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ومن دون مقدمات ...
ما هي ميزتك في أرضنا !
كل منا مختلف بطريقته فيما يكمن هذا االختالف ؟
نعلم أنكم تدفنون اختالفكم ألنه سبب التنمر و كل كره في وطننا
لكننا قد تبرأنا منكم براءة الذئب من دم يوسف ’نحن نقبل كل
األلوان واألشكال وحتى األديان والمعتقدات فاالختالف ثراء
وغنى ’ أتعلمون شيء نحن االختالف...نعم نحن سواء كان ايجابيا
أو سلبيا .
وكل من في التبانة سواء ذاك القارئ المثقف أو ذاك الشاب
المتعاطي للمحذرات سواء كان ذكر أو أنثى  ....كل من هنا يريد
االختالف بطريقته .
نعم نحن االختالف ولسنا منهم لسنا من الذين يرمون أحالمهم في
أول صندوق قمامة ’ لسنا من الذين ينامون الدهر ويعلقون الفشل
عن الظروف أو عن المجتمع.
4

5

تبا للحضارة التي جعلتهم ينظرون للبشر واألفكار أنها مجرد
أرقام.
أعلم أن هنالك من سيقول " أنني شاب يهذي وأنني
أتفوه فقط بالتافهات " وسيقال أيضا "أنني مقلد بارع "وسيقال
"إنني أسابق الزمن من أجل الشهرة " وسيقال " أنني عشريني
أكتب فقط من أجل فتاة "
تبا لألقاويل ’ وتبا لهم ’ فإن أردت التقليد فلن أحمل قلمي مجددا
’وإن أردت الشهرة الستعملت تفاهتكم ههه ’وإن أردت الغزل
فسأكون قيسا فالكلمات  .لن هدفي أسمى ’ مختلف بطبعي ’ ولن
أكون هم أو أنتم .
"عشنا وشفنا " قرأنا عن األوس والخزرج فأصبحنا مثلهم نتقاتل
كالكالب ’ سمعنا بحرب البسوس من أجل ناقة فتحاربنا من أجل
اختالف .
"عشنا وشفنا " تقليد أعمى لكل شيء كلنا يقلد كلنا ’ وكلنا يحارب
االختالف ’ نسينا أن االختالف هو أسمى شيء فينا  .أنا أقبلك كما
أنت بكل اختالفاتك وحتى من دون اختالف ’فقط كن أنت وال
تكن هم .
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"عشنا وشفنا " حلمت حلما و به اختلفت عنكم وأردت الصعود
إلى القمة لكن األماكن العالية ال تروق لي ’مسرح وأنا عاشق
للخشبة لكن االكتظاظ يصيبني باالشمئزاز.
فقط أريد البقاء أرضا والدخول إلى مجراتكم واحدة تلو اآلخرة ’
ال تخافوا فكما وجدت لنفسي مكان في أرضكم ’سأجد مكان في
قلوبكم .
سعادة زائفة ’شخصيات مصطنعة ’ثرثرة إضافية ’كل من هنا
أساطير ’ينتقدون كل شيء بأي شيء ’لكنهم نسوا أن األساطير
مجرد وهم يرويه عجائزنا ألطفالنا الصغار لعلهم ينمون االختالف
فيهم ....
هل لي بسؤالكم سؤال ! ما و االختالف ؟
ال تكن أحمقا فأنا ال أتكلم عن الخالف ’ ومن البداية أقصدك أنت’
أنت هو االختالف .
ولم أتكلم عن نفسي أصال  .بل أصال لم أبدا الكالم’ لن أكثر من
الحديث عن االختالف في مجتمع سئم من تقليد الخراف .
"عشنا وشفنا " سئمت من قتل االختالفات فينا ’ ودفنها في مقابر
من دون رمال ’ إن أردتم أن تكونوا واحد ’ فكونوا كلكم رقم
واحد وسأكون أنا رقم اثنان ..وحتى االختالف نوعان ’ الم أقل
أنني أقصدك أنت من البداية ’ ساترك عقلك يخبرك عن أي
اختالف تكلمت ’فال تكن أحمقا وتختلف مع عقلك ’ و إال سأراك

7

غدا في حرب نفسية وكل هذا بسبب القليل من الحبر
فوق ورق.
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وصفتك بالوهف ال تقل أني بدوي ’ صفاتك حمال حملت
على قلبي .
جن جنون صمتي ’ بأطياف على عتبة بيتي .
كلهم خيبت ظنهم ’ و ما هو إال بريق األمل في قصتي.
كلهم مال إلى اختالفي ’ تلك المرارة بداخلي وفي جوفي .
يا سامعي فثورة االختالف قائدي والتكرار حارسي .
خيرتك من أخياري وإن كان ذلك مناري .
جفاف القلب من مشاعري ’كجفاف الدمع من عيني .
فال تظن أنني سأبكي على فراق خذلني .
الكرام تتحمل في العين وعلى الرأس .
فال الخذالن كان طريقي ’ وال التخلي كان قراري .
فصباح الخير عليكم بوداع حاملكم .
ال انتم مثلنا وال نحن مثلكم فباختالفكم وجب اعترافكم .
كي ال نرهق غيرنا .
9

فاالختالف قائم وحاكم بيننا .
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لست مثل نفسي ’ ولست مثلكم ’ لست الفتاة التي تعرفها ’
ال تعرف عني سوى شكلي ومالمحي ’حتى مالمحي التي تعرفها
تسكن داخلها مالمح أخرى ’ مليئة بالندوب والهاالت السوداء’
أحاول أن أخفيها بمساحيق كيماوية .
تلك الضحكة التي تسمعها هي ليست لي’ هي مصطنعة الريك أني
أعيش حياة سعيدة ’ عكس تلك التي أحياها .
أعذرني إن كنت باردة المشاعر ’أنا دائما في حالة قلق و إحباط .
كل يوم ينهار مني جزء’ إلى أن أصبحت خالية مني ’ ومن صوتي
’ ومن ضحكاتي ’ومن نفسي....
كالبيت القديم الذي هجره ساكنيه ’ لم يبقى مني سوى الجدران.
تآكلت ...
تقشرت ...
أرجوك أن تبحث عن نفسي ...
أعدني لها...
طوعا أو كرها ال يهم ...
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أنا فارغة إال من بضع الكلمات العالقة في حنجرتي ودموع كثيرة
تأبى أن تخرج ’ أعلم أنها إذا خرجت ال قوة على وجه األرض
تعيدها إلى مخبأها  .أنا خائفة من الوحدة والعزلة رغم أنها
فضلتني قبل أن أختارها .
وأنا حزينة من نفسي أكثر من كل شيء .
لغيابي عنها ...
لفقداني لنفسي ..
لوجوه كثيرة غابت عني في متاهات الحياة ’ ألصوات اختلطت مع
لحن الموسيقى الحزينة .
بضجيج العابرين .
وبكاء المتشردين واأليتام .
أنت ال تعرف عني شيء
ال تعرف كم من الصرخات التي أخفيها داخلي ’ كم من الخيبات
التي أثقلتني ’ كم من المرات أموت فيها كل يوم ’ ال تعرف عن
رغبتي في ترك هذا والتجرد من نفسي ’ تناقضات كثيرة بين
رغبتي في استرجاع نفسي ’ ورغبتي في التخلي حتى اللحظة
األخيرة عني وعن الجميع .
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أعلم أنكم تتساءلون أين هو االختالف في الموضوع ؟ لكنني أقول
لكم بأنني مختلفة أيضا بجنوني بحزني وحتى بكسوري كان كل
هذا اختالف عن كثيرا من هنا وكان ابرز اختالف هو أنني أحببت
بصدق عكس كل الموجودين هنا .
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قضيت العيد بفستان أسود فكانت مباركات العيد المستلمة  :يوم
عيد وترتدين األسود ؟ ولم ال ؟
صحيح فمن الشائع عن اللون األسود أنه لون تشاؤم ’ ال أعلم ال
متى صدرت هذه الفكرة وانتشرت ؟
فقيل رؤية الغراب بيوم مزهر شؤم ’و مالقاتي لقط سوداء جالب
للسوء ’ ولبس األسود داللة االكتئاب والتعقيد  ....والكثير .
لما ؟ ما عالقة سواد الغراب بالشؤم ؟ خلق هللا الطيور آيات وكان
النصيب منها غرابين أسودين ’ وأبرزها كان قدوة اقتدى بها قبيل
في تكريم أخيه بعد إذالله  ,وما ذنب القطة السوداء ان كان
نصيبها من المورثات آمر باألسود ’ والرسول الكريم منح القطط
ولم يستثني منها أسودها  .أما اللباس فسأضرب المثال بنفسي ’
خزانتي سوداء وقد استقبلت العيد بفرد جديد أسود ليس بالضرورة
أن أكون تعيسة  ,فبكل خطوة أمضيها ابتسامة نابذة للتشاؤم ’
مستحضرة للتفاؤل  ,ربما ألني أرى في األسود فخامة  ,كيف ال
وقد تزينت الكعبة المشرفة باألسود ’ لون أحببته بعد ما ذمته
الغالبية كي أصنع اختالفا ’ وقد فعلت ’ فأصبح اعرف بين المال
ب "تلك البشوشة التي اعتادت تلبس األسود "
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ال يا سيدي  ,لم أقرأ ’ أطرب أذناي بما قاله ...قال محمود درويش " لو أن الناس كلهم كانوا بنفس اللون
ويتكلمون نفس اللغة ويدينون ننفس الدين ’ ويعيشون في
نفس الرقعة ’ لوجدت البشرية سبب أخر لالختالف "
فعال صدق الكاتب محمود ’ لكن ما أثار استغربي هو
أنه لماذا الناس تعتبر االختالف ظاهرة سلبية تستدعي
التفرقة ’ أرى انه ما يجعلنا أناس كبار _ولست أعنني
بكلمة كبار شيء ماديا_ ’ بل كبار بالمعنى األكثر من
ذلك ’ ليس دينه وال لونه وال مهنته ’ ببل مهيته ’ " أرى
أن االختالف أمرا ايجابيا واعتباره نعمة ’ مشكلتنا كبشر
تكمن في نضرتنا القاصرة لألمور ’ رأي واحد ’ عدم
التخلي عن الزاوية التي نتبنها ’ قد نحتاج للرؤية األشياء
من منضور غيرنا " نحتاج إلى ثقافة تقبل االختالف بيننا ’
نحتاج إلى إضافة إبعاد أخرى إلى تفكيرنا ’ال بأس
بالتغيير ’ واالختالف كن شجاعا وواجه النقص الذي
بداخلك قبل أن تتفاخر بكمالك في الحقيقة إننا أحياننا نحسس
بالغبطة حين نرى أننا تشابهنا في شيء مع أي كان ’
لكنن هذتا ال يعني أن نبحث عن سبب لالختالف ’ أرى
أنه من أسباب نجاحنا و نمو مجتمعنا هو اختالف
15

طبقاته ’ فان كان الكل له نفس المهنة فلن نتقدم  ,وان
كان الكل له نفس للون البشرة فليس هنالك عبرة و ,العبرة
تكمل فاالختالف وليس هذا فقط بل التعايش  ,يجب علينا
تقبل ما نحنن عليه وان نتعايش معه ال إن ننبذه ونجعل
منه سببا للتفرقة  ,واني ألرى هذا من صغر العقول
ومحدوديتها .
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إذا أنت نادرة ’ أنت امرأة ’ لست كباقي النساء .
حين تجدين نفسك تفضلين قرأت ثرثرت الكتب عن االستماع إلى
ثرثرت الناس .
فأنت مخلفة ...
حين تضعين في حقيبتك روايتك أو كتابك المفضل بدال من احمرا
لشفاه .
فأنت مختلفة ...
حين يصبح كتابك صديقك المفضل ’ في وقت أصبحت فيه الفتيات
تصادقن الفتيان .
فأنت مختلفة ...
حين تجدين نفسك تحرصين على احتشامك  ,في زمن أصبحت فيه
األنوثة رشة عطر واحمر شفاه .
فأنت مختلفة ....
حين تجدين في لقائك بربك متعة وحبا  ,في حين أن بقيت الفتيات
تكلم حبيبها .
فأنت مختلفة ....
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حين تجدين أن لك أحالم كبيرة  ,في وقت أصبحت فيه أحالم
الفتيات رجال .
فأنت مختلفة ...
حين تجدين نفسك تبكي على بطل روايتك الذي قتل ’ وتسعدين
على بطل انتصر على مجرم .
فأنت مختلفة ...
حين تسعدين لسعادة اآلخرين فأنت مختلفة ....
حين تدخل السعادة قلبك لمجرد ثناء بسيط  ,أو لرؤيتك لنوعك
المفضل من الورود فأنت مختلفة ..
أجمل ما فيك أنك تسعدين بالتفاصيل الصغيرة  ,في وقت أصبحت
فيه الفتيات ال ترضى إال بما هو فخم .
وبما أنك مختلفة  ...فأنت نادرة
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كالقمر ’ كالزهر  ,كأخر ورقة ثابتة على غصن الشجر ,كالبرق
نخطف البصر .
مختلفون  ,بتفكيرنا  ,بطيبتنا  ,بايجابيتنا .. ,بعفويتنا
’ بابتسامتنا  ,كقوس المطر الملون رغم سواد الغيوم ..
ال وقت لدينا للهموم أو التفكير المفرط  ,الزائد عن اللزوم .
نحن تلك الفئة المتسامحة  ,اللطيفة  ,ال نضر وال نقصوا ...
نرضى  ,ونستمر بدون أسى  ,على موانئ األمل أمانينا ترسى ,
لسنا وحيدين ’ فبرحمة ربنا من كل جهة محاطون  ,وحب األهل
ووفاء األصدقاء .
فال هم يشقينا  ,وال بأس يبكيني لهذا السبب نحن مميزون  ,لسنا
ممن طعنوا و طعنوا .
_________لسنا منهم ____
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هل أنا من جنس بشري أم ماذا ...
ال أعلم تحديدا ’لكني متأكدة من شيء واحد إن وجودي بهذا
الكوكب أمر صعب التحمل  .كيف ذلك ..؟
أظن أن لديهم تفكير ال يعرف معنى الواقع  ,وال يعرف الحماس
البتة  ..أنهم محدودو التفكير ..
كفى فلن أعيد كالمي ولن أذكرهم مرة أخرى ...
سأكتفي بنفسي كما اعتدت .
هذا أنا  ,اليوم أنقش حروفي على جدران قلب ال يزال سعيد ’
تلونه ألوان بهجتي ...
أما عن عطر وجداني فهو ال يزال كما خلق من قبل ..
.شهدت أمواج السماء ’ ونور البحار على خطى من همسات
أقدامي تعلو إلى أرض من خيال  ,تغطيها أشواك وثمار  ,لتعلن
عن حرب قد قامت بكياني ,لتخط أجمل أوراق  ,ألكون أنا تلك
المميزة بأحالمي ...
نشب الخوف في كياني ’لما قد يحل بي من بعد تحقيق أحالمي ...
لكن سرعان ما خفت الجو وعم الهدوء لتعلو صيحات من داخل
20

أعماقي لترشدني إلى ما إنا عليه ...فأنا لم أعتد على االستسالم
,خلقت ألكون سيدة أقالمي لست عبيد لبعض العباد ...تحررت من
سجون محتل عابر يكرر كلمات إحباط دائمة ...ألعيش اليوم
وأكون كاتبة العالم  ...مميزاتي "الطموح والرقة والصدق"
جعلوا من اختالفي السيئ أجمل ما قيل في وصفي ..اعتدت تغيير
المواقف ألكون أسيرة ’ لعيون كل وقت ..اشتدت األيام وتخلد
اسمي على مدى األزمان .

21

يعيش أغلب البشر في أكثر البلدان التي لديها الكثير من
التمايزات والتي تحتوي على كل متطلبات العيش الكريم والهنيء
 ،يشعرون بأن لديهم القليل ..
هؤالء األفراد الذين يعيشون في البلدان التي تتوفر فيها أهم أسباب
السعادة والهناء والتطور ،يشعرون وكأنهم أقل سعادة وأكثر تعاسة
غير راضين عن واقعهم وحياتهم ،
لماذا في رأيك ؟ ..
