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2040 _ 5 _ 17 

 أنا و فنجاُن قهوتي ودفتٌر عتيٌق باإلضافِة لحاسوبَي الصغير.

 وبدأْت تتراقُص أصابعي على لوحِة المفاتيحِ : 

 الوقُت هو كذبةٌ الحاضر، و عين القلب الناظر بحيرةٍ.

في يوم، في شهر، في سنة بدأت حكايتنا، من غرفٍة كعلبِة الكبريِت شبّت  

 أمان و شابت دون أن تعوَد إليها، كيف ومتى ؟

 سنعرف الحقيقةَ معاً، فتحُت الصفحةَ األولى وقرأُت : 

17   _5 _2021   

قطعُت ستةَ عشرة محطة من رحلة عمري، أتأمل  أقُف أماَم مرآتي َو قد 

 مالمحي، و أفكر هل اخترُت أيَّ تفصيٍل فيها ألعاقب بهذه الطريقة؟

ألمُس عيناي الّصغيرتان و أتذكر أولَّ مرة ُرِجَمتا بكالمهم ) إنها صاحبة  

عينّيِ القطة المشؤومة( يومها أغمضتُهما مداريةً دمعي و أسرعُت الخطى،  

رجاء، وتمنيُت لو أنني مثل قطة حارتنا بسبعة أرواح  شعرُت بروحي ع

 ألبدلها بأخرى سليمة. 

مسحُت دمعتي عن خدي و لمسُت الشامةَ السوداء و عادت لي أول مرة تمَّ  

كيها بنار ألسنتهم ) مقرٌف منظُر هذه الشامة، كما هو شكلِك( وتبعتها 

 ضحكاتهم الحقيرة.

  بسببهم.نفضُت أصواتهم عن قلبَي الذي بكى كثيراً 

المسْت دموعَي شفاهي وتذّوقت مرارةَ األلم مع ملوحتها، شفاهي ُظِلَمت  

 أيضاً وُحِكَم عليها أن تكون مطبقةً دوماً ولو هّشمتها ثورةُ كلماتي.

أذكُر أول مرة عبّرت عن سخطي و صرخُت ) كفى سخرية ( يومها  

انب صفعتني المعلمة بيدها على فمي، وعاقبتني بالوقوف لساعات بج

القمامة و على قدٍم واحدة بحجِة أنني رفعت صوتي في الّصف، أيُّ ذنٍب 

 ارتكبُت إذ أردُت كتَم تلَك الهمساِت و من حولي؟

 وأنا لم أختْر شكلي؟  و ما هو جرمي



لم ينظروا يوماً لروحي، لم يعطوني الفرصة ألعبّر عن نفسي، بل حكموا  

 على وعاء الروح فحسب.

عرفُت خطأي أال وهو صمتي وضعفي، عاهدت نفسي  لكن يوماً تلو يوٍم 

 اليوَم أال أصمَت ولو كلفني األمر حياتي.

وهنا بدأت صرخاتي المكتومة تتبدل بأخرى أقوى، عندما قررُت أال أحمل  

 لنفسي سوى الحب والحب فقط. 

قاطعتني هنا دمعتي التي سقطت عنوةً، وتساءلُت حينها: أيمكن للكلمة أن 

 الدرجة؟ تكون سامةً لهذه 

 أترك لكم اإلجابة و أنا أقلب الصفحةَ األولى و أتابع معها:

لم يأِت قراري هذا من الفراغ، بل بعَد بحٍث طويٍل عن أجوبة ألسئلتي التي  

لم تجد أذناً صاغية، لكن في تاريخ المقاومات وجدُت ضالتي، الالتي أثبتن  

بُّع خطاها فلم وجودهن بإرادتهن ال أشكالهن، و بقيت أبحث عن ملهمٍة أت

 أجد أحقَّ من نفسي أن تكون ملهمتي . 

