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مدقمة
يظل اإلنسان يف هذه احلياه كقلم رصاص تربيه العثرات
ليكتب بخط أمجل وهكذا حتي يفني القلم فال يبقي إال مجيل
ماكتب..
نتعايش معها بكل قوتنا حتاول أن تطفي نور األمل يف قلوبنا
حتاول ان ختنقنا بضباب اليأس و حتارصنا برياح احلزن نتعثر
يف درهبا فنسقط فتفرح لسقوطنا وانكسارنا ثم يأيت
األمل بكل قوه يتصدي جلربوهتا
يكافح ظلمها ويوقظنا من سقوطنا
جيفف دموعنا ويضمد جراحنا
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وينري دربنا فنقف بقوه كأننا مل نسقط وحتيا زهور النضال يف
قلوبنا التي رويناها بايامننا وجلدنا
نتجول درهبا بعد كل رصاع كأننا اجناد جمنده اعدت لتصدي
لرباكينها وختمد نرياهنا وكلام حاولت ان تتنتزع منا بسمتنا
نرد عليها بضحكات الصرب واالمل

بقلم أسامء مهام
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كل احلقوق حمفوظة 2021
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الرسالة األوىل بقمل هناء منصور

ربام يمكنني أن أتقمص شعورك يف هذه اللحظة أو ربام
شعورك عامة هذا الوقت..
أنت هترب يا صديقي ،هترب إىل ال يشء ،إىل فراغ بعد أن
عجزت مرة يف حتصيل يشء حتبه ،يشء منك تنتمي إليه ،ربام
كان حبا و ربام كان طموحا أو رغبة متنيتها و مل يتحقق جزء
منها يريض هلفة نفسك إليها..
تسعى دوما إىل ما يأخذك عن الوعي باحلقيقة ،عن التفكري يف
حماولة البداية جمددا خشية أن خترس مرة أخرى ،رغم أن
البداية اجلديدة قد تصل بك ألمجل مما فقدت..
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صديقي أود لو تغتسل ،ليس ُغسل جسد بامء و لكن ُغسل
قلب من أدران أصابت براءته ،أجلمت انطالقه نحو األمل و
السعادة .أود لو تغتسل ُغسل عقل من كل أفكاره القديمة،
من كل أوهامهُ ،غسل ٍ
نفس أرادت أن تولد من جديد...
هل أخربك كيف تشبه بحياتك هذه  ،إنك كمن وضع كل
أالمه يف مركز دائرة و سخر حياته للدوران حوهلا ،صديقي
أنعم بام أتيح لك من حياة ِ ،
أخرج من مضامر األمل و ِ
أنعم بام
يمكنك الوصول إليه و أقله أنك حتمل قلبا سليام مل يؤذي
يوما و إن أصابه األذى..
ارفع برصك عن األرض ،و انظر إىل السامء فهي األمجل و
األكثر رحاب ًة عىل اإلطالق ،تتقلب بني نور و ظلمة لكن
ظالمها مل ُ
خيل يوما من ضياء..
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يا صديقي  ،ثق أن األمل موجود و الدليل األكرب عليه أنه
رغم كل ما فقدت و كل ما أصابك ،فام زلت بقلب كأوراق
الربيع يرى الشمس كل يوم و كأهنا ترشق ألول يوم ،يرى يف
احلب حياة الكون و يف السالم إرشاقته ..صديقي يف قلبك
لؤلؤة ،ال حترمنا روعتها ،ال ترتكها دفينة اليأس و اهلم..
و انزع إىل كل طيب فيك و انرشه ،و ال تنس نفسك فأنت
سيد تستحق كل احرتام القوم..
كن كغصن جديد أعياه أن يقطع من شجرته ،لكن ما إن
ُغرس يف أرض جديدة حتى أنبت و ترعرع و أثمر و أظل ..و
لو ظل يف بؤس فرقته عنها جلف و صار حطبا حيرتق بال
نفع...
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الرد ا أ
لول بقلم سقيان لكرب سي
دعيني أعرتف
بأين إنسان صنع من أمل
خلق يف الظالم
كنت أطاوع الدموع يومها ،ربام أدللها ،كنت بالبكاء أترك
دفء احلزن ينصف أوجاعي.
مل أكن يوما رقيقا ،ولكن الروح صارت مرهفة أكثر مما
جيب...
طوال هذا العمر محلت كل يشء بداخيل ،ويف زمن قصري
رتبت أوراقا كثرية ،أصلحت كثريا مما كُرس ،عاجلت
اعوجاجي ،صاحلت شيطانا كان يسكنني ،صاحلت نفيس
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باختصار شديد ،وكل خيبايت فتتها من زمن بعيد ،وأراها
اآلن حترتق ،لست سوى إنسان عابر يبحث عن ملجأ ...أينام
أسري ال أراين ،ليس  ي موطن يف كل النفوس ،ليس  ي مساحة
تضمني ،حيث أعيش مرتاحا أرمم طريق أحالمي الطويل...
باختصار ،أبحث عن ذلك الطفل الذي كان يلعب ويغني،
جيري وكل حلمه أن يتقن ما حيب ،ويربع يف كل يشء،
ويعيش عىل طبيعته ...كرهت خنق نفيس بالنفوس املريضة،
كرهت عالمات التعجب يف عيون الناظرين من مثالية ال
تنتمي هلذا املكان..
باختصار
أبحث عن روح كرست وسالت وجعا سنينا طويلة ..ألرمم
ما مل أقدر عىل ترميمه سابقا...
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كل ما أرجوه حياة هادئة ،مكان بعيد جدا عن كل هذا
الضجيج..
إما وحيدا أو برفقة من تستطيع العيش يف خالء ،أراه
جنتي ...مكان بال رصاع ،بال أحقاد ،بال زيف ،مكان بسيط
جدا أراه جنتي...
باختصار
تعبت من الرصاع ،وقررت اإلرضاب عنه..
وحان وقت تقاعدي..
لست أهرب ولكني أرتب أوراقي األخرية ،فالوقت مر،
وعندي حلم عظيم أمامي...
رسالة من أحدهم

11

غي
الرد الياني بقلم بورا يم
كدت أتضور يأس ًا ،لوالك يا رفيق العمر ،األزمة طوقتني
بكالليب اإلحباط واجلزع ،بينام إنتشلتني رسالتك من
غياهب التيه والضالل وأتت يب عىل سفح األمل ،ال أدري إن
مل تكن يف حيايت ربام كنت سأغدوا غريق ًا وأنا الزلت عىل
رب ،أتعلم ماذا فعلت يب كلامتك ،كانت أشد رضاوة من قوة
ال ّ
سحب األمواج العاتية التي كادت تبتلعني يف دوامة الضياع،
كلامتك بمثابة كف لذراع إمتد وشق تلك احللقة املُفرغة
ليجذبني إىل حرضة احلياة ،كنت مغيب ياصديقي بفعل
كُربتي وكنت أنت سبب ًا يف حل ُعقديتِ ،عدين أن تظل هكذا
كاملصباح الذي أنار عتمتيِ ،عدين أن تظل اليد اخلفية التي
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تربت عىل كتف كل مكلومِ ،عدين أن تظل عنوان الوفاء إىل
أن نبلغ بأرواحنا عنان السامء.
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ل
ح
الرد اليالث بقلم اسراء ح سين غبد ا مبد
ال حتتاج أن ُأخربك يا صديقي َّ
حترم يف
أن البسمة كانت ُ
عقيديت وكانت أسناين عورة ،وكانت احلياة يف مذهبي معصية
و ظلم النفس ُسنَّة ..ولكن أتدري ملاذا؟
ألن نفيس كانت قد عافت ما أنزل اهلل عىل األرض من املَ ِّن
والسلوى ،وذلك رغبة يف فاكهة اجلنة..
فلقد نسيت أهنا ليست عىل هذه األرض و لن تكون أبدً ا يف
احلياة الدنياَ ،ف ُص ْم ُت الليل والنهار ومل أقطع الصوم لسنني،
مترا قد نبت يف الفردوس أو لبنا جيري حتت قصور
إذ مل أجد ً
أهل اجلنة.
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رشبت من دمي
لكني بعد حني قد أفسدت الصوم حني
ُ
عطشا ولعنت احلياة جزعا.
وجعلت من اليأس الت
بعد أن انتظرت ما ال يأيت وال ُيؤتَى،
ُ
مهي و َمنا َة مويت .فال سالم به سكنت وال باحلياة
حزين و ُع َّزة َ ِّ
أو املوت قد حظيت ،ومل أكن أعلم أن الشيطان يستهزئ يب
بينام ُي َمنِّيني بوعود ال ُت َعدُّ وال ت َ
ُوَف.
 ....نعم يا صديقي أنا اآلن أهرب ،و لكن ليس إىل ال يشء.
صدقني أنا ال أهرب خوفا و لكني أهرب ذكا ًء.
ال أهرب إىل الفراغ بل أهرب منه.
فأنا اآلن أفر من الوهم إىل احلقيقة ،أفر ألنجو بنفيس ال
ألغرق أكثر يف الضياع.
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فلقد كان ذاك اليشء الذي تصبو نفيس إليه ليس إال رسمة لن
تدب الروح فيها أبدا ،مرسوم عىل سطح ورقة من املستحيل
أن يكون هلا ثالثة أبعاد.
كنت مثل طفلة وقعت يف غرام أمري كرتوين فتولت عن كل
ذي دم وروح ،بينام تنتظر ذلك املرسوم كل ليلة لعله يأيت
ليلبسها احلذاء.
أنا اآلن قد قطعت تلك الرسامت و قاطعت هذه األفالم،
فلقد كربت روحي واستوى عقيل فام عدت سجينة بئر
األحالم.
ال حتزن عيل يا صديقي ،فلم أكن يوما صحيحة العقل
والقلب مثل اآلن.