هل هي المقارنة و محاولة تقليد اآلخرين ؟ ...نقارن أنفسنا بكل
شخص لديه المزيد ،في عالم افتراضي ال يحتاج التفكير حتى في
مثل هذه األشياء ،ال تشعر بالكفاية ،ألننا نشاهد اآلخر أفضل بكثير
وأكبر كفاءة واحترافية ،لهذا السبب نشعر بالنقص و عدم الرضا
عن أنفسنا ،المقارنة و مشاهدة ما يملك غيرك و ال تملكه هو
سارق فرحتك وحياتك التي يجب أن تحياها ...
ال يهم كم هم عظماء ،دع من التفكير وأشغل نفسك بالنعم
والقدرات التي تكتسبها ،إن لم تشعر باالمتنان لما أنت عليه وما
تحمله وتملكه ،تأكد بأنك لن تسعد أبدا ...
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دائما سيكون هناك شخص أسعد منك ،أفضل منك ،يملك ما ليس
في يدك ،لو أنت دائما تشغل نفسك باآلخرين وتقارن ذاتك بهم
،ستخسر دائما ،لن تفلح أبدا ..
غير تفكيرك تتغير الحياة من حولك ،كن متميزا ،كن أنت صانع
التأثير في دنيا البشر ،خطط كي ال تكون ضمن مخطط اآلخرين
،وقد أنت القطيع ال غيرك يقودك ،افعل ما ال يفعل تتغير حياتك
ويتطور عقلك...
قارن نفسك بنفسك أنت لديك حياة وظروف وشخصية تختلف عن
غيرك ،قارن ما أنجزته أنت في حياتك بإمكانياتك وقدراتك
،بطموحاتك وأدواتك ،أنت لست نسخة عن الغير ...
كل الذين مروا قبلك كانوا مثلك يا صديقي ال تتعجب كلنا من جنس
واحد ،ولكن كل منا بداخله عالمه الخاص ،مشاعره ،أحاسيسه
وعواطفه ،فأنت ال تعرف بالضرورة ما حدث لغيرك و ما هي
الرحلة التي قطعها اآلخرون ،حتى استحوذوا على خيالك و وقتك
وتفكيرك  ،كلنا مختلف ،وهذا االختالف هو سر التميز فينا وسر
الحياة...
و الحياة لن تعود كالسابق
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بضحكتي...
لمسة يدي....
مالبسي...
فكري....
جمالي.....
حتى تفكيري....
مختلفة في كل شي....
أنا فريدة من نوعي....
اسمي يدل على سعادتي...
أنا تهاني ♡
ولدت بين الرجال ليس لي أخت صبية
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اكتب خاطرة وشعر في نفسي
أحب عصبيتي....
واعشق ضحكتي....
حتى إني اعشق كسلي وفشلي أحيانا
مميزة ،اسمي يدل على فرحي ونجاحي
امرح بتألقي...
وأسعى خلف حلمي....
كثيرة الضحك ليس بداخلي وجع فقط لدي أوجاع لكني قوية....
ال ابكي وال اقهر أمام شخص..
ولدت هكذا مميزة..
كثيرة التنمر سريعة الغضب طيبة القلب بسيطة المظهر...
مميزة ومختلفة حتى في مشيتي
تصيبني العين والحسد من ضحكتي،
متفوقة في دراستي اعشق كسلي وعدم نهوضي باكرا في الفترات
الصباحية،
بكل اختصار أنا مميزة أنا مختلفة آنا اعشق شخصيتي واعشق كل
سلبياتي
لن أتغير يوما من اجل شخص يريد أن يراني مثالية....
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يكفيني أن أرى نفسي فرحة ضاحكة زاهية في حياتي اليومية...
انأ تهاني من تعشق قصص الحب واالنتقام والقتل الدموية انأ
تهاني من تقرا الروايات ليل ونهارا تهاني الشقية دمت أنا ضاحكة
متألقة ودائم أعدائي في األرض سويا....

26

تفكر مثلهم ،تتحدث مثلهم ،تأكل مثلهم ،وتلبس مثلهم ،وتحب ما
يحبون وتكره ما يكرهون ...
