لكل منا حياة ،إال أننا من الروح نفسها
"حكايات ومواقف من حياتي وحياتك"
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أكتب إليك
ُ
أخبرني معلمي ذات يوم حين شكوت إليه بأن هناك بعض
الكتابات التي أكتبها ال تجد صدى وتفاعل في قلوب المتابعين
بل حتى األصدقاء ،فأجابني بأن أكتب لنفسي ،وحين بدأت
بالكتابة لنفسي تفاعل الناس وبدأت أجد الكثير من التفاعل
والكالم الطيب تجاه حروفي وكلماتي؛ عندها عرفت بأنني
أكتب إليك ،فما أنا وأنت إال واحد
عندما أكتب إلى نفسي فإنني
ُ
في األصل ،أحبك وأتقبلك يا أنا.

وظيفة األحالم
سألني صديقي ذات مرة في وسط حديثنا عما هي الوظيفة التي أتمناها وأحلم بها ،فتابعت
حديثنا ولم أجبه وقتئذ ونسي هو السؤال ،لكني تذكرته اليوم عندما وجدت إعالنًا عن وظيفة
األحالم بأحد الميكروباصات ملقاة على األرض مهملة ومضروبة بالنعال ،تنهدت تنهيدة
خفيفة هاه وظيفة األحالم!
تذكرت صديقي هذا وسؤاله ،وقلت لنفسي لماذا لم أجبه وقتها؟ هل لعدم استطاعتي أم لطول

اإلجابة؟ واآلن سأحاول اإلجابة .
أنا شاب نشأت على الحرية المضبوطة بأوامر الدين ،احترام الكبير وحب الصغير ،هذه
نشأتي وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية كانت وما زالت لدي هذه المساحة من الحرية،
فكنت أحضر الدروس إن شئت وأتخلف عنها إن أردت ،وكانت أمي تقول لي دائ ًما "اللي

ياكل على ضرسه ينفع نفسه "
وآنا كل ما يدور في رأسي عندما أضع رأسي على الوسادة بعد انتهاء اليوم ،لماذا ال أمتلك
لمعة األعين هذه التي أراها في أعين كافة الطالب؟ لماذا ليس لدي شغف ما بكلية ،وأسعى
جاهدًا أللتحق بها ،والعديد من األسئلة حتى أنني عملت بأحد المخابز لبيع المخبوزات في
آخر أيام الثانوية من كثرة الملل ،ولم أذهب إلى الدروس واعتمدت على الشروحات التي

على اليوتيوب ،وأذكر أنني درست الكيمياء العضوية (بُعبع الثانوية العامة) منفردًا!
انتهت االمتحانات وجاء وقت التنسيق ،وحصلت على مجموع ال هو بالكبير وال هو
بالصغير وهذا لم يكن يعنيني ولم أكن حزينًا أو سعيدًا ،فاألمر سيان بالنسبة لي ،وعندما
تفحصت الكليات وجدت كلية تسمي باإلعالم ،ولم أكن أعلم بأن في جامعة األزهر كلية
لإلعالم ،فابتسمت وقررت خوض هذه التجربة بضغطة زر بسيطة بالماوس ،نعم اختياري

للكلية جاء بهذه الطريقة!

الفرقة الثالثة كلية إعالم وجاء وقت اختيار األقسام كالعادة ال أدري بأي قسم التحق إذاعة أم
عالقات أم صحافة فقلت لنفسي ألقول "يا ضفدعة عدي اربعة" فوجدت نفسي ال أحفظها!
فقررت أن اقوم باقتصاص ورقة وأقوم بالقرعة! وجاءت كالتالي إذاعة ثم صحافة ثم
عالقات وبعد مقابلة المختصين بالقسم في مقابلة كانت تتسم بالبطء والجو الخانق تم قبولي

الفرقة الثالثة كلية إعالم وجاء وقت اختيار األقسام كالعادة ال أدري بأي قسم التحق إذاعة
أم عالقات أم صحافة فقلت لنفسي ألقول "يا ضفدعة عدي اربعة" فوجدت نفسي ال
أحفظها! فقررت أن أقوم باقتصاص ورقة وأقوم بالقرعة! وجاءت كالتالي إذاعة ثم
صحافة ثم عالقات ،وبعد مقابلة المختصين بالقسم في مقابلة كانت تتسم بالبطء والجو
الخانق تم قبولي بالقسم.

فيما يتعلق بالتدريب فذات مرة كنت أمشي برفقة صديقين لي فقابلت رجالً هما يعرفانه
أما أنا فال ،فسلمت عليه وتبين أنه كان أستا ًذا لهما في فترة الثانوية وبطبيعة الحال سأل
عن حالهما وعن كلياتهما ،ثم جاء الدور علي فقلت إعالم فقال سأحتاجك معي لتعمل
بالجريدة ،نعم بكل بساطة فابتسمت وقلت حسنًا.

بعد مدة طالبت زميلي برقم األستاذ الذي قابلناه في الطريق فأعطاني إياه ،وقال لي اسمه
أستاذ عبد الحميد خليفة ،ليكون نعم المعلم ونعم القدوة لي وأصبح مقرب من قلبي وال
أستطيع أن أوفي حقه بكلمات وعملت بالجريدة لمدة سنة تقريبًا.