 لكن السؤال : أينصفني الزمن و يكفيني الوقت ألنشَر رسالتي؟

 لحظة

استوقفني سؤالها هنا، لقد حملت رهبتها من الوقت بين طيات روحها منذ 

 البداية، هل شعرت بما يحمله لها؟

  قراءتها: ربما سأجد إجابة في إحدى الصفحات التالية، وتابعتُ 

منذ ذلك اليوم بدأت شخصيتي تتغير، أقرأ كثيراً و أكلم ذاتي متى ما 

سمحت لي الفرصة و أكرر كل صباح قبل الخروج لمواجهة العالم األرعن  

: 

 أنا جميلة، أنا قوية. 

 سأدافع عن نفسي.

آمنت بمفعول الكلمة _أنا التي هّشمتني الكلمات المسمومة_ وبدأُت أدافع  

 أسكت في مواجهة أية إهانة تمسني، عينيَّ الصغيرتان  عن نفسي بأال



تشعان بلمعٍة دافئة و في رمادهما يختبئ جمر أحالمي وأملي الذي كان  

 يغنيني عن الكالم أحياناً، فيخرسهم ليزدردوا ّسمهم و يحترقوا بِه. 

شعرُت أن عودي بدأ يشتدُّ، و نظري لم يعد يعانق األرض و يعدُّ 

 عنهم، بل بتُّ أوجهّ خطواتي نحوهم ألصفعهم بأدواتهم.  الخطوات لالبتعاد 

لكن ثقالً ما لم يفارق روحي، كان يكبر معي، هو ثقل الذكريات  

والتفاصيل، لم تشفى جروحي بل مع األيام باتت ندباً عميقة، تعثرت بها  

مراراً وأنا في طريقي الطويل وأولى عثراتي بها جعلتني أخسر نفسي 

ما خسرتها بداية عندما رضخُت ومهّدُت لهم الطريق للمرة الثانية، بعد

 ليؤثروا بي.  

وبالعودة للحاضر أغلقُت الدفتر و ارتشفُت القهوة وأنا أتساءل : كيف  

   خسرت نفسها؟

غريبة أنِت يا أمان كيف حملِت كل هذا الخوف بين حروف اسمك اآلمن 

 ظاهرياً، فتحت مذكراتها مجدداً و قرأُت ما يلي:

ن اسمي فضفاضاً على مقاس شخصيتي، تلك األخيرة بلورة هشة لطالما كا

 لقنديل عتيق رقيق، منسيٌّ على رفوف الذاكرة.

 لكن حقاً صدَق من قال *أحزاننا وخيباتنا هي التي تصنعنا* 

فخيبة بعد خيبة كانت نار االنتقام تتقدُّ دون وعي مني حتى غدا قنديلي  

ما أعلنُت على ضعفَي الثّورة  شعلة حرة ال تقيّدها بلوراٌت هشة، وعند 

وجدتني على مقاس اسمي تماماً، ربما تأخرت قليالً لكن ال بأس أن تصل  

 متأخراً خيٌر من أن ال تصَل أبداً.  

أما اآلن فأنا فخورة بنفسي واسمي جداً، فها أنا أفرغ خوفي مع لكماتي  

تتسع  المتتالية وأنا أتقيأ كل ضعف وخيبة وألم، أخاديد جسدي لم تعد 

لتنمرهم بل امتألت قوةً، ابتسم قلبي فخوراً بما أنجزناه تمتمُت: أنا قوية،  

 لن أسامحهم أبداً..

لم أنتبه لوجود آدم حتى اقترب مني وحاول تهدئتي فقد فقدت السيطرة على  

من ردة  نفسي وانقلبت تمتمتي صرخات و التفت نحوه ولكمته بقوة تفاجأ

 متأخرة ُت لنفسيفعلي وابتعد عني نازفاً، انتبه



 وركضُت خلفه معتذرةً: أعتذر جداً، لم أكن بوعيي. 

 ابتسم دون وعي منه و رّد : ال عليِك، الحظُت أنِّك لست على ما يرام. 

 تصبَب العرق من جبيني و سألتهُ: ماذا الحظَت بالضبط؟ 

أجابني مستغرباً توتري: لم تسمعينني وكنِت ترتجفين و ضرباتك تسارعت  

 بة.  بطريقة غري 

 مسحُت جبيني بظهر يدي وحاولت التبرير: كنُت بكامل تركيزي. 

وبحركتي البسيطة انتبه لندبٍة على معصمي، أمسك يدي وسألني: ما هذه؟  

 )مشيراً للندبة(  

 سحبتها بسرعة : جرح قديم....

دوى صدى جوابي في أنحاء قلبي، وهرب ذلك األخير من وقع الكلمة إلى  

 لحظة وقوعها :

وحيدةً في باحة مدرستي، التي لطالما ضاقت علي رغم  كنت أمشي

صامتةً رغم امتالئها باألطفال وضجيجهم، ربما ألن صوت    اتساعها،

 أفكاري طغى على محيطي أم ألن طيف وحدتي يخنقني؟  

وارتطمت بي الكرة فأوقعت جسدي الهزيل أرضاً و صفعتني حصاة  

األطفال ليأخذوا الكرة   الباحة تباعاً وجرحت معصمي، وعندما اقترب مني

صرخت بهم و رميت الكرة بعيداً مستغربةً الجرأة التي سرت في أوصالي 

رغم ألمي، لكن أكبرهم حجماً أمسك معصمَي النازف و شّد عليه حتى  

 شعرت بالحصاة ترجم روحي وليس يدي فحسب...  

 أعادني من باحة مدرستي صوت زياد: أمان بماذا شردت؟  

 ال شيء يُذكر.   رددُت بصوت مقهور:

 تجاوزتهُ بخطوات سريعة وأنا أسترجع الذكريات مجدداً..  

 الطفل: ستندمين على فعلتِك هذه. 

دفعني أرضاً ومضى مع شلته، تتالت األيام و أذاهم يزيد، كنت أعيش في  

 خوف دائم، صراخ وشجار دائم في المنزل، تنمر و نبذ في المدرسة.  



عدُت لواقعي و مسحت دمعي وأنا أهمس بحنق: لن أبكي مجدداً بل  

 سأبكيهم، اقترب موعد تصفية الحساب ولو متأخرة،

حاسوبي و فنجان قهوتي نديم سهرتي،   وفي آخر يومي كنُت أجلس أمام

 وكتبُت على مدونتَي الشخصية :

 هل أبدو متطلبة إذا تمنيُت حياةً طبيعية؟  

والدان طبيعيان ال يذكراني دوماً بأنهما لم ينفصال كرمى لي، بالمقابل 

 انفصلُت أنا عنهما.  

أصدقاء طبيعيون ال يستخفون بتفاصيلي، وال تعنيهم الصداقة ما لم أكن 

 تابعة لهم مقلدة إياهم. 

 أيُّ حياة أعيش؟ جحيم في إطار فاخر من الكذب. 

 ارتشفت القهوة مع إعالن بريدي اإللكتروني وصول رسالة:

" ال لسِت متطلبة أبداً لكن لكّلٍ منا معركته الخاصة" من حساب مجهول،  

تبخرَّ فجأة عندما أخذُت أبحُث عنه في محرك البحث، أغلقُت الحاسوب 

 ية ورنت كلمته األخيرة في رأسي، وقررت الثورةَ على معركتي.  بعصب

وفي صباح اليوم التالي توجهت لعنواِن ذاك الفتى العالق في الذّاكرة كما 

شباك العنكبوت، رأيتهُ جالساً خلف مكتبِه بذاِت الغرور، تقّدمت منه ولم  

يعرفني فقد تبدل الشعر القصير بليل حالك يسكن شعرَي الحريري  

طويل، وتبدلت ترهالت جسدَي الغض بقوام ممشوق مشدود، لمعت عيناه ال

صافحتهُ وشددت قبضتي على يده و   عندما بادرته السالم و مّددُت يدي،

 قلُت له مشيرةً للندبة: أتذكر ذاك اليوم؟  

 لم يرد و قد اعتلت مالمحه المفاجأة، تابعُت:

أ أيام عمري، بفضل يومها هددتني بأنك ستجعلني أندم، وبسببك عشت أسو

 تنمرك المستمر وشلتك.  

 رد بعجرفٍة: لكن تلك األيام والتصرفات ذهبت وأصبحت من الماضي. 

