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إهداء
إىل أغىل ما نملك يف هذه احلياة ،إىل من يقدمون
سعادهتم قربانا لسعادتنا ،من يتأملون ألملنا ويفرحون
لفرحنا؛ إىل رائحة تفوح بعطر من اجلنة ..إىل
الوالدين! إىل كل أم وأب قدموا لنا احلياة.

مقدمة
هيبنــا اآلبــاء حياهتــم لتكــون مفتــاح ســعادتنا ،فتلعــب
األم دور املمرضــة واملعلمــة واخلياطــة والطباخــة مــن أجلنــا،
ليتفنــن األب أيضــا بشــتى الطــرق حمــاوال تلبيــة رغباتنــا..

مــن أجلهــم ومــن أجــل رســم الســعادة عــى فــاه كل أب
وأم اتفقــت جمموعــة مــن األقــام عــى أن تــرد شــيئا مــن
فضلكــم علينــا ،اجتمعــت هــذه األقــام كــي حتكــي أمجــل
قصــة كانــت بدايتهــا أنتــم وآخرهــا نحــن.

مهــا فعلنــا ومهــا خطــت أيدينــا مل ولــن نــويف مجيلكــم
يــا بلســم اجلــروح أنتــم ،أدام اهلل وجــود هــذه النعمــة يف كل
بيــت ورحــم اهلل عزيــزا غــاب ..أنتــم احليــاة وأنتــم روحهــا
الــذي جيــس هبــا النبــض.
برشى جلوط

برشى جلوط

قبلة عىل اجلبني
 ...قبل النقاط كانت بدايتي!

حســنا بدايتــي كانــت يف يــوم العــارش مــن الشــهر احلــادي
عــر يف الرتتيــب الشــهري..
خاصــا يب؛ «فتــايت
يقــول أيب أنــه كان يطلــق اســا
ّ
النوفمربيــة» وتقــول أمــي أن والــدي كان يتفقــد رسيــري بــن
الفينــة واألخــرى حتــى يتأكــد أننــي بخــر.

كــرت ومــرت األيــام برسعــة ومــا زال والــدي ينشــد يل
أغنيــة العطــف واحلــب ،أتذكــر يــوم دخــول أمــي للمستشــفى
أخــرين أن هنــاك ضيفــا جديــدا ســيحل ببيتنــا ..تشــنجت
كثــرا ومتلكنــي اخلــوف والغــرة وتنامــت روح التملــك
داخــي خشــية أن يوضــع املولــود اجلديــد مقامــي وأنســى.
ســألت أيب :مــن ســيكون؟ أذكــر أم أنثــى! ليشــر بأهنــا
بأنثــى..

حســنا هرعــت إىل حضنــه وأنــا أنظــر إليــه وأســأله ســؤايل
الطفــويل :أيب هــل ســتكرهني؟ أخــرين بدهشــة كبــرة :كيــف
يل أن أكــره روحــي ومل؟ ألجيــب :ألنــه صــار يل أخــت،
ســتحارب حبــي لــك وترتبــع عــى عــرش اهتاممكــا...
وقبــل أن أكمــل كالمــي نظــر يل نظــرة مليئــة بالطمأنينــة ثــم
احتضننــي بقــوة ليقــول :أنــت تغاريــن مــن طفلــة صغــرة
بحجــم كــف اليــد؟ ال ،أنــت ابنتــي الكــرى وســتظلني أمــرة
أبيــك لألبــد.
مــرت األيــام واألعــوام أجــد نفــي عــى املــرآة وقــد
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تغــرت كثــرا وتغــرت نظــريت وطموحــي وأحالمــي
وصــويت أيضــا..
أيب كان صادقــا ومل يتغــر بمجــيء أختــي وظــل قــدويت
ومنــارة الوفــاء بالوعــد ،كنــت أجلــس معــه أينــا حــل وأرافقه
أينــا كان؛ يف املقاهــي والنزهــات ،ويف بعــض األحيــان حتــى
يف العمــل .وبــات يقــال أتــت ابنــة فــان ،ويطــرح التســاؤل
«أيــن والــدك؟ مل َ مل يــأت معــك؟» لقــد كنــا فعــا جســدا
واحــد وروحــا واحــدة.
طفولتــي وشــبايب مليئــة باملغامــرات والذكريات الشــيقة..
وكان أيب حمــور كل هــذا .كنــت أترقــب موعــد أيب بشــوق
وعندمــا أرى دقــات الســاعة تنــص عــى جميئــه أباغــت أمــي
وأنــزل الســامل منطلقــة كالوحــش مرسعــة صــوب البــاب
أنتظــره بلهفــة كبــرة وعندمــا يبــدأ الظــل باحلضــور أرسع
وأرمتــي بــن أحضانــه أقبلــه وأفتــش جيوبــه ألنــه ال يــأيت دون
احللــوى التــي أعشــقها!

إذا توضــأ أحــر لــه إنــاء ومنشــقة وأنتظــره حتــى ينتهــي.
يتجــه نحــو الســجادة ليصــي وعنــد الســجود أصعــد عــى
ظهــره ،ويف كل مــرة أجــد أن أيب ال يرفــع ظهــره إال حــن
نــزويل وبعدهــا يقبلنــي ويقــول :أمــك أخربتنــي أنــك اليــوم مل
تذهبــي للمدرســة ألنــك مريضــة ،أو أنــك تعمــدت ذلــك؟
ألجيــب بــكل خبــث أين أصبــت بالــزكام وارتفعــت درجــة
حــراريت ولكنهــا انخفضــت بعدهــا ليضحــك ويقــول أنــت
مــن أصبــت نفســك هبــذا ،ومــن بعدهــا يقــوم بتوعيتــي
بطريقــة أراهــا اآلن األنبــل واألكثــر واقعيــة..
مــرت أعــوام أخــرى ..حــن صــار عمــري الرابعــة عرشة،
كنتأراقــب كل تفصيــل بــه ،أســأله :أيب لقــد خالــط شــعرك
10

برشى جلوط

الشــيب! أتــراك أصبحــت كبــرا أم مــاذا؟ ليضحــك ويقــول:
نعــم لقــد أصبحــت رجــا مســنا اآلن..

بالرغــم مــن مشــاغبتي ومشاكســايت إال أن أيب مل يكــن
بــاألب العصبــي أو القــايس ،بالعكــس كان أطيــب رجــل
بالنســبة يل وألخــويت كذلــك ،إذا أخطأنــا أرشــدنا وإن مرضنا
ســهر علينــا ،صحيــح أن أمــي أيضــا تقــوم هبــذا وأكثــر ،لكــن
أيب كان يكــرر مــا تفعلــه يوميــا..
يتفقد نومنا ويسهر دائام عىل راحتنا..

فجــأة بعمــر اخلامســة عــر رأيــت أيب يبــذل وســمعت
أمــي حتثــه بــأن يــزور الطبيــب .كنــت أظــن أنــه جمــرد زكام!
أتذكــر ذلــك اليــوم بالتفصيــل أيت أيب وعليــه نظــرة التعــب
واإلرهــاق ليخــرين ببعــض األشــياء التــي صعقتنــي وألول
مــرة أرى أيب يتحــدث بــكل تلــك اجلديــة.

جلــس وأســند رأســه عــى الوســادة قائــا :سأشــتاق لــك
فهــل ســتزورينني إن غبــت؟ مل أدرك يومهــا أننــي عــى أبــواب
النهايــة املســبقة ألقــول :إن غبــت ســأغيب معــك!

بعدهــا بأيــام قالئــل رأيتــه ينــزف دمــا ،وألول مــرة أرى
أيب ضعيفــا ال يقــوى احلــراك ،واحلــزن ٍ
بــاد عــى أمــي ،ثــم
رأيتــه يرتكــز عــى كتــف مــن أحبهــا ويســر بخطــى بطيئــة،
لينــام عــى رسيريــه ..أرسعــت إليــه وألــف ســؤال بداخــي،
ليصــدين! بكيــت حينهــا ربــا لســقوط كربيائــي ألول مــرة
والبتعــاد حبيبــي عنــي.
ســألت أمــي لتقــول أنــه مرهــق وعليــه أن يســريح ،بعدها
بأيــام أدخــل املستشــفى وخضــع لعمليــة جراحية..
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شــعرت بــيء خميــف يتملكنــي ..أتــى أيب ضعيــف
اجلســد ومنهــكا ،احتضننــي بقــوة ثــم قــال :أحبــك أكثــر مــن
أي يشء يف هــذا الكــون ..ســألني مــرة أخــرى :لــو مــت هــل
ســتحزنني؟
مــن هــول الســؤال فقــدت وعيــي ألســتفيق عــى صوتــه
وهــو يقــول« :أعــدك أن ال أرحــل».

جــاء اليــوم املشــهود؛ صــوت بــكاء نســاء ورجــال ..أخــي
أتــى مرسعــا ليقــول :أنــا معــك أمــي.

والعــامل يشــهد بمقــدار حبــي أليب ..أتــوا مجيعــا لنقــل
اخلــر الــذي كان كالصاعقــة الكــرى وأشــد مــن ســكرة
املــوت وكأن ســكان العــامل قــد كتمــوا عــى صــدري وأشــعل
بــه نــارا لــن هتــدأ أبــدا ..بكيــت وحاولــت مــرار أن أضــع
هنايتــي ولكــن القــدر كتــب يل أن أعيــش بعــذاب الفــراق.

أجــد نفــي أكمــل مســريت دون الســند الــذي لطاملــا
وضعــت جســدي الكامــل عليــه ،اليــوم أنــا مــن دونــك ودون
ضحكاتنــا وذكرياتنــا وكل يشء
أكــرر كلمــة أيب ألين فقدهتــا حتــا واشــتقت هلــا فعــا،
حــن أنطقهــا أختفــي يف غرفتــي ،أغلــق البــاب وأكررهــا
مــرارا :أيب ..أيب ،أيب! يــا اهلل كــم هــي رائعــة هاتــه الكلمــة هلــا
مــذاق اجلنــة وإنشــاد عظيــم مل ولــن يتكــرر..

اآلن بعــد غيــاب مــن أحــب رصت أراقــب الطريــق
ولكــن ال ظــل يــأيت وال أيب.
أرى سجادته ولكنه غائب عنها..
أرى أصدقاءه لكنه ليس بينهم!
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أرى العهــد ،ولكــن بــات راســخا دون مــن قــام برســم
عهــده.
أرى أترايب مع آبائهم وأنا دون أيب..

أعياد ومناسبات تأيت وتكرر ،لكن دون أبى..

أهــرع صيفــا لتربيــد قــره ،وشــتاء ملســح قطــرات النــدى
واملطــر وجتفيفــه لكــي ال يــرد!

أيب رجــل لــن تكــرره األيــام أبــدا وحبــا لــن يكــون هنــاك
حبــا أعظــم مــن حبــي وعشــقي لــه.

اشــتقت إليــك كثــرا ..رمحــك اهلل يــا حبيــب القلــب
وجعــل مــأواك اجلنــة.
ذكــرى مل ولــن أنســاها حتــى املــوت وبعــده .أحبــك يــا
حبيــب ابنتــه!

تــويف أيب بعمــر األربعــن خملفــا يل جرحــا لــن هيــدأ ألملــه
أبــدا.

لــو كان حيــا لــكان اآلن رجــا مخســينيا ولكــن األرض
عشــقته فخبــأت جســده بــن ثناياهــا ..ألــف رمحــة عــى
روحــك الطيبــة يــا أغــى مــا ملكــت.

فاطمة الزهراء فقري
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دعاؤهم بلسم:
لطاملا نؤمن بوجود النور الذي نرى به.
لطاملا نؤمن باحلياة التي نعيشها.
لطاملا نؤمن باحلب الذي نشعر به..
لكن بدونكم ال نؤمن بيشء!
يا نورا أشعل ضياء يف طريقي،
يا جنة يف الدنيا قبل اآلخرة..
يا بلسام يشفي األرواح بعد أوجاعها.
والدي..
يا حتفة الكون أنتام يا
ّ
يا سعادة كانت بوجودكام يا سندا كان يل وقت ضعفي،
أمي ،أيب! وجودكام يف حيايت هو قويت.
أمتنى من اهلل أن تكون اجلنة بيتكام!

أمتنــى أن حيفــظ اهلل كل أم وأب ألبنائهــم وأن يرحــم كل
مــن مــات منهــم ،وأن يشــفي كل مريــض منهــم ،وأن يســعد
كل مــن فقــد أحدمهــا ..يف النهايــة ،أقــول لــكل مــن قــرأ
خاطــريت أن الوالديــن نعمــة مــن اهلل ،فاإلنســان ال يعــرف
قيمــة غاليــه إال بعــد فقدانــه ،فــإذا كان أحدنــا قــد عمــل
ســوءا هلــم فليصلحــه ،وإن كان أحدكــم قــد عمــل عمــا
حســنا فليكلمــه ألن رىض اهلل يكمــل يف رضاهــم.
والدي..
حفظكام اهلل يل وأدام فضلكام يا
ّ
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أميل الذي ال خييب
إىل وجــدي ،إىل أمــي الــذي ال خييــب ،إىل بــدر أضــاء
عتمــة عقــي لينــر دريب ،إىل شــمس فجــرت ينابيــع األمــل
بداخــي ألحــب احليــاة وأنغمــس فيهــا..
أيب يــا صاحــب الفــؤاد الكبــر واحلنــون ،والوجــه النضري،
يــا تــاج رأيس وبؤبــؤ عينــي ،يــا مهجتي..

عظيــم أنــت ومثــايل ،فــا أب مثلك ولــو عشــت حياتني..
أنــت ال يكــررك الزمــان مرتني.

أمتنــى دومــا وبشــدة أن تكــون حياتــك الباقيــة يســرة ،أن
تكــون لــك بدايــة جديــدة مجيلــة بقــدر تضحيتــك ،أمتنــى لــك
عوضــا بعــد شــقائك ألجلنــا ،ألجــل احليــاة التــي ننعــم هبــا
اليــوم؛ حيــاة الرفاهيــة ،حيــاة الــدالل والراحــة ،أو ربــا حتــى
هــي حيــاة األمــرات.
أعمــل جاهــدة ألوفيــك حقــك ،ألكــون ابنــة تليــق بــك،
أســعى أن أكــون يف املراتــب األوىل وأن أرفــع رأســك واألهم
أرغــب يف أن أكــون ابنــة بــارة بــك ولــك.
ال يشء يســاوي تلــك التضحيــة ،والعــرق الــذي أراه كل
مســاء يف جبينــك ،ذاك التعــب يف مقلتيــك!

أراك كلــا لطمتنــي احليــاة ونفثــت عــي ســمها ..كانــت
عيونــك تقنعنــي بــأن الكواكــب واملجــرات ســتنخفض إن
عبســت وســيتوقف النــاس عــن العيــش ،نظرتــك ألتفــه
مشــاكيل وكأهنــا هنايــة العــامل جتعلنــي أختلقهــا ألرى تلــك
النظــرة فقــط.
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أنت يل كنز ثمني أباهي به القريب والبعيد.

أنت نعمة أدعو دوما لكي ال تزول.

أنــت احلــب ،فــإن كان للحــب وســام فأنــت بالوســام
األجــدر!

حرشاش وئام
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منبع الروح
جلســت بجــوار منبــع ،يبعــث بــن ســيوله يشء تأملــت
فيــه فوجدتــه ورقــة هبــا أحــرف مــن ذهــب هــي معنــى يبعــث
الــروح يف وجــداين وبأحاســييس ومشــاعري ..باســم هــذا
املعنــى أهــدي مــا أعلمــه ومــا أفكــر فيــه ومــا تعلمتــه يف هــذه
احليــاة إىل والــدي ..نبــع احلنــان.

أمــي أحــى نطــق ينطــق بــه لســاين وأروع دقــات قلبهــا
تشــعرين بالــروح وملؤهــا نظــرات احلــب واإلحســاس
الصــادق ..وإىل أيب صاحــب القلــب الكبــر ،أيب مــن رعــى
قلبــي بنظرتــه الطويلــة إىل املســتقبل..