16

وبعد أن كان سمعي قد تشتت من عزف األنغام ،فلقد تاب
كفي لكيال
أخريا عن لغو الكالم ..وارمتى وجهي يف أحضان ّ
يرى رقص الشياطني من حو ي ،إىل أن ذهب عني أبناء
اخلنّاس.
ال تظن دوراين حول أملي يعني أين قد فقدت القدرة عيل
السري يف خط مستقيم ..ال واهلل أبدً ا ،فأنا ال أطوف حوهلا
عبادة ،بل أطوف من حني آلخر تذكريا لنفيس بحكمة حتريم
مخر األماين ،حتى ال يدعو رأيس ال َغ َ
ول وال ترغب نفيس يف
امليرس جمددا.
ولقد اغتسلت يا صديقي وال أزال أغتسل بينام أرى السامء
التي حتدثني عنها ..أجل أنت حمق ،فلقد تسابقت غيوم وحل
ظالم ومازال يف السامء معلق برصي ،فأنا أعلم أن امللل
للغيوم ُخ ُل ٌق وما للظلمة فتنة عن مجال الصبح تغوي ..وأوقن
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أن البدر سيخرج من ظلمة الرحم وسأعجب من ظني يف
سامء قد ختلو من القمر.
وأعدك أين سأحفظ اللؤلؤة التي تراها يف صدري ،و سأهدهيا
لكل من أحببت و سأكون للمحتاج كزمزم يف شدة احلر..
و لن أدع رقبتي مرة أخرى حتت أسنة وسالسل منفوثة
ال ُع َق ِد ..ومهام اجتمع السحرة واسرتهبوا الناس ،فسأظل أنا
بعد الفتنة عىل عهدي ..فمفضوح ضغف كيدهم و ُم َع َّظ ٌم كيد
النسوة يف كتاب ريب.
لن ألقي فسيلتي أو أسلم خدي لدنيا تلهو بنا كالعرائس،
حتى كلام اطمأننا ُز ِرع اخلوف يف عقولنا و كلام رضينا ثارت
احلاجة يف صدورنا.
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فلن ألبس احلق بالباطل متعللة بأن نفس اإلناء قد حوامها،
فال أرتوي من لبن آسن أو ُم ٍ
هل ُي َق ِّطع األحشاء واألمعاء يف
جويف.
وسأكون من قلة يمكثون يف األرض بعد أن يذهب الرايب يف
الزبد ُجفاء.
ذكرين دوما يا صديقي فإن الذكرى تنفع ،وال تقطع عني
عيل ،وكن دائام العني التي ترى اجلامل رغم
رعايتك وخوفك ّ
العبث والنور من وراء السحب ..وال تُعلمني بالكلامت،
فلقد علمني قلبك بام هو خري منها يا صاحبي.
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الرد الرابع بقلم لطيقة اليواوي
ياصديقي إن احلياة جلد صعبة ،كنت خمدوعة فيها ،سلكت
دروهبا دونام وعي أو إدراك ،فنلت حظي من مطباهتا قاومت
وصارعت العراقيل ورشور املعمرين فيها ،متاهات الزلت
غشيمة يف حتدهيا وفك ألغازها ،ظننت بطيبتي سوف أجازى
مكارمها وأنعم بالواجهة املرشقة منها ،لكن لألسف يا
صديقي كنت غافلة ساذجة.
نعم ياصديقي يمكنك أن تتخيل حجم اخليبات التي واجهت
تفاؤ ي ،وكرست نفيس املفعمة بالثقة ،خذلت من أعز الناس
واألصحاب ،خالين يف حلظة عوز وشدة صارو أعدائي دونام
خطأ مني وال ذنب ،أيمكنك فع ً
ال أن ترى الصورة من
زاويتي؟
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فلتتخيل إذا يا ناصحي بالتفاؤل ،وبالسري قدم ًا كيف إلنسان
أن يعيش بال قلب ،بال إرادة يف إكامل طريقه املظلل ،وال حتى
رغبة يف البقاء..أجربت يوم ًا أن تصدم يف أقرب الناس؟
أكنت يوم ًا بال روح؟ هل صارعت يوم ًا قلبك وعاندت
فكرك ،لدرجة متنيك االنفصال عنهام وعن جسدك ،أن هتيم
روحك بعيدة عن كل هذا؟
لقد وضعت ياصديقي احلياة يف كفة والفناء يف أخرى،
فرجحت نفيس للفناء ،أهذا تشاؤم أم اكتئاب؟ ال أبدا إنه
حقا إلدراك بدونية احلياة ،وبصعوبة البقاء وأنت حتمل
بداخلك كل هذا الوجع واخلراب ،ترفض أن تكون جمرد
فريسة لغربان وذئاب ،ترتبص بأهون األخطاء ،ومالك عزاء
فرفاقك وأعز األصحاب ،هم من نصبوا لك الكامئن وألقوا
بك يف جب وغار..
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كم هو سهل ياصديقي أن تبعث  ي برسالة نصح وإرشاد،
سهل أن تكتب وما أسهل إختيار الكلامت..لكن قلبي قد
فاض وجعا وقسى عليه الزمن وجار.
صحيح يا خماطبي املحرتم! قد كنت فع ً
ال غصنا أخرض
باجلامل خالب ،لكنهم انتزعوين من مكاين إىل ال مكان،
غريوا بظلمهم صفايت بثروا الطيبة من قلبي ،وكرسوا نفيس
كعود يابس جاف ،محلوين مآيس وجراح بكثرهم وتعدادهم
الرأس منهم شاب.
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الرد ا لخام س بقلم سوسن نهائلي
ست
شكرا لك ،وس ُأطرب الروح برسالتك هاته ،فقد َال َم ْ
الوتر احلساس ياصديقي...
َ
عزف كلاميت ،وحل ُن األنفاس التي ُ
تبعث بني كل
اآلن حان
ُ
زفرة وأخرى تنهيدة حارقة بحرارهتا إلتهمت جزءا من تاريخ
حيايت ،وتغريت املقامات ،ال أنكر أنني شخص يعشق احلياة
ويطمح كثريا إىل حتقيق الغايات ،لكن تلك العواصف التي
تسللت بداخيل غريت منحنى و بيانات مستقبيل،
مل يسيطر التشاؤوم عىل كوكبي أبدا ،لكن سفينة أحالمي
وفضاء أمنيايت قد باتت باهتة األلوان ،كلام حاولت ان ُأغ ِّمق
العنوان ،كانت تلك اهلزات االرتدادية تعرقل خطوايت
وثبايت ،وكلام حاولت انقاذ نفيس ،أجد سفينتي قد اخرتقتها
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طلقة ألغرق بعدها نتيجة خطأ ،مل يكن أبدا حمسوب ضمن
خمططايت ،نعم يا صديقي سرتاين شخص كئيب جدا أحيانا،
لكني أمحل مرآة يف ذايت تعكس التفاؤل ،و تنتظر لقاء يوم
جديد تنمو فيه براعم جمهودايت وتُزهر بعدها الروح ل ُتن َِّور
تلك الكهوف املظلمة يف جتويفايت.
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الرسالة الثانية بقمل سوسن

متنيت أن أبوح لك ،بام ُي َق ِّيد أنفايس و ُيعرقل تر ُددايت،
لطاملا ُ
يزورين يف كل الليا ي يعانق أفكاري ،وجيعلني بعدها أتوه بني
أسئلة جد صعبة ،أو ربام أراها من زاوية إعتقادي هكذا ،وإن
حاولت البحث عن حل ،أجده طويل كأنني داخل عامل
ُ
ظننت أين وصلت إىل حل تلك املتتالية من
الرياضيات ،وكلام
ُ
استعملت املربهنة العكسية.
األسئلة ،أجدُ ين قد
ُ
أتُرى الذي أسعى إليه صعب املنال؟ أم أنه فعال مثل املعادلة
التي الحل هلا؟
هل أنا قادر عىل املواجهة والتحدي ثم الوصول؟
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أم أنني فعال شخص عاجز وال فائدة ملا أقوم به كام يقولون؟
أنا ُأنتقد بشدة ياصديقي وكلها تنعكس سلبا باجتاهي ،تدمرين
تلك العبارات ،وتأكل من عزيمتي وطموحايت.
هل أنا حقا إنسان فاشل يف هاته احلياة؟
دائرة الظالم واليأس بدأت تكتمل ،مل يبقى الكثري لتحرصين
داخلها كسجني ،وأبقى أدور يف حلقة ُمفرغة حيث السبيل
للخالص بعدها.
يأرسين داخل
صديقي أنا أستنجد بك ،قد ُب ُ
حت لك بام ُ
دوامة من رصاعات نفسية وتيارات ،كلها تقودين نحو
اإلنغالق واالنعزال عن العامل ك ِّله ،واملُكوث وحيدا بعيدا
حيث الضجيج ألولئك املحبطني
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صديقي أنت دائام كنت ناصحي ،وهاته مرة أريدك فعال أن
ترد برسعة عىل رسالتي.

