
 اإلهداء إلى..  

 

من كان لطيفا في شدته ورخاءه، من يتمالك نفسه عند 

رقيق  أمرئ وينتقي كلماته حتى ال تصيب قلبالغضب 

، من يحفظون الود في أوقات الخالف وال يفشون فتكسره

؛ لمن كانت قلوبهم أرق من سرا وال يفضحون مستورا

ويحاولون العيش في هذا  النسيم يتأذون من الغلظة 

 الزمان.. جبرني هللا وإياكم! 

 

 

 

 

 



قات وجلست تكتب كما اعتادت منذ فترة الوريأخرجت بعض 

ذاك الذي كان يمر  ليست بقصيرة و راح الوقت يمر سريعًا 

وراق تكتشف موهبتها المدفونة أال وهي األكأنه عام قبل أن 

تجلس فتبعثر أفكارك وكل ما يزعج روحك على  واألحباب،

حين تنساب أحبار بعض الوريقات الصماء فتجدها تغني 

األقالم منسقة أحرف وكلمات منمقة تجد منها جمال  

وعبارات تعبر عما يجيش في صدرك وصدر كل من يقرأ 

وبيننا كانت تجلس هكذا منسجمة يشغلها عالمها الخاص إذ 

_ لماذا  قاطعها صوت المفتاح معلنًا دخوله الى المنزل فجأة 

سمعت صوته قادًما   أعاد باكًرا اليوم ما هذا الحظ السيء_

نظرت إليه فوجدت يطيل النظر إليها بعينين   ،نحوها

 وهو يصرخ قائاًل: ملك ماذا تفعلين؟ عابس  ووجهجاحظتين 



قف  ساد الصمت عدة ثواٍن ثم أردف قائاًل: ألم أخبرك بالتو

لماذا تعودين إليها كلما أبعدتك عنها كما  عن  الكتابة مراًرا

 !  كي ال يموتالسمك إلى الماء يعود 

ملك: لكن إن توقفت عن الكتابة فماذا أفعل في غيابك أنت 

دائم الخروج، تتأخر كثيًرا في العمل وأحيانا تخرج بعد 

حتى إن جلست فأنت تمسك بهاتفك   العمل لمقابلة أصدقائك

فماذا أفعل في وحدتي هذه أكثيٌر علّي قضاء وقتي  صفحهوتت

 في شيء أحبه ؟

عتناء اال تنظيف المنزل وترتيب األغراض، سيف: يمكنك

مشاهدة التلفاز أو ما شابه أو على   ،بنفسك في تلك الفترة

األقل لماذا ال تقومين بإعداد طعام جيد بداًل من تكرار نفس  

ضاء الوقت في تعلم استغلي ق النوع من الطعام كل يوم

 ! أو أي شيء تحبينهأنواع أخرى أو صنع الحلوى 



  الكتابة هي الشيء الذي أحبه.ملك: 

لقد أفقدتني صوابي، ال تجعلين أمزق   سيف بنبرة عصبية:

 كل تلك األوراق. 

 بحزن شديد: لكن.. ملك 

سيف: لقد حذرتك مراًرا وتلك هي آخر مرة أتحدث فيها 

 بهدوء.  

  فتناثرت أمامهاالتي كانت تمسكها بيدها ألقت ملك أوراقها 

وطرحت قلمها أرًضا في  وصارت كستار حائل بينها وبينه،

واتجهت نحو غرفتها في غضب  أسف وضيق مما حدث

ولم تدري ماذا تفعل أحقًا هي على خطأ وسيف محق   وسخط

يما يقول أم أنه يبالغ فحسب، اتخذت الصمت طريقًا ولم  ف

تتحدث معه أو تفهم ِلَم فعل هذا أو ماذا أصابه وذهبت  

 للنوم. 



 وفي صباح اليوم التالي..  

 اولم يوقظهدون تبرير لكل ما حدث  خرج سيف إلى العمل

بعد أن ارتدى مالبسه متوجًها خرج  حتى لتناول الفطور،

  ،لها بعض النقود لشراء متطلبات المنزلتارًكا إلى العمل، 

فلم تجده بحثت ع مفاتيحه الخاصة  استيقظت ملك من النوم 

ولم تجدها كذلك وكذا السيارة فعلمت أنه قد ذهب إلى العمل، 

وتنازلت فنجان قهوتها  وأعدت فطوًرا خفيفًا ارتدت مالبسها 

ويبدو بأنها نسيت وضع السكر، لكن الشيء الغريب أنها لم 

ر بمرارته يبدو أنها حزينة كثيًرا لما حدث باألمس وأنه تشع

تناول فطورها وانتهت القهوة سريعًا أنهت  أثر عليها اليوم؛

وذهبت  والنقود حقيبتها  أخذت ،هذه المرة على خالف العادة

بعض البضائع  ، بينما كانت تسير تنظر إلى للتسوق

ر على التقت بصديقتها ياسمين التي م المعروضة للبيع إذ ظ

؛ لكن بمجرد رؤيتها  أكثر رؤيتها ما يقرب عامين أو ربما 



شعرت وكأنها كانت معها باألمس فلم تتغير وكذا مالمحها  

، بمجرد رؤيتها عانقتها كثيرا جميلة كما كانت وطفولية

جلستا معًا يتبادلون أطراف ثم وكذلك فعلت هي األخرى 

بينما وفي أثناء الحديث وكيف هي حال كل منهما الحديث 

شعرت ياسمين  كانت ياسمين تقص عليها بعض الحكايات إذ

بشرود ملك فسألتها لتطمئن على حالتها قائلة: ماذا بك يا 

 ؟  يرام أم هناك مشكلة ماعزيزتي هل كل شيء على ما 

يا  عليِك  في الحقيقة لن أخفيقالت ملك بصوت هادئ: 