نعــم إهنــم الوالديــن ..حيــث اعتنــى اإلســام هبــا،
وحثنــا عــى حســن معاملتهــا لقولــه تعــاىل« :وقــى ربــك
أال تعبــدوا إال إيــاه وبالوالديــن إحســانا» ( 32اإلرساء)
وهــذا تأكيــد وإجــال هلــا ،فطاعــة اهلل مــن طاعتيهــا ..فــاألم
مدرســة للحنــان والعطــف والوفــاء ،هــي نبــع احلنــان الدافــئ
ونــور الظــام اهلــادئ وبلســم اجلــراح الشــايف ،وهــي مــن
حتمــل وتــريب وتتعــب وتســهر ..أمــا األب فهــو حــر القلــم
وروايــة للغــد ،وســعي للمســتقبل يعلمنــا الصــر والتحــدي
والعــزم واإلرادة ،يســاعدنا إذا تعثرنــا ،ينريونــا إذا أظلمنــا،
يســاهم يف بنــاء مســتقبلنا ويســهر عــى توفــر حاجياتنــا،
فالوالديــن هلــا دور متكامــل يف رعايتنــا واحتضاننــا للحيــاة..
فمن واجبنا إكرامهام ومصاحبتهام وحسن معاملتهام..

نســأل اهلل العــي القديــر أن جيازهيــم عنــا كل خــر
وحيفظهــم ويرمحهــم كــا ربونــا صغــارا وأن يقدرنــا عــى رد
17
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اجلميــل القليــل هلــم يــا رب العاملــن.
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ميلينا تكتب
ككل يــوم بعــد الغــروب جتلــس ميلينــا يف غرفتهــا لكتابــة
مــا خطــر هلــا مــن أفــكار.

تدخــل غرفتهــا كأهنــا مقبلــة عــى حــرب ،متســك القلــم
بحــاس وهتــم بالكتابــة..
أمي!..

وإذ برجفة حلت هبا!

صعقتهــا أفكارهــا املتحاربــة ،لتبقــى اجلنــة حتــت أقــدام
األمهــات هــي اجلملــة الوحيــدة التــي ترتاقــص أمــام عينيهــا،
بعــد حمــاوالت عديــدة الســرجاع النفــس ،ال مفــر ..لنكتــب
عــن أيب.
بعد شهيق وزفري تستجمع أنفاسها إلكامل اخلاطرة:

أيب هــو( ...تقطــب حاجبيهــا) ،مــاذا؟ ال كلــات! وكأهنــم
ســلبوا األحــرف مــن قلمــي ،كأننــي طفلــة يف الروضــة
تســتصعب النطــق!
بعــد عــدة حمــاوالت فاشــلة ..حســنا أظــن أننــي لــن
أســتطيع الكتابــة ،أفــكاري مشــتتة ،مل ٔاكتــب شــيئا ال عــن
ٔامــي وال أيب ،فقــط خربشــات القلــم ال ٔاقــوى عــى خــط
كلمــة واحــدة!
لتقطــع حمــاواليت صيحــات ٔامــي ،أظنــه قــد جــاء أيب
ســاحاول الحقــا.
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قصة العظامء

األم قصــة عظيمــة بدايتهــا انطلقــت مــن العصــور الغابــرة
وهنايتهــا مــا زالــت تكتــب حلــد اآلن ،نالــت منزلــة كبــرة
عنــد الــرب فقــد رفعهــا وجعــل مــن حتتهــا اجلنــان ..مــا هــذا
املقــام الرفيــع يــا أمــاه ،كيــف ال تنالــن هــذه املكانــة وأنــت
مــن علمتنــي أبجديــات احليــاة وســهرت مــن أجــي الليــايل
ورســمت عــى وجهــي البهجــات! كيــف ال تنالــن هــذه
املكانــة وأنــت كنــت قــويت عنــد خســاريت وشــمعتي يف
الظلــات وســندي وإهلامــي يف اخليبــات!
تضحياهتــا مل تكــن يف احلســبان وقلبهــا نابــع باحلنــان،
ضحكتهــا هــي األمــان وصوهتــا مــن أمجــل األحلــان ،تبعــد
عنــي األحــزان ،فأصبــح حبــي هلــا إدمانــا!
هــذه اإلنســانة العظيمــة ســطعت كأهنــا شــمس نورهــا
ناصــع ،أنــارت يل الطريــق فعرفــت معنــى احلــب والوفــاء.

هــذه اإلنســانة العظيمــة هــي وردة الــروح إذا انطلــق
عطرهــا مــأ العــامل نقــاء ومجــاال.

ذلــك اجلــال جيعلهــا مــاكا عــى وجــه األرض ينــر
االطمئنــان والســام.
ال ختدعــك هــذه الصفــات وتظــن أهنــا طفلــة وديعــة أو
فتــاة رقيقــة فعنــد اقــراب اخلطــر عــى أبنائهــا تتحــول إىل
مقاتــل مغــوار يشــن احلــروب ويضــع اخلطــط ويقتــل األعداء
وذلــك للمحافظــة عىل ســامة صغارها ،فهي ليســت مســاملة
كــا تظــن رغــم هــذا تبقــى هيــا امللجــأ الوحيــد واملــأوى الــذي
ال بــرد فيــه كيــف ال يكــون دافئــا وهــي مــن محلتنــي وزنــا عــى
وزن ،رغــم تلــك اآلالم مل تتخـ ّـل عنــي ،بــل غمرتنــي بحبهــا
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وعطفهــا وخوفهــا عــي يف كل مــرة أســقط أجدهــا بجانبــي،
بــل كانــت هــي القوائــم التــي أرتكــز عليهــا يف احليــاة.

أمــا األب أعظــم مــن أن يكــون جمــرد قصــة ،فــوراء تلــك
القســوة طفــل صغــر ينبــع قلبــه باحلــب واحلنــان يتحــدى
الصعــاب والظــروف القاســية مــن أجــل أن يعيــش أوالده
حياتــا هادئــة.

ذلــك التعــب والشــقاء يــزول بمجــرد ابتســامة أو قبلــة
صغــرة مــن أبنائــه .يســعى دائــا أن يكــون أبــا مثاليــا وقــدوة
صاحلــة هــذا مــا جيعــل منــه إنســانا عظيــا.

صحيــح أنــه يتميــز بقــوة الشــخصية وعظيــم اخللقــة ويف
بعــض األحيــان بأفــكار غريبــة قــد يزعجــك تــارة وتــارة
حتــس أنــه ال حيبــك ،لكــن تأكــد أن وراء تلــك الرشاســة
عطــف كبــر فهــو رجــل كباقــي الرجــال وال يســتطيع أن
يعــر بمشــاعره اجتاهــك.
تلــك القــوة والقســوة هــي التــي ســتدفع بقــارب حياتــك
نحــو النجــاة ومــع مــرور األيــام ســوف تتذكــر تلــك القســوة
التــي جعلــت منــك إنســانا ذا شــخصية ،وتلــك القــوة
جعلتــك إنســانا ناجحــا يف هــذي احليــاة.
يف األخــر يســعني أن أقــول لــوال األب واألم ملــا عشــنا
بســام وأمــان يف هــذه احليــاة.

جار اهلل وائل أجمد
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مصدر سعاديت
أماه ،أبتاه..

بني يديكام كربت،

ومن مشاكيل يف حضنكام اختبأت
ومن مساوئ الدنيا بكام احتميت

وبعطفكام وحنانكام عيل ارتويت..
أيب أنت «العني»

أما أنت يا أمي «النظر»
أنت اهلواء

وأنت النفس

عاملي أنت ودنياي

اسم «أمي» أمجل لفظ تنطقه شفتاي
أنت أغىل ثروة

ومنك أخذت الصرب والقوة

كنت يل أحسن قدوة

أما أنت يا «أيب»

كنت يل السند واألمان

كنت مصدر العطف واحلنان..
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وجودكام بالنسبة يل حياة

وقربكام مني نجاة..

حرصتام عىل أن أكون سعيدة

وغرستام يف كل الصفات احلميدة

كيف عساي أن أرد فضلكام؟

كيف عساي أن أسدد تعبكام؟
فأنتام أعظم من كل الكلامت،
وأحن من كل الصفات..

بذلتام جهدا حتى ال يمسني السوء

حرصتم عىل أن أعيش يف هدوء!

قدمتم كل يشء حتى أنجح

ومن أجل حلمي أسعى كي أفلح

أطال اهلل يف عمركام

فأنا اليوم هنا بفضلكام

أدامكام اهلل يل نعمة ال تنتهي.
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جوهرة قلبي
األب واألم مهــا القلــوب الصافيــة التــي تنبــض باحلنــان
واحلــب ...مهــا زينــة احليــاة ومنبــع الفرحــة واألمــان
والســعادة ..رضامهــا يف الدنيــا هــو ســبب للنجــاة يف اآلخــرة.

فــأول مــا يــراه املولــود عنــد والدتــه هــي أمــه التــي
ســهرت متأملــة حتــى أتــى إىل الدنيــا وبعــد والدتــه يســتقبله
أهلــه بعــن مليئــة باحلــب والفرحــة ...فلــن تكفــي الكلــات
والعبــارات يف وصــف األم واألب أو وصــف مــدى التقديــر
واحلــب الــذي حيملــه اإلنســان يف قلبــه جتاههــا.

ألن األب هــو مــن يتعــب وجيــد كــي يوفــر ألبنائــه مــا
يريدونــه مــن متطلبــات ،واألم هــي العــن الســاهرة التــي
ختــاف عــى أبنائهــا أكثــر مــن خوفهــم عــى أنفســهم.
نعــم ،فأمــك هــي التــي تكافئــك إذا أكلــت وجبتــك،
وأبــوك يكافئــك إذا نجحــت .ألنــه ال أحــد يكافئــك عــى
إحســانك لنفســك إال والديــك!

ففــي هــذه الدنيــا كل يشء يتغــر؛ الصديــق ،احلبيــب,
القريــب ..والنفــوس مجيعهــا مــا عــدا قلــب الوالديــن يظــل
كــا هــو.

ربمهــا ليــس مناوبــات وظيفيــه
فأحســن إىل والديــك ف ّ
ـى أبــواب اجلنــان
بينــك وبــن إخوتــك بــل هــي ُمزامحــات عـ َ
«وبالوالديــن إحســانا».
هلــذا قــال رب األكــوان
ُ
فيا رب ارمحهام كام ربياين صغريا...
24

شيامء جعفر

برشى جلوط

رحيل الغايل
حبــي لــه غــر حمــدود ،وحنانــه غائــب ..رحــل الغــايل
ولــن يعــود ،رحــل مــن ســهر الليــايل وحتمــل كل يشء قــايس،
واليــوم تركنــي يف ظلمــة املــآيس ،فكلــا زاد غيابه زاد شــوقه..
كل يــوم أحــن إىل ســاع صوتــه وأشــتاق لرؤيتــه ،أشــتاق
لضحكتــه ..اشــتقت ألغــى وأحــن رجــل فالدنيــا؛ أيب نــور
عينــي ورس بســمتي وســندي يف حيــايت ،دائــا يتبســم حتــى
لــو كان يتــأمل ،فهــو األمــان والقــوة ،هــو األرسة والوطــن،
حيــن وال يمــل ويغــرس بــذرة األمــل ..لكــن عنــد غيابــه
انطفــأت شــمعة الســعادة ،واجتمعــت األحــزان واألآلم،
وعلــت الرصخــات ودمــوع الذكريــات ..وعندهــا لــن
ينفــع ال بــكاء وال حــزن إال دعــاء لــرب الكــون ،لتثبتــه عنــد
الســؤال ،ومغفــرة مــن الرمحــان وحــر مــع أهــل اإليــان يف
جنــة الفــردوس واألمــان.

بلقاسم كرمي نوال
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جنة احلياة
األم هــي احلــب واحلنــان ،هــي العطــف واإلحســان ،هــي
الوطــن واألمــان ...يف رضاهــا تتبســم األكــوان ويف غضبهــا
تغلــق أبــواب الغفــران .هــي نعمــة مــن الرمحــان ،حتــت قدميهــا
جنتــان ..هــي مــن ســهرت ،تعبــت وكــرت وبنــت أجيــاال
وأوطانــا ســقتهم بنبــع احلنــان وغرســت فيهــم بــذرة إحســان
وطاعــة للرمحــان ،حبــا للغــر وفعــا للخــر ..هــي مــن تتحمــل
األحــزان كــي متحــو دمعــة إنســان ..تســهر ال تنــام حتــى تشــعر
أنــت باألمــان ،قلبهــا أنقــى مــن قطــرات النــدى ،حبهــا أصفــى
مــن شــمس الدجــى ،فهــي الصديــق يف الضيــق وهــي االخــت
عنــد احلاجــة واألم يف الوحــدة ،بدعواهتــا تنــار الطريــق وهــي
للــدرب خــر رفيــق ،حتفــظ الــر وترعــى األمانــة ،ال تعــرف
احلقــد وتكــره اخليانــة ،هــي الســند يف الدنيــا والنجــاة باآلخــرة،
بقلبهــا الدافــئ وحبهــا الصــايف تغــرس املحبــة وحتصــد األخوة..
هبــا تعــم البســمة وتنــزل الرمحــة ،يــزول اهلــم ويمحــى األمل،
فوجودهــا حيــاة وإن غابــت غــاب األمــل ودعواهتــا نجــاة لنــا
عليهــا بالعمــل وقدميهــا جنــة تزيــل املحنــة ،هــي مــاك يف هيئــة
بــر هلــا ريــاض باجلنــة ودعــوة عنــد املــوىل ،بيتهــا الفــردوس
األعــى ولــن يلقاهــا إال مــن كســب رضاهــا.

بلقاسم كرمي نوال
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وبالوالدين إحسانا
تتداخــل كلــايت كلــا أردت التعبــر عــن مــدى مجالكــا ..بــل
مــدى مجــال اللوحــة التــي رســمتامها يف حيــايت!

هــل لــك أن ختــرين يــا بلســم جروحــي ،ويــا قطعــة مــن
روحــي ،كيــف ســأوفيك حقــك؟ أنــت مــن غــرت نظــريت
للحيــاة ،بــل وأعطيتنــي احليــاة بحــد ذاهتــا ..نعــم منحتنــي
الدنيــا بحبــك ،وحنانــك ،وعطائــك ،جعلتنــي أحلــق يف ســاء
األمــل..
أيب يــا مــن عــن العــامل بــأرسه أغنــاين ،يا منبــع أمــاين ،ومصدر
حنــاين ،ويــا روح كيــاين ،أحبــك ..دمــت يا ســندي أمال يل!

وأنــت يــا جنــة يف األرض ،ويــا أقحوانــة يف البســتان،
أأخــروك بأنــك نجمــة ســطعت يف ســائي وقمــرا أضــاء يل
عتمتــي وقلــا رســم يل طريقــي؟

أمــي يــا شــعلة دريب ،ونبــض قلبــي ،ومنبــع حبــي ،ســنيني
التــي سأعيشــها معــك لن تســاوي تســعة يف بطنــك ،وضحكتك
تلــك التــي متــأ أرجــاء البيــت أضحــي بــكل يشء مــن أجــل أن
تــدوم ،أحبــك.
دمت يا جنتي أمال يل!

أتكفيكــا عبــارايت املتواضعــة للتعبــر عنكــا؟ ال أعلــم هــذا،
ولكننــي أعلــم جيــدا أنكــا كل يشء ،وأن احليــاة بدونكــا ال
يشء.
دمتام سندي يف احلياة ..أحبكام يا هبة اهلل يل.
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أمي أمان
يف إحــدى النــدوات التدريبيــة عــى الرتكيــز وضعــت
أمــام الطــاب ورقــة بيضــاء وقلــم ،وكان اجلــو شــبه خميــف؛
األضــواء مســلطة عــى الطلبــة بشــكل بــارز ،اهلــدوء الشــديد،
صــدى صــوت املــرف الــذي يبعــث عــى الرعــب...

طلــب املــرف مــن الطلبــة كتابــة أي كلمــة ختطــر عــى
البــال برسعــة يف غضــون مخــس ثــوان ،ثــم َوضــع القلــم ...
مجــع املــرف األوراق وبعــد إحصائهــا ابتســم ابتســامة
خفيفــة وقــال :مل أســتغرب مــن النتيجــة ،ولكنكــم ســوف
تصدمــون.

أظهــرت النتائــج أن أغلــب -إن مل أقــل مجيــع-
اإلجابــات كانــت تتجــه صــوب كلمــة األم بــكل
مرادفاهتــا( :مامــا ،أمــي ،الوالــدة ،) ...صــدم اجلميــع!
ماهــذا! ملــاذا؟ أيعقــل أن اجلميــع فكــروا ملــدة مخــس ثــوان يف
كلمــة «أم»؟ غريــب !

أجــاب املــرف :مل أســتغرب كــا أخربتكــم ســابقا ،أنتــم
أحسســتم بقليــل مــن اخلــوف واخلطــر؛ فإجابتكــم دلــت عــى
أن ذكــر أمهاتكــم والتفكــر فيهــن هــو مــا يطمئنكــم؛ هلــذا
وباختصــار فــاألم هــي األمــن واألمــان.

