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جميع حقوق النرش االلكرتوين محفوظة للكاتب/ة تحت ارشاف موقع الخازندار للنرش االلكرتوين



»أمي..... أمي، أرغب يف تناول وجبتي«

قد أكون طفل رضيع لكنني بالتأكيد أستطيع الحديث حتى لو بيني وبني نفيس رمبا ال 
يفهمني اآلخرون، لكن أمي تفهمني وتشعر يب، أجل تلك هي بطلتي، أصوات القصف  
متأل املكان ، رعب ينترش وسط الظالم نريان تشتعل ،تضيئ املكان، ال أريد هذا الضوء 

الظلمة املوحوشة أكرث أماناً منه، تحملني أمي تضمني إىل حضنها، رضبات قلبها 
تتسارع، أشعر بخوفها الشديد، مل  أعهدها تخىش شيئاً من قبل إنها ال تهاب الصعاب، 

ماذا حدث لها، بدأت أجزع من شدة إحسايس بخوفها، تتمتم ببعض األدعية تارة، 
وتارة أخرى تتلو بعض اآليات، تضمني بشدة خوف أن تفقدين، تلثمني صدرها ألهدأ 
قليالً، حتى حليبها هذه املرة مختلف، إذاً إنه أمر جلل يحدث، تحدثني  ومتسح عىل 
رأيس: لقد عهدتك قوي يا بني وأريدك هكذا ال تخىش الصعاب، عليك أن تشبع اآلن 

ال أدري كم من الوقت قد تجوع، عدين بأن تبقى مهام حدث، كنت أمتنى أن أراك 
بعيني وأنت تدخل الحضانة، ثم املدرسة ثم تتخرج من جامعتك، كنت أمتنى أن يدور 
حديث طويل بيننا عن تلك الفتاة التي سوف تطرق باب قلبك، لكن أعتقد أنه مل يعد 

هناك وقت، حدود الزمان واملكان قد تتغري ياصغريي بني لحظة وضحاها، املهم اآلن 
عليك أن تكن قوياً وتتحىل بالصرب، أريدك رجالً تهابه جرذان الصهاينة، أجل يا حبيبي، 

إنهم جرذان، أريدك شوكة يف حلقهم، ال تتخيل يوماً عن أرضك فهي عرضك، القدس 
أمانة يف عنقك 

 أرضعتني وأشبعتني استودعتني الله دموع ساخنة عىل وجنتيها تحرق قلبي ووجداين، 
أصوات االنفجار تتزايد تضمني أمي وتركض تتعرث بني أنقاض املباين املتهدمة، ماذا 

حدث لقدت كانت هنا جنة من قبل، كيف حل هذا الدمار، أمي تضمني أكرث تلهث 
وتسعل من األتربة والدخان، تحاول االختباء  يف أي مكان، يف إحدى املباين تضمني 

لصدرها أكرث وأكرث تحكم قبضتها، تتكور حول جسدي، يزداد صوت االنفجارات أكرث، 



يكاد يصم اآلذان، أسمع صوت انهيار املبنى وتداعيه، الرتاب يكاد يخنقني، أمي ترصخ 
رصخة مكتومة  تتداعى ذراعيها من حويل مل تعد تحكم قبضها لكنني بت أشعر بثقل 
جسدها يكاد يعرصين ويف نفس الوقت يحميني من ركام املبنى رصاخ وتأوهات، ظالم 

وخوف ثم فجأة عم السكون املكان.

سكون رمبا دام الدهر، رائحة املوت مألت املكان، ليست رائحة كام يظنها البعض بل 
كانت رائحة مسك وعنرب نفحة من نفحات الجنة، أمي ..... أمي 

هل ميكنني أن أقول لك إنني جائع قطرات من مسكها الدافئ تالمس وجهي وجسدي 
لتمسح عنه بعض الرتاب، أمي...  أشعر بثقل جسمك املرتاخي عىل جسدي 

أمي .... تحديث معي لن أزعجك ...أمي .... أنا  آسف،  لكن ال تعاقبيني هكذا ...

منذ والديت مل تعاقبيني َقط، لقد كنت طفلك املدلل، واملرة الوحيدة التي تعاقبينني 
فيها يكون عقابك قاٍس  هكذا ..

أمي.... أمييييييييييييييييي

ال أدري هل فارقُت الحياة أم ماذا حدث، هناك بعض  األصوات، أحدهم يزيل الركام، 
ينتشلني من حضن أمي يبعدونني عنها، كلامت ترتدد من حويل

»ال حول وال قوة إال بالله، الطفل مازال حي، األم فارقت الحياة لنحتسبها شهيدة عند 
الله«

 بكاء وأحضان تحيطني، كلها مليئة بالحب الصادق، لكن هيهات ال أحد فيهم يشبه 
حضن أمي، أتحسس رائحتها من حويل، املسك يفوح من أجساد جميع الشهداء، 

بعد أن خضبت دماؤهم الطاهرة أرضنا أبيك بحرقة أنشد حضن أمي حنانها يتعامل 
الجميع معي برفق يطببوا جراحي



ثم أراها ..... إنها هي ... أنا ال أهذي ..... حقاً إنها أمي ... تباً لقوانني الجاذبية يبدو 
أنها كاذبة فأمي تحلق يف سقف غرفة الطوارئ، أسمعها  بوضوح، تحدثني

»ابتسم ياصغريي، اقهر أعدائك بابتسامتك، إبتسم فوالله إبتسامتك نرص«

متت

أماني عبد اجلواد