كل هذا فكرت فيه عندما تذكرت سؤال صديقي عن وظيفة أحالمي ،وعليه فإنني أعتقد
بأنني ال أدري ما هي الوظيفة التي تناسبني أو ما هي مسماها ،لكني وبعد مرور  22عام
ارتسمت لدي مالمح لها ،بأن تكون وظيفة تجعلني قريب من الناس ،يسألونني
وأساعدهم ،يكونوا محملين بالتعب ،فأمسح بيدي علي قلوبهم فيطمئنوا ،يطلبون مني
شيئ ًا ،فأعطيهم أكثر ،أستمع لهم وأتأثر بمشاكلهم وأحاول مساعدتهم ،وحتى إذا لم استطع
يكفي أن يشعروا بأن هناك من ينتبه لهم ويسمعهم ،فال أدري أي نسبة مئوية كان يجب
علي أن أحققها أللتحق بهذه الكلية التي ال أعلم حتى اسمها ،وما هي وظيفتها فيما بعد
التخرج ،فعندما أعلم مسمى هذه الوظيفة؛ بالتأكيد ستكون وظيفة أحالمي.

ال أدري
ال أدري هل هي خفيفة الروح كحال وزنها أم ال؟
وال أدري هل ستتقبل اختالفاتنا أم هي ديكتاتورية المذهب؟
وال أدري هل تُفكر فيني وتالحظ وجودي أم ال؟
وال أدري هل ستستمر في العمل ام ستغادره كحال أي شيء أحببته؟
وال أدري هل هي في عالقة غرامية حتى أم ال؟
حتى أنني ال أدري حينما نتبادل النظرات بين الحين واآلخر هل تكون ناظرة لي
ح ًقا أم انها تنظر إلى شيء ما ورائي؟
نظرا
وال أدري هل سأكتفي باالحتفاظ بهذه الرسالة ها هنا أم سأرسلها على الواتس ً
ألن الفيسبوك بيهنج؟

المرقة ماجي
في يوم من األيام قررت التوفير كحال أي مواطن مصري شريف ،ومن تبعات هذا
القرار بالتأكيد هو أن اطبخ لنفسي ،فدخلت المطبخ وكان يوم الجمعة فقررت أن
احتفل به على طريقتي الخاصة فسويت اللحم وحينما شرعت في عمل األرز تذكرت
بأنه بداخل خزانة الطعام هذه مرقة ماجي والتي من شأنها أن تعطي للطعام إضافة

جميلة .
فتحت الدرج األول فوجدت فيه بعض البهارات ،أما الدرج الثاني فرأيت فيه بعض
أدوات الكعك والكاب كيك والدرج الثالث لم يفتح وجاء الدور على الدرج األخير
فوجدته مليء بالسكاكين وباألشياء الغريبة.
هنا قلت لنفس بأن الدرج الثالث هو النجاة وهو الذي سيفصلني فقط عن الوصول الي
كبيرا لفتحه؛ حيث افرغت الدرج الثاني
الطعم الجميل الذي سأهنئ به فبذلت مجهودًا
ً
وخلعت الدرج بأكمله كل ذلك ألفتح أو أرى ما بداخل الدرج الثالث ،وحينما كان

وانفتح يا لصدمة !
وجدته خاليًا ..وجدته خاليًا اال ببعض الورق الموضوع لتغليف أرضية الدرج ،ليبدو
جميالً ويسهل تنظيفه وهنا ابتسمت ،وقلت لنفس كم من أشخاص في حياتنا يبدون

ألول وهلة بأنهم المرقة ماجي ،وما هم إال مجرد خزانة فارغة مغلفة بأكياس المعة.

القدس للرجال!
في طريق عودتي من العمل صادف وأن قابلت حروف مترابطة أدت الى كالم
تام يحسن السكوت عليه ،وبالفعل سكت ووقفت ألدقق النظر عن ماهية وحقيقة
هذه العبارة ،هل ما أراه حقيقي أم هو مجرد حنين العاجز وأوهامه أم ماذا؟
رأيت عبارة القدس للرجال مكتوبة على الفتة كبيرة جدا ً بخط واضح بحروف لم
أدرك أن ثمة مكان االن يستطيع أن يتسع لها ،اذ يصعب االن تشابك وتالحم هذه
أخيرا
الحروف التي لطالما فرقتهم المسافات او الغايات وها أنا وجدتهم مجتمعين
ً

عند مدخل الحالق.

الناس موتى ،وأهل الحب أحياء
هناك بعض الكلمات إذا أردت أن تفسرها ال تستطيع والحب على
رأسها ،إذ يكفيك فقط التبسم وذكر اسم المحبوب ،أما ككلمات فال يوجد
كلمات تصف خيال أو انعكاس الحب فما بالكم بالحب نفسه؟ وإن كنت
متشككا ً فيما أقول فارجع إلى قول القائل "الناس موتى وأهل الحب
أحياء"

سرير أمي

️♥

منذ عامين أو أكثر أذكر أنني رأيت فيديو لضابط يرتدي الزي العسكري األمريكي،
ويتحدث بنبرة الواثق القوي ،يتكلم بصوت يجعلك تُطيع وتفعل كل ما يريده وما
يمليه عليك ،سمعته يقول إذا أردت أن تُغَيّر العالم؛ فكل ما عليك فعله هو أن ترتب
سريرك.

بالفعل استمعت لنصيحته وكلما فعلت ذلك ورتبت سريري كل صباح أجد نفسي
سعيدا ً جدًا ،ومنذ ذلك الوقت وأنا حريص على أن يكون سريري نظيف ومرتب؛
فبات من المحظور على الجميع أن يتناول أي طعام عليه حتى أنا ،وهذا كله مراعاة
لسريري.

شهورا عديدة الحظت شيئًا طيبًا مساء اليوم ،نعم الحظته
بعد فترة وأعني بفترة هنا
ً
الليلة وأنا أتناول العشاء على سرير أمي برفقة أختي ،الحظت أنه طيلة هذه الشهور
كنت أتناول كافة الوجبات على سرير أمي!

