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صدر أبً ، بل التً التً لم ترتد إلى  وة التً لتلت أمً ة لم تكن الرصاصتلن الطلم

كنت أنا بٌنهما صغٌراً ال أفهم ما أنِت طالك" و، حٌن نطمها أبً ألمً "أصابتنً أنا

على الجمٌع ، و إن تأثر بها  ةستخلفه تلن الكلم ذي لاله أبً ألمً و ما األثر الذيال

تلت الجمٌع فهم على أنماضها بنوا مستمبل آخر أما أنا فمد ل تلت بها فً ذلن الحٌن ، ل  

، التً احتجت فٌها أن أجد للٌل  من أبٌام التً عتتها بملٌل  من أم وألعلى مدار ا

نصٌحتهما لً ، هما ولراري الذي أود أخذه بمتورتأمً و أبً سوٌاً بجواري فً 

تمرٌباً  ، فأنابٌتً ألنه ألبً و ألمً ٌ سمىاألٌام التً تمنٌت فٌها أن أعٌش ببٌت 

، فـ ها، و ال تسٌئوا الظن بلتً بعد أن آلت الظروف إلى بٌتهافً بٌت خا تثكم

، اعتنت بً كأم حتى و ، اهتمت بً جٌداً بجانب أوالدهاةو جمٌل ةة طٌبخالتً سٌد

نت لك هللا دعب، لوالها ألدر ما فعلته ألجلًً إال إننً أحبها وطع أن تكون أملم تست

كما ألول لها دائماً ، أو لبل ذلن كنت أعٌش مع جدتً زٌنب  ،م ترد أو مجرم

، دللتنً أحد  من لبل، احتوتنً جدتً كما لم ٌحتوٌنً أو سٌحتوٌنً "سٌتً زٌنب"

، كانت ترعانً فً رٌدٌها و تالعبنً رغم سنها الكبٌ، كانت تطعمنً ببحب و حنان

ًّ أن أرع مرضً هما كان ستظل اها، كانت حماً كأمً و لكن مأكثر مما ٌجب عل

لد لرأت عن موضوع  كنت، وملمس نتتاق لها نحن الصغارة ولألم الحمٌمٌه رائح

و بٌن أمهاتهم هً  بٌنهم الصغار عندما ٌولدون ٌكون الرابط ٌتبه ذلن ، أن

أرى فً هذا كل العجب أن ٌكون الرابط ، و، ٌتعرفون علٌها من رائحتهارائحتهم

 أعتمد إننً أتتاق لرائحة أمً حتى اآلن...وكأنه رابط سحري ممٌز

حزٌناً بت وحٌداً و، ماتت و أنا فً الثامنه وة لم تدم كما كنت أعتمدجدتً الحبٌب

، ةعها إلى بٌتها الجدٌد فً السعودٌخصٌصاً عندما لم تستطع أمً أخذنً مبدونها و

ا إلى ، فذهبت بعدهدلبلا هذه ًف نظراً لعمله مع زوجها الجدٌد نانهفهً كانت تعٌش 

دائماً متغول جداً و ، وأبً ألنه أٌضاً فً بلد آخر، و لم أذهب إلى بٌت بٌت عمً

 فً بلد غرٌب هتمام بً وحده ٌكون لادر على األلال أنه لن 

ذلن ألن زوجة أنا أعٌش كالغرٌب بٌنهم وباتت وحدتً مضاعفه وفً بٌت عمً 

كأنً ال تحبذ التعامل معً أبداً و، وال تطٌك وجودي معهمنت ال تطٌمنً وعمً كا

كأن أمً إمرأه و ةن إنها كانت ترانً ابن مطلملت ، أعتمد أن سبب معاملتهاةجرثوم

 ، من والدي، من الجمٌعازداد تعوري بالنبذ، فً تلن الفتره كرهت نفسً وةسٌئ

وجها الدتً التً لن تستطٌع أخذي معها ألجل زمام بً و من وهتالذي لن ٌستطٌع األ

دون لبٌوتهم بعد الدوام و، و بٌن أصدلائً الذٌن ٌعو زوجة عمً التً ال تطٌمٌنً

 ، ٌعودون ألحضان ذوٌهم و أنا ال المدرسً
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هما على ، كنت محروم من نطمها وأتتاق لمول كلمة أمً و كلمة أبً ؛ كنتأتدرون

