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أحبً رغما عن كل األعراف و انف القبٌلة " حرري قلبك
فاطمة المشٌقح
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-1القبٌل " حرري قلبك
ة
أحبً رغما عن كل األعراف و انف

-2لماذا علً فً سفرك | بعدك أن اقبل صورتك فً الصحٌفة أن اتلمسها بأطراف
أناملً حتى تبرز مالمحك وأتحسس بأنفً ملمس الشامة خلف أذنك حتى اشعر بك

-3بالصدفة وضعت فنجان القهوة فوق صحٌفة على مكتبها حٌن حملته كانت هناك
دائرة رطبه على صورته بٌن مجموعة وزراء " كل شًء فً عالمها ٌشٌر إلٌه

-4الصحٌف " بشتك " فخامتك  ،ابتسامتك  ،نظرتك " حلفاء ضدي فً
ة
صورك فً
لحظات غضبً منك ٌنتصرون علً و ٌقصفونً بالشوق الحارق و الحب

-5ٌا صاحب السمو ٌ ..ا أمٌري الذي أحب أنا أمٌرتك و إمارتك و امرأتك
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-6فً حرب " الحب " أنا حلٌفة الشٌاطٌن حتى أربحك

-7اصنع لً معروفا أذكرك به العمر كله " دعنً احبك فقط

-8الشوق ٌ :بدأ حٌن تشعر أن جسدك مجوفا و فارغ و أن هناك شًء ٌدور فً هذا
الفراغ و ٌوجعك

-9ألنه رجال نادر سأصنع له متحفا خلف قفصً الصدري و من قلبً صندوق زجاجً
ال احد غٌره به و محاط بكل الحب و تفاصٌل األمان

-10حٌن ٌتحدث تتأمل األبجدٌة ٌ ..ا هلل " كم من حرفا ً ٌشعر بالحزن حٌن [ تلفظه ]
شفتٌك
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-11هل ٌجب علً أن أ ُأقدِم لك " معروض استرحام " لتطلق سراح الحب أو تخفف حكم
الغٌاب ? !

-12أنت تشغل بالً كثٌرا و تحضر لً ك فكرة " متى ستسمح لً بتنفٌذك

-13أغٌب عنك و أنت معً و أعود إلٌك و أنت بً

-14علمنً حٌن أراك كٌف أشدنً حتى ال اندفع إلٌك كٌف أثبت عقلً حتى ال افقد
اتزانً

-15تصفحنً بٌن ٌدٌك | أنا لك و احبك و حدك الذي ستعبرنً إلى صفحة غٌر مسموح
الوصول إلٌها " أنا لن احجبنً عنك
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-16فً الظالم حاسة اللمس هً التً تشتعل لنرى

-17الشفتان فً نقاش حاد و حده حدٌثهم المهلك ٌنتهً بسالم

-18إن كنت تحبها اذهب فورا وقل لها " احبك " هكذا بكل بساطة الحب ال ٌحتاج
لربطة عنق و ال ٌحتمل التأخٌر

-19تخٌل أن تنجبك قطرة مطر أن تتكوم فً الوسط ك جنٌن و تهطل من السماء و تولد
ازرق ك الماء و عمٌق

-20عندما تستٌقظ صباحا و تجد أن وسادتها كانت ذراع من تحب " لن تطلب من
األمانً المزٌد
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-21بعد لٌلة حب تشرق الشمس وأنا فً قمٌصك الواسع جداً ك حال الحب " أحب
رائحة جسدك العالقة به ك أفضل ما أنجبت مصانع العطور

-22هذا االحمرار الطفٌف فً طرف أذنً بعد أن تقبلها و تعضها " أجمل من حلق

-23العناق الملهوف الذي ٌضرم النار فً العمق هو عناق األنامل حٌن تتخلل بعضها

-24القبل التً تضعها على " انفً " بعد حدٌثا
أنت ال تحتاج للكثٌر ألحبك  ..تكفٌنً ة
طوٌل

