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 اإلهداء                             

بكل ما حتمل   ستحق هذا االهداءإ  رجلٍ  ىلإبدي  فلذة كَو  بي أ  ىلإ

 الكلمة من معنى. 

ك يا  لوال وجودفيام  جابه هبا األم أُفسنا ايل أيف أن   من وضعت طموحاً  ىلإ

 .   ليهاإتعبت للوصول  حالماًملا حققت أ  مي أ

ن  أتعبت  إكاجلبال أستند عليهم ما    جاالًرِوال  خوتي سند السنني الط إ

 احلياة كاهلي . 

 م نايف }مل حتملين يف رمحها خاليت {أُ أمٍ ىلإ

 . جتماعي {عبدا العمري } رمحك اىل روح الناشط اإلإو
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 املقدمة 

يل   أهدي قتباس  إ  العينني واكتيب "  مرئضعي القلب بني  "

اليوم وبني يدي    أقفما جعلين    يف عام ألفني وسبعة عشر

تلك الذاكرة اللعينةكتاب ل . 
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تعلم أرهقتهُ العواصف وممرات السفن، أذاك البحر الذي   كأنين
كادت قواي على النفاذ هذه الليلة    ؟  ن يتعب البحرأما معناه  

اليت كنت  و  الدموع  تلك  ما عادت موجودة  أحىت  ستنجد هبا 
ُسلبت مين كجندي ُسلب سالحه ومل يعد يقوى على القتال،  

ن ما أٔايعقل  ؟  تنتهي  اإلنسان دموع  ٔايعقل أن    دائًماتساءلت  
عدت اليوم لتخبطات ليلي وحيدة،    ؟ تنجد بِه ذهبكان يسُ 

ستقريت  لسفن مل تعد تُبحر ،ويف النهاية إب وتلك اذاك البحر تع 
 ٔاغرق،  أنين  مؤخراً   أخربتيننتظر بال جدوى ،  أعلى ٔاطراف امليناء  

من النجاة    أهوننك من سينقذين فكان الغرق  ألكنك مل ختربين  
وحينها   أ�  وسأغادر  وحيدة، ٕاىل ذاك البحر ستعود السفن يوما،

 . قادرة على قول الوداع أكونلن 
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ا األتلك  العادات،  فيها  ندمن  اليت    ، األماكنشخاص،  لطرق 
لوهله   تشعر�  الكلمات،  ،املقاهي، وحىت  ملكنا    أنناالطرقات 

مل   أبسرهالعامل   حنن  نعد  مل  الكثري  فقد�  الوقت  نفس  ويف 
مملني   أصبحناالطرقات نفسها مل يعد كل شيء كما كان     تعد

مكدسني بال شعور كٔان الروح اختفت لكن اجلسد موجود هذه  
اجتنب الكثري    أصبحتسعاد�  إتبكينا بدل    أصبحتالتفاصيل  

كالسابق    ابتوا عن الوجود فال االشخاص    اإلمكانقدر    أبتعد
وال املقاهي تعيدهم لنا ،وال تلك الكلمات اليت كانت تتسرب 

  اقول   أن ت كذلك حيزنين  الروح لتخطف ٔادق تفاصيلها ابت  إيل
مفرغني من كل شيء ننتظر الغد بال امل وال حلم  أصبحنا أننا

حماله   ال  وسيمضي  وقت  الساعات كٔانه  من كان    ٔايعقلنعد 
تقتله الكلمات ذاهتا اليت كانت تسعده وتبقيه  ابألمل أن  مفعم  

 ؟ على قيد احلياة

 

 



 ة اللعينة لتلك الذاكر 

 10 

لكين    ذاكآنكنا نستمع ٕاليها    أغنية حبثُت عنك جيداً يف كلمات  
 ببساطة مل تعد انت أجدك وجدت اجلميع لكين مل  أجدكمل 

 األغنية رهقتين حينها ككلمات تلك  أ العثور عليك    أستطيعكي    
حاول العثور أٔان    األمرصعوبة    أتعلماليت حالت بيين وبينك،  

  وأخذت لكنك ذهبت    ؟عليك يف مكاٍن اجتمعنا فيه بغري يومٍ 
جتول يف ذهين لعلي ٔاخطٔات اسم املغين،    األغنية كلمات تلك  

  الختفائك  األعذار خلق    أحاولٔاو لعلي مل استمع جيدا، كنت  
ذا    أ�وها    ا  نفذو لكين مل ٔاجد فحىت السبعني عذرا    األغنية من  

لسماعها دون جدوى لعلي مل أخطئ اسم املغين عدت جمددا  
  .وكنت ٔاعي ما أستمع إليه جيدا لكن، لعلك ذهبت فعال
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ال    ،واصل البكاء ليالأال زلت    أعلمال  ؟  كيف حال قليب اليوم
 الذاكرةزالت ٓااثر البكاء ترتاكم ٔاسفل عيين، جزء من تلك 

دون جدوى    اللعينة   يكن ،  يناديك وجزء حياول  مل  فقدانك 
 .شتكيك دموعاأ ال زلت ف أبداالسهل على قليب  ابألمر
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لكن سرعان ما تبدلت    يف حيب وكرهي لك،  دائماابلغ  أكنت  
  أبدق حس هبا  أبربودة الشتاء    أشعر  حب،  أ�م  إىلالكره    دقائق

اليت لطاملا احببتها بك ها   الشتاء  عيشها أ  أ�تفاصيلي برودة 
داعب  أوحدي عساك مل تذهب وبقيت جواري وعساي بقيت  

اعلم   أكنتلك التفاصيل ، اعتدت مناداتك بطفلي الصغري مل  
شكو بثي أقادرون على الكره وترك التفاصيل ملن    األطفال  نأب

مشاركتك   اعتدت  مناجي  يل  الغري هللا  تفاصيلي   أدقوحزين 
مل يسرتق   ألنه كل شيء ابت ابهتا    السليمة   وأشيائي  أخطائي

الوان احلياه اصبحت ابكيه   وسرقت    دائمامسمعك ،اختفت 
لعلي   تفاصيلي  بكلمات    أستطيعمين  ولو  عليك   بسيطة الرد 

تسرتق هبا    نت كُ لعلي قادره على حمادثتك كتلك الساعات اليت  
، يوميا  و أ  مسمعي  منك  مينأيين  اليت    أين  ؟ينك  اال�م  تلك 