أما هي فتبتسم لنا وتفرح بأننا معها فلم تعبأ بكالم هذا الضابط ومدى فخامة صوته
فشكرا لكِ يا أمي ️♥
بل كل ما كان وسيظل يعنيها هو أننا معها
ً

سجين التفاصيل
حاصرا بالتفاصيل ،يستيقظ مترن ًحا ويتساءل إلى متى سأنتظر ألعود
ينا ُم قتيال ُم
ً
إلى قبري؟ فالساعات تمر كالسنين ،واألفكار اإليجابية الجديدة مغامرة شاقة
وكبيرة وليست بالضرورية.

حياته مملة وال جديد فيها سوى اختالف األيام ،فلم يعد يذكر في أي يوم يعيش،
وفي كل مرة يتحدى نفسه ،يُهزم من قبل بدء المعركة .يتوهم بلحظات السعادة
الضائعة مع ضجيج محبه ،ويستيقظ وهو مسجونًا مع ضجيج عقله ونفسه.

إياك أن تتركني
بصوت مرتجف وبكلمات تكاد تُسمع قالت له إياك أن تتركني ،وإال
فالندم سيظل حليفك ،رد عليها بنبرة تملؤها االستسالم ،ما باليد حيلة
سأغادر!

وأسيرا بداخل ذكرياته،
قالها وهو يعلم بأنه لن يغادر ،بل سيظل ساك ًنا
ً
فلم يعد له أنيس سوى طيف ،ويخشى حتى من النظر إليه فيهرب،
يغمض عينيه ويحدثه في حبسه ،ولكنه يجهل حقيقة أن من سكن أو
سكت ،فقد فارق الحياة.

اضطراب الكمال
يُعاني من اضطراب الكمال المصحوب بخيبة األمل والكآبة إذا ما أقدم على فعل أمر
ما وكان المنتج النهائي دون مستوى توقعاته.

هذا القلق يتكرر معه ،فما إن يطلب أحد ما منه مهمة ،إال ويجد عقله يطرح عليه أسئلة
ال تنتهي ،وقد ال يستطيع النوم إال بعد إتمام مهمته أو وضع خطة ليتأكد بأنه قادر على
إنهاء واجباته بأفضل صورة ممكنة.

قد تكون هذه الصفة من أبرز الصفات التي يبحث عنها أصحاب وأرباب األعمال في
موظفيهم ،لكن هل يقوم نفس الموظف صاحب المواصفات المميزة تلك في التفاني
والجد واإلخالص في حب هللا؟

ستظل تبحث عنها طوال حياتك
ُ
شرب الشاي بالنسبة للكثيرين من األمور العادية والروتينية ،إال أن الشاي بالنسبة
لهما داللة على ثبوت عالقتهما وأنها على ما يرام ،وعلى الرغم من بعد المسافات
إال أنهما كانا يحاوالن مزامنة رشفات الشاي م ًعا؛ ليقوما بإحداث نوع من
االتصال اللطيف ،هذا االتصال يخلق حالة من الراحة واألمان ،وكأن العالم بأكمله
صامت تما ًما من أجلهما.

األيام والظروف ال تبقي أخضر وال يابس ،كحال الشاي يُقطف كنبتة خضراء ،ثم
يصل لمرحلته النهائية في الكوب ،ومن ثم يترك ويجف ويهمل ،لكن يبقى مذاقه
نادرا ما تجدها وإن وجدتها
في الفم ،مذاق بين الحنين واألمل بالمجهول ،نكهة
ً
وأسيرا بها ،وستظل تبحث عنها طوال حياتك.
وتركتها! فستصبح ُمعلقًا
ً

سر عمل الكابتشينو
عندما ينتهي الدوام وأشعر بالكآبة ،إما لصوت المروحة المزعج أو من صدى صوتي؛
ألن الغرفة فارغة ،أقوم باالتصال بصديقي وأقترح عليه النزول إلى القهوة ،لنشرب أنا
وهو كوبًا من الشاي ،هو يشرب في كوب من الورق ،وأنا كوبًا من الزجاج؛ فمذاق الشاي
ال استطعمه إال بكوب من الزجاج خالي من الرسومات وله يد أمسكه منها.

كعادتنا نتحدث عن أفكار للمشاريع برأس مال ال تزيد عن الـ  10آالف جنيه ،والتي في
كل مرة نتحدث عنها فقط وال تنفذ منها أي شيء ،وبوسط الكالم تطرق الحديث وال أعلم
كيف عن طريقة عمل الكابتشينو الصحيحة ،وهذا الكالم جذب انتباه زميل آخر دخل في
صلب الموضوع ،فطريقة عمل الكابتشينو واالسبريسو من اختصاصه فهي وظيفته.

كشف لنا عن سر عمل الكابتشينو ،أكد لنا بأننا لكي نشرب كابتشينو "زي الكتاب
مبيقول" ،البد من وضع ملعقة صغيرة من اللبن على الكابتشينو والتقليب جيدًا قبل صب
الماء السا خن بهذه الطريقة ستحصل على كابتشينو "بوش كبير ومتظبط" ،كان الوقت قد
تأخر ولدي دوام في الصباح ،استأذنت وغادرتُ .

لكن في الحقيقة لم تغادرني كلمات زميلي ،فقررت تجربة طريقته ووضعت بالفعل اللبن
كما قال ،وقلبت جيدًا حتى أن الكابتشينو كاد أن يهرب من الكوب بسبب كثرة التقليب،
ً
مميزا كما وصف بالضبط،
انتهيت وبعدها صببت الماء الساخن ،وفعالً وجدت المظهر
فهناك طبقة تغطي الكوب تما ًما ،ابتسمت وتذوقت ،ولكني وجدت الطعم ماس ًخا فالتفاصيل
مترسبة باألسفل والطعم سيء ،وكأنني أشرب ماء بلون مختلف وبرشة كافيين.