27

الرد ا أ
لول بقلم سقيان لكرب سي
صديقي
أنت باختصار تصنع هالة سوداء يف خيالك ،تبني قيودا من
عدم ،باختصار تستوطن ومها كبريا.
أنت تكذب يا صديقي ،مل تعش حالة اليأس ،مل تر الظالم إال
يف قصص عابرة هنا وهناك ،أنت ال تعرف معنى أن تكون
وحيدا ،مهمشا ،أن تكون بال يشء ،ال تعرف كيف ينعدم
األمل وتقفل األبواب وما من سبيل ،ال تعرف معنى أن
جتاهد بكل قوتك ،وال جتد قوة...
أنت يا صديقي تنافق أوهامك ،خترس كل يشء ،بأفعالك...
تدفع كل يشء للهاوية ،وتلوم اجلميع...
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أنت يا صديقي تريد شيئا ال تعرفه ،ترسم عىل هامش احلياة
جنة لترتكها خترب ،وتأيت ملسودة األفكار الباهتة ختططها من
جديد ،ترسم شيئا بال معنى ...وتدعي أنك وحيد مشتت
ليس لديك سبيل ...واجلنة عىل بعد حرف منك..
أنت تريد شيئا غري موجود يف البرش
ترتك املعنى ومتيش وراء الصور املشعة ،تكذب حني تدعي
أنك وحيد ،حني تدعي أنك ال تريد وأنك زاهد يف كل
يشء ...تكذب حني تبحث عن مصالح سخيفة...
أنت تطرد كل يشء مجيل ،تسجن القلب يف أرضه ،وترتك
عقلك الطفو ي يتالعب به ...تظن احلياة صورة ترى بزاوية
واحدة...
صديقي
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اعلم أن احلياة جوهرة نراها بعدة زوايا ،واحلكم ال يكون عىل
زاوية واحدة ..إعلم أنك تكرس جسورا يصعب ترميمها،
واعلم يا أعز ما عندي
أن احلياة ال تعطي فرصة ثانية
يقينا ،احلياة ال تعطي فرصة ثانية
ال تالعب احلياة لعبة الرحيل ،ال تالعب احلياة لعبة
اخلسارة..
أنت كمن أطفأ آخر شمعة بني يديه ،ليتحقق أهنا تنري طريقه..
وال يملك كيف يشعلها من جديد...
صديقي استفق قبل فوات األوان
من أحدهم
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الرد الياني سروق الطوئل
ياصديقي العزيز
الجتعل بوصلتك لتقييم نفسك هي كالم الناس  ،فال أحد
يأخذ بيدك لتتجاوز نقاط ضعفك ؛ ال احد سوف يداوي
جرحك بل سيتفننون بالضغط عليه بكل قوهتم
الضعفاء واجلاهلون لدهيم شهوة االنتقاد واالنتقاص من
قدرة االخرين حتى يشعروا بقيمتهم.
فدع كالمهم حتت قدميك لرتتفع وال حتمله عىل عاتقك .
ستنجح يف النهاية ياصديقي طاملا اردت ذلك وحتليت
بالعزيمة واالرصار الذي يدفعك دائام العادة املحاولة بعد
كل فشل "فام النجاح اال عدة حماوالت فاشلة" ال ختشى
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مواقف احلياة بحلوها ومرها فمن دوهنا ستكون عديم اخلربة
.
ستنجح وتقول باعىل صوتك "شكرا لألشواك لقد علمتني
الكثري"
كن ياصديقي مثل طائر العنقاء الذي يبعث من قلب الرماد.
كن بخري ألجلك ؛ واجعل الرضا يستقر يف قلبك  ،التكن
هشا نفسيا  ،التكن كندفة ثلج  ،القوة تنبع من أعامقك
وحدك من ستحول هذه االخفاقات اىل دروس وعرب وتبني
هبا رصح أجمادك .
صديقك املحب .
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الرد اليالث بقلم لطيقة اليواوي
لن أنصحك يا صديقي هذه املرة ،بل سوف أعاتبك عىل
ماتفعله بنفسك ،بسبب منحك الفرص للمؤثرات السلبية
بأن تدمر عزيمتك وحتبطك.
ال يا عزيزي أنت أقوى من كل هذا ،لطاملا كنت أنت القائد
بيننا ،أنت الناصح واملرشد ،أنت من كنت دوما تسمع
شكوانا بصدر رحب ،وال تشتكي كي ال تتعبنا من مشاكلك،
أنت يا صديقي من كنت دوما الداعم األول لكل فرد من
فريقنا ،تشد أزرنا وتساند من هييم إىل السقوط منا ،متد
ذراعك لتنتشل الضعيف بيننا من هاوية اإلحباط ودائرة
احلزن والشعور بالفشل ،دون أن نسمع تذمرك يوم ًا..
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ما بالك ياصديقي اآلن؟ ما هذا اهلوان والضعف الذي
متلكك وال زلت يف أوج عطائك؟
هات يدك ياصديقي واهنض من جديد ،لنستكمل الطريق
الذي بدأناه..
إياك واإلستسالم! إياك والقول أنك فاشل،ألنك صدقا
أقوى شخص قابلته هبذه احلياة ،قوي بطيبتك ،بصدقك،
بقلبك املحب املعطاء ،بروحك الطفولية الربيئة ،وبعزيمتك
الرجولية الصامدة أمام كل العوائق..
كف عن هذا الضعف ،الذي حياول متلكك فإنه جمرد أوهام
ووساويس ال أساس هلا من الصحة..
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إنك لفد وفارس يف جمالك ،أنت داعم و دعامة كل
أصدقائك ،فتشجع واهنض ال تيأس فاحلياة عطاء وقلام نأخذ
منها قدرما نعطي..
ال تستسلم ملحاولة اآلخرين هزيمتك وإحباطك ،فالقوة
احلقيقية ليست يف إكامل الطريق دون سقوط ،بل يف معاودة
النهوض بعد السقوط..
اهنض يا عزيزي وحاول من جديد ،أكمل طريقك فاحلياة
متيض ولن تنتظر هنوضك.
سوف أكون دائ ًام بجانبك كام كنت دوما بجانبي ،فدعنا نتفق
عىل حمو رقم الصفر من حياتنا .صديقتك
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غي
الرد الرابع بقلم بورا يم
مل كل تلك املُ ِ
عضالت ياصديقي ،تريث وإعقد هدنة مع
عقلك املشتت بني كلامت هذا وردود أفعال ذاك ،إمنح ذهنك
اهلدوء والسكينة وال تبا ي لرصاصات السخرية واإلحباط
التي تفتك بعزيمتك ،ال جتعل صخب طاقتهم السلبية يتسلل
من خالل حواسك وعقيدتك ب ُقدرتك ،اليأس لو زحف إىل
خمُيلة خصبة حت ًام سيرتكها صحراء قفراء ،مللم حطامك
ياصديقي واستجمع قواك اخلائرة ،واستعن بورقة بيضاء
ُ
وخط أحالمك الوردية
كقلبك وقلم ذو خط قرمزي اللون،
بأمر من ذاتك دون انصياع ملغرضات بالية ،أنت سيد قرارك،
ال أحد سواكٍ ،
صه إىل صوت مستقل ينادي من أغوار
أعامقك ليقول لك إهنض ،أنت هلا.
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ل
ح
الرد ا لخام س بقلم اسراء ح سين غبد ا مبد
سؤالك ليس صعبا يا صديقي ولك ّن االضطراب واليأس
قادران عىل إخراج األمور يف هيئتها املتوحشة ..فال تكن
فريسة الكلامت والنظرات وال تغذي ضعفك بسمومهم.
 ..أرجوك يا عزيزي! افقد حاسة السمع إذا تكلم املُحبِط
وحاسة الوجع إن يطعنك القاتل ...اقتل من يقتل عزيمتك
أو يذبح أملك وكن أنت املبتدئ ،فال تغزو جهالتهم عقلك
وال جتلد ألسنتهم قلبك.
اقتص من حياتك كل من يشوش الرؤية بينك وبني أعامقك،
وحرم عىل نفسك تفاحة صديق غري مكتمل الصداقة..
احفظ رسك من شياطني تتسلل إىل األرواح كلام استشعرت
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فيها العزم ،وأضئ شمعتك مستعينا بالكتامن مستمسكا
بالبذل ال الكالم.
..ال تكن ذاك الرجل الذي حني يثاقل بخده كل يوم عىل
الوسادة يتذكر أنه سيستيقظ ليعيد نفس التفاصيل ويلتف
حول نفس الدائرة ،فيدوخ رأسه وال يكاد ينطلق لسانه ..ال
تلقي بنفسك يف تلك الدوامة ..ال تكن بال هدف وال تدع
اخلوف من الفشل حيرمك لذة عناق احللم والتعب عىل ما
حتب..
قدرتك أمانة فال تتجاهلها ،وال تستسهل انعدام الشغف وال
تستثقل القيام..
ياعزيزي ال ُختبئ احلجارة عن نفسك خوفا من البناء وال
ختتبئ من نفسك خجال من العثرات ..فمن ذا الذي نجح
قبل أن يتعثر و من ذا الذي وصل دون أن يتسلق؟
38

حي!
 ...فال حتيا ياعزيزي مثل اجلامد وال تتجمد بينام أنت ّ
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الرسالة الثالثة بقمل لطيفة النواوي

رسالة إىل صديق..
إن مشاعرنا تقودنا للهالك أحيان ًا ،ال أنكر أنني طاملا تعاملت
بعواطفي يف جل ميادين حيايت ،وكنت أتوفق نوعا ما من
حسم قرارايت جتاه أمور مصريية ،لكن دائ ًام أعاين بعد فوات
األوان من شعور يسء ،إنه احلنني يا صديقي ،لكل ما كان من
عالقة وتعامل بيني وبني األشخاص ،الذين تم قطع عالقتي
هبم سواء لظروف خاصة أو عامة..
واآلن أجدين يا صديقي بغري رغبة مني ،بل مضطر أن أعود
نفيس عىل حتمل هذا الشعور ،املوجع و املهلك جد ًا لكياين..
40

أن أتعود عىل البعد عن أشخاص كانوا باألمس القريب ،أهم
الناس يف حميطي بل حمور حيايت ،وكل معاريف..
إنني يا صديقي اعترص من داخيل أملا وقهرا ،عىل وقت ضاع
مني ومل أستغله كفاية ،يف توطيد العالقات اآليلة اآلن
للسقوط..
أتساءل يف حلظايت هذه؛ هل كان خطئي أن تعاملت بمشاعر
مفرطة؟
هل كوين شخص ًا عاطفي ًا  ،جعل مني لقمة سهلة املضغ ،بني
أنياب ذئاب ال متلك من املشاعر ذرة؟
إين ملحتاج نصحك صديقي ،تعلم جيد ًا أين ال أستوعب حزم
القرارات باملنطق ،بل بالعواطف دوم ًا كنت أساق هلاوية
األزمات..
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لطاملا كنت األقرب إىل فهم طبيعتي من غريك ،هلذا راسلتك
اليوم علني أجد يف جعبتك نصائح ،توجهني وتأخذ يب
لتجاوز هذه املحنة العاطفية.

