلكك االمدديینَة االحززيینة  

بكيیتُت قبَلكِك ووجعاً. 

يیا إإَلهھَة االحببِّ 

ليیسس في إإمكاِنكِك إإالّ أأنن تغارريي٬، 

فصاحبُة االنظّظاررةِة االحمررااِء 

هھھھي االحببُّ قبلل ووجوودِد ااآللهھة. 



َنَفسْس 43 

أأفِصحي عنن ددااخلكِك 

عنن ررِحِمكِك عنن أأناِملكِك 

إإبَخلي بنهھدديیكِك على االووجوودد 

ووااسقيینهھما ماًء 

ررحيیقَق لحمٍم وووورروودد٬، 

ووااررقصي على أأشيیائي 

ووال تتووقفي. 



َنَفسْس 44 

معجنٌن منن ططيینِن أأررضي 

منن ملِح شاططِىء عّكا 

منن ثلِج جبلِل االّشيیِخ 

منن كأسس شاررعِع االحمرراا 

منن أأحررفِف أأددوونيیسْس 

منن سيیجاررةِة بعلبكك 

منن ُعرَربِب سيّیدد ددرروويیشش 

منن ُمسدّدسِس وواالدديي 

وومنن أأّمي. 



َنَفسْس 45 

صالةةٌ على ووتيیررةٍة منخفضة 

كررووحٍح تططلبب ااالرِرتووااَء 

كِمززااجٍج هھھھاددىىء. 

هللا مشكلُتنا 

ووما تحَتهھ تفصيیلل. 

االووتيیررةة لوو عَلتت قليیالً لتخطّطتِت االخالقَق بررضاهه. 

ووتيیررةةٌ فصالةةٌ فخالقٌق فامررأأةة٬، 

أأخاططبكِك بكلّل عبثٍث ممكنن 

َترردّديینن بكلّل جسدٍد ممكنن٬، 

االصالةة اامررأأةةٌ 

وواالخالقق اامررأأةةٌ. 



أأما االووتيیررةةُ فووساددةةٌ 

عليیهھا ررأأسانِن متالصقانِن 

ووقبلٌة ُمحتَملة. 



َنَفسْس 46 

أأضووااُء االمدديینِة تبحثث عنكِك 

ااألررصفُة َتنززلقُق حتى أأسططِح ااألبنيیة 

تبحثث عنكِك. 

ظظاللُل االمارّرةة تحيیا 

تبحثث عنكِك. 

االمووتُت يیستيیقظظ 

يیبحثُث عنكِك. 

ووأأنا أأبحثُث عنكِك في ددااخلي في ددااِخلكِك 

أأبحثُث عنكِك  

أأبحثُث عّني. 



حلمُُم االعووددةِة يیبحثُث عنكِك. 

االوورروودد في أأيیدديي االمتسوّوليینَن 

تبحثُث عنكِك. 

نوواافذُذ االّسيّیاررااتِت 

ووأأنا أأبحثُث عنكِك في ددااخلي في ددااِخلكِك 

أأبحثُث عنكِك 

أأبحثُث عّني. 

االووجُع في اانتظظارريي 

يیبحثث عنكِك. 

رراائحة االكحوولِل في أأفووااهِه االّساهھھھرريینَن 

تبحثُث عنكِك. 

أأصابعي االُتترردّدددةة على أأززرراارِر االهھاتفِف 

تبحثُث عنكِك. 



ووأأنا أأبحثُث عنكِك في ددااخلي في ددااِخلكِك 

أأبحثُث عنكِك. 

أأبحثُث عّني. 



َنَفسْس 47 

في ُعُنقِق االزّزجاجِة 

َعلَِقتت قططررةةٌ منن كحوولل. 

غّصتت بهھا٬، 

تناووَلتِت االبحرَر 

أأُشِبَعتت٬، 

ووَتسابقتت نظْظررااُتهھا مع االقططررةِة 

حتى قعرِر االززجاجة 

حتى عمقي. 

تلَتِمسُس االُغنَج مرّرةًة  

هھرَر مررةة٬،  وواالططُّ

ووتصدَدحُح أأنفاُسهھا 



كللَّ مرّرةٍة تططأُ االزّزجاجُة االططاوولة. 

َصَخبٌب منَن االقطَطررااتِت االهھارربة 

ووأأعناقق. 