قررت من وقتها عدم تجربة هذه الطريقة مرة أخرى ،وأن اشرب الكابتشينو بالطريقة
العادية ،فعلى الرغم من مظهرها العادي إال أنها تمتلك طعم وهوية ،على عكس الطريقة
األخرى ذات المظهر الساحر إال أنها بدون طعم وال هوية.

الحياة واختياراتها
الحياة تبتسم لنا عشرات االبتسامات كالذئب حال ابتسامته ،وتعطينا العديد من
االختيارات وأنت وحدك من تختار أي طريق تسلكه ،وفي كل درب من دروب الحياة،
أنت وحدك من تثاب أو تتحمل العقاب ،هذه الجمل التي لطالما قرأتها على صفحات
الفيس بوك؛ لم أستشعر معانيها قط حتى حكى صديقي حكايته.
بصوت مهزوم قال لها ال ،لنتوقف اآلن! فهذه المعركة الخسارة فيها مكسب ،والمكسب
فيها خسارة!
عقدت حاجبي وقربت وجهي من صديقي ناسيًا التباعد االجتماعي وفيروس كورونا
وقلت له :ماذا؟ ال أفهم ماذا تعني بقولك؟ ما هذا الغز؟!
ابتسم صديقي في هدوء وقال لي في اختبارات الحياة البد أن تكون بعيد النظر ،تنظر
إلى الوردة وترى حجم ومقدار الشوكة ،فمن السهل قطف الوردة ،لكن كم من الوقت
سأتحمل قساوة الشوكة في يدي؟
دخولك في معركة من معارك الحياة وخاصة القلبية ،فانتصارك فيها يعني تحملك
المسؤولية ورعاية الوردة وتحمل شوكتها؛ وإال كنت سبب في انقطاع الوردة عن
حياتها ،وكنت سببًا في تدميرها ،أما خسارتك فيعني بأنك ترى بأن هذه الوردة تستحق
من يمتلك المورد الكافي من الماء والتربة والرعاية والمادة الالزمة؛ ألن تبدأ حياتها
الجديدة ،فحبك وحده للوردة ،لن يجعلها هي وأغصانها تزهر وتكبر!
ابتسمت لصديقي وقلت له فهمت! وتابع حديثه لي بنبرة صوت واضحة لكل فهيم ،فلقد
كانت حزينة ومترددة بين الحنين وقلة الحيلة؛ بسبب الواقع المؤسف وبظروف الدنيا
التي ما تنفك أن تحاول كسرنا ما دمنا أحياء ،لقد اخترت طريق المعايشة والرضا بأن
هذا العالم وأنا منهم ظالم ببعض األحيان ،وأنني البد أن أتقبل ذلك وأن أتعايش معه
باستسالم ،فأحيانًا هذا كل ما نستطيع أن نفعله وهو أن نستسلم.
كنت أريد أن اتحدث وأقول له ما هذا الضعف والخنوع ،لكني تحفظت عن هذا حتى ال
أحرجه ،وسألته سؤاالً واض ًحا وهو كيف بإمكانك التعايش مع هذا؟
فأجاب :الحياة واختباراتها كثيرة وصعبة ،فإياك أن تظن أنني لم أفكر مثلما فكرت
اآلن ،فلقد فكرت وأخفقت ،وقاومت وعانيت وها أنا في طريقي لاللتئام ،لكن األهم
والهدف من حديثي معك هو أن تعلم وتتذكر بأن كل إنسان مرهون باختياراته هو ،فإما
أن تتحملها دون انقاص ،أو تتركها دون التفوه بأي وعود زائفة أو بطولة من ورق!
سكت صديقي طويالً وأخذ ينظر إلى انعكاس صورته بكوب الشاي ،وما تحرك من
مكانه! وغادرت أنا.

الذئب والشاة واألهل
شاة اعترض طريقها ذئب وتمكن منها وانتقلت إلى بيته ،أحس الذئب بالفخر
ألنه تمكن من خداع فريسته ،حيث سيطر عليها بعشرات األوهام وامتلكها.

في كل يوم كان يختلط دماء الشاة بدماء الذئب بطرق مختلفة ،فتارة من خالل
أنيابه وتارة من خالل مخالبه وتارة من خالل همساته الشيطانية.

وفجأة استيقظت الشاة وأبصرت بأنه ذئب ،الذت الشاة بالفرار والذئب يركض
خلفها دون هوادة ،فلقد اكتشفت حقيقته ،وحينما فرت ووصلت إلى عائلتها
لتحميها من هذا الذئب ،فما كان منهم إال أنهم سلموها إليه مرة أخرى!

هذه القصة دارت في خلدي حينما قرأت مقولة تقول "وليس عجيب أن تفر
الشاة من الذئب ،العجيب أن تتعلق تلك الشاة بقلبها بالذئب"

وحينها قلت لنفسي وماذا تفعل هذه الشاة إذا كانت تريد الفرار من الذئب،
وأهل الشاة وجماعتها ومن تعول عليهم في حمايتها هم من يسلمونها إلى هذا
الذئب!؟

القطار ينادي فهل سمعته قط؟
يشكو إلي صديقي ويقول :إلى متى ستأخذني قدماي دون مقاومة مني تُذكر إلى سريري،
لقد اٌرهقت عضالت كتفي ،فحتى أوتارها أصبحت تُصدر ألحان حزينة ،ال يستطيع أحد
سماعها إال من هم يكدون في عملهم ليحصوا على مائة وبضعة جنيهات في اليوم
وتضيع ساعات من أعمارهم لن تعوض ،أو ممن يذاكرون ليل نهار لينالوا الدرجات
العالية والترقيات.