ببساطة أن تنجر وراء القطيع ،األمر مقرف أليس كذلك ؟ ما هذا
الخضوع بحق الرب ؟؟؟
ما هذا العالم لماذا كل الناس متشابهون ؟؟
أليس هذا الكون متناقض و مختلف ،الليل والنهار متناقضين
،الخير والشر متناقضين ،األبيض واألسود،الشتاء والصيف
متناقضين ،الجنة والنار متناقضين ،
لماذا أقنعوك أن تكون مثلهم ؟
لماذا ادخلوا في رأسك ثقافتهم وأفكارهم ؟
،عاداتهم وتقاليدهم  ،ميوالتهم هواياتهم ،برمجة المجتمع
والمعتقدات ،أصفاد وأغالل تكبلك من كل جانب ،تسلبك إرادتك
،و تسلب حريتك لقد جعلوا منك إمعة،
لماذا ال تكون مختلف ؟؟؟
مختلف عنهم ،حسنا األمر يروق لك أليس كذلك ؟؟
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لكن مهال !!
سيكرهونك ألنك أفضل منهم ،سيرمونك بسهام حقدهم وغيرتهم
فقط ألن هللا انعم عليك دونهم ،يشمئزون منك ألنك مختلف عنهم
،ال تروق لهم طبيعتك وما أنت عليه ،أنت تشكل الرقم األصعب
بالنسبة لهم ،أنت فاكهة محرمة في نظرهم ،
لن تهدأ ثورة غضبهم حتى يحدث ما يرضيهم ،
حتى تكون أقل منهم أو مثلهم ،فقط عندها ستروق لهم
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كل شيء في هذه الدنيا خلق بتدبر محكم من هللا سبحانه وتعالى
،اختالف األلوان اختالف صفات البشر ،األيام ،الشهور،األسماء.
لم يأتي هذا من العبث صدقني.
صراحة كل منا يوجد في نفسه حيرة ,
ما سبب هذا االختالف ؟
ما سبب هذا التنوع ؟
تساؤالت نحاول اإلجابة عنها ,وفي نفس الوقت يوجد أشباه الناس
الذين ال يدركون ما يجري حولهم  ,وال يهتمون إلى مثل هذه
األمور.غافلين عن كل شيء  ,ويتعاملون بسخرية مع هذا
االختالف ..
هنا سوف أدير الطاولة إلى جهتي  ,وسوف أتحدث عن نفسي,
وعن االختالف الذي يميزني عن غيري من البشر .
أنا خديجة الفتاة السمراء التي خلقت ذات بشرة مغايرة ومختلفة هذا
هو اختالفي أو باألحرى هذا جزء منه ،الذات البشرية تتميز بعدة
اختالفات لكن هناك شيء طاغي يجعلك تختلف ...
اختالفي الذي بالنسبة لي هو شيء إيجابي شيء يجعلني فخورة ,
الن هللا هو من خلقني في أحسن تقويم على عكس نظرة الناس
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السلبية لكوني مختلفة عنهم فهم يعشقون األسود في كل شئ إال
البشر ..
لماذا األشخاص الذين يتميزون بلون بشرة سوداء يتلقون هذا النوع
من االحتقار والظلم .لماذا ليس لديهم حق أن يعيشوا حياة طبيعية
يلعبون يضحكون و السماح لهم بتكوين أصدقاء ،بمزاولتهم
لدراستهم وتكوين أسرة ،من حقهم آن يعيشوا قصة حب ،من حقهم
فعل الكثير األمور
ألنهم قبل كل شئ بشر.
مشكلتنا نحن البشر ال ننظر لنصف الكأس المملوء بل ننظر فقط
إلى نصفه الفارغ.
يقول رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم .في مفهوم حديثه
(أنه ال فرق بين الناس إال بالتقوى والعمل الصالح)
اختالفي الذي أنا عليه جعلني في البداية حزينة جعلني فتاة تكره
الحياة لكن راجعت نفسي واقتنعت بان االختالف ميزة رائعة ال
تصح لكل من هب ودب ميزة تجعلك نادر محب للحياة ..
أنا سوف أمضي في طريقي وال أبالي ألي شيء سأجعل هذا
االختالف حافز ال عائق.
كوني فتاة سمراء .فانا أحب نفسي واختالفي وال يهنني كالم الناس
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لست تلك الفتاة التي تذهب معك ألي مكان تختاره..
وال الفتاة التي تجيب على مكالمات منتصف الليل..
