
  



 

سكوتا 
مجموعة قصصية 

 آية محمد حماد
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إلى زوجي 
أول من نبهني إلى خطأ مقولة "وراء كل رجل 
عظيم امرأة"، مؤكًدا أن العظماء وحدهم من 

يجعلون املرأة إلى جانبهم دائًما. 
                                                                                                                                  

فخورة بانتمائي إليك. 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إهداء 

إلى تلك االنحناءة التي تجتذب الجميع لتحول 
النون في أنا وأنت إلى استدارة تتسع 

لجميعهم بفعل الحب الذي يستوطن الهاء   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أنا وأنت وتلك األشياء التي ال تبدو روعتها إال عند 
حافة النهاية 

تتداخل صورنا على صفحة الدمع الصافية وتبدو 
وكأنها أكثر نقاًء 

جسدان بدون وجوه 

 تتداخل املشاعر بني ذكريات رائعة ووداع قاس 
 مما يجعل للمشهد بريق أخاذ  
 ونذوب أكثر... ونتحد أكثر... وننتهي
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مواسم الضجيج 

 
أقttttف أمttttامttttها صttttامttttته مttttتأمttttلة عttttقاربttttها مسttttتسلمة 

لضجيج دقاتها داخلي 

تtttttلك الtttttتي أهtttttديtttttتني إيtttttاهtttttا كtttttي تtttttذكtttttرنtttttي دقtttttاتtttttها 
بموعد عودتك اليومي إلى املنزل 

رحtttلت أنtttت و ظtttلت هtttي لtttتذكtttرنtttي بtttكل شtttيء سtttوا 
عودتك 
تك تك 

تtttعلن إشtttارات ضtttبط الtttوقtttت الtttرابtttعة فجtttرا بtttتوقtttيت 
الذاكرة 

ال شtيء يtدوم كحtلم عtودتtك الtذي يtوقtظني فtي ذات 
التوقيت كل ليلة 

أسtttttتيقظ ألعtttttيد عtttttلى قtttttلبي مtttttراسtttttم رحtttttيلك وكtttttأنtttttك 

قررت في تلك الليلة أن تكون النهاية 
اسtttتعيد نtttظراتtttك شtttحوب وجtttهك و كtttلماتtttك الtttتي لtttم 

تنطق بها 
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اردد عtttttلى روحtttttي آيtttttات الtttttسكينة و أغtttttمض عtttttيني 
على بعض الدمعات الهاربة 

وأغفو من جديد 
تك تك 

تttttعلن إشttttارات ضttttبط الttttوقttttت الttttثانttttية ظهttttرا بttttتوقttttيت 
الفراق 

كtttل شtttيء يtttدوم سtttواك حtttقيقة كtttان عtttلى الtttيقني بtttها 
منذ البداية 

فtمنذ رحtيلك ومtازالtت الtدقtات تtُسمعني أنtني دمtوعtي 

عند قدميك 
وأنttttت تسttttتجمع مttttا تttttبقى مttttن عttttشقي داخttttلك كttttي 

تقذفنا بعيدا 
الزلtت انtتظر سtاعtة فtراقtك كtل يtوم ألسtالtها مtا كtانtت 

دوافعك لتفعل 
وما كانت دوافعها لتأتى لي بالفراق 

تك تك 
لtم تtعلن إشtارات ضtبط الtوقtت شtيء ولtكنى ارجtوهtا 

أن تتوقف 
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كttttttي أعttttttيد عttttttليك مttttttراحttttttل نttttttمو ذلttttttك الttttttصبي الttttttذي 

يشبهك حد التوحد 

علك تتذكر أبوتك له عل شيء ما يتأثر بداخلك 
ذات أمtس قtريtب سtألtني عtنك وأجtابtه صtمتي لtديtك 

أب ال يريدك 
فهل كانت إجابتي لترضيه كما ارتضيتها أنت 

وكttلما تttذكttرتttك أن تttلك إجttابttتك فttي األسttاس تttمنيت 
لو أن الساعات توقفت 

قبل أن تجيب لتنتهي الحياة 
تك تك 

تtttttعلن إشtttttارات ضtttttبط الtttttوقtttttت أن جtttttميع الtttttساعtttttات 
متاحة للحنني 

ال شttيء يttتوقttف وان حttاولttت جttاهttدة لttذلttك كttالttحنني 
إليك 

رغttم كttل شttيء والزال الttحنني إلttيك هttو سttيد املttوقttف 
و سيد القلب 

أريtttد أن أعtttود أليtttام رفtttاهtttيتي الtttعاطtttفية مtttعك أريtttد 
أن اجمع من عينيك أحالمي 
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و أضttttttم بttttttك صttttttغيري و نttttttحتمي بttttttحنانttttttك الttttttذي ال 
اعلم من سلبك إياه 

لtكن ال شtيء يtتوقtف حtتى وان كtانtت قtسوتtك  الtغير 

مبررة على نفسك وعلينا 
وتسttttttتمر الttttttدقttttttات وتسttttttتمر الttttttحياة ويttttttعوق عttttttودتttttttنا 

فروق التوقيت 
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األفكار املسيطرة على ذهني أن الزمن القادم من 
الخلف  

لم يتلون مطلقا ولكنه اكتفى باألبيض واألسود  
فـ هل كان صادق إلى هذا الحد ؟ 

أم أن وحدهن الجميالت يمتلكن قلب أبيض وذاكرة 
 سوداء؟
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احتراق 
 
 

بtنظرات حtادة كtادت تtخترق قtلبها القtتها عtيناه بtعد 
خttttمسة أعttttوام مttttن الttttفراق، رغttttم كttttون يttttداه تttttتوسttttد 

راحttت أثttني سttواهttا ال يttزال قttلبه يttهفو خttلفها أيttنما 

اتجهت 
لtttو بtttإمtttكانtttه أن يtttهم ليسtttتجوبtttها كtttعادتtttه ملtttا قtttصرت 
شttttعرهttttا وهttttي تttttعلم أنttttه يttttحبه طttttويttttالً، وملttttا تttttرتttttدي 
الttttبنطال ألttttم يttttخبرهttttا مttttراراً أن الttttتنورات تttttليق لttttها 
أكttttttثر، وكttttttيف تttttttسمح لttttttغيره أن يttttttحتضن مttttttعصمها 

هكذا  
لtttو أنtttه يسtttتطيع أن يtttتوسtttل إلtttيها كtttي يtttعودا لحtttظة 
واحttدة إلttى الttوراء كttم يttتمنى لttو تttخبره أنttها ال تttزال 

تشعر به  

تttttttبدو األمttttttور جttttttميعها مسttttttتحيلة فttttttكال مttttttنهما مttttttلك 
آلخر ال يدري أنهما كانا عند لقاء سابق عاشقان  
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فtttيعود بtttذهtttنه وحtttيداً إلtttى مtttقهى فtttي نtttهايtttة شtttارع 
الجامعة وإلى تلك الطاولة تحديداً  

حtttيث كtttان يtttنقش حtttروف أسtttمها الtttثالثtttي مtttعكوسtttاً 
ويttخبرهttا أنttه يttخفيها فttي ذاتttه فttتضحك وتttجيبه بttل 

أنها أنانيتك 
بtttأن تtttكتب حtttروفtttك أنtttت و تtttقنعني بtttقصدك لtttي ... 
هtttل كtttنت أنtttانtttي مtttعها إلtttى هtttذا الحtttد حtttقاً... ربtttما 

نعم 
ربtما تtفوقtت أنtانtيتي عtلى حtبي لtذا عtاقtبتني نtفسي 

بأال أنساها  
وبttttينما هttttو فttttي شttttرود حttttانttttق إذ بttttيد زوجttttته تttttربttttت 

على كتفه  
- تبدو متعباً أترغب في الرحيل 

- ال ال أنا بخير هل مللِت  
- على العكس فالحفل يستهويني كثيراً 

- جيد فلنبق إذاً 
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و بهttدوء خttانttق يttسحب يttده مttن بttني يttديttها و يخttرج 
سtيجارة تtلو األخtرى لtيزفtر مtن خtاللtها عtبرات الtحب 

املتقدة 
لtttتتبدل نtttظرتtttه لtttها وكtttأنtttه يtttقرأ فtttي وجtttهها تtttفاصtttيل 

املاضي السعيد  

الtttذي مtttا رآه بtttذلtttك الtttقدر مtttن الجtttمال يtttومtttا إال بtttعد 
ضياعه من بني يديه 
- أعشق ابتسامتك  

- أنت صانعها 
- ملا تؤولني كل شيء إلي أنِت جميلة بدوني  

-  لم أراني جميلة يوماً إال عندما انتسبت إليك  
يtttttttلقي تtttttttساءل فtttttttي الtttttttفراغ ال يtttttttسمعه سtttttttواه وهtttttttو 

يtنتهي مtن سtيجارتtه الtثامtنة، هtل تtريtن نtفسك أجtمل 

اآلن مثلما أراكي؟ 
لtتلفت هtي فtجأة لtتودع وزوجtها أصtدقtائtهما فtتلتقي 

أعينهم على عجل فتعلو ضحكاتها بكبرياء 
وكأنها تجيب على تساؤله دون أن تدرك ذلك... 
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الفتيات كلهن جميالت حاملات  
يستبشرن بأقل األمور و يبتهجن  

ينتظرن العالمات كي تمنحهن ابتسامة يتبعها  
هالة من األفكار واألحالم وكأنهن للتو وصلن 

للسماء  
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خيوط النور املتدفقة من العالمات إلى نبضات 
قلوبهن البائسة  

تصنع من اجلهن قوس قزح ملون بالفرح  

الفتيات كلهن طيبات بسيطات 
ينظرن إلى السماء و يرددن يارب  

ويبحثن عن أي إشارة بسيطة إلى قبول دعوتهن 
كلمات تصادفها أعينهن أو دعاء من إحداهن  

و ربما نبوءة غير موجهه لها تحديدا 
وحدها قلوبهن من يدرك وقع العالمات على 

األنفس الطامعة لالطمئنان 

الفتيات كلهن ينتظرن العالمات 
 ومثلهن هي
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شجرة التوت 
 
 

ذلtك الtصبي الtذي كtان يتحtدث فtي الtصباح الtباكtر 

عن " التخته " التي يجلس عليها 
وكttأنttها مسttرح حttياتttه الttذي يttقوم مttن خttاللttه بجttميع 

األدوار  
والttنافttذة املttجاورة لttه والttتي يttطل مttنها عttلى الttحياة 

واألحالم واملستحيل  
وكأنهم فروع لتلك الشجرة املتكأه على حائط غرفته 
كttان يttبتسم بttزهttو وهttو يسttرد عttلى والttدتttه تttفاصttيل 

مغامراته عبر تختته ونافذته و شجرة التوت 
لtttكنها لtttم تtttجبه بtttأي شtttيء لtttم تtttلتفت إلtttيه مtttطلقا إال 

انه تابع الحكى وازدادت ضحكاته براءة 
وهtttttو يtttttخبرهtttttا أن " سtttttلمى " هtttttي األخtttttرى كtttttانtttttت 

صامته عندما أهداها ما جمعه من التوت 
وأطال حديثه عن سلمى و ارتباطها بشجرة التوت  
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حtttماسtttه فtttي الحtttديtttث يtttنم عtttن ثtttقته أن شtttخصا مtttا 

يسمعه ويجيبه بما ال نسمعه نحن هكذا َخيل لي  

أغtرانtي الtتوت أن أكtتب عtنه و أغtرتtني ابtتسامtته أن 

أتتبعه 
ال أنtttttكر إنtttttني بtttttحثت عtttttن شجtttttرة الtttttتوت كtttttي انtttttعم 

ببعض األحالم مثله لكنى عندما وجدتها 

كtانtت هtناك " سtلمى " والtتي كtانtت جtالtسة تtتجول 

بنظرها في املكان لكنها ال تحادث أحدا 
اقttttتربttttت مttttنها فttttنظرت لttttي بttttرهttttبة فttttي بttttدايttttة األمttttر 

ولكن بمجرد أن ابتسمت لها 
حولت عينيها عنى و كأني شيء لم يكن 

أخtبرتtها عtن اسtمي و عtن رغtبتي فtي الحtديtث مtعها 

لكنها نظرت إلى بابتسامة مصطنعة و غادرت 
يttبدو أنttها مttتعالttية بttعض الttشيء فttال هttي حttادثttتني 

وال شكرت من أهداها التوت 
ثم عال صوت الصبي بحماس مثير للفضول  
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- اعtttttشق ذلtttttك اإلحtttttساس بtttttانtttttتمائtttttي لtttttهم ...ذلtttttك 
اإلحttttساس بttttالحttttريttttة عttttندمttttا تttttتوطttttن بttttك الttttقيود وال 

سبيل لديك سوى االستسالم 
تقاطعه والدته : 

- الحttttttريttttttة داخttttttلك مttttttنبعها إيttttttمانttttttك بttttttما أنttttttت فttttttيه 
وبحكمه اهلل في ذلك 

فtttttttعاد يtttttttكمل وصtttttttفه للحtttttttريtttttttة مtttttttؤكtttttttدا أن اخtttttttتالف 
املسميات ال يعنيه 

فttقط هttو حttريttص عttلى الttصالة و قttراءة الttقرآن رغttبة 
في أن يجمعه اهلل بهم في الجنة 