حسناوي رحيمة
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ال حياة بعدمها
أتعلــم مــا األشــد قســوة مــن املــوت؟ فقــدان الشــمس
والقمــر؛ أعنــي األب واألم.
غريــب هــذا املــوت! ظننــت أن ال أعــداء يل لكنــه كان
األول يف حــري داخــل هــذا األمل.

أتعلــم مــا بقــي يل بعــد موهتــا؟ ال يشء ســوى قلــب
مكســور ملــؤه الســقم.

كنــت كلــا شــعرت بــاألمل تذكــرت أمــي ،واســتمررت يف
التفكــر فيهــا..

كنــت كلــا شــعرت باجلــوع تذكــرت أيب ،والطعــام الــذي
كان خيزنــه يل حينهــا..
قــد أصبــح قلبــي حمطــا ال يعمــل ،مل يعــد يعــرف مــذاق
احلــب.
بالتفكري هبذا بعدكام ،مل أحب أي أحد من كل قلبي.

أمــي أتذكــر حينــا التقينــا باألمــس كنــت أبكــي ،وعلمت
أنــه كان حلــا فقــط ،لكنــه مجيــل وشــعرت باحلــاس ،شــعور
رائع!
قلبــي رفــرف آنــذاك ،يــدك كانــت دافئــة بشــكل ال يصدق
ومجيــل أيضا.

لكنــه شــعور مقــرف ،وحيــد وفــارغ ألنــك يف حلــم
وأنــت تعلــم هبــذا!
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أيب أتذكــر أحاديثــك عــن مواجهــة الظــام دون اهلــرب
منــه ،مــاذا لــو كان هــذا الظــام داخــي يضحــك مــع خمــاويف
متفقــن عــي؟
أين كالمك حينام قلت متسك بيدي ،ثق يب سأمحيك!

أشــعر بعــدم الراحــة بجانبــي األيــر كــا لــو أنــه انكــر
منــذ ذهابكــا..

أيــن أمــي لتســمح عــى شــعري وتقبلنــي كــا لــو أهنــا
تودعنــي؟
أنا خائف ،يبدو كام لو أن هناك دمعة يف قلبي.

أنتام اجلزء املفقود مني ،ال أستطيع الشعور به!

حاولــت وحاولــت ،دموعــي عــى وجهــي ال يمكننــي
تقبلهــا أبــدا ..هــل تســمعان أنينــي؟ أنــا أبكــي ،أنــا أحتظــر..
ســأموت اآلن!
أنا ال أقف عىل احلافة فقط ،كال أنا أسقط منها حقا.

بالنســبة يل كل يشء حقيقــي ،حتــى احلفــرة التــي كنتــا
حتذراننــي منهــا ،لقــد وقعــت فيهــا.

مــن ســيعانقني اآلن؟ طيــف ذكرياتكــا ختــى عنــي ،هلــذا
لســت بخــر مــن بعدكــا.
أتعلــان مــا املخيــف يف هــذا؟ أن أكــون وحيــدا ،أخافنــي
أكثــر مــن املــوت!

بلقيدوم هديل
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أهديكام النجاح ومعه ألف حتية
أمي!

مل تدريس باجلامعة لكنك شاركتني دراستي،
كنت كثرية التعب وكنت كثرية الصرب،

حتاولني التخفيف عني،

تبذلني جهودك يف مواسايت،

تفرحني لفرحي وحتزنني حلزين..

تسعني لراحتي..

كيف ال أفخر بك أماه؟

وكيف ال أرفع اسمك يف سامء الناجحني؟
أنت الناجحة يا أمي ولست أنا..
أيب!

أنفقت أعز ما متلك ألجيل..

رضيت بحياة بسيطة لتصنع اسمي

صربت عيل ،دعمتني وأعنتني..

أهديك شهاديت أبتاه.

وأضع بني يديك كفاءيت..

اآلن وصلت ونلت ما متنيت،
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أمحل شهادة دكتور يف الطب بني يدي..
أجد اسمي مكتوبا،

مل يضعوا اسم والدي ومها األحق هبذا النجاح!

مها من أوصالين ،مها من تعبا عيل..

مريا زردية
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بني املايض واحلارض
هنالك يف ذاكريت

صور لطفلة صغرية
مبتهجة ومتبسمة

تسابق األطيار وتغني لألشجار

تأكل تلعب ،تتدلل باستمرار..
اآلن يف حارضي

أنثى ناضجة وناجحة،

تتمرغ يف حضن والدهتا

وتتعلق بعنق أبيها..
هنالك يف ذاكريت

ال توجد صور ألمي وهي تشتكي،

وال أرى سوى ابتسامات أيب..
هنا يف حارضي

أرى الشيب خط خيوطه برأسيهام
والتعب صار مالزما هلام،

كيف أشكرمها

ال ،الشكر وحده ال يكفيهام،
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واهلل لو حاولت العمر كله

ما أوفيتهام جزءا من فضليهام!

أمحد اهلل أين أنتمي هلام..

األجر من عنده ،أرضامها ورضامها

وجعل اجلنان شكرا هلام..

مريا زردية
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ثرويت يف الدنيا «والداي»
متــي بخطــوات بطيئــة لشــدة ثقلهــا ،شــهرها هــذا صــار
يتعبهــا كثــرا ،الشــهر التاســع تســتقبل فيــه مــا محلتــه وانتظرته
كل تلــك املــدة ..جنينهــا الغــايل ،طفلتها الصغرية! جــاء اليوم
املوعــود يف أول يــوم مــن شــهر ســبتمرب يف العــارشة والنصــف
صباحــا مــع بدايــة فصــل تســقط فيــه أوراق األشــجار،
رصاخ شــديد يف الغرفــة يف حلظــايت األوىل ،يف بكائــي األول
ذلــك حلظــة فتحــت عينيــاي الصغريتــن يف حضــن دافــئ..
كل مــا أراه عيونــا تســتقبلني بــكل حفــاوة؛ عيــون أمــي
وأيب ..مــن ذلــك اليــوم وفضلكــا الزائــد دائــم يل ،منــذ تلــك
اللحظــات ..مل تك ّفــا يومــا عــى عطفكــا عــي وحنانكــا
وعطائكــا الــذي ال ينتهــي ،أمــي إين ويف ذلــك احلضــن تائهــة
أشــم رائحــة ذلــك العطــر العبــق ،أظــل عاجــزة وســط تلــك
الذراعــن احلنونتــن ،ال يســعني النطــق بكلمــة ،كل ما هيمني
هــو اســتغالل تلــك اللحظــات وتأملــك حبيبتــي ،ســاع ذلك
الصــوت يمــدين بكــم مــن أمــل وحــب ..إين ومنــذ ســاعات
يــكاد لســاين ينشــل عــن التعبــر فيــك يــا منبــع ســعاديت ،يــا
ملجئــي ويــا مالكــي وحبــي الباقــي إىل األبــد ..يــا مــن اختذت
صــدرك مســكنا وراحــة يل بعــد شــقاء وتعــب ،بمســحة مــن
يــدك تــزول مهومــي يــا كل فرحتــي ،يــا ذات الصــوت العذب
احلنــون أنــا أحبــك ..دفء قلبــك حيمينــي ،كلامتــك هتــزين
وعطــاؤك خيجلنــي ..دموعــك حتطمنــي يــا نبــض قلبــي ،يــا
صاحبــة العيــون اخلــراء الســحرية ،يــا فراشــة تعيــش معــي
يف ربيعــي وشــتائي وخريفــي وصيفــي ،يــا رفيقتــي يف حــزين
وفرحــي وأملــي وصحتــي وشــقائي ..ال أســتطيع العيــش مــن
دونــك أمــي ..ذاكــريت ال تســمح يل بتخيــل هذا األمــر حتى..
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إنــك عينــي املبــرة وروحــي التــي تســكن جســدي ..إنــك
التــاج املرصــع باألملــاس واللؤلــؤ ،وفخــري ..تعبــت ،ربيت،
ســهرت ،كافحــت وحتملــت كل أعبائــي دون مقابــل! عظيمة
أنــت ..والعمــر ال حيلــو إال بوجــودك ..أدعــو ريب كثــرا أن ال
حيرمنــي منــك أمــي ..أحبــك!

أيب ،مــن بعــد أمــان اهلل ،أمــاين هــو أنــت! قــدويت وظــي
الــذي آوي إليــه يف كل حــن .يــا شــجريت التــي ال تذبــل ،يــا
نــورا يضيــئ يل حيــايت ،يــا مرشــدا ،يــا أحســن موجــه يل يف
وقــت الظــال ،عندمــا تنقطــع احليــاة عــن ســقياين تكــون
أنــت كينبــوع مــن املــاء ال ينتهــي ،بــكل جتعيــده رســمها
الزمــان عــى جبينــك قصــة نعيــم أعيشــها ،مــن دونــك أنــا ال
يشء ،وهــل يغــدو البحــر مــن دون مــاء؟ أنت ســندي وكتفي
الــذي ال يميــل ،وال أظنــه أنــه ســيميل يومــا ..حيــايت بدونــك
ال تســتمر ،ثامنيــة وعــرون حرفــا يقفــن عاجزيــن أمامك ،ال
أنامــي تســتطيع الكتابــة وال اللغــة توفيــك حقــك ..الكلــات
يف حرضتــك تعجــز وقلبــي هــو اآلخــر يعجــز! جــف احلــر
وال أعلــم مــا ســأكتب ،ســأقول وحــده قلبــي عــن حبــك ال
يعجــز وال جيــف ،ألنــك أيب العظيــم .أحبــك!
كل هــذه الكلــات غــر كافيــة لوصفكــا وال لوصــف
فضلكــا عــي ،وال لوصــف مــدى حبــي ..ســتظالن دعائــي
الــذي أحكيــه دائــا يف صــايت ،وســؤايل امللــح هلل بــأن حيميكام
وحيفظكــا يل ..خالــص حبــي لكــا.

عواري فاطمة الزهراء
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جوهريت النادرة
ﺨﺗﻮﻧﻨﻲ الكلامت
ﻭﻳﻌﺠﺰ ﻟﺴﺎﻲﻧ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻚ
أنت ﻬﺑﺠﺔ ﺣﻴﺎﻲﺗ..
أنت ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮﺣﺘﻲ..
نبع حناين.
ﻻ تشبهني أحدا يا منرية دريب..
ﻢﻟ ﺗﺘﻘﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻂ
ﻛﺎﻧﺖ األم والصديقة واألخت
ومل تكتف بذلك فقط حتى دور األب جسدته ﺑﺈﻣﺘﻴﺎﺯ..
تنري مصابيح البيت بأكمله هي،
محلتنا وهن عىل وهن ومل تتأوه..
ال زالت ﺗﻀﺤﻲ ﻣﻦ أجل ﺭﺍﺣﺘﻨﺎ،
ﺗﻌﺒﺖ ﺳﻨﻦﻴا ﻣﻦ ﺃﺟﻞ إﺭﺿﺎﺋﻨا
رسمت ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺣﻼﻣﻨﺎ
ﻲﻓ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ...
كان العامل ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻰﻟ ﺗﻠﻚ اللوحة..
ﻣﺬﻫﻮاﻝ ﺑﺸﺠﺎﻋﺘها.
ﻛﻠﺎﻤ ﺃﻓﻘﺪ ﺛﻘﺘﻲ أنظر إىل
ﻋﻴﻨيﻙ ،أنظر إىل ﺻﻤﻮﺩﻙ..
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رغم اآلهات ال زالت متامسكة
نأكل ﻧﺤﻦ وأنت ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻦﻴ،
ﻧﻨﺎﻡ ﻧﺤﻦ ﻭأنﺖ ﻻ ﺗﻨﺎﻣﻦﻴ
كتمت ﻣﺸﺎﻛﻠﻚ..
عملت من أجلنا..
ﻣﻬﺎﻤ ﺗﻜﻠﻤﺖ عنك فهذا قليل يف حقك
ﺟعلت ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻚ ﻭﺷﺎﺣﺎ ﺤﻳﻤﻴﻨﺎ
ﻭﻣﻦ ﺣﺒﻚ ﺳﻴﺎﺟﺎ ﻳﻐﻠﻔﻨﺎ...
ومألت ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ بالسعادة...
ﻭﺍﺤﻟﺰﻥ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻲﻓ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﻨﺴﻴﻨﺎ
مهومنا...
ﻛﺮﺳت ﺣﻴﺎﺗك
ﻣﻦ أجلنا...
أﻣﻲ أﻧﺖ ﺟﻨﺘﻨﺎ
ﻭﺷﻤﻌﺘﻨﺎ..
أﻣﻲ ﺍﺭﺗﺎﺣﻲ ﺍآلﻥ
ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺘﻨﺎ ..ﻭﻗﺖ إسعادك،
ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ رد مجيلك
أدامك ﺍﻪﻠﻟ لنا يا جوهريت النادرة!
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شمعة احلياة

أمي وحروف اسمك تكفيني
ِ
أهواك يا قرة عيني
فكم
ِ
فها أنا ذا وهبتك قلبي
ِ
فلك هدية مني
ِ
ِ
وسواك
لغريك
كلامت
ِ
وإن كنت بحري وشميس
فمن ذا سيحس بأملك
وتسعة شهور وأنا ببطنك أعذبك
فلن أنسى أبدا فضلك
وسأبقى بارا بك..
وأيب ..كيف جعلني بكامل رشدي
وهو خيشى عدم إرضائي
فكفاين ،سأعرتف بمشاعري
اجتاه ذاك الذي اسمه أيب
فقد كان أغىل ماعندي
ويف كل الليايل بات حيادثني
ومل يرتكني أبدا لوحدي
فيا اهلل احفظهم ألجيل
واجعلهم تاجا فوق رأيس
وارمحهم كام ربياين
وانرصهم كام نرصاين.

حممد رضوان دردايش
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أمي وأيب
جتتاحنــي الكلــات وتــراودين العبــارات لينمــو ذلــك
التعبــر بداخــي ،إىل حبيبتــي ومؤنســتي يف الظــام ،إىل
الشــمعة التــي أضــاءت كل درويب ،إىل ممرضتــي التــي حتــس
ِ
أوجاعــي ،إىل حماميتــي يف كل األوضــا ِع ومعلمتــي يف
بــكل
كل اآلفــاق ،إىل النــور الــذي يأتينــي ليوقظنــي كل صبــاح.
أعلــم يــا أمــاه أين مهــا عــرت ومهــا وصفــت ومهــا مدحت
لــن أوفيــك جمهــودك وحنانــك وتعاملــك ،مهــا عملــت مــن
أجلــك لــن أســاوي شــيئا مــع وجــع واحــد حــن كنــت
ِتلديننــي أو ضم ـ ُة واحــدة يف حضنــك املــيء باحلنــان وعطــر
رحيــان ،حــن أدخــل للبيــت ال أفكــر يف يشء ســواك وحــن
ألقــاك يرتــاح بــايل وتذهــب كل غمومــي وتصبــح أحــزاين
أفراحــا..
يف غربتــي أتذكــرك يــا أمــي وأتذكــر ذلــك القمــر وهــو يف
ليلــة رابعــة عــر الــذي يشــع بنــوره كل األرض ،الــذي عمل
املســتحيل مــن أجــي ،والــذي يســعى مــن أجــل لقمــة عيـ ِ
ـش
ألكــر ،رفيقــي حــن كنــت توقظينــي كل صبــاح للمدرســة،
الــذي كان دائــا بجانبــي يف كل الصعــاب؛ أيب يــا قــرة عينــي
ويــا رفيــق دريب أنــت وطنــي حقــا ،حينــا أكــون بجانبــك
أحــس باألمــان يف هــذه احليــاة ،صغــرا كنــت ال أعلــم يــا أيب
أن هــذه احليــاة صعبــة وأنــه لــوالك ملــا جتــاوزت صعاهبــا.
والــدي أنتــا أعــز مــا أملــك يف هــذه الدنيــا ،ودنيــاي ال
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تســاوي شــيئا مــع ابتســامتكام وفرحكــا ووقوفكــا بجانبــي،
أنتــا احليــاة فلوالكــا لــن تكــون حيــاة ..أدعــو اهلل أن حيفظكام
ويرعاكــا!