وال الفتاة التي ستقف معك في الشارع تقبلك وتحضنك دون حياء،
ولست تلك الفتاة التي تترك لك صورها لتنظر إليهم نظرة
الشهوة...
و ال أنا تلك البنت التي تخرج من بيتها بسهولة وتذهب ألي مكان.
سأخبرك من أكون ،أنا التي أرى حرص أبي على حمايتي
وتربيتي حبا و شهامة,
أنا التي أجلس في بيتي أنتظرك لتأتي وتطرق بابي بكل فخر،
وتبرهن لي حبك على مسمع الناس،
أنا التي أرسم مع نفسي خطى من ممرات حياة أكون فيها رفقتك
دائما أمسك بيدك بكل ثقة ال أخاف من أحد احتمي بك وقت
الحاجة لكن يشرع من حالل أكون فيه رفيقة دربك طوال العمر
أتأمل الحياة الهنيئة التي أكون فيها مخلصة معك وسندا لك و نور
عتمتك في أيامك الصعبة قبل الحلوة أنا الفتاة التي تراك من بعيد
تتمنى لك السعادة والفرح وتدعي في صالتها حتى تكون من
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قسمها ونصيبها أنا الفتاة الشريفة والنظيفة أنا من اخترت أن أكون
هكذا فلست سهلة المنال......
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ح ّتى يصبح جزء ًا م ّنا ،ونصير جزء ًا منه ..
وفي بعض األحيان تعتاد عين اإلنسان على بعض األلوان ويفقد
القدرة على أن يرى غيرها ..
ولو أ ّنه حاول أن يرى ما حوله الكتشف ّ
أن ال ّلون األسود جميل..
ولكن األبيض أجمل منه ّ
يحرك المشاعر
ي ّ
وأن لون السماء الرماد ّ
والخيال ولكن لون السماء أصفى في زرقته ..
صفاء ولو كان لحظة ..
فابحث عن ال ّ
وابحث عن الوفاء ولو كان متعباً وشا ّقاً ..
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وتم ّسك بخيوط الشمس ح ّتى لو كانت بعيدة..
وال تترك قلبك ومشاعرك وأيّامك ألشياء ضائعة ُذكر في القرآن
الكريم “الصبر الجميل” وهو مختلف عن الصبر العادي الممزوج
بالحزن ،وهو يعني التفاؤل حتى في ظل عدم وجود أي أمل  ،وال
يستطيع أي إنسان الوصول لهذا المقام إال بالتمرين والمحاولة
وتربية النفس.
اللهم صبر ًا على ما لم ُنحط ب ِه ُخبرا.

34

قد علمت من البداية هه..
بما؟ٌ
أردت البقاء..
بأن اختالفنا سيؤدي إلى القطيعة ولڪن
لڪ إلى اللقاء
ها أنا اآلن أقول َت عنيدةٌ جد ًا
أن ِ
بعࢪوبتڪ تدّعي النقاء
وأنت
 ََ
تڪبدتُ ڪل هذا العناء،لنࢪفع الراية البيضاءَ
لڪننا مختلفين يا أنا!..تهوى الشاي وتستمتع بعزف الڪما ِن
وماهواڪي إ ّال جزاء..
اختالفڪ يا حواء.
إني أغࢪق في
ِ
قلبي بار ٌد كسماء ال ّشتاء..أشࢪب القهوة ال ُّمࢪة ،وأستمع ألنين الغناء..
وال أرى في لقياڪ داعي يا أنا.
لقد أقمتُ ٱلاختالفي عزاء
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بلقياڪ اٱلن ࢪجاء..
فليس
ِ
لنعيش سعداء
ت
سأڪون ڪما أن ِ
َ
توقف عن هذا الهࢪاء..لما تتخلى عن ڪبࢪيائك من أجل حمقاء!...
ڪ ال ُم ّࢪة ࢪبما ستفيقين يا حواء..
سأحضر بعض ال ُّسڪر لقهوت ِ
أنا أحب نفسي فقط.وأنا أحبك أنت أضعاف ماتحبين نفسڪ..
ابتعد فأنا ال أستحق ڪل هذا الوفاء..لم تࢪيدين أن نكون غرباء!..
اختالفڪ نقي أما أنا فڪأنه بقعة سوداء..
