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كُنت أظنها النهاية – نهايتي - لكن خاب ظني ومل تكن سوى البداية.

ومل أدر أكانت بداية حياة ؟ أم بداية موت؟

 إحساس الطفولة راودين وعيناي تستعيد نظرات كربياء ال يقهر وثقة ال توصف وأنا 
أنظر لوجهي  باملرآه. 

تلك السعادة التي ترسي داخل أورديت مل أكن أتوقع أن أحصل عليها يوما بعد ما  
َمررت به...

تالحقني نظراتهم وال تفارق مخيلتي

تلك النظرات نفسها تحولت بني ليلة وضحاها وكأنني مل أُعاين يوما من نبوذهم! 
وتنمرهم.

نبوذهم وتنمرهم الذي أماتني ببطء.

 وحديت اإلجبارية التي ُفرضت عيّل.

نظرة التسلية يف عيون أقرب الناس يل.

تقاذفت األسئلة داخل رأيس عنوة

__ملاذا تسكن تلك القسوة يف قلوبهم؟ أال يعلمون أن الله وحده هو خالق الكون 
وليس سواه؟ ماذا لو وضعوا أنفسهم يف مكاين! ملاذا يرفضون إعطايئ فرصه جديدة بل 

حياة جديدة.

ملاذا يحجبون عني الشمس والنجوم؟ حتى أبواب السعادة يغلقونها بوجهي! أسئلة 
كثرية تتخبط داخيل ال حول لها وال قوة واألصعب هو عدم حصويل عىل أجوبة. 
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تنهدت بقوة ما تحمله نفيس من أمل ووجع، وسعادة.

يف تلك اللحظة جالت صورة أخي برأيس.

أخي الذي تغري كثريا .

ترى أية قسوة تلك التي أصبح عليها.

أتذكر حينام دخل ذات مرة املنزل وكان معه أحد اصدقائه فوجدين جالسة بغرفة 
املعيشة وحيدة .. وحيدة رحل والداها وتركاها تواجه مصريًا محتوًما مفعام بالفشل، 
شعرت بسكني حاد بنصل صدئ ينغرز بعمق داخل صدري عندما ركلني )عامر( أخي 

بقدمه دون رحمة؛ تخليت حينها عن ما أحمله داخل قلبي من آالم وقهر وأنصت 
ألآلم جانبي األمين الذي تلقى ركلة من شقيقي الشاب الذي ميلك من العمر ثالثني 

عاًما، رصخة مكتومة مع أنني بسيط خرجوا جميعهم يف آٍن واحد من أعامق قلبي وال 
أعلم حتى األن ملاذا يحملني ذنب تشوهي!

- ماذا تفعلني هنا؟ أمل أقل لِك أن ال تخرجي من غرفتك؟

مل يعطني حق الرد كعادته، فقط وجدت قدمه تخرتق منتصف جانبي اآلخر بركلة 
شلت جسدي بأكمله.

تراجعت زاحفة ال حول يل وال قوة، ال أعلم ماذا أفعل؟

وقبل أن أدخل غرفتي بل سجني الوحيد سمعته يقول بتأفف لحسام صديقة: ملاذا 
أتحملها؟ أنا شاب وأريد أن أتزوج وأكون أرسة وهي بعاهتها تلك تفسد حيايت؛ فأي 
أب سيوافق عىل وضع كهذا؟  ال أعلم ملا مل يأخذها الله فهي مشوهة من كل اتجاه.

__ أي حديث هذا الذي تقوله يا صديقي! فهذه شقيقتك وال يوجد لها أحٍد سواك، 
فأنت الظهر لها والسند بعد الله...
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__ال تبدأ يف دروسك العظيمة ككل مرة يا ماجد، فأنت مل ُتر مبا َمررت به أنا 

__يا صديقي أعلم جيدا كَم املسئولية التي تحملها عىل كتفك، ولكن أيضا أنت جاف 
وتعاملها معاملة قاسية وهي ال ذنب لها...

__حسًنا؛ أنا جاف وقايس؛ ومع كل هذا أنا أبغضها كثريا 

ملاذا أتقبلها؟ 

__ألنها شقيقتك يا رجل 

__حتى لو كانت شقيقتي فهي تؤرق نفسيتي؛ أنا ال أريدها؛ صدًقا ال أريدها فهي 
أخذت مني كل يشء حتى حب والدي حصلت هي عليه بالكامل