لقريز ملني
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أمي جنتي وأيب عطرها
والدي..
فضلكم يا
ّ
هــا أنــا اليــوم أنقــر عــى مفاتيــح لوحتــي ألكتــب هاتــه
الكلــات التــي تســتمد طاقتهــا مــن قلبــي،

تقاتلنــي الكلــات وختنقنــي العبــارات كلــا رأيــت العمــر
يمــي وتعــب الســنني يغــدو عــى وجنتيهــا ،مهــا مصــدر
العطــاء ومنبــع الســعادة ،مهــا الــيء الوحيــد الــذي يرحينــي
مــن عــبء احليــاة ،مهــا كــرت فســأبقى يف نظرمهــا تلــك
الطفلــة املدللــة التــي ال تكــر أبــدا ،فهنيئــا يل هبــا ،فمهام قلت
ومهــا كتبــت يعجــز لســاين عــن أن جيــد كلــات تعـ ّـر عــا يف
قلبــي هلــا ،فــا يف قلبــي هلــا أكــر مــن أن أوفيــه بالكتابــة ،ومــا
أكنّــه هلــا ِمــن حــب واحــرام يفــوق ّ
كل وصــف ،لــذا فإنّنــي
لــن أســتطيع أن أصــف مــا بداخــي مــن مشــاعر نحومهــا
فمنهــا تع ّلمــت كيــف أحــب احليــاة وأعيشــها ،وكانــا خــر
ٍ
أدوهنــا
قــدوة يل أقتــدي هبــا وأســر ،إن هــذه الســطور التــي ّ
قليلــة مــن كثــر احلــب الــذي أمحلــه هلــا يف قلبــي الــذي حيبهــا
كثــر ًا.
روابحية شيامء
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وصية أيب
اســتيقظت باكــر ًا ،كان اليــوم مميــزا بالنســبة يل ،كيــف ال
وهــو أول يــوم يل يف املدرســة ،كنــت بكامــل قــواي مــع أين
مل أنــم جيــدا تلــك الليلــة مــن شــدة الفــرح ،اســتقبلتني أمــي
بتلــك البســمة التــي ال تفــارق حمياهــا ،تناولــت قطعــة خبــز
مــع القليــل مــن اللبــن وارتديــت مالبــي املرقعــة وحذائــي
القديــم ،أمســك أيب بيــدي وكانــت وجهتنــا املدرســة ،كان
كالمنــا طــول الطريــق عــن الدراســة وهــذا مــا زادين شــوقا
وحتفيــزا ..وعنــد وصولنــا ودعنــي أيب وهــو يــردد «اليــوم
تلميــذ يــا عــي وغــدا طبيــب» دخلــت القســم وتعرفــت
عــى صديــق اســمه أمحــد وقــد شــاركني الطاولــة يف الصــف
األول ،كنــت فرحــا كثــرا خاصــة أن املعلمــة كانــت رائعــة
وتفــوح منهــا صفــات الــود واللــن والطيبــة! ختمنــا تلــك
احلصــة بإعطائنــا قائمــة األدوات التــي نحتاجهــا طيلــة العــام
الــدرايس فذهبــت هبــا مرسعــا إىل املنــزل ،وكانــت املفاجــأة
التــي مل تكــن يف احلســبان ،أحسســت بضيــق يف صــدري
واقشــعر بــدين ملنظــر النــاس حــول منزلنــا وأصــوات الرصاخ
والبــكاء هتــز أرجــاء املــكان ،دخلــت مرسعــا باحثــا عــن أمــي
ووجدهتــا لكنهــا فاقــدة للوعــي ،ذابلــة والنســاء حوهلــا ،مل
أفهــم شــيئا ،كان خــويف يــزداد شــيئا فشــيئا ،جــاءت خالتــي
مــن خلفــي وضمتنــي وقالــت والــدك قــد تــويف يــا عــي،
كانــت كلامهتــا كســم ينســكب يف أذين ،ارتبطــت األفــكار يف
خميلتــي وصــور وفــاة جــدي موقنــا أننــا لــن نــرى أيب مــرة
أخــرى ،فركضــت مرسعــا دون توقــف حتــى وصلــت إىل
البســتان الــدي كان يعمــل فيــه أيب واســتلقيت هنــاك لفــرة
وجيــزة مــع تلــك الدمــوع التــي تنــذرف مــن مقلتــي بــا
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توقــف وأنفــايس املتقطعــة واســرجعت بعــض الذكريــات
التــي عشــتها معــه ،كان األب الرائــع والصديــق وكل مــا
أملــك.

اســتمر احلــزن ملــدة طويلــة ،عشــنا أيامــا ثقيلــة مــن الفقــر
واحلرمــان ،دون أب ،دون احلائــط نســتند عليــه ،تكــرت
أجنحــة أحالمــي وأصبحــت منغلقــا عــى نفــي ،كانــت
أمــي تعمــل ليــا هنــارا ،يف النهــار منظفــة يف بيــوت النــاس
ويف الليــل ختيــط املالبــس مــن أجــل أن نعيــش ومــن أجــل
أن أكمــل الدراســة ،كان منظرهــا يزيــدين حزنــا ويزعــزع
خاطــري ..هــذا مــا زادين تفكــرا يف عــدم إكــال الدراســة،
لكــن نظرهتــا يل وتفاخرهــا يب ورؤيتهــا املســتقبلية يف أن
أصبــح طبيبــا وإخراجهــا مــن هــذه احلالــة وكالم أيب قبــل
رحيلــه زادين إرصارا ،حتديــت كل الصعوبــات أكملــت
طريقــي املشــبع باألشــواك واحلفــر إال أن جــاء موعــد خــروج
نتائــج الباكالوريــا نجحــت بتقديــر جيــد جــدا وانتقلــت إىل
كليــة الطــب ،فكانــت أكــر فرحــة منــذ وفــاة أيب ،كيــف ال
وأنــا حققــت أمنيــة أمــي وأيب وهــذا بفضــل اهلل ثــم الوالديــن!
«اليوم تلميذ وغدا طبيب»
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والدي
شكرا ألنكام
ّ
خلقت من نطفة طاهرة

يف رحم أم غالية..
شهور ًا قضيتِها منتظرة

ٍ
وليال ساهرة
وسط أال ٍم
ِ
تعبت يا أماه وأنت مثابرة
كم

لتجعيل مني اليوم سيد ًة حمرتمة
كيف َأ ُر ُد لك معروف ًا...
حتى ولو قضيت دهر ًا
فلن أوفيك شكر ًا

ِ
جتاعيدك قصتي
يا من َك َت َب ْت
ِ
رأيت مستقبيل
وبضعف
برصك ُ

كبت ِعزيت..
وبانحناء ظهرك ُ َ
يا تاج ًا يزين رأيس

يا جنة سكنتها وسكنتني،

يا قلب حويته وحواين

يا روحا ملكتها وملكتني
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يا مالذ ًا يف أفراحي وأحزاين

يا حضنا أرمتي فيه من آالمي
يا صدر ًا حيتوي كل أحالمي

يا من أسميتها حيايت

وسامها اخلالق جنتي...
َ
أيب،

لقت من صلبه
يا من ُخ ُ

وارتبط اسمي باسمه

ُ
وخ َّطت حيايت من حروفه
ون ُِس ْب ُت أنا إىل أصله

ونطق لساين باسمه

يا من علمني أيام الصبى

أخطو أول اخلطى
كيف
َ

وأتّبع أحسن سبل املوىل

ويكون هنجي زاد التقوى،

يا من علمتني آداب صيامي وخشوع صاليت

وكنت سندا يف دنياي..
بيدي
َ
َ
وأمسكت ّ

يا من محلتني بشقاء
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يوم ذرفت عيناك دمع اللقاء
وناديتني يومها بأماه!
كيف يل َّأل ُاقبِل يديه
وأجلس عند قدميه،

وأخدم كلتا عينيه!

ومهام فعلت لن أوفيه جزاءه

يا أبتاه..

أسجد شاكرة وأقول يا رباه

فلتغفر يل تقصريي
أو حلظة ٍ
تأفف بدرت مني..
أنتام كنزي وجوهر حيايت
احفظهام يا رب دوما يل

فهام بركة عمري ..ووصية ريب
لقوله:

♦ ﴿ َو َق َض َر ُّب َك َأ َّل َت ْع ُبدُ وا إِ َّل إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َســانًا
هــا َأ ْو ِك َل ُ
ـر َأ َحدُ ُ
إِ َّمــا َي ْب ُل َغـ َّن ِعنْــدَ َك ا ْل ِكـ
ف
هــا َفـ َـا َت ُقـ ْـل َلُـ َـا ُأ ٍّ
َ
َ
َ
َ
هــا َو ُقـ ْـل َلُـ َـا َقـ ْـو ًل ك َِريـ ًـا * َو ْ
ـاح
اخ ِفـ ْ
ـض َلُـ َـا َجنَـ َ
َو َل َتن َْه ِ ْر ُ َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ــرا ﴾
حــة َو ُق ْــل َر ِّب ْار َ ْ
الر ْ َ
الــذ ِّل مــ َن َّ
ح ُهـ َـا َكـ َـا َر َّب َيــان َصغ ً
[اإلرساء. ]42 ،32 :

سارة جلواط
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ظل الوالدين
مــن خــال جتربتــي باحليــاة وبحكــم أننــي أصبحــت أ ّمــا،
لــدى قلمــي الكثــر والكثــر ليخطــه عــن اآلبــاء ومعاناهتــم
وفضلهــم عــي يف هــذه احليــاة .منــذ صغــري أرى والــدي
يتعــب ويكــد جللــب لقمــة العيــش ومــا زال حلــد اآلن يعمــل
عــى ذلــك ويمتهــن حرفــة البنــاء ..يف زمــن مــى كانــت
متطلبــات احليــاة بســيطة وحتــى لــوازم التعليــم كانــت غــر
مكلفــة وألننــا ثالثــة ذكــور ومخــس بنــات رعايتنــا صعبــة
جــدا مــن كال الطرفــن وأقصــد هبــذا أيب وأمــي ،فــأيب مهمتــه
توفــر طلباتنــا يف ظــل الظــروف القاســية التــي مررنــا هبــا
ودخلنــا دوامــة تســمى العرشيــة الســوداء فرتكنــا أرزاقنــا
وبيوتنــا وارحتلنــا مــن مــكان آلخــر بحثــا عــن ملجــأ آمــن
حيمينــا وبعــد أن اطمــأن قلــب أيب علينــا اضطــر للرحيــل مــن
الريــف إىل املدينــة للعمــل وكان يغيــب أليــام كثــرة تصــل إىل
عــدة أســابيع ألن يف تلــك الفــرة املواصــات قليلــة ووســائل
االتصــال شــبه منعدمــة فــا يمكنــه الذهــاب والعــودة يف
وقــت متأخــر مــن الليــل خوفــا مــن وحــوش الظــام فهــم
بــر بــا رمحــة يقتلــون وينهبــون بأبشــع الطــرق املخالفــة
لإلنســانية والرشيعــة وتبقــى أمــي ترعانــا وختــاف علينــا مــن
جهــة وحائــرة طــول الوقــت عــى والــدي مــن جهــة أخــرى
وتتحســس أي أخبــار عنــه إن كان حيــا أو ميتــا ،ومــرت
تلــك الفــرة بعــد أن فقدنــا الكثــر مــن األهــل واألحبــاب
وكربنــا وكــرت اهلمــوم معنــا إىل أن جــاءت الفاجعــة
التــي هــدت وكــرت ظهــر أمــي ،لقــد ســقط والــدي مــن
الطابــق الثــاين أثنــاء عملــه ودخــل يف غيبوبــة وبقــي أليــام
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عــى حالــه واملصيبــة الكــرى أنــه ال يملــك ســند الضــان
االجتامعــي فمــن أيــن تــأيت أمــي بمصاريــف العــاج؟ لكنهــا
بقيــت صامــدة حماولــة اخفــاء عجزهــا ،وبفضــل اهلل ورمحتــه
الواســعة اســتجاب لدعــاء أمــي وبقــي والــدي عــى قيــد
احليــاة وخــرج مــن املستشــفى حامــا معــه خدوشــا وكســورا
يف كل أنحــاء جســمه فــزاد أمل أمــي فتــارة تبكــي وتــارة تبتســم
وتقــول احلمــد هلل ومــن خــال رعايتهــا وحرصهــا عــى أيب
ومعاملتــه كالطفــل الصغــر تذكــرت طفولتــي أنــا وإخــويت
فمهمتهــا كانــت جــد صعبــة ،فكــم أمضــت ليــايل شــتاء
طويلــة وبــاردة عــى فــراش نومنــا ســاهرة حاملــة الكــادات
مــن جهــة والــدواء مــن جهــة أخــرى خوفــا علينــا مــن احلمــى
ونــازالت الــرد ومــن حــر الصيــف فلعبــت دور األب واألم
يف آن واحــد تبكــي لبكائنــا وتفــرح لفرحنــا وتشــاركنا لعبنــا
رغــم تعبهــا وتقــاوم املــرض مــن أجلنــا ،آه يــا أمــي ابتســامتك
يف حــد ذاهتــا شــفاء لنا .ومــا زالت حلــد اآلن أتذكــر مواعظهام
وحرصهــا عــى أن نحــرم الكبــر ونوقــر الصغــر ،واآلن أنــا
أم وأفهــم بمعنــى الكلمــة خوفهــا الزائــد علينــا.

وملســت حبهــا وحناهنــا من خــال العنــاق يل وإلخويت..
والــدي فمهــا فعلــت لــن أويف
مــاذا عســاي أن أقــول عــن
ّ
حقهــا أبــدا ..وبالرغــم مــن أين أسســت عائلتــي الصغــرة مــا
زلــت أحتــاج إىل حنــان أمــي عندمــا أمــرض ،ونصائــح أيب
عنــد وقوعــي يف املشــاكل..
فلنعمــل بقولــه الكريــم (وال تقــل هلــا أف وال تنهرمهــا
وقــل هلــا قــوال كريــا) ويكفينــا أن اجلنــة حتــت قدمــي أمــي
الرائعــة احلنونــة فلنعاملهــا باملثــل مهــا كــرا ..فمثــل الطفــل
تفرحــه قطعــة الشــكوالتة فــإن الوالديــن يفرحهــا الســؤال
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عنهــا وبعضــا مــن اهتاممــك ..فوفقنــا يــا رب عــى كســب
رضامهــا ورضــاك .فدعاؤمهــا مفتــاح الدنيــا وكنــز اآلخــرة.
حنان بركي

50

برشى جلوط

نور حيايت
نأيت من العدم إىل الوجود لنفتح عيوننا أول مرة لنا يف احلياة
ونرى أمجل وجه ،ونسمع أعذب صوت يطرب سمعنا..

وجه مألوف لنا ،وصوت اعتدنا عىل سامعه ونحن مل نولد
أبوي ...من أمجل هدايا القدر!
بعد ،إنه وجه وصوت ّ
أحبكام يا من أعطيتامين حياة كاملة بكل تفاصيلها..

أحبكام يا من زرعتام يف نفيس األمان واالطمئنان..
أحبكام يا من علمتامين معنى احلب كي أحبكام..
أنتام فرحتي وهبجتي ورس سعاديت.

أنتام مملكتي التي أعيش فيها بحرية وسالم ،أمي أمرييت وأيب
أمريي ،وبدونكام تضيع مملكتي!

أحبكام فوق احلب حبا..

وكيف ال أحبهام واهلل ورسوله أوىص هبام!
والدي..
عيل يا
ّ
دام فضلكام ّ

األب سقف البيت ،واألم حيطانه ،إذا ذهبا نزل املطر وغرق
اجلميع.

أحالم لعججات
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أتذكر
حني وقعت عيناي عىل صورتك تذكرتك:

تذكــرت ذلــك اليــوم البهيــج من شــهر آذار حني أمســكت
يديــك الطاهرتــن وقبلتهــا ،حتــت أشــجار الزيزفــون كنــا
ننســج اآلمــال ونعقــد العــزم عــى احلــب حتــى النهايــة ومــا
بعــد النهايــة.