َ
تعالي لنفتح صفحة بيضاء
اختلفنا والختالفنا لقاء...
المرة وال عزف الكمان سيفࢪق آدم وحواء..
فال القهوة ّ
فلنجعل اختالفنا نج ًما يلمع في السماء..
اختلفنا والختالفنا لقاء..ّ
ڪالزيت والماء..
صحيح أننا
لكن غࢪامنا ال يذهب هباء...
كاف
ألف َحا ْء با ْء ْ
ْ
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اختالفنا إ ّال اللقاء...
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وكأنها من عالم آخر ،ال تنطبق عليها صفات الكذب والغدر
والخيانة ،كل ما يقال في حقها فتاة بأخالق وردية ،فتاة أصيلة في
زمن غابت فيه األخالق ،وفية على الرغم أنها تعامل باستحقار،
أذوها وكانت معاملتها ال تختلف عن السابق ،لهذا هي ليست منهم.
اجل ليست ممن حملوا السكاكين خلف ظهورهم وليست ممن
وضعوا قناع البراءة ،وليست ممن يعدون لإلساءة ،ليست ممن
يحفرون الحفر للغير ،كل ما في قلبها مشاعر ودية تبثها لكل نفس
حتى لو كانت تعرف حقيقتها الغير سوية،لهذا هي ليست من
حاملي األعذار الكاذبة وال من المنافقين وال من النمامين ،هي فقط
كفيلة بإصالح من هم حولها ،بإصالح كل شخص في نفسه حقد
للناس ،تنام بال تأنيب الضمير ،ال ظلم و ال حقد ،حينما تكون
الروح نقية يستحيل أن تلوثها أفكارهم العفنة ،والعكس أيضا
صحيح ،مالك هي تحاول أن تحمي نفسها من وحشية العالم،
مختلفة بكل األساليب في طريقة حديثها ،حركاتها ،خفة دمها،
أسلوب تعاملها ،كنجمة المعة في سماء عتما تسابق القمر في
لمعانه ،ليست كغيرها متميزة بكل تفاصيلها ،لطيفة ،عكس الجميع
بحياتها وكأنها لم تنتمي لهذا العالم يوما وكأنها جاءت من عالم
أخر تحمل بين يديها كل ما هو جميل ومرضي.
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في حياته الشخصية و االجتماعية ,فهناك صنف خاص يتميز
بالسكوت و الكتمان الداخلي و عدم المبادالت بالحديث مع الجماعة
التي ينتمي إليها ،بل بينهم رسميات فقط مثل ( سالم ،كيف
الحال )...و ال يحب التدخل في النقاشات العميقة تفاديا للنتائج
العقيمة ،و إن كان بين جماعة تكثر الكالم فكان يسكت و يضع
السماعات لينصت ألحاديث خير األنام صلى هللا عليه وسلم
فهو يرى انه يحب االنفراد لوحده في أي شيء ،فنومه خفيف و
حسه طفيف و ال يدخل في عالقات تحت ما يسمى اآلن الحب فهو
ال يؤمن بذلك فال أحالم وردية في مخيلته...
فهو يؤمن بالوحدة و تحقيق األهداف بعيدا عن الحمقى ..فهو يرى
انه ليس منهم خارجا عن الحلقة.
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ويحدث بينهم تقارب وربما تشابه في األفكار والعقليات ،ويقولون
أيضا أن هناك اختالف ما بين البشر....
في الكثير من األشياء
منهم من له غاية بسيطة كتحصيل عمل و بناء بيت وتكوين
أسرة...
ومنهم من يسعى لوصول للمراتب العليا وجمع المال وغيره
منهم من يربط سعادته بسعادة غيره والبعض األخر بحزن غيره
يسعد
منا المتسامح ومنا الذي ال يعرف التسامح...

منا السعيد ظاهريا وقلبه يتمزق ومنا من حزنه ظاهر ال يحتاج
الكالم بل يحتاج االبتسام
منا المتواضع وال تهمه الدنيا زهد في الحياة سعيد بما يملك ..
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منا المتكبر همه بطنه ودنياه ...
و منا الكريم من سبقت يمناه يسراه....
لذلك فانا لم أكن ولن أكون مثلهم
فأنا أنا لست أنت وال أنتم
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