
 



 

 

 ..نصوص بحجم قبضة ٌدي    

..................................... 

 العراق/ سجا رجاء :: األسم 

 5/1/1990:: موالٌد 

 saja_saja1111@yahoo.com:: البرٌد األلكترونً 

 https://www.facebook.com/SAJA.RAGAA:: صفحة الفٌس 

 

 ..والسٌما فً الكتابة .. دائماً أكره فكرة العرقلة فً كل شًء 

 ..الخ .. السٌاسة , الدٌن , كم ترهقنً تلك المقدمات الطوٌلة فً كتب األدب 

 ..ال أحبذ فكرة تواجدها فهً مضٌعة لمتعة القراءة وتصٌبك بكل ذلك التكاسل 

 ...حتى إنك أحٌاناً تراودك فكرة ترك الكتاب للكسالى والمغفلٌن 

 ..لذلك لن اكتب مقدمة تشرح اللغة ولن أضع شًء ٌلون كلماتً 

 ..فتلك األلوان اإلصطناعٌة ترهق نظري وتبعدنً عن اإلستمتاع بنوتات حروفً 

 ..إلٌها القلب وأكثر ... فال شًء ٌنٌر درب كلماتً سوى حبٌبتً 

 

 ..  سجا رجاء 

 .. السبت  .... 3/1/2014

 ..هً نصوص ساخنة أحٌاناً وبكل ذلك البرود أحٌاناً .. نصوص بحجم قبضة ٌدي 
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 3/1/2015 .. ثم ميطر أشالء.. يرتفع كثرياً ينغمس بني السحاب 

************************ 

 ..  إذًا 

 .. ذزذاوٌُ  كثذًا 

 ... ذظرُشق إذذٌ

 .. ذههو تانقزب يٌُ

 .. نرظردرجٌُ

 .. حنوها

 ..  نَها

 .. ا طفهح ٌ صغثج

ها
ُ
 ... ٍدذعثٌُ  حظاط

 ...  ذنوجودذيزأجهٌ 

 تكم ذنُظاء حويل
ُ
 .. حتَط

 ... نرًرهكٌُ ذلا فقط

14/12/2014 

  يظاءذًا ذالحد9:08
 

 

 



 .. حًَُا ٍروقف ذنعامل حلظح

 .. نَعَدٌَ  نَها

 ...  ٌ ذخربها

 ... صثاحكِ طكز

 ...  نَها اأ كز

17/12/2014 

  صثاح ذألرتعاء9:5 
 

**************************** 

 ... ذوطدً إنك ذنقهة

 ... ذظههٌ  م يظاء

 .. ذووهٌ   حٌَُُ  نَكِ 

 ... ألَث تأشوذقٌ  نَكِ  م ذنظهًاخ

 ... أوزقٌَُ  شء يٍ ذَووركِ 

 .. ألحروٍك

 .. دعٌ ذنعامل ٍروقف

 ....  نَكِ فقط

 ... أٍرها ذنظًزذء

17/12/2014 

  يظاء ذالرتعاء11:00 



 .... ذحلزر ال ٍطااعٌُ أحَاَاًا 

 ... ٍُظاب يٍ ٍدً

 .. ٍُظدل  ظرارج عرَقح

كرة عهي ارقرٌ
ُ
 .. ٍأتي أٌ ٍ

 يُكِ  كثذًا 
ُ
 ..... فهو ٍغار

 .. ألَكِ فقط يٍ نكِ حق أيرال ٌ

25/11/2014 

  صثاح ذنكالواء10:25 
 

****************************** 

 ... ذهلل يظاء

 ... عَُني عهي

 .. قهثٌ جتوتاٌ

 ... ذنيًمسزذا  حًايرني

 ... ذًا يظاء

 ..  كثذًا  ذزذاواٌَُ

25/9/2014 

  يظاء ذخلًَض11:16 



 ... احني حيم ذدلظاء

 ...  عهَي  كثذًا أشفق

 ... ألَي ٍفرقدها

 ... هٌ فقط..... حني ذكوٌ حبضورً 

.... 

9/10/ 

  يظاء ذخلًَض 9:45  2014

******************************** 

 ..... ٍشثهكِ  الشٌء
 .... يل تانُظثح ذألقم عهي
 .. نكِ  اصف ال ...أَدِ 
 .. حبضوررِ  ٍُراتٌُ فًا

 .. حنورِ  وزٍثح جاإتَح يٍ شٌء هُار
 .. يعكِ  يل هوٍح ال

  ذنذذخ
ُ
 ... ذُعدو ذكاد

 .. تها يل عهى ال ..اذذهة يعكِ  جتٌء أشَاء  إذ
ٍ
َ
 .....  أَدِ  ي

20/7/2014 

  يظاء ذألحد4:00  
 

 



 ... أَدِ   ًا . اأرٍدرِ 
عطزٌَ ... ذنصثاحَح  انشهزج

ُ
 ... ذ

 ... .. تانزحَم حىت
 
ُ
 ... َعى يٌُ ذَأص

 .. َعى يزذاورٌ اذكزذرذًا  يزذرذًا  حتاال
 .. ذفعم أَا  ًا تاجتاهٌ ختفق نكُها

كِ  الشٌء
ُ
 ... طوذً ٍشثه

 ... وثرِ  مبشاعزً اٍرالعة ٍرجول أحد ال
  أَا

ٌ
 ... َعى يعكِ  أحَاَاًا   طفم

 ... توجودً ذنرصزر طفونَح أَدِ   ًا

18/7/2014  

 .. يظاء ذجلًعح 11:00 
 

***************************** 

 

ههًٌَُ 
ُ
 ..ذ

 ...ا 

 ...ختوٌَُ ذنكهًح 

 ...أحاال أٌ ذخرب ذحلزر عُكِ 



 ...فثذد يل 

 ... اجلُدً ذدلُكظز 

ٍ أَدِ 
َ
 ... إذًا ي

14/7/2014 

  يظاء ذالوُني4:00  

 

************************** 

... أحَاَا ال شٌء طوى ذنصًد 
.. جيراحُا 

.. وزوزذخ يرُاوزج عهي أضزحح ذنوجع 
... ذزمسُا تأنوذٌ تاهرح 
...  الو خارج ذنُص 
... شعارذخ سذئفح 
.. ذرتتص تُا 
.. تأطى ذإلَظاٌ 

 

 

 

 