-25أحاول أن أخبرك أنً احبك انزلق فوق الواو أتكور فً المٌم استظل ابنحناء الحاء
ُأ
عبر لك أكثر
استلقً فً تجوٌف السٌن أرتدي الهمزة "كٌف ٌمكن أن أ ِ
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-26تحاول أن ترسمه تثبته أمامها تطلب منه أن ال ٌتحرك فٌنهض بعد دقائق وٌركض
ابتجاهها ٌقبلها و ٌعود " ٌرفع كتفٌه لٌخبرها انه اشتاق لقبله

-27تعودت ان تدهن جسدها قبل النوم بكرٌم برائحة الشوكوال ٌ ..مد إصبعه إلى كتفها و
ٌلمسها ثم ٌلعق إصبعه و ٌخبرها كم هو طعمها لذٌذ

-28امسك بٌدي ورسم خاتما على احد أناملً  ..ثم وضع قبلته گ فص الماس و قال "
أنتً لً شرعا

-29عروق ساعده البارزة كأوتار مغرٌه" كثٌراً ما تمرر أناملها علٌها و تفتعل صوت
الموسٌقى

-30رسم زهرة على باطن كفه حٌن سألته لماذا؟قال:أرٌدك حٌن تعبرٌن الطرٌق القدري
تجدٌن هذه الوردة ابتسمت فً حٌن هو استمر برسم كوخ قرٌب من الزهرة
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-31لٌس حب ذلك الذي ٌبدو أنٌقا جداً و رسمٌا جداً  ..رج علبة مشروب غازي و
اركض خلفً

-32" احبك " بٌنً و بٌنه ك كرة طاولة ٌضربها لً اضربها له و المنافسة فً العشق
على أ ُأ
شدِها

-33أنا أ حرر فً كل مره قسٌمه لمخالفاتك فً الحب و حٌن أرى عٌناك " أ ُأمزقها

-34اشتاق إلٌك وال أخبرك  ،أحبك و أهجرك ،أتمنى أن أعٌش فً أحضانك و اهرب
سٌئ فً الحب لن اخرج من قصتنا بشهادة حسن سٌرة و سلوك
منك " أنا أنثى ة

-35سأعبر إلٌك و ان علق قلبً فً شوك شبك " أنت لً

-36عندما سقط هائما ً فً حبها صعد سلم عنقها  ..قبلة  ،قبله
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-37قبل طرف الخنصر  ..من ٌومها وهً تقسم أن تحت الظفر الصغٌر  ..زهرة بنفسج

-38القُأبل التً تركها بٌن كتفٌها " أورقت أجنحه

-39على الشاطئ سوف ابنً لك بٌت من الرمال تسكنه أناملنا ندخل إلٌه بالوسطى و
السباب نسٌر بلطف شدٌد على رماله و بالداخل " سنتعانق بشدة
ة

-40أرٌد تعلم لغة اإلشارة حتى إ ذا توقف الحدٌث ضممت ٌدي إلً وحركتها أمامك
بلطف دائري ثم أشرت إلى قلبك"فتضحك وأنت تحاول الرد علً بطرٌقة مشابهه

-41أخفٌك فً منتصف الكف فً قبضة ٌدي التً أدسها فً جٌبً " ك سر

- 11 -

-42هذا الوغد ٌجري فً دمً كشٌطان ٌنحنً فً انعطافات عروقً ٌ ،ركض ٌ ،قفز ،
ٌطٌر و فً نهاٌة الممر ٌتوكأ على قلبً

-43إن لم تعٌش الحب بكامل مقادٌر الفرح و الحزن و الغضب و " الزعل " و الهجر و
الرض " فأنت لم تحب بعد
ا

-44بحة صوته هً النغمة التائهة من تجوٌف ناي " ٌا هللا

-45أدخلنً فً قلبك كما تدخل " أزرارك " فً ثقبها  ..دعنً مثبته هنا
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