ليتك جبواري لقد   ؟تذكرها يومياوتلك التفاصيل اليت أ  ؟مجعتنا
بل تالشيت كلي وهبتت   أ�طرايف مل اعد كما  أتعبت وبردت  

  سرقت منها العاهبا عدت ابكية  كطفلة ،خائبة عدت  تفاصيلي
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على مسح دموعي ليتك هنا وليتك تداعب شتايت    قادرةولست  
 . كالسابق
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  شيئا منك    وأتعاىفخبري، حىت ٔا� خبري    األمور، كل  أفتقدكال    أ�
 ، وحينما ٔاتذكر أ�ار  ما عدتعنك    أحدهم، كلما حدثين  فشيئا

 هادائ  أصبحمالحمك ال تصيبين نوبة غضب، نومي يف الليل   
ٔاعد   مل  ذكر�تنا،  من  شيء  دون  صفحتك   أتصفح متاًما 

حىت   االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ٔان   أعتقدالشخصية 
ذكراك تفارقين يوًما تلو آالخر، ٔا� خبري وقد حدث ٔاين ختطيتك، 

 وكذلك ٔاصبحت أكذب كثريًا. 
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ما تبقى مين فيك ،تلك التفاصيل    آخريدي عن  حب  أس  أ�ها  
 وتلك النظرات اليت ابتت حمرمه تلك الذكر�ت اليت اخلداعة 

لست واعيه وذاك الشريط الذي ابت يراجع    وأ�خطفت مين   
نفسه يوميا وكل ليله قبل النوم ليتين استطعت التخلص منك 

العطر تلك اليت اشتمها   كرائحة ومن كل شيء ابت يذكرين بك  
  أجدكثرك ليتين مل  أزال    أوعليها ليتك مت    أحصليوميا ليتين مل  

 .لك مهما كلفين االمر  أغفرولن    حىت ستحرتق روحك ال حمالة 
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الفجر    الثالثة  وهذا  ذهابك    وسبعنيوواحد    املئتنيفجرا  على 
 حاولأبك و   اللعينة صفح ذاكريت  أتومغادرتك ال جديد ال زلت  

ال زلت على    أبنكفجرا على اعتقادي    الثالثة مواصلة العيش   
 .قيد احلياه
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كلها لكنك استغرقت   أ�ميردتك موجودا يف حوادث  أما    دائما
الوصول   فلم  ،  جدا  متأخراوصلت    أووقتا يف  عليك    عد أال 

ها    أيةعلى    جميئك   أنتظر أ  أ�حال  طالع  أجلس كعاديت  ذا 
اليت   اللعينة   الذاكرةعود لتلك  أاالجتماعي و صفحات التواصل  

اليوم   هذا  بك  عاما كامال    أحتاجمجعتين  ما    ألقدممين  على 
ليتين  فعلته أل و�  اجلميع  على  ليت  أف  ملختار حبك  و�  علها 
غادرتين حينما قررت العثور عليك وليت قليب املتشبث    أنفاسي

حموت   أبوصالك وليتين  يل  فعلت  غادرتك كما  ليتين  تقطع 
كما فعلت و� ليتين فقدت امسك حني فقدت   أ�مكتفاصيل  

تعثرت  أجدعانيه لكين مل أحاولت العثور على خمرج مما ،احلياه 
زال    أومتت     ليتكأال  أمامي حبواجز الدنيا اليت وضعتها  كثريا  

ايل سحاابت    ،  قادره على املضي قدما  أبينحينها    اظنثرك  أ
 .شتايت انكسارات قليب وايل  إىلحتديدا   وإليكالغيوم 
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كتبت لك دائما حىت يف حلظات غيابك املعتاده كنت اكتب، 
 . دقأكتبت لك عندما تعمدت الغياب وعندما كسرت 

تفاصيلي كنت اكتب واليك حتديدا ، ال زالت تلك االفكار 
تراودين وازداد على حسايب الكثري من اال�م مئتان وسبعون يوما  

ن تفاصيلي قتلت  أبمنها ما مر بصعوبه ابلغه ومنه احسست  
ن االنسان  أبتلك اال�م سلبت روحا على قيد احلياه من قال  

ن العدم كحايل روح فقط فعند تالشي الروح يصبح جسًدا م
متاما انتظرت مرور هذه اال�م بفارغ الصرب لكنها ا�ما ال اكثر  

 . على اية حال انت مل تعد موجودا 
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الليل املتهافت ذاك الصوت الذي ابلكاد يسمع كان    أنني
ذاك السواد احلالك تلك الدموع   املنهكةقاتال تلك العيون  

العطشان تروي  �صيه   أحالم  ،اليت كادت  على  كانت 
 .التحقق لكنها سقطت
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 ؟لألبد

 ماذا؟ لألبد

 ؟لألبدهل ستظل حتبين 

  مرحلة  إىلالنجوم    واحرتاق،  األرض، وسقوط  األوراقحىت ذبول  
ايل   القول  على  قدريت  مين    شيخوخة عدم    أسباب ستسلب 

مقدريت   صعوبة على الطري ايل    القدرةالعيش ٕاىل فقدان الطيور  
  إىلامسك    أذكر   سأبقىوحىت توقف قليب عن النبض    احلركة على  

يعلمون    إىلوقتها   انتهاء حيايت    إىلشتايت وشتاهتم    إىلما ال 
 أعزومل يعد يل وجود سيبقى امسك    أفىن  أن  إىل    أحبك  سأبقى 

ٔان   ما ال   إىل  أحبك  سأبقىنعم  ،    أنساه  أو  افتقدهعلي من 
 �اية.
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، ال تفهمون نغزت األعماقلكنكم ال تفهمون ما ضجت به  
على  الصغريةالقلب تلك ماذا تعين، ال تفهمون تلك القطرات 

اجلفون ماذا تعين، ال تفهمون كم نعاين وكم حنتاج لتلك    أطراف
قليال عن ضوجان العقل أ  لنهد  األكتافاليد اليت تربت على  
ما   أقصىصوتكم بيننا مل نطلب الكثري    إىلوالقلب، كم احتجنا  
كذلك ومل   تكونواال ليتكم مل  أابلنا    وهتدئطلبناه كلمه ختفف  

 . وعابلدم أعيننا  لتحزنواالكثري   تفعلوا
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الفراق    األعنيعلى هذه    أيعز  ؟الشوق  أم  املرةالبعد هذه    أهز�
 ذلك السواد الذي خط طريقه حتت جفوين ليخيم   أمالبكاء  أم