أألُمعضلُة في إإمكانيّیِة االعددِّ 

االخووفُف هھھھوو االووحيیدُد االذّذيي ُتحصيیهھ٬، 

االخووفُف في عقارربِب ساعٍة تددوورر بمنططقٍق ثابتٍت 

مهھما كُثررتِت االقططررااتُت 

وواالززجاجاتت 

أأيینن االّسالمُم معكِك إإذذااً؟ 

ددحضُض نظظرريیاتٍت أأيیدديیوولووجيیاتٍت ووُمسلّماتت. 

ما كانن علّي أأنن آآكلَل تفاحاً تلكك االليیلة٬، 

فللتفاحِح ذذكرريیاتٌت أأليیمة٬، 

وواالعقلُل يُینسيیني ووجهَھكِك 

وواالقططررةةُ ووصلتت إإلّي. 



فّكررنا ووحلّلنا٬، 

بحثنا كثيیررااً عنن معانٍن 

باقق.  فخِسررنا االسِّ



َنَفسْس 48 

لّفتهُھ حوولَل ُعُنِقهھا 

ووجعلتهھ يیتددلّى٬، 

فغارر بيینهھما 

حتى اانقضاِء االنفسس. 

عنددهھھھما... يیِقفُف كللُّ شيٍء فيیهھ 

وويیتووّقفف. 

يُیخبررهھھھما تارريیَخهھ 

وويیحتوويي منهُھما بفِمهھ ما قدِدرر٬، 

وولوو قضى هھھھكذذاا ما ندِدمم. 

نهھددااكِك تارريیٌخ 

تعلّقتت عليیهِھما رروواايیاتٌت 



ووررجالٌل  

ووِقالددااتت. 

ووأأنا أأحاوولل االمرروورَر 

كي أأنامَم ووال أأمرر٬، 

كي أأجَعلل لي ططرريیقاً 

كي أأعبثَث ما ِشئتت. 

ثدديیاكِك مكاني٬، 

كللُّ االمثّنيیاتِت لدديیكِك مكانٌن٬، 

ووما بيینهھما ُحكماً مكاني. 



َنَفسْس 49 

كناصيیِة ررصيیفف 

كقصصِص فقررااء ممسووحٍة بسّكيینٍن على َسططِح 

ررغيیفف 

يیبقى ذذنبَي تحتت لساني 

وولُعابَي سممُّ أأفعى يیشللُّ ِكيیاني٬، 

إإيیقاعُع حيیاةٍة ووهھھھميیة 

لُنا بشرراائطِط أأعيیادٍد وورردديّیة  ُتكبِّ

ُعلبٌب فاررغٌة َتفَترِرضُض هھھھدديّیة 

ططفلٌل يینتظظرُر 

على ووجهٍھ ملوّونٍن بألمٍم أأسمرَر 

ددمعهُھ يینهھمرُر٬، 



يیرروويي ضخووررااً تبني قصووررااً 

يیسكنُن ُحرّرااً 

على ناصيیِة ررصيیفف. 



َنَفسْس 50 

ال دديینَن ~  

ووال ~ دديینن. 

ووال حسسٌّ ووال خبرٌر 

ووال إإنسٌس بضووضاٍء يیستكيینن٬، 

يُیخبررني االهھووااُء قّصَتهُھ 

ما ُخلقق إإال تالحماً 

جسددااً ُمسّجى 

ووجسددااً 

أأسَقطَط ووررقَة تيینن٬، 

نكثَث االهِھدداايیَة 

ال ااستسلمَم ووال سلمَّم٬، 



في ُعمقِق ررِحِمهھ حقيیقٌة ما برِرحتت 

دُد االمووتَت  ُتجددِّ

ميیاهَه ِجنسٍس ووجنيینن. 

أأفررااحٌح ووأأتررااحٌح٬، 

كتبٌب ُمقدّدسٌة ووأأررووااحٌح٬، 

بدداايیٌة منن ُمتعٍة 

وونهھايیٌة منن ططيینن. 



َنَفسْس 51 

ناقَشتهُھ بقوّوةٍة ألّنهھ ال يیفهھمُم حيیاَتهھا ااألُخررىى٬، 

أأميیررةةٌ ال تحيیا إإالّ بالحببِّ 

ال تحيیا إإالّ بالغززلِل 

ال تحيیا إإالّ أأميیررةة. 