كالصغــار نجــري يف حقــول الالفنــدر تتشــابك أيدينــا
وأرواحنــا ،كنــا أســرين يف اهلــوى ،أســياد أحالمنــا ،عتقــاء
لتلــك اللحظــات..
جلســت أراقبــك وأنـ ِ
ـت تقطفــن أزهــار احلــب وتصنعــن

منهــا إكليــا ثــم دنــوت نحــوي يف تغنــج ،ألبســتك التــاج
ِ
ـلمتك مقاليــد احلكــم ،اهنــدت حصــون قلبــي ألجلــك
وسـ
واهنزمــت جيــويش أمــام حســنك يــا أمجــل امللــكات.
ضممتــك حينهــا ضــم مشــتاق ،كشــوق غريــب حلضــن
وطنــه ،أمســكت يــدك بلطــف ونظــرت يف عينيــك فــكأن
الزمــن توقــف يف تلــك اللحظــات ،كنــت بحاجــة ألبــوح
لــك بــري للمــرة األلــف بعــد املئــة :أنــا أحبــك!
أتذكــر اللــون الزهــري لوجنتيــك حــن نطقتــا خجــا،
وثغــرك الباســم الــذي شــع نــورا فبــدوت ككوكــب دري
أضــاء حيــايت .رفعــت الكامــرا نحــوك والتقطــت أول ذكرى
لنــا ،كنــت ســاذجا حــن مل ألتقــط صــورة أخــرى لتفاصيــل
وجهــك الطاهــر ولعينيــك االذهبيتــن ووجنتيــك الغاليتــن،
كنــت ألحفظهــا يف ذاكــريت ،ألســي هبــا نفــي مــن حــن
آلخــر فيــا تبقــى مــن عمــري..
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أتذكــر حــن وضعــت مولودنــا األول حممــد ،كنـ ِ
ـت تأبــن
أن يغيــب عــن ناظريــك ولــو لثــوان ،تضمينــه لصــدرك
كأنــه قطعــة مــن روحــك ،ختتلــط دموعــك بدموعــه أحيانــا
وتبادلينــه تلــك االبتســامات املبهمــة أحيانــا أخــرى ،كنــت
تكلمينــه وجييبــك بلغــة مل أفهــم أرسارهــا ،ال أخجــل إذا
قلــت أين كنــت أشــعر ببعــض الغــرة مــن هــذا األمــر
الصغــر الــذي شــاركني يف مملكتــي واحتــل قلــب ملكتــي،
كان عــي أن أجنــح للســلم هــذه املــرة ،وأســلم بــأين أخــوض
معركــة خــارسة ،فــا يشء حيــول بــن قلــب امــرأة عاشــقة
حلضــن أمريهــا الصغــر.
كنــت أمــا وزوجــة لكلينــا مترضــن ملرضنــا وتفرحــن
لفرحنــا ،أخــذت منــك األيــام مــا أخــذت ،وأرهقتــك تلــك
الســنني ..فــاهلل درك يــا قــرة عينــي.

أتذكــر مرضــك يف األربعــن مــن عمــرك ،حــن ابتــاك
اهلل بمــرض خبيــث كنـ ِ
ـت مؤمنــة بقضائــه وراضيــة بحكمــه،
ال تفــارق حميــاك االبتســامة رغــم كل يشء ..كنــت أخجــل
مــن نفــي حــن ضعفــي وعجــزي لفعــل أي يشء يبعــد األمل
عنــك ،وكنــت ألفتــدي بنفــي ألجلــك وألمحــل عنـ ِ
ـك كل
رجــز وهــذا قليــل أمــام كل مــا فعلتــه مــن أجــي ،فــكل ديــن
جيــزى إال دينــك..
أتذكــر حلظاتـ ِ
ـك األخــرة يف هــذه الدنيــا حــن أمســكت
بيــدي وقبلتهــا حبــا ورغبــا وقلــت بصــوت شــجي ال يــزال
صــداه يــردد يف مســمعي:
أال يا عزيزي إن الدنيا فانية وما عند اهلل خري وأبقى.

وهــا أنــا اليــوم ذرفــت عــى الســتني وحــدي كطفــل
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صغــر ،أقلــب الذكريــات يف رىض وأمل ،وأبحــث عــن
خيــوط األمــل ألهتــدي هبــا يف ظــام هــذه األيــام ،أفكــر يف
املــوت كمطلــب وأعــرض عــن الدنيــا يف جــزع ،فمــن دونــك
األيــام كئيبــة واللحظــات أليمــة ،هــل ملشــتاق غــر األمــاين..
إين ألرجــو وآمــل أن جيمعنــا اهلل يف أعــى جنانــه.

بوحنيك مجال الدين
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فضل أمي
أيادي ناعمة تالمس وجنتي

وكأهنا تداعب قلبي

مهس يف أذين..

ترى هل عادت جنتي؟
فتحت عيني الذابلتني,

ال أحد يف غرفتي غريي!

لكنه وقت استيقاظي..

نعم إهنا أمي اعتادت أن توقظني كل صباح..
روحك الطاهرة يا جنتي...

آه كم أشتاق إليك..

الزالت رائحتك يف الغرفة...
أعشق هذه الرائحة..

مل تعد تزورين لكن روحها مل تغادرين..
ليتك هنا يا جنتي،

تعود يب الذاكرة كل صباح،

كل ليلة ،كل دقيقة ..بل كل
حلظة...
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مل أنسك لوهلة يا جنتي...

ظالم ،هدوء ،رمحة...

أسمع صوتك الطاهر.

انتظار ..شوق ..فرحة...
حتسني يب يف داخلك

حنانك يا أمي..

تسعة أشهر تنتظرين

هل فاجأتك أم توقعت وقت وصويل؟

محلتني بدفء مل أشعر به من قبل...
إهنا احلياة ،بعد أن تعبت من محيل..

آسفة يا جنتي...

أراقب وأنصت...

إهنا تقوم بكل يشء من أجيل،
تطعمني وتسقيني...

تفهمني حتى دون أن اكلمها!

هي تتعب لكنها سعيدة من أجيل...
آه ما أطيبك من أم!

أخطئ يف الكالم لكنها تصحح يل...

تضحك كلام أخطأت يف نطق احلروف..
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حتملني برفق وتداعبني..

تساعدين عىل السري ال متل مني...
كم أحبك يا جنتي .....

ترتك جزءا من حصتها يل.....

تسهر حتى أنام....

مل أراها وهي نائمة....

أخذت راحتها ووقتها....

لقد رسقت حياتك منك يا جنتي....
ربطتك يب جعلتك يل....

مرت األيام....

أنت معي بجانبي كل حني....
أحببتني أكثر من نفسك...

رمحاك يا رب بجنتي.....

صباح جديد ...حميط آخر ...

إهنا املدرسة...

أتذكر ما قلته يل »:غذاء روحك وجسمك مني وهنا تغذي
عقلك».

مل أنسى ذلك يا أمي...

طاملا صليت طالبة نجاحي..
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أعطيتني قوة منك...

وقلبا حنونا عيل...

وروحا حوتني من كل يشء..
خذيني إليك يا جنتي

كلام أسقط أجدك..

لقد سخرت حياتك يل..

ما الرس وراء هذا العطاء الذي ال ينقطع؟

إنه حب األم عطفها وهيامها بولدها...
كيف أويف حقك يا جنتي؟

تتابعني تغريايت وأنا أكرب

نجاحي وسقوطي...

كيف ال تسهرين عىل مراقبتي

وأنت من محلتني قبل السقوط؟
رضاك يا جنتي!

لقد صنعت كيانا يشبهك
وروحا مماثلة لروحك

فقد زرعت بذرة أزهرت نسخة منك..

رويت بذرتك حبا صادقا..

طاملا أخربوين أين نتاج عبد صالح...
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كيف ال ،وأنت من رعاين وغرس داخيل خلقا رزينا!

ال تكفي عبارات الشكر لك يا حبيبتي...
أتذكر جيدا كل كلامتك العذبة،

فصوتك موسيقى أسمعها إن فرحت أو حزنت أو ذاقت يب
دنياي...

صوتك كان بلسام لقلبي...

وجودك كان نعمة من ريب..
فيا ريب ارحم أمي!

لقد كان رحيلك صدمة ..بل صاعقة أصابت فؤادي
وسلبت مني روحي...

تعود يب الذكرى كل ليلة نفس الشعور وكأنك رحلت
باألمس.
أخذت بيدي إىل الشموخ ،ثم ذهبت وتركتني...

هل انتهت مهمتك هنا معي؟
أنا أحتاجك حقا يا سندي..

ما زلت أريدك معي يا أمي..

إذا كان نجاحي منك وبسببك..

فإن تراجعي وفشيل من تقصريي أنا..

لك كل الفضل يا أماه..

فأنا يف كل خطوة أراك...
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تدعمينني حتى بعد رحيلك..

أمي...

علمتني العطاء قبل األخذ

العمل قبل األمل

كنت قدويت ومثيل األعىل..

رجائي رضاك

رضاك سعاديت...

أنت هدية من الرمحن يا أمي...

مل أجد مثلك وال أعظم من فضلك عيل...

وال أصدق وأنقى من مشاعرك نحوي..
فمن فقد نبع احلنان ،فقد احلياة ولذهتا..

فأنت جنتي عىل األرض...

أرتاح فيها من الدنيا ومن نفيس.

أحبك يا أمي..

كنت قمرا ينري طريقي،

رساجا ييضء ظلمة البيت..

أمسكت بيدي حني تركني اجلميع...
قلبك الطيب ،روحك النبيلة...

كم أشتاق إليك يا أمي..
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أحس باحلنني أليام خلت معك...

تفكريي فيك يشعرين باألمان...
فكيف وأنت معي؟

أشاورك وأحاورك..

ال وحدة معك يا أمي.

فأنت األمان واحلنان وكل ما هو مجيل ..بل أنت اجلامل.

كنجمة مضيئة يف السامء الطاهرة...
أراك يا أمي وكأنك خلقت من نور

أراك مالكا يا أمي...

هكذا أشعر يف داخيل نحوك
فأنت من أواين ورعاين

وقدم يل جزءا منه....

كيف أجازيك باإلحسان
وأنت اإلحسان يا أماه!

وهل تكفي السطور لذكر فضلك؟

وهل يكفي عمري ألبرك وأرد قليال من خريك؟

أمتنى أن يعود الزمن

ألضمك وأمحل عنك قليال من الدنيا..

فيا ليتك بقيت يا أمي
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كنت ألعطف عليك،

وأسهر بجانبك...

وأقبل يديك الطاهرتني كل حني..

ملاذا األيام السعيدة تنقيض برسعة؟
رأيت فيك احلياة يا أمي

فأنت كنت املحرك والدافع

الذي حيركني ألنجز وأعمل

كلام أحس باخلذالن...

أراك وكأنك ختاطبينني أن انطلق واهنض من جديد..

فال يشء أعظم يف الدنيا

من أم حتمل عنك اهلم صغريا..
فتحملها رجال يافعا...

أم تواسيك ترشدك تعينك صغريا ،فتكون سندها كبريا..

غيابك يا أمي جيعل احلياة ليلة مظلمة سوداء...
أفل قمرها وانطفأت نجامهتا...
األم هي اخلري...

األم نعمة...
األم حياة.

أمرية بلكبري
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بلغة ال يفهمها سواي
بلغة الظالل والنوتات...

بلغة اإلدمان واملمنوعات

بلغة القرن التاسع عرش..

بلغة االنفراد والعزلة االجتامعية...

بلغة الدمع اجلاف والسطر الذائب واحلرف املحرتق..

بلغة ال يفهمها سواي..

ســأحتدث اليــوم عــن الوالديــن ،عــن الشــمس والقمــر،
عــن املــوج واليابســة وعــن األوكســجني والبــر..

األب كالشــمس حيــرق كــي ينــر حياتــك ،واألم كالقمــر
تزيــد مجــال ســائك مجــاال ...األب كاملــوج الــذي يبلــل
اليابســة فيعطيهــا حيــاة واألم كاألوكســجني يف الوســط متامــا
نتنفســها كــي نبقــى أحيــاء ..اآلبــاء شــموع منــرة للظلمــة،
ينــرون حياتنــا ويضيئــون طرقهــا أيضــا ..الوالديــن معــا
حيــاة كاملــة لنــا وبــدون أحدمهــا نعيــش نصــف حيــاة نصــف
العمــر وال يكــون العيــش مكتمــا فهــم احليــاة املكتملــة
لنــا والعمــر والعيــش التــام أيضــ ًا األب هكــذا كاملقطوعــة
املوســيقية يتعــب ويضحــي وحيــرق وقــد ال نلحــظ صــدى
موســيقاه يف حياتنــا حتــى يغادرهــا.
املقطوعــة املوســيقية التــي يعزفهــا كلهــا حــب وأمــان،
كلهــا وجــود مجيــل وأحــام تتحقــق واقعــا هــو هكــذا التــي
ال يتكــرر .أمــا األم فهــي رقصــة فالمينغــو عــى نغــم رشقــي
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وكعــب عــال وفســتان بشــقة عنقيــة نعــم هــي كذلــك ،األم
مــزاج واألب أصالــة ،األم مبــدأ واألب قيــم ،األم مكانــة
وابتســامتها حتمــل معــامل روســية واألب حيمــل يف نظرتــه
تارخيــا ســوريا كلــات األم حمــارضة فلســفية وتوبيــخ األب
معادلــة رياضيــة ،األم معقــدة كحلبــة النــزال بســيطة كنزلــة
بــرد شــتوية ومجــال روح األب كمدينــة باريســية فاتنــة ..األم
كشــوارع لبنــان بنكهــة اســطنبولية ...األم كاملهدئــات ألــوان
مجيلــة وأحــام غــر مســتحيلة ..نعــم ،أمــا إدمــان األب جيعل
أمــر اإلقــاع عنــه كإنجــاب املــرأة العقيمــة واملواكبــة عــى
الطاعــة لكليهــا مواكبــة للموضــة اجلديــدة الوالديــن،
املتناقضــات معــا وكــم هــو نــادر اجلمــع بينهــا ..األب
تركيبــة عجيبــة طبــق كالســيكي بتوابــل هنديــة ونكهــة
عربيــة ..احلــدة يف الطبــع احلــاوة يف املواقــف واملــزج بينهــا
واقــع رجــل أصيــل ،األب غيتــاره بوتــر مقطــوع..
آلــة قانــون وترهــا الرابــع مبتــور ..األب هكــذا يغــدو
أعرجــا وهــو يــارس أبوتــه عــى هيئــة مســؤولية،

يصبــح ناقصــا بوتــر وأوتــاره كاملــة ليكمــل النقــص يف
أوتــارك األب هــو تلــك النوتــة اجلديــدة التــي ال يعــرف
هبــا يف عــامل املوســيقى ولكنــك تعــرف هبــا يف داخلــك شــبيه
هــو ببطاقــة اهلويــة التــي يســمح هبــا لــك العبــور يف األزقــة
املســتطيلة ،لتســافر ،تســوق ومتــارس الوطنيــة.
األب سند وحرية..

االب دعــم وخــرب دفاعيــة ..آاه وهــل يمكــن ألحــرف
حمرتقــة أن حتــوي أســطري الذائبــة..
هل يمكن هلا؟
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كلــا كتبــت حرفــا اختفــى ســطر ،فلــم يعــد حلــريف كلمــة
حتتويــه يف فــراغ بائــس فأيــن عســاي أمجعهــا! أجــل ،قــررت
مجــع حــرويف هاتــه يف رســالة مســتحيلة حتوينــي وحــرويف
ولغتــي التــي ال يفهمهــا ســواي والوالديــن نعمــة عظيمــة.
بلغة ال يفهمها سواي..

«رب ارمحهام كام ربياين صغريا»..

أســأل اهلل أن يطيــل يف أعامرنــا وأن نعيــش معهــم العمــر
املديــد .اللهــم آمــن يــا رب العاملــن.

كنزة عثامين
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أمي اعذريني
آه يا أمي اعذريني إن أحزنتك ،وإن آملتك؛ عند مريض
أناديك
أمي أحتاج أمانك دفاك وحنانك

أقسم بمن أحل القسم أنك لذة احلياة يف عيني.

صوت أمك يف البيت ..أكرب نعمة تستحق أن حتمد اهلل
عليها...

األم كالعمر ال تتكرر مرتني...

أمي أنت نبع حناين ..أنت أول حب يف حيايت ..أنت منبع
أحالمي

أمي أحبك..