 إلزالتهحاولت كثريا بل جاهدة    ؟ال حمال لذهابه  أسودا   ظًال  
عدم   حاولت  الختفائهال حمال    أنهتيقنت بعد هذا العناء كله  

ال تتبع ذاك اجملرى كل ليلة    أن على دموعي    آيستُ بل    البكاء
 أفعل  ملجمراها املعتاد، حاولت مل ٔاقل    إىللكنها ٔابت وانصاعت  

دون جدوى تعبت من حبسها من قول    احملاولة لكن تعبت من  
  املئةتسعه وتسعون مره ويف    الكلمة كررت هذه  أين  أذكرال هلا  
 . بكيت
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على حسايب   ابت    ،اليوم  إىل  ساعة   وتسعني  يتواثن  مئة ازداد 
على   مستقرا  ال    أ�م  مثانية الفراق  ليايل  هبا كيف   أعلم وسبع 

وال   هيحالك  تقضي    أ�مك   ما  صباحك   يومك وال كيف 
افت  أنتهل    ومساءك أم  مثلي؟    احلياة    إيلرت  قحبايل؟. هل 

  أ�ا   أم   كحاليت؟  الدقائقحتسب  أمل يكن    اشيئن  اعتدت البعد كأ
األ  دقائق يومك كباقي  من  تفكريي  متضي  وقت  ازداد  �م 

احلال    وأ�م   أفكر  وأ�  استيقظ  أصبحت تلك    أن   ٔايعقلعلى 
 أتعلم  ؟مل حتب لذلك كان سهال  أنكم  أ؟  النسيان كان سهال

أل  املعا�ةحجم   بغيابك  ست مدرك الذي ختلف على كاهلي 
لقليب،    املعا�ةحلجم   تفكريك  هبا  تسبب    آاثر   أصبحتاليت 

عيوين   واالنتظار ختط سريها حتت  على    مصممة   كأ�االسهر 
 . تلك العتمة  كمية ترك  
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يقف على ضفاف    هائلابلتنفس، حشد    صعوبة ضيق تنفس بل  
اثر التفكري  أ  بدأتعلى االستمرار،    أقوى  أين  أظنعيوين، ال  

بعيدة   أحالميف النوم،    وصعوبة شديد    أرقعلى جسدي،    تظهر
الوصول   على  قدريت  حماوله    إليهاوعدم    املقاومةلتحقيقها، 

عن   اتم  مستحيال، عصيان  مع مساع    األكل واالستمرار ابت 
عليك    أهان،  أواجهيف معديت، هذا ما    اهلائجة تلك االصوات  

من ذاك الثقب الضيق يف   إيلواجه الكثري وال زلت تنظر  أرٔوييت  
على    أال  ؟ ريقالط  �اية  تقوى  ال  عصياً  يدي     إمساكزلت 

 أعاين. وانتشايل مما 
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بعد كل    أنرجوا هللا  من  بعد   املغفرة  أنرجوا   خطيئة؟السماح 
علمت    ؟الذنب عباد  أ حينها  يغفرها  لن  ذنويب  بل   األرضن 

ختبط أيتوالها رب السماء، مل تستطع غفران ذنب يل وتركتين  
كان ردك   واملغفرةغرفيت املظلمة طلبت السماح    أرجاءليال يف  

  أوىل برتكي، رجوت رب السماء حينها ولعل خالقي من كان  
ينتشلين من حطامي ال    أنتابلرتجي ال   من  ت، أنلعل ريب 

من قوة لتحل لعنته   أويتهللا عليك بكل ما    لعنة لتحل    أتعلم
 وترممه.لتشفي حطام قليب 
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، وبكاء الغرفة   املتأخرة ظلمةمل تشهد علي سوى ساعات الليل  
عليها    أبكيالليل املتواصل، مل يشهد علي سوى هاتفي وصوره  

اليت  الليل  وجنوم  اشتياقي،  سوى  شيء  علي  يشهد  مل  ليال، 
  أبكيحصيتها عبثا حماوله النوم، وساديت اليت �شدتين مرارا اال  أ

، عيين ببكائي  فشلتحماولة النوم ولكن    رأسيكلما وضعت  
صراخه    شدةيذهب من    أنصويت الذي كاد    اليت صعبت على

هللا    ٔان  إ�كمناجياً   ودعوة  مبكرا  خروجي  جدوى،  بال  تعود 
لروحي،    أنبسري   بليغه  جراح  من  سببته  ما  عن  رغما  تعود 
  أحببتك رغما عين ،رغما عن رغبايت ورغما عن اجلميع،    أحببتك

ابلتفااتتك   بعيونك  ومل   اجلميلةبروحك  عين كنت كلي  رغما 
اليت مررهتا  أ  أكن الطرقات   وأنتعنيك، مل تشهد علي سوى 
رغ الصرب املرور بفا  انتظرحماولًه تناسي وجودك تناسي اين  فيها  

الكره اليت تقبع يف وجهك ال عيونك ال زلت   منها لرٔوية كمية 
،  الذكوريةبذلك لكننك شرقي منصاع وراء رغباتك    أعلمحتبين  

شهدت على نفسي وكم حاربت    املرةهذه    أحد مل يشهد علي  
 ألجلي.لكنك مل حتاول  ألجلك
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الوق  إىل واب  أك،  مهدئة   أقراصبضع    األمرت حتمل مين  هذا 
 اإلبرلكثرهتا، بضع    إحصائهاعلى    أقوى  أكنمل    متعددة  قهوة

 متناسية تذهب مع الوقت    فارقة   ندبة اليت وخزت جسمي لترتك  
اليت   اهلادئة الذي تفاقم بقليب، القليل من اخلطوات    الندبة حجم  

قدومك   منتظره  حلمي  يف  الشارع  طرف  على  هبا  استقريت 
اهلواء   نفحات  من  الكثري  ليال   الباردةاملستحيل،  رافقتين  اليت 

صيت أح  أين  أذكرالنجوم لعلك عدت    إىل  أنظرعندما كنت  
الكثري والكثري دون جدوى من عودتك الذي ابت مستحيال 

حصي  أدت  دها لعلك ع أعبل    الدقائقصي  أحيف خميليت فقط،  
صيتها وموعد نومي  أحمنك    اخلالية تلك الصباحات  ،    األ�م