42

الرد ا أ
لول بقلم سقيان لكرب سي
عزيزيت أنت مالك طاهر
قلب مرصع باحلب واملشاعر
وأنت روح صافية قل مثيلها..
صديقتي الغالية ،أعرف أننا مجيعا أثقلنا قلبك الرقيق
بمشاكلنا ،بوجودنا وقت نحتاجك؛ وقت يكون عندنا فيض
غضب ،حزن أو أي سبب..
نأيت إليك لتمسحي احلزن عنا ،وتطربينا برقتك وقلبك
اجلميل ،ترسمي فينا لوحة اهلدوء بريشتك  ،وتفهمي ما بنا
وتصويب الغضب داخل أنفسنا ،تعطي العذر وتنيس نفسك
دوما ..ونرحل تاركني أمواجا قاسية تغرقك...
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أنا أخجل منك
فأنت دوما معنا ،دوما تلطفني األجواء املشحونة ،ولكننا
ننساك وال نرى غري مصاحلنا..
أعرتف أين واحد من املقرصين ،واحد ممكن جرحوك ،أنا
واحد ممكن أمهلوا وجودك..
صدقي أنك دوما هنا ،دوما يف القلب ساكنة ،أعز إنسانة..
دائام أفكر يف التقصري وأنا أقرص يف حقك ،دوما ألوم نفيس
وقت أراك تنادي ولكني ال أستطيع الرد ...ألين سجني
مشاعري ،وسجني احلب يا عزيزيت حيد صالحيايت كام
تعلمني...
إعلمي أنك الصديقة الوحيدة ،واألخت الوحيدة ،واعلمي
يقينا أنني ال أملك أعذارا ،وإال العتذرت من وقت طويل
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أفكر دوما يف فعلتي ،وليس عندي كالم أصوغه ألعتذر
أجتاهل فتح احلوار ،أهترب من اعتذار ال أعرفه
حتى أين أفكر أنك لو سمعتني أعتذر ستمثيل أين لست ممن
جرحوك ،ألنك رائعة ،دوما رائعة حتى وقت اعتذارنا
أعرف أين كنت سيئا ،ومازلت سيئا
وليس عندي عذر
ألين مازلت سجينا
ألوم نفيس وألوم الدنيا التي جعلت احلياة هكذا ثقيلة..
موسمي ال أحكم مواعيده
جعلت سجني بعيد،
ٌّ
ألوم تلك املشاعر التي تكتم مجالك ،تصب احلزن يف عروق
قلبك
ِ
شيدت حروف اللوم ألجلهم
لست أدري ولكني واحد ممن
45

أختي الغالية
أنا أعتذر
ولو أن اعتذاري ال يساوي أي يشء يف حلظات كهذه
لو عندي نصيحة ،فأنا أنصح نفيس دوما أن أكون بجانبك
أرجوا أن تعريف أنك غالية
ال حتزين فنحن ال نستحق
رسالة من أحدهم
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الرد الياني بقلم بولعراس سارة
أمجل التحيات وأطيب األمنيات من الروح إىل الروح
حبيبة قلبي وتوأم روحي
تلقى حروفك قلبي قبل لساين وقد تأمل الهتزاز مشاعرك،
وشعر بكلامتك الغارقة وسط دموعك وسمع نربة صوتك
احلزينة رغم املسافة التي تفصلنا ،وكيف له أال ينتفض من
مكانه وهو أكثر من يدرك شفافية روحك وصفاء قلبك!.
أعلم جيدا أهنم جعلوك تشعرين بالضيق واحلرسة يا جزءا
مني ،ال تلومي نفسك أبدا عىل طيبتك .أنت فقط وقعت يف
خطأ االختيار وحتملت أعباء غريك ،لقد رسمت البسمة عىل
وجه احلزين وفرحت لفرحة السعيد ،كنت القريبة دائام
وأبدا ،لكن ال ذنب لك يف كل هذا ،إنام ذنب من مل يقدر
47

قيمتك .ففوز النرجسيني يكمن يف زعزعة ثقتك بنفسك
وحتطيم كربيائك وتدمري عزة نفسك ،وقد جتدين نفسك
أحيانا عالقة بني قرارات العقل والقلب لذا فنصيحتي األوىل
واألخرية لك أن تفتحي األبواب أمام عقلك للترصف يف
املواقف العقالنية ،وأن تتحكمي بمشاعرك ،وال حتميل قلبك
ما ال طاقة له به ،وال تسمحي للحاقدين بتخطي حدود قلبك
النقي ،وتذكري أن من مل يتمسك بك يف الظالم ال حاجة له
يف النور ،مقابل ذلك تذكري أن التعاطف مع الغري دليل عىل
كمية اخلري التي بداخلك .عزيزيت فقط ضعي مواقفك يف كفة
ومواقفهم يف الكفة األخرى وستدركني الفرق ،فأنت جوهرة
أصيلة يف زمن غري زمنك .فلتحسني الظن باخلالق ال باخللق،
وتأنقي وتألقي بجامل روحك وال حتزين فاحلزن ال يليق بك،
وعسى اهلل أن يضمد جروحك كام ضمدت جروح غريك.
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دعوايت ترافقك دائام يا رفيقة الدرب.
خملصتك ساريتا.
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الرد اليالث بقلم هدي ابو القاسم
ربك اهلل يا صديقي ،
َج َ َ
اطمئن جئت لك من املستقبل ألشدد أزرك يا عزيزي  ،و
كأنك تصفني ُمجلة و تفصي ً
ال يف عهد ًا ميض بسقطاته وآالمه ،
كونك عاطفي ًا ال ُيعيبك شيئ ًا بل أبرش و استمتع بإنسانيتك ،
ُجل مشكلتك ف اإلفراط عاطفي ًا و عىل مجيع أصعدة حياتك
اإلفراط يعود بالسلب عليك  ،مع الوقت و استمرارية
االستنجاد باملنطق ستعتاد ان تقود مشاعرك بمنطقه خشية
احلنني الزائف.
غمرك بضمة عميقة تربط عىل قلبك املشتاق
احلنني ؛ احلنني َي ُ
بمن ال يستحق
لصحاح َّمن يستحقون االفتقاد  ،عىل النقيض َّ
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؛ فتصيبك نوبات احلنني بطعنات توخز قلبك و تصعد منك
تنهيدة أحرقتك لو كتمتها ف صدرك بقدر خذهلم لك.
ليكن بعلمك أغلب العالقات اإلنسانية الصحية تُبنى عىل
املشاركة الفعالة ِ
لع َّظم و كثرة التفاصيل  ،ملا تتحمل مسؤولية
اهنيار العالقات وحدك  ،سقط منك من ال أساس له  ,السعي
للبناء مشرتك اجلهد و أن مالت كفة السعي اهنار البنيان.
للزيف بريق مؤقت يتبدد باملواقف  ،دع االيام ختربك كلامهتا
فقط كن منصت ًا و راقب األحداث بنظراتك التحليلية  ،لن
تتخيل عن املنطق بعد اليوم.
لذا هون عليك ما ليس لك خسارته مكسب.
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و أخري ًا يا صديقي  ،رحم اهلل كل هني لني ،واعي فطن يعرف
متى يتساهل ،و متي ُيكرش عن أنيابه دفاع ًا عن نفسه ال
معتدي ًا.
أسعد اهلل مساءك باخلري و هدى َرس َيرتك.
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الرد الرابع بقلم الأء غبد ا أ
لة ح سين
اااه يا صديقي مرهف احلس ،مل احلزن؟! ال حتزن فلكل ٍ
داء
َ
دواء ،فأنت مل تُذنب أو ُختطأ فالطيبة ليست ذنب ًا كي تندم عليه
 ،واحلب ليس بمعصية كي تُعاقب عليه أيض ًا.
مل تُذنب حني أحببتهم ومل تُذنب حني رق قلبك هلم ،كام مل
تُذنب أيض ًا حني ُفطرت بفطرتك تلك عن املحبة والعطف
املفرط ،لذا ال تبتئس ،وال تضيع نفسك بني أوراق الندم.
فلتسمع مني يا رفيقي العزيز ،نصائح كالذهب؛
أوهلا :ال تندم عىل حمبتك الزائدة هلم ،وال حتزن ليشء مىض بل
أكمل مسريك بقلب مليئ باألمل ،من تركك سيندم ألنه فرط
بك ومن متسك بك فلتمسك به بقوة وال تفرط به ما حييت.
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ولتعلم بأن كل الطيور عىل أشكاهلا تقع لذا سيأتيك من
يتمسك بك بكل قوته ولن يرتكك ما حييت ،ولتعلم بأن ما
ميض لن يعود ،وال داعي للتفكري فيه كثري ًا.
وتذكر بأنك جربت العاطفة الزائدة يف كل أمورك فتعثرت
وترشخت جدور قلبك وروحك.
لذا ال ترتك عفويتك أو طيبتك املفرطة ،بل تعلم كيف ومتى
وملن ستوجهها وكل بمقدار ،فال تعامل اجلميع بنفس
املعاملة.
ثانيها :ال تندم ما حييت عىل معروف صنعته يف أحدهم وقام
بخذالنك بعدها ،فأنت لن حتاسب عليهم بل ستكافئ من
خالقك ،وكلنا يف النهاية ميتون لذا فلنمت عىل كرم خلقنا.
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ثالثها :من خذلك فلتساحمه ،ومن طعنك فلتحذر منه الناس،
ومن ختىل عنك وقت شدتك فال حتزن عىل تركه لك ألنه ال
يستحق حزنك.
رابعها وأخري ًا  :فلتسعد بعفويتك وزن األمور مستقب ً
ال
بميزان العقل والقلب فال تساند خائن ًا وال تتمسك بكل من
جتده بل أنظر بعقلك قبل قلبك إىل ما يف رسائرهم وبعدها
متسك بمن يتمسك بك وقت ضعفك وقوتك ،وقت حزنك
وفرحك.
اعذرين عىل تكرار بعض اجلمل فالتكرار درس يف التذكري،
وتذكر بأننا سنُحاسب عىل نوايانا قبل أعاملنا فلتحسن نيتك
تطب روحك.
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الرد ا لخام س بقلم هياء منصور
صديقي
إن املشاعر الطيبة ال ُهتلك صاحبها ،و إنام ما ُهيلك هم هؤالء
من يظنون أن الشعور الطيب و حسن الظن منك ُمحق
فيعاملونك عىل هذا ،فريدون معروفك بسوء و طيبتك
باستغالل و ما عليك يا صديقي غري انتقاء من تعاملهم ال
تُغرق نفسك بكثرة املعارف السطحية ،و تع ّلم أن تقول ال بال
قلق إن كنت ال تستطيع أو مشغول ،تعود أن جتعل لنفسك
عليك حق كام لآلخرين عليك حق..
كونك عاطفيا و تتأثر رسيعا بغريك جيعلك تأمل بأملهم ،لكن
تذكر أن يف استامعك هلم خري لك فاملتحدث الصادق قد
يرتاح حني خيرج ما يثقل قلبه ،لكن ال حتمل ما أخرجه من
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قلبه و اكتفي بسؤال اهلل أن يرفع عنه ما أتعبه .كلنا برش و كلنا
ذووا ضعف و يكفي لكل منا محله و أمله  ،فلم ُخيلق إنسان ال
يكابد مع احلياة و إن ادعى غري ذلك...
العالقات احلقيقة الصادقة لن تسقط أبدا ألنك كنت متعب
ال تتحمل جمهود أكثر إلقامتها ،العالقات اجليدة تقيمنا و
تقوينا ،فدع ما يسقط ،يسقط و ال حتزن ..و ال خري يف ود
امرؤ ال يساند ضعفك  ،يريدك محله و ال يتحملك ،يطلب
عىل الدوام و ال يعطي..
صديقي تعود أن تسوس مشاعرك املفرطة و توجهها ملا
يستحق أو من يستحق ..فإهنم سيحسنون تقدير اجلامل الذي
بنفسك الراقية..
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ال تدعي يا صديقي عدم إجادتك الستخدام املنطق  ،فكم
كنت حكيام حني استرشتك يف أمور كثري فال تظلم نفسك يف
تقديرها فييسء اآلخرون تقديرك..
و لتذكر دوما يا صديقي أنك تستحق كل تقدير فاحرص أن
تناله و ال تدع معاملتك تطول مع من ال حيسن تقديرك
دمت بخري
يا خري أصدقائي
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الرسالة الرابعة بقمل آالء عدبالاله سحني

أيا صديقي العزيز
أعجبتني دوم ًا نصائحك وأعجبني واقعها عىل روحي قبل
قلبي ،إين أحب أن أعمل هبا فكلام وقعت يف ضائقة ركضت
فور ًا لسجادة صاليت أشكو بثي وحزين للطيف ثم بعدها
أتوجه إليك لنصحي فيام أفعله..
أريد أال أكون شكاء دوم ًا إليك ولكني أعجز أمام مجيل
نصحك.
فكرت ملي ًا قبل أن أراسلك ولكني وجدتني يف النهاية
أراسلك فمصايب هذه املرة شديد.
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سأروي لك ما يؤرقني لتجد  ي احلل؛ أعاين من التعلق
الشديد باألشخاص ،وأجد صعوبة يف اإلبتعاد عنهم إن
اضطرتني الظروف ،حاولت تكرار ًا من ترك مسافة بيننا كي
ال أتعلق هبم ولكني كل مرة ال ألقي سوى األمل من مرارة
تعلقي ذاك ،ال أقول بأين أتعلق بمحبوبة أو عشيقة بل حتى
األصدقاء أتعلق هبم ،كل من عاملني بطيبة تعلقت به
ومتسكت يف تالبيبه بقوة ،حتى إين أغار عليهم من أحبائهم،
وأبغض كل من يبغضهم أو ييسء إليهم.
ال أعلم أهذا جيد أم يسء ولكني مل أعد أحتمل املزيد فلقد
توالت الطعنات لقلبي من بعض ممن تعلقت هبم ،لقد تأذت
روحي وقلبي حتى جسدي صار جمروح ًا بسبب التعلق هذا،
لذا أرجوك فلتنصح روحي املضطربة تلك فام عادت حتتمل.
صديقك الضعيف.
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الرد ا أ
لول بقلم سقيان لكرب سي
صديقي الغا ي
بينك وبني نفسك قيود من العزلة ،ظالم وسجن بني حروف
الشك يف ذاتك .بينك وبني نفسك مسافة كبرية جتعل الرؤية
غري واضحة..
صديقي أنت ترى صورة لنفسك يف وجود اآلخرين ،ترى
الوحدة بعيدة عنك ،ترى نفسك جمددا كام حتتاج أن تكون..
فقط يف وجود أصدقائك..
إنه حب امتالك أو ارتباط مريض جيعلك حتاوطهم بكل ما
لديك من قيود ،إحساسك برحيلهم ،أو مشاركتهم مع
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اآلخرين ..ووحدتك ..كل تلك األمور جتعل نفسك
غائمة ..جتعلك حتاول حبسهم يف زنزانة اهتاممك...
صديقي الغا ي
إن احلياة مساحة كبرية جدا..
جد نفسك أوال ،جد نفسك التي ضاعت يف يتم املشاعر،
و َل ِّطف مهومها ،داوي جراحها باهتاممك ،بحبك بتقديرك
لذاتك ...وقتها سوف ترى اجلميع يف سلة واحدة ،ترى كل
يشء يقاس بمعايري جديدة ،ليس بمعيار الوحدة واالحتياج
املريض الذي كنت عليه...
جد نفسك يا صديقي
وبعدها كل يشء سيصبح ه ّينا..
رسالة من أحدهم
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الرد الياني بقلم غبد العالي ئلخيان
إىل صديقي القوي
أهيا الصلب ،أهيا القوي  ،إن طريق الصاحلني دوما حمفوفة
باألشواك وأخريه وردا  ،فاصرب و صابر  ،فإن أقرب العباد
إىل اهلل الصابرين القانتني  ،أنسيت قوله تعاىل ( إن اهلل مع
الصابرين) .
إين أعرف أصلك ومعدنك النفيس  ،ال ترىض بظلم وال
تسلب حق غريك  ،فعد أوصافك احلميدة ال يسعها الساعات
وال األيام ،
أما التعلق بالناس سهل أمره  ،وأرى أن بعد النفس عن
اخلالق يقرهبا من العبد  ،ليعلمك اهلل مدى زوال الناس من
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حولك و مدى رمحته  ،فكن أقرب الناس إىل اهلل يغنيك عن
من يكرس قلبك ،وال تنسى أن تبقى كام عهدتك و ألفتك ،
قوي وصامد أمام الصعاب ،وما هذه إال أيام سيزال بأسها
وتعود املياه إىل جمارهيا  ،فاستعن باهلل وتوكل عليه .
من صديقك الناصح دوما
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الرد اليالث بقلم هدي ابو القاسم
رد ًا عىل رسالتك يا عزيزي
يا راقي املشاعر أرأف بذاتك  ،خلوق انت من ِصباك إىل
ِهرمك  ،لذا دائ ًام لك يف قلبي مكانة و لك عندي من الوقت
ما يكفي للرد و املتابعة أيض ًا يا صديقي إال أن تتعاَف بأذن اهلل
.
أعرين انتباهك فضال ألوضح دون اخلوض يف تفاصيل طبية
و األصح أهنا سلوكية عن ُمعضلتك املعروفة ب ( :التعلق
املريض ) .
من األقوال املأثورة { إذا عرف السبب بطل العجب } لذا
دعنا ننبش يف املايض هبدف االستشفاء ال املعاناة ؛
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ربام معامالت غري الئقة بطفولتك و ربام اعتداءات بأنواعها ،
ذاكرتك تسعفك بذكر األحداث لكنك ترفض املواجهة .
لنقف هنا و تنفس الصعداء ملي ًا  ،ال حيلة لنا فيام مايض فقط
تقبل ذلك يا صديقي  ،و ال تدع املستقبل يترسب من بني
أصابعك بمؤثرات املايض .
تدرب عيل تقدير ذاتك أكثر و أكثر و قيمتك احلقيقة تنبع من
داخلك و أثرك يف احلياة ال يف مالك و ال عدد أصدقائك و ال
الرفاهيات اخلادعة .
من يبادل املشاعر حب كان أو صداقة سيظل ؛ بل سيتفنن يف
خلق الفرص  ،هكذا ستتدرب لتعديل سلوكك ما لك و ما
عليك  ،ال تقتص من ذاتك ذنب انت بريء منه  ،إن مل تتقبل
املايض أقله ال تنكره  ،أقر بمروره عليك و تقدم .

66

تعلق بمن يبادلك التَع ُلق ستشعر براحة أود أن أقرأ كيف
ستصفها  ي ل ُت َط ّمئن قلبي عليك و تستعيد عافيتك النفسية و
تقود سلوكك بوعى أكثر .
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الرد الرابع بقلم ورود اليوفلية
صديقتي العزيزة..
ِ
ِ
األحزان سو ًيا  ،إذا
األفراح و
نتشاطر
كاألخوات ،
لطاملا كُنا
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
حزنك معي  ،أنا
مصابك و
شاطرة
بأس يا عزيزيت يف ُم
ال َ
سأكون ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
لك
استغاثتك يب ،
سأكون
دو ًما
بجانبك  ،و عندَ
ِ
ِ
بحانه وتعاىل.
اخلالق ُس
السند بعدَ
ِ
ِ
أحرفك قد المست روحي ،و
مشاعرك قد و صلت  ي ،و
ِ
ح ِ
ثغرك الباسم  ،أوجع قلبي،
زنك الذي اغتال البسم َة من
ُ
أكتب ِ
ُ
بلسام عىل
إليك حرو ًفا من صمي ِم الكَل ِم ،لعلها
ُ
تكون ً
ج ِ
رحك النازف.
ُ
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أتعلمني شي ًئا!! ِ
ِ
كالطفل متا ًما ،بريئ ٌة طاهرة ،نقي ٌة صادقة،
أنت
ِ
ُ ِ
ِ
أمرا
اهلواء العليل،
كنسامت
لطيف ٌة باسمة ،هادئ ٌة
سأقول لك ً
ِ
ها ًما ،ابتعدي عن ك ِ
خلذالن ،فبهذا
ُل ما ُيسبب لك األذى و ا ُ
أوجاعك ،صدقيني سيأيت ِ
ِ
ِ
إليك
تستكني
جراحك ،و
ستطيب
ُ
ُ
مق ال َغرق  ،و يعيدُ ِ
ِ
خرجك من ُع ِ
لك
يو ًما ما أحدهم؛ ل ُي
ُ
ِ
أعتدت عليها ،و سيعيدُ ِ
ِ
روحك اجلميلة ،و
لك
أشيا ًء مجيلة
ُ
ِ
ُ
سريسل
ابتسامتك النقية ،فقط كوين قوي ًة كفاية ،وال ختايف،
ِ
اهلل ِ
َ
لقلبك الذي ك ُِرس .
ربا
لك أحده
ليكون ج ً
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الرد ا لخام س بقلم حيالي اسيا
إىل حبيبتي.
وعدت إليك كام يف االيام اخلوا ي ،اكتب وإحساس مرهق
يراقب خطوايت حرويف وهي تتسابق نحو دروبك املخلصة
لطاملا كنت ربيع حيايت و باقية أنت نسيام يداعب احزاين.
فانت االمجل واالفضل واالروع فال داعي لألسى واحلزن
عىل فراقهم لنواصل احلياة معا انا وانت.
لنواصل ونتواصل بكل حب ولتكن يا عزيزيت ذكرياتك
معهم سبيال لالنتصار ،أنت االقوى فروحك تناضل من بعيد
وصفو احلياة يمتد فلم االنكسار.
صديقتك املحبة.
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الرسالة اخلامسة بقمل بقمل عبيد قرمية

1996/04 /24
إليك وحدك،
يكاد عقرب الدقائق أن يصل حمطته األخرية ليعلن منتصف
الليل ،اعرتاين شوق إليك وأصابني األرق وما رأيت إال أن
أكتب إليك وحدك .لن أسألك عن حالك ،إنني أفضل
فرض كل احتامالت األجوبة املمكنة يف رأيس وتدارسها
فأضعها وأرفعها حتى خييل إ ي أين سألتك وأجبتني وهذا
يرحيني عىل أن أجد منك جوابا مبارشا تداري به ما تشعر.
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عزيزي ،كنت قد قرأت ما وصلني منك آخر مرة ،وما لفت
انتباهي مما كتبت إال مغاالتك هذه املرة يف استعامل عالمات
الرتقيم وأنت ذلك احلر الذي كان يرفض أن تكون الفاصلة
مطبا له والنقطة هنايته .فقبل أن أسألك عن سبب ذلك تركت
لنفيس فسحة التخيل ،ورأيتك ترسل  ي بتلك العالمات
رسالة مشفرة غري التي كتبت ،وأن احلياة نالت منك
فاستسلمت وتأقلمت مع املطب والعقبة وما جاور موانع
التقدم .ورأيتك يف تلك العالمات تبعدين عنك بعدا شديدا،
فام وجدت لنفسك أيرس من عالمات الرتقيم لترشح لعقيل
املتلبد أن ها قد أجريت بيننا الرسميات وفنون اإلتيكيت.
وقد غاضني خيا ي هذا فدمعت عيني ،ثم ما رضيت إال
وأعدت نفس املشهد ألراك تعلم وترقم احرتاما  ي حلثي
املتكرر لك بأن ترأف بقواعد الكلم .وآخر ما رأيت وما
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احتملت كان أنك بدأت تتعلم قواعد اللغة وأن الرغبة
ساورتك لتصري كاتبا.
عزيزي ،اعذرين لعدم موافاتك باجلديد ،فكام تعرف إن
صديقك ال يربح غرفته إال لظرف أو عرض ،أما النافذة التي
كنت أصف لك منها دوما جزءا من لندن احلبيبة فقد تركتها
منذ يومني الرتفاع اإلجيار ،فال تنس البوح بجديدك علك
تفتح  ي نافذة أخرى.
صديقك
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الرد ا أ
لول بقلم سقيان لكرب سي
أسفي الشديد عىل حياة تفقدنا األمل؛ يف حلظات األمل ،ولو
يف نافذة صغرية نفقدها بغري إرادة
صديقي
أمحل إليك أخبارا قليلة هذه املرة ،فقد كانت حرويف قاسية
جدا ،لذغتني بسمها ..لطخت أحالمي ببعض الوجع
تلك احلروف اخلفيفة الظل رسمتها ألحيي ذاكرة ُش ّلت
أوصاهلا ،ولكن رجال يظن نفسه سيد القوم مل تعجبه حرويف
القليلة..
فقرر أن جيعلني عربة كام وصل إ ي من رجاله املخلصني يف
املعايص..
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ساحمت اجلميع وحموت املايض بجملة عابرة ،ألنه اليوم
هارب خارج الوطن ذليل !
ال هيمني اليوم حال الوطن ،فالكالب الضالة ستبقى،
والقطيع ٍ
باق واحلياة ال يشء هبا تغري إال لألسوأ
يف فرتة غيايب كنت معتقال يا صديقي ،كنت أقاسم الوجع
أيامي ،أقاسم الظالم أحالما مل ختفت أبدا
ولكن عنوان احلقيقة خفت ،وحتى أنا بدأت أفقد صوايب..
رسمت األمل يف حرويف .كرست قيود الذل رفعت
طاملا
ُ
آما ي عالية فوق العلم ..ولكني يائس
ال يشء يسري نحو اخلالص ،الكل يسري إىل اهلاوية ،الكل
مهش ومل
أصيب بجنون لست أدري مصدره ،صوت العقل ّ
يعد  ي مكان.
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يف املايض رغم كل الذل وكل الظالم ،كان عندي أمل واليوم
فقدته ،ولست أدري متى يستفيق الناس من غفوهتم
رسالة من أحدهم
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الرد الياني بقلم روضة الدحيل
صديقي العزيز
كم تسعدين خم ّيلتك اخلصبة ،و أنت تفسح هلا املجال لتكون
ويرسين أنّك ما زلت ّ
بحس الفكاهة
السائل و املجيب،
تتحىل ّ
ّ
ّ
الرتقيم ا ّلتي مل مت ّثل
يف أحلك ال ّظروف ،وسأبدأ مع عالمات ّ
بتقّص
قررت تع ّلم رسمها وبدأت ّ
 ي شيئا ها ّما يوما ،ولكنّي ّ
العريب
تفاصيلها ،فالفاصلة صديقي هي معضلة واقعنا
ّ
تع ّلمك انتظار املزيد بذيلها األعواج كميزان عدالة حماكمنا ،و
الصغري كثقب ينفتح عىل هاوية تبتلع ما يف
رأسها األسود ّ
درهبا دون ختمة ،أ ّما النّقطة عزيزي فهي القطرة األوىل يف
ركام تعاستنا ،و رسعان ما تصبح ركاما يدفننا دون حق
انتفاض أو اعرتاض ،وال أظنّك حتتاج للمزيد.
77

صديقي بالنّسبة لنافذتك الفقيدة ال تقلق ،فنوافذنا هنا كثرية،
وهي بال زجاج أو ستائر ،فمن يعيش يف العراء ،يكون رفيقا
ملظاهر ال ّطبيعة يف مجيع الفصول ،فتخ ّيل ما شئت جمانا ،ولن
تدفع فاتورة كهرباء فنور ّ
باملجان،
الشمس و كذا القمر ّ
ونحن ّ
كل يوم يف جديد ،قد تستيقظ فتجد نفسك سعيدا
ملجرد أنّك تتن ّفس ،وتنام نوما عميقا رغم إحساسك بال ّظلم،
ّ
و ال جتد من تشتكي له ،ومع ذلك نامرس حياتنا بشكل
طبيعي ،اكتشفت أ ّننا ال نشبه أبناء األرض ،فنحن نفوقهم
قوة و ما زلنا نحلم بيوم جديد خمتلف ،فكن مثيل.
صربا و ّ
صديقك.

78

الرد اليالث بقلم سوسن نهائلي
أياا صديقي...
ماكنت أبدا صاحب منعراجات يف حرويف ،وال ذا إلتواءات
ُ
يف كلاميت ،وال للساين ُعقدٌ و قيود ،لكن ياصديقي كل تلك
العالمات ماهي إال اختصارا خليبات ،ألوجاع
ِ
والنكسارات ،الفاصلة هي عثرايت حني يسبقني القلم
للبوح ،فأجدين قد تلقيت صفعة تعيد  ي ترتيب حسابايت،
ألعيد الرتقيم من جديد ويف كل خطوة أقف بحذر عند نقطة
النهاية ،أتأمل وأرمي النظر بعيدا ،فهل جتوز املغامرة ألحظى
بمرادي؟ ،وحتظى كلاميت كالذي يتعلم الرماية مرة خيطىء
ومرة يصيب!؟
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أم أراهن عىل التدقيق يف كل مجلة من قاموس كتابايت حتى
تصري كقناص عندما يريد الصيد يصيب؟ ،ال هتتم بالنافذة
ياعزيزي ،ستلجأ إىل مكان تُبحر بكل حرية فيه ،حيث ال
تصدّ جديدك.
أبواب وال نوافذ ُ
إىل أحدهم
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ل
الرد الرابع بورة ضو ح
4/1996/27
إىل صديقي النبيل
تركت يومني كاملني بعد أن قرأت كلامتك لكي نتمهل
ونحتضن الشوق ونتأمل رسائل املرسل من وراء الكلامت،
ألكتب لك ردي وانا مشتاق لك يف كل الثواين اذكرك فكام
تعلم انت ملهمي وعضدي الذي أراهن عليه ،انا بخري وكيل
ابتسامة للحياة ،ال تقلق عيل فكام تعلم طبعي احب اهلدوء
التام وكثرة الظالم ألصل لذلك اهليام ومالزمة نفحات
االيامن الستعيد نفيس وامل شتات نفيس ،أما عن عالمات
الرتقيم فاين تعمدت ذلك لتذكر ان بعد املسافة قد وضع
فاصة بيننا بعد أن كنا نتفس هواء واحدا ويضخ دمنا يف وريد
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واحد ،والنقطة جعلتها هناية لكل تلك األحزان التي مرت
علينا وان نجعلها يف سجالت البطولة والنشامة التي هبا
تغرينا ورصنا عودا واحدا و روحا واحدة يف جسدين
متفرقني ،نقطة بداية جديدة نأخذ بأيدي بعضنا نحو طريق
الثبات وركن الباقيات الصاحلات ومن مجع الزاد والطيبات
من احلسنات ،ال تقاطعني وتقول أنني بعيد فكيف نأخذ
ايدي بعض! بىل يا صاحبي هذا املغزى الذي قصدته لك من
وراء عالمات الرتقيم والرسائل املشفرة لتدرك اننا عىل قلب
واحد بيقني افئدتنا وبصرية قلوبنا حتى حيني اللقاء ونجتمع
من جديد ،فإنام كالمي معك برسمية إنام هو تنبيه لك لكي
ترتك ذلك املزح واللعب ليحني وقت اجلد والعزم فإن أعاملنا
حصائد رغباتنا وثمرة نوايانا ،لتعلم يا عزيزي ان احلياة مهام
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فعلت فلن استسلم الن هذا املصطلح ال قبول له عندنا وال
رشف ،بل أن املطبات والعقبات هي متعة احلياة وزينتها،
اه تذكرت كم كنا نعشق اجللوس عند تلك النافذة ونبرص
حترك أوراق الشجر وهطول املطر فتنشاب حبات الندى عىل
وريقاهتا اخلرضاء فتلهمني واهلمك ونكتب خواطرنا وسط
جو من الضحكات واالبتسامات وبريق عينيك اجلميلة،
وألبرشك اين دفعت إجيار الغرفة ملدة عام كامل  ،واين أسعى
لكي افتح لك أبوابا جديدة فنافذة واحدة ال تليق بمن احب
وحتى لو مل ابح لك بجديدي فإن جديدك عندي دائام،
وال تنس أن نبقى عىل عهدنا تذكرين واذكرك يف تسابيح
الدعاء فنلتقي كل يوم عند ربنا وتذكرنا مالئكة الرمحة
بابتهاهلا
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الرد ا لخام س بقلم حلود غبد الصمد احمد
صديقي القريب البعيد
إليك ُ
َ
خيط قلمي مداد ُه الفريد
ويرتاقص فؤادي ناط ًقا أن ُه سعيد
ُ
سال ٌم عىل َ
قلبك اللطيف
َ
نافذتك يف ٍ
برج منيف
وعىل
أكتب َ
األثر اخلفيف
لك رسالتي هذه ،لع ّلها
ُ
ُ
تغرس َ
أتسألني عن حا ي؟
َ
غريك حالك ،مشتت ،ضائع مرشد ،قلبي مدين ٌة
حا ي من
مهجورة مل يسكنها صديق بعدك.
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إين وجدت يف عزلتي راحة من كل ِ
فعشت
هذه التناقضات،
ُ
األمل واليأس ،الطمأنينة واخلوف ،السعادة واحلزن ،كل هذا
ٍ
جسد واحد ،كل هذا يب!
يف
َ
انتباهك طريقة كتابتي التي مل تعهدها من قبل ،لربام
لفت
لربام َ
ِ
بالغت ً
الكلامت والعالمات ،ال تلومني فقلبي جتتاح ُه
فعال يف
ُ
أحاسيسا متقعرطة غرست جذورها يف روحي ،أ ّما عن
ً
أردت
رغبتي يف الكتابة فلم يأيت هذا الشعور من عبث ،لطاملا
ُ
أكتب َ
لك
أن أكون كات ًبا حتى أويف صداقتنا حقها ،حتى
َ
تبوح بشوقي لك ،ولكن يف ِ
ً
عاجزا
كل مرة أجدُ قلمي
ً
رسائال ُ
أمامك.
أعلم كل
ال داعي ألن أعذرك لعد ِم إخبارك  ي بجديدك ،فأنا ُ
هترب إىل روحك يف
يشء عنك ،وقلبي يفعل ذلك ،وروحي
ُ
ِ
كل مرة تطيحني نوائب هذا الكون ،وتنال مني مآمته.
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يا صديقي إن حرويف مل ولن َ
تصل إال لك ،وثق أن معزيت لك
تظهر يف ٍ
حرب عىل ورق ،إن كنت تبحث عن
أعظم من أن َ
ُ
ٍ
نافذة تبرص احلياة فيها ،فارتع يف قلبي.
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الرسالة السادسة فامطة الزهراء املنصويف

إىل من فرض القدر عىل أن تكون أما  ي. . .
أعتقد أن جتاهيل التصاالتك ورسائلك املتكررة هو ما
تستحقينه كرد كايف لك ،يف رغبتي إلنكار ونسيان كل ما
خيصك
مل أعد تلك الفتاة الصغرية البسيطة التي عرفتها
أنا اآلن سيدة متميزة وزوجة رجل أعامل كبري لنا مكانتنا يف
املجتمع الراقي
ولكي أكون أكثر وضوح معك آلخرة مرة
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ال يرشفني أن يعلم الناس أين ابنتك؛ ابنة امرأة عجوز جاهلة
فقرية ذات منظر مرعب ،مالبس رثة وأسنان متآكلة ورائحة
نتنة وتلتقط النفايات وتتسول.
إين أثور غضبا كلام تذكرت طفولتي البائسة وحرماين من
أبسط األشياء التي متلكها فتيات يف سني.
ملا ترصين عىل ربطي باملايض البائس. . .
ِ
قدمت  ي يف حيايت كلها سوى الذل واخلجل والعار؟
ماذا
مل تفهمي يوما إحسايس وأنا أخيط رقع مالبيس
وأنا أخجل من وجودي وسط الناس
وأنا أغري كل الطرق حتى ال يراك زمالئي معي
كوين متيقنة أن هذا آخر إنذار لك من عدم استعطايف كوين
أخرجتك من حيايت وحموتك من ذاكريت كلها لألبد
88

فأنت ال تستحقني أن تكوين أما من األساس . . .وخاصة  ي
أنا
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الرد ا أ
لول بقلم روضة الدحيل
ابنتي الغالية
املخولة بمحاكمتي عىل واقع أسود مجعنا ،ولن أقول
لست
ّ
لك ّإين كنت أستعذب اجلوع و أنا أراك تلوكني ال ّلقمة و
أرعاك كربعم أمل متركز حوله حلمي ،ألراك تكربين كزهرة
ند ّية تبسق بفروع سامقة كسنديانة تتحدّ ى عواصف الدّ هر،
كنت أشعر بمرارة عجزي عن تقديم ما جيعلك كأقرانك ،و
كظل خملص يف ّ
لكنّي بقيت أرافقك ّ
أهتجد
كل األوقات ،و ّ
ترضع لتنا ي من احلياة ما تستح ّقني من الفرح و
بصالة ّ
األمان.
غاليتي:

90

أ ّمك ليست جاهلة ،فقد منحتها احلياة شهادات رشف عليا
ألهنا مل تقف يوما يف مزاد فتبيع كرامتها ألجل املال ،وفرص
ّ
كثرية لل ّثراء غري املرشوع ركلتها بقدمي احلافية ،فليس ّ
كل
يشء بضاعة هلا ثمن.
ابنتي:
مسوغ لك لتنعتيني
العمر قانون حياة يطال اجلميع ،فال ّ
الزمن خطوطه عىل
بالعجوز ،ذات يوم ستكربين و يرسم ّ
مورثايت شيئا ،ولك ّن
مالحمك ولن يبقى من مجالك ا ّلذي محل ّ
ما سيبقى هو اجلوهر ا ّلذي لكم أخشى أنّه ضاع منك يف زمحة
باملظاهرالزائفة.
الغرور
ّ
ابنتي احلبيبة:
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تريب أوالدها عىل
بارك اهللّ لك بام منحك ،كوين أ ّما ج ّيدة ّ
القيم الفاضلة ،فاملال وسيلة عيش ليس أكثر ،وهو يأيت و
يذهب ،ولك ّن النّبيل ال يقيس اإلنسان بام يف حمفظته ،بل بام يف
قلبه و سلوكه.
حبيبتي:
ّ
سأظل أحلم أن أراك
لن أكذب و أقول ّإين سأنساك ،ولكنّي
يوما تطرقني بايب و تقولني :اشتقت لدفء حضنك أ ّمي مذ
أرسين صقيع عامل زائف.
والدتك املح ّبة
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الرد الياني بقلم لطيقة اليواوي
إىل قطعة من روحي..
بعد التحية والسالم ..
أود أن أعتذر لطفولتك التي شاخت قبل األوان ،وأنا ممسكة
بيدك وأجتول بك بني األزقة ،ساعية من املارة وأصحاب
الدكاكني قوت يومنا ،لنلجأ يف آخر النهار ملأوانا الصفيحي،
الكامن هناك وسط السكن العشوائي ،بني فقراء مساكني
بائسني مثلنا..
قرأت مرسولك ،ولكم تأملت روحي ألمل طفولتك املرشدة يا
بنيتي ،مل يؤملني لومك إياي وجحودك لتضحيايت ،وتعبي
لرتبيتك وتعليمك ،ألراك اليوم وقد حتقق فيك حلمي..
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ها أنت اآلن سيدة جمتمع متعلمة ،وراقية املظهر..لكن ،يا
فلذة كبدي ما أوجعني أكثر ليس كالمك القايس ،بل هو
حقيقتي التي اكتشفتها بني سطورك ،إنني فع ً
ال لست أما
مثالية ،بل ال أستحق حتى أن تناديني مالك مثلك بأمي..
إنه ليحزنني أمر احلزن أن تكون طفولتك موسومة بالعار،
واخلجل بسببي أنا والدتك ،لكم متنيت أن أؤمن لك طفولة
تشتاقينها ،وحتنني للحظاهتا وذكرياهتا ،وأن أكون فخر ًا لك
بني أصدقائك ومعارفك..لكن ما باليد حيلة أنا إمرأة
غشيمة ،أمية تغلبت عيل ظروف احلياة القاسية ،واستسلمت
للذل واهلوان ،ماكان يشغلني حقا هو تأمني الطعام وامللبس
لك ،ومل أراعي أنني كنت أمزق نفسيتك ،وأوشم طفولتك
الربيئة ،بنقط سوداء ظلت تكرب معك ،إىل أن أصبحت هذه
الفجوة اهلائلة بيننا ،أعلم مدى عمقها يف وجدانك وأن أسفي
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وندمي ،وحتى إعتذاري لن يديب هذا احلاجز اجلليدي،
الذي فرض عليك قطيعة أمك..
إعلمي يا طفلتي الصغرية! أين جد مشتاقة ألن أضمك إىل
حضني ،عل هذه النار بقلبي تربد ،وينطفئ احلنني إليك ،فإن
عذابه أمر من قسوتك عيل.
إين أساحمك عىل كل كلمة جارحة سطرهتا  ي ،نعم يا ورديت
اجلميلة ساحمتك ،قبل حتى أن تتفوهي بتلك الكلامت ،وما
عسى أم أن تفعل يف قطعة من فؤادها ،غري السامح والعفو
والدعاء بالرىض؟
كوين سعيدة يف حياتك التي خلت مني!
والدتك.
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يؤسفني آنستي أن أخربك ،أنني كتبت هذه الرسالة عىل لسان
والدتك طرحية الفراش آن ذاك ،بطلب منها..كام يؤسفني
أكثر أن أنعي لك خرب وفاهتا ،بعد ساعات قليلة من إلقاء
كلامهتا عيل كي أدوهنا لك.
تقبيل عزائي.
إمضاء:
مرشفة دار املسنني.
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الرد اليالث بقلم سوسن نهائلي
لطاملا كانت احلياة طريقا معبدا  ي ،ميلء أشواك وعثرات،
كنت أمحلك يف أحشائي ،أجتاهل األمل ألنك األمل الذي ينري
طريقي ،ويمحو كل األوجاع ،و كلام ضاقت يب بؤرة النفس،
أستمد منك اهلواء ،كانت تلك الليلة التي أضاء فيه بكاءك
كهف قلبي ،وسامع صوتك كان أنشودة مليالد جديد  ي ،لقد
تكبدت عناء الشقاء مل أخرته طريقي ،لكنه قدري مسطور منذ
تاريخ وجودي ،أن أكون أما فقرية ال تلبي لك كل
متطلباتك ،ربام مل أستطع سد اِحتياجك املادي ،لكن حاولت
بشتى الطرق أن أقدم لك األمان الروحي ،أن أضحي
بوجودي لتكميل ِ
أنت املسرية ،أن أنطفأ لتُنريي أنت ،أن ُأذ ُبل
لتُزهري أنت ،أن أشيخ لتزدادي شبابا ،حاولت مد حبل
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العمر لك لتكميل طريقك يا اِبنتي ،أتعتقدين أين سأغضب
منك؟ ال يا قطعة من قلبيِ ،
فأنت الروح التي نمت من
روحي.
عشت أكابد العناء،
ربام هي احلياة هكذا ال تنصف اجلميع،
ُ
وكان كل شاغيل أن أوفر لقمة العيش ،كنت أشعر بك أرى
عيناك ترسم طريق احلزن والكآبة ،لكن ماعساين فاعلة ،غري
أين حافظت عىل سمعتي ورشيف ،لتكربي وتفتخري يب،
وتسريي بني الناس دون عار ،ليس الفقر عيبا يا إبنتي ،أتظنني
أن رسالتك هاته قد تثري غضبي؟ ال يا حبيبة القلب ،اآلن قد
ارتوت النفس باإلطمئنان كوين بخري فقط ،وأوصيك يا
ِ
فعلت مع أمك ،فاملال زينة
زهريت ال تتعا ي عن الناس مثلام
احلياة و يزول ،لكن زينة الروح والقلب تتوارث مع الزمن،
كشجرة جذورها باقية ال تندثر ،ساحميني إن جعلتك تشعرين
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ِ
طلبت قلبي،
بكل تلك األحاسيس السلبية ،تأكدي أنك لو
لكنت انتزعته دون تردد وأهديته لك.
من أمك املضحية بزهور شباهبا ألجلك
كوين بخري
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الرد الرابع بقلم فاطمة رئيخة
حيزنني أين ال أستطيع البكاء بمفردي ،وأنني جمبورة عىل
مقاسمة شعوري للعابرين ،ليته كان باستطاعتي قراءة
رسالتك بمفردي
التعليم أساس كل شيئ يف هذا العامل ،لكن يؤسفني ،و
يؤسفني كثريا أين مل أتعلم ،لكني سعيدة جدا سعيدة أنك
عويض ،مازلت أذكر رصختك األوىل
لقد محلتك حتى آخر نقطة عرق عىل جبهتي
محلتك رغام عن كل يشء ،رغام عن جدك اللذي حاول
إرغامي عىل إجهاضك ،كيف بإمكان املرؤ إجهاض حلمه،
إجهاض فرحته الوحيدة
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لكم كان صعبا الوقوف يف وجه إعصار أنا اهلزيلة جدا ،أنا
الورقة الصفراء التي حيملها الريح حيث يشاء
كانت تكرب رغبتي يف تعليمك و اسعادك ،خشيت كل مرة
أنظر يف عينيك الربيئتني أن تقايس ما قاسيته ،فأشتغل أكثر
وأتسول ،أحني رأيس وأمد يدي وأكفكف دمعي وكله هيون
يف سبيلك أنت ،لتصبحي إنسانة كالتي متنيت أن أكوهنا،
إنسانة ال حتني رأسها ،وال تطلب من العابرين قراءة رسالة
إبنتها
كيف هي قلوب األمهات ،أمل تتساء ي وأنت تكتبني  ي هذه
الرسالة
أما تذكرت كم رصخة وجع كتمتها إلال أوقظك  ،أو ليتني
أيقظتك
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لو رأيت احلزن ينشب يف عيناي خلشيت عيل اليوم من
اإلحرتاق
ألست والدتك ،أال يشفع
ال أريد أن أبكي ،البكاء رفاهية ،وأنا ال رفاهية  ي ،حجاب
واحد مهلهل اختفى لونه هو كل ما كنت أملكه...
باملقابل أحببت دوما أن ال أحرش جسمك الغض يف ثوب
قديم وال حذاء مستعمل يبتلع رجلك الرطبة
ومل أهتم حلذائي الذي ما كان جيوز يف حق احلذاء أن يسمى
حذاءا
مل أكن أكثر من أم
األمهات الحيتجن لثوب مجيل ورائحة طيبة حتى يرصن
أمهات
102

كان يكفي عىل األم أن متنح احلب ،مثلام منحته لك دوما
والزلت ،ألن قلوب األمهات مكسورة منذ الوالدة ،لذا مل
ُيكرس قلبي اليوم وال أستطيع التوقف عن حبك
الشابة التي تشاركني الشعور اليوم ،والتي قبلت برحابة كتابة
الرسالة من أجيل ختربك أنك لن تستطيعي أن تكوين أما...
ومل أستطع جمادلتها ،أخشى أن يكون هذا صحيحا
حتتاج األنثى حبا عظيام لتقدر عىل األمومة
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ص
الرد ا لخام س بقلم ئيماء العا مي
( االيقونة املهمشة )
اىل ابنتي ومازلت اقول تلك الكلمة التي حتمل معاين شتى،
فمهام فعلت االبنة بمن صاهنا ومحاها وشد وثاقها فانت ضلع
مني وهل يقوى اجلسد بعضو مفقود.
فعىل الرغم من قساوة الكلامت وثقابة معانيها وحدة تاثريها
العاطفي التي ثقبت جوارحي الضعيفة نظرت اىل رسالتك
املوجهة ملخلوق ضفيف آملتني يف الوهلة االوىل لكنني مالبثت
وراجعت ذكريايت مع طفلتي املدللة وقلت احلمد اللة ابنتي
سعيدة وهذا ماتتمناه االم البنتها السعادة االبدية قبل ان اهني
اذا كنت تنتظرين رد مني وانت التي اكرهتني عىل قوهلا فانا
وعندمارضاقت يب السبل ومل اعد اجد مايسد رمق جوعك يف
104

صغرك قمت بالتربع بكليتي الجد لك مايقويك لتكربي
وتعييش وتنعمي وتعربي اىل الوداع يا نبض قلبي ونعيم
روحي اساحمك مهام مزقت كلامتك روحي يف احلياة وبعد
رحييل .
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