يقول صديقي هذه الكلمات وهو نائم على سريره ومغلق األنوار ليستعد إلى النوم قبل
أوانه ،ينام على سريره بالساعات ،لكن عيناه مفتوحتان يفكر وال يفكر يتحدث وال يصدر
صوتًا سعيدًا وغير سعيدا مزيج من الشيء وضده ،وفي وسط تأمله هذا إذ يسمع صديقي
قطارا لطالما اعتاد عليه إذ يأتيه في موعده تما ًماً ،فعلى الرغم من زهده فيه
صوت
ً
وجهله حتى ألين تكون وجهته ،إال أنه يأتيه في كل ليلة ليؤنس وحدته ،ويشعر بأنه ُمنقذه
وطريقه للنجاة ،يأتيه في الموعد على الدوام في الساعة  12إال خمس دقائق.

يأتي القطار ويقدم له نغمة ومعزوفة يقول له بلغة ال يفهما إال هو كذلك ،ال تقلق أنا هنا
بجوارك فقط تحرك وألحق بي ولن أقف بك في أي محطة؛ ألنني أشعر بالوحدة كذلك،
فكل من يلحق بي يتركني في النهاية ،لكنني حتى وإن عجزت عن التحرك وتوقفت في
محطة ما فسأظل معك حتى النهاية.

يتنهد صديقي ويقول له غدًا سألح ُق بك ،ويأتي غدًا وينساه صديقي مثلما فعل الجميع به،
لكن القطار يغرد في موعده المعتاد الثانية عشر إال خمس دقائق ويسمعه صديقي ويدور
نفس الحوار ،ينتظره القطار ،لكن صديقي ال يقدر على الذهاب فالمائة والبضعة جنيهات
أو ربما خوفه من فقدانه للدرجات والترقيات ربما كانا السبب في تقييد فكره وتقييد حركة
صديقي.

القطار ينادي وصديقي يستمع فحسب .يستمع فحسب!

مفيش فايدة!
ذات يوم أردت ان احلق شعري كحال الجميع وانا أستطيع ذلك وحدي لكني قلت ولما
ال أجرب قصة جديدة من قبل اهل الخبرة فالمثل يقول " اعطي العيش لخبازه".

دخلت وسلمت وجلست انتظر دوري ،وهذا االنتظار القاتل ال شيء مجدي فيه غير
أنك تري قفيان الزبائن فانتقل بين قفا هذا الي قفا ذاك مما يجعلني اشعر بالموت ً
ملال
وهذا ما جعلني أحلق لنفسي أصالً كرهًا في هذا الجو الخانق ،ما باليد حيلة انتظرت
وبعد مدة وجدت كبير الحالقين بالمحل يطالب بدبوس حتى يغير الـ sim card
خاصته كحال أي هاتف شاومي مسكين وهللا أعلم.

سا ثم فعل فعلته وقال للصبي هذا خذ الدبوس من الناحية
فناوله أحد الصبيان دبو ً
المدببة ،فبعد الصبي يده فقال له الست رجالً خذه فلم يمد يده وعلى الرغم من هذا قام
كبير الحالقين هذا بوخزه بدبوسه وقال له لماذا لم يخرج دم منك؟ ويضحك ضحكة
بليدة ..ليكمل حديثه بسماجة المشكلة عندك وليست عندي كأن من الطبيعي ان يَ ُ
شك
الناس بعضهم البعض بالدبابيس ويخرج الدم منهم فهنا ال يكون هناك اي مشكلة اي
منطق هذا! وفجأة انكسر الصمت

فقال أحد الجالسين على كرسي الحالقة لماذا كل هذه القسوة؟ قال كبير الحالقين أنا هنا
منذ  13عام وتابع هل أنت غاضب يا أحمد فأجاب ال ،وهو يكتم غيظه وتكاد عيناه
تفيض من الدموع ،وتابع الزبون وتساءل في أي عام دراسي انت يا أبوحميد فرد
فالصف الثالث اإلعدادي "شهادة" وتابع الزبون وماذا تربد أن تصبح في المستقبل فقال
أحمد بكل فخر أريد أن اكون حالقًا فابتسم كبير الحالقين وابتسم الزبون وغادرت انا.

تامن تبة عاشر
دائما اسأل نفسي وانا في المشروع المتجه الي القاهرة سؤالين تري هل هذا
الكرسي اللعين الذي سيتم فيه موقعة تحصيل األجرة؟ واإلجابة في أغلب األحيان
كانت تأتي بنعم.

والثاني لماذا كل هذا الملل لماذا أنتظر ساعتين في هذا المشروع ألصل الي
الكلية واكرر ما حصل باألمس ،لماذا ال يكون هناك خاصية أو أداة تجعل سفري
الى القاهرة بلمح البصر فقط أدخل المشروع وأجلس وأضغط على الزر وأصل
الى وجهتي ما الفائدة المرجوة من كل هذا االنتظار وبشكل أوسع ولماذا الحياة
وما الغاية من الوجود؟

في يوم من األيام وجدت صديق لي في المشروع فقلت له عن هذه الخاصية التي
أريدها ،فابتسم وقال بصوت خافت وكأنه سر ،الغاية ليست في الوصول فحت ًما
ستصل ،لكن غايتك في رحلتك أي جلوسك ساعتين هنا هي غايتك في الحياة ،فال
تشتكي وتنوح ،انظر وتمعن في رفقائك الركاب ،فربما داويت جروحهم وجبرت
كسرهم.