فttttال نttttهايttttة سttttوى الttttجنة تttttنتظرهttttم وهttttو ال يttttريttttد أن 

يفقد انتمائه إليهم 
نtttظرت إلtttيه بtttابtttتسامtttة عtttميقة عtttمق ذلtttك األلtttم الtttذي 

اجتاحني حينها وتحولت ببصري تجاه سلمى 

فtttttعندمtttttا وصtttttلت حtttttيث الtttttصبي ووالtttttدتtttttه ، وجtttttدتtttttها 
ثابتة مستقرة ترمقه بنظرات رقيقة 

وهtttttو يtttttَُربtttttِّت عtttttلى ذراعtttttيها وكtttttأنtttttه يtttttخبرهtttttا أن كtttttل 
األمور على ما يرام 
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يtttttخبرهtttttا انtttttه سtttttيكون بtttttجوارهtttttا فtttttي الtttttجنة أيtttttضا 
ليهديها التوت 

وبttأن الجttميع  يttصلى و يttحفظ الttقرآن حttتى " مttينا 
" يصلى ويدعو اهلل 

 جميعهم سيكون هناك 
لكنها تجيبه دامعة العينني 

- “إحtنا أصtال مtش هtنموت هtنخف ونtعيش و نtكبر 
و نتجوز" 

تttحتضنها والttدتttه وكttأنttها تttحتضن ذلttك الحttلم الttذي 

ترجو اهلل أن يتحقق 
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أغمرني بحنان و تناول بعض دقات القلب املرهقة 

بفعل الذاكرة ... 
وأخبرني من أحببت قبل أن تلقاني ومن هنا ال 

تعنى أسمائهن ولكنها تستنكر أن تكون حقا فعلت 
أسألني عن حبيبي السابق وليكن سؤالك قاسى 

بحجم خذالنه 
ألخبرك أنى ما أحببت من بني آدم سواك وان ما 

عاداك ما هو إال حماقات طفولية 
تجاوز معي بحور الحب السبع و احكي لي قصة 
 حب حدثت منذ زمن بعيد كان بطالها " نحن" 
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شهرزاد تحكي عن نفسها 
 

بلغني أيها امللك السعيد ذو الطلة البهية  

أن أميرة قلبك رغم تخطيها للعشرين مازالت طفلة 
في كل تفاصيلها  

تبتهج دون مقدمات وترسم لليوم مالمح ابتسامة 
لتمضى الساعات مغمرة فـ السعادة 

وكثيرا ما تسبق دموعها الكلمات إذا أحست 
بالحزن يقترب منها 

 فقلبها وردة نقية ال يجيد التعبير إال بالندى  
حتى وان عال صوت أحدهم معاتبا أو غاضبا وان 

لم تكن هي سبب أي شيء  
 يوجعها إحساس األلم إذا ما أحسته يقترب من 

احدهم  
تجيد انتقاء األشياء رغم عدم إدراكها للقيم املادية  

فآالف الجنيهات تتساوى لديها مع بضعه نقود 

فضية مادام ما سيشعرها بالسعادة  

هو كوب من النسكافية يصحبه موسيقاها املفضلة  
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واألماكن لديها سواء الفرق يتبني بالصحبة  
ال تتطلع للكثير فأقصى ما تفضله أن تسير 

لساعات متأملة آالف النجمات وهن يقبلن وجه 

النيل  
عندما تصادق تخلص بال حدود وحينما تحب يكن 

هو محور حياتها  
فلتتقبل سذاجتها  حينما تسألك في ما قد تظنه 

توافه األمور  
وجنونها إذا طلبت منك شرح لصفات البشر 

ووصف لضحكات القمر  

قادرة على اصطحابك إلى سماوات األحالم 
الوردية وإهدائك زهرتها البنفسجية 

كي تخبرك أنها احتفظت بطفولتها فقط " لك " 

أّن أمttttيرتttttك الزالttttت نttttائttttمة تttttتابttttع األحttttالم عttttليها وال 
تريد االستيقاظ  

وكttttلما هttttّم أحttttدهttttم بttttاالقttttتراب مttttنها أبttttعدتttttه روحttttك 
الطيبة التي تحميها  
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و يtttتساءل الجtttميع ..مtttن أيtttن أتtttيت إلtttيها ؟ وكtttيف؟ 
ولَم أنت على وجه التحديد ؟؟ 

وتtجيبهم بtراءة ابtتسامtتها الtخجولtة ال أدرى عtن مtن 

تسألون  

وذات نهار جاءتها األحالم في ثوب ساحرة الحب  
وأهtدتtها نtصف الtتفاحtة الtتي أهtدتtك إيtاهtا مtن قtبل 

وأوصتها أن تفتح لك األبواب جميعها 

- ال تكملي دعيني أسألك  
كtانtت هtنا قtبل أن تtأتtى إحtداهtن وكtانtت تtحكى لtي 

عن سحرها و بهائها  
أخttبرتttني أّن الttحياة دونttها ال تسttتحق لttكنها قttط مttا 

أخبرتني عن أميرتي النائمة كما فعلِت 

أهtذا يtكفى كtي أتtرك الtدنtيا خtلفي و أحtقق األحtالم 

ألجل أميرتي ؟ 
- مtوالي ال جtواب لtي فtي حtضرتtك فtإنtك أقtدر عtلى 

الحكم و أعلم بالجواب  
- فلتحدثيني أكثر عن األميرات ؟ 
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- بtلغني عtن األمtيرات أنtهن تحtلمن بtالtحب فtتدعtون 
اهلل وتخجلن من املجاهرة  

- وماذا عن أميرتي 
فtttي لtttيلة مtttقمرة اسtttتخارت اهلل فtttيك و فtttتحت جtttميع 

األبواب لتستقبل البشارة  
ومنذ أن فعلت وهى تنعم بذلك السحر الحالل 

وبttttلغني فttttيما قttttد بttttلغني أنttttها تttttنتظر خttttبرا سttttعيدا 

مبتدأه عندك و ما يضاف إليه منك 

تأمل حديثها كثيرا ورغم حدسه املهني لم يكتشف 
شيء 

ربما تصطنع املرض ربما ليس لديها رغبه في 
البوح ال أكثر 

أوقف تسجيل جلسه اليوم وقال 

- اشعر وكأن أنهكك الحديث ما بالك بالرسم 
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ابتسمت بترقب فأعطاها ورقه و قلم وطلب منها أن 

ترسم نفسها كما تراها 
فرسمت راقصه باليه يقيدها الهواء 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رسالة بتوقيع املرسل إليه 

" غدا عندما يدخلون قلبك الجريح يا حبيبي 
أتراهم يقرؤون فيه أسمى ؟؟ " 
ماجدة الرومي 

أطtttttمئن يtttttا حtttttبيبي فtttttاألمtttttر لtttttيس خtttttطيرا إلtttttى ذلtttttك 
الحtد، فtلتغفو قtليال وال تtفكر وسtأظtل مسtتيقظة إلtى 

جوارك أدعو لك  
أرعttبته الttفحوصttات األخttيرة حttد انttه غttفا بttالttفعل أو 

تظاهر بذلك ليذهب حيث " هي " 
وضttعت يttدي عttلى رأسttه فttي مttحاولttة لttلسيطرة عttلى 

تفكيره بحناني  آآآآآه كم أتمنى أال تذهب  
مtشفقة عtلى قtلبك بحجtم حtبي لtك و بحجtم خtذالنtك 

لي  

ظtل يtحتفظ بtحبها طtوال تtسع سtنوات حtتى أضtناه 
الشوق و أعياه العشق  

أتظن أنى طوال تلك السنوات لم أكن أعلم  
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أتtttتوقtttع أن مtttحاوالتtttك إسtttعادي واملtttبالtttغة فtttي حtttبي 
كttttانttttت نttttاجttttحة بttttل عttttلى الttttعكس، كttttنت تttttقترب مttttنى 

مttغمض الttعينني وكttأنttك تttتلمسها مttن خttاللttي وكttانttت 

أنفاسك تبحث عن رائحتها بى  

هtttل ظtttننت أنtttى سtttأخtttطأ فtttي شtttفتيك و هtttي تtttطبع 
على يداي قبلة بعدما كادت تناديني باسمها   

مttثلما خttنتها مttعي فttي الttبدايttة فttإنttك تttخونttني مttعها 
في كل لحظة  

أتtذكtر قtبل زواجtنا بtأيtام عtندمtا أخtبرتtني انtك فtقدت 

بعض أوراقك 

وعtttttليك أن تtttttتصل بtttttها عtttttلها تtttttعرف أيtttttن وضtttttعتهم، 
حttينها لttم انttزعttج كttثيرا فttهي كttانttت يttومttا مttا حttبيبتك 
أمttا أنttا فttلم يttبقى سttوى أيttام وأصttبح زوجttتك، كttنت 
أقtttف بtttعيدا وأنtttت تtttعبر الtttطريtttق وتtttمسك بtttهاتtttفك و 

السعادة تغمر وجهك  

ابtتسامtتك كtانtت حtافtزا لtي كtي أتtتبع شtفتيك وهtما 

تتحدثان  

 !27



أخttttبرتttttها انttttك وجttttدت األوراق وورقttttة مttttنهم كttttنت قttttد 
كtttتبت عtttليها أحtttبك، فtttتعلو ضtttحكاتtttك و يtttنير وجtttهك 

أكثر لتخبرها كم كنت مجنون بها. 
 عtttttندهtttttا أدرت وجtttttهي لtttttلجهة املtttttقابtttttلة، حtttttتى أقtttttنع 
قttttلبي بttttأن الجttttملة انتهttttت عttttند ذلttttك وبttttأنttttك لttttم تttttعد 

مجنون بها  
لكنى كنت مخطأة فالجملة لم تنتهي بعد 

تtسع سtنوات لtم تtكن كtافtية لtتنهى جtملة قtلتها وأنtت 

في قمة سعادتك  

كtttttنت أحtttttاول دومtttttا أن أغtttttمرك بtttttالtttttحب و بمسtttttببات 
السعادة 

كي أرى وجهك مبتهجا مثلما رأيته وأنت تحادثها  

لtttكن لtttم يحtttدث مtttطلقا فtttابtttتسامtttتك لtttم تtttكن حtttقيقية 
كttttانttttت عttttيناك تttttراوغ الttttدمttttع، وكttttأنttttها ال تttttرغttttب فttttي 

سعادة بدونها  
الtttيوم عtttندمtttا أخtttبرنtttا الtttطبيب ضtttرورة إجtttراء عtttملية 

قلب مفتوح 
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لttttttم أتttttttمالttttttك دمttttttوعttttttي فttttttي حttttttني تttttttقبلت أنttttttت األمttttttر 
بابتسامه  

فttأنttت تttرغttب فttي االطttمئنان عttليها و أنttا أخttشى أن 

ينفضح أمري 

عندما يجدون اسم أخرى في قلب زوجي 
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هل الحظت ذات يوم دمعاتى الهاربة أمام فيروز 
وهى تكرر سؤالها عليك " كيفك انت " ... 

ال أعلم حقا ملا أرتجف وملا تلمع عيناى بحزن دفني 
 وانت تحدق بعيناى التى ترتسم أمام عيناك اآلن
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مفترق طرق 

إحدى ليالي سبتمبر الدافئة  أنا وأنت نحتفل بعيد 
ميالدي وسيارتك تنطلق بحرية متلونة بإضاءة 

الطرقات الباريسية كل شيء يبدو مثالي إال نحن  
صامتان على غير عادتنا خاصة في ليلة مولدي 
التي كنت تعتبرها يا يحيي بداية الحياة فكنت 

تغالي في االحتفال اليوم بدت الحياة كعجوز في 

الستني صامتة لم يعد يزيدها العمر إال خيبات 

متكررة وال مبرر لديها لالحتفال هل شاخ حبنا يا 
يحيى رغم أن لهفتنا كانت سبب للعودة من جديد 

فماذا حدث لنا بعد ذلك كل شيء توقف مثلما 
توقفت سيارتك في تلك اإلشارة الحمراء  

قطع اتصال داليا صمت األجواء هنأتني بعيد 
ميالدي وتمنت لنا الزواج واإلنجاب في عامي 

املقبل فما عاد العمر يتسع ملزيد من جنون العشق 
وفقط أجبتها إن شاء اهلل ذلك على غير عادتي 
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معها لم أطيل الحديث حتى أنها شعرت بأني 
لست بخير حديث داليا لم ينتشلني من أفكاري 

فحسب ولكنه نبهني أن العمر ال يقف وحدك من 

يمنع الشمس أن تمتد إلى أيامي فبت أنسى أن 
األيام تمضى 

البد أن انزل حاال قلتها وأنا افتح باب سيارتك قبل 
أن تتحول اإلشارة ويأخذنا الطريق مرة أخرى 
ودون أن اترك لك مجال للرد ربما نادينني ولم 

أسمعك وربما كنت شاردا في أفكارك ولم تشعر 

بي كعادتك 

عيبك األكبر يا يحيي انك ال تحترم ذكائي ولك 
الحق بالطبع فكم كنت غبية ألعوام معك 

ُخيل إليك أنى لم ألحظ تغير وجهك عندما استقبل 
هاتفك رسالة 

 ما أن نظرت إليها حتى حدثتني عن عزمك على 
تغيير رقم هاتفك 

ما من شيء ليغير ما بك يا يحيي ما من شيء 
على اإلطالق 
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ربما كان توقف سيارتك أمام اإلشارة الحمراء 
إنذار أخير لي حتى ال أكمل هل تكون تلك إشارة 