إكرام شمالل
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مفاتيح اجلنة
َأ ِ
حلياة بِدُ ونكام؟
عم ا َ
حلياة كَيف َط ُ
خب ِان يا شمعة ا َ

اجتــي بالبــر وأنْتــا ك ُّل
حليــاةَ ،مــا َح َ
أخــراين يــا نَبــض ا َ
األ ْمن َيــات؟
للســعادة أن ْحتيــا ُد َ
َيــف لل َقلــب ْ
ون
ك َ
أن َينبــض َوكَيــف َ
و ِ
جودكــا؟
ُ
ِ
ـدايَ ..ف َهني ًئــا ِل بكــا؛ َأ ُّيــا األَ ُّب
أفتخـ ُـر أ َنــا بِكَونكــا َوالـ ْ
حي ُصــل لِقلبِــي
ال َعظِيــم واأل ُّم ال َعظيمــة .ال تَعلــان مــا
قــد ْ
ــف ُح ِ
ــن َأراكــا ُمت َعبِــن ..ال َقلــم وال َو ٌ
ــزن..
رق َي ِص ُ
ِح َ
سألون ما أمجل ع ْطر ِ
ِ
لك؟ ُق ْل ُت رائحة ِأب يف َمالبِيس.
سأ ُل ِ
ون عن َأمجل َمنظر؟ ق ْل ُت ُر ْؤية ُأ ِمي كل َص ِ
باح.
ِ
ـب دون ُمقابــلَ ،ومـ ْن َيــرى أنَّنِــي خمْتلفــة
يمنحنــي احلُـ ُّ
َمــن ْ
َعــن اجلَميــع..
ؤمن ِب ومن ِ
من ي ِ
حي ُبني َرغم تَرص ِ
السيئة..
َ
َ ُ
فات َ
ُ

أنْتــا َقد ْمتُــا ِل أمجــل َهديــة َوهــي ُحبكــا َوعطفكــا
حلزينَــة ِحــن أ ْمــرضَ ،وخوفكام
َو َحنانكــاَ ...أرى نَظراتكــم ا َ
عــي مــن الدُ ن َيــا ..أيوجــد أمجــل مــن قولكــا يل «ملــاذا ابنتــي
حزينــة؟ نحــن هنــا وأنــت حزينــة!» كالم كهــذا يشــبه دواء
عــى جـ ْـر ٍح قديــم!
ـور وضيــا ٌء ..كالقمــر وســط
ال َحيــاة يل ُدونكــا ،أنتــا يل نـ ٌ
النجــوم ..كالقمــر املــيء يف ليلــة غائمــة ..تُشــبهان زهــرة
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َحــرا ٌء تزيــن إكليــل مــن الــورود.
ُأمي يا نَسمتِي والنون َباءَ ،جيلة أنت كجامل الربيعِ..
َوأنــت ِأب يــا َقمـ ِـري والقــاف ِعــن َجِيــل ..أنــت كَنســمة
شـ ٍ
ـتاء يف صيـ ٍ
ـف حـ ٍ
ـار.
السالم واألمان ،وقرة َعينِي..
ُها رمز َ

الوجود..
ها أغىل يشء يف ُ
َُ
ُها م َفاتيح اجلنّة وم ْل ِ
جئي..
َ َ
الزمــن ..ال يشء َقــد يأخــذ مكَانكــا،
َفض ُل ُكــا ال ُي َع ِوضـ ُه َ
أســاس احل َيــاة وأمجــل مــا فيهــا ..أنتــا مــن َزرع يف قلبــي
فأ ْن ُتــا َ
ـراء
اإلحســان واحلــب األولَ ..مــن َســيكُون يل ســندا يف الـ َ
َ
والرضاء.
فــاألم هــي مــن َتمــل طِفلهــا تســعة أشــهر َتتَحمــل كُل
تتحمــل َأوجــاع الــوالدة ..أ َمــا بعــد
التَعــب دون شــكوى،
َ
َ
تســتقبل طِفلهــا بــرور ال جتعلــه َيشــعر أنــه عالــة
الــوالدة ْ
عل ْيهــا ح َّتــى يف كــره.

وعندمــا نبــدأ يف النمــو تتحمــل أخطائنــا ،تســهر علينــا
الدهــر عنــد املــرض ،تعــاين مــن التَعــب وشــقاء احل َيــاة ،وال
ننســى حتــى يف كربنــا ختــاف علينــا مــن ا ُملجتمــعِ ،مــن كل
يشء ضــار ..هــي تَشــعر بــكل يشء قــد حيصــل لنــا ،هــي
التــى تَفــرح حــن ترانــا ناجحــن وتتمنــى لنــا دائــا التفــوق..
ال يشء يعــادل حمَبتهــا!
واألب هــو ب َطــل املنــزل ..هــو كاألســد الــذي حيمــي
عائلتــه ،يشــقى لكَســب الــرزق ..جيعــل احل َيــاة أ َمامنــا ُمزهــرة
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ال َيشــكو مــن يشءَ ،رغــم ُحــروق الشــمس عــى برشتــه،
َرغــم التعــب الــذي ي َعانيــهَ .يــرم ن ْف َســه ليســعدنا ،يقــدم لنــا
يمنحنــا الثِقــة واالحــرام ..يســعى جاهــدا
حلـ ّ
ـب واحلنــانْ ،
ا ُ
لرتبيتنــا.

حليــاة ..أول حبيــب للبنــت.
فـ ُّ
ـاألب هــو نعمــة ،وقــدوة ا َ
َواأل ُّم هــي جنَّــة احليــاة وقــدوة يف الصــر.
الشجن ِعندما أرى الت ِ
يأكُلني َ
َجاعيد عىل وجهيكام..
أنْتــا ختافــان علينــا يف صغرنــا ونحــن نخــاف عليكــا يف
كربكــا..

الوالديــن ُهــا مــن أفضــل نعــم اهلل تعــاىل ،ع َلينــا إدراكُهــا،
و َطاعتهــاَ ،وجعلهــا يفتخــران بإنجابنــا ..ال نكــون حجــرة
يتمنــى هــذه النعمــة.
تقــف يف طريقهــا ،فهنــاك مــن َ

بن خليفة وصال
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ذكريات لن تنظفئ
أيب وأمي.

تقــف الكلــات عاجــزة أمــام عظمــة مــا أمحلــه مــن حــب
لكــا وختوننــي الذكريــات يف اســرجاع أحــى وأمجــل أيــام
املــايض اجلميــل ،وكيــف للكتابــة والذكريــات أن تفــي حــق
شــمعتان أنارتــا طريــق حيــايت وغريتــا جمــرى األيــام مــن
طريــق جمهــول املســر وغــر حممــود العواقــب لشــعلة ملؤهــا
احلــب والتفــاؤل واحلنــان!
وعن ماذا أكتب؟

أكتــب عــن عشــقهام اجلامــع وحناهنــا الدافــئ أو عــن
اهتاممنــا الزائــد عــن اللــزوم؟

أكتــب عــن نبــع احلنــان وزهــرة الياســمني التــي يمــأ
عطرهــا بســاتني الربيــع اجلميلــة..
أو أكتــب عــن ذلــك امللــك الــذي وبمجــرد وجــوده يــزداد
املــكان هيبــة ووقــارا ،ويذهــب معــه كل هــم وانكســار،
ويعيــد ترميــم جــدران احليــاة بعــد كل ســقوط واهنيــار ،إنــه
وبــكل بســاطة قائــد األوركســرا وعــازف األوتــار ،الــذي
تزيــل موســيقاه مهــوم الدنيــا وكل مــا فيــه مــرار..

أيب الــذي كان ســندا يل منــذ صغــري ،أيب الــذي عانــى
الويــات ،مــن أجــل أن يعبــد لنــا طريــق احليــاة ،والــذي تــرك
عــى حــواف تلــك الطريــق جــزءا مــن عمــره الغــايل ووقتــه
الثمــن ،ذلــك البطــل الــذي مل يشــعرين يومــا بأننــي أحتــاج
لــيء أو ينقصنــي يشء.
70

برشى جلوط

فبالرغــم مــن مــرارة احليــاة وصعوبــة العيــش ،إال أننــي
عشــت طفولتــي ملــكا فــوق عــرش بحرســه أيب وترعــاه
أمــي ،أطعــاين وســقياين ،ربيــاين وكســياين ،أدبــاين وعلــاين،
ســهرا ألنــام وجاعــا ألشــبع وتعبــا ألرتــاح ،ذاقــا مــن كأس
احلــزن ألتلــذذ أنــا بنهــر الســعادة ،وحتمــا مــا ال يمكــن
حتملــه ألصــل مــا أنــا عليــه اآلن...
فتحيــة إجــال واحــرام وتقديــر لتلــك األميــة التــي ال
جتيــد الكتابــة والقــراءة ،لكنهــا علمتنــي مــا مل تعلمنــي إيــاه
اجلامعــات اليــوم ،علمتنــي كيــف يل أن أواجــه احليــاة وأحتمل
املشــاق بصــدر رحــب علمتنــي كيــف أكــون ســعيدا ومؤدبــا
مــع اجلميــع ،كيــف أتــرف بأخــاق مــع الــكل.

حتيــة لذلــك الرجــل الــذي علمنــي تعاليــم دينــي
وإصطحبنــي إىل املســاجد ،وأجلســني يف املقاعــد األماميــة
منهــا وحثنــي عــى رضورة حفــظ القــرآن وعلمنــي احلــال
واحلــرام وكيــف يل أن أحتمــل كل يشء وأكــون راضيــا
بالقضــاء والقــدر خــره ورشه.

أيب وأمــي وجهــان لعملــة واحــدة كالمهــا مكمــل لآلخــر،
إهنــا رس الوجــود ،الــذي بوجــوده يصبــح كل مفقــود
موجــود ،وبغيابــه يصبــح كل موجــود مفقــود.
حيــدث أحيانــا أن أجلــس وحيــدا بمفــردي أفكــر يف
طريقــة متكننــي مــن إرجــاع ذلــك الديــن الــذي يثقــل عاتقــي
ولــو بالــيء القليــل ،ألننــي أعلــم يقينــا أننــي لــن أســتطيع
إرجاعــه كلــه ،لذلــك أحــاول أن ختفــف عــن نفــي قليــا،
ألن رضامهــا غايتــي وحبهــا مقصــدي ،ودعاؤمهــا فرحتــي،
وســعادهتام ســعاديت.
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عزيــزا روحــي لــو كان باإلمــكان أن أصنــع لكــا ســفينة
تبحــر بكــا مــن مــكان إىل مــكان وتريــا فيهــا بديــع خلــق
الرمحــان ،أو أن أصنــع طائــرة تطــر بكــا إىل أعــى اجلنــان ،مــا
توانيــت للحظــة يف فعــل ذلــك.
لــو كان باإلمــكان أن أنفــق مــا يف األرض مجيعــا ،مقابــل
أن تبقيــا معــي إىل آخــر نفــس خيــرج مــن جســدي ،مــا كنــت
تأخــرت للحظــة يف عمــل ذلــك.

وعــدت نفــي ووعــدت خالقــي ،ومهــا طــال الزمــان،
أن ال أنســى ذلــك العرفــان ،وكيــف يمكــن وأنــا العاشــق
الوهلــان ،أن أنســى كل ذاك األمــن واألمــان ،الــذي عايشــته
بصحبــة ســيدا األكــوان.
يقــال أنــه ال حيــس بقيمــة الــيء إال فاقــده ،أمــا أنــا
فأحسســت بقيمــة هاتــان اجلوهرتــان الثمينتــان ،قبــل أن يــأيت
ذلــك الفــراق املريــر الــذي ســيبعدنا عــن بعضنــا ،بــل كيــف
يمكــن أن أختيــل أو أن أقنــع نفــي أن أعيــش يومــا ،وإحــدى
حلقــات هــذا العقــد الذهبــي مفقــودة.

كيــف ســتكوون احليــاة بغيــاب أكســيجينها ،وكيــف
للنهــار أن يمــر دون تلــك الشــمس الســاطعة ،وكيــف
للكائنــات أن تعيــش مــن دون مــاء؟ وكيــف يل أنــا أن أعيــش
والــدي.
مــن دون
ّ
فعــذرا نيوتــن أظــن أن األرض ســتفقد جاذبيتهــا بغيــاب
أحــد امللــكان.
وعــذرا إديســون ال أعتقــد أن مصباحــك ســينري بيتنــا إن
غــاب مصباحــا حيــايت.
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وعــذرا ديــكارت أن تفكــر ال يعنــي أنــك موجــود إن
غــاب ســيدا الوجــود.
وعــذرا عبــاس بــن فرنــاس فمحاولتــك التحليــق فــوق
النــاس ،ال تســاوي عنــدي شــيئا مقابــل قبلــة عــى الــرأس،
تذهــب هبــا كل البــأس.

وعــذرا للجميــع فــا يمكــن ،ألي كان ومهــا كان أن
يعــوض حبيبــا قلبــي ،وروحــي.

يزيد جليد
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من أجيل أنا
قــال تعــاىل<< :ونــادى نــوح ربــه فقــال رب إن ابنــي مــن
أهــي وإن وعــدك احلــق وأنــت أحكــم احلاكمــن>> قــد ال
يــدري األبنــاء مــا يبذلــه األهــل مــن تذلــل وتــرع وجهــد
إلنقاذهــم ممــا قــد هيلكهــم ،فنــوح عليــه الســام رغــم هــاك
ولــده عــى الكفــر إال أنــه دعــا ربــه مــن أجــل ولــده!
فــاألم وجودهــا حيــاة ،دعوهتــا نجــاة ،أقدامهــا جنــة ...يــا
رب ارحــم مــن رحلــوا واجعلهــم مــن أهــل اجلنــة!

أمــي ضحــت بحياهتــا مــن أجــل حيــايت ،أمــي كان أخــر
نفــس هلــا هــو بدايــة أول نفــس يل .مل تســمع أول كلمــة يل ،مل
تــر أول خطــوة يل .أمــي غــادرت احليــاة عنــد والديت ..حقــا
أمــي بطلــة التــي ختلــت عــن حياهتــا مــن أجــل حيــايت!
األم ختــاف علينــا مــن احليــاة وال تــدري كــم نخــاف احليــاة
بدوهنــا ..للمــرة األلــف أقــول أمــي هــي األم املثاليــة وأهــم
شــخص يف حيــايت.
األهــل هــم الــروح ،هــم احليــاة ..فأنــا مل ولــن أنســى
تضحيــات أيب الغــايل.
فأمــي ضحــت بحياهتــا مــن أجــي ،أمــا أيب قــدم حياتــه
مــن أجــي!
أيب الذي كان أعظم أب وأمجل أم يل يف نفس الوقت.

كان يصنــع يف قلبــي بيوتــا مــن األمــل ،يصلــح يل مــا
أفســدته احليــاة ،يرمــم خــراب روحــي ،يســد ثقــب جرحــي،
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يمحــي أمل صــدري ،يســعى دومــا إلصالحــي دون مقابــل..

أيب الــذي شــاركني فرحــي وحــزين ..الــذي جعــل مــن
أحــزاين مقربتــه ومــن أفراحــي عيــدا ..يــا مــن صنــع ألآلمــي
دواء وألمــرايض عالجــا..

يــا أخــي وصديقــي ،ويــا طبيــب أحــزاين ..أحبــك أيب
الغــايل!

أذكــر عندمــا كان عمــري ثــاث ســنوات ينادينــي
مهندســة ســهام ،زرع يف حــب اهلندســة ،عنــد مــريض يبقــى
إىل جانبــي ،والقلــق واضــح عــى مالحمــه املتعبــة بســبب
العمــل ،كان دائــا حيــاول ســد فــراغ غيــاب أمــي ،ولكــن
لألســف مهــا حــاول فمكاهنــا ال أحــد يســتطيع تعويضــه.
أمــي يــا أمــي البعــد أرهقنــي! أحــس دومــا أين الســبب يف
فقدانــك ..مل أجــد ملــن أشــكي مهــي ،ألين ال أريــد إحــزان
والــدي! أعــدك يــا أمــي أن أمتســك بحبــل األمــل ألنــك
ترتكينــي مــع أحــن وألطــف شــخص ،الــذي يشــعل دومــا
شــمعة األمــل داخــي باألحــرى نــار األمــل ..ســاحميني يــا
أمــي!

أحيانــا تــراودين ذكريــات كنــت أقــر يف حــق أيب ،وأنــا
نادمــة عــى كل حلظــة شــاغبت فيهــا أو بكيــت فيهــا ،أو
عاتبتــك فيهــا ،فمــن يملــك أبــا عظيــا مثــل أيب ال حيــق لــه
االعــراض عــى يشء ..آســفة أيب حقــا! أنــدم عــى كل حلظــة
ذرفــت فيهــا مــن أجــي دمعــة علقــت فيــا أمالــك ..أتذكــر
عندمــا متســح عــى رأيس قائــا :يــا غاليتــي أريــد أن تكــوين
أحــن واحــدة يف الكــون وأطيــب مهندســة ..وهــذا كالمــك
يل وألجــل عيونــك يــا والــدي الغــايل ســأحاول أن أكــون
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عنــد حســن ظنــك ،مــع األيــام ســرى اإلنســانة التــي متنيتهــا.
أيب إن شاء اهلل يومي قبل يومك!

أمي حتملتني عىل أكثر أوجاعك ،من أجيل أنا.

أيب حتملتني عىل أكثر أغالطي من أجيل أنا...
*ساحموين يا أغىل ناس*.
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احلياة بقربكام
عيني عىل قمر يروق له النظر
فتحت ّ

ونسيم لعطر ينرشح له الصدر

وبني أحضاهنا يغمرك احلب ويغرقك دفء

إهنا مجيلة كالزهرة ألرجوان

يا اهلل!

إهنا ليست كباقي النساء!
رحيمة بعطفها

رقيقة يف أمومتها وإحساسها

صوهتا كالنغم تطرب هلا األذن
ملستها..

يا سالم!

