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1
لننا نتقن الصمتّ ،محلوان وزر النوااي !!..
2
هناك أشخاص عندما تلتقي هبم
تشعر كنك التقيت بنفسك ..
3
ال تعد حفيب ليس مقعدً يف حديقة عامة !
متيض عنه مىت شئت  ..وترجع اليه يف أي وقت
ال تعتذر  ..فالرصاصة اليت تطلق ال تسرتد !!..
4
تعلمت لجكل لغة الصمت
يك ال اعآتبك وأقول بـِ مراراه

أنك خذلتين
5
لك اذلين يكمتون عواطفهم بتقان  ..ينفجرون اكلس يل اذا بحوا ..
6
يف املسافة بني غيابك وحضورك
انكرس يشء ما لن يعود كام اكن أبدا
7
عندما نكون سعداء فع ًال ال خيطر لنا أن نتساءل ان كنا سعداء أم ال  ،السعادة
تصبح جزء منا ..أنت ال تتساءل اذا اكنت يداك يف ماكهنا أم ال ..حنن نتحسس
الش ياء فقط عندما نشك يف وجودها
8
معر الكربايء عندي اطول من معر احلب
ودوما كرباييئ يش يع حيب اىل قربه ..
9
مل يعد الفراق خميف ًا  ..يوم صار اللقاء موجعا هكذا !

10
ما أحىل اللكامت اليت ال نقولها عندما حنس
أن احلرف عاجز عن استيعاب انفعاالتنا
11
اكحلزن اي حبييب ..وامكث معي ..
ك ـن ِ
12
من يركع فكر ًاي ولو ملرة واحدة ينيس كيف يقف اثني ًة
13
ومل (أقع ) يف احلب
لقد مشيت اليه خبطى اثبتة
مفتوحة العينني حىت أقىص مداهام
اين ( واقفة) يف احلب
ال (واقعة) يف احلب
باكمل وعيي ..
أريدك ِ

أو مبا تبقى منه بعد أن عرفتك !
14
واعرف ان رحيكل حمتوم كام حبك حمتوم
واعرف انين ذات ليةل سابيك طويال
بقدر ما احضك الان
وان سعاديت اليوم يه حزين الايت
ولكين افضل الرقص عىل حد شفرتك
عىل النوم الرتيب مكومياء
ترقد يف صندوقها عصورا بال حركة ..
15
ليس يف الوجود من يس تحق ان أهبه فرحة الشامتة هبزمييت..
16
كن الناس يصريون عشاقا حلظة تعارفهم
مث تتآكد تكل احلقيقة مع الزمن  ..أو تتالىش

17
لقد قررت ذات يوم أن أحتفظ بصناديق أعاميق رس ًا
صناديق ال تبوح حبقيقهتا لـ خملوق
وها أان أ ُّبر بقسمي حىت أقصاه..
برسها حىت يل !!..
ومل تعد أعاميق تبوح ّ
18
أريد أن أرتدى حبك ال قيد حبك ..
أريد أن أدخل ىف فضائك الشاسع ال ىف قفصك اذلهىب ..
ال أريد أن حتبىن حىت املوت  ..أحبىن حىت احلياه ..
ال أريد أن حتبىن اىل الابد  ..أحبىن الان  ..الن فقط ..
19
أين كنت ذكل املساء
حني شاهدت أخر عود ثقاب يف العامل ينطفيء
وكنت وحدي؟

20
ال تسلين اين كنت خالل فراقنا
حيامن تغيب  ,أكف عىل ان أكون.
21
لعلنا خلقنا لنظل هكذا ّ
خطني متوازيني يعجزان عن الفراق وعن التواصل  ،ولن يلتقيا
اال اذا انكرس أحدهام ..
22
أبد ًا لن أنىس ان أحد ًا مل يشعر بعذاب امرأة
اطبقت بآس ناهنا عىل خشب النافذة يك ال تنادي أحد ًا
لهنا تعرف ان أحد ًا لن يس تجيب ..
23
اخرتقتين كـ الصاعقة فـ شطرتين نصفني!
نصف حيبك ،ونصف يتعذب
لجل النصف اذلي حيبك ..
24

ال ختن حياتك وابتسم ،فانت يح ..
25
اذلاكرة بذلاكرة  ..والنس يان بلنس يان  ..والبادئ أظل !!..
26
مآسايت أنين ال أبوح حبيب اال بعد أن ينقيض !!..
27
قد يكون رضور ًاي ان تظل هناكل أس ئةل ال جواب
يك نس متر يف ىف احلياة و الكفاح و البحث ...
28
املرااي املكسوره ختيفين حني ُأ ّحدق فهيا
رمبا لهنا ترمس وجوهنا احلقيقيه من ادلاخل
انه زمن الش ياء املكسـورة
29
حني ختتار أن ترحل معى عىل منت طائريت الورقية امللونة

بد ًال من طائرتك اخلاصة النفاثة  ،تصري حبييب ..
30
الفرق بني اجلوع والش بع :رغيف واحد
الفرق بني التعاسة والسعادة:
ود اكئن واحد من بني باليني ساكن الرض
ومع ذكل  ،ميوت الناس جوعًا!
وميوتون غربة!
ما أخبل القلب البرشي!
31
فلينفجر القلب بلحظة ذل :تعال ..
انين اكره لك ما فيك ...
و أحبك أحبك أحبك ..
32
أفتقدك وأحقد عليك

فآنت بغيابك حترمين لك الرعشات
اليت ميكن أن تنتابين رجمرد سامع صوتك
33
ايحبييب؛ ما أحببتك قط كام أحبك الن
لنك جعلتين أكف عن حبك ..
34
لو كنت حتس وهـج الصمت ..
لو كنت تسمع انتحاب الصمت وابهتال الصمت
لمتزقت  ..لعرفت مآسايت ..
35
اس تحضارك يف اذلاكرة  :خطيئة بريئه !!..
36
سآعيش معك حىت التوجه ال حىت الاحرتاق
فن احلب هو ان يعي املرء مىت ينسحب

ويكتب عىل شاشة الفق عبارة :وداع ًا ..
37
حبنا قوس قزح  ،قال للشمس :
ال ترشيق كثري ًا واال رحلت ،وال تغييب متام ًا واال رحلت !
فآان احلب الكبري يقتلين الوصال الكبري والفراق الكبري!
38
ال تسلين مبن التقيت ..
فلك وجه يطالعين يعذبين لنه ليس وهجك ..
وهجك اذلي أمحهل فوق صفحة عيين اكخلطيئة :
يعذبين و أجعز عن حموه...
39
احب مصتك النه اللغات لكها يف أن واحد ..
40
ل تذهب ،ل حتض ،ل تقرتب  ،ل تبتعد

ل هتجرين ،ل تلتصق يب ،ل تضيعين ،ل تؤطرين
لن ِطر معا يف خطني متوازيني ل يلتقيان
لكهنام أيضا ل يفرتقان ..
41
أكرر :غريب ًة كنت معك ..
وغريبة بدونك  ..وغريبة بك اىل البد ..
42
عل و زمعت أنين عامصة قلبك ..
كذبت ي
واكتشفت أنىن ضاحية هممةل من ضواحيه !!..
43
ُّاي هرب ما دامت الاش ياء تسكننا
وما دمنا حني نرحل هر ًب مهنا
جند انفس نا وحيدين معها وهج ًا لوجه ..
44

َأكتب عنك َأُّيُّ ا الغريب
يف حماوةل ايئسة للتعرف عىل حبنا
أكتب لنين أهجل ,ال لنين أعرف !
45
ل أس تطيع أن أقول كل  :أحبك
لكين أس تطيع كتابة اللكمة
بشفيت فوق جبينك  ،بصمت وأنت انمئ
ّ
لتلتقطها أصابع أحلمك!
46
اكنت مآسايت مع حبك غري املكمتل
انين اشعر بذروة السعادة خالل لقائك
وبذروة اذلل بعد ذكل ..
47
ال ختف ،سترشق الشمس غد ًا

حىت ولو متنا و مل نصح مع ادليكة !!..
48
عيناك قدرى الأس تطيع أن أهرب مهنام
وأان أرمسهام ىف لك ماكن وأرى الاش ياء خالهلام ..
49
اننا دامئ ًا معيان حني يتعلق المر مبا هوا يف متناول يدان
ونفتش عنه دامئ ًا يف البعيد ..وخنرس مرتني ؛ الكزن والزمن ..
50
ولين أش هبك  ..أخشاك
أحبك وأكرهك يف أن واحد !.
وأحدق يف زالل أمزجتك مكن حيدق يف مرأه,
وأمهس كل داخل حلظة واحدة  :أه ًال  .......و وداع ًا,
اي من يسقيين من عطيش  ,فآرتوي!
51

وتقول شفتاك للفرح  :كن  ..فيكون !! ..
52
يرثثرون وال يصمتون حلظة واحدة ..
رمبا خوف ًا من سامع صوت أعامقهم ..
53
هل يف قلبك متسع لحزاين؟
وهل يف الليل متسع جلنوين؟
54
كين متُّ
كنك كنت حق ًا من بعيض
وحني قتلتك يف نفيس ..
مل أكن أدري أين انتحرت ..
55
وس تكرب اجلراح ايس يدي ..

ويزيد مصيت حىت تكرب أنت ..
وتسمع النداء الخرس احملموم ..
وتفهم كيف حتب املرأة بطفولهتا ..
56
أُّيا الالمنيس ،رحلت طوي ًال ومل اغادرك
مثة حب ال شفاء منه يرحب به املري
ويتناول الدوية ضد التعايف منه !!..
57
مل ترتك يل اخليار  ..اكن عل أن أختار بني مويت معك ..ومويت بدونك ..
فاخرتت أن أريم بزمننا عىل قارعة النس يان  ..علين أجنو منك ..
58
ال يشء أكرث نشاط ًا من خميةل امرأة تشعر بلغرية ..
59
وأعرف ألف وس يةل ووس يةل لحمتل جهرك

أو لك المل أن تسببه يل ..
ما ال أعرف كيف أواهجه هو سعاديت معك ..
60
كنت ممتلئة بك ،راضية مكتفية بك
و لكن زمننا اكن مثقو ًب
ُّيرب منه رمل الفرح برسعة
61
أحبك كثري ًا ..
أحبك حىت أكرث من عدد ذنويب ..
62
فقد اكنت مآساتنا ايحبييب
اننا عش نا حبنا و مل منثهل
وداع ًا ايغريب  ..و وداع ًا اي أان..
63

أُّيا الشقي  ..لو مل حتبين
لس تطعت ان امسح صورتك ىف عيين
كام أمسح البخار عن زجاج انفذة اذلكرى
64
مثة ضوء أسود يش ّع من القلوب احلزينة ..
فتلتقي عىل ذكل اجلرس الجبدي ..
وتتعارف بال صوت  ..وتقرأ بال شفاه ..
ومتسك بآيدي بعضها بعض ًا بال أصابع..
65
الليةل  ..أان وحيدة ،وال أرى سواي
وحيامن ال أرى سواي،
أراك أنت ،وحدك ،وبوضوح..
66
كنت أبيك بصمت لنك لست يل
لنك يف معري المتكل اال أن تكون ظ ًال

لنك ارجمهول اذلي يرمس قدري دون أن يدري !
67
وذكل الشعور الكثيف احلاد
اذلي ال أجد هل اسامً
و من بع اسامئه احلب  ..هو عذايب ..
68
مل حيدث يشء :
لقد احرقتك عقا ًب  ..وكنت أان الوقود !.
69
البارحة  ،حشوت وساديت مبكعبات الثلج
لانم بال كوابيس محمومة عن فراقنا البارد
وبال جنون الحالم الالمتحققة
و عند الصباح  ،استيقظت عىل صوت غليان املاء داخل وساديت!
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70
كبري أنت اكحلل اذلي صار قويت اليويم
وزجاجة مخري املعتق يف قلوب العاشقني
71
احلب اكلرسائل ،ميتعنا أن نتلقاها و يرهقنا أن جنيب علهيا.
72
لقد وعيت لك ميتة من ميتايت بك ،و سآذكرك حبنان وأان أعاقر مويت الخري
73
اللغة أداة سوء تفامه  ،وحده الصمت لغة العشاق ..
74
هل العصافري رسائل الغيوم املتوحدة اىل الناس ؟
أم أن العصافري رصخة الغمية قبل أن تذوب عشقا فتصري مطرا ..
75
احببتك يف ظلميت القاحةل كام لو كنت اخر نورس عىل وجه الكرة الارضية

76
ماذا أقول كل ،و أان أتناول ذكراييت اكخلزب املسموم عىل موائد الفراق؟
77
ال تسلين ملاذا أمصت حيامن تناديين !
ال أس تطيع أن أقول كل يف وقت واحد  ,يف لكمة واحدة :
وحدك عاملـي  ..معياء حىت يزبغ وهجك  ,خرساء حىت تناديين ,
78
لو مل أكن حرة لعجزت عن حبك ...
79
وكنت اعرف واان امهس كل "اىل اللقاء"
انين لن اعود اليك ابدا !!..
80
هل ينهتيي املايض حق ًا ؟
أم انه يتابع حياته داخل رؤوس نا ؟!

81
أان قطرة مطر بكر
حمتبسة يف كبد السامء والرفعة
والوحل يرقهبا بشغف ووضاعة
82
لكنين اعرتف بصدق حزين
لقد أحببتك حق ًا ذات يوم
و لوال عاكز الجبدية  ،النكرست أمامك !
83
من الرماد ،أملل رويح
و أحاول أن أتقمص ذايت من جديد
لعيش من جديد
84
“ خذ قليب وأقضمه كتفاحة

ولكن ال تسجنين داخل دائرة مقفةل”
85
“لك شئ صار امسك
صار صوتك
وحىت حيامن احاول الهرب منك
اىل برارى النوم
ويتصادف ان يكون ساعدى
قرب اذىن
أنظر لتاكت ساعىت
فهيى تردد امسك”
86
الفراق منلـة ,
تآلك القلب ببطء عام ًا بعد أخر ..
87

“أحببتك لنك الغموض،
لنين ال أعرف من أنت،
أعرف من ليس أنت!”
88
“حيامن اس تحضك
و أكتب عنك
يتحول القل يف يدي
اىل وردة محراء”
89
“مل يبق منا غري اذلكرى
كهيلك عظمي ما زال واقف ًا
فلنطلق عليه رصاصة الرمحة
و نودعه
دومنا دموع

و دومنا فرحة مصطنعة !”
90
“حيامن تعشق حبيب ًا فاتاكً ،هترب مبا تبقى منه وتستبدهل بآخر...
و حيامن تعشق اذلهب و ُّيجرك ،تستبدل به املاس...
و لكن ماذا تفعل حني تعشق وطن ًا؟ ماذا تستبدل به و ليس مثة ما يدعى ب "وطن
أخر"؟ و لالنسان ألف حبيبة ،ووطن واحد...
91
برسها حىت  . .يل”
“مل تعد أعاميق تبوح ّ
92
“اهنا العاصفة ،و لست حباجة اىل مظةل وال قبعة وال قفازات.
لست حباجة اىل شال و معطف و عاكز ،فقد ودلت ىف االعصار  ،و كربت ىف
العواصف  ،وسآموت كجبدية عارية ىف الش تاء.
93
“اىل مويت بك مشيت اكرث خطاي رشاقه”
94

“أريد أن أهرب من لك يشء اىل حبك  ،أريد أن أكتب كل رسائل احلب  .أال
يقيض الليل وقته يف كتابة رسائل احلب اىل الهنار لهنا ال يلتقيان ؟”
95
“أحل برجل ليس يل ”....
96
مثه اش ياء ال يس تطيع املرء ان يتحدث عهنا مع احب الناس اليه بذلات"مثه منطقه من
الاوجاع محمهل بلصمت والرسيه والظلمه ويس تحيل اخرتاقها او املشاركه فهيا ..اهنا
حمرق الروح كام مركز اذلاكرة”
97
“قد علمين املدعو " غربة" أكرث من أي اس تاذ أخر كيف اكتب امس الوطن بلنجوم
عىل س بورة الليل”
98
“يف الظلمة -نوعا ما -أقف وحيدة ،وأشهد
أن اللون الابي أكذوبة
واللون الاسود أكذوبة

والرمادي هو احلقيقة الوحيدة...
99
“أان حاممة وديعة
ترفرف مزهوة بثوب احلرية الناصع
بعيد ًا..بعيد ًا
وعالي ًا..عالي ًا
عن دنس الصيادين”
100
جربت املسكنات لكها
ضد المل و احلزن ملوت الحباب
و موت الش ياء امجليةل
و ما زلت ال أجد ما يش به مسكنات شفتيك
و ذلا  ،أظل أعود اليك !
101

جمرد جنم بئس
مل أعد ّ
ُّيرول خلف جمرتك اذلاتية التاهئة
وها أان أعود
لس تعيد لك ما ختليت عنه لجكل :
أان
102
ولن امسح هلم
برسقة ادلم الخض من عرويق
ورسقة قدريت الالمتناهية عىل الفرح
وعىل احلب واحلياة والطريان
103
ك كررت كل أن ِردأء احل ّب شفآف ك جنآح الفرأشآت  ..وان خدشه ل يرفآ ِب
ابرة ال ِنس يآن !!
104
ذكل الامل ادلقيق

اذلي ال امس هل وال تربير
خيرتقنـي حىت العظم
بلحظاته العابرة الاكوية ...
105
اخترص املسافات مسافرة اليك ومل اجدك
106
والعيد مس متر ،العيد يبقى ،والطفال فقط يتبدلون!
107
يقصين صوت فريوز اجلارح منشد ًا
ّ
(بعدك عىل بيل)
108
صباح الليل ايس يدى
لك صباح اليرشق صوتك فيه
ليل منفى كئيب

يصري فيه الاس بوع
س بعة قرون
109
أُّيا الغريب
حني أفكر بلك ما اكن بيننا
أحار..
هل عل أن أشكرك ؟
أم أن أغفر كل؟
110
لو قلت أن جمرد وجودي قريبة يسعدك جمرد احساسك بآين أهتف بمسك ىف اعامق
اعامق مصيت برضيك لو قلت يل بعينني هادئتني كبحرية الاصيل " أحبك ايصغرييت "
ذلاب صقيعي ..
111
اُّيا البعيد كذكرى طفوةل
اُّيا القريب كنفايس و افاكري

احبك؛ وارصخ مبلء مصيت  :احبك !
112
ال يزال التحديق يف عينيك
يش به متعة احصاء النجوم يف ليةل حصراوية...
وال يزال امسك
الامس الوحيد "املمنوع من الرصف" يف حيايت..
113
ذات ليةل
سآموت بزنيف داخل  ...يف اذلاكرة!
114
وجلست أمامك  ..أرشب من مالمح وهجك وأخزهنا يف أعاميق حبرص !!..
115
الش ياء اليت تبعث عىل الضحك  ،ليست مسلية دامئ ًا  ..أحيا ًان تتنكر خيباتنا يف
هيئة نكتة ..
116

ملاذا بعد أن علمتين أن أعيشك و ًمها وتعيش ين حل ًما..
عدت تبحث عن ماهييت وحقيقيت؟
117
فاحلوار ميت ما دامت اللكامت يف عاملك تعين شيئ ًا أخر عام تعنيه يف عاملي ..
118
أطلق رسايح من حرييت ..
خذين اليك
أهجز عل حببك ..
هل ترىض بآن متوت امرأة مثل
بغري خنجر العشق املس تحيل ..
119
ذكل الرجل
اذلي اس تطاع اقتحام مملكيت
عىل صهوة رساةل  ..أحببته...

120
احياان تشعر بحلاجة اىل أن تكون وحيد ًا كغمية.
أن تعيد النظر يف أش ياء كثرية.
أن تعود اىل ذاتك مش تاق ًا لتنبشها و تواهجها بعد طول جهر ..
121
أحترك صوبك
يح صوب الضوء
كام يتحرك لك ّ
و أمهس بمسك
كام ُّيمس السجني الربيء بمس احلرية
و أحبك  ،بآسلويب اخلاص املتوحش البمك ..
122
سآكرهك قريب ًا ..لنك رجل ميكن أن أحبه حق ًا ..
123
أه ًال بلربيع ،لجنو من ماكئد اخلريف ..

124
املرأه اذلكية شئ مزجع حقا
اهنا اكلصبار اذلى يس تعىص عىل التقشري
وال ميكن أن يؤلك مع قرشة
اهنا خترس متعة أن تؤلك ..
125
منطق لك ما يف العامل من فلسفات مجيةل يهنار امام منطق رصاخ طفل جائع
126
اكنت القسوة خطيئتك ...
واكنت الكربايء خطيئيت ...
وحني التحمت اخلطيئتان اكن الفراق مولودهام اجلهمني
127
وأش هتيى لو اكن حبيىب مسكة
يس بح اىل جانىب بصمت

حيدق ىف وهجيى بصمت
وحيبىن بصمت
وُّيجرىن بصمت
128
مبلء حصوي  ،مبلء رعيب ...جريح ...حقدي ...عذوبيت ...شلل ..عنفواين ،رصخهتا
يف وهجك:
أحبك ،و ذلكل أكرهك !!..
129
ذراعاك أرجوحة نس يان
و داخل عينيك دروب أرك فهيا اىل الطفوةل
و حبريات اكملرااي أميش فوق مياها و ال أبتل
130
حني مير احلب بنا  ،ال يعود أي يشء كام اكن  ..حىت بعد ان مييض احلب ..
131
اصدق الاكذيب عبارة :سآحبك اىل البد ..

132
ىف خشصيتك ذات البعاد الالمتناهيه
رجل جديد للك يوم
وىل معك ىف لك يوم حب جديد
وبس مترار
أخونك معك
وامارس ذله اخليانة بك ..
133
معىن املوت هو أن نعرف الخرين ,ونظل حنيا معهم! املوت هو وجوه من حولنا حيامن
تسقط القنعة عهنا...
134
يح واحد يداهن وخياتل ليحيا..
املقربة ماكن قذر ما دام فهيا انسان ّ
135
يبدو ان الانسان جيب ان يضيع احياان ليكتشف دربه بنفسه ..
136

غادرتك وأان أقسم اكذبة عىل فراق أبدي كام حيدث يف جشار العشاق مجيع ًا.
137
لقد أحببتك مرة
مث قررت أنين نسيتك
وأان أصل منذ ذكل الزمان الغابر
يك أكون قد نسيتك حق ًا ..
138
ان ثروات العامل أمجع عاجزة عن رشاء ذكل الرشاين اذلي يغرسه الانسان يف تربة
وطنه  ..ليحيا  ..ال ليعيش فقط !
139
أش هتيي أن يكون وهجك أول وجه يطالعين مع زفرات أنفاس العام اجلديد ..
140
غيابك يغتالين ،و حضورك يغتالين ،لنه بداي ًة لغياب جديد ..
141
رميتين بوردة

فانفجرت كقنبةل يدوية
وقطعتين أشالء ..
142
أشهد أنين أحببتك مرة  ....و ما زلت ..
143
وشهيي والتزال تغوي النساء  ,فبيين وبينك حب أتقن فن الابتعاد
يح ّ
سعيدة لنك ّ
فاس متر ..
144
علمين الرمس يك ال أموت ..يك أخلق لوحة أس متر فهيا أبد ًا ..وتصادقنا ..وعلمين كيف
أرمس ،وعلمته كيف حيب !
145
لنين منحتك اكلطفال :لك يشء ،فآان ما زلت أمكل الكثري.
146
خنجر مدفون يف حلم ذكراييت أنت ..
147

قلت يل  :احلب خط مس تقمي هكذا
ورمست خطا فوق البحر
وحلظهتا ودل الفق !
للظالم فضل عل حبنا
فلواله ملا عشقت ضوء حضورك يف عمتيت
148
يك تعيش المواج جيب أن تظل يف حاةل اضطراب وخفقان .وحنن اكلمواج،
الاس تقرار يف المان يقتل شيئ ًا يف داخلنا ..
149
لست نقطة الهناية عىل السطر الاخري ىف صفحة سابقة
أنت لكمة اندره عىل سطر جديد ىف صفحة جديدة بيضاء
150
لين ال أحبث عن أحد  ...ذهلت حني وجدتك !
151
وكيف  ..كيف أغفر كل  ،انك صدقيت حني قلت كل اين نسيت ؟...

152
رجل مثكل،
ال تقدر عىل احتوائه عرشات النساء،
فكيف أكوهنن لكهن مرة واحدة اي حبييب؟
153
ولك لقاء وداع مؤ يجل ،و لك التحام فراق وش يك ..
154
أريد وطنـآ أعارش فيه احلرية بحلالل !
155
أس تطيع أن أحبك حقا  ..لنه بوسعي ان أراك بوضوح..
156
منذ عرفتك عادت السعادة تقطنين رجمرد أننا نقطن كوكب ًا واحد ًا وترشق علينا مشس
واحدة.
157
حبك الومهي  ..حقيقيت الوحيدة

158
لن أكون كل،
و يك أمعن يف ايالمك
لن أكون لـسواك أيض ًا!
159
ما أذل أن يكون يف احلياة جمهول نسعى وراءه نسكن اليه عندما تبدو الش ياء املزيفة
عىل حقيقهتا..
160
ال تقل يل اننا افرتقنا لنين رحلت  ...لقاؤان صار فراق ًا.
161
مساء اخلري أُّيا الفراق  ،ولتكن .حىت حلظات وداعنا .حلظات صفاء وامتنان للك
مااكن وما مل يكن !
162
اهنا لنعمة انين أحيا
فقط لكون قادرة عىل أن أحبك

ومن املؤسف أن أموت
وأان قادرة عىل هذا احلب لكه
163
وكنت دوم ًا أصل
رب امحين من سعاديت
أما تعاس يت فاان كفيةل هبا
164
التقينا لنفرتق ؟
فليكن !
خذين اليك الن
ولريحل عنا الرحيل !
165
أمر ِان أحالهام مر ..
فراقك  ..ولقاؤك ..