القدر يا يحيي 
حتما هي كذلك ففقد كانت فرصتي األخيرة 

ألستعيد حريتي أريد أن أرى الشمس من جديد 

ال أريد لعامي السابع والعشرون أن يبدأ هو 
اآلخر تحت سماء حبك امللبدة بالغيوم 

 استعمرتني ألعوام يا يحيي ألم يكفيك ألم يحن 
الوقت كي استرد كرامتي و حياتي و سنوات 

عمري 
استقبلتني داليا بقلق شديد لكنني لم انهار 

كعادتي معك لم ادمع تخيل يا يحيي أخبرتها أنى 

تركتك وعدت بمفردي 
وبأن اليوم سأنتهي منك تابعتني بنظراتها 

املستفهمة فتوجهت إلى غرفتي و بدأت في أن 

أكتبك 
بعد أن نشرت أول قصة لك و حدثتك حينها ملا ال 

تكتب رواية وال سيما عنى اجبتنى بما قالته أحالم 
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" إننا نكتب الروايات لنقتل األبطال ال غير و 
ننتهي من األشخاص الذين أصبح و جودهم عبئا 

على حياتنا فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم و امتألنا 
بهواء نظيف " لذا سأكتب روايتي األولى عنك 

حتى وان كانت ستكشف كثيرا من أسراري إال 
إنني بعدها سأمتل• بالهواء النظيف 

تخيل حازم أن عدم إتمام زواجنا كان نتاج 
استشارتي له والحقيقة أنى لم ارغب في الخوض 

في تفسيرات أخرى  

فقد قررت أال افتح ذلك املوضوع مع أحد يكفى أن 
اسرده على الورق  

 أصبحت مثلك تماما يا يحيي قلب أدماه الحب 
فاشتدت قسوته ما عاد يعنيني وجودك وما عاد 

ينشغل فكرى بك 

أنهى محاضراتي على عجل حتى أعود ألكمل 
روايتي معك ومضت األيام مسرعه وانتهيت من 

دراستي 
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لكنى لم اشعر بلذة حصولي على املاجستير فقد 
صرت ال أتذوق الفرح يا يحيي أحسبني أصبحت 

مالحة فلتفخر بذلك  
انتهى كل ما يربطني بالغربة وغدا سأعود إلى 

اإلسكندرية هل تتنصل منى اإلسكندرية يا يحيي 

تلك البلد التي لم تحبها يوما البلد التي شهدت 
هروبك األعظم خذالنك األقوى وجرحى األعمق  

لم اشعر إال بيد داليا تربت على كتفي وتخبرني 
أن حازم ينتظرني بالخارج ليودعني  

ودعته على عجل متحججه بترتيب أغراضي 
فطائرتي ستقلع في السادسة صباحا  

كان حازم قد اعتاد على معاملتي تلك خاصة بعد 
مشاجرته معك ، رغم رقته معي إال أن قسوتي 

كانت تفوق  كالنا خسر حازم يا يحيي 
استقبلتني اإلسكندرية باملطر و تعلم كم أعشق 

مطر اإلسكندرية اعتبرته إشارة تنب• بالخير  
ربما كان في استقبال عائلتي أيضا ما ينب• 

بالخير  
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لكن كل شيء بالبيت كان يشعرني بالضيق 
قضيت ما يقرب من الشهرين أتحاشى الخروج 

من غرفتي  
حتى ال أتذكر انك يوما كنت في بيتي وكنت على 

شفا خطوة من حلمي بك  
أحالمي جميعها خذلتني يا يحي فقد مر عامي 

الثامن والعشرين دون أن أتزوج 
 فهل يأتي عامي الثالثون بدون أمومتي ؟ 

تعلم يا يحيى روايتي قاربت على االنتهاء ، رغم 
أنى الزلت أتحدث معك  

لكن حديثي عن الزواج بغيرك دليل كاف ِ على 
شفائي منك 

تعلمت إال أعاند األقدار وان أدافع عنها ، وقد كان 
دافعي عنها مثمرا تلك املرة 

 فقد عاد يونيو هذا العام بإعالن خطبتي إلى " 
حسن " صديقك القديم  
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الواقع يا يحيي إنهم لم يروا بي سوى حبي لك 
أغرموا باملجنونة التي أحبتك وظلت على وفائها 

لعشر سنوات  

يشبهك حسن كثيرا لكنه ما كان خائنا وما جنب 

للحظة  
كان يجاهر بنسائه لكن ما كانت له حبيبه ليخونها 

، وعندما أراد الزواج لم يتراجع في اللحظة 
األخيرة  

أراد حسن أن يتحدث معك في شأني لكنك لم 
تعد منذ عام ونصف، ولم تطلع أحد على رقمك 

الجديد 
راهنت نفسي أن يتغير حسن معي وراهنت على 
مقولة مي زيادة " كم من حب جاء ثمرة للزواج " 

ولم انسي أن استخير اهلل مرارا حتى تمت 
الخطبة  

وعدتني داليا أن تحضر حفل زواجي كما اتصل 

بي حازم لتهنئتي على صدور روايتي األولى  

وسألني بخبث لم أعهده منه من بطل إهدائك ؟ 
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فضحكت و أجبته اهديها إلى من انتهيت منهم. 
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عن عالمات الخير التي ربما تجدها في حلم أو 
صدفة  

أو كلمات من احدهم تصل إلى أذنيك بالصدفة 
البحتة لتطمئن قلبك فتظل متيقن أن قريبا سيأتيك 

الفرج  
عن بعض اإلشارات الغير مترابطة التي تدفعك 

لربطها جميعا  
فيتتبعها قلبك ليصل بك إلى الراحة  

عن أن الفتيات في العموم يعشقن العالمات 
يستبشرن و يبتهجن  

عن كوني ادعوا اهلل كثيرا بعالمات الفرح  
وأظل متيقنة أن حديثي مع صديقتي و طمأنتها 

لي عالمة  

وان حلم األمس املزهو بالخضار عالمة  
وان تنبؤات األطفال لي عالمة 
وان ما أنا فيه اآلن عالمة  

العالمات جميعها تخبرني بان الفرج قادم ال 
محالة  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اللهم أنى استبشر الخير في كل ما يحمله لي 
قدري  

فتقبل يقيني بقبول حسن وامنحني الفرح قد 
رحمتك 
 
 

             تعويض السماء 

 
- التاسع من نوفمبر  

قالها الطبيب وهو يدقق النظر أكثر في الشاشة 
التي أمامه وبنصف إستداره وابتسامة أجاب على 

سؤال عمر زوجي 
- ال داعي للقلق فكل شيء على ما يرام وزن 

الجنني طبيعي والنبض كذلك 

- الحمد هلل قالها ثالثتنا معاً 
وفي طريق عودتنا للمنزل كنت أتحسس موضعها 

وأنا أكرر "اللهم أحفظها لي" بخوف غريب وكأنها 
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تود أن تخبرني أمر ما، كان الطريق طويل للغاية 
حتى أنه سمح لـ إحدى عشر عام أن تمر أمام 

عيني بتلك السرعة، منذ أن كنت بفستاني األبيض 

وأنتقل بصحبة أحالمي الوردية إلى منزل فارسي 
لتتجسد جميعها في حلم واحدة وفقط، أن يرزقني 

اهلل طفالً ولكن إرادة اهلل أن يظل ذلك حلم، إحدى 

عشر عاماً مرت لم أجد سوى الحزن رفيق مخلص 

للغاية والدعاء والتوسل إلى اهلل سبيل النجاة 
الوحيد والعزلة التي صارت وطني، بعد أن بدا 

وجودي في املناسبات االجتماعية غير مرغوب فيه، 
تالحقني األلسن واألعني في كل سكناتي وكلماتي 

وكأني كائن منبوذ لكوني لم أرزق باألطفال، إلي 

أن أجريت تلك العملية ونجحت بفضل اهلل وها هي 
اآلن "حبيبة" قد أقترب موعد احتضاني لها، 
التاسع من نوفمبر ستكون حبيبة واقعا أملسه 

بيدي، فرحة انتظرتها إحدى عشر عاما وباقي 
على قدومها شهر واحد فقط، تحسستها ثانية 

وكررت "اللهم أحفظها لي"، وبكفه الرقيق أفاقني 
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زوجي من شرودي بسؤاله 

- ما بك يا حبيبتي؟ ألم يطمئنك الطبيب فلما كل 
ذلك القلق الواضح على مالمحك؟ 

 - ال أدرى حقا لكنى أفضل الحمد هلل  
وضع يدي بني كفيه وهو يربت عليها بهدوء هامسا  

– الحمد هلل 
وكعادتي بعد زيارة الطبيب للمتابعة منذ بداية 

حملي توجهت ملدونتي "حبيبة ماما" ألدون 

خواطري عن صغيرتي وما حدث في اليوم 
"...اليوم أخبرني الطبيب بموعد والدتي بك  

شغوفة للقائك أشعر بالبراح يغمرني بالشوق 
والفرح معاً 

والبراح يا صغيرتي هو ضمة 
هو تلك الراحة بني راحتيِك 

و ابتسامة تلمع بيها األعني 
تضفى على الكون حنان ال حدود له رغم قسوة كل 

شيء  

أشعر اليوم أن األرض تبتسم لثباتنا بها  
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وان فجر املستقبل القادم من الخلف يعانقني كما 
تعانق إحدانا األخرى 

فلتعانقيني أكثر" 

- مر أسبوع من شهرك الثامن حبيبتي يستحق 
األمر أن أناديِك "أم حبيبة" كما تمنيتي 

- بابتسامة خجولة أجيب أتمنى لو تسرع األيام 
بعض الشيء حتى تكون حبيبة بيننا وتسمع 

ندائك معي 
- لم يعد سوى القليل صبر تلك السنوات لم يكفي 

ليشمل تلك األيام وأطلق ضحكة طويلة 

ما أجمل تلك اللحظات التي جلبتها لنا حبيبة منذ 
أن علمنا بنجاح الحقن املجهري و حدوث الحمل 
تغيرت حياتنا بشكل كبير عادت السعادة تقطن 

منزلنا من جديد، أصبحنا نخرج كثيرا لشراء 
مالبسها وانتقاء األجمل في كل إحتياجاتها، كما 

أصبح زوجي طفال يداعب بطني املنتفخة طيلة 

الوقت. 
في الصباح استيقظ عمر على صراخي وبكائي 
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فتوهم للحظات أني سألد هذا الصباح أخذ 
يهدئني ويحاول أن يستجمع قواه كي يتصل 

بالطبيب أو يعرف ما بي تحديدا  
- لم تعد حبيبة تتحرك 
- كيف علمِت ذلك 

- لم اعد اشعر بها  
- اهدئي عزيزتي قد تكونني متوهمة  

- ال منذ أمس وأنا أشعر بأن حركتها قلت وبقيت 
مستيقظة حتى أراقب حركتها لكن ما من شيء  

- حسنا سنذهب للطبيب أهداي فحسب  
وهناك أخبرنا الطبيب أن النبض توقف والبد أن 

نجري جراحة قيصرية إلخراج الجنني، حاولت أن 
أتماسك لكنى لم أستطيع فاضت دموعي كالنهر 

يحمل الكثير من التوسل للطبيب كي يجد حال 
آخر ال يمكنهم أخذها بعد كل ما عانيت من 
أجلها، ملا ترحلني يا حبيبتي قبل أن أراِك لم 

يتبقي لنا إال القليل ألم تستطيعني الصمود أكثر 

من أجلى ملا ترحلني وحدك وتتركيني ملا لم 
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تأخذيني معك أريدك وكفي، لكن ما من شيء 

ليتغير هلل ما أعطي وهلل ما أخذ ظللت ارددها في 
نفسي حتى أني لم أستمع لتاريخ إجراء العملية، 

وفي الطريق أخبرني زوجي بالتاريخ وبكلمات 

الطيب امللطفة لألجواء بإمكانية إجراء محاولة 
أخرى بعد شهور قليلة كما أن فرص الحمل مرة 
أخرى أصبحت أيسر من ذي قبل ظل عمر يردد 

الكثير من اآلمال على سمعي لكنى لم أعيرها 
اهتمام فسيدة أربعينية مثلى ما عاد لديها تلك 

الطموحات، أغمضت عيني وغرقت في دمعاتها ولم  
أعد أتذكر شيء وال ادري كيف مرت ثالث أيام 

حتى موعد إجراء العملية إال أني طلبت منهم أن 
يحتفظن بحبيبة حتى أفيق أتمنى فقط أن 

أحتضنها أن أتحسس مالمحها  

مرت ستة أشهر جديدة حاولت التماسك والرضا 
بقضاء اهلل تحدث مع عمر كثيرا برغبتي في أن 

يتزوج من أخرى إال انه رفض الفكرة وكان دائما 
يردد كان لدينا ابنة واحتسبناها عند اهلل كانت 
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األيام تمر ثقيلة للغاية وبت أشعر أن قوتي وهنت 
فبدأت أشعر بآالم مستمرة في الرحم ولعل ذلك 
من أسباب انقطاع الطمث وذات يوم سألني عمر 