 ي وكأنً ٌتٌمحد، تركونً ولٌد الحٌاه

ة عتر عاماً بدأت أغضب على لكن عندما صار عندي ثالثة وكنت حزٌن فً البداٌ

، لماذا ٌطردوننً من ؟ً؛ ِلما فعلوا بً ذلنسفنل، لتسائلً المتواصل أمًأبً و

علٌهم أن ، ن لم تتغٌرحتى إو،  تغٌرت الظروفالسنوات و حٌاتهم بعد أن طالت

 !!، ال أن ٌتركوننً هكذاحبهم لًم وٌفعلوا تٌئاً ما لٌثبتوا لبوله

عرفت فٌه أنه  أسخط علٌهم أكثر من ذلن الٌوم الذيلكنً لم أكرههم وغضبت و

، فٌبدو إنهم ٌعٌتون حٌاتهم دون تأنٌب ضمٌر ، و زواج أبًأصبح لً أخ من أمً

حماً أنهم لد نبذونً من  دكأتت ًسفن بدأتم، ولعٌ نم رخآ و لب يردأ ال انأواتجاهً 

، تركونً كالذكرى ال ٌرٌدوا أن ٌرجعوا لهتركوه وكأنً أنا الماضً الذي حٌاتهم و

 التً تذكرهم بفتلهم ةالمبٌح

ً تبدلت بعدها و ام التً كانت تأتً فٌها أمً األٌ، و، أتتاجر مع الجمٌعأصبحت عنٌفا

، و إن تركتها ب و المالبس التً كانت تحضرها لًبكل األلعا؛ أرفض ممابلتها وإلىّ 

 كنت أكسرها و أمزلها 

ٌزداد  عبئاً ثمٌالً ترانً خطراً على أطفالها وٌمنً أكثر وأصبحت زوجة عمً ال تطو

أراحتنً أنا أراحتها منً و، حتى جاءت خالتً فً ٌوم وث مالً كل مره أكبر فٌها

 ً رجعت من دبً هً و  ، فـ فً مره من المرات عندما جاءت لتزورنً بعد أنأٌضا

، لً حضاولارأت حالً هذا و عدم حب زوجة عمً ة فً اإللامه ، وأوالدها لمتكل

، من تبدل حالً من سًء إلى جٌد، وعها و مع أوالدهان تأخذنً أعٌش ملررت أ

ادت درجاتً تزداد بعد أن ع، وه إلى الهدوء و االستمرار النفسًالعنف و الالمباال

 فً مرحلتً التعلٌمٌه المتوسطهدت أن أرسب كتدنٌت و

ً ، حتى سمعتها تبكأمًً كنت الزلت أرفض رؤٌة نإ الإ ًسفنلا يرارمتسا مغرو

، فـ فً ندمت، فـ رق للبً لها ورفضً لرؤٌتها نملخالتً عن اتتٌالها لً وألمها 

، و لكن كما تمول  "دلهاِص "هذا عوضنً ؛ اللحظه تعرت كم هً تحبنً حماً و تلن

 دائماً الظروف تمنعها من البماء معً دائماً 

ً و اً ضٌأ تعرفت على أخً، وبعدها أصبحت ألابلها رت باألخوه عت، وأحببته سرٌعا

 تجري فً دمً مع إنه لٌس من صلب أبً 

تً كانت تعاملنً كولد من أحببتها بفضل خالتً الو ةتعودت على حٌاتً الجدٌد

، إال إنها جعلتنً أحب ٌاء كانت ال تستطٌع أن تفعلها لً، صحٌح أن هنان أتأوالدها
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ٌت لً مستمبل على أنماضً هكذا بن، و أتعر بالنبذ مره أخرىالأنفسً و أتمبلها و 

 اولعف مه امكأعٌش على البالً منً  نألررت و ةالمتوفا

، وم الذي أتى فٌه زوج خالتً إجازهالٌ ،لتً لم أنساها و لن أنساها أبداً من األٌام ا