تقّدمُت نحوه ولكمته أول لكمة: لكنها حاضرة هنا في قلبي و ها هي على  

 جسدي.  



لكمته بقوة أكبر وأكملت : كالمك المسموم، و ضرباتك الّسامة لم تمحيها  

 األيام. 

وتابعت ضربه حتى سقط أمامي ودسُت بكعب حذائي العالي على معصمه  

 : واآلن أصبحنا متعادلين.  

درُت ظهري له، متجاهلةً صراخه وشتائمه التي أسقطت عنه قناع اللباقة 

 ظاهرية، لكنَّ الطفلة التي تسكنني كانت والذوق، ابتعدُت بخطواٍت واثقةٍ 

ترتجُف خوفاً، تكورت حول قلبي حتى شعرُت أنّها تعتصره، لم أدرَك كنه  

 شعوري ومضت األيام، حتى ذلَك اليوِم....  

كنُت أتدرُب في النادي، و اإلرهاق يسري في جسدي كسرب نمٍل، يبحر  

حلكةً كل يوٍم،   في عباب الليل الساكن أسفل عيني في هاللين يزدادان

وبشرتي شاحبة وكأنه يقتات عليها، تتراءى أمامي خياالت هاربة من 

، وبعَد   كوابيسي التي لم تعد تفارقني مؤخراً، حتى سقطُت مغشياً عليَّ

مضي وقٍت بدأت تتّضح الرؤية قليالً مع غشاوة رقيقة جعلت وجوههم  

 ضبابيةً أمامي، سمعُت صوتاً يقول: استيقظت أخيراً. 

 ُت مألوف، يلج لقلبي بطريقة آمنة كل مرة أسمعه همسُت: آدم.. آدم صو

وخفت صوتي مع غفوتي مجدداً، لكنه انتشلني منها بعطره الوخاز الذي 

قربه من أنفي، فعدُت لصحوتي لكن على أرٍض مهتزة تميد تحتي، 

 انكمشُت على نفسي و قلُت بصوٍت مسموع :ابتعدوا أنا بخير..  

ثناء أحدهم، رفعت رأسي حانقةً لكن تالشى غضبي ابتعد الجميع باست

 عندما رأيته، وقبل أن أنطق قال: لن أبتعد، وال تحاولي إبعادي.  

خفضت رأسي وتكورت على نفسي، وبكيُت بنشيج مسموع، أردت إفراغ  

كل تعبي، أرقي، كوابيسي مع دموعي، وقلُت له من بين دموعي: أرجوَك  

 اني، لن أحتمل أذًى جديد.  ال تقترب، كلُّ من اقترب مني أذ

 جلس بجانبي و قال بدفء: لكن أمان، أنِت أماني وأمنيتي.  

 همسُت: لكنني مسكونةٌ بالخوف. 



بذات الدفء مع حنٍو لطيف تابع: كلنا مسكونون بالخوف، لكن القوة تكمن  

في التغلب عليه ال االستسالم له، أخبريني ما الذي يحدُث معك وأعدِك أن  

 تكوني بخير. 

أخذُت نفساً عميقاً ومسحت دموعي وأخبرته بما يراودني منذ انتقامي  

 وعندما انتهيت قال لي جملةً لن أنساها ما حييت:

االنتقام أثقل قلبِك، اغتسلي بالغفران يا أمان، لتأمن لِك روحك وتستكين 

 بين جنباتِك. 

 حدجته بنظرةٍ عاتبة : وندباتي كيف أشفى منها؟  

لندبة القديمة: وهل كان انتقامك الدواء؟ الندبة  أمسك بمعصمي ولمس ا

 ليست هنا يا أمان بل في قلبك. 

سحبُت معصمي من يده وشعرُت بنخزةٍ في صدري :ظننت أن االنتقام 

سيردم فجوات روحي بالسكينة، لكنها ازدادت اتساعاً تكاد تلتهمني كثقٍب 

 أسود.  