- ملا ال تذهبني إلى الطبيب حتى نطمئن عن سبب 
تلك اآلالم وملا انقطع الطمث هكذا 

- وبابتسامه مألها األلم أجبته ال عليك ها قد 
وصلت إلى سن اليأس  

- الزلت صغيرة حبيبتي علينا االطمئنان لن 
يضيرنا األمر شيء  

طاوعته على مضض فلم أعد أتمكن من الذهاب 
إلى طبيب النساء وأن أواجه املمرضات الالتي 
يعرف حالتي أو يتعثر نظري ببطون األمهات 

املحملة باألجنة صار األمر قاسي للغاية عن ذي 
قبل لكنني ذهبت وقصصت على الطبيب ما أشعر 

به أثناء إجراء السونار وعالمات الدهشة الغير 
مبررة بادية على مالمحه ظننت في بداية األمر أنه 
يتعجب من حالتي فكم كان يتمنى أن أصير أماً 

إال أنه توجه إلى عمر بضحكات عالية  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- زوجتك حامل 
ووسط حالة من عدم االستيعاب تابع  

- بداخل الرحم توأم  
ساد الصمت لثواني في محاولة لتصديق األمر أو 

لعل الطبيب يتراجع عما قال 
إال أن عمر قطع ذلك الصمت بسؤال – هل يمكن 

أن يحدث الحمل طبيعيا في تلك الحالة ال 
أستطيع تصديق ذلك 

- إنها إرادة اهلل زوجتك أخذت كميات كبيرة من 
العالج واملنشطات خالل السنوات املاضية مما زاد 

من الخصوبة كما أن حدوث حمل ولو عن طريق 
الحقن املجهري يهي• الرحم للحمل مرة أخرى  

ظل عمر يردد سبحان اهلل وعيناه تفيضاه بالدموع 
وأنا أتابع الحديث وال أستطيع أن أبكي أو أن 

أسال أو أي شيء فقد أفقدتني املفاجأة 

إحساسي بالواقع وكأني روح تراقب ما يحدث 

وفقط  
مرت الشهور سريعا أكثر مما تخيلت وأسهل مما 
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مضي دون خوف من الفقد وظلت عادتي كل شهر 

أن أكتب إلى حبيبة أخبرها بكل ما يخبرنا به 
الطبيب حتى جاء ذلك اليوم كتبت فيه 

حبيبة اشتقت إليِك  
"...اليوم التاسع والعشرون من يناير منحني اهلل 

أخويك آدم وآياد" 
 

متمسكة بحلم البقاء من أجلك أو من أجل روحي 

التي تحبك  

ازعم أنى أحاول الوصول إلى شيء ما لكنى إلى 
اآلن ال أعرفه  

ربما ليقيني أن ذلك الشيء ينتظرني  
وما بوسعي إال أن افعل ما أقوم به  

 أو باألحرى أحاول أن أكن على مستوى ثقتك بي
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شهادة رضيع 

اليوم أعادوني إليك  
وكttttم كttttنت فttttي أمttttس الttttحاجttttة إلttttى ذراعttttيك احttttتمى 

يهما ... مثلها تماما  
أتttttذكttttر بttttاألمttttس الttttبعيد أخttttبرتttttك أنttttها تttttريttttد خttttمس 

جنيهات  
فtالtغد هtو الجtمعة و مtا لtديtها مtن مtسحوق لtن يtكفى 

كل هذا الكم من الغسيل املتراكم  
وغفت إلى جوارنا أنت من اليمني وأنا من اليسار  
لtم تtكن تtدرى أن الخtمس جtنيهات سيحtرمtونtها مtن 

تلك الغفوة إلى األبد  
وجاء الصباح حامال ثالثتنا إلى مصائر مختلفة  

ذهtttttبت أنtttttت إلtttttى عtttttملك بtttttعد اإلفtttttطار و أجtttttلستني 
هي إلى جانب جدتي لتبدأ في مهمتها  

مع تنظيف الثياب املتسخة حتى نفذ املسحوق  
أرادت أن تttتركttني مttع جttدتttي وتttذهttب لتشttترى غttيره 

لكنى أبيت أن تذهب دوني و بادرت بالصراخ  
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فttttttاسttttttتسلمت لttttttبكائttttttي و حttttttملتني عttttttلى ذراعttttttيها و 

مضت  

لttttكن ذلttttك الttttفتى لttttم يمهttttلنا لttttنصل نttttزعttttني مttttن بttttني 
يttديttها و فttر واثttبا تttجاه عttربttته و تttبعته مهttرولttة هttي 

األخرى  
وبttعد أن ألttقانttي داخttل الttسيارة نttظرت فttي اتttجاهttا 

والبكاء ال ينقطع حينها دفعها جواري  
و حttملني عttلى رجttليه و بttني يttديttه سttكينا زاد رعttبي 

وبكائي فحاولت تهدئتي 

ودمtttttوعtttttها ال تtttttجف لtttttكنه أزاح يtttttديtttttها وانtttttطلق إلtttttى 
حيث ال ندرى .... 

توسلت إليه أن يتركنا لكنه ال يجيب  
قبلت يداه متسائلة ماذا يريد منا لكنه لم يجب  

هtددهtا أن لtم تtصمت حtتى نtصل فtسيذبtحني أمtام 
عينها ولن تصل لشيء كذلك  

فصمتت لكن دموعها لم تجف ... حتى وصلنا  

املtttكان يtttبدو عtttاديtttا شtttيء مtttن الtttرهtttبة فtttقط تtttسيطر 
على األجواء دفعها بقدمه حتى تنزل  

 !50



وحttملني بttني ذراعttيه حttتى يttظل الttسكني فttي اتttجاه 

رقبتي  

دخtttل إلtttى مtttنزل يtttقابtttله البحtttر ولtttيس بtttجواره مtttنازل 
أخرى وال كائنات أخرى ... نحن وفقط  

فttttتح الttttباب و دفttttعها إلttttى الttttداخttttل ثttttم دفttttعني بttttقوة 
إلى األرض  

أتtttttttعلم شtttttttعرت أنtttttttى ألtttttttفظ أنtttttttفاسtttttttي األخtttttttيرة لtttttttوال 
صرختها القوية التي أفاقتني  

ال أعttttttلم مttttttاذا فttttttعل بttttttها فttttttصراخttttttنا قttttttد أمttttttتزج ثttttttم 
شعرت بدماء بجانبي  

مtttرت سtttاعtttات ال أعtttلم عtttددهtttا لtttكن ضtttوء جtttديtttد قtttد 
أتى ويداها عادتا لتحتضنني وخرجنا  

مtشينا ملtسافtة طtويtلة اعtتقد ذلtك .. فحtرارة الtشمس 

كانت قوية 
واستمرت لوقت كاف لنومي واستيقاظي عدة مرات  

ثtttم ركtttبنا عtttربtttة ودفtttعنا بtttها الخtttمس جtttنيهات الtttتي 
كانت ستشترى بها املسحوق  
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تttttرى مttttا مttttصير الttttثياب املttttتسخة و الttttغسالttttة الttttتي 
تركنها تعمل ؟ 

هل انزعجت عند عودتك من العمل ولم تجدنا ؟ 
ال بttttأس فttttإنttttنا عttttائttttدون اآلن و سttttتكون كttttل األمttttور 

على ما يرام  
لttكن كttلما أمttررت يttدي عttلى وجttه أمttي أجttد دمttوعttها 

ال تزال تنزف حتى وهى تقبل يداي شفتاها ترتعد  
فttttأتttttثبت بttttها أكttttثر عttttلها تهttttدأ لttttكن الttttنزف يttttزداد و 

االرتجاف كذلك  

هtttا قtttد وصtttلنا إلtttى مtttنزل جtttدي ال أعtttلم ملtttا لtttم نtttعود 
إلى منزلنا  

بttعد قttليل عttلمت إنttنا لttن نttعود إال أنttهم فttي الttصباح 

حملوني إلى تلك املحكمة ألراك  

أو كtttttما ملtttttحت فtttttي عtttttينيك انtttttك سtttttتأخtttttذنtttttي مtttttعك و 
ترحل  

سtttمعتهم هtttنا يتحtttدثtttون عtttن عtttشاق و هtttرب و أمtttور 
لم افهمها  
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لكنى أريد العودة إلى أمي فهي تحتاجني جوارها 
فعندما تركتها كانت ال تزال ترتجف  

األصtttوات حtttولtttي تtttتزايtttد الجtttميع ال يtttفهم شtttيء أو 

يحاول أال يفهم  
أريد أن أعود إلى أمي فال يزال دمعها ينزف 

ملttttا ال تttttسمعوا مttttنى مttttا حttttدث...  ملttttا تttttقولttttون عttttنها 
ذلك  

إصمتوووووووا ولتسمعني أنت كذلك  

أريtttttttد أن أعtttttttود إلtttttttى أمtttttttي ألخtttttttبرهtttttttا أنtttttttى وحtttttttدي 
سأحميها 

كبرت يا أمي وما عادت أبكي ألن نقودي لم تكفى 
لشراء الشيكوالته 
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فقد صارت األمور أكثر تعقيدا عما مضى 
كبرت يا أمي والزال صوت الغضب يرعبني 

ويبكيني بالحرقة ذاتها والعمق ذاته 

كبرت يا أمي والزلت أبكي بني أوراقي خوفاً من 
أن ينهرني أحدهم 

فأنزوي داخل كتاب واختفى تماما لتختب• 
دمعاتي بني السطور 

كبرت يا أمي وصرت متعلقة أكثر بالسماء أناجيِك 
بصمت 

وأسرد عليِك تفاصيل الحزن بداخلي وتمطر عيني 

متوسلة إليِك باإلجابة 
كبرت يا أمي ألنتقل من حياة صنعها اآلخرون 

لحياة رتبها آخرون 
أحاول جاهدة املقاومة ألنهار من جديد 

كبرت يا أمي وال سبيل أمامي لفرض رأي أي كان 
فلما كبرت إذن إن لن يكن لدى خيار 
كبرت يا أمي ولم أمتلك شيء قط 
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جميع ما ظننته ملكي يسلب منى حق التصرف به 
بطريقة أو بأخرى 

كبرت يا أمي وما أخبريني يوماً أن حقي في 
 الحياة كما أحلم لن يتعدى كونه حلم!!
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أبيض وأسود 

يtttttحتضنني كtttttل لtttttيلة بtttttذراعtttttيه املtttttمتدان بtttttطول تtttttلك 

الليالي الحزينة بداخلي 

أحاول أن أهرب من سيطرته على لكن إلى أين 
فttttعندمttttا قttttررت الttttفرار مttttن كttttل شttttيء لttttم يttttحتويttttني 

سواه 
ذلtttك الtttرصtttيف الtttذي يtttتغير كtttل مtttا حtttولtttه إال هtttو .. 

يبقى بعدما يرحل كل شيء 
أبيض .. اسود .. أبيض .. اسود .. 

أتtذكtر ضجtر جtدتtي مtن عtدم رغtبتي فtي الtنوم بtعد 
العشاء 

و إصراري على إكمال واجب العربي 
هل كانت محقة في أن الستر أهم من فك الخط 

هل كنت بالسذاجة الكافية لتصديق أن العلم نور 
أنtttطفأ الtttنور و اسtttتوحtttش الtttظالم وعtttدت مtttن جtttديtttد 

الختار موضع نومي 
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أبيض .. اسود .. ابيض .. اسود .. ابيض 

األحttالم جttميعها بttيضاء مttا مttن حttلم اسttود الttسواد 
داخلنا فقط 

كttttنت احttttلم بttttان أكttttمل تttttعليمي حttttتى أصttttبح طttttبيبة 
ألعالج أمي 

و أمttتلك الttكثير مttن األمttوال كttي أعttطيها ألبttى حttتى 
ال بنهال علينا ضربا كل ليلة 

لtttttttكن أمtttttttي خtttttttذلtttttttتني ورحtttttttلت و أبtttttttى فtttttttقد عtttttttمله و 
أصبح يمتهن جلدنا 

لtttttم يtttttكن لtttttدى سtttttوا أخ واحtttttد يtttttكبرنtttttي بtttttعامtttttني هtttttو 
أيضا رحل وجئت هنا ابحث عنه 

أبيض .. أسود .. أبيض .. اسود .. 