ناقَشتهُھ بقوّوةٍة ألنهھا ال تكتفي إإالّ بجّنٍة 

ووال َتعي أأنّن االجّنَة حلمٌُم في ددااِخلهھا٬، 

ال تعررفُف أأنهھا اامررأأةةٌ بألفِف اامررأأةة. 

أأميیرُرهھھھا يَیعَتِصرُر كللَّ ما يیملكُِك منن قلبٍب ووجسدد 

منن تارريیٍخ ووصباحاتت 

منن نساٍء وورروواايیاتت٬، 

كي يُینبتَت بسمًة صغيیررةًة 



على أأططرراافِف شفتيیهھا. 

ناقَشتهُھ ووبحَثتت عنن أأميیرِرهھھھا 

ووأأميیرُرهھھھا خلفَف االِبحارر٬، 

ناقَشتهھ ووكانتت تتحّسسس حّباتِت االرّرملِل 

بيینن أأصابع قدَدميیهھا٬، 

حّباتٍت منن بقايیا ُحلمٍم على شاططٍىْ 

حيیثُث َفتَح قميیَصهُھ يیووماً 

ووااررَتمى يُیررااقُبهھا عارريیًة٬، 

َتلَبسُس خيیووططاً منن االشمسس نهھاررااً 

ووبرريیقاً منن االنجوومم ليیالً… 

هِه  ووتتلّحفُف بقصائددِّ

حيینن تشعرُر بقليیلٍل منن االبرردد. 

  



َنَفسْس 52 

قوولي لي لنن تررحلي 

ووااجعلي صباحاتِت االعالمِم َتنبتُت بيیننا٬، 

فيیغددوو صباُحنا صباحاً 

وومساؤُؤنا صباحاً 

ووبيینن كللِّ صباحٍح ووصباحٍح صباحٌح آآخرر. 

قوولي لي لنن تررحلي 

حّتى أأجعلَل َهللا يیؤؤِمنُن بي. 



َنَفسْس 53 

كيیفف لي أأالّ أأعررَفكِك منن قبلُل٬، 

كيیفف لي أأال أأعشَقكِك منذذ وولددتِت٬، 

كيیفف لي أأال أأكوونَن قُبلَتكِك ااألوولى٬، 

كيیفف لي أأال أأغارَر مّمنن أأَشعرركِك 

أأنكك اامررأأةةٌ للمرّرةة ااألوولى٬، 

كيیفف لي أأال أأررىى خططووطَط جسدِدكِك تنُضُج 

أأال ااررااههُ يَیلَبسُس ثيیاَبهھ االدّدااخليّیَة كللَّ صباحٍح 

ووكيیفف لي ووكيیفف لي ووكيیفف لي... 

يیا اابنة االنظّظاررةِة االحمررااء. 

ُبعدُدكك ليیلٌل 



حززنٌن منن ددوونِن ِحدداادد 

أأشتاقُق إإلى لووِنكِك... فاررتسمي. 

  



َنَفسْس 54 

كمنن هھھھووىى منن االهھووىى 

وويیبقى يینتظظرُر االّنسيیمَم ليیكُبرَر 

حتى يُیصبَح هھھھووااًء. 

مع االهھووااِء 

مَع هھھھووااٍء آآخرَر ووما َبعددههُ 

مع حببٍّ في الاالغرربة بعيیدٍد 

شفتايي ُتضَبطُط قوواافيیهھما 

كي تبتسما لكِك أأكثرر٬، 

فما ططابب َ منن أأيیاِمكِك معي 

حلمٌم ووحيیدٌد 

ووسيینارريیووهھھھاتت. 



َنَفسْس 55 

صباُحكِك أأكبرُر منن مدديینة 

وولووُنكِك لوونُن ااألررضِض ممززووجٌج بسماء٬، 

نٌن  حّتى ليیلكُِك ملووَّ

ووقططعُة االقُماشِش االسووددااُء على نصِفكِك ااألعلى 

ملوّونة. 

أأحارُر فيیكِك 

ووأأُصاررعُع االَعمى٬، 

فجهھلكُِك ااستماتٌة 

ووحضوورُر صوورَرِتكِك ااستعاررةةُ َنظَظرْر 

ووغررقٌق في أأسماِء االلوونِن االووااحدد. 

فلوو يینتصبُب االقووسُس بألوواانهِھ 



تاُء بقططررااِتهھ  وويیتسطّطُح االشِّ

العتدَدلتْت مقايیيیسُس االلُّعبِة 

ووأأصبَحتِت االمدديینُة بلوونِن أأررِضهھا ووسماِئهھا 

لل.  نقططَة تحووُّ



َنَفسْس  56 

منن االشِّمالْل 

منن هھھھووااٍء يیررقى غلى شررفتي 

بكلّل ما لددييَّ منن قّصتي 

وولهھفتي. 

منن االشِّمالْل 

رريیاحُح االّصقيیع ااهھھھتددتْت 

غيیَّررتْت لوونن االسماْء 

نسيیماً 

ررقيیقاً. 

منن االشِّمالل 

قلتُت فيیكِك أأجملَل حالي 



ووِغبتُت 

غيیووماً 

بططيیئة. 

منن االشِّمالل 

أأقوولكُك كما أأقوولهُھا لكِك. 

  

  



َنَفسْس 57 

نلتقي على وَوقِع َمنامٍم 

َنتعّمدُد ِبررذذااذِذهه٬، 

نططلبب االجّنَة َفتأتي 

نططلبب االددمَع فيَینسابْب٬، 

نططلبب االنشووةَة فتصرُرخخ. 

أأغذذرريیني يیا حبيیبتي 

فغززلي االليیلَة 

ال أأتحكمُم فيیهِھ٬، 

أأُعذذرريیني يیا حبيیبتي 

إإنن فشلتُت مرّرةًة 



في َنحتِت ااالبتسامِة على شفتيیكك٬، 

أأُعذذرريیني إإنن َضُعفتْت 

أأميیالٌل منن صالةٍة بيیننا٬، 

أأُعذذرريیني إإنن َبَكيْیتت٬، 

قلبي االصغيیرُر نسيیُتهھ٬، 

أأُعذذرريیني ألنكك حبيیبتي. 

بللي االووساددةَة ووااعذُذززيیني 

بالعررقق االبارردد بلّليیهھا 

بالجنسس بلّليیهھا 

هھھھووااُء االغرربِب بعيیدٌد٬، 

ملططٌخ 

بُنددووبٍب منكِك٬، 

َبَلالً ُمززمناً. 

  



َنَفسْس 58 

َشعرُركِك َكَفنَن ثدديَیكِك ااأليیمنن 

مَنعني منَن االوُوصوولِل إإليیهِھ٬، 

مَنعني منَن ااالنِتحارِر بكِك. 

ررَجفتُت كأنهھا قُبلتي ااألوولى 

جَعلتِت تارريیخَي سططررااً ووااحددااً 

ووتجارِربي َتخجلل منن بررااءِتكك. 

لمم وولنن أأعوودَد إإلى ووعيیي هھھھذذهه االليیلة٬، 

أأخافُف االّنوومَم 

أأخافف االّصباحَح 

أأخافف االعووددةَة 

أأخافف االبقاَء 



أأخافف االغناَء 

أأخافف االشُّهھررةة 

أأخافكُِك ووكيیفف أأخافكُك. 

سأووِقفُف االِكتابة 

أأجَمُع أأشالئَي 

علّل ما حددثث كانن ووهھھھماً 

ووأأنا مرريیضض. 

  

  



َنَفسْس 59 

 ووَحَضررتت.... 

تقصصُّ هھھھووااَء االغررفِة برَرددفيیهھا 

ووَحَضررتت.... 

كتلٌة منن َشَبقٍق منن غرراامم 

منن قوّوةة هھھھاددئٍة 

منِن اِانتقامم 

منن شررقٍق منن غرربٍب منن ال كالمم. 

غطّطتت ررؤؤيیتي٬، 

تحرركي كي أأررىى .. قلتُت ِمرراارًر 

ُعززلتي بيینن االجسدِد ووااآلخرر 



عززلُة لجووٍء ووطُطمأنيینة 

تووّترٍر ووَسكيینة. 

ررسمُتكِك في كلل أأووررااقي االّثبووتيّیة 

في بططاقاتِت ااعتمادديي ِفّي 

في فووااتيیرريي 

في كالمٍم يُیجَمُع في قصيیددةٍة 

في هھھُھوويّیة. 

ووحَضرَرتت... 

تكررمي كي أأررىى .. قلتُت ِمرراارراا٬ً، 

رَرددفاهھھھا قصاني 

قّصا قّصتي 

فأقصاني االهھووىى عنهھا 

ووأأررددااني. 

  



َنَفسْس 60 

أأما ززلتِت َتسرِرقيینن نفَسكك كي تكُتبيیني؟ 

منذذ أأيّیامٍم٬، ووقلمي يیأبى 

إإالّ أأنن يَیكُتبَب لكِك 

ووإإليیكِك 

وومنكِك 

ووعنكِك 

ووفيیكِك 

منن أأيّیة قصيیددةٍة أأمططررتِت علّي ُحررووَفكِك ووشماً؟ 

  

  



َنَفسْس 61 

َتعاَنقتت مع االحيیاةِة ِبكلل ما لدديیهھا منن أأططرراافف٬، 

َتررَكتهُھ كِفنجانِن قهھووِتهھا االصباحيّیِة االفاررغغ. 

فتحتت ما لدديیهھا لآلتي٬، 

ووهھھھوو…. 

كُبرَر خمسيینَن عاماً في لحظظاتت. 

  

  

  

  



َنَفسْس 62 

يیا اامررأأةَة االهھْضبة٬، 

ددخلتُت عليیكِك 

وولمم أأعرِرفف ططرريیقَق االعووددةة٬، 

ااألررضُض محتلٌّة 

وواالمعبرُر فيیهھ سكوونن. 

ِملُح جسدِدكِك االُمتعرّرقِق يَیعبقُق بالّصَخبِب 

يُیخيیفهُھ٬، 

ووأأبكي أأنا 

ددمووعاً 

ِملُحهھا ال طَطعمَم لهھ. 

  



َنَفسْس 63 

في ِعشقكِك مليیوونُن ااحتمالل 

ووِمئذذنُة صالةٍة ووآآخررةة٬، 

ااحتمالٌل ااوّولل يَیضيیع 

ووااحتمالل ثانٍن يیتحوّولل 

ووااحتمالل ثالثٌث باعع ما لدديیهھ 

ووااحتمالل رراابٌع يیتحللل 

ووخامسٌس 

ووساددسٌس 

ووسابع... 

ووااحتمالكُِك ااألخيیرُر كما أأوّولكُِك 

ُنَتفٌف منن صالةٍة... ووآآخررةة. 



َنَفسْس 64 

اِاسقنيیهھا ُجررعًة جررعة 

ووااررتشفي ما بقَي فّي منن حيیاةة. 

أأنتت االحيیاةةُ 

ووال حيیاةَة معكِك. 

  

  

  

  



َنَفسْس 65 

ووأأنا قابٌع في ُغرربتي 

ذَذْنبي يَیقتلني 

قددمايي تشتاقانن إإلى ططرريیِقُكمم 

ووَحنَجررتي إإلى مووسيیقى هھھُھتافاِتكمم. 

  

  

  



َنَفسْس 66 

سأعتززلُل قبلل أأنن أأكررهَه ما بقي لدديّي منن َشتاتِت 

قضيیة٬، 

نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

ِخيیارريي االحببُّ ووليیسس لي مكانٌن في االجّنِة يیسُعني٬، 

نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

أأقررأأُ ووأأسمُع وواالذّذنبُب يَیعترريي كلّل ما يیقُع عليیهھ 

نظظرريي في ُغرربتي٬، 



نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

ليیسس منن كالمٍم يُیقِنُع منن ال يیقتِنُعنن فالصووتُت خافتٌت 

حّتى لوو عال صووتِت هللا٬، 

نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

"ال ووقتَت للحبّب ااآلنن" تعليیقٌق على صووررةٍة منن 

َحررِبَي يینهھشُش ططفوولتي٬، 

نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

عائددوونَن عائددوونن٬، َنددووسس االقدُدسَس فكيیفف نحنن 

عائددوونن٬، 



نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

َمتْت شهھيیددةةٌ بانفجارٍر ووسيیكوونُن مثووااهھھھا االجّنَة  تفحَّ

ووهھھھي ال ترريیدد هھھھذذاا االمثووىى٬، 

نحنن بخيیرر ططمئنوونا عنكمم 

ووِفتنة. 

سأعتززلُل ألنن االحررووبَب االقاددمَة ااستحضارٌر 

لووااقعاتٍت تصلُُح لي ِقصصاً لبططووالتٍت خيیاليیٍة ليیسس 

إإّال٬، 

نحنن بخيیرر نسيینا أأنن َنططمئننَّ عنكمم 

أأُعذذرروونا٬، َفِفتنة. 



َنَفسْس 67 

هھھھنا يیبددأأ ااأللمُم٬، 

إإددررااكُك حبٍب 

ووأأططاللٌل ال ُتررّممم. 

َتعَلقُق فووقق االمحيیطِط 

تنافسُس االمووتَت 

تشتمّم لحظظٌة معهھا 

ووتشُعرُر بالمٍم قاسٍس في االظظهھرر. 

.... كانتت تسمُع عظظامي 

  



َنَفسْس 68 

أأنتت االمررأأةةُ عنددما ُتستنسُخ االنساُء نساٌء 

ووتُعجُّ االمررآآةةُ بووااقفاتٍت أأماَمهھا 

نساًء٬، 

فيیظظهھرُر االمهھددييُّ ِبفخرٍر على شاِكلِة 

نساٍء٬، 

وويیختلطُط االِعشقُق باإليیمانِن 

يیضيیُع هللاُ بجنِسهھ 

تنقرِرضُض أأووررااقُق االتيینِن 

وويیظظهھرُر 

كللُّ اانعكاسٍس 



هھھھاالتٍت ووأأجنحًة 

ووحقيیقٌة ووااحددةًة 

مالئكًة منن نساِء. 

  

  



َنَفسْس 69 

ستهھجرُرني االعاصمُة 

ألنكك ددَمعتِت 

سأفقدد مفاتيیَح منززلي 

ألنكك أأررخيیتِت علّي ظِظّالً 

لمم يیُعدد مووجوودداا٬ً، 

ظظالً يیغّني يیوومَم اانَقطَطَعتت 

أأووتارُر كللِّ االقيیثاررااتِت٬، 

ظظالّ يیأتيیني كالووباِء٬، 

ستهھجرُرني االعاصمُة ألنكِك ددَمعتِت٬، 

ُصررااخي يُیددمي 

ووحبي لنن يیَشقَق االحببَّ بعدِدكك. 



أأحببتت ما لمم يیعدد فيیكك حّباً 

ااحببتكك حتى اانقططَع مططرُر االعاصفة٬، 

أأحببتكك مجاززرَر على أأررصفٍة 

قبلًة مزّزقتِت االغيیمَم حتى بانن االقمرر. 

ستهھجررني االعاصمة ألّنكِك ددَمعتت. 

  



َنَفسْس 70 

قالتت لي بيیررووتت 

"ستأتي إإليَّ 

ستررقصُص 

ستكتبُب 

ستعَشقق..." 

لكنهھا َنِسيَیتت أأنن تقوولل لي 

.... ستمووتت. 

  

  

  



َنَفسْس 71 

سأقاررعُع مووتي حتى أألقاكِك 

فلقاؤؤكِك مووتٌت أأجملل. 

  

  

  



َنَفسْس 72 

خُخ على أأعلى فخذذيیكِك  وولَحظظاتٌت ُتؤَؤررَّ

حيیثث ُتنجبيینَن االشِّعرَر أأجنٌة ناططقٌة 

ووتسيیلُل ميیاهھھُھكِك حتى آآخرِر االعالمِم 

ُمعلنًة نهھايیَة ززمنِن االجفافِف 

ووبدداايیَة االطّطووفانن. 

  

  



َنَفسْس 73 

سأُقدّدمُم ددقائقي ووقتاً مجنووناً 

ووأأططررحُح ما بقَي لي منن حيیاتي 

َسَكررااً 

ِعشقاً 

وومجنوونا٬ً، 

ووإإنن كنتت منن لحمِم كتفي هھھھدداايیٌة ما 

متلكك نهھايیتي 

ددرربُب جّنٍة أأسلُُكهھا ُنززووالً. 

تنتهھي االططرريیقُق بيینن ذذررااعيیكِك 

وويیبددأأ االطّطوواافف حووَلكِك٬، 

تررااتيیلكُِك صلبانُن مجدٍد منن جنسٍس 



ووحببٍّ منن ُعرْريٌي ُمهھّشمِم 

زُزهھھھدٍد منن كحوولٍل ووددخانٍن ُمررِبكك. 