لما ال ترممي ندباتك تابع بنبرةٍ فيها من الرجاء ما هو ممزوج بالوّد: 

وتزرعيها ورداً من حٍب و أمٍل، تذكري لوالها لما انتفضِت و ثرِت لتكون 

 أمان الناجحة القوية اآلن.  

 لمست األمل في كالمه: كيَف ذلك يا آدم؟ 

توردت كلماته بقوةٍ أكبر: ال تقلقي سأساعدِك و ستورق أغصان روحك 

 بكل أمان. 

 وكتبُت:  و في المساء ، جلسُت مع حاسوبي

تؤرقنا الوحدة، تقض مضاجعنا الكوابيس، تجعلنا نقف على قدم من خوف  

 وقدم من رهبة، ونتردد أنتقدم خطوة أم نتراجع؟ 

وبين، يأتيك أحدهم على هيئة راحة  نوفي خضم حيرتنا وتأرجحنا ما بي 

نفسية، يصادق ألمك قبل شخصك، يناقش عثراتك معك لتتخطاها، وال 

 و الجالد. يتخذ دور القاضي أ

توقفت هنا مع نفسي، قمُت ومشيُت نحو أصيص الورد الساكن شرفتي، و  

 داعبُت الورد متسائلةً: أستعبق ندوبي يوماً بشذا عطركم؟ 



 : ٢٠٤١عودة لعامنا الحالي 

كررُت سؤالها بيني وبين نفسي وأنا أغلُق دفترها، لكن اإلجابة كانت  

د إجابته لماذا حرصت على بحوزتي على عكسها، أما السؤال الذي لم أج

نسخ كل مذكراتها لهذا الدفتر العتيق و أخفت أي نسخة إلكترونية، ربما  

 ستجيبني مع صفحاتها القادمة لنعد إليها: 

 _صباح الخير آدم

 _ أهال وسهال أمان، هيا إلى التدريب. 

 _هيا بنا 

 بدأُت بتمارين اإلحماء و نحن نتحادث:

 _ كيف أنتقم بشكٍل صحي، دون سقم و ألم؟  

 _ بالحب والنجاح.  

 _ أما النجاح فأنا في تقدم. 

 _ والحب؟ 

 _ لذاتي أكن الحب الذي تمنيته من محيطي ولم أجده.  

_ حسناً، ما رأيك أن تحبي الكون من حولك، و تمنحي الحبَّ لمن ُحِرَم  

 منه. 

 _ رغم خوفي من الخيبة لكن سأحاول. 

 تعالي معي إذاً.  _حسناً 

مشيُت معه إلى الحديقة الخلفية التي تحيط بالنادي، جلسنا على العشب و  

 أخرج من حقيبته كراسين وتابع: 

تفضلي الكراس األسود مع قلمه األبيض هديةٌ لِك، والثاني دفتٌر مهامنا  

 القادمة. 

 د؟  تصفحُت الدفتَر األدهَم بفرح طفولي، مميز جداً، وسألته: أي مهام تقص

وأجابني بكل جدية وشغف: انظري لقد كتبُت أسماء المدارس في المنطقة  

هنا، وتعداد الصفوف في كّلٍ منها، سنخرج في جولٍة إليها، وسنتعرف 



على األطفال هناَك، حتماً ستجدين من مرَّ بتجربتك القاسية، و سنحاول 

 إنقاذهم. 

األخيرة عانقته وهمست كان يلفظ كلماته و قلبي يقبّلها تباعاً، ومع كلمته 

 في أذنه: و أنت منقذي أيضاً.  

شعرُت بأمان و أمل معه غادراني منذ زمن، ابتعدُت عنه قليالً ولمحت  

الفوضى التي أحدثتها في عينيه مع عناقي، غلى البن في عينيِه بلمعٍة 

حلوة، و رفعت شفاهه ستارها عن بسمٍة وضاءة، أما تقاسيم وجهه األسمر 

فرح، ألول مرة أنتبه أنه وسيم هكذا، ابتلعُت هواجسي هذه   فغدت لوحة من

 مع ابتسامتي و سألته: 

 اشرح لي أكثر، ماذا سنفعل بالضبط؟  

تنبه لسؤالي أخيراً بعد أن لّوحت له وناديته ألعيده من شروده و أجابني: 

حسناً، سنتّقرب منهم و نحصي عددهم مع مواهبهم و رغباتهم، و سنقيم 

 ٍد نفسّي وجسدّي قبل أن يتأهلوا لمسابقات ممتعة ومفيدة.  لهم دورات إعدا

 اعتلت البهجة روحي : فكرة رائعة، متى سنبدأ؟ 

 مدَّ يده مصافحاً: من الغد، اتفقنا؟  

 صافحته بحرارة: اتفقنا.  

17 _5_2041 

٤:٠٠ am 

الرابعة فجراً يا أمان، وال زلُت غارقةً في قصتِك، بدأ نور الصباح يدثر  

عه ليغفو بعيداً، و فجر األمل بدأ يطرق أبوابِك، نظرُت للدفتِر الليل ويود

األسوِد الذي بين يدي و قد وجدُت اإلجابة التي كنُت أبحُث عنها، إذن 

كتبِت كل شيء هنا مع والدة بداية جديدة من الحب والخير في حياتك، 

 ارتشفت القهوة و تابعُت القراءة:

، بدءاً من مدرستي و ها قد ولجتها وفي صباح اليوم التالي بدأنا رحلتنا

مجدداً، لكنني رميت ضعفي  وضآلةَ حجمي مع الماضي، دخلُت بقوةٍ و قد  

صغرت في عينّي كل تفاصيلها ولم يمسني الحنين ألي شيء فيها، قابلنا  

المديرة وأخبرتها أنني ابنة هذه المدرسة و أود مساعدتهم بتبرعات 



تنا كامل الصالحيات، أخذنا نمشي في ومسابقات لألطفال، رحبّت بنا وأعط

أروقتها، أمسكت يَد آدم خوفاً من نوبة ذكريات تجمد قوتي، تّزودُت الدفء 

 منه. 

وكما هي حال فصول العام بتتابعها، كانت الفصول الدراسية تحمل نفس  

 الترتيّب من الّطالب:

ن  المجتهدين مع هوس الكمال والمثالية في المقاعِد األولى، المشاغبي 

وهوُس التّمرِد في الصفوف األخيرة، والمنبوذين مجموعتي التي لطالما  

انتميُت إليها مبعثرين في الزوايا وإلى جانب الجدران التي كانت تراف  

بحالهم أكثر من البشر، وفي االستراحة أخذُت أحادثهم، لطالما تمنيت أن  

رهم، حتى  يحادثني أحدهم بهذا االهتمام والعطف عندما كنُت في مثِل عم

 عرابتي الجنية هجرتني، أتصدقون؟  

وفي نهاية يومنا وقع اختيارنا على اثنين وعشرين طفالً، و بدأنا خطوتنا  

إياه دراستي في اإلرشاد  ياألولى معهم، وبدأت أطبق معهم ما علّمتن

النفسي، ويوماً تلو يوم أخذت وجوههم تتورد، خطواتهم تزداد ثقةً، وبينما  

كنُت أتابع حاالتهم النفسية كان آدم يعمل على تأهيلهم جسدياً بالرياضة  

بشتى أنواعها، وبعد شهرين أصبحوا جاهزين، ليعبروا عن أنفسهم بثقة  

بُت منهم أن يكتبوا لي عن أنفسهم و وقوة، وخالل هذه الفترة كنت قد طل

 به تجاه الحياة.   نعائالتهم و ما يشعرو

، بكيُت بحرقٍة وجدُت أن من عانوا معاناتي كثيرين،  اعندما قرأت ما كتبو

 ال لسُت وحيدة أبداً ولن أدعهم وحيدين مع معاناتهم.  

اٍر معظم كتاباتهم كانت تنعي األلفةَ والحنان و تواريها الثرى بعد كل شج

يحتدم أمامهم، ووجدُت أن األهل هم الذين يحتاجون إعادة تأهيل وليس  

أطفالهم، وقّررت أال أتحمل مسؤولية إنجاب طفل لهذه الحياة مالم أكن على  

قدر هذه المسؤولية وال أقف ذات يوم أمامه في حيرة وهو يسألني: لماذا 

 أنجبتموني لهذه الحياة التعيسة دون تفكير؟  

عنا فقد أقمنا لهم مسابقات جديدة، وأهمها مسابقة التهجئة أما عن مشرو

لمميزي اللغات، وجدُت قدرات هائلة لديهم في الحفظ والتركيز، و وزعُت  

 الهدايا عليهم. 



تابعنا مسيرتنا على كل مدارس المنطقة ومع الشهرة والعقبات التي حظينا  

 !بها توسع نطاق عملنا أكثر فأكثر، يا إلهي كم أنا سعيدة

 و بعد شهور...  

كنُت أجلُس مع آدم على شاطئ البحر، يخيّم علينا الليل و تداعبنا مياه 

 البحر بأمواج لطيفة، أسندُت رأسي لكتفه و قلت:

شكراً آدم، علمتني كيف يكون العالم انعكاساً لنا، منذ أطلقت قلبي للحب لم 

القوة  يعد يعود لي سواه، ما ُوجدت العرقالُت سوى لتصقلنا و تخرج 

 الساكنة فينا.  

أحاط كتفي بيده: أنا لم أفعل شيئاً، فقط أعطيتك مفاتيحك التي سقطت منك 

 في خضم صراعاتك مع ذاتك.  

 تساءلُت :أي مفاتيح تقصد؟  

 أمسك يسراي بحنان و أخذ يعد على أصابعي:

 مفتاح النسيان لتتحرري من قيود الماضي

 مفتاح األمل لتصنعي الغَد بيدكِ 

 مفتاح قوة القلب لكيال تكتفي بقوة الجسد فقط 

 وهنا مفتاح الحب مشيراً لبنصري و ألبسني خاتماً ذهبياً وقال:

 أحبّك يا أمنيتي األجمل، أتتحققين؟  

نطق قلبي بلسان حالي: أجل يا حقيقةَ الحب األعظم أحبّك جداً، لكن ماذا  

 عن المفتاح األخير مشيرة له بخنصري؟  

 : عليِك وحدِك أن تكتشفيه.  عانقني وهمس لي

 بعودة للحاضر :

 قلبت الصفحة لم أجد شيئاً، هل انتهت القصة هنا؟  

 كيف ذلك؟ 

 أريد معرفة المفتاح األخير



أخذُت أكلُم نفسي بصوٍت مسموع، ولم أشعر بولوج أحدهم المكان حتى  

 وضعت يديها على كتفي وقالت: 

 _عن أي مفتاح تبحثين؟  

 ا؟  _ماما أمان؟ أنِت هن

 _نعم أنا هنا من البداية.  

 _ آسفة لم أقصد.. 

 _ال عليِك ال تتأسفي، بالنهاية كنُت سأهديِك إياه، لكن في الوقِت المناسب. 

قاطع حديثها تيار سعال جاف، حتى سعلت دماً لكنها تماسكت وأكملت  

 حديثها: 

 _أتودين معرفة المفتاح األخير؟  

 _ بالطبع يا أمي. 

_ إنها األمومة يا صغيرتي، اكتشفُت ذلَك مع األيام وقد حرصت أن أكون  

 أماً جيدة. 

 _ أنِت أم عظيمة، أحبك جداً. 

عانقت أمي بحرارة وحب، لكنها ارتعشت بين يدي وهمست: أعيينني 

 ألعوَد إلى سريري يا ابنتي. 

سرى الخوف في عروقي وتصبب من جبيني وأنا أسندها ونمشي بتؤدة، 

 ت ودثرتها و أمسكت بيدي قبل أن أذهب :تمدد

 عديني أن تتابعي نشر األمان بعد وفاتي.  

انتفض قلبي و ركعت إلى جانبها: أمي ، أنِت لن تتركيني وأنا أعدك  

 بتحقيق كل ما تتمنين.  

بردت يدها في يدي ونطقت بشق األنفس وهي تسلّم روحها لبارئها :كلنا  

 ويبقى األثر.  إلى زوال يا ابنتي، سنغدو رفاتاً 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