األسtttود هtttو أبtttى وهtttو كtttذلtttك جtttدتtttي الtttتي دفtttعتني 

لtttttلعمل فtttttي مtttttنازل األثtttttريtttttاء وأنtttttا لtttttم أكtttttمل عtttttامtttttي 
الثامن 

األسtttttttttttود هtttttttttttو ذلtttttttttttك الtttttttttttثرى الtttttttttttغليظ الtttttttttttذي حtttttttttttاول 

مtطاردتtي وأنtا أحtطم كtل مtا يtعوقtني كtي أخtرج مtن 

منزله 
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األسtود هtو ذلtك الtليل فtي بtالدنtا الtذي يtفضح أكtثر 

مما يستر 
وكذلك هو موضع نومي تلك الليلة 

أبيض .. أسود .. أبيض .. اسود .. ابيض 

كttغيري مttمن يttؤويttهم ذلttك الttرصttيف الttعتيق ابttتهجت 
كثيرا ملج• هؤالء 

وصtارت األيtام تtمضى بtني ركtض و قtذف و حtوارات 

لم أكن أعيها تماما ولكنى حفظت منهم الكثير 
مtttصر هtttي وطtttنا الtttذي يtttجب أن نtttحبه ونtttدافtttع عtttنه 

أتtttذكtttر مtttصر تtttلك الtttتي كtttنا نهtttتف بtttها ونtttحن نtttحى 
العلم 

مttا مttن مttرة قttابttلتها كttي أحttبها لttكنى أحttببتها كttثيرا 
من هتافاتهم 

أنttttttttها املttttttttرة األولttttttttى الttttttttتي اشttttttttعر أنttttttttى أحttttttttب ذلttttttttك 
الرصيف أشعر به يبتسم ويفتخر بنا 

أبيض .. أسود .. أبيض .. أسود .. احمر 

الtدمtاء تtحاصtرنtي وكtأن الtرصtيف أعtلن الtثورة عtلى 
األبيض 
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أو أن الttثورة احttتفظت لttنفسها بttالttبياض كttي تttكفن 
موتاها 

ومttttنحتنا كttttافttttة األلttttوان لttttنمرح قttttليال و نحttttزن كttttثيرا 
فاليوم رحل خمسة من أشقائي 

الtذيtن كtانtوا يtصفون لtي الحtريtة كtل لtيلة و يبتهtلون 
في حب مصر حتى الصباح 

وعttندمttا جttاء الttصباح قttررت إال أعttود لttرصttيفي قttبل 
أن أثأر لهم 

لtttttكن رجtttttل كtttttبير يtttttرتtttttدى زى اسtttttود مtttttمسك بtttttبندقtttttة 
كبيرة كالتي كنا نراها في أفالم الكارتون 

اسtttتوقtttفني وأنtttا اهtttتف " يtttا نtttجيب حtttقهم يtttا نtttموت 

زيهم " كيف ألبناء الشوارع أن يطالبوا بالحقوق 
أزحttت يttداه عttنى وأكttملت طttريttقي ألنttضم لttلثائttريttن 

واهتف معهم بقوة 

حtttتى بtttدأت الtttطلقات تtttتوالtttى حtttينها ملtttحت األبtttيض 
من جديد 

أمtttي جtttاءت تسtttتقبلني مtttبتسمة .. أنtttها الحtttريtttة يtttا 

أمي .. 
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لtttم أكtttن أعtttي مtttن قtttبل مtttا رسtttخته بtttداخtttلي فtttكنني 
لي وطن صغير وها أنا أموت من اجل وطني 

اآلن اشttttttعر بttttttاألمttttttان اشttttttعر أنttttttى وصttttttلت إلttttttيك .. 
فخورة بى اآلن أليس كذلك ؟ 
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استوقفتني حركة شفاهها وهي تتمتم باالستغفار 

منذ لحظة رأيتها 
تبدو وكأنها في عالم مغاير ال تشعر بمن حولها 

وماذا يقولون أو يفعلون 
فقط تبتسم ملن حولها دون أن تتوقف شفاهها 
وبعد مضي ساعة فتحت حقيبتها و أخرجت 

مصحف صغير وبحركة عفوية 

انفتح املصحف على سورة يس وكأنها تحفظ 
مكانها تحديدا 

وشرعت في القراءة تارة وهى ناظرة في مصحفها 
وتارة وهي ناظرة للسماء 

وكأنها تناجى اهلل بآياته وترجوه شيء يستقر 
بروحها 

وما أن وصلت إلى قوله " إنما أمره إذا أراد شيء 
أن يقول له كن فيكون" 

فاضت عيناها بالدمع وأخذت في تكرارها حتى 

 توهمت أني سمعت دقات قلبها ترددها كذلك
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املحبون يصمتون طويالً 

ثttttرثttttرة مttttفتعله و تttttكدس مttttبالttttغ لttttلذكttttريttttات وال احttttد 
يذكر أشياء واضحة 

الttرؤيttة ضttبابttيه إلttى حttد الttوضttوح ولttكن مttا مttن أحttد 

تكلف عناء مسح زجاج نظارته 

ووحttttدي اكttttتفى بttttك.. مttttاذا لttttو أدركttttت انttttك الttttوحttttيد 
الذي تدور حوله جميع األحاديث بشكل أو بأخر 

أنtت الtبطل الtذي يtتمنون أن يجtدوا فtيه مtالذهtم بtعد 

كل هذه الضوضاء 
بtttينتنه أحtttدهtttم إلtttى وجtttودي ويtttشير إلtttى كtttي انtttزع 

الهاند فري 
- ملا ال تتحدثني 

- وما الجدوى من الحديث 
- نتحدث ليعرف كل منا األخر الجميع يتحدث 

- وأنا كذلك أتحدث طوال الوقت 
- كيف وأنِت صامته منذ البداية 

 !62



- أتحدث مع نفسي كي أتعرف عليها أكثر 
وضtttttعت الtttttهانtttttد فtttttري مtttttرت أخtttttرى والزالtttttت فtttttيروز 

تكرر كيفك أنت والزال ال يجيب 
يttttttتجاوز الttttttصمت عttttttن الخttttttطايttttttا يttttttا فttttttيروز يttttttمنحنا 

صدقا ظاهريا لحروب الروح الدامية 
أتttttttظاهttttttر بttttttاالهttttttتمام لttttttألحttttttاديttttttث الttttttتي ال اسttttttمعها 

ولكنى اعرف مضمونها على أيه حال 
لttو أن كttل مttنهم صttمت قttليال وتttأمttل روحttه لttوجttد بttها 
جttttttttttماال حttttttttttقيقيا بttttttttttعيدا عttttttttttن تttttttttttجاوزات األلttttttttttسن و 

مجامالت اآلخرين 
ولtttكننا عtttلى إيtttه حtttال نtttخشى الtttصمت ألنtttه يحtttملنا 

ملواجهة أنفسنا 
اعtttttتذرت بtttttإرهtttttاقtttttي و هtttttممت بtttttاالنtttttصراف فtttttبادرت 

صديقتي بالنهوض لتوديعي 

- ما بك لم تعتادي الصمت 
- ليس الصمت بعادة يا عزيزتي وإنما احتياج 

- احتياج !! 
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- نttttحتاج أن نttttعتزل الttttكالم بttttاأللttttسن لttttنمنح بttttاقttttي 
حواسنا فرص أكثر للحديث 

- ال أفهمك اليوم 
- ال عليك .. سأذهب اآلن ولن لقاء أخر 

و فtttttي الtttttطريtttttق كtttttانtttttت كtttttل االتtttttجاهtttttات تtttttشير إلtttttى 
الداخل 

وحttttده الttttصمت يttttجبر الttttروح عttttلى الحttttديttttث بttttالttttعمق 
الذي يدفعك للتأمل فالوقوع في الحب 

والtفاء  للسtرعtة فtلو انtك تtأمtلت زهtرة لtوقtعت مtباشtرة 
في حب الزهور من النظرة األولى 

ولttو انttك تttأمttلت الttسماء لttغرقttت فttي دمttعة مttن عttينيك 
لن تكف بعدها عن الدعاء 

كtttttttذلtttttttك لtttttttو انtttttttك تtttttttأمtttttttلت صtttttttديtttttttقتك الرتtttttttبطت أكtttttttثر 
بعفويتها وأحببت أن تالحظ ذلك 
وحدهم املحبون يصمتون طويال 
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من قال أن األصدقاء يمكثون لألبد فبعد سنوات 
من الفراق يقتحمون أفكارك عنوة 

يترنحون هنا وهناك ويعبثون بجميع أشيائك فتلك 
كلماتك تتالعب بها ألسنتهم 

وذاك ديوانك املفضل وهناك ابتسامتك و بعض من 
أحزانك 

يقتحمون أحالمك دون ميعاد مسبق للزيارة و 
يتركون بقلبك غصة من قلق عليهم 

 فمن منكم إذن األكثر وفاءً
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إلى صديق لم أصادفه 
 (1)

إلى صديقي الذي أمنت بكونه كذلك بعد رحيله 
والرحيل في ُعرفه هو البداية 

فالرحيل وحده ما يكسب األشخاص عمقا بقلبه  
اعلم أنى اآلن احتل ركنا ما في قلبه يتذكرني 

كثيرا و يبتسم و قد يلوم نفسه أحيانا ملا لم يفكر 
بى بشكل مختلف 

إال انه دوما ما يرحب بالحلول األسهل حتى وان 
أدرك بعد ذلك أنها لم تكن باألسهل على اإلطالق 

يترك نفسه للعمل لينسيه التفكير و يترك نفسه 
للتفكير لينسيه ذاته 

 فال هو يصل وال يتوقف يتأرجح بني ما مضى و 
يخشى ما سيكون له  

عادات تميزه وله ابتسامه خالبة و ضحكة تأسر 
القلب يسطح األشياء جميعها  حتى يبدو اكبر 
منها يفكر كثيرا في كل شيء إال ما يريد أن 

يكون عليه  
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لعله يترك ذلك للقدر دون أن يتحمل عبء التخطيط 
إال انه غالبا ما يكون غارق فيها 

صديقي ال يزال فوتوجنيك تذكرك طلته 

بكالسيكيات الزمن الجميل 

 وبحنني غريب إلى املاضي ربما ذلك للمحة 
الحزن في عيناه ربما لكونه .... ال اعرف 

 (2)

صديقي الذي ال اعلم توصيفه لي إلى اآلن  

اترك يدك بني يداي و تجاوز معي االوعى  
وبصرخات متتابعة اخبرني عن تلك األشياء التي 

استعمرتك عبر سنوات العمر   

احكي لي عما تمنيته ولم يحدث وعما حدث رغما 

عنك 
عن أكثر ما يؤملك وعما تود أن تسقطه من ذاكرتك  

ثم اغمرني بتلك النظرات العميقة و استنشق 
بهدوء  

اترك يدي من يدك وتمعن في  الفراغ  
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حيث كان هنا " أنت " 
 حيث أخبرتني بكل ما لم تخبر به احد قط  

واسألني عما حدث و ماذا قلت وأي منها أتذكر  

ستجدني أغمرك بتلك النظرات العميقة ذاتها  

وتجاوز معك السكون 
فال اذكر ماذا قلت وال اذكر بماذا أخبرتك أنا 

األخرى  

 (3)

أسعد اهلل أوقاتك و رزقك من الخير الكثير 

ال أخفى عليك أنى أعدت سرد الرسائل على 
ذهني مرارا حتى نسيت ما كنت سأكتبه  

وهذه عادتي ال أنكر فأنا ال أجيد الحديث املباشر 
لشخص بعينه  

أخشى اصطدام الكلمات بحواجز العقل أو 

إحجامها عن اختراق القلب  
لكن ال بأس فانا في تلك الفترة أدرب نفسي على 

الحديث  
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وكأني تلك الطفلة التي بلغت لتوها مرحلة تعلم 

النطق  
وهل يختلف الحكى بعد أعوام من الصمت عن 

أولى مراحل تعلم الكلمات ال أظن  
ففي كال الفترتني نحتاج أن نستجمع قوانا كي 

نتمكن من اإلملام بمفردات الحياة  
أن ندرك ماهية القلوب كي نلقى الكلمات املناسبة 

في حضرتها  

وال اعلم هل أخاف إدراك أن القلوب التي عرفتها 
لم تعرفني فلم تستوعب كلماتي  

أم أنى لم اعرفها جيدا فكنت ساذجة إلى حد 
الترصد بالوجع  

ال تندهش فتلك الطفلة الجميلة التي ظننتها تحلم 
على الورق تحملت ما يفوق براءتها من األلم  

فحاولت أن تجمل عاملها لتهرب من أحاديث الواقع 
العقيمة إلى أحالم الورق الوردية  

لم تكن تدرى أن تجميل دنياها صبر و أن اليقني 
بالفرج إيمان  
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وان الصبر واإليمان جزائهم تحقيق أحالم الورق  
لكنها ال تزال تخشى الجميع .. نعم الجميع بال 

استثناء  

تخشى الوجع والفقد و الخيانة حتى النسيان ال 

شيء يدعو لالطمئنان حيالهم  

جميعهم مصدر لأللم وان تعددت املسميات  
لذا أبدو قليلة الحديث اقترب وابتعد حتى ال أقع 

في براثن الوجع من جديد  

الحياة عندي هادئة للغاية و جميلة في الوقت ذاته 
بالجوار هاتفي ال يصدر نغمته إال من " هو " 
وعندما اشتاق لصديقاتي أحادثهم في إيجاز 

لالطمئنان ال أكثر  
أما األحاديث واألحالم فهي أجمل على الورق 

 (4)
 

دامت ساعاتك بالخير ال أعلم بأي األوقات 
ستصلك رسالتي  

لكن قد يكون بها ما يصلح للقراءة في أي وقت 
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 اليوم أنا سعيدة للغاية فقد كنت أجلس في 
شرفتي متأمله السماء وأصوات املؤذنني القادمة 

من أطراف البلدة والتي تذوب في السماء املتسعة 
بامتداد تلك األراضي املزروعة باألرز 

وكأنها تجتمع عند النقطة ذاتها معلنة اقتراب أذان 
الفجر ثم يهتز الكون خشوعا 

عندما يتردد الصدى " ركعتي الفجر خير من 
الدنيا وما فيها" 

وما من ثوان حتى أنطلق آذان الفجر وبينما أردده 
وأمد يداي إلغالق النافذة 

إذ خرج من بني املنازل الصغيرة املكونة من 
طابقني أو ثالثة على األكثر 

صبيا لم يبلغ الخامسة عشر يبدو على هيئته ذلك 
استوقفتني خطواته املسرعة 

حتى أقترب من منزلي حيث قطعة أرض لم تزرع 
بعد مما سمح لي بأن أتحقق من أنه يحمل 

سجادة صالة  
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 وضعها وأتجه كما القبلة وبعدما رفعت اإلقامة 
بدأ بالصالة وما أن انتهى  

حتى وقف يدعو بصوت مرتفع مبتهج ممتل• 
بالخشوع  

" اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا 
رضيت ولك الحمد بعد الرضي" 

وأخذ يكرر دعائه كثيراً حتى ظننته لن ينتهي 
فذهبت ألصلى أنا األخرى  

وبعد عودتي وجدته الزال يكرر دعائه وهو مغمض 
العينني متجهاً للسماء بابتسامة  

 ظل هكذا حتى أشرقت الشمس ثم غادر من 
حيث أتى لكنه ملئني بالرضا والبشري  

 
 (5)

يبدو الوقت متأخراً للكتابة عنك أو إليك أيهما أقرب 
لك 
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ال أنكر أن زيارتك األخيرة حمستني كثيراً وأيقظت 
بداخلي الكثير من الذكريات 

والجميل أنك ال تترك خلفك إال كل حسن ومبهج 
على عكس جميع الراحلون من حياتنا  

أراك تبتسم اآلن وأنت تستدعى تلك املبهجات  
اإلسكندرية في الشتاء و االتجاه نحو البحر ليالً 

وصوتك الذي يعلو بالغناء  

وضحكاتي الصامتة فرحاً ومفاجأة السماء باملطر 

حينها يقاطعني صوتك 
- مش هتقومي تصلى بقى  

- أصلى إيه  
- صلى ركعتني هلل- قيام ليل- أي حاجة 

- حاضر بس أشمعنا يعنى 
- علشان تدعيلى 

تعيدني دقات الساعة لواقعي الذي يدفعني بدوره 

تجاه سجادة صالتي ألصلى الركعتني وأدعو لك 
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وأنا أسال اهلل ملا يثق دوما في إجابتك يا اهلل 
لدعائي ملا يحسبني بالنقاء الذي سيجعلني 

مصدراً للخير  

وأغفو دون أن أجد إجابات فأراك في منامي 
تبتسم وترحل دون أن تحادثني 

لو أنك انتظرت قليالً لكنت أخبرتك أني دعوت لك 
وأن أحالمي لم تعد بالسالم الذي أعتده  

أو على األقل كان حديثنا دليالً قطعياً على أني 
حلمت بك بالفعل وما تشابهت على الوجوه 

لن أطيل عليك فقد شعرت أن زيارتك أحالمي 
الليلة لم يكن محض صدفة  

 
 (6)
 

لي ذلك الصديق الذي لم أصادفه بعد 

تحية محملة بعبق الحنني إلى قيم صداقتنا التي 
تعاهدنا عليها منذ أمد 
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وألننا لم نلتزم بها لم يحملنا القدر ملالقاة بعضنا 
البعض 

كثيراً ما أسألني عنك أين أنت وماذا عساك تفعل 
كيف تتصرف حيال الكثير من األصدقاء امللونني 

وأين تختب• من خيابات الطريق 
وملن يأخذك الدمع فتسرد تفاصيل القدر 

والحق أني ما عدت أختب• صرت أكثر مجابهه 
للواقع فما عاد لدي صديق 

صرت أبحث عنك بني أوراقي بني كلماتي بني 
نقرات أصابعي على ذلك السطح األبيض 

وأحكى فقط لنفسي جميع التفاصيل كتابتاً 
لعلك يوماً تصادف ما أخطه و تدرك أني الزلت 
أبحث عنك ولم يعيرني الزمان أي تغيير يذكر 
فلتطمئن... الزلت بالوفاء الذي عاهدتني عليه 

عقدت املزيد من الصفقات االجتماعية الناجحة 
على حسب ما يقولون 

وارتطمت بأعنف الحكايات ونزفت طويالً إلى أن 
اكتسبت الخبرة الكافية لالختالط 
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حاولت أنت أتواصل معك لتعطيني خبرتك في تلك 
املسألة لكن على أيه حال 

أصبحت جميع األمور على ما يرام 

فلتطمئن أكثر .... الزلت بالقوة التي عاهدتني 
عليها 

فقط استميحك عذراً إذا ما رأيتني اختفيت لفترة 
من الزمن فرغم صداقاتي املتعددة 

إال أنني صرت شديدة االلتصاق بذاتي 
أعلم أنك تتمنى مثلى تماما أن نتصادق ذات يوم 

لكنى أعتقد أنك وصلت للمرحلة ذاتها 
لذا لن أطيل عليك... على أمل لقاء قريب 
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ليس من الضروري أن نبحث عن معني لكل ما 

يصادفنا 

بعض األشياء تكمن جاذبيتها في غموضها 

وبعض األمور تأسرنا بغموضها 

 كهؤالء األشخاص الذين نلتقيهم عنوة ويتركوا 
بأرواحنا أثاراً عميقة 

  دون أن يدرك أي منا أن ذلك حدث لآلخر
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معطف من السعادة 

أحبها في الشتاء و تقدم لخطبتها في الشتاء ذاته 
 واتفقا على أن يكون الزواج في نهاية الشتاء 

القادم 
لذا كان ممنت للشتاء كثيرا فأهداها معطف بلون 

املطر 
- حبيبتي أحب أن يكون ذلك املعطف أول ما 

أهديك ليذكرك دوما بشتاء جمعنا 
- كم جميل .... أبيض بلون قلبك 

- بل أبيض بلون املطر وسعادتي به ومن ثم 
سعادتي بِك 

فقد كانت مثله تعشق الشتاء وتهوى اقتناء 
املعاطف باختالف ألوانها 

إال أنها لم تقتنع يوما بارتداء معطف أبيض حتى 
أهداه إليها 
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لكنها أحبته كثيرا فقد كان رمزا لحبها ولسعادتها 
ولكل ما هو جميل 

على مدار عام من الشتاء إلى الشتاء الذي أوشك 
على االنقضاء سريعا وكأن عام لم يمض 

لذا من فرط سعادتي أتحدث دوما علينا بصيغة 
املجهول فحتى اآلن ال أصدق أن هي تمثلني 
اليوم سنذهب لتشاهدين منزلك بعد أن انتهى 
العمل به قالت أمي ذلك فبدأت في االستعداد 

وما أن خرجت إليها حتى بذات في االنتقاد 
- ملا ذلك املعطف فـ الطقس لم يعد قاسيا فقد بدأ 

الشتاء في االنقضاء 

- حتى وان أصبحنا في الصيف فلن ادع لحظة 
سعادة تمر بى دونه 

- مجنونة أنتي ال ادري كيف سيحتملك له اهلل 
- أحبني خصيصا لجناني ذلك 

قد تكون أمي صمتت أو ربما ظننت ذلك فبمجرد 
خروجنا من املنزل أمطرت السماء 
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واتجهت أنا في سعادة إلى نافذة السيارة أراقب 
قطرات املطر املندفعة بشغف إلى األرض 

لتحتضنها بشوق ال ينقطع إال بقرار من السماء 

وأتذكر حديثه معي عن املطر 
- تحبني أكثر أم املطر 

- أحبك عدد قطرات املطر فهل يمكنك إحصاء 
عدده 

- بالطبع ال وابتسم خجال واصمت 
- عندما تجدين السماء تمطر بقوة أكثر فلتعلمي 

أنى في تلك اللحظة أحبك أكثر وأكثر 
أتذكر كلماته فتغمرني السعادة أكثر واختب• في 

املعطف أكثر وكأنني أحتضنه هو ألخبره أنى 

أيضا 

فمن بداية الشتاء لم تمطر السماء كاليوم كم 
سعيدة أنا به وكم كم أحبه 

وها أنا اآلن قد وصلت إليه في منزلنا الذي لم يعد 
أمامنا سوى بضعة أيام لنسكنه سويا 
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لكنى لم أجده فأمسكت بهاتفي واتصلت به 
ليجيبني صوت ال أعرفه 

يخبرني بان حادثا قد تعرض له وهو يقود سيارته 

وفقد حياته 
ويسود الصمت من حولي في محاولة لالستيعاب 

قبل أن أبدو متماسكة وأسأل أين هو اآلن 
ألذهب إليه مخلفة معطفي أمام منزلنا 

عل أحد يرتدي فيجلب له السعادة فلم اعد بحاجة 
لها 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ما من نهاية 
فبمجرد عبور قطار األلم مرفأ القلب 
تتجدد لدينا الرغبة في السعادة  

 األحزان وحدها من يحفز طاقة النور بداخلنا
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زهرة من األلم 

تشرق الشمس من جديد بعد هدنة قصيرة مع 

األلم، أفتح عيناي على صراخ أمي كعادة كل يوم، 
فأغفو ثانية في محاولة إلغراق الواقع باألحالم 
الجميلة، كل شيء سيكون على ما يرام أقولها 

لنفسي بصوت مالئكي وأطرد األرواح الشريرة من 

نفسي فيغلبني النعاس لدقيقة ربما أو لدقيقتني ال 

يهم  
ارتطام حذاء أبي بذراعي يكيد يفقدني صوابي ال 
أحالمي فحسب، فأنتفض مغمضة العينني مجيبه 

بصوت أرجفة الخوف فخرج بشكل متقطع 

وبصعوبة بالغة  

- حسنا حسنا إني مستيقظة  
- يكفي كسل أفيقي لتحضري لنا الطعام 

- أمي ستحضره  
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- ال فهي لن تأكل منه اذهبي أنتي واحضريه 
وإال فلن تأكلي أنتي األخرى 

- حسنا سأذهب 
أقوم بصعوبة فالزالت تؤملني أصابعي جراء بعض 

الحروق التي عاقبني بها أبي األسبوع املاضي 
بعد شكوى مدرس الرياضيات والتي ال أعلم هل 
عدم كتابة الواجب ليوم تستحق تلك العقوبة حقا  
لكن أبي يرى أن فائدة تلك األصابع هي كتابة 
الواجب لذا هي وحدها من يستحق العقاب لكن 

ما يشغل بالى اآلن كيف سيكون األلم حينما 
أمسك بالطعمية الساخنة بأطرافي املحترقة  

أعود إلى املنزل بعد معاناة في وضع  الطعمية 
الساخنة فوق طبق الفول املغطي بغطاء من 

البالستك وإرجاعهما إلى صدري حتى ال يقعا أو 

يؤملا أصابعي أكثر، يتناول أبي فطوره ويذهب 
لكنه قبل أن يمضي يدور في حركة سريعة حول 

األماكن الهامة في  املنزل ليطمئن على وضع 
األقفال، الثالجة ثم الهاتف ثم مكتبة التليفزيون 
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وبالطبع النوافذ جميعها محكمة الغلق يهمهم 
ذهابا وإيابا ال نعلم ماذا يقول أو ماذا يريد ثم 

يمضي تحتضنني أمي بقوة وتقبل رأسي بعنف 

وتقول لي وصوتها يختنق بالبكاء، كل شيء 
سيكون على ما يرام ثقي بي حينها ابتسم 

بضعف شديد ورغبة ملحة في ترك روحي إلعفائه 

ال تستيقظ منها ثانية لكن ما من مفر  
وعند الثامنة تصطحبني أمي إلى املدرسة القريبة 

من املنزل وتظل حتى انتهاء طابور الصباح 
لتطمئن أني بخير فأخبرها أني بأمان هنا أكثر  

فلن يحدث لي أكثر مما أتلقاه في منزلهما، 
أحتضن حقيبتي وأدخل إلى حيث مكاني في 

الفصل جالبة معي كافة األسئلة التي ال أجد لها 

إجابات مطلقا، ملا يفعل بنا أبي ذلك وملا يعاقبني 
بكل هذه القسوة هل أفعل ما يستحق ذلك 

لتدفعني األسئلة إلى سنوات عمري األولى قبل أن 

أكمل السادسة حيث كنت أحب األلوان وأظل 
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لساعات أرسم وردات وألونها ملا حطم أبي األلوان 

وألقى بورداتي في القمامة  
يدق جرس املدرسة وانزل إلى الباب فأجد أمي 

واقفة في انتظاري 
- أي املواد درست اليوم يا مريم 

- ال أتذكر  
- ماذا كتبتي 

- لم أتمكن من الكتابة فأصابعي محترقة 
تغير صوت أمي وكأن صوتها يقتحم نهر من 

الدموع ولكنها الزالت تسألني 
- هل الزلت تحبني األلوان 
- نعم ولكن أبي كسرها 

- لقد أراد أن يمنحك أكبر منها أنظري لتلك 
العلبة فقد أعطاها لي أباكي في الصباح حتى 

أهديك إياها عند عودتك من املدرسة  
- جميلة حقا وأكبر من تلك األخرى التي كسرت  

وفي يقيني أعلم أن أمي كاذبة ما كان أبي 

ليمنحني أي شيء سوا األلم لكن األلوان جعلتني 
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سعيدة للغاية فلم أفكر طويال في األمر وبمجرد 
دخولي املنزل أحضرت الكثير من األوراق بدأت 

في الرسم والتلوين، وذهبت أمي لعرض أخي 

الصغير على الطبيب وتركتني بني أوراقي وألواني 

أحلق بسعادة بالغة، وعندما شعرت بالجوع ذهبت 
إلى املطبخ فالثالجة مغلقة بالطبع وفرصتي 

الوحيدة أن يحالفني الحظ وأجد أي شيء يمكن 
أكله حتى تأتي أمي وكان اهلل رحيما بي فقد 
وجدت طعام الغداء محضرا فتناولت قطعة من 

اللحم ورجعت ألكمل ورداتي  
وبعد نص الساعة عاد أبي فخبأت األلوان 

واألوراق بسرعة تحت وسادتي  وفتحت كتاب 
الدين أمامي متظاهرة بأني أستذكر دروسي، 
وبعده بقليل عادت أمي فذهبت ألساعدها في 

تحضير الغداء فوجدت أبي يصرخ بها  

- كيف ال تعلمني  
- قبل أن أخرج كانوا 4 قطع لحم ال أدرى من 

أكل إحداهما ظننت أنه أنت 
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- ال لم أفعل هل كانت مريم هنا  
- نعم لكنني ال أظنها هي قد أكون أخطأت في 

عدهم ال تهتم  
- كيف ال أهتم وبيننا سارق  

- ولكن... 
لم تتمكن أمي من إكمال جملتها فقد أتاني أبي 

وبيديه عصا العقاب وسألني 
-  أأكلتي قطعة اللحم الناقصة 

- بخوف شديد أجبته الال لم أفعل  
- أجيبي بالحقيقة ولن أعاقبك 

- لكنك تمسك بالعصا ستعاقبني  
- ال لن أعاقبك وتلك العصا سأرميها  

وبعد أن تركها أجبت – لقد كنت جائعة ولم يكن 
أحد منكما في املنزل ألستأذن منه ولم أجد شيء 

آخر ألكله 
- سارقة وكاذبة  

وحملني وأخذ يقذفني إلى األرض عدة مرات وهو 

يكرر الجملة ذاتها وأمي تحاول أن تجذبني من 
 !89



بني يديه وهي تصرخ فدفعها لترتطم بالحائط ولم 

أتذكر بعد شيء مما حدث 
وبعد عدة أيام وجدتني في مستشفى وحولي 

الكثيرين من األطباء بردائهم األبيض البعض ينظر 
إلى بشفقة والبعض اآلخر بابتسامة حزينة وأمي 

في جواري ممسكة بيدي  

أخبروني بأني مصابة لكنى سأتماثل للشفاء 

قريبا وبأن أبي قد وضع في سجن كبير لن 
يستطيع أن يؤذيني ثانية وبأنهم لم يتوقوا أن أفيق 

من غيبوبتي تلك ولكنى أريد أن أعيش ورداتي 
كانت تحنو على في ثباتي ، ألوانها املبهجة كانت 
تداعب أجفاني حتى أستيقظ من جديد، ما عدت 
أرغب في شيء اآلن سوى أن أحولهم إلى حقيقة 

أن يتحول كل ما حولي إلى وردات ملونة كثيرة 
بعدد مرات األلم التي شعرت بها أما أبي فأخبروه 

 أني قد سامحته .....
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بعض قصاصات الصور امللقاة في أروقة الذاكرة 

عباراتهم الخالدة على جدار القلب كأنها حفر على 
آثر 

أقف كثيرا أمام صورتي وصورهم كيف كنت أبدو 

عندما كانوا وكنا وملا تبدو - الكاف - بهذه 
القسوة في الوصف وكأنها تعلو على الجميع 

لتجرح الحنني بجواب رادع - كان –  
" أعترف ... أجدني الوحيدة التي تكتسب جمال 
 مع مرور الزمن وكأن - كان - تشوههم وفقط "
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 سكوتا 
 

بttعد مttضي أسttبوع مttن الttعمل الttشاق، وانttتهاء عttمل 

الttttttبعثة األثttttttريttttttة الttttttتي جttttttئت مttttttعها إلttttttى اسttttttكتلندا 
واالنttttttتقال مttttttا بttttttني إدنttttttبرة وغttttttالسttttttكو، قttttttصدت فttttttي 
لtيلتي األخtيرة بtغالسtكو حtانtوتtاً مtن حtوانtيت الtتحف 

األثtريtة، ألقtتني تtذكtارا يtذكtرنtي بجtمال تtلك املtديtنة، 
وكttttttان ذلttttttك الttttttحانttttttوت أشttttttبه بttttttمعرض عttttttام ملttttttختلف 
الtعصور واألجtيال، فtترى بtعض الtتماثtيل الtبيزنtطية 

وإلttى جttانttبها صttفت مجttموعttة مttن اآلنttية تttتألttق عttلى 

جtttوانtttبها نtttقوش حtttمراء وزرقtttاء يtttفصل بtttينها خtttيوط 
ذهtبية دقtيقة وإلtى جtانtبها مtصنوعtات خtزفtية مtطلية 
بtttاملtttينا تtttعود بtttالtttذهtttن لtttروائtttع املtttثال بtttرنtttارد بtttالtttيسي 
مttحالة بttزخttارف بttارزة عttلى أشttكال حttيات وعttقارب، 

وبtttالtttجوار تtttتدلtttى أنtttواع شtttتى مtttن املtttسابtttح الtttزرقtttاء 

ذات الtttttحبات الtttttكبيرة املtttttصنعة مtttttن حtttttبات الtttttفيروز 
املtتعرجtة و الكهtرمtانtية الtشفافtة ذات الtرائtحة الtنفاذة 

الtذكtية، وتtراكtمت فtي أركtان املtكان الtسيوف الtهنديtة 
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والttخوذ االسttبانttية والttرمttاح الخttطية. وعttلى الجttدران 

تttttتراءى مجttttموعttttة مttttن الttttصور ملttttلوك وأمttttراء مttttن كttttل 
عهttttttttد وزمttttttttان تttttttttحييك بttttttttسامttttttttة الttttttttثغور مttttttttن خttttttttالل 
إطtttttttاراتtttttttها الtttttttعتيقة، كtttttttل ذلtttttttك مtttttttغلف بtttttttإطtttttttار مtttttttن 
املtوسtيقي األنtدلtسية املtلهمة والtتي تشtبه مtا سtمعته 

في دار األوبرا بديجون منذ عامان. 

 أخtttttذت أتtttttجول خtttttالل الtttttحانtttttوت يtttttتبعني صtttttاحtttttبه 
بحtttttذر ويtttttراقtttttب حtttttركtttttات يtttttدي ومtttttرفtttttقي خtttttشية أن 
تtكتسح فtي طtريtقها بtعض تtلك الtنفائtس، وكtان ذلtك 

الtتاجtر نtحيفاً مtتوسtط الtطول ذو بشtرة داكtنة بtعض 

الttشيء أوحttت لttي هttيئته أنttه ربttما يttكون هttنديttاً، ولttه 

عtttttينان جtttttاحtttttظتان تtttttنمان عtttttن نtttttظرة ثtttttاقtttttبة جtttttعلته 
يttحيينى بttالttفرنttسية فttور دخttولttي ، و يttدان نttحيفتان 

مttعروقttتان قttد بttرزت عttروقttهما تttرتttعشان هttرمttاً، ولttكن 

هttاتttني الttيديttن كttانttتا أشttد ثttباتttا حttينما تttتناوالن أيttة 

تحفة أو تمثال مما يعرضه. 
قاطع شرودي بسؤاله  

- أال تشتري شيئا مني اليوم يا سيدي؟  
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- أرغب في تحفة فنية دقيق الصنع. 
تtركtني الtرجtل دقtيقتني ثtم عtاد وصtف أمtامtي بtضعة 

مttttن الttttعاديttttات الttttعاجttttية وخنجttttراً ألttttبانttttياً المttttعا مttttع 
حtttزام مtttزيtttن بtttنقوشtttات بtttالtttغة الtttدقtttة وبtttلورات تtttمثل 
اإللهttttttني بttttttوذا وبttttttراهttttttما. وبttttttينما أتttttttفقد مttttttا وضttttttعه 

أمttttامttttي وقttttعت عttttيني عttttلى تttttمثال صttttغير الحجttttم- 

مttقارنttاً بttنظائttره املttجاوريttن- ملttومttياء فttرعttونttية تttرتttدي 
عtttقداً مtttن الtttنحاس يtttنصفه تtttمثال دقtttيق مtttن الtttبلور 
يحtمل سtوطtا ذي سtبعة الtسن- داللtة عtلى انtه يtمثل 

اآللهة (ايزيس)،  
- لقد اخترت تلك املومياء .. من تكون؟ 

فttttنظر إلttttى الttttتاجttttر بttttمزيttttد مttttن الttttعجب ومttttد نttttحوي 
التمثال ألفحصه بدقة. 

وملtttا تtttناولtttته راعtttني خtttفة وزنtttه، وزادنtttي إعtttجابtttا بtttه 
لttttttدقttttttة صttttttنعه ووضttttttوح تttttttفاصttttttيله عttttttن قttttttرب وبttttttينما 
أتtفحصه أخtبرنtي الtتاجtر انtه تtمثال لtألمtيرة سtكوتtا 

املttصريttة ابttنة الttفرعttون شttينكريttس والttتي يttُعتقد أن 

شtعب اسtكتلندا يtرجtع أصtلهم إلtيها، وأن زوجtها قtد 
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سخtttttttر اآلالف مtttttttن رعtttttttايtttttttاه لtttttttينحتوا فtttttttي الtttttttهضبة 
الttttشمالttttية ضttttريttttحا مttttنقوش الجttttدران بttttالttttطالسttttم و 

صttور الttبعث ليسttتقر بttه تttابttوتttها املttزيttن املttذهttب، إال 
أنttهم لttم يttعثروا عttلى ذلttك الttضريttح إلttى اآلن لttكنهم 

لم يفقدوا األمل في العثور عليه بعد. 
- بكم تبيع هذه املومياء؟ 

- إنtها تtحفة مtن أبtدع الtتحف وأغtالهtا، فtلتقدر أنtت 
ثمنها إذن 

أخtttرجtttت مtttن مtttعطفي بtttضعة جtttنيهات وأعtttطيتها لtttه 

وأنtttا الزلtttت أتtttمعن فtttي وجtttه تtttلك األمtttيرة الtttفرعtttونtttية، 
فtttttي حtttttني أخtttttذ الtttttتاجtttttر الtttttجنيهات وهtttttو يهtttttز رأسtttttه 

كttمن يttشاور نttفسه ويttتردد بttني رأيttني ثttم صttاح وهttو 
يضع الجنيهات في الخزانة 

- هttذا ال يسttر فttرعttون الttجبار فttي مttثواه، لttقد كttان 
شديد املحبة البنته 
قلت له ضاحكاً:  

- وكأنك كنت معاصراً له وشهدت ذلك بأم عينك 
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فtttttأبtttttتسم بtttttدوره وحtttttمل مtttttن يtttttدي الtttttتمثال ولtttttفه فtttttي 

نttسيج مttن الحttريttر األصttفر املttذيttل بttشعار املttملكة و 

غtttttttلفه جtttttttيدا وأعtttttttاده لtttttttي مtttttttرة أخtttttttرى، وعtttttttدت إلtttttttى 
الttفندق فttرحttاً بttما جttلبت مttعي، مttما جttعلني أضttعها 
أمtttttامtttttي ألتtttttأمtttttلها وأنtttttا أقtttttوم بtttttتجهيز حtttttقيبتي ومtttttا 

لttبثت إن انttتهيت مttن تttجهيز أغttراضttي حttتى غttلبني 
الttنعاس، فttرأيttت فttيما يttرى الttنائttم غttرفttتي كttما هttي 

عtلى حtقيقتها حtتى أوشtكت أن أحسtبني فtي يtقظة 
وأن ذلttك لttكونttي ثttمالً، لttوال شttعور مttبهم أوحttى إلttى 
أنtى أزال نtائtما فtي هtدوء وسtكينه وإذا أمtامtي فtتاة 

صtttttغيرة الtttttسن طtttttويtttttلة وبtttttها شtttttيء مtttttن االحtttttتشام 
والtهيبة، وكtان لtها عtينان سtوداوان ، ولtوجtهها سtمرة 

تttttttمتزج بttttttصفاء ورونttttttق وحttttttاجttttttبني مttttttقوسttttttني وأنttttttف 
كttttttالttttttسيف، مttttttحالة الttttttذراعttttttني واملttttttعصمني بttttttأسttttttاور 

ذهttبية مttزيttنة بttعني األوجttات، مttن فttوق عttالمttة "نttب" 
الtttهيروغtttليفية، رمtttزا للحtttمايtttة األبtttديtttة، وكtttان شtttعرهtttا 
مجtttدوال ضtttفائtttر صtttغيرة وقtttد ازدان صtttدرهtttا بtttذلtttك 
الtttttعقد الtttttنحاسtttttي املtttttنحوت عtttttلى املtttttومtttttياء ثtttttم دنtttttت 
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الttفتاة مttن املttائttدة حttيث تttمثالttها، وأبttصرت دمttوعttها 
تنحttttدر بttttعذوبttttة وهttttي تttttحادث تttttمثالttttها املttttحنط قttttلقاً 
وخttttوفttttاً مttttما قttttد يttttفعله بttttه مttttن أشttttتراه ورغttttبتها فttttي 
الttعودة إلttى وطttنها مttصر، ووجttدتttني أعttلم مttن الttلغة 

املصرية العتيقة أثناء رؤياي ما لم أكن أعلم. 