 ثمة خطب ما وسأقص عليك ما حدث..  ياسمين بالفعل 

وطلبت منها   بالتفصيل من البداية بكل ما حدثأخبرتها ملك 

تقديم   وطلبت منها ،أحد  األمر أي أال يطلع على هذا

واإلجابة على األسئلة التي دارت وال زالت تدور   المساعدة



، هل حقًا أخطأت في ذهنها مسببة شرودها عن كل ما حولها

 في شيء؟ 

لبعض الوقت ثم قالت: عليك   في األمر سمين تفكرخذت ياأ

فال بد من دراسة  قليالً يا عزيزتي من روعكتهدئي أن 

األمور بهدوء وتحميم العقل حتى ال تحدث مشكلة، عليك أن  

في بعض األمور  تستمعي إلى زوجك فربما هو على حق

أنصتي   وأنه يرى اإلهمال منك في جانب من جوانب الحياة،

وليس العيب بأن يخطئ المرء منا بقى لك سواه، إليه فلن يت

ولكن العيب هو التمادي في الخطأ وعدم التفكير في الطرف  

، ليس هناك خطأ في اآلخر خاصة أنه أقرب األشخاص إليك

ممارسة الهواية التي تجدين راحتك بها وتقصين بها وقت  

فراغك لكن هذا إن كان هذا هو وقت الفراغ حقًا بعد أن 

وزوجك المسكين الذي كل ما يحتاجه منزلك  تنتهي من

 . يعمل طوال النهار ألجلك



ال يهمني إال  من البداية ملك: ربما أخطأت حين كنت أنانية

؛ لكنه  حين لم أهتم بما يحب زوجيوأهملت نفسي وكتاباتي 

 يعمل طوال النهار وأجد نفسي وحيدة أغلب الوقت.  

ال بد لِك من التوفيق بين األمور عليك االعتناء ياسمين: 

بعد ذلك يمكنك ممارسة كل ما ببيتك وزوجك أوال، ثم 

 تفضلين من هوايات. 

أعيد األمور إلى  كيولكن ماذا أفعل ، هذا صحيحملك: حسنًا 

واشتعل هكذا  بخطأي بهدوء و هطبيعتها ولماذا لْم يخبرني 

 في وجهي؟ 

ياسمين: ربما واجهته بعض المشاكل في العمل أو هو ضغط 

ثم إن لم   تومسؤوليانفسي لكثرة ما عليه من أعباء 

إنك زوجته يا عزيزتي  تتحملي أنت فمن ذا الذي يتحمله



عليك فقط أن تتحملي قلياًل وتعاملي مع األمور بحكمة  

 ؟  األمروهدوء هذا كل ما في 

أخبريني ما الذي يمكنني فعله اليوم ملك: ربما هو كذلك ؟ 

 ألجعله يتجاوز ما حدث البارحة؟ 

ياسمين: ما رأيك أن تصنعي له الطعام الذي يحبه وبعض 

ثم  التي يفضلها الفاكهة يمكنك االكتفاء بشراء أو الحلوى

 مطرًزا مع وضع بعض العطر الفرنسي ثيابًا جميالً  ارتدي

واصنعي له مفاجأة  قدومه عودته ثم انتظريذا قبل افعلي ه

عانقيه وقدمي له االعتذار عما حدث وبعد تناول الطعام 

تقومي بالخروج  أيضا أو ربما وتتحسن األمور بينكما كثيرا 

كل ما في  في مكان هادئ  التمشيمعه وتناول الطعام أو 

اليومي  كسر الروتين وقليالً  لالهتمام األمر أنه بحاجة

 وسيخبرك لماذا فعل هكذا.  تحدثي معه بهدوءثم  مملال



رحبت ملك بالفكرة وأخبرتها بأنها ستفعل ذلك في أقرب 

 بل ستفعله بمجرد عودتها للمنزل.   فرصة

عمر زوج ياسمين حين أتى على حين مجيء قاطع حديثهم 

غفلة وقبّل جبينها قائاًل: لقد مررت من هنا بعد انتهائي من  

لنعود للمنزل سويًا فهل  إليكِ  فأتيت والحظت وجودكالعمل 

 ؟ أم أنتظرك قليالً  أنهيت حديثك مع صديقتك

أخبرته بأن هذه  قامت ملك بتقديم زوجها إلى صديقتها و 

عنها مسبقًا وطلبت منه أن   صديقتها ملك التي حدثته

 .   بكل هدوء  حظات وستلحق به فوافقلل ينتظرها

كيف تسير بارك هللا لِك فيه أخبريني ملك: زوجك جيد جًدا 

 ؟ بينكمااألمور 

ياسمين: على نحو جيد تماًما أدركت مؤخًرا كيفيه التعامل  

معه بعدما اعتاد كل منا على طباع االخر، لقد مررنا ببعض  



 عمر يحبني ،االنحاال  أفضل البداية ولكن نحن  الصعاب في

وأنا أحترمه كثيًرا كما أننا نتقبل بعضنا كما نحن ونقدم   جدا

يقسو دون  األعذار وهكذا تسير الحياة يوًما يحنو واآلخر 

 ونحن في النهاية صرنا روًحا قصد لكنها الحياة ومشاكلها

ج عليك أن تدركي أن الزوