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                تقديم. 
 

خطوتي األولى و ،أخيراً نشرت كتابي األول، مصدر فخري األول
في عالم النشر الحر. بعد هذه البداية ال أستطيع أن أتوقع ماذا 

  لذلك أشعر بحماس كبير. ،سيحدث
قد يقرأها ماليين  ،كتب أخرىلتأليف القوة سيمنحني هذا الكتاب 

مغرماً  ظلالبشر في هذا العالم الكبير، حروفي لن تنتهي، سأ
بالكلمات،  أفكاري لن تموت  و أحاسيسي السابقة ستبقى دائماً في 
داخلي كالشعلة التي تمنحني الطاقة،  حتى ذكرياتي األليمة ستكون 

  سبباً في سعادتي. و سأجعل من كتاباتي شركة قائمة بذاتها.
شكري لكل شخص ساعدني في أن يخرج هذا الكتاب بقدم تأحب أن أ

قامت التي  عاذوور. لصديقتي فاطمة الزهراء ممن الظالم للن
، و أشكر كانت أكثر شخص يشجعني و يدعمني، و التدقيق اللغويب

  من يتابعني  في مدونتي الشخصية، أنا أحبكم جميعاً.
  شكراً لكم على تشجيعي.
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 إهداء
 

  أهدي هذه الخواطر إلى الحزن الذي كان يمزق قلبي
  ت تجعلني أكتب ألواسي نفسيو أهديها إلى الوحدة التي كان

أنت يردد دائماً: الذي كان  ، وذلك الصوت الذي بداخليلأهديها 
  شخص مهم و تستطيع أن تنجح و أن تحقق أحالمك

  و أهديها إلى التي ساعدتني ألمارس فعل الكتابة بشكل جديد
  شكراً على إلهامكم لي.
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 رحلة البحث ع الجواب  
  

؟  أسئل نفسي من أكون  
؟  هل أعاني من الجنونو  

 لست سوى ورقة تطير و تدور 
 ثم تضيع بين الدروب

 لست سوى دمعة
الخدود علىتسيل ثم تجف   

 لست سوى قلب أسود
 و صمت متمرد

 يملئه الغموض و السكون
 

؟  من أنا  
 أنا أفكر في الماضي البعيد

 و أتطلع ألملي الرغيد
 و حلمي البعيد

 أدفن ماضي أحزاني 
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غداً جديداً ألصوغ لنفسي  
 فيعود الماضي البعيد 

 فقط ليمنحني الحزن و الدموع
 و ليجعل قلبي مليئاً بالظنون

اًغالباً ما يكون الليل غريب  
 قمره كئيب

الطريق يرلكن نجومه تن  
 لذلك سأمشي بين األشواك

عنوان دون سأمشي  
 سأسير و أنا ال أعرف المكان

ال أحد منهم يمنحني السالم   
رارة الزمانو يواسني على م  

 التي جعلت حياتي كلها آالم
توقفسأظل أسير من دون   

جوابب ظفرل دون أن أأسأظل أس  
ل دائماً و ال أحد منهم يقول لي الجوابأأس  

طريق الجواب و عندما أعرف أخيراً  
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 أعرف أن هذا مجرد خيال
 و شيء صعب المنال

 و فوق حدود الحقيقة و النوال
 

ر الحقيقةم اكتشفت  
األوانات بعد أن ف  

احتمالسوى  ليس علمت أن هذا  
 سوى ال شيء

ريد أن أبقى هكذا...ال أ  
بعد سؤال أطرح سؤاالً  

اآلمال من  ظلنه شيء سيإ  

محالال أملك الشيءلذلك صعب جداً أن   
 و قد يكون في األخير مجرد خيال 

 خيال ..
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  كيف

 

؟  كيف يسهر القمر برفقة النجوم  

؟ و كيف أصبح يحب السمر  

؟  ف تنير الشمس بأشعتها العالمكي  
؟  و كيف تختفي النجوم صباحاً  

؟  كيف ترقص أوراق الشجر برفقة الرياح  
؟ و كيف تسقط قطرات المطر  
 لتتسابق من أجل تبليل الناس

  و هم يتسابقون ليختبئوا

 و أنا أركض بسرعة ألختبئ في قلبك
؟  كيف تتفتح الزهور في فصل الربيع  

؟  أعناقهاو لماذا تُقطع من   
؟  و كيف أكتب خواطري و أشعاري  

 و أقرأها على نفسي
 و ال أجد أحداً يريد سماعي
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  أنا خائف 
 

  أنا خائف أن أصدق نفسي
  أنا خائف أن أصدق أحاسيسي

  أنا خائف أن أصدق أن هذه هي حياتي
 التي ستجلب لي بسمتي و ضحكتي و سعادتي

 أنا خائف أن أزرع زهرة 
لمسها ىقبل علو عندما أ  

 أجد نفسي أصرخ من األلم
 بسبب الشوك الكبير

يفي يد انغرسالذي   
 الدنيا تضحك لي

 لكنها تبكيني و تحزنني
  فري طويلس

 طريقي مجهولة
 أنا  طائر جريح

سجين حائر   
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 أو سائح تائه
؟  ال أعرف هل أتمم رحلتي  

؟ أم أقف مع مأساتي  
 كلما أردت أن أخطو خطوة إلى األمام

ت إلى الوراءاجعت خطوارتقد  أجد نفسي  
 تعبت من السير
من الركض وراء الحقيقة ،تعبت من البحث  

 تعبت من السهر برفقة القمر
  تعبت من التفكير

 أريد أن أنسى الخوف
  أن أعيش أيامي

أن أحقق كل أحالمي   
أن أضع كلمة النجاح أمامي   

 فالخوف يغتصب فرحتي
 و يزيف ضحكتي
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 أريد أن أنسى الخوف
يد أن أنسى األلمأر  

 و اإلحساس بالملل و الندم
 أريد أن أنسى الخوف
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 كان مجرد وهم
 

  كنت أعيش في وهم
  كنت أحاول أن أصدق نفسي عندما أكذب

معرفة أكاذيبي في و عندما أرغب  
ي و أتأمل أحاسيسيونأنظر إلى عي  

   كنت أحاول أن أستيقظ من هذا الوهم
هكذاألدرك أن حياتي ليست   

ي كنت أشك و أترددنلكن ،بكل هذا وهلة أحسست ألول  
 و مع ذلك صبرت و تحملت كل هذا

 
 كان هذا الوهم بالنسبة لي

 لحظة متعة و فرحة
من األمل بصيصاً  

من الصعب أن أغير حياتي كان لذلك  
 و أن أجعل مكان هذا الحلم حقيقة

لي و كأنه حقيقة بدوألنه كان ي  



 

14 

ع الحقيقةو كأنه يلبس قناعاً..قنا  

 مثل كذبة داخل صراحة
 مثل ألم و دموع داخل ابتسامة عريضة 

 مثل كذبة من الصعب كشفها
 

 عشت حياتي و أنا أبحث عن هذه الحقيقة
 كنت أعرف مكانها لكني بحثت في مكان آخر

 كانت الحقيقة بين أناملي
ي تجاهلتهانلكن  

ت في البحثيو استمر  
 في البحث عن شيء آخر

وهمالنعم كان ذلك   
 تجاهلت الحقيقة التي بجانبي 

 و استمريت في الركض وراء الوهم 
 كان مجرد وهم 
 نعم مجرد وهم
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 سأغير طريقي
 

 لماذا نمشي في طريق نهايته ضدنا
بعضنا البعضلماذا نخدع   

بيننا اًو نترك لأللم مكان  
 لماذا نكذب على أنفسنا
؟ و مجهوالً مظلماًو لماذا نختار طريقاً   

األشواكب اًو مليئ  
 لماذا نختار طريقاً

نهايتهال نعرف أين    
 لماذا نترك أيامنا و أحالمنا

  و نبعدها كبعد السماء عن أرضنا
 لماذا نفقد األمل و نشعر باليأس

 
األمل ال ينتهيفالحياة موجودة  ما دامت  

 و الصبر ال ينقضي
الماضي لكي نعيش سترمن الضروري أن ن  
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 و نستخدم النسيان
يقنا و حياتنالكي نغير طر  

 و لننسى كل أوهامنا و أكاذيبنا
 

 كانت كل أيامي تمر و تنساني
 و تترك معي أحزاني

 التي تعكر زماني
سأبدأ أقول غدادائما   
يش حياتي بمبدأسأع  

  
 كنت دائماً أقول غداً سأغير طريقي

 و عندما يأتي الغد
 أكون قد نسيت كل كالمي

يو كل مبادئ  
في البدايةنعم . دائماً أحاسب نفسي   

 بعدة أسئلة تكون في صلب الحكاية
 لكني في النهاية
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امالكلست  إننيأقول   
 و ال يوجد شخص من دون أخطاء

اًأنا لست مالك  
 و لم أقل أني عشت بريء

 أو أني لم أغير الطريق
أبحث عن حقيقتي ،لكني كنت تائهاً  

 أبحث عن سعادتي
 عن سعادتي المفقودة

 و حقيقتي المزيفة

 
ت أمشي في طريقي كننألن  
؟ هاال أعرف   

ماذا ستكون نهايتها ؟ ال أعرف  
دون عنوان توقف،كنت أسير دون   

 لكني بالتأكيد سأغير يوماً طريقي
 سأغير طريقي
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 أرجوك أقتلني
 

 اقتلني أيها الشرير

القاتل اقتلني أيها  
 ابحث عني

 عفوا يا أيها اللطيف أجدني

 لتجد سعادتي
معقدعرف أن طريقي صعب و أ  
كن يجب أن تصل إليل  

 أرجوك أيها القاتل
 أجدني لتتوقف أحزاني

لمرارة زماني و لتضع حداً  
 و لتكون السبب في نهاية حياتي

مظلمأن الطريق إلي  أعلم  
باألشواك اًمليئ   
جليألكن تحمل من  عرف.أ  
علي تحمل حياتي عد قادراًأنا لم أف  
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 و عيوني لم تعد قادرة علي البكاء

ن السهرن رموشي تعبت مأل  
العذاب رةقلبي تحطم و تألم من كث  

 أصبح النوم عندي نقمة و ليس نعمة
 فأحالم نومي كالجحيم

 كالعذاب األليم
 أرجوك اقبل طلبي

 لماذا ترفض
.. أرجوك؟  لماذا لم تقتنع  

ا الحلذلم يبق لي سوي ه  
كل الذي كان ىنسأأحاول أن    

 أحاول أن استخدم كلمة النسيان
ياتي من زمانو أحاول أن أغير ح  

فشل باستمرارأي نلكن  
؟ ماذا قلت؟ ..  نعم  
  سمع جيداًألم 

 لماذا تحدق بي هكذا
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قتلنيو أخد المسدس   
 هيا ال تكن جباناً

لم تقل لي أن قلبك قاسيأ  
؟  لماذا تدمع عيناك  

 ماذا يحدث.... هيا هيا
 خد المسدس أيها القاتل

أيها المجرم الجبان   
أيها اللطيف عفواً  

اقتلنيأرجوك   
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 اذهب ل أسامحك 
 

فلن أسامحك اذهبأرجوك   

 ال تزعجني بكل كالمك
؟  لماذا أتيت  

 أنا لن أسامحك على ما فعلته بي
 فأنا أصبحت إنساناُ قاسياً

ي تعلمت منك هذه القسوةنألن  
و كراهيةأ اًقلبي حقدفي ليس ألن   

إنسان من لحم و دم نيألن فقط  
لدي مشاعر و أحاسيس   

لن أنافقكلذلك   
ي سامحتكننإو لن أقول لك   

 وصفحت عن فعلتك
 فقلبي ال يزال يشعر بالقهر

 لقد قتلت في نفسي كل شيء جميل و مفرح
حطمت أحالمي   
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سحقت ضحكتي   
 و جعلتني أنسى بسمتي

 و أصاحب دمعتي
 أحس أن حياتي كلها جراح

خترقه سيوف و رماحتو أشعر أن قلبي   
  الولد السفاح فهل ألوم نفسي؟ أم ألومك أيها

 بسببك تركت كل األفراح
 لذلك لن تنال مرة أخرى ما تريد

 لن تحصل على عفوي
على سذاجتي و طيبتي   
أنصحك أن تذهب بعيداً   

 فأنا ال أريد أن أراك مجدداً
 و ال أرغب في لمس يدك مرة أخرى

 أريد فقط أن تدعني
 ألعيش في سالم

 و أن تتركني ألشفي جراحي
و أحزانيو ألنسى ذكرياتي   
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هناك شيء انكسر   
 

انكسرأشعر أن هناك شيء   
 بيني و بينك

 بعيداً عن كل البشر
 أصمت

 فأنا ال أريد أن أعرف
؟ و من انتصر ؟  من انهزم  

  ال يهمني أن أعرف
 المهم هو أن هناك شيء انكسر

؟ لماذا تلوم اآلن القدر  
 بل حاسب قلبك الذي يشبه الحجر

 ألنك جعلتني أدمن على السهر
 رفقة ضوء القمر

عندك الكثير من األسرار خفيأنت جعلتني أ  

 و العديد من األخبار
 أنت جعلتني أنهار
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 جعلت بكائي يصبح جزءاً من الحوار
القرار ذجعلتني أحتار في أخ  

 جعلتني أحس بالحرمان
 أصمت

 فأنا ال أرغب أن أسمع جوابك
 ألنه سيكون فقط

 واحداً من كل أكاذيبك و أوهامك
خك يزعجنيفصرا أصمت  

 ال. تكلم فصمتك يخيفني
 و نظراتك ترعبني

 

 أنا حزين
 هناك شيء انكسر

بين كل البشر بينك.بيني و   
 هناك شيء سئم و انتحر

 هناك شيء انتهى

بعدما ابتدأ انتهىشيء   
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 أنت إنسان أناني
 حاول أن تنساني

 و أتركني ألنسى أحزاني
 و قساوة زماني

 و ما تبقى من ذكرياتي
ما كسرتهو تذكر أن   

 لن يعود أبداً كما كان
  مهما حاولت أن تصلحه

قلبك فقط حأصل  

 

كما كان ذاك الشيء لن يعود   
 أبداً لن يعود

 
انكسرهناك شيء   

انكسرهناك شيء   
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استمع   
 

في قلبي الموجودينإلى الحزن و األلم  استمع  
هل سبق أن سمعت بكائي ؟ اقترب،  

 صراخ قلبي و أحزاني
 أنا وحيد و حزين

باالنتماءشعر أ ال  
 حاولت أن أخبرك
 أردت أن أصرخ

 أردت أن أحكي لك
ستطعأي لم نلكن  

 أن أعبر عن ما بداخلي
أن أقول لك كل أحاسيسي   
كان يجب أن تعرف   

 كان يجب أن تحس بي و تساعدني
 كان يجب أن تقف إلى جانبي

الميآكان يجب عليك أن تسمع صراخي و كل   
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 كان يجب عليك أن تسمع بكائي
كائي المريرب  

 كان يجب عليك أن تسمعني
 عندما كنت أبكي في غرفتي

 وحدي

 كان يجب عليك أن تقوم بدورك األبوي
 كان يجب عليك أن تخفف عني و أن تحميني

 لكنك لم تفعل أي شيء
 لم تحرك أي ساكن

 لم تبادر بفعل أي شيء
طويالً انتظرتكو أنا   
كثيراً إليك ذهبت  

مزاجء السيأو  لكنك كنت إما مشغوالً  
 

اآلن اسمع  
هذه العبارة جيداً هيا اسمع  

األوانات لقد ف  
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  أنا لست مالكا 
   

امالكأنا لست   
  بريءو لم أقل أني عشت 
 أو أني لم يسبق لي

أن غيرت الطريق   
حائراً  ،ي كنت تائهاًنلكن  

 أبحث عن حقيقتي
 عن  سعادتي

 التي كنت السبب في ضياعها
امالكأنا لست   
اشيطانو لست   

 و ال يحق لك أن تحاسبني
 أو أن تلومني

 أنا إنسان
أسقط و قد أفرح ئأخط ،أحزن  

 أنا إنسان
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أحب و أكره ،أغضب  
 لي أخطائي و ذنوبي
 لي بياضي و سوادي

اأنا لست مالك  
 و ال أريد أن أكون كذلك

 ال أملك أجنحة بيضاء
 أو قلباً شديد البياض

أبيض هونعم   
السوداء طد يحتوى على بعض النققو   

 لكنه ليس أسود أو رمادي
  الماضي هو من كان رمادي

 هل تذكر؟ هذا اللون
 الذي كنت تجيد استخدامه

 الرمادي
 

 لماذا تحاسبني
 حاسب نفسك
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 و راجع أوراقك
 و كل أخطائك

 و دعني و شأني
ش ما تبقى من حياتييدعني أع  

 دعني أنسى ذكرياتي
 و كل آالمي

 
اأنا لست مالك  

اشيطانو لست   
إنسان ،أنا إنسان  

أحب و أكره ،أحزن ،أفرح  
ما اًو قد أكرهك يوم  

قلبي بالرمادي نلوتُإذا أردت أن   
داألسوحتى بأو   

 يا صاحب القلب األسود
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نت ل تتغيرأ  
 

 أنا أستسلم 
 أريد وضع السالح 
 أنا أعلن استسالمي 

 فأنت لن تتغير 
 و أنا ال أستطيع فعل أي شيء 

 ألغيرك أو ألغير أفكارك 
تك المتحجرةو عقلي  

 فأنت تتغير فقط في المظهر 
 عمرك هو الذي يغيرك 

هي التي تفضح كل شيء  كو تجاعيد  
 نعم ال يجب أن أنكر 

 و أكون متشائماً 
 فأنت تتغير ليوم، يومين، أسبوعاً 
 تتغير، تمثل، تتحمل، تصبر قليالً 

 تضع القناع 
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 و بعد أن تتعب من التمثيل 
 و ينقضي صبرك 

 تترك قناعك 
 و تتخلى عن كل كالمك و وعودك 

 و تنسى حتى أن تمنحني سالمك 
 لكنني أعترف أنني تغيرت 

 تغيرت بسبب ما عشته معك 
 نضجت، فهمت عدة أشياء 

 فبسبب كالمك المستفز و الجارح 
 لم أعد أهتم لكالم الناس 

 و بسبب نظراتك القاسية و المخيفة 
 لم أعد أخاف من نظرات اآلخرين

و سوء ظنك  و بسبب قسوتك  
 أصبحت أحذر من الكل 
 و أتوقع منهم أي شيء 

 فما فعلته معي 
 لن يعجز عن فعله غريب
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 آه. كم أتحسر على الماضي 
 كان من الممكن أن يكون مختلف 
 لكن الخوف هو سبب كل شيء 
 هو من أفقدني اإلحساس بالسعادة
 لذلك أصبحت أبحث عنها اآلن 
 حتى كدت أنحرف عن الطريق 

أتوه أخطأ،   
 

 و عندما عدت إليك لتساعدني، ألتخلص من ذلك الخطأ 
 وجدتك نفس الشخص 

 فعالً. أنت لن تتغير 
 و أنا استسلمت و لن أعمل على تغيرك 

 بل سأغير نفسي فقط 
 ألنك لن تتغير 

 نعم لن تتغير
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حنانك القاسي   
 

ه ذحنانك. خ ذخ  
 فأنا ال أريده 

 و لم أعد بحاجة إليه 
عد يهمني خده ألنه لم ي  

 خده ألنه جاء متأخراً جداً 
 هل تعلم ؟ 

 أن حنانك القاسي 
 جرح إحساسي 

و أربك أنفاسي    
 هل تعلم أن حنانك قاسي 

 أن حنانك مؤلم. خائف و متردد 
 خده و احتفظ به لنفسك 

 عله يساعدك 
 أما أنا، فقد تعودت غيابه 
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 كان عليك أن تمنحني إياه في الماضي 
كل ذلك األلم الرمادي و أن تجعله يمحي  

 لذلك ال تستغرب تهربي منه
 و كرهي له 

 فأنا تعذبت، تألمت، بكيت و سهرت 
 بحثت عن ذلك الحنان 

 وجدت نفسي أركض وراء الحزن و األلم
 و مع ذلك كنت أظن أني قد أصل إلى شيء 

 لكنني فشلت في هذا
 لم أعد أحتاج لحنانك 
 و لم أعد أود قسوتك 

حنانك  ذخ  
أني لن أبحث عنه مرة أخرى  و تأكد  

حنانك إذن  ذخ  
 و ال تنسى قسوتك أيضاً 

ها هي األخرى ذخ  
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 أشعر بوحدة
 

 ال تهجرني أرجوك
 أتوسل إليك أنا أحتاجك

 أرجوك ال تتركني
كل شيء ىدعنا ننس  

 دعنا نرمي كل الماضي وراءنا
 دعنا نبدأ صفحة جديدة

 أنا قلت الحقيقة
عالقتنا لم أكن أظن أنها ستغير شيء في  

خفي شيئاألم أرد أن أكذب عليك أو أن   
نه ال توجد أسرار بين األصدقاءأظننت   

 لكن لألسف أصبحت أنت الذي تخفي عني أشياء
 أصبحت تغيب عني

تكلمني تبادر وال   
رسائلي  ال ترد على  

 لماذا لم تعد تنفعل معي كما كنت سابقاً
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عل سابقاًقتنا كما كنت تفالماذا لم تعد تظهر اهتمامك بصد  
اكما كنا نفعل سابقً بادلني الحديث لفترات أطوللماذا لم تعد ت  

 هل ما أخبرتك به يستحق أن يغير عالقتنا
 ماهو ذنبي

بني عالقتنا على الصراحةأأردت أن  أالنني  
ا هو ذنبيذهل ه  

 أنت ال تعلم بحالي
 ال تعلم معاناتي

بكي كل يومأأنا   
 أحس بالوحدة من دونك

طريقي نيرة التي بدأت تلقد كنت الشمع  
 كنت بمثابة ذلك األمل الذي بدأت أتفاؤل به

أصبحت أؤمن من جديد بالصداقة كبسبب  
بجانبيو اآلن أصبحت مثل طائر نائم   

 أصبحت تعاملني بطريقة عادية تخلو من صفات الصداقة
 طريقة جافة و سطحية

؟  ا ذنبيذهل ه  
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د حقاً ؟ موجو هذاهل   
  ؟ أين أنتم يا أصدقائي

؟  أين اختبأتم  
حقاً؟  نتم أصدقائيأهل   

؟  هل كنت أتوهم ذلك  
وحدة الب حقاً أشعر  

 
؟  أين أنت  

؟  هل سترد   
؟  و ماذا ستقول  

في مكان ما ئختبأ فقط دعني  
 و أنظر إليك

 أفرح و أطير لفرحك
 و أحزن و أبكي لحزنك

ألراك اًأريد فقط مكان  
ستوافق على رؤيتي هل  

حيل كما قلت سابقاستفعل المست هل حقاً  
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  بعضنا البعض لكي نرى
زلت ترغب في ذلكال أ  

 في اللقاء بي
 أنتظر جوابك
 أنتظر ردك

 ما زلت أنتظر لقائك
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    إلى متى ؟

 
 إلى متى ؟

 إلى متى سيظل قلبي يشكي ؟
 إلى متى ستظل عيني تبكي؟

 إلى متى يا أيها الجرح ستوجع قلبي؟
 إلى متى ستبقى معي؟

 ألن تهاجر؟
 ألن ترحل يا حزني و تتركني وحدي؟

 إلى متى ستحرمني فرحتي؟
 متى  ستجعلني أصاحب دمعتي؟

 و أفارق بسمتي؟
 

 إلى متى سأطرح نفس األسئلة و أتلقى ردوداً كاذبة؟
 إلى متى سأخطئ من بدون أعذار مقنعة؟

 إلي متى سأجد حلوالً وهمية؟
 إلى متى سابحت علي نفس الشيء و ساجد أشياء مختلفة؟

 إلي متى سأعاني من قلوب قاسية؟
 إلي متى سأجبر أن أعرف أناس تطبعهم االستغاللية؟

 إلي متي سأطرح نفس األسئلة؟
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 إلي متى سأقع في نفس األخطاء؟
 إلى متى سأجد نفس األشياء؟

 إلى متى سأبحث علي نفس األشخاص؟
 إلى متى سأضعف في نفس األوقات؟

 
 إلي متى؟

 سيظل قلبي يشكي؟
 إلى متى سيستمر ذلك الجرح في إيالم قلبي؟

 إلى متى سيبقي معي؟
 إلى متى؟
 إلى متى؟
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 سأموت م الجوع
 

 هذا أنا

ه حقيقتيذو ه  
ال تذكرني ،أرجوك ،أصمت ،نعم أعلم  

 لقد سقط قناعي
 و عرف الكُل كل مأساتي

الليلفي منتصف   
غلق كل العيون التي تُخيفنيتُ  

مرأهرب منها ألذهب عند الق  
 أبدُأ في البكاء 

 أفجر كل شيء 
اًأنهار   
 

 أطلق كل األحاسيس
لن أستطيع الصمود إنيأقول   
ه القيودذحق كل هتال أس إنيأقول   
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 و أن عذابي تجاوز كل الحدود
 ال أعرف ما هو الحل ؟

مستيقظأنا و  ننائموالناس   
 

 أصبحت أكره البكاء مع كلماتي
عزلتي ،أصبحت أكره وحدتي  

أتشك ؟ ،يزلتعنعم   
دمعتي التي تشبه دموع التماسيحلم تصاحبني سوى   

 و حرمت من بسمتي التي هربت مع الريح
 

 تلك الحياة لن أعيشها
 و تلك األشياء سأرفضها

لشيء سأنساها و ذلك  
 سأظل على وضعي

 
 لن أحصل على ما أريد

الدموع بدال اًسأظل أبكي دم  
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 سأظل أموت من الجوع
الممنوع سيظل قلبي يصرخ و يطلب  

 مصيري هو الصبر
الموت انتظارو   

جداً أتمنى أن يكون الموت قريباً  
 ألني تعذبت بما فيه الكفاية
 ال أرغب أن أتعذب أكثر

 
 سأموت من الجوع

 سأظل أبكي في قبري
ا الدموعبدلً اًدم  

سأموت من الجوع ألني حقاً  

 سأموت من الجوع
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 عفوًا يا وجهي
 

 أنظر إلى نفسي في المرآة
 أتفحص بشرتي المجعدة

 أنظر جيداً إلى خدودي الكبيرة 
 المليئة بالتجاعيد 

 أمسك بعد ذلك أنفي الكبير
 ألمس فمي المشقق 

 و أالحظ أظافري المتسخة المقززة 

 أضغط على أسناني المعوجة و المسوسة
 أسمع صوت أنيابي الطويلة و المتوحشة

 أنا قبيح.  أكره النظر إلى المرآة
 أكره النظر إلى كل هذه البثور التي توجد في جبهتي

و كل الجروح و الندبات التي تجعل من  وجهي خريطة مشوهة 
 لدولة ما : اليونان مثال
 في النهاية ألمس شعري

 و أمرر أصابعي على خصالت مجعدة من شعري
 و أتحسر على نفسي 

 عفواً يا وجهي 
 فأنت لست وسيماً 
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 الوداع قصتنا انتهت
 

ا إلى األبد لن نبقى مع  
 و لن نلتقي مجدداً يوم األحد 

 كل شيء انتهى
فكل واحد منا سيسلك طريقه    

 و طريقك مختلفة عن طريقي 
 كل واحد منا سيعيش كما يريد 

 
 سامحني من الصعب أن أقول كلمة الوداع 

 من الصعب أن أرى دموعك 
 من الصعب أن أكسر قلبك  

هو الحل الصائب  الكن هذ  
ي أمام قرارين الحياة وضعتن  

  و هذا هو القرار الصائب
 ألنني ال أريد أن أعيش حياتي في وهم 

 ال أريد العيش داخل كذبة 
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 ال أريد أن أعيش حياتي 
 و أنا أبحت معك عن وهم مجهول 

 و عن خيال 
 و عن سعادة لن تجلب لي سوى األحزان و اآلالم 

 ألنها سعادة مزيفة 
 سعادة محرمة 

و صعبة  نعم الحقيقة مؤلمة  
 لكن من حسن الحظ أني عرفتها قبل فوات األوان 

 سامحني على صراحتي 
 فأنا سئمت الكذب عليك على نفسي 

 سئمت من إقناع نفسي بأن هذه هي حياتي 
 التي ستجلب لي سعادتي و بسمتي 

 
 أعلم أنه من الصعب معرفة األمور قبل أوانها

 و أنت كذلك أصبحت تعرف كل شيء 
 لكنك ال تريد أن تصدق كل كالمي 

 و ترفض أن تعمل بنصائحي 
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 لكن ال تقلق فأنا لن أكلمك مرة أخرى 
 و لن أحاول إقناعك مرة أخرى بأي شيء 

 فأنت تعودت على هذه الحياة 
 لقد اخترت حياتك 

 فدعني أختار حياتي 
 ال تكن أنانياً 

 و إذا لم ترد أن تفهم المعاني 
 حاول أن تنساني 

سى حناني و ان  

 ال تتوسل لي و ال تحاول أن تغير رأيي 
 فأنا اتخذت رأيي 

 لقد وجدت سعادتي 
 وجدت حقيقتي 

 و لن أتنازل عنها بسببك 
 سأخبرك أخيراً أن قصتنا انتهت 

 و أنني حددت النهاية لهذه الحكاية 
 الوداع .
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 كل شيء بخير
 

 ال أستطيع أن أقول لك أنني أحبك

 ألنك ال تقولها لي

أعلم . أنك تخجل أن تقولها نعم  

 و أنا أيضاً أصبحت مثلك
 

 لن أحاول مرة أخرى أن اًغيرك
  لن أحاول أبداً أن أجرحك كما فعلت

 فقلبي مجروح و عقلي مشغول بإيجاد الحلول
 أنت ال تساندني و ال تعرف كيف تمنحني الحب

تقول األكاذيب  و في نفس الوقت   
 

 ال أستطيع أن أقول أنني أحبك

ني أستطيع أن أقول أن كل شيء بخيرلكن  

 نعم كل شيء بخير
 
 

 ال أظن أنني سأبكي كثيراً إذا توفيت

 فأنا أبكي من اآلن
 ألني أشعر أنك ميت و لست حياً
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 أنت تشبه الجماد الذي ال يتحرك
 و إن كان الجماد ال ينطق باألكاذيب وال بالكالم الجارح

شيء بخيركل ما أستطيع فعله اآلن هو أن أقول أن كل   
.فعالً كل شيء بخير   
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 تذكرني إذا لم تك ميتاً 
 

؟  قد تكون ميتاً، ألنني أسأل نفسي دائماً أين أنت  

 حاولتُ أن أعيش معك في أحالمي ولم أكتفي بهذا

 أرجوك عد و أخبرني ببساطة أنك كنت في رحلة
 و أعدك أنني سأنسى كل شيء و سنبدأ من جديد

 
ئماُ أن تبحث في أسراري لكنني كُنت غامضاًأردت دا  

 كنت كتوماً جداً و ابتعدت عنك ألنك عذبتني

 ابتعدت عنك ألحمي نفسي و ليتوقف عذابي
  عندما كبرت وجدتك ميتاً في قلبي

 كنت أكره عنفك وُأبحث عن الحب لقلبي

 حاولت مرة االقتراب منك فُأبعدتني بقسوتك

  كنت أحتاجك كثيراً
أن أنضج أكثركنت أحتاج   

 كنت أحتاج أن أعرف أشياء جديدة منك

 حاولت أن ُأغيرك لكنك لم تتغير

 حاولت أن أغيرك لكني وجدت نفسي أتغير

 و حتى أحاسيسي بدأت تتغير

 أنا أفهمك اآلن و أقبلك كما أنت
 لكن ال أعرف هل سنصلح عالقتنا أم ال
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 أشعر أنني يتيم و إن كنت حياً
 

 ال أفهم كيف فعلت هذا

ركتني وحدي في الظالم ألستمر في بكائيت  

 ال مشكلة

  لكن أرجوك عد بسرعة و تذكرني
 أنا هو ابنك

   
 تذكرني إذا لم تكن ميتاً

 تذكرني إذا لم يكن قلبك ميتاً
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 اإلنتظار أو اإلنتحار
 

نتظاراال مللت  

نتحاراال في أفكر بدأت و  

فشل فالتغيير  
  زلت ما و تائها كنت

خيارين بين تائه نعم  

قرارين بين باألحرى أو  

السعادة و السعادة بين  

أعرف أكن لم  

؟ أختار أيهما  

اًمحتار كالعادة كنت  

أقرر أن الصعب من كان  

األمر في أحسم أن و  

باالبتالءات مليء و صعب طريقها األولى فالسعادة  

مغري و سهل طريقها الثانية و  
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شيء كل اآلن تغير  

أعرفه لم ذيال كل أعرف أصبحت ينألن  

أختار أن يجب إذن  

القرار آخد أن و  

بالنار اللعب أترك و  

الفرار فكرة عن أبتعد أن يجب كما  

النيران  من حوليفربما أحترق بما   

اإلنتحار فكرة أما  

بها أقوم فلن  
 ليس ألنني قررت االنتظار 

 لكن ألنني علمت أن التغيير هو الذي قرر انتظاري 
 حتى أصل إليه 
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ما أُصاحب الجمادعند  
 

 التي الوحيدة وهي ،دموعي تمسح التي الوحيدة هي مخدتي      
 و .مبللة أجعلها عندما تحتج ال أنها الجميل و المتكرر،  بكائي تتحمل

 منحي في يخجل أبي فحتى مخدتي غير يحتضنني من يوجد ال
 بمنح له تسمح ال النفسية قدهع لألسف. بشدة له وأحتاج أفتقده شعوراَ
  المجروح. إلبنه أبوية أحضان

. حزنبال حين أشعر الوحيد مالذي ألنه كثيراً به ثقأف سريري أما
 لكنه بقوة،  أمسكه ألرتاح البكاء مني يرجو كأنه و بصمت يحضنني

 و الحنان منحي في يتردد ال و باآلمان يشعرني دائما. أبداً يشتكي ال
 كثيراً .  به ثقأ لكلذ منه سقوطي في تسبب أن له يسبق لم

 الورق و حرية، بكُل بالتعبير لي تسمح التي الوحيدة الوسيلة هو القلم
 أصابعي لتُقيد اًشروط لي يضع ال عليه، و أخطه ما كل دائماً يتقبل

ألفكاري، إنه يشارك معي في جريمتي بكل جرأة، فقط  حداً لتضع أو
في الجريمة  . و بالتالي يصبح القلم شريكاًهاألنه يحب أن أكتب عن

 . أمابجرائمي ي سأفضح كل شيء و سأعترفنألنه إختار التستر لكن
 نفاق بدون حقيقتها على معرفتها و نفسي برؤية لي تسمح فهي المرآة

 لككذ و إيجابياتي و محاسني لي تُظهر التي الوحيدة هي و. خداع أو
   تغييرها.ألتمكن من  ،عيوبي و مساوئيل هدينيتَ
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 نفسي وجدت أني إستنتجته  كُلما.  بالضبط لي لحص ماذا أعرف ال
 أما. توديعي بدون فجأة إختفوا بهم أثق و أعرفهم من كل و اً، وحيد

 يبقى لم و أجسادهم،  فمللت زمالئي بعض و ،أقربائي عائلتي، أبي،
  نه.تضوألح ألكلمه و بهألصاح الجماد سوى األخير في لي
 على يجيب من هو و بإستمرار،  معي يتواصل من هو حاسوبيف

يجعلني . نفسي عن بالتعبير لي يسمح من نفسه هو و يوم، كُل أسئلتي
 أحاسيسه عن يعبر الوقت نفس في أضحك و أبكي و أكتب بقوة، و

تارة يخترقه فيروس ما و  يبكي، تارة و يضحك فتارة المختلفة
يمرض، و ما يخيفني هو أن يموت ألني سأفتقده بشدة، سأبكي كثيراً 

 و األخبار لي يقدم فتارةلى فقدانه. إنه مختلف حتى في تصرفاته ع
،  يذهلني ماكتاباتي و  و صوري و بملفاتي يحتفظ تارة و المعلومات

 السرية أرقامي على أئتمنه أن أستطيع مرة كُل ففي جداً أمين أنههو 
و عندما  ون في ألسنتهممال يتحك نالبشر، الذي من كثير عكس على

   يقولون لك: اللسان خالي من العظام.  تحتج عليهم
، مع السالمة يا صديقي يا السالمة ، مع أبي يا السالمة مع      
  .أيضاً هو يودعني ال أن أمل على الجماد قررت أن أصاحب أختى.
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قال أصد  
 

 ألصدق داعي ال صدقتك. لهذا إذا مخطأ سأكون أنني أظن      
 هناك سابقاً، ندمت كما أندم جعلنيسي شك أدنى بال أيضاً، ألنه قلبي
 وعندما كالم مقرب شخص لي يقول كثيراً، مفاده أن يزعجني شيء
 خصوصاً كثيراً، أكرهه األمر هذا. عكسه يفعل معينة ظروف تأتي

 إذا حدث لي هذا األمر داخل نطاق العالقات اإلنسانية.

 و إن كانت الحقيقة، حتى هي يقال أن يجب شيء أفضل أن أجد
فمن  الكذب ألم أما بسرعة، ألمها ننسى مة، ألنه بإمكاننا أنمؤل

 الصعب نسيانه.

 على يندم تجعله لن بالطبع و األشياء، من الصراحة قائلها العديد تعلم
 ستترك بالطبع لكنها محددة لفترة تسعدنا فقد األكاذيب أما .قولها

   قلوبنا و ضمائرنا. في جراحها
 لمة.الصراحة ممتعة  و األكاذيب مؤ
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 إبتسامة أحزن م الحزن
 

 يكن لم صوتي لكن بإتجاهك كثيراً صرخت  تركتني عندما      
 بدأت أحاسيسي ،صدري في ثقباً حدثت بفجوة شعرت. إليك يصل

 الحزن أن علمت آخر. مذاق لها أصبح دونكمن  الحياة و ،تختلف
 زنالح جاء المكان مغادرتك بعد مباشرة معي، و موعده يرتب بدأ

   البيت. في مكانك ليأخد
أقوى  بتسامةا وجهي على بتسام، فرسمتاال على أخيراً أمي أجبرتني

  .الحزن من
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جزاأنا ع    
 

 عندما نعم،. حياتي في باستمرار منها أمر عصيبة لحظة هناك      
 أشغل فكري بالبحث عن فجأة. فحسب عاجز، عاجز ينأن أشعر

 قادر شيء جديد،  شيء أي فعلل و ،زالعج هذا من للتخلص طريقة
  حياتي. في حقيقي تغييرإحداث  على

 أمامي أضع و القديمة األوراق كل أمسك ،حياتي زوايا كل فيأفكر 
 موسيقى أشغل المضحكة، المفرحة و ومنها  المؤلمة األشياء كل

 بوجودهم أشعر فجأة األشخاص، أولئك كلل ثم أنشغل بالنظر ،حزينة
 ال واخلهم،دب ما حقيقة أفهم أن ستطيعأ ال  في الغرفة. كاألشباح معي

 لماذا ؟ حائر أنا لماذا ؟ أريد ما ،عقلي في يوجد ما أفهم أن أستطيع
  فمي. في األجوبة كالحجارة تُصبحثم  العجز؟ هذا كل
 أستطيع لنف سألتني إذا لكن ،مفهومة و األسئلة واضحة تبدو هذه قد

 ال األمور هي فهكذا. األشياء هذه قيقةح أعلم ال ينألن. عنها اإلجابة
 عز اهللا و. رغبتي تتجاهل و في التطور تستمرفيما  عنها، شيئاً أعلم

 ؟ ستصل أين إلى يعلم الذي وحده جل و

  .ما شيئاً يعني هذا أن بد ال
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 الهدية  
 

 أن هو الوحيد الحل يبقىإليهم،  صلت ال تنااصوأ أن نجد عندما      
 نمنحها أن نستطيع هدية أفضل هي هذه و ،اتهمحي من بهدوء ننسحب
 و ،باستمرار يغيبون و أسئلتك من يتهربون تجدهم عندما ألنفسنا.

 هذا في وحيد نكأ فاعلمبينك و بينهم،  الفراغ لكتشعر بذ عندما
ألن  ،مشاعرك وراء الركض عن تتوقف أن األفضل من لكلذ ،الحب

 عليك يكذب أن عيالطبي من معاناتك.سيتسبب في  شك بدون هذا
 في مهمة حقيقة كذبته من  تجعل أن جداً المؤلم من لكن ،ما شخص
 تضيع و ،آمالك يخيبفيما  ،منه الكثير الشيء توقعتدفعك ل ،حياتك
  .كأماني كلبذلك 
 وجود له يكون ال قد  من نسج خيالك، شخص عن تبحث نكأ أعلم

 ،معهدث توقف عن التح ،الصراخ عن توقفلهذا   .سوى في مخيلتك
 الراحةقسطاً من  قلبك امنح و ،الكثيرة الرسائل تلك كتابةعن  توقف

    الحب. هذا بسببأكثر  تعذبي تجعله ال و

 نكأ متأكدا كن و بهدوء. نسحبو ا لنفسك الهدية تلك امنح هيا      
، فلن يعود رغم ما بينكما لم تكن تهمهأما إذا  فسيعود. تهمه كنت إذا

  من وعود.
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ضشيء غام  
 

نهرب من األشياء السيئة و نتجنبها بمجرد رؤيتها،  فيما       
ننجذب لألشياء الجميلة و نتقرب منها باستمرار. لكن هناك أشياء 
أخرى، أشياء غامضة جداً في هذه الحياة،  أشياء نفهمها و ال نفهمها 
في الوقت نفسه، نشعر بها و ال نشعر بها، نفرح بها و نصدقها حيناً، 

  ألكاذيبها أحايين أخرى. و نحزن
تبدو لنا حقيقة أحياناً، تدفعنا ألن نؤمن بها بفرح،  و في أحيان 
أخرى تفاجئنها بتصرفاتها على أنها مجرد وهم. هي أشياء نعجز عن 
وصفها، تشعرنا للحظات بالسعادة، ألننا نراها كأمل يضيء حياتنا، 

لأللم، و في  وتشعرنا  للحظات أخرى بالتعاسة، فتكون حينها مصدراً
النهاية نحتار في أمر تصنيفها، ألنها تبدو لنا في كل مرة بشكل 
مختلف، كما نحتار في أمر قبولها أو رفضها، ألننا نجهل نتائج 
القرارات التي نكون قد اتخذناها بشأنها، فقد تكون في مصلحتنا، وقد 

 تكون ضدها.
  عمل إذن ؟فقد نقول "نعم" و نندم و قد نقول "ال" و نندم. ما ال

بالنسبة لي الحل األمثل للتعامل مع هذه المسألة هو كسر حيرتنا 
بالحسم في األمور، و كسر غموض ذلك الشيء  بصراحتنا. فالحسم 
في األمر هو الذي سيوقف كل هذا التفكير الذي يؤثر على نفسك في 
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كل مرة، أما الصراحة فهي التي ستعري حقيقة ذلك الشيء، و هذا 
اً على التعرف عليه، و  تصنيفه ضمن األمور الجيدة سيجعلك قادر

أو السيئة، الصادقة أو الكاذبة، الخيرة أو الشريرة. وبهذا تصبح كل 
 األمور واضحة أمامك، فتستطيع عندها أن تختار بكل حرية.

إن األشياء الغامضة ال تحتاج منا إال ألن نفهمها، لذلك ال       
ب ببطء و بحذر، و بمجرد أن تهرب منها بل حاول فقط أن تتقر

تفهمها ستعرف حقيقتها، و بعد ذلك تستطيع أن تختار، و بالتالي أن 
  تقول "نعم" أو "ال" و أنت مرتاح البال.
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 روحي المخطئة
 

 و الصالح، طريق عن أبحث مراهقتي سنوات طوال كنت      
 أو راالستمرا بين الحيرة، في وغرقت للخلف تراجعت وجدته عندما

 روحي و اآلن، يسكن الحزن. أبتعد أن أخيراً اخترت التوقف، و
 ذلك أحب حقاً أنا مخطئة، روحي أصبحت الخطأ، على أصر ألني

  تمسكي به هو ذنبي الوحيد. و شريراً، لست الخطأ،
 هذا أشعر أن لكنني قلبي، في الفرح بعض وجود في السبب إنه

 و مؤقتة سعادة يمنحني نهأل نفسياً يؤذيني أنه أعرف يقتلني، الفرح
 محلها، ليحل بسرعة الحزن يأتي السعادة هذه تنتهي أن بعد و كاذبة،

  متسخة. يجعلها و روحي يمزق الخطأ هذا أن أشعر أصبحت لهذا
 بهذه أستمر أن أريد ال. أتغير أن أريد و منه أتحرر أن أريد 

 الصالح طريق في أمشي أن أريد الطريقة،

 فتلك نفسي، مع صريحا سأكون و قلبي نم الفرحة تلك سأخرج
  حزني. و كآبتي سبب المؤقتة هي الفرحة

إنها فرحة تجعل من إبتسامتي كذبة كبيرة. إنها تجعل السماء زرقاء 
صافية، و بسرعة البرق تتلون لتصبح رمادية،  فتتهاطل األمطار 
لتبللني و لتمتزج  بدموعي، ثم يرتفع صوت الرعد، ألشعر أن يوم 

  ة قد حان. القيام
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 روحي ألن و مسيئاً لكوني سامحني ربي،  يا جداً آسف أنا    
من  أخاف أنا ذنوبي. كل أمقت أنا مذنب، أنني أعترف مخطئة،

 أحبك ربي أنني هو هذا من و األهم للجنة، عدم دخول و دخول النار
 تحبني. أيضاً أنك أعلم و

 كي جاهداً ملسأع أنني أعدك روحي، أطهر أن و أتغير أن حقاً أريد
   مسلماً صالحاً. أكون
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 الطائرة الورقية
  

منظر الغروب  نا لم نتمكن من رؤيةنلقد شعرنا باألسف أل       
ت أشعة كان ،و كأن الجو اليوم لم يكن جميالً بصورة واضحة، 

لم يكن مناسب أما المكان الذي كن نجلس فيه ف ،جداً ةخافت الشمس
، إنتهينا من األكل و استمرينا في النظر للسماء لرؤية منظر الغروب

بمتعة كبيرة، اختفت الشمس ببطء، و بسرعة حل محلها القمر، و لم 
تتوقف تلك األحاسيس المتبادلة بين قلبينا وهذا الكون. شاهدت العديد 
من النجوم التي كانت تتوهج باستمرار، كانت تزين السماء بنورها 

بجانبي و هي تقول : الطائرة الورقية األبيض المشع، سمعت صوتها 
  تظهر، فسألتها قائالً: أي طائرة ؟ ما قصدك ؟

  قالت لي: إنها هناك، أنظر.  
استدرت فوجدت أن ابتسامتها جميلة، و عيناها تحدقان بفرح باتجاه 
الطائرة الورقية التي تتحدث عنها،  فهمت قصدها أخيراً و رفعت 

ه فهمت،  لكن أنا أرسم أشياء أخرى رأسي ثم نظرت ملياً ثم قلت: " آ
، أتذكر أنه شيئاً هافحاولت أن أرسم لبالنجوم وليس هذه الطائرة "، 

" ، أجبتها: "نعم نجمة بعيدةالال إن تلك : "لت لياقها لكنكان حيواناً 
بعيدة لكن هذا ممكن، أستطيع أن أربطها بالنجوم األخرى و أتخيل 

  أنا ال أراها". شيئاً ما، لكن أين هي هذه الطائرة
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فبدأت تشرح لي بقولها:" أنظر إلى تلك النجمة، بجانبها تالثة نجوم و 
 و معهناك نجمتان يشكالن الحبل الذي نمسك به الطائرة الورقية". 

فالنجوم رقم خمسة و ستة و سبعة ال  ذلك لم أهتدي للطائرة الورقية 
تلمع جيداً، ، إنها صغيرة جداً، خافتة، إحداهما ال بوضوح لي تظهر

فقالت: نعم هذا صحيح، توجد واحدة خافتة. لكن مع ذلك أنا أراها، 
  أنا أعرف هذه الطائرة منذ طفولتي.

طلبت مني أن نذهب، ألن المكان لم يعد آمناً بالنسبة لها، كان الجو 
مظلماً و رأت بعض األشخاص الذين وصفتهم بأنهم قد ينقلبون في 

  ساعة ودعنا بعضنا البعض، أي لحظة لوحوش، وبعد مضي نصف 
  زكريا وصل الترام هيا إركب -  
  ال أرغب سأنتظر أن تذهبي أنت األولى - 
  دقائق  5بعد  الترام القادم -

تنتظر اآلخر دقائق فرفضت أن تذهب ل 5وصل الترام بعد مرور 
  .دقيقة 12القادم بعد 

و في النهاية ركبنا المواصالت وذهب كل منا لحال سبيله، كنت 
نظر من خالل نوافذ الترامواي باحثاً عن  الطائرة الورقية و لم أ

أتمكن من إيجادها، فالترامواي كان يتحرك بسرعة و النجوم تهرب 
مني. حاولت بعد وصولي للمنزل أن أجد طائرتها الورقية، أخبرتني 
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، أحسست اأنها كانت تراها منذ طفولتها لذلك كنت أهتم كثيراً بإيجاده
  اتفي المحمول في جيبي، أجبتها بسرعة:بصوت  هزاز ه

  ألو، زكرياء، هل وصلت بخير ؟ -
  نعم الحمد هللا، وصلت للتو و أنا أبحث عن الطائرة الورقية - 

 - هيا ساعدني حتى أجدها الليلة    
 - حسناً، أنا أيضاً أشاهد النجوم من الشرفة  

 -  وجدت اآلن ثالثة نجمات تشكل خطاً مستقيماً،  
، هل ترى النجمتين اللتين في األسفل  نعم جيد  - 

 - نعم وجدتهما  
  - إنها هي، طائرتي الورقية

 - أخيراً وجدتها، منظرها جميل 
 - زكرياء، آسفة سأقفل الخط  األميرة تريدني .

 - حسناً، مع السالمة.  
  - إعتن بنفسك.
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يتعافى طفلي  
  

  مرة أخرى أمام األلم  أقف 
  طريقة للهربمرة أخرى في و أفكر 

  مرة أخرى بإرادتي ثم أسقط 
  أخاف أن أظل هكذا طوال حياتي 

  أتخبط بين األلم و رغبات قلبي الطفولية 
  إن قلبي محطم اآلن
  لقد إنكسر ألجزاء 

  بسبب كل ما فعلته به 
  ي أساعده، ألبي حاجياته نكنت أظن أن

  ي أحطمه بيدي نلكني فهمت أن
  هذا األلم خلص منتطريقة أل اآلن يجب أن أجد

  و ألطهر روحي من الخطايا 
 و ألضمد جروح قلبي 
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 يا مالكي الصغير 

 نم و ال تخف

  سيصلك حناني قريباً 
  سينتهى كل هذا األلم 

  أسمع اآلن أذني 
  إنها تقول كلمات حكيمة 

  سمعتها مئات المرات 
  و تجاهلتها آالف المرات 

  أنا ال أستطيع أن استمر في حياتي بهذه الطريقة 
  لذالك سأفعل الشيء الصحيح 
  ودع األلم يا مالكي الصغير 

  قل وداعاً ، هيا 
  أنا أفعل هذا ألجلي و ال يهمني اآلخرون

  فليمتلؤوا باألكاذيب و ليصدقوا أنفسهم
  ال يهمني ماذا سيفعلون 

  كل ما يهمني ماذا سأفعل لك 
  سأكون ما أريد أن أكون 
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  سأعبر مرحلة جديدة في حياتي 
  ش طفولتك و أنت ستعي

 

 تلك الفجوة في صدري بدأت تشفى  
 تلك االبتسامة الحزينة بدأت تتغير 
 و تلك الجروح العميقة بدأت تندمل 

 قررت أن أجمع شتات أحاسيسي من جديد 
  أنا أرى التغيير، أرى بشائره و رسائله 

  كل شيء واضح 
  أرى ابتسامة صديقتي 

 نها ستفهمني أشعر أ

  
  المكان  لقد وصلنا أخيراً لهذا

  لنستمر في هذه الطريق 
  سنكون معاُ في هذه الطريق

  كيفما كانت الظروف
   سهلة أو صعبة 
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  كيفما كانت األجواء 
  باردة أو ساخنة 

  
  سواء كنا معاً أو معهاً

  لن نعود للوراء 
  سسنسمر و سنصل آلخر الطريق 

  حيث يوجد الجواب، هنا ستنتهي رحلتنا.
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