أو تقابل عجوز في طريقك تحمل كيس به عشرة أرغفة من الخبز ،لكنه ثقيل جدًا
عليها فتنظر الى األعلى بعينيها ال برأسها ،فهي حتى ال تقدر على ذلك وتدعو
هللا بأن يأتي ويساعدها في حملها هذا ،فتأتي أنت ُملبيًا للنداء متمثالً في دعوتها
كخليفة هلل؛ فتساعدها وتقول لها ال نريد منكم جزا ًء وال شكورا ،وتبتسم وتقول
أصبت فحديثي هلل قد وصل اليك وتقول لك هللا محبه ،فتبتسم وتتعلم بأن كل
لحظة لك مهمة حتى لو لم تفعل فيه أي شيء سوا التدبر في نعمة من نعم هللا
عليك ❤ ومن هنا عرفت أنني البد لي ان أدون ما قاله صديقي هذا ألساعد ممن
هم أمثالي المنهكون في المشاريع ❤

كيف أطلب الرحمة من هللا وأنا ال أرحم؟
صديقي القارئ احدثك اآلن وأنا في غاية األسف على نفسي ،واكتب لك حتى ال
يؤول بك الحال ويصيبك ما أصابني الهم ،بل من الممكن أن يصيبك ما هو أشد من
الهم اال وهو انطفاء الروح.

شاء هللا لي بشراكة ما مع صديقي وال داعي لذكره ،وبمرور األيام والشهور علمت
بخيانته لي وعندما استيقظت وجدت نفسي امام مفترق للطرق ،طريق العفو
والرحمة وطريق االنتقام ،ومع كل التعاليم والدراسات وسماع العديد والعديد من
الخطب عن الرحمة والمسامحة التي تعلمتها منذ الصغر إال وإنني في هذا الموقف
اخترت طريق االنتقام ،بكل ثقة دون تفكير وال تردد ال أدري في الحقيقة هل
دورا في هذا أم هي صنيعة النفس ،وآه وألف آه من النفس!
للشيطان ً

العجيب أنه بعدما انتقمت لنفسي كنت سعيد سعادة ال توصف حيث أنني س ّكنت
جرحي ظاهريًا ،لكن عندما هدأت نفسي وا ُخبرت بما آل بصاحبي من حال،
حذرا من نفسي ،أشعر وكأنني أكثر أهل
انطفأت سعادتي وصرت أجوفًا من الداخل ً
األرض معصية وذنبًا ،وكلما دعوت هللا وأنا ساجد ليرحمني أجد روحي متلعثمة
إبان نطقها وأسال نفسي سؤاالً كيف أطلب الرحمة من هللا وأنا ال أرحم!؟

ومن هنا عرفت أن تسكين اآلالم الظاهرية (االنتقام) ليس مثل شفائها وشفائها
باختيار طريق العفو والرحمة "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

الطريق واضح فلماذا التظاهر بالعمى؟
كحال الكثير من الشباب وبعد أن انتهي من الدوام ،أجلس وأتناول كوبًا من الشاي وأستمتع
بمشاهدة الرجل اآلسيوي وهو يستخرج األسماك من الحفر عن طريق زجاجات المياه الغازية
الفارغة والنعناع ،أو مشاهدة رجل آسيوي آخر وهو يبني حوض استحمام بواسطة التراب
والماء.
وما إن ينتهي هذا الفيديو اال وأجد فيديو آخر يتناول مناقشة بين علماني وآخر ليبرالي أو
وأخر سلفي ويتناقشون في أمور نهايتها واضحة وهو اإليمان باهلل ،لكنهم مختلفون في تسميات
بعض األمور وهذه المسميات قد تقيم الدنيا وتقعدها رغم أنهم متفقون في نهاية األمر ،لكن
كي ف يتفقون هذا محال بالنسبة لهم فالبد من زرع بعض األوهام أو بعض اللمسات الحريرية
من قبل الشيطان ليعم التنازع والفشل.
لكن من أين أتت تلك الفلسفة التي ال تقدم وال تؤخر؟ من أين جاءت فكرة وضع المسميات
ووضع التصورات التي يقاس بها الواقع رغم وضوح الفكرة وبزوغ نورها ،هل نحن نعشق
أن نطبق المثل أو القصة الشهيرة "ودنك منين يا جحا" أم أن صاحب وضع التصورات
والنظريات لألمور السهلة والواضحة هو ابليس نفسه!
إن إبليس لهو أول مخلوق قام بمعارضة النص بالقياس ،فلقد عارض أنوار هللا ووقف متحديا ً
بقوله أنا من النار وبالتأكيد النار خير وأفضل من الطين ،وإذا قمنا بالقياس سنجد أن الطين
أساسه الظلمة والوحشة ،أما النار فمن النور والضياء.
وبهذا قد أسس إبليس نظريته وأثبت أفضليته على خصمه وعدوه ابن التراب ،لكن الحق مالك
السماوات واألرض رد عليه بقوله (فإذا نفخ في الصور فال أنساب يومئذ) أي عند النفخة
الثانية التي ال يكون بعدها أي شيء تأتي جميع الخالئق فرادى فال يقول أحد أنا مخلوق من
كذا أو أنا ابن كذا وعائلتي كذا وكذا فالكل سيكون مشغول بحاله وما فيه.
وعلى الرغم من وضع ابليس تصوراته ونظرياته وقياساته اال أن ابليس نفسه يعلم ويصدق
بعظمة هللا ،إال أنه لم يحب لم يحب طريق العبودية وسلك طريق األنا وعلى الرغم من معرفته
بنهاية هذا الطريق إال إنه ماض فيه وما زال يضع نظرياته وقياساته هو وأتباعه.
يا معشر المتكلمين إذا كان الليل غائما ً فأمطرونا بكلماتكم العطرة واستخدموا تلك النظريات
والجلسات والمنابر وتناقشوا م ًعا ثم أرشدونا لمعرفة اتجاه القبلة ،لكن إذا كانت الشمس
واضحة والكعبة أمامنا فلماذا تعطلوننا أم أنكم أتباع لهذا اإلبليس؟

اطلعوا برا ..ده مش مكان لعب ..انتوا عارفين انتوا
بتعملوا ايه؟
كنت أستند على عمود من أعمدة المسجد ،وإذ فجأة أسمع صوت أجش لعجوز يزجر
مجموعة من األطفال ،يصيح فيهم بأن المسجد ليس مكانًا للعب أو حتى للحديث ،في هذه
اللحظة وجدت شاب يتجه نحو الشيخ ويتحدث معه يخبره بأن المسجد من الممكن التحدث
بداخله بعد انتهاء الصالة ،ومن الممكن ممارسة العديد من األنشطة بداخله

فلقد كان الرسول يعلم الصحابة ،وكان يحكم بين الناس ،والكثير من األنشطة كانت تقام في
المسجد ،فلماذا تطرد األطفال ،وتأتي أنت بعد ذلك تسأل لماذا الشباب ال يأتون ،فهؤالء هم
شباب الغد .في الحقيقة تعجبت من فصاحة وأسلوب هذا الشاب ،ومكثت ألراقب الموقف عن
قرب وأسمع بقية الحوار.

رد الشيخ عليه بابتسامه ،وأمسك بيد الشاب وقال له باألمس أحضرت لهم الكثير من
الحلويات ،أنا لست بهذا السوء يا ابني ،أنا ظننت أنهم مصدر ازعاج للمصلين ،لكن طالما أن
الصالة انتهت فأنت على حق.

ابتسمت وكنت على وشك المغادرة ،لكني الحظت أن هذا الشاب متجه نحو األطفال ولحسن
الحظ كانوا بجانبي ،فوجدته يجلس بينهم في حلقة ،ويعلن عن مسابقة وهي أن من يقرأ سورة
من سور القرآن بصورة صحيحة سيأخذ  5جنيهات.

كانوا في البداية  3أطفال بعد أن أعلن صاحبنا عن هذه المسابقة أصبح حوله  10أطفال على
ما أذكر ،وبالفعل كل األطفال قرأوا سورة اإلخالص وكل طفل نال جائزته ،وغادروا المسجد
والفرحة تمأل أعينهم وكذلك أنا.

انتهى الموقف لكنه لم ينتهي بالنسبة لي وال لهم ،فهؤالء األطفال سيكبرون واحتمالية أن
يقوموا بتكرار موقف هذا الشاب بالتأكيد كبيرة ،فالحلقة التي جلسوا فيها ليست شكلية ،بل هي
بالفعل حلقة لن تنقطع وبهذا الموقف الخالي من كلمات الوعظ لألطفال في اعتقادي سيكون
المعلم األول لهم ،وسيتحولون لمثل هذا الشاب ،وستكون حلقة ال تنتهي.

أين السبيل للهدوء والسكون والرضا؟
تذهب إلى الحالق المحترف ليلة العيد ،وبعد انتظار طويل ممل تمضيه في النظر إلى
قفيان الزبائن ،أو تفتح وتغلق هاتفك عشرات المرات لتعرف كم الساعة اآلن ،وفي كل
مرة تفتح فيها الهاتف ،تنسى لماذا قمت بفتحه أصالً!

وبعد طول انتظار وحين يأتي الفرج وتجد ابتسامة الحالق وهو يراك خمسون جني ًها على
األرض ويقول لك تفضل فتجلس وأنت تكره شعرك الطويل وتراه بشعًا ومع أول رشة
ماء بالبخاخة المميزة الخاصة به ومع تمشيط بسيط لشعرك ترى نفسك بالمرآه ليوناردو
دي كابريو وترغب بالرحيل

لكن لألسف يكون قد فات األوان وتجد الحالق يقص لك قصة تظهر أذنيك فيهم بحجم
كبير وبشكل مختلف وعند المغادرة تقول لنفسك ياليتني لم آتي لهذا الحالق وكنت اكتفيت
برشة الماء تلك وغادرت.

يأتي الشتاء بعد شوق كبير وترى في مخيلتك بأنك تجلس في البلكونة وتستمع لصوت
فيروز وهي تنشد ليالي الشتاء الحزينة برفقة كوب من القهوة ،لكن الواقع بأنك تشعر
بالبرد الشديد وترتدي بدل الجورب جوربين لتشعر بالدفء وتحدث نفسك متى يأتي
الصيف ولو بالقليل؟

يأتي الصيف وتجد العرق يتصبب منك حال قيامك بأبسط المهام كشرب الماء أو تغيير
موضع المروحة أو حتى أثناء االستحمام ،وبعدها تقول لنفسك متى يأتي الشتاء!

األمثلة كثيرة وتفاصليها ال تنتهي ومتكررة ،كأنها حلقة ال تنقطع ،فأين السبيل للهدوء
والسكون والرضا؟!

الراحة قاتلة!
طائر خفيف ال يقدر على الطيران ،قدمه اليمنى مربوطة بغصن واألخرى مرتاحة في
العش ،كان يتمنى الطيران دائ ًما ،ومالكه تاركه ُح ًرا ويعطيه الفتات ،الطائر يأخذ الفتات
برجله المرتاحة بدفء العش ويناجي الرب ،لو أن قدمي األخرى حرة ،لكنت طرت.