الذي فارقتين به كان من ضمنهم وحىت هذا الصباح كنت مفارق 
سبعه   منذ  عن   ة ساع  وستني  ومثان  ومئة ،  أ�ملقليب  بتخلفي 

بتبدل احلال، صباحي ليس   أفكربعض الساعات اليت بقيت فيه  
 مسائي. حسد عليه وكذلك أابلصباح اجليد الذي 
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اليت رافقتين    الغصة وتلك    الليلة استقر الليل حتت جفوين هذه  
أ   أجزائيمتيت   أكن  مل  شديده  بعبارة  بسرعه  حبك    أنعلم 

ذاهتا اليت نظرت   النجمة ٕاىل تلك    أنظر،  سيصبح وجعك يوما  
رهقتين احلياة للحد  أهبا    انطفائي  ألرىٕاليها قبل مخسة شهور  

الكلمات بقيت صفاً    لكنحينها    أبكيمل    أحدالذي ال يعلم به  
  أزهق على ٔاطراف جفوين تلوم قليب على كل شيء ما ذنيب حبب  

 ه؟عتم داخلي ما ذنب قليب هبذا كلأرديت و أو 
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 شياء�، أ  كلماتنا، مشاعر�،وضعت  االحتياط   دفة وضعنا على  
تلك  ذكر�تنا وحىت  يستهويين    األغاين،  يعد  مل  هناك  بقيت 

من   الروح  ذلك، كاقتطاع  فعل  على  قادره  ٔاعد  مل  بل  مساعها 
، كانت النهاية ينزف حد  وابقائه األهبراجلسد كسحب شر�ين 

كما حبك، كانت ذكر�ت   مؤملامشاهد فراقك، كان وداعك  
قدما،   ٔاقوى على طيها واملضي  فال    سة الساد  الساعة مل  فجرًا 

 . احلياة �اإأبس � عزيزي 
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 كيف ميكننا النسيان؟ 

وعدم الرجوع    الذاكرةمبسحها من    أم   ،أخرى  إىلبتغري الطرق  
الذي  ؟  اليها املفضل  عندما مشمته أعطري  امسي  عليه  طلقت 
برميه وعدم السماح لنفسي    كتفيأأ  الكايفمره يف ذاك    ألول

املفضل هل    بشرائه اليه  أتو جمددا، مطربنا  السماع   أمقف عن 
 أنعلى    دائمامن ٔاصريت    ألنكمنري    الغرفة ي ضوء  ؟  أبقماذا

اعتادها  اآلن   ضيئهأُ أ  النوم بضوء مزعج فهي عادتك وجعلتين 
كيف يل   عاديت  أصبحتك اليت  تمن عاد  ألقللبعد ذهابك  

خطوه   ومع كل  ذاكريت  أ ابلنسيان  الدم  يغذي   ألعودخطوها 
  أمالعيون تلك  ة  ملع  أنسى  أنرسم ما حصل من قبل كيف يل  أو 

قويت   لتسلب  النظر  أ  أمكانت كاذبه  وابتت   جنمة   إىل طلت 
عروق يدك اليت برزت   أم ضوء احلب،    أنه عيونك تلمع على  

 أبرزت   كذابً   أيضاانت  أكاالوىل    للوهلة يدي    أمسكتحني  
لتشعرين   ماذاأحمب    أبنكعروقك  ابتسامه يف    ؟م  كنت ختط 

مل تتعلم كيف    أنك  أم ستكون حزننا،    أ�ايوما    أعلموجهي مل  
العمر،   لبقية   ة املنتظرةتلك الفتا  أكنمل    أنين  أمحتافظ،    أوحتب  
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اليت قطعت   سأفعلماذا   الوعود  م على أعليها    أأبكي  ؟بتلك 
ك  نيف حيايت وأب  الوحيدة  احلقيقة   ظننتك  ؟به  أ�حايل الذي  

  طفلة لست خياال وال هاجسا لشيٍء ما، كنت حلما وكنت  
جنمة   صغرية خطفته  حلمي  ابل  وما  واستقرت   حتلم  وذهبت 

دريب   أ�رالذي    بضوئها  أو هبا    أشعر  أعدمل    وانطفأتابلسماء  
كسرت    أنك  أمحليايت،    أابيل  أعدومل    انطفأتمن    أين  أميوما،  

تفاصيل قليب ليسمو ابهتا ال يقوى على النبض حىت، ما   أدق
 .ابل قليب بك 
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 للوهلة، متالكت نفسي  بشيء    أشعرمل    أينٔاجزم    حينها،  أبكيمل  
ينتزع    ، كٔان، وكنت ابلكاد أستطيع وصف هذا الشعوراألوىل

 أتملتلكين    أبكيقلبك ويبقى ينزف دون الشعور بشيء، مل  
للحد   أأتملبقيتين  أ،  مل تبايل هبا    كروحي لكن  أملتينبقدر البكاء،  

 املرة  أ�ا  أقسمصديقايت،    ألعزي  أملعلى وصف    أقدر الذي مل  
مل    األوىل شيء    أقدراليت  استنفذت كل  شيء  فعل  على  هبا 

 األخري.استنفذت نفسي للحد 
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تصلحون هذا اخلراب ما   أنكم يوما    ظننتم وملاذا  
 . لقليب زائدا عبثا إال أنتم
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بفارغ الصرب، لكنك مل أتيت،    دقائقمرور اخلمسة    أنتظركنت    
ٔان القلب   أعلمعلى التوايل، مل أكن    األلفٔاخطٔات حبقي للمرة  

القسوة،    ترعرعتالذي   العام والنصف كان هبذه  داخله طيلة 
 أشأ عمرا كامًال من عمري، مل    أخذتمرت ولكنها    األ�متلك  

يتمسك مبن ال يهواه،    أن لكنه كان صعبا على قليب    الرحيل،
  ملجأً رب السماء    سوىبوجهي، ومل يكن    األبوابغلقت تلك  أ

تلك   فكانت  يل  مفتوحة،    األبوابمتيناً  الدوام  هدرُت  أعلى 
على فقد    األخرية  ابآلونة وشكت  أمن عمري ال حمالة، و   أ�ًما

اجلميل،  الوردي  القلب  صاحبة  بكوين  دوما  اعتززت    نفسي، 
عن تلك   دائما لكين وبفضلك فقدت هذا الشعور، تساءلت  

بريق عيونك   اليت سرقت مين  ؟ ماذا  أمتستحق    أكانتالفتاة 
ٔان التمسك بك مل يعد طوق    أيقنت  اميأما�ارت سبل احلياة  

تشبث ابلوعود أجنايت، ٔاصبحت خالية اليدين بفضلك، مل ٔاعد 
 اآلن ،لكين    األخرية  ابآلونة وبك ايضا، كنت اتناساك    الكاذبة 

السهل لكين   ابألمرليس    أنه  أعلموجعي،    أواجهناسى بل  أتال  
 . أحاول
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مل يغادرين منذ تسعون   السؤال كثريا، وذاك    األفكارتراودين تلك  
من   طفلة  على  قاسياً  الطيب  قلبك  جعل  الذي  من  يوماً، 

 ضلعك؟

 . احلياة لعبت دورها معنا أ�ا أم أستحق أكنت
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الكتابة   بعدم  اليوم  ذاك  نفسي  لكن   وإليكعاهدت  حتديدا 
لوجودك كما   اشتاقت  فجرا أي  أ�مي حرويف  اخلامسة  ضا، 
ك اشتقت لتلك الساعات من تساءلت عنك ٔاين ٔانت وما حال

، تلك الصباحات اليت بقيت  وإليكبك    متتلئيومي اليت كانت  
ٕاىل هاتفي لعلك عدت تلك احملادثة اليت مل تفارق    أنظرفيها  

يوميا حملاولة النوم، كل   إليهستمع  أعيين، وذاك التسجيل الذي  
تلك احملاوالت ابءت ابلفشل، تلك الصباحات اليت مل تعد فيها 

الذي  ذهبت   ابلصباح  ليس  وكذلك أحفصباحي  عليه  سد 
 مسائي. 
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، ثواينيف    جتلو يوما    وأربعونمل تكن حملة بل كانت عمراً، مخس  
حسست هبا بكامل جسدي ذاك اخلوف  أرعشة القلب تلك  

 .كان مثنه عيناك
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ما منلك، كٔان تسلب    أغلىلكنها احلياة � عزيزي، ستسلب منا  
 رواحاً على قيد احلياة، كما فعلت يب متاماً، ها ٔا� اصارع يومي أ

عالقة يف منتصف كل شيء لكين    أبقىبشىت الطرق لكي ال   
 .مساًءا لكل شيء أعود
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نفسي أنك   إقناع  أحاولالثانية منتصف الليل كنت  
 . على حق لكنين فشلت
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ها   للسادسة  مل    أحاول  أ�نعود  لكين  جمدًدا  النوم 
 . لك بصورةستعن بذاك التسجيل وال أ
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أعد   شيٍء  بكاءً شتكيك  أ مل  وكل  ذهبت  قد  ها   ،
ذهب معك ال احلنني ابٍق وال تلك الذكر�ت وال 

 . ليايل الشتاء نزعتك مين متاًما
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  أنكعيين لكي ال أراك جمددا لكن سبحان    أغلقت
 .على االستيقاظ منه أقوىجتليت يل حبلٍم مل  
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هذا الفجر الثاين على اعتقادي أبنك موجود لكنك  
 . ابلفعل ذهبت
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  أو كان لُيسمع    الغرفة نني املتهافت يف زقاق  ٔان ذاك األ  أظنال  
العيون   الذي كاد    الغارقة تلك  الصوت  ذاك  لُرتى    أن جبوفها 

اليت تصيب اجلسد حني   الرعشة خيتفي من شده الشهيق تلك  
لتميت كان   امسه كانت  تدفق   أنامسه من    إبمكانمساع  مينع 

بذلك مل أكن ٔاعي معىن    ألمسحمل أكن    الدم وبذلك مفارقة احلياة
عشر من عمري    التاسعة   جتاوزتن قد  أككلمه املوت حينها مل  

مل تكن تعي    طفلة حني دق ذلك اخلرب مسامعي كنت ال زلت  
حينما    الغرابة معىن الفقد ٔاو مفارقة الروح للجسد فاملوت شديد  

 . عليها يف ودائع الرمحن نتكئ رواحاً ال زلنا أخيطف 

 ايل روح خايل رمحه هللا ( عايد )
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يبكي ليال،   من منا ال  عماقنا،أٔان لليل صداه القوي يف    أيقنت
جامع لكل شيء،    يستجمع كافة مشاعره ليال، فالليلمن منا ال  

ي اختفى من ترى فتاة تبكي يف منتصف الليل على والدها الذ 
  إبمكا�ا على مللمة شتاهتا يف حضنه، مل يعد  دنياها ومل تعد قادرة  

قادر على مسح   أحدٔان ال    أيقنت   أل�ا ن تبكي على كتفه  أ
  كاهله   احلياةثقلت  الدموع سواه لكنه رحل، جتد رجال أتلك  

ايل ليله ليبكي فمن قال    فلجأ فلم يعد قادرا على فعل شيء  
يعيد  والليل  نبكي  (ذكر)، مجيعنا  فهو  يبكون  ال  الرجال  أبن 

عليه    نتكئمل جند كتفا    ألنناللبكاء    نلجأ  أبوجاعهاالذكر�ت  
رقيقات والدموع   آدما من ضلع  نن خلقفال أبس ابلبكاء فنح

 .تالزمنا
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  وأخذت ابالتكاء على كتف، لكنها انتهت    أحيا�تنتهي احلرب  
حريب انتهت لكنها ال    تند عليه،أسما كنت    أخذتكتفا مين،  

تهت نا  أطرايف؟اتت  أمداخلي هذه احلرب اليت    مشتعلة زالت  
موت    اآلنعلنت  أ  ت جزءا ينبض لوحده يف هذا الطريق،أبقو 
تلك الكلمات   اآلنعضو من كان يتغذى دما منه مات    خرأ

ال سالما على حرب  ،  تفاصيله  ابتوأذمل متته فقط بل حرقته  
هقت روحاً على قيد احلياة وال سالماً على جندي حرٍب  حٍب أز 

 . تعمد قتل هذه الروح
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، كان البشاعة ال ينتهي كل شيء هبذا القدر من    أن  أمتىنكنت  
  أن وددت لو    من عنان السماء،  ألبعدحيملك    أنمبقدور قليب  

وحاولت   اًبكيت كثري   ،ًحتديدا  أنتوجع قليب مل يكن منك  
نصاعت جملراها املعتاد  وا   أبتلكن دموعي    أفعلمل    أينمن قال  

سوادا  الليلة فهذه    ،الليلة هذه   يعلمه  حتمل  ال  رّب  سوى  ً 
  أخذتينتهي    أن ، انتهيت كما كل شيء مجيل مقدوره  السماء

ليس بيدها سوى   ًرهقت روحاوأتفاصيل قليب معك وذهبت  
 ن يهون على قلبها . تدعي هللا سرًا أ أن
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بقيت   اللذين غادرو  بقيتم على  آاثفكل   هيئةرهم يف عيوننا، 
ذاكرة لعينة حاولت التخلص منها   ، وعلى ٓااثردموٍع نبكيها ليالً 

مرارًا لكين فشلت ، ذكر�ٌت تسحبين للخلف وحنني يستوطن 
أبين قادرة  أظنالواحدة منتصف الليل � عزيزي ال    أ�ا  أجزائي

 على االستمرار.
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حتًما سنلتقي يف ممرات طرق كنا قد مشينا فيها، سنلتقي ... 
غري معروفني، على    بطالأليف رواية    ،يف ساحات الوطن سنلتقي 

  أغنية عتبة ذاكريت ويف حلم مجيل سنلتقي رمبا يف كلمات 

 حتًما سنلتقي. أننا أعرفهورمبا يف خيايل الباهت ما 
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ٔاحد سواك أب يعلم  ليلة من  مل  ففي  الوداع  نتقن  نك ذاهب مل 
ما    أكتوبرليايل   السماء  عنان  لتعانق  روحك    أصعب غادرت 
 .ستصبح ذكرى أنك ومن منا اعتقد يوما  األمسية تلك 
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  أذكر تلك الفكرة مراراً وتكراراً    ؟ تراودينيشعر بذلك  أنهٔايعقل  
أ  أخربتينن والديت  أ   أولئك   ن املوتى يشعرون خاصة ذات يوم 

لكن ما ابل الطرقات   دائما ز�رتك    أحاولالقريبون من الروح  
  ً  يوما نيست أمتمتما ابل الشتاء يبعدين عن فعلها يف هذا اليوم  

 أحببتهعن قسوة الربد عن اشتداد الر�ح ولكن هذا ما    أعتذر
لطاملا وددت لو ٔان قطرات املطر الغزيرة تداعب تلك اخلطوط  

ما كانت ختطه   أفكرما زلت  ف  ،  البياض  غللهاتيالسوداء اليت  
تذكر ٓاخر حديث بقطرات املطر أ  امتلئين على شباك  تلك اليد

ٔابداظن  وآخر مل حيدث  ليته  و�  عن    اعتذر  ًرة كم كان صعبا 
   .أبداقصده أعن ما فعلت فلم  اعتذر دموعي 

 . لريمحك هللا
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تقدر   فقد   اآلنلن  مالحمي  على  العثور  وال  متييز صويت  على 
تالشى وجهي القدمي بريق عيوين زال وامحرار وجنيت عبثًا مل يعد  
موجودا لن تستطيع تذكر لوين املفضل حىت ساعات نومي بل  
ادق تفاصيلي مزاجي املتقلب يف حيب وكرهي لك وحىت عدم 

 اخلي تزهر د  نوفمربتفاصيل    أنرغبيت ابلكالم شهر ميالدي مع  
 اخربك � عزيزي أبن وخارجي مع ذلك اضن أبنك نسيت أمل

 ى.أتيت دورها يوما وها قد الذاكرة اللعينة سيأ تلك
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شيٍء  فٔانت كما كل  رحلت  ٔانك  يوجعين  مل  فجرًا...  الرابعة 
مصريه   خاصرة   أنمجيل  عالًقا يف  بقي  ما  ويذهب،  يتالشى 

ذاك احلنني وتلك الذكر�ت وذاك الصوت الذي مل يغب    أ�مي
عن مسمعي حلظًة واحدة وذاك املبسم الذي جتلى حبلمي مرارًا 
اخربتك مسبًقا رحيلك مل يوجعين بل مقتطفات احلياة اليت بقيت  

رارًا م  أخربتككامًال    معي هي اليت انتقصت من عمري ُعمراً  
تفاصيلك عروق يديك وابتسامة ثغرك لكن   أحبوتكرارًا اين  

 . بذلك هجري أقصدمل 
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به   ما ضجت  تفهمون  تفهمون    األعماق،لكنكم ال    نغزة ال 
على  الصغريةالقلب تلك ماذا تعين، ال تفهمون تلك القطرات 

اجلفون ماذا تعين، ال تفهمون كم نعاين وكم حنتاج لتلك    أطراف
قليال عن ضوجان العقل   لنهدأ  األكتافتربت على    اليد اليت

ما   أقصىصوتكم بيننا مل نطلب الكثري    إيلوالقلب، كم احتجنا  
الكثري   تفعلواكذلك ومل    تكونواليتكم مل    طلبناه كلمة ختفف أال

 ابلدموع.  أعيننا  لتحزنوا
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 أعود فعلياً، متنيت لو اين لن    املرةمل ننتهي هذه    أننا متنيت لو  
لو   متنيت  ليلي وحيده،  عاملي    أينلتخبطات   أبكمله خسرت 

  سأبكي   أينوددت لو    ؟ ال  وأنتخسر عاملي  أ   أن ما معناه    أتعلم
اال�م ال عليك،   مر  البكاء على    أنهعتقد  تأعلى  السهل  من 

هاتفه أٔان ال ٔاجد من    ؟ال نبقى سو�  أنما معناه    أتعلمحبك،  
يف مفرتق ساعات    عنه يومياً   أحبثفجرا، ومن    اخلامسة   الساعة 
لست مستمع جيد    أبنكقاين  إتمع    يأمور   أبتفه  ألخربهيومي  

  ؟فقدك  يؤملينكم    أتعلملكين مل ٔاجد مالذا سواك ليستمع يل،  
كل هذا ففي   أحتمل  أنبعدك وعدم وجودك، ليس من السهل  

  أيعز ق وتفقد  مل تشتاأالنهاية لست سوى قطرات دم انسان،  
ختلصت من تلك    أنك  أم  ؟تراجع ذاكرتك يب  ؟ أملعدي عليك بُ 
هنت على    أبيندراكي  إ روحي حني    تؤملينومين ٔايضاً،    الذاكرة

 . تفاصيلي أبدقكنته روحي بل جعلته يتوغل أسمن 
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وجعتين هلذا  ا؟ وملاذا  ا كل هذا ؟ ملاذا ا�  سألت نفسي مرارًا ملاذ
جابة  هذه األسئلة ويف ذاك اليوم إ  أعلموكنت دائما ال    احلد ؟

حماولة  العادة  غري  على  طوال  ساعاٍت  التفكري  فرتة   ً استمرت 
الثانية   اآلنالساعة    ،   األسئلة حقيقة لتلك     إجاابتالعثور على  

داعب تفاصيل السماء وتلك النجوم اليت  أ  أ�منتصف الليل ها  
مراراً  تلك   وأن  أحلم  أنيننفسي    ناعإقحماولة    وتكراراً   عددهتا 

األ  األسئلة  من  هلا  وجود  الباردصال  اهلواء  نفحات  اليت ل  ة 
توقف عن عد النجوم والعودة  المست وجهي بلطٍف جعلتين أ

التفكري   لتخربين    إحدىقفتين  أو ،  لدوامة  حينها   أنالصور 
احلقيقة ابءت ابلفشل سأغلق عيناي     اآلنحماواليت يف معرفة 

 أخرى.غدا لنوبة تفكٍري  ألعود
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أو  وإليك  ومنك  معك  للتحدث  الكافية  الطاقة  لدي  تعد  مل 
أال زالت تعنيك أال زالت حتتل مرتبيت أكنت عاديه   عنك حىت،

هذه الدرجة حىت أبقى عالقة ابملنتصف هكذا؟  ملاذا أ�    إىل
شرفيت   أبواب  على  وحيدة  أجلس  ٔالكي  أوجعتين   أنتظرملاذا 

تعرف    أنجنوم السماء اليت كادت لوهلة    ؤاحصي  ؟هطول املطر
ال ليتين استطعت  وامسك أ  كان الليل معقودا بنجمة   ،أكونمن  

الشياء مثلما فعلت  ليتين غادرت ا  أال،  أستطعالنسيان لكين مل  
الروح هيًنا وهو عند هللا عظيم مل    أنسب  أحت  أنت   أعد كسر 

 ودائع بت يف    أنت  ،شيئا  أريد  أعدهلل مل    إالبثي وحزين    أشكو
 . ال يبقى لنا لقاء عند هللا  عفوت لكي  ينأريب لكن ليشهد ريب  
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أكتب لك ألنه مل تعد لدينا الفرصة لالجتماع    إ�ا الرابعة فجراً
أستطيع   لن  أخرى وألين  عإمرة    أ�م ا حصل خالل  مخبارك 

ولن   حاولت  أمترحيلك  الذي  اخلراب  حجم  وصف  من  كن 
 إليكيتحدث  أنترميمه بعد ذهابك ، ولن يكون مبقدور قليب 

حزين وفرحي يف نفس   عن مدى   ألخربك  إليك  أكتب  اآلنبعد  
 .الساعة الرابعة فقط أل�ا  إليككتب الوقت ورمبا أ 
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بل أستحضر حواسي    وعود الثبات اليت كنت أصغي إليها جيداً 
نين سأمضي وحيدة ، كنت رغم ثباهتا أ  مجيعها هلا كنت أعلم

صغاء ، تلك واصلت اإل  أنين  إالأعلم حبتمية نقض هذه الوعود  
تركت    األ�ماحلواس اليت استعنت هبا يوما تركتها حبوادث تلك  

تمع جيدا ولعل تلك احلواس أسذاكريت وواصلت املشي لعلي  مل  
، كنت   نفعا  مل جتدي  استحضرهتا  من   أنين  أعلماليت  وحدي 

  ومن ستحلم من جديد لوحدها ، ،    األسئلة ستجيب عن تلك  
 .تلك الوعود كاذبة  أنمن فرط تعلقي  أعلموكنت 
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ي شيء مثريًا للدهشة لتتحدث  ال متلك أ  أنك  كنت أعلم دائماً 
لكنك محلتين معك بكلماتك وصوتك وعروق يديك   ،به معي

  وأن عاديتك تدهشين    أنمن حدود السماء كنت تعلم    أبعد  إىل
اعاين مما  انتشايل  على  قادر  عيونك  حفظي  أممل    ،بريق  انع 

 أكن، ومل  ٔايًضا منحنيات ثغرك   ألحفظلساعات نومك كنت  
  ألرغب مساع تفاصيل يومك ببساطتها وصعوبتها كنت    ألمانع

عن كل شيء وبال شيء كنت    دائمابك صامتا رغم ثرثرتك  
 أنت. بك كما   ألرغب
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إال  القلب،  ستثنائيونإ أ  وما كنت  مجيع شخصا  من  ستثنيك 
الصديق   كنت  والنجوم، مفردايت،  السماء  كنت  القريب، 

اليت يسعى األطفال إىل حتقيقها،  الطفولة  أشبهك إىل أحالم 
حكه، كنت املالذ العظيم وكنت امللجأ الوحيد، كنت القلب بض

نك استثنائي ومن حيمل يف كنت اجلوارح املستمعة، امل أقل أب
من خبث احلياه  كنت توهج    قلبه تلك اخلواص، ال زال بريئاً 

البحر، كنت تفاصيل أ�مي وحلظات فرحي    زرقة كنت  الشمس و 
 .كنت وال زلت كما عهدك قليب
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املاضي   العام  من  اليوم  هذا  مصريية كان  الساعة  هذه  كانت 
من  أحببته  الذي  الوقت  وبنفس  اليوم  ُحرقت  ذكر�ت  حيمل 

ين أفرغت ، أحسست أن أوصال قليب تقطعت وأالعام املاضي
صدري مفرغا من أحشائه متنيت   من خيوط (النياط )أصبح  متاماً 
كان ،نين لست جبوار أحد اآلن متنيت الصراخ أبعلى صويت  لو أ

ابقي   يناجي  تستج  أضلعيقليب  استمرت لعلها  لكنها  يب 
ليهدأ ولو قليال لرت اً ابلرفض متنيت يد عجزت   ،بت على قليب 

ابلساعات   التنفس  يف    أينحىت    األوىلعن  اهلواء  عن  ختليت 
ذهين    ابدئ َذهب يب  ما كنت    ألبعداالمر  توقف   أتوقعمن 

لوهلة  اجزائي  وابقي  قليب  بني  املمتد  الدم    أعرتف امل    ، تدفق 
بدأت    نإخيوط قليب تقطعت استجمعت نفسي ما    أنابلسابق  
جزائي مع فقداين لبعض خيوطه لكنه  أعاد الدم ليغذي    ابلكتابة 

ت هواٍء قليلة ايل جهازي التنفسي  أُدخل ُجرعا  أصبحت عاد  
ستوعب ما حصل قبل  ألعلي بدأت    احلياة،  إىلوُعدت تدرجييا  
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ملاذا هذا التوقيت حتديدا لكنه   أعلمجمددا ال    الرابعة ا  إ�،  قليل
 . شهد على الكثري
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ِمرارًا يف   هل الوقت كفيٌل لعالج كل شيء ؟ َدار هذا السٔوال
ذهين وتكرر يف أالونة االخرية ، ولعلي حصلُت على إالجابة،   
يف احلقيقة كان الوقت حيتاُج وقتاً ٕاضافًيا ال أكثر ، محلتين هذه 
االجابة بني أحضا�ا ، وكم من آه جالت داخل عقلي لتخربين  
سوى   لُه  دواء  ال  عالجي  وأبن  واضًحا  ابت  شيٍء  أبن كُل 

وعقا  ما كانت  الوقت،  يومًيا  ٔاشاهدها  اليت كنت  الساعة  رب 
بني عقلي ؤاشالء قليب   ئمسوى ساعاٍت منتظرة حلل الصراع الدا 

املتناثرة بني ٔاضلعي  ، مل ٔاعد ٔاحتاج لتلك اليد اليت لطاملا ٔاردهتا 
ٔان حتمل شتات قليب ، ها قد حل وقيت كل شيء وِبُت ال ٔانتظُر  

 . أحًدا
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على من ُل هللا تلئرسا  ك اليت محلتنا من ٔادىن بقاع أالرض ِالٔ
أَن   (َوَعَسٰى  آالية  هذه  ردد  أُ ما كنت  فدأمياً  السماء،  حدود 

َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ   ًئاا َوُهَو َخْريٌ لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن حتُِبُّوا َشيْـ ئً َتْكَرُهوا َشيْـ 
نُتْم َال تـَْعَلُموَن )   ُ يـَْعَلُم َوأَ على مسامع اجلميع مع ٕاتقاين متاًما  َواهللَّ

ملعناها اال ٔاين غفلت عن تطبيقها لذايت ٔايقنت ٔان رسأيل ريب  
صٍرب  ٕاختبار  سوى  هي  ما  عليه  ٔا�  ملا  منجى  سوى  تكن  مل 
ٔالحصل على ما اريد ، فكن دأميا مع هللا وال تبايل ما دمت  

 حبفظ رّب السموات وأالرض فال عليك من عبث الدنيا 
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وبني قويت وٕاصراري وبني ضعفي وقلة حيليت كنت ٔا�، شعور  
اخلوف متلكين عند مساعي الصوات مدٍن تتحطم بداخلي كنت  
تدرجيًيا ٔاخسر تلك القوة اليت عرفين هبا اجلميع أمل اقل أبنه متلكين 
ومن منا قادر على الفرار منه ، على مدار عاٍم كامل كان اخلوف  

التف قوأمي  اليت  يتصدر  الظروف  وتلك  عقلي  يف  الرٔييسيه  كري 
زعزعت ٕاتزان قلٍب وعقٍل يف ٓاٍن واحد تالشت ، ما كان يتصدر  
قوأميي تالشى ٔاصبحت االن جبالً صامداً ٔااثبر حنو احالم ابتت 

 مستحيله يف خميليت فقط 
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 ستغادر اليوم، فليس منا من يضمن العيش.    ِعش حياتك كٔانك

مرة ٔالول  حتب  احلب كٔانك  قدم  واملزيد  املزيد  ،إفعل  لتبذل 
إبتعد ٔاشد البعد عن    العبادة كٔانك متأكد من حتمية الذهاب
 املعصية اليت لن تٔودي بك اال للهالك.  

 كن قواماً على قلبك إفعل ما تريد حبب كن ٔانت وال تكن هم. 

الكثري   فعل  على  بقدرتك  بذاتك  إالميان   ٔاشد  لديك  ليكن 
واملزيد، ابلرغم من اإلنكسارات ليكن لديك دافع ابلوقوف من 

 جديد.  

تستحق   اثبر أبنك  ٔالمياين  حللمك  لذاتك  ٔالجلك 
           االفضل.

مك هناك  يبقى  ابٔالمس  ما حدث  بيوم  يوٌم  حياتك  ل لعش 
ملزيد فاحلياة رحلة عبور، ال ميكن  بغبار املاضي، فٔانت إبنتظار ا

أن تتوقف ابداً ال بفقدان عزيز، وال خبسارة وظيفه، وال حبرٍب 
ُمتيت، وال بَِتيتِم أطفال فأنتم ما زلتم صغار على التوقف فاحلياة 
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تُعطينا ما نريد لكن بضريبة عالية، كن قو�ً أصنع حلًما تقاتل  
بداية وإنطالق  ألجله، واعلم  أبن اخلسارة ليست سوى نقطة  

حمور اساسي للتفوق والتميز واإلبداع ، وكن مٔومناً أشد األميان 
 بذاتك وبقدرهتا على حتقيق الكثري .
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البداية فما عادت يداَك من  ليتك مل ُمتسك يداّي  
 متون... 
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 } ال عليكم فكلنا جنائز مؤجلة{           

 

 

 

 

 

 



 ة اللعينة لتلك الذاكر 

 71 

 اخلامتة

م عنها يف البداية هواجس الذاكرة  اللعينة اليت حدثتكىل ذاكريت  إ
 من هذه الذاكرة أخربتكم به وجزءٌ  جزءٌ   ،اليت جتلت على الورق

دفني بقي داخلي ستفتش عنه أ�م املستقبل إىل ذاكريت تلك  
قُ  ومضت  فوق كاهلها  قلٍب كامل  أعباء  محلت  ال    دماً اليت 

ولن   عليكم فكلنا حنمل أجزاء هذه الذاكرة اليت ستختفي يوماً 
حِ  منها سوى  هذه  يبقى  مؤجلة يف  جنائز  وكلنا  ورق  على  ٌرب 
 احلياة وسنغادر يوًما. 

 

 

 

 

 