تشعرك باألمن

تعلم من هي؟

إهنا حبيبة قلبي

ورس وجودي

وكامل ابتسامتي.

إهنا أمي...
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أمي أنا أعشقك

وليس لعشقي سواك

أحبك بكل معاين حلب
واحلب يغار منك!

أنت دنيتي حني تزهر بابتسامتك

أنت أميل يف كفاحي

أنت كل مكان يف حيايت
أعتذر لقد نسيت..

لقد أتى سيد القامة
ذو صرب ورجولة

إنه ذاك شخص من شجرية صبار

ال يعرف استسالم

وال ركوع..
إنه أيب!

وسندي يف احلياة

هو غطائي يف ابتالءات

هو مصدر شهامتي

وكرامتي...

بل باألحرى سيد مملكتي
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يف مغيبه ضعف،

يف حضوره القوة

تعلمت منه اإلرصار

الوقوف من أجل األهداف
لالنتصار عىل احلساد،

يا اهلل إهنام جنتي عىل هذه األرض

مل ينسياين يف صالهتم..

ومل يغضبا ،بل ساحماين يف كل زاليت
إهنام هديتي يف هذه احلياة

يا رب احفظهام...

أحبكام بكل لغات لعامل..

جعلكام اهلل تاجا ونورا لدريب!
شهيناز رقاد
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اجلنة عىل حافة الطريق
الساعة السابعة والنصف صباحا..

حــان وقــت التوجــه نحــو مقــر العمــل ،األمطــار تتســاقط
بغــزارة والشــارع بــدأ يعــج بالســيارات ..تســارعت يف
خطــوايت حتــى أصــل احلافــة .بعــد مــدة مــن االنتظار ســمعت
صوتــا باكيــا مــن ركــن الشــارع ،فتوقفــت حلظــة ورحــت
أبحــث عــن مصــدره إىل أن وصلــت ،الصدمــة أهنــا عجــوز
هرمــة ،ثياهبــا مبللــة بســبب املطــر وجســمها يرتعــش مــن
شــدة الــرد ،كانــت شــفتاها بنفســجتني ،عيناهــا منتفختــن
مــن شــدة البكاء..اقرتبــت منهــا وســألتها:
ســيديت مــا الــذي أتــى بــك اىل هنــا؟ ومــاذا تفعيلــن يف
هــذا املــكان خاصــة يف هــذا اجلــو؟
تســاقطت الدمــوع عــى خدهيــا وقالــت بصــوت خافــت:
أتــى يب ابنــي إىل هنــا ،إهنــا أوامــر زوجتــه.
-ماذا! وما السبب؟

ألين ال أســتطيع أن أغتســل بنفــي ،لقــد تعبــت منــي هلــذا
طلبــت أن أخــرج مــن البيــت ..هــي ال تطيقنــي!
-وابنك وافق؟

نعم إنه جمرب.

من أجربه عن ذلك؟زوجته يا ابنتي..
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مــا هــذا اهلــراء؟ وقفــت مندهشــة ومتعجبــة مــن موقــف
ابنهــا ،وإذا هبــا تقــول :إننــه ابنــي الــذي ولدتــه وربيتــه
وعلمتــه وكربتــه إىل أن أصبــح إطــارا يف املجتمــع ،حتملــت
كل شــقاء وشــتم وتــرد مــن أجــل أن يعيــش بكرامتــه ،بعــد
وفــاة والــده أنــا التــي قمــت بتلبيــة كل طلباتــه ومل أنقــص عنــه
يشء ..عملــت خادمــة ،منظفــة ..حتملــت كالم النــاس.
قلت :هذا ليس من حقه! قدمي شكوى للرشطة.

أجابــت وهــي تتــأمل :ال يــا ابنتــي ،إين أحبــه كثــرا وهــو
كل حيــايت ،وقــد ســاحمته عــى أخطائــه.
-ما هذا القلب عندك؟

إنــه قلــب أم ،ال يعــرف القســوة مهــا أخطــأ االبــن ،إنــه
قلــب الرمحــة واملحبــة..

ســبحان اهلل يــا أمــي إنــك حقــا رحيمــة يف قلبــك!
فلتــأيت معــي وســأعتني بــك إىل املــوت .فاجلنــة حتــت أقــدام
األمهــات..

شهيناز رقاد
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جنتي
محلــت قلمــي وكتبــت أحــرف اســمك عــى الــورق
فاســتحى وضاعــت الكلــات يف وصفــك يــا أمــي ،ارتبــاك
شــديد متلكنــي يف الوهلــة األوىل ..كيــف أســتطيع أن أتكلــم
عنــك يف بضعــة ســطور وأحولــك إىل لغــة! ولــو أين كتبــت
آالف الروايــات لــن أوفيــك حقــك أبــدا ..بــل ال أســتطيع
عــى رد مجيــا واحــدا مــن فضــل عطائــك الواســع يــا
معشــوقتي الرائعــة .ترعرعــت يف أحشــائك رغــم األمل الــذي
ســببته داخلــك والــركالت وســهر الليــايل مــن كثــرة الوجــع.
لكــن مــاذا عســاك أن تفعــي إال الصــر ألنــك تنتظريــن
فرحتــك األوىل وتنظريــن بشــوق رصخــة ابنتــك أول جميئهــا
إىل احليــاة ..كنــت ترضعينــي بعــض ذرات احلــب واحلنــان
مــع حليبــك احللــو الصــايف .فأنــا أول مولــود لــك ،فقــد
جترعــت بحبــك وحنانــك وقلبــك الطيــب فكنــت أمريتــك
الصغــرة ..فلــو جلــت العــامل كلــه لــن أجــد حبــا نقيــا مثــل
حبــك وال قلبــا يعطــي بــدون حســاب وال مقابــل كقلبــك
الطاهــر .كنــت شــقية يف طفولتــي وأتعبــت كاهلــك بمشــاكيل
الالمتناهيــة ونوبــات غضبــي وجنــوين ..لكنــك مل تشــتكي
ومل متــي أبــدا.
أتعلمــن يــا حبيبتــي أن طعامــك هــو أشــهى وألــذ طعــام
يف العــامل وأنــا مدمنــة عليــه ألنــك تقدمــن معــه حبــا خياليــا.
أصبحــت ال أســتطيع األكل خارجــا ألنــه خــال مــن ملســتك،
أنــت دائــا تعاتبيننــي عندمــا أحــر أي وصفــة ،أطلــب منــك
ممســاعدتيفأصابعك ســاحرة تضفــي عــى أي يشء مجــاال
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وحتولــه اىل حتفــة فنيــة .مســاندتك يل ووقوفــك جانبــي صنــع
منــي امــرأة قويــة وصامــدة ،بفضلــك وبفضــل تشــجيعك
أصبحــت كل طموحــايت ســهلة فــكل مســتحيل بــك يصبــح
ممكنــا.
أتذكــر كل دمــوع الفرحــة التــي ذرفتهــا عنــد نجاحــي
وســعادتك ،هــذا مــا كان يدفعنــي لبــذل جمهــود أكثــر والعمل
جاهــدا لكــي أرى ســعادتك مرســومة عىل وجهــك اجلميل.
أتعلمــن بعــد مقابلــة الكثــر مــن النــاس شــكرت اهلل لكونــك
أمــي ،ألهنــم ال يعرفــون النعيــم الــذي أعيشــه يف الــر بــك
فاجلنــة حتــت قدميــك يــا ســيدة الكــون .أنــا أعلــم أين أقــر
يف حقــك وأجرحــك بــدون قصــد فســاحميني وأنــا متأكــدة أن
قلبــك مل حيمــل بغضــا أبــدا فأنــت دائــا املســاحمة الكريمــة.
ال أســتطيع أن أحتــدث عــن فضلــك فــا أنــا عليــه اآلن ســببه
أنــت ،فأنــا أهيــم بــك يــا مالكــي احلــارس ،فليحفظــك اهلل
يل ويطيــل يف عمــرك ألنــك روح املنــزل ووجــودك هــو مــا
جيعلــه ســعيدا ومضيئــا وتضحياتــك هــي أساســه القــوي
التــي حافظــت عليــه وحفظتــه مــن الســقوط.

أمحيداتو رانية
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غيابك قتلني
أعلــم أنــك لســت بجانبــي يف كل حلظــات حيــايت .حتــى
تلــك التــي كنــت أتــوق لوجــودك بجانبــي ،ملــس حنانــك
ورؤيــة اخلــوف بعينيــك اجتاهــي ..خاصــة يف ذلــك الوقــت
الــذي شــعرت فيــه بالضعــف والوحــدة بغيــاب الســند!

كثــرا مــا احتجــت لكلــات تواســيني تكــون ترياقــا يف
مواطــن ضعفــي ،وتلملــم خــذالين تقــوي عزيمتــي تُعــي
مهتــي..
واهلل اشــتقت وبشــدة لتلــك الكلمــة ألقوهلــا بــن الفينــة
واألخــرى..

صحيــح هــي جمــرد ثالثــة أحــرف لكنــي حرمــت منهــا
ـفتي
ـر عجــاف مل تالمــس تلــك األحرف شـ ّ
لعــر ســنني ،عـ ٌ
ســمعت كالمــا أدمــى قلبــي وجــرح مشــاعري وأنــزل
دمعــي..

ســاعية بعــون املــوىل رغــم كل مــا يــدور حــويل ،لبلــوغ
مــرادي..
ٍ
ببعيــد موعدهــا ،يومهــا
وأمــاين تلــوح عاليــا ،وليــس
ّ
أقــى مــا يف بــايل أن تكــوين بجانبــي ،فــإن مل حيالفنــي حظــي
بوقوفــك أمامــي حينهــا فعــا ســتخونني عينــي وينهمــر
دمعــي..
لكــــــــــن ســيكون إهدائـــي لدعواتك التي طاملــا رافقتني
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والبتســامتك فخــرا يب التــي أراهــا كلــا أغمضــت عيني.

بلهوشات برشى
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جنتا الروح
بكــا تبتهــج احليــاة ،نــور اهلل يف خلقــه متجيــدُ  ،رس جنــة
الفــردوس حتــت قدميــك يــا أمــي ،بــر وســا ُم الدنيــا
وذخــر ..أنتــا العطــاء!
واآلخــرة ،زا ٌد
ٌ
ـح فيــه
فضلكــا يف الدنيــا فيــه مــكار ُم ،طاعتكــا وبركــا ربـ ٌ
ٌ
رزق وولــدٌ .
أنتــا العطــاء ومــا بكــا خســارةٌ ،كنــز الدنيــا وذخــر
ِ
ـح مــن كســب الرضــا منكــا فخــاف مقــام ربـ ِـه
اآلخــرةَ ،ربِـ َ
فكســب العــى.

ختوننــي كل العبــارات يف حرضتكــا وخيوننــي قلمــي يف
مدحكــا ،كيــف يل أن أرد ولــو قليــا مــن عطائكــا؟ وهــل
ـتطاع أن يــر َد اجلميـ ُـل؟
يسـ ُ
والــداي احلبيبــان ،آســفة بــكل مــا تعنيــه الكلــات مــن
معــاين ..آســفة عــى كل تعبكــا! كيــف يل أن أرد فضائلكــا؟
فمهــا فعلــت فلــن أويف ولــو شــرا مــن خريكــا ،يف مــريض
ســهرا الليــايل بجانبــي ،دعواتكــا مل تفــارق مســمعي،
ِ
ـاب مفتاحــه والــدي،
نجاحــايت وأحالمــي وقــويت ،سهــا بـ ٌ
جنتهــا أمــي ..أنتــا ســائي وأريض.

دعــوين أرجــع بكــم للــوراء وأتذكــر كل الذكريــات،
ه ُهـ َـا الوحيــد إســعادي ،مواقــف نجاحــي
أتذكــر كــم كان َ ُ
كانــت نجحهــا وتتوجيهــا ،كانــت ســعادهتا ال توصــف،
وجههــا كالقمــر مــن الفــرح والفخر،حبيبــاي واكبــاين يف كل
مشــواري العلمــي ،كانــا يقاومــان معــي بــكل مــا يملــكان من
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حــب وعطـ ٍ
ـاء نفــي وجســدي ومــادي ..كيــف يل أن أرد كل
ـي!
هــذا يــا حبيبـ ّ
مرضــت فبكــى والــدي لبكائــي ،تعبــت ِ
فتعــب أكثــر
منــي ،مههــا أن أرتــاح يف حيــايت ..فضلكــا مــن صغــري
حتــى كــري ومــا أنــا عليــه اليــوم ديــن يف رقبتــي..
ـب واهلــوى ،أنتــا
ـس ،أنتــا احلـ ُ
والــداي أنتــا الــروح والنَّفـ ُ
الفــؤاد واحليــا ُة

يــا روحــا أستنشــق هواهــا فأعيــش ويــا حبيبــا القلــب
بدونكــا ال أســتطيع العيــش ،واهلل ال حيــاة يل بعدكــا يــا
منبــع احلنــان ،يــا رب ال حترمنــي منهــا واجعــل اجلنَّــة دارمهــا
واحفظهــا كــا ربيــاين صغــرا واكتــب هلــا اخلــر حيــث كان،
وال ترينــي فيهــا بؤســا يبكينــي وقــدرين عــى مكافأهتــا يف
الدنيــا ،وأطــل يف عمرمهــا فــا حيــاة يل بعدمهــا.

بلميلود خولة
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رحيل
كان يومــا اجتــث مــن قلبــي كل مــا يوحــي بــأن نبضــه
ســيخفق للحيــاة مــرة أخــرى ،تــوارت شمســه يف كبــد غيــوم
راحــت تطبــع امحــرار الشــفق ،فتشــتعل احلرائــق مؤذنــة
رحيــل منبــع احلنــان واأللفــة وستتالشــى االبتســامة مــن
وجــه صبــوح ظــل يوســم أيامــي بالفــرح يف أحضــان هــذه
الطبيعــة التــي طبعــت عــى رسيرهتــا النقــاء والصفــاء والبهاء.
كنــت طفلــة صغــرة تتفتــح عــى مباهــج احليــاة وتتســلق ربــى
أحالمهــا بفــرح طفــويل ،وثقــة رحــت أشــحنها مــن عينــن
عســليتني ترقبنــي يف كل خطــوة وتســكنها نشــوة وهــي هتفــو
ألن تــرى عــودي يشــتد ،مل أكــن ســاعتها أعــرف مــاذا يعنــي
املــوت ومــا أبجدياتــه لــدى طفلــة مل تتســع مداركهــا عــى
تفاصيــل احليــاة ،ولكــن تلــك الطفلــة مل تعــرف مــا معنــى
املــوت ..اقرتبــت مــن أمهــا ،احضنتهــا وطبعــت عــى جبينهــا
البــارد قبلــة ،وهــي تظــن أهنــا نائمــة ..زفــت أمهــا إىل غياهــب
اللحــد وظلامتــه وتركــت هلــا عاملــا أكثــر رحابــة واتســاعا،
لكنــه يف عينيهــا ال يعــدو جمــرد ظلــات تتشــاركها مــع أمهــا
الراحلــة ..تبــدأ معركتهــا يف احليــاة ،ترضســها أنيــاب جمتمــع
ال يرحــم وتلــوذ بالفــرار إىل وحــدة قاتلــة تصــارع املــرض
بــراوة وهــي طفلــة يف عمــر الزهــور حتــاول أن تكون الســند
لنفســها قبــل غريهــا ..كــم هــو صعــب أن تشــعر الطفولــة
بالظلــم وال تقــوى عــى أن تتملــص مــن بــن فكيــه هــو ظلــم
يف حــق طفلــة ...فقــدت أحالمهــا يف حضــن دافــئ وعاشــت
صنــوف األســى ومل جتــد عــدا أن تتعلــم وال تستســلم لواقــع
يدنــؤ بثقلــه عليهــا ..كان النــاس ينظــرون إليهــا نظــرة
شــفقة ،فقــد كانــت حتــس أهنــا وحيــدة يف عــامل بائــس ،عــامل
88

برشى جلوط

فقــدت فيــه قيــم اإلنســانية وحتــول إىل غابــة حيكمهــا منطــق
األقــوى ..يف عــامل تنظــر عــى أهنــا فتــاة منبــوذة ،تعرضــت
جلميــع أنــواع العنــف اللفظــي واجلســدي ..كانــت يف بعــض
الليــي تنــام وهــي تبكــي ،فقــد تعرضــت لصنــوف مــن
األذى .ورغــم أهنــا أخفقــت ظلــت حتــارب هنــاك أيضــا عــى
مقاعــد الدراســة ثــم حتولــت إىل التكويــن املهنــي وهــي فاقــدة
األمــل ،فــكل احالمهــا تالشــت وضاعــت ..لكــن القــدر
وفقهــا عــى أن تدمــج مــن جديــد ،أعيــد هلــا احللــم وحتصلــت
عــى الشــهادة ..توجهــت بكلمــة شــكر إىل مديرهــا الــذي
قــال هلــا ســوف تكونــن يف مــكاين يف يــوم مــن األيــام،
دخلــت الثانويــة وحتصلــت عــى البكلوريــا رغــم الصعــاب
يف متجمــع ال يرحــم الضعفــاء.

تفوقــت عــى ذاهتــا وضعفهــا وعــى مــا حييــط هبــا مــن
صعــاب وحمبطــات جســام انتصــارات عــى كل هــذا .ومــا
النــر إال مــن عنــد اهلل احلميــد املجيــد .واآلن ينظــر الذيــن
شــككوا يف قدراهتــا نظــرة احــرام وتبجيــل وتعجــب ،احلمــد
اهلل رب العامليــن فلقــد قدمتــي لنفــي مــن جديــد وعانتنــي
عــى كل الصعــاب ،احلمــد اهلل الــذي ال حيمــد ســواه ولــكل
جميــب نصيــب( .إن اهلل ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا)
صــدق اهلل العظيــم.

أمال بن جامع
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قدويت
وهــا أنــا أكــر شــيئا فشــيئا وهــا أنــا أزهــر يف كل مــرة
ـدي ،فحــن يســألوين عنكــا
فيعــود كل ذلــك إليكــا يــا والـ ّ
وعــى حبــي لكــا يعجــز لســاين عــى الوصــف ،فــكل حروف
األبجديــة لــن توفينــي للتعبــر عــى مــدى شــكري وتقديــري
إليكــا ،فيــا أبتــي ،يــا مــن كنــت قــدوة يل يف أمــس احلاجــة،
يــا مــن تعبــت يــداك وانحنــى ظهــرك واصفــرت عينــاك مــن
التعــب ومــن العمــل الشــاق لكــي جتعلنــي ســعيدة ،يــا مــن
مــددت بيــدك للنــاس لكــي تفرحنــي وال جتعلنــي عاريــة أمــام
النــاس ،ويــا مــن متنيــت أن تــراين ناجحــة وشــهاديت بيــدي،
ســأخربك رسا ،أنــا أمــي عــى طريــق النجــاح مســتقيام ،مل
نتعلــم ونزهــو ونكــر قــط لــوال أمهاتنــا وأبائنــا ..فحفظكــا
الرمحــان..

ويــا أمــاه مل أنســك أبــدا ،فأنــت جوهــرة يف قلبــي مهــا
وصفتــك ومهــا قلــت لــن اســتطيع رد لــك مجيلــك ،أنــت
مــن ســهرت الليــايل مــن أجــي ومــن كنــت طبيبــة يل يف وقــت
مــريض ،ومــن جفــت عينــاك مــن البــكاء عــي حــن رأيتنــي
صغــرة والــرر يلحــق يب ،ومــاذا اآلن؟ اآلن كل يشء عــى
مــا يــرام ،فبفضــل دعائــك وأبتــي أنــا مزهــرة مــرة ثانيــة ،أنــا
ال أحتــاج مــن هــذه الدنيــا ســوى عمــرا مديــدا لكــا ،ويــا
ليــت لــو كان كل الوالديــن معصومــن مــن اخلطايــا واملــوت
واهلــرم...
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أدامكــا اهلل يل يــا مــن كنتــا ومــا زلتــا قــدوة حســنة يل،
فرضاكــا هــو مــن يزيــدين قــوة ومتســكا ،ولــن أيــأس مــا دمتــا
رايــة يل!
ذكرى عيل صوشة
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لوالدي
عشقي
ّ
كانــت ليلــة أشــبه بكابــوس مرعــب ،ارتفعــت درجــة
حــرارة قمــر إىل أربعــن درجــة ،ممــا جعــل جســدها ينتفــض
بشــدة! حقــا إهنــا يف حالــة حرجــة ،ومــا زاد الطــن بلــة إال أهنا
كانــت تقطــن مــع والدهيــا يف منطقــة نائيــة.

فكانــت غريــرة األمومــة لــدى «اخلالــة مســكة» تدفعهــا
ألن تضــع كــادات املــاء حــول جبــن ابنتهــا الــذي يتصبــب
عرقــا ،ومنشــفة متشــبعة باخلــل فــوق رأســها لعلهــا جتــدي
نفعــا ،فــا اســتكانت حتــى ألبســتها جــوارب حمفوفــة ببشــارة
بصــل أمحــر،
لعلهــا بذلــك تكــون قــد صنعــت إكســر احليــاة البنتهــا
حتــى حيــل الصبــاح..

وكان ذلــك الشــيخ يف زاويــة البيــت ،يبــدو عــى حميــاه
قســات تالعــب الزمــن بــه ،فــا لبــث إال أن اكتســى وجهــه
ملحــة احلــزن عــى طــره الصغــر ،ولعــل أصعــب شــعور كان
خينــق صــدره ،ويمــزق نياطــه؛ شــعور االنكســار!
فألتجــأ إىل مصحفــه الرشيــف وبــدأ يتلــو عــى مســامع
أرستــه آيــات مــن الذكــر احلكيــم ،وراح لســانه يــردد أدعيــة
مأثــورة عــن ســيد اخللــق حممــد {صــل اهلل عليــه وســلم}.

استســلمت اخلالــة مســكة للنــوم الــذي تســلل إىل جفوهنــا
فكانــت ممســكة بيــد قمــر وتضعهــا عــى قلبهــا وكأن روحهــا
تتخطــف مــن جوفهــا إذا أصاهبــا مكــروه.
أرســلت الشــمس خيوطهــا الذهبيــة فاخــرق نورهــا
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بيــت عمــي زيــان فأضــاء كل أركانــه ممــا جعــل اخلالــة
مســكة تتحســس جســدها إذ وجــدت قمــر متناولــة خــر
أمهــا اهلزيــل وتعترصهــا بشــدة وتقــول هلــا( :يــا أغــى درة يف
الكــون أنــا بخــر ال تقلقــي ،إهنــا جمــرد وعكــة مرت وأنــا اآلن
عــى أحســن حــال) فــا كان رد أمهــا إال أن بادرهتــا باحتضــان
شــجي لعلهــا تطفــئ بــه هلــب االشــتياق واخلــوف الــذي
عاشــته منــذ ســويعات قليلــة.
فدلــف والدهــا عمــي (زيــان) حيمــل احلطــب ومــا إن رأى
روحــه تنطــط كالغــزال الحتضانــه ،حتــى انزلقــت أعــواد
احلطــب منــه.
ليبــادر احتضــان قــرة عينــه وهــو يتمتــم حامدا اهلل ،شــاكرا
ألنعمــه ،عــى اســتجابة دعواتــه لشــفاء ابنتــه ،وحيدتــه خــرزة
روحه.
فام كادت تتوسط الشمس كبد السامء.

حتــى قامــت (اخلالــة مســكة) بطهــي الغــداء ،وتوزيعــه
عــى قاطنــي قريتهــا الفقــراء كحالتهــم أو أشــد منهــم،
كصدقــة لدفــع البــاء عــن قمــر.

فســبحان اهلل مــن رحــم بنــا وجعلنــا لنــا أحبــاء ،جواهــرا
تعتنــي بنــا يف كل وقــت وحــن ،يف ضعفهــم وفقرهــم
ومرضهــم ،وكل ظــروف حياهتــم القاســية..
فيا رب أرحم كل أبوين وأرحم قلة وضعف حيلتهم.

شعبان قمرة
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غريزة األمومة كيمياء معقدة
عندمــا كنــت أبلــغ مــن العمــر ســت ســنوات كتبــت
رســالة ألمــي ،كانــت ســنتي األوىل آنــذاك يف املدرســة،
كتبتهــا عــى ورق ملــون ،عســى أن تقرأهــا أمــي فتفــرح ،ال
أتذكــر الكلــات التــي كتبتهــا ولكننــي أتذكــر جيــدا املشــاعر
واللهفــة التــي انتابتنــي .بعدمــا اهنيــت كنــت ســعيدة جــدا
وصنعــت ظرفــا بنفــي وضعتهــا فيــه وأعطيتهــا ألمــي،
فتحتهــا ،تبســمت ..رأيــت عيناهــا تغلغلهــا الفــرح كأن
الكلــات المســت روحهــا ،وقلــت هلــا أن تقرأهــا يل ،فقالــت
يل« :أنــا ال أقــرأ يــا أمــل أنــا أميــة»

ال زلــت إىل حــد اآلن بعــد أربعــة عــر ســنة أتســاءل
كيــف تفاعلــت أمــي مــع الرســالة وهــي مل تقرأهــا! إن أمــي
تتفاعــل بشــكل رهيــب معــي وإخــويت حتــى كــدت أجــزم أن
مــا بــن األم واألبنــاء غريــزة أمومــة ال يمكــن تفســرها إال يف
امليتافيزيقــا.
طــوال حيــايت كلهــا وإىل اآلن تتحــدث إيل وكأهنــا تفهــم
مجيــع رصاعــايت الداخليــة وعقــدي النفســية التــي بينــي وبــن
نفــي واهلل!
فيــا ليتــك ال تشــيبني وال يمسســك قــرح مــن الدنيــا يــا
مــاذي اآلمــن.

زحاف أمل
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والدي رس سعاديت
ّ
أمــي ثــم أمــي ثــم أيب ..أغــى إنســان لــدي يف احليــاة أمــي
التــي ربتنــي عــى اإلســام وعلمتنــي أساســيات احليــاة،
وعندمــا أمــرض تقــي معظــم وقتهــا معــي حتــى أشــفى
وتشــاركني فرحــي وحــزين ،وعنــد غضبــي ختفــف عــي..

وأيب الــذي كالــدرع الواقــي يل وعلمنــي القــرآن واشــرى
يل كل مــا أحتــاج وســهر عــى ســعاديت ،والــذي يفعــل كل
يشء مــن أجــل أن أنجــح يف دراســتي وأحتصــل عــى أفضــل
املعــدالت وأحتــل املرتبــة األوىل ..يــا رب أدخــل والــدي
جنتــك عرضهــا الســموات واألرض واغفــر هلــا وارمحهــا
كــا ربيــاين صغــرا.

بلعباس يعقوب
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ِ
إليك هذه الرسائل

إىل التي فارقتني ذات يوم.

إىل التي غادرت احلياة بوجودها ومل تغادرها بذكرياهتا.

إىل التــي ســمت بروحهــا إىل الســاء ،فامتزجــت زرقــة
الســاء بصفــاء روحهــا فأمطــرت فيضــا مــن الســكينة
واألمــان.
أخــط لروحــك الزكيــة هــذه الرســائل التــي دوت يف
أعامقــي فلــم جتــد هلــا ســوى البــوح ســبيال.

أكتــب ألقــول لــك بأننــي ال زلــت أشــتاق إىل ملســة مــن
يــدك الدافئــة.
أحتاج إىل نربة صوتك اهلادئة..

أتوق إىل استنشاق طيبك الفواح.

عيونــك ،أناملــك ،ثغــرك ،مهســاتك وضحكاتــك جتــول
وجتــوب بخاطــري ألســتعيد هبــا شــيئا منــك ،ألســتعيد هبــا
شــذى عطــرك وأريــج وردك..
هي أمي..

كانت مجيلة كرائحة األرض بعد املطر.

هي أمي..

كانــت هبيــة كوابــل مــن زخــات املطــر الســاقية للثــار
والــورود والنفــوس والقلــوب.
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هي أمي...

فقــرك معبــد ولــه طقوســه ،ومناجاتــك تســابيح ..فــكل
صــاة نؤدهيــا هنــاك نســمو هبــا إىل ســاء حمبتــك.

كل ليلــة يتهــادى إىل هتافــا يشــبه صوهتــا ،أعــده مــاكا
مــن الســاء قصــدين.
أرهف سمعي جيدا ألتبني املنادي.

حتتشــد مجــوع الشــوق والذكريــات ،وأتعــاىل بصــويت
مناديــا إياهــا :أمــاه ،أمــاه..
لكنهــا تظــل صامتــة ،ويبقــى ظــل خياهلــا يتهــاوى يف
األفــق حتــى تغيــب عــن ناظــري..
ليتها تبقى أكثر معي!

اســتفقت مــن غفــويت ،وبــدا يل أن واقعــي امتــزج بحلمي،
وأنــه بعدهــا مل يبــق يل شــخص معي.
نوح بومعقل
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يف غياهب
كآبــة حتوينــي ال أعلــم مــاذا أفعــل ،واهلل ال أعلــم! أشــعر
بــأين يف دوامــة يصعــب اخلــروج منهــا ،أشــعر بــأين جوهــرة
طغــى عليهــا الــراب وابتعــدت آالف املــرات مل جتــد مــن
ينبــش عليهــا وخيرجهــا مــن عتمتهــا ،مل جتــد مــن يرجــع إليهــا
بريقهــا الــذي خفــى ،يف كل ليلــة يســطو فيهــا القمــر ،نعــم
يف كل ليلــة يســطو! حيوينــي اخلــاء وتتخلــل عيــوين الدمــوع
ومــاذا عــن شــفتي املبللــة هبطــول دموعــي ،إهنــا ترتاقــص عىل
أنينــي املتكــر ،واهلل إين تعبــت وتعبــت أذنــاي مــن ســاع
صــدى شــهقتيُ ،أغلقهــم مــرارا وتكــرارا بيــدي املتبســطتني
ٍ
املتعكــر
لكــن مل ُيفــى صــوت أنينــي وال صــوت جمتمعــي
الــذي قيــدين وقيــد مســتقبيل ،أصــوات متداخلــة ببعضهــا
البعــض؛ ســخرية ،ذم ،عتــاب تكــر ،تذليــل ..أتعلمــون
ملــن هــذه األصــوات؟ إهنــا أيــد تقيــدين ،دندنــات جمتمعنــا
البائــس الــذي كانــوا الســبب الرئيــي يف احباطــي ،جعلــوين
أمــارس التوحــد وأنــا يف عــز شــبايب ،أثــرت عــي الكأبــة
حتــى شــعرت أين يف غياهــب صعــب اخلــروج منــه ،كانــت يل
أحــام لكــن بســبب جمتمعــي وأخــي اجلائــر مل أســتطع ،لكــن
يف صبــاح يــوم مــا الــذي ظننتــه كمثلــه مــن األيــام حصلــت
املعجــزة ،نعــم معجــزيت أمــي التــي نــورت ثنيــة حيــايت،
أمــي هــي رشارة الضــوء التــي كنــت أنتظرهــا يف العتمــة
احلالكــة ،غــرت تفكــري وأعطتنــي اإلهلــام ألتابــع ،لكــي
ال أفكــر بنقــادي وأجتاهلهــم ،نعــم جتاهلــت كل مــن كــرين
بقوهلــا يل{ :حبيبتــي يــا ملــذة حيــايت ،يــا غصــن اســتنادي
ال تفعــي هــذا بالنفــس التــي وهبهــا اهلل لــك ..كــوين قويــة
شــجعي طموحاتــك ،حققــي أحالمــك ،ال هتتمــي ملــا يقولــه
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جمتمعــك كــوين كصخــرة صعــب حتطيمهــا} ثــم مســحت
عــى رأيس بيدهيــا اللتــن كلهــا حــب وحنــان وضمتنــي هلــا
وهــي تتمتــم{ :حققــي الــذي مل تســتطع حتقيقــه أمــك بســبب
كلفــت حيــايت}.
عائلتهــا ،ســأدعمك وســأجانبك حتــى إن
ُ
أثــر ّيف كالم غاليتــي وقــررت أن أحقــق مــرادي ومــراد أمــي؛
وهــا أنــا اآلن أحقــق حلــا تلــو اآلخــر ،بــن يــوم وليلــة تغــر
كل يشء ،تغــرت حيــايت ،مل هتزمنــي كأبتــي فقــد اســتدرت
وأصبحــت القائــدة بعدمــا كنــت يف اآلخــر ،كل يشء قابــل
للتغيــر ،فــا تــدع التفكــر الســلبي يؤثــر عليــك ،إن كان
هنالــك يشء واحــد يسء يف حياتــك فحتــا يقابلــه عــرة
حســنات...
متســكوا بأحالمكــم ،متســكوا بطموحاتكــم ،متســكوا
بمســتقبل أمجــل!

عبري البار
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اخلامتة:
وختامها مسك إن شاء اهلل
اللهم أوصيك بأمي وأيب خريا
وأنت خري من أويص
فإن سألوك فأعطهم
وإن دعوك فأجبهم
فإين ما أحببت من خلقك برشا مثلهم
وهم خري ما أملك!
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