قبل وفاته بدقائق ،حرك قدمه المربوطة بالغصن ،وجدها تتحرك ،فالخيط كان في قدمه
هو ال بالغصن! مات الطائر وكلتا قدميه بالعش.

في كل صباح في دنيانا التي نحياها نرغب بالطيران ،ولكن المانع األساسي هو خوفنا من
فقدان موضع الراحة واألمان لنا ،فمن الممكن أن يكون الفتات الذي نتغذى عليه هو
السبب الحقيقي في عدم الطيران ،أما أقدامنا المربوطة بالغصن فهو من صنيع أوهامنا
ومصدر هذه األوهام إما من أنفسنا أو من خالل ابتسامات المالك أو المدير المتحكم بنا،

أما الموت فيأتي دائ ًما دون موعد محدد ،والسبيل للتحليق هو إما أن نقتل هذا الخوف
ونحلق أو أن تبقى مأسورين لراحتنا في العش ونموت وتموت معنا أحالمنا بالتحليق،
وحينها مالكنا سيبتسم وسيشتري في نفس الليلة طائر آخر يمارس عليه مهارته
االستغاللية ومهاراته القيادية الفذة!

في األخير دعاء الرب دون عمل واالستناد على الراحة ودفء العش والخمول هو
كأحالم اليقظة ،فاهلل يرزق كل عصفور طعامه ،لكنه ال يلقيه في عشه!

خبز أمي
عندما تبدع أمي في صناعة الخبز المدعم لكنه على غير تدعيم
الحكومة فهو مدعم بالحب وبالصالة لي ،فتصنع لي الخبز لتسد
جوعي وتسد أيضًا تقصيري بعدم إحضار العيش من المخبز
بسبب نومي الثقيل فبدالً من أن توقظني وتقول لي "مخلفتش
رجاله أو أروح أجيب العيش أنا" قامت بإحراجي وعمل هذا
الخبز لي.
أسعدك هللا دائ ًما وأبدًا يا أمي ❤

إهداء إلى القلم المسكين
كان لدي قلمان أحدهما أنيق ناعم الملمس ذو لون فضي ملئ باإلنحناءات والتموجات
الرائعة يهيئ لك في أول وهلة أنه بريد القلب كما ذكر ابن المقفع في وصفه للقلم ،أما
اآلخر فيأتي سمي ًكا غلي ً
ظا قل ًما عاديًا فعندما تراه ال تأبه له ،حتى أنه بدون غطاء وال أدري
في الحقيقة أين ذهب شريكه؟ هل سئم منه ومن حالته؟ لم يتبادر إلى ذهني هذا السؤال ولم
أفكر في هذا القلم أصالً حتى حدث اآلتي:

فقد كان لدي مشترك ثالثي كبير الحجم ،ال يقبل بالوصالت أو الفيش الثنائية ،وفي كل مرة
احتجت فيها أن اُدخل وصلة ثنائية في هذا المشترك ،آتي بالقلم المسكين هذا وأغلق به
لسان الفتحة الثالثة؛ حتى تستطيع الوصلة الثنائية الولوج في المشترك الثالثي ،وكل مرة
أفعل هذه الفعلة بواسطة القلم السميك ،ولم أفكر مطلقًا ولو للحظة أن أستخدم القلم األنيق
بدالً منه ،مخافة أن أجرحه أو اعتقادًا مني بأنها ليست من مكانته ،لكن حدث أمر ما
واحتجت أن أكتب شيئا ً ،فبسرعة ذهبت إلى القلم األنيق ياللصدمة وجدته ال يكتب!

هنا تذكرت القلم اآلخر فالتقطه من األرض ،وأنا علي ٌم بمكانه حيث أنني وضعته بجوار
المشترك على األرض؛ لكيال أضيع وقتي في البحث عنه ،وحينما التقطته من األرض لم
يشتكي ولم ينبس ببنت شفة لي ،وعندما جربته في الكتابة وجدته يكتب دون أي عناء مني
أو سابق تجربه مني إليه ليكتب ،فاحذر من المظاهر ودقق النظر وانظر الي الجوهرُ .رب
أشعث أغبر مدفوع باألبواب ،لو أقسم على هللا ألبره.

نوره لم ينطفئ بعد!
خالط المشيب شعره ولحيته ،ولكن لم يستطع المشيب أن يخالط
روحه وقلبه ،فعلي الرغم من كبر سنه وثقل همه وهذا يتضح جليًا
لكل من يمتلك عينًا يرى بهما عالمات القسا والتعب بداخل ثنايا
تقسيمات وجهه إال أن نوره لم ينطفئ بعد فقلبه مفع ًما باألمل
والرضا والسؤال من أي قوة تستمد منها كل هذا الرضا فما أصعب
أن نجد مثل هذا اإلنسان في هذه األيام.

النهاية
لحد هنا نكون وصلنا إلى نهاية رحلة الكتاب اللي من غير
أي فهرس ،إلننا مش محتاجين نحكي مع بعض بفهرس،
الكتاب أه صحيح خلص ،لكن رحلتنا أنا وأنت لسه مكملة،
هو في كالم بيخلص؟

مصطفى سرحان

ؤؤ
كاتب محتوى ،خريج إعالم جامعة األزهر 2019قسم إذاعة وتلفزيون
بسيط وأكره الفالليط.
مستنيك تقولي رأيك ،وعاوز أعرف منك هل حسيت بإنك مريت بموقف من المواقف اللي
حكيتها دي وال أل ،وكمان هتفرحني جدًا لو أضفتني كصديق أو تابعتني على الفيسبوك
ولينكد إن.

https://www.facebook.com/mostafasarhan1111
https://www.linkedin.com/in/mostafa/sarhan-010393103