سأُقلِّمم أأظظافرريي حتى االعظظمِم كي ال أأنساكِك 

فأشُعرُر بألمِم مساميیرِر االّصليیبب طُطهھررااً 

ووضووضاِء ااآلتيینَن وواالالحقيینن صمتاً 

سكووناً أأبدديّیاً 

على نهھدديیكِك حبيیبتي. 

  

  



َنَفسْس 74 

ووما ااشتاقَق مني إإليیكِك 

رَرْكبٌب منن سنووااتٍت 

غابب عنهھا 

ررفيیقُق قلبي 

قلباً آآخرر في االّشتاتِت 

ما ططابب منكِك 

ططعمُم لساني ااهھھھتددآآ إإليیهِھ 

أأنتت االمررأأةةُ االمررأأةة 

ووما عزّزتت عليیكِك االنساُء 

رُرببَّ قلبٍب ماتت فيیكِك ددهھھھررااً 



ووسكبب لكِك ليیَلهُھ قهھووةًة 

ززيینَة شررووقٍق ُحرٍر 

في منتهھى االصباحاتت. 

  

  



َنَفسْس 75 

ااعتِنقُق َهللا هھھھدداايیٌة دُدنيیوويّیٌة 

ال أأثوواابَب فيیهھا 

ال ذذهھھھباً ُمررّصعاً 

ال ررساِئلَل ال ُكتباً 

ال ما ُكِتبَب لنا 

بلل ما كتبناهه ألنفِسنا. 

  

  

  



َنَفسْس 76 

أأجملُل منكِك 

هھھھي االتي َتنفضُُض عنهھا صباحاً 

آآثارَر ليیلٍل صاخبٍب٬، 

َتترركُك سرريیررااً لنن تحَفظَظ ُعنوواانهُھ 

ووتنططلقُِق مع اابتسامٍة صغيیررةٍة جدّدااً. 

  

  

  



َنَفسْس 77 

يیووماً ما 

عنددما تّتِصلُل االجّنُة بالحيیاةة 

حوورريّیاُتهھا لنن يیِجددنَن لهُھنّن أأمكنة٬، 

فِنساؤؤنا أأجملُل منهُھنّن بكثيیرر. 

  

  



َنَفسْس 78 

وويینتابني شبقكُِك كعَبقِق االفررااشش 

كظظللٍّ 

ااتووااررىى بنهھدٍد 

يیررعى ررجوولتي 

ووخصووبتي٬، 

فأقذِذفُف كلماتي مخلووقاتَت خلقٍق 

االى حيیثث تبددأأُ االحيیاةة. 

  

  

  



َنَفسْس 79 

سأكُتبُب لكِك 

كي أأسرِرقَق ااأللوواانن منن لووحاِتكك. 

رريیَشُتكِك تررسمُم خططووططاً على االقماشش 

ووُنددووباً على قماشي. 

االلوونُن عندَدكِك 

صووتاً في ليیلٍل 

وواابتسامًة بسيیططًة 

ووحّباً مستحيیال. 

  

  



َنَفسْس 80 

سووفف لنن يیبقا منن بعدِدنا غزَزلْل 

سووفف لنن يیبقى منن بعدِدنا غرراامْم 

سووفف لنن يیبقى منن بعددنا ااالّ االكالمم٬، 

على صفحاتٍت قليیلٍة منن كُتتٍت 

لِقرُّرااٍء٬، 

قبلَل ددقائقَق 

منن ااررِتكابِب االحرراامم. 

  

  



َنَفسْس 81 

سأكتبُب فيیكِك آآخرَر قصائدديي 

أأعتنقُق االرّرذذيیلَة 

خبززااً ليیسس عرربيیاًّ 

أأططبُع للماِء بووناً آلخرَر 

للذّذهھھھبِب ِملحاً 

للّشررقِق سحررااً جاّفاً 

ووللغرربب ُحلُماً هھھھّشاً. 

سأررتكبُب االخططيیئَة 

أأستقيیلُل منن نْفسي 

أأُماررسُس االحيیاةَة مووتاً أأصفرَر ُمتررفاً 

ذذلُّهُھ أأسقطَط َشعرريي 



مَألني ُسمنًة 

ططرَرحني ررقماً على بططاقِة ااعتمادد. 

سأكُتبُب فيیكِك آآخرَر قصائدديي 

ووأأررحلل. 