__أتغار من شقيقتك املريضة؟

__نعم أغار؛ ولن أنكر؛ ملاذا تحصل هي عىل كل يشء؟ 

أتعلم أنهم صبو كل اهتاممهم لها هي فقط من بعد الحادث؟ يف املقابل مل يهتموا يب 
أبداا رغم أنني كنت يف أَمس الحاجة لهم والهتاممهم...

__بالتأكيد والداك مل يقصُد هذا أبداا فهي الصغرية واملريضة فالبد أن يعتنوا بها أكرث...

__ال، بل كان يجب عليهم االهتامم بكلتنا؛ لكنهم تركوين وكأنني طفٍل لقيط، ال 
تتحدث يف األمر أكرث يا صديقي فام بداخل صدري اتركه، يك ال أقوم بعمل مـُتهور 

معها...

لحظتها

مل أشعر إال والدموع تهطل كشالل من عيوين، عيون فتاه مل تتعدى الثامنة عرش ربيًعا.
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أغلقت الباب خلفي مثلام أغلقت عيني تاًما.

فالظلم الذي تعرضت له منه جعلني ُمتبلدة املشاعر كطائر ضل طريقه حتى فقد 
األمل فأصبح ال يهابه يشء...

مل تكن املرة األوىل التي يفعل يب هكذا؛ لكنها املرة األوىل التي كنت أود أن أشعر 
بوجوده بجانبي حتى بعد ما َسِمعت الحوار الذي دار بيه وبني صديقه...

 أعلم أن املبلغ كبري لكنني أظل شقيقته؛ مدللته كام كان يقول؛ فام الذي تغري؟! 
تنهدت بثقل وأنا أتذكر أيب...

فأيب فقط من كان ميُدين بالطاقة، وجملته التي كانت تبعث األمل بداخيل لن أنساها 
ما حييت حينام كان يقول وهو مبتساًم ويده تداعب خصالت شعرى األسود »كم هي 

جميلة ضحكتك يا صغرية! فهي تسلب لب الصغري و الكبري«...  

رغم تشوه وجهي كان يُغازلني! كنت أود أن يراين الجميع بعيونه لكني أعلم أنه 
ُمستحيل.

 أتطوق شوًقا لرؤيته بل لنظرة واحدة من عينيه التي تدين بالقوة والثقة وبعدها ال 
أريد شيًئا...

 برزت صورته أكرث أمام عيني الدامعة ورأيته يبتسم يل وكأنه يقول غًدا سيكون أجمل 
من اليوم والبارحة فصربًا يا صغرييت.. 

انتفضت حني سمعت صوت إغالقه للباب بقوة فعلمت أنه ترك املنزل ورحل...

رحل وتركني مع ذكريايت تهاجمني يف صحوي ومنامي...

 نفيت برأيس مييناً ويساراً يك اتخلص منها، لكنها كانت األقوى وبعد جهد كبري 
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استطعت بأن أدفنها بداخيل كالعادة، ولكن لألسف تفوقت هي وليُس أنا...

أتذكر جيًدا؛ فكل يشء حدث يف دقائق بسيطة.

مطبخ.

 ُشعله نار.

 طفله صغريه ذات عرش سنوات.

و !!

عرصت عيني وأنا أغمضها ولكن تلك النريان كانت األقوى وعند ذلك الحد من 
االشتعال فتحتهم رويدا رويدا، ورأيت النار تلتهم كل يشء مبا فيهم أنا، نعم أنا؛

تلك الطفلة صاحبه العمر الذي مل يتعدى العرش سنوات مل تكن سواي، وكأي طفل 
جائع دخل يبحث عن يشء يتناوله يك يسد جوعه ولعدم الخربة الكافية ولسوء الحظ

مددت يدى وانا أسحب ذلك الوعاء الذي تتصاعد منه األبخرة وىف لحظة واحدة 
كان يسقط عليا سهوا ووجدت نفيس أسفله وبسبب ضعف جسدي وقرص قامتي مل 
ينج مكان بجسدي من التشوه، مل أشعر بيشء بعدها إال بثالثة أيام وجسدي بأكمله 

ُمغطى بالشاش األبيض كرداء املوىت و يا ليته كان حقاً رداء موىت.