، إال زوج خالتً لً كما فعلت زوجة عمً ذلن ألننً تولعت رفضتوترت وللمت و

، صادلنً كما كان ة إال على ٌدٌه، فأنا لم أفهم لٌمة الصدالءىطخمكنت  إننً

رمت منها على ٌد أبًتعرت معه باألبوه ، ٌصادق أوالده ً  ،التً ح  علمنً  أٌضا

أنال  ، علمنً كٌفعلمنً كٌف أحلك مع التٌار ال ضده، كٌف أصادق ألرانً

ٌتجعنا على حفظ المرآن الكرٌم  كاننصلً كل صاله و للمسجد ؛ فكان ٌاخذناراحتً

، كنت أتتاق له دائماً فً ة التً كنت أحلم بهاإن ختمته كله حتى كافئنً بالدراجما و

 غٌابه 

ال ٌتتاق ً عن وجود أبً الذي ال ٌتعر بً ووجود عمً محمود زوج خالتً أغنان

، و ٌرى أن هرٌمض حاترٌ ىتح رسلها لً كل تهرٌ، ٌهتم فمط باألموال التً  إلىّ 

، ال ٌدري إننً هو ال ٌدري عن االهتمام تًءو ،ةٌبرتلا ًه هذهام و هذا هو االهتم

أبً ال بنن  نو، أرٌده أن ٌكأرٌد صدالته أكثر من أمواله تلن ،أرد رؤٌته معً

ه ا، فأنا لم أردت على عدم رؤٌته رغم اتتٌالً لهلكننً تعو، ٌرسل لً األموال فمط

 واحده غٌر مرات معدوده على أصابع الٌد ال

لكننً  ن أسافر له أللضً اإلجازه عندهم فً تبوب مراهمتً طلب منً أبً أو

رفضنً كما رفضتنً غٌرها من ، خفت من الحٌاه التً ٌعٌتها أن تبتده رفضت

، ر والدي على معرفة سبب رفضً...أصٌضاً ألننً أنتظر لدوم عمً محمودألبل و

 إننً للك من رفض زوجته لً وً محمود فملت له إننً ال أرٌد أن أفوت عودة عم

بوجعه عندما فضلت عمً محمود تعرت وتعرت بصمته الحزٌن عبر الهاتف 

 من لبل  ٌتعر كما تعرتمد أن ذلن جعله ، أعتعلٌه

ً ، إال إننو علٌههكما  لاحلاسٌستمر ة وأن األمر سٌنتهً عند هذه المكالمظننت 

ننً فرحت عندما ال أنكر إتحدث معً و، زارنً وفوجئت به بعد أسبوع أمام البٌت

ٌسافر إال بعد تهر  لٌس ذلن فمط بل عندما أخبرنً إنه لن، وتعرت باهتمامه بً

..تعرت بصدق كلماته و .أن أثك بهأنه ٌرٌد أن ٌكون لرٌب منً وسٌمضٌه معً و

صرت مً وأصبج أبً صدٌ، وة بٌنً و بٌن أبًمن هنا نتأت رابط، ولمعة عٌنٌه

 ةجٌد ةعاملتنً معاملتمبلتنً زوجته وأزوره أنا أٌضاً و

 



 طلمة طالك
 بملم/ رحاب إبراهٌم عجم

6 
 

، أحببت الٌوم و ةهما على لٌد الحٌا الطفل الذي عانى فمد والدٌه وأنا جاسر عبدهللا

ا عن الممر ال أستطٌع تفرٌمه ة، أحببت فتاار الحب ٌسري فً عرولً مجرى الدمص

، أحببتها رغم التجربه الفاتله التً ً، أحببتها رغم خوفبل عن السماء بأكملها

، فـ حبً ة الحب أرغمت للبً الضعٌف أمامهاسطو، أحببتها وعاصرتها مع والديّ 

 لكنً للك ة، أتمناها زوجفمطأتعر هكذا إال فً حضرتها هً  ، اللها غٌر أي حب

ة ربخوفً من تجسرها بغبائً ولها للزواج كثٌراً حتى كدت أن أخترددت فً طلبً 

مستمبلنا سوٌاً و  ، كٌف أللك منةحولً الكثٌر من التجارب الناجحة؛ وة فاتلواحد

 ان لدرمختلف ، فـ لكل إنسن ٌكون لدري كمدرهمال، وهً لٌست أمًأنا لست أبً و

طلبتها أخذت لراري وف، هو فمدانهافمط لم ٌبمى إال خوف واحد بددت كل خوفً و

علمت بعدها إنها كانت تبادلنً وافمت و ،داخل للبً لهابكل الحب الذي بوة بتجاع

 معرفتً  دنعٌا لسعادتً ر الحب منذ زمن ووتع

 حور"تمس و ٌا لسعادتً اآلن بأبنائنا "أنس و

 

و ، فٌها تمسن جدتً بً رآه التً رأٌت، الم، أبنائً من حبٌبتًأبنائً األعزاء

كل أبً والتً اعتنت بً ولمست فٌها حنان خالتً تممت فٌها رائحة أمً الغائبه و

، أنا  ةلن أستطٌع لوله كبراعتً فً كتابت، ها أنا أكتب لكم ما أحبائً إن لزم األمر

و أعطته أٌضاً ما لم  سلبته الحٌاه أتٌاء امتلكها آخرونجاسر عبدهللا والدكم الذي 

 ....هذا أنا والدكم  هتعطٌه لغٌر