عtttندهtttا صtttحت : ال تtttقلقي أيtttتها األمtttيرة فtttأنtttا عtttلى 
أتم االستعداد أن أعيدك إلى وطنك  

فسttttttرت الttttttفتاة بttttttكلماتttttttي ورمttttttقتني بttttttنظرة يttttttملؤهttttttا 

الحمد والثناء وأشرقت عيناها من جديد وقالت: 
- سtttيبلغ السtttرور مtttن أبtttي مtttنتهاه، أصtttحبني إلtttيه 

تالقي رحبا وسهال. 

ثم ناولتني يدها فألفيتها وارتحلنا  
فttttي الttttبدايttttة انttttطلقنا كttttالttttسهم الttttنافttttذ خttttالل الttttهواء 

الtرقtيق ال نtرى إال سtماًء وبحtراً وجtباالً فtي مtشاهtد 
بttttالttttغة السttttرعttttة، حttttتى اقttttتربttttنا أكttttثر مttttن الttttبنايttttات 
والttتي يttبدو املttعمار فttيها خttليطاً مttن الttفنون فttكأنttما 

الtttttتقت فtttttيه عtttttلى قtttttدر جtttttميع األمtttttم والtttttشعوب فtttttي 
شtttتى الtttدهtttور واألزمtttان فtttي تtttداخtttل رائtttع لtttم يسtttبق 
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أن رأيttته مttن قttبل، كttان كttل شttيء يttمر أمttام عttيناي 
بسtttرعtttة ال تtttجعلني أتtttحقق مtttن تtttفاصtttيله ، وقtttد بtttدأ 

ضttttttوء الttttttصباح الttttttخافttttttت مttttttن االنttttttسياب فttttttاتجهttttttت 
األميرة بسؤالي  

- هل تود أن تشهد الشروق في أروع صوره؟ 
- بالطبع  

- فلننتظر قليال هنا حيث النيل العظيم. 
- اتجهtttttت بtttttنظري إلtttttى مtttttوضtttttع سtttttكونtttttها فtttttوجtttttدت 
مtمراً مtن املtاء الtعذب عtلى ضtفتيه يtقف الtنخيل فtي 
بtهاء يtوحtى لtك بtأنtه مسtتقر فtي مtوقtعه مtنذ عtمر ذلtك 

النهttttttر، وبttttttعد دقttttttائttttttق مttttttعدودة بttttttدأت الttttttشمس فttttttي 
الtظهور مtن بtني أمtواجtه الtهادئtة وكtأنtها تtعانtقه لtتولtد 

من جديد بابتسامة مشرقة في مشهد بديع  
- جميلة هي بالدكم  

- حttttقا فttttرغttttم مttttا مttttمرت بttttه مttttن بttttالد أوربttttية يttttبقى 
ملصر طابع مميز ال تضاهيها أي مدينة أخرى 

أخttذت أتttأمttل كttل مttا حttولttي مttن مttشاهttد بttديttعة دون 
شtttعور بtttالtttوقtttت حtttتى كtttدت أنtttسى ملtttا نtttحن هtttنا ولtttم 
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يtttأخtttذنtttي مtttن نtttفسي إال رغtttبة األمtttيرة فtttي التحtttرك 

مttن جttديttدة ملttالقttاة والttدهttا، وبttعد لحttظات الحttت لttنا 
مttttttسافttttttة شttttttاسttttttعة مttttttن املسttttttالت الttttttتي تttttttسمو فttttttي 

الtسماء بtشموخ وعtلى جtانtبي الtطريtق إلtيها صtفان 

مtن تtماثtيل تشtبه أبtي الtهول وصtافtحت أنtفي رائtحة 

ذكttttية لttttها عttttبق شttttرقttttي، عttttبق لttttم تسttttتطع مttttحوه أو 
تttبديttده أربttعة آالف مttن الttسنني، حttينها أدركttت أنttنا 
وصtttلنا إلtttى غtttايtttتنا ومtttن ثtttم اجtttتزنtttا دهtttالtttيز وغtttرف 

مttttttنقوشttttttة الجttttttدران بttttttالttttttنقوش الttttttبديttttttعة والttttttطالسttttttم 
الttهيروغttليفية الttتي تشttرح األسttاطttير املttنقوشttة عttلى 
الttصور فttي بttدائttع وعttجائttب مttن تttحف الttفن، وكttانttت 

األمtيرة سtكوتtا ال تtزال تtقبض عtلى يtدي وهtي تtلقي 
السttالم عttلى أصttحابttها وعttائttلتها املttومttيات فttي حttني 

اعtتاد بtصري ذلtك الtضوء املtختلط بtالtظالم وبtدا لtي 
املttttكان واضttttح املttttعالttttم فttttرأيttttت مttttلوك عttttالttttم األمttttوات 
عtttttلى عtttttروشtttttهم شtttttيوخtttttا شtttttيبا عtttttليهم الtttttدروع مtttttن 
خttttالttttص الttttذهttttب املttttرصttttع بttttالttttياقttttوت والttttزبttttرجttttد قttttد 

جttمدت عttيونttهم ال حttراك بttها كttأعttني الttتماثttيل وبttناة 
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األهttttرامttttات يttttقفون عttttلى بttttعد مttttنهم مttttجتمعني وكttttان 
املtلك شtينكريtس جtالtس عtلى عtرشtه فtي وقtار وحtولtه 
حtttttاشtttttيته وعtttttلى مtttttرأى الtttttبصر حtttttشود مtttttن الtttttشعب 

يصطفون في مشهد مهيب  

ثم قدمتني األميرة سكوتا إلى والدها  
- إن هذا السيد الكريم هو من أعادني إليكم  

فأومأ برأسه وابتسم بوقار  
وصtttttttاحtttttttت  الجtttttttموع : هtttttttنيئا لtttttttنا بtttttttعودتtttttttك إلtttttttيتها 

األميرة، فمنذ رحلت لم يبتسم أبوِك 
عندها أتجه الفرعون شينكريس نحوي وسألني 

- من أين السيد؟ وما سنك؟ 
- فttttرنttttسي فttttي الttttثامttttنة والttttثالثttttون مttttن الttttعمر أيttttها 

امللك العظيم 
- وماذا تريد جزاء صنيعك؟ 

- أريttد أن أقttضى مttا تttبقى مttن عttمري فttي بttالدكttم 
يا سيدي 

تدخلت األميرة سكوتا قائلة 
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- لtم تtرى مtن بtالدنtا سtوى املtاضtي ومtثلك أنtا، فtما 
رأيtttته كtttان هtttو مtttا أعtttرفtttه عtttن بtttالدي عtttليك أن تtttرى 

الحاضر أوالً ربما أعجبك أكثر  

- ولكن عصركم يروق لي كثيراً 
فttاسttتدار املttلك نttحوى ومttسح بttأنttامttله عttلى شttاربttيه 

وألttttقى بttttنظرة مttttتأمttttلة إلttttى الttttفراغ وكttttأنttttه يسttttتدعttttى 
إلttttى ذهttttنه شttttيء مttttا ثttttم بttttدأ يتحttttدث وقttttد انttttفرجttttت 

أساريره 

- لtقد حtبا اهلل مtصر بtالtكثير مtن الtعطايtا مtنذ قtديtم 
األزل وإلttttttttttى عttttttttttصركttttttttttم ذلttttttttttك، فttttttttttقد جttttttttttعلها جttttttttttنته 
األرضtttttية ونtttttحن عtttttلى خtttttالف البشtttttر أجtttttمعني قtttttمنا 

بtحفظ أجtسادنtا لtنجتمع هtاهtنا كtل يtوم و نtشاهtدهtا 

وهtي تتجtمل عtبر الtتاريtخ فtرعtونtيا ويtونtانtيا ورومtانtيا 

وعttttربttttيا وإسttttالمttttيا، ونttttقيم االحttttتفاالت كttttلما انttttتهوا 
مtن تtزيtنها بtقناة الtسويtس أو بtرج الtقاهtرة أو السtد 

الttttttttttعالttttttttttي أو أنttttttttttشئوا مttttttttttديttttttttttنة جttttttttttديttttttttttدة أو عttttttttttمروا 

صحtttراؤهtttا بtttالtttزراعtttة والtttصناعtttة وغtttيرهtttا مtttن روائtttع 
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األعtttttمال، فtttttحاضtttttرهtttttا  كtttttماضtttttيها مtttttفعم بtttttالسحtttttر 
والجمال...... 

اسttتطرد املttلك فttي وصttفه  عttن مttصر الجttميلة حttتى 

حسtttبتني أسtttتمع إلtttى فtttيكتور هtttوجtttو وهtttو يتحtttدث 

إلtttttى حtttttبيبته، وأخtttttذت اسtttttتمع إلtttttيه و ذهtttttني يtttttتتبع 

الttttصور الttttتي يttttصفها، ثttttم سttttكت بttttرهttttة واسttttتأنttttفت 

الكالم برنسيس سكوتا وقد بدت آيات السرور على 
وجهها 

- كttttل مttttا أذكttttر كttttان مttttرتttttبطاً بttttنيلنا الttttسعيد حttttيث 
يtttلتقي لtttديtttه األفtttق بtttالtttسماء وتtttغدو أسtttراب الحtttمام 

وتttروح عttبر الttبساط األخttضر مttن حttولttه حttينها كttنت 
قtانtعة بهtذه املtحاسtن واملtباهtج ال ابtتغي مtزيtدا ، إال 

إنني بت شغوفة ألبصر حاضرنا 

- إنttttني عttttلى أتttttم االسttttتعداد ألصttttطحبك فttttي تttttلك 
الرحلة كذلك 

ابtttتسمت األمtttيرة وأومtttأت بtttاملtttوافtttقة، ولtttكن يtttبدو أن 

وحttttدهttttا الttttتي لttttم تجttttد فttttي عttttرضttttي مttttا يttttدعttttو إلttttى 
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الttدهttشة، حttيث حttملق فttي فttرعttون مسttتنكرا مttطلبي 

هذا 
- قtد يسهtل عtليك أن تtعود لtلحاضtر أمtا نtحن فtعلى 
نttttقيض ذلttttك، أال تttttعلم أن أمttttيرة سttttنها ثttttالثttttة آالف 

عام، وها قد عادت أخيراً إلى ديارها 
هtttممت بtttاالعtttتراض لtttكن رنtttني الtttهاتtttف لtttم يمهtttلني، 
فtانتبهtت مtن مtنامtي دهtشاً مtذهtوالً وتtجولtت بtناظtري 

فttي أنttحاء الttغرفttة ولttكني وجttدت كttل شttيء كttما هttو 

ال نttttttttقصان وال زيttttttttادة، كttttttttل أداة مttttttttن األدوات فttttttttي 
مttttكانttttها، واملttttصباح تttttحت زجttttاجttttته يشttttتعل كttttعادتttttه 
والtttصور عtttلى الجtttدران كtttما هtttي والسtttتائtttر مtttرخtttاة 

فttما مttن شttيء حttدث فttاعttتدلttت ألجttيب عttلى اتttصال 
الفندق 

- الttوفttد املttرافttق لttك يttا سttيدي يسttتعد لttلرحttيل، فهttل 
نستطيع أن نساعدك بشيء؟ 

- نعم، أريد حجز تذكرة طيران إلى مصر اليوم... 
أنtهيت االتtصال وعtدت إلtى املtومtياء أتtفقدهtا وأتtذكtر 

مttا مttررت بttه فttي مttنامttي، مttا أعttجب مttصر وشttأنttها! 
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أحttالم مttصر هttي األبttديttة، وروائttح مttصر لttها صttالبttة 

الttttصوان وامttttتداد أجttttله، عttttلنا أيttttتها األمttttيرة نttttلتقي 

في عالم آخر يوما ما.. 
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خاتمة 
 

الجميالت هنَّ الجميالُت 
“نقش الكمنجات في الخاصرة” 

الجميالت هنَّ الضعيفاُت 
“عرٌش   بال ذاكرة” 

الجميالت هنَّ القوياُت 
“يأٌس يضيء وال يحترق” 
الجميالت هنَّ األميرات ُ 

“ربَّاُت وحيِ قلق “ 
الجميالت هنَّ القريباُت 

“جاراُت قوس قزح “ 
الجميالت هنَّ البعيداُت 

“مثل أغاني الفرح” 
الجميالت هنَّ الفقيرات 

“كالورد فى ساحة املعركة” 
الجميالت هن الوحيدات 

“مثل الوصيفات في حضرة امللكة” 
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الجميالت هنَّ الطويالُت 
“خاالت نخل السماء” 

الجميالت هنَّ القصيراُت 
“يُشَربَْن في كأس ماء” 
الجميالت هنَّ الكبيراُت 

“مانجو مقشرةٌ ونبيذٌ معتق” 
الجميالت هنَّ الصغيراُت 

“َوْعُد جديدغدا وبراعم زنبق” 
الجميالت، كلّْ الجميالت، أنت ِ 

إذا ما اجتمعن ليخترن لي أنبَل القاتالت 
 
محمود درویش 
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 الفھرس 

إھداء -
- مواسم الضجیج 

- احتراق 
- شجرة التوت 

- شھرزاد تحكي عن نفسھا 
- رسالة بتوقیع المرسل إلیھ 

- مفترق طرق 
- تعویض السماء 
- شھادة رضیع 
- أبیض وأسود 

- المحبون یصمتون طویالً 
- إلى صدیق لم أصادقھ 
- معطف من السعادة 
- زھرة من األلم 

- سكوتا 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