أصواًت تداخلت يف بعضها تعج باملكان لكنهم مميزين يل فرغم الشاش الذى يحيط 
وجهى إال أن أصواتهم كانت كموسيقى حزينة بجوار أذين، نحيب شقيقي هو ما كان 

يقطع نياط قلبي وأنا اسمعه يتوسل يل بأن أكون قويه وأن ال أتركه وحيًدا، كنت أشعر 
بعرباته الساخنة تاُلمس روحي وهى تتساقط من عينه دون توقف.

__الاااا 
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اعرتاض بسيط قمت به وأنا أعود للواقع من جديد.

لكن الذكريات كانت أقوى حني جعلتي أخضع لها من جديد...

ال أعلم حتى األن ما الذى تغري، فأخي أصبح جاف وُمتبلد املشاعر اتجاهي فجأة 
رغم احتياجي لُه يف ذلك الوقت إال إنه كان أبعد ما يكون عنى؛ انشغل يف دراسته 

وخروجاته مع أصدقائه وغفى عني تاماً.

أما أنا فحينها كُنت أجرى من عمليه ألخرى دون فائدة،  نعم دون أي فأئده فراتب 
أيب الذي كان يتقاضاه كعامل بسيط يف مصنع البالستيك مل يكن كايف إلرسايل بالخارج 

يك أخضع لعمليات التجميل، فقرر إرسايل ملستشفى عام بديله داخل البلد، حينها 
كُنت أرى العجز بعيون أىب من عيوين املغلقة اال بصيص قليل أُميز به فقط النور من 

الظالم، لكن تيزي األكرث كان من خالل ملسه يده املُرتجفة لجسدي، شعور العجز 
الذي كان يتملك منه كان يقتلني، فكنت أهرب منه للنوم رغم كل األآلم التي كُنت 

أشُعر بها، مل أستسلم لقطَع الشاش التي تلتف حول جسدي الضعيف ومل أفكر بتشوه 
جسدي قدر انشغايل بتشوه قلوب األخرين، صدمايت التي تلقيتها مل تكن سوى دفعه 

لألمام يك انهض، يك أعيش ما فقدته من طفولة سوداء أشعروين فيها بالنبوذ وكأىن يشء 
عِفن ال تطاق رائحته...

اليوم أقف أمام مرأيت انظر لوجهي الخايل من التشوهات وابتسامتي ترشق كرشوق 
الشمس يف يوم من أيام الربيع املبهج والفضل كل الفضل لقساوتهم التي جعلتني مل 

أستسلم وأبحث عن الغريب يك يساعدين وما أكرث الرشفاء من رجال األعامل يف البلد...

نعم من ساعدين شخص مل اعرفه وال هو؛ فقط اسمه... إعالن شاهدته عىل قناة الحياة 
وهو يذكر أن عيد ميالد ابنته بعد أسبوع؛ وحني سألها عن الهدية التي تريدها منه 

قالت ال أريد سوى أن ترسم البسمة عىل وجه يحتاج البسمة.
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وكان وجهي.

شعرت حينها بأن الدنيا تدور يب من شدة الفرحة فأخريًا سأحصل عىل السعادة ولو 
قليل...

ومن حسن حظي ودعاء والدي وأمي استجابوا لطلبي الذي أرسلته لهم، وبعد 
اإلجراءات والتأكد من انني أستحق املساعدة، مل يتأخر الرجل وقد كان...

تحسست وجهى بيد واثقه من عدم شعورها بتجاعيد تحتل مالمحها كوجه عجوز نىس 
كم عمره، فقط ندبات بسيطة ستختفى بأدوات التجميل...

قدمي أيًضا تؤملني ولكن نسبه العرج فيها قليلة وال يوجد يشء يقىض عىل وجودها، 
لكن األمر لن يزعجني فهي ستظل الذكرى الوحيدة الحية التي أرى من خاللها كَم 

التخيل الذي رأيته من أقرب األقربني.

أما ذراعي األيرس فهو لن يراه أحد فكل يشء لحق به يهرب متخفًيا أسفل كم القميص 
الذى أرتديه.

حقاً ال يهمني األمر عندما يلتحق األذى بأسفل املالبس بوقتها لن يراه الناس وبالتايل 
لن أنزعج من نظراتهم القاسية الباردة الخائفة...

فقد انطفأت الفرحة منذ زمن بعيد بابتعاد أقرب البرش يّل.

***

- أترشف بطلب يد ابنتك زهراء سيدي لتكون زوجة أخي عامر، أعلم أنك مندهش 
كوين أنا من أطلب منك هذا الطلب وليس هو؛ لكن هذه رغبة أخي.

_ لن انفي اندهايش ولكن أعتقد أنه حب ذائد يكنه ليك شقيقك داخل قلبه.
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_نعم سيدي هو كذلك فعال؛ حب ذائد كام قلت...

_لن أجد البنتي زوج مثل شقيقك وال شقيقة مثلك يا ابنتي، لهذا فل نقرأ الفاتحة عىل 
بركة الله فمن يحافظ عىل شقيقته مثلام فعل عامر اعطيه ابنتي وقلبي مطمنئ... 

َعلت الزغاريد أجواء املكان، وألول مرة أراه سعيًدا هكذا؛ حتى عندما نجحت عمليتي 
مل اتلقى منه كلمة مربوك...

***

تركته ينعم بالرسور مع عروسة وعدت للمنزل، ضحكة جميلة تزين وجهي وقلبي 
يرفرف بسعادة ال توصف...

وقفت أمام املرأة انظر لوجهي ثم أخذت دفرتي وبدأت بكتابة أخر حروف ميكنني 
كتابتها...

“رأيت السعادة عىل وجهك ألول مرة بحيايت فوجدت نفيس مطمئنة عليك، لكن؛ لكن 
حديثك مع صديقك مازال يخرتق أذين حني قلت له: ملاذا مل يأخذها الله فهي مشوهة 

من كل اتجاه... مل يكن قراري بالرحيل هني؛ لكنك مل تفعل يشء يجعلني متمسكة 
بالحياة، فكل مرة تهمش وجودي بحياتك كان مبثابة ألف طعنه، ال أعلم حًقا ما 

الحكمة يف أن أسمع حديثك يف كل مرة تنكر وجودي فيها سواء مع صديقك أو حتى 
مع الفتيات التي كنت تقهقه معهم لياًل...

لكني اآلن أعلم جيداا أنك لن تستحق سوى العيش وحيداا.

كانت حكمة الله  أقوى من قدرتك عىل فهمها؛ لرمبا كان يعطيك الفرصة بالفوز بجنته 
يف اآلخرة والرزق يف الدنيا عندما تتكفل بشقيقتك املشوهة اليتيمة، لكن غرتك الدنيا 
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مبا فيها ونسيت أنني ابنة أمك وأبيك؛ واليوم أهديك روحي قربانًا يك تنعم بالحياة 
دون أن تفسدها شقيقتك التي كنت تركلها كلام رأيتها؛ كنت أتطوق لرؤية وجهي 

لكن عندما شاهدته ظهر وجهك أنت أمامي؛ فأدركت أنني كنت أسعي لاليشء ؛ فل 
يسامحك الله عىل ما فعلته معي، وأعلم جيًدا أين مل أطالبك يوًما سوى بالرحمة من 

أجل روح منهكة ال ذنب لها فيام لحق بها، فكل يشء قدر...

وداًعا يا من أنجبت أمي...«

أغلقت الدفرت ووضعته جانًبا وأنا أشعر بالراحة، فهذه كام قلت البداية وليست 
النهاية، نعم البداية؛ فسوف تصعد روحي لربها بعد لحظات وهناك سألتقي بالذين 

أعلم جيدا فرحتهم بلقايئ، فطيفهم يحتضني بكل حب وحنان...

متت

ايمان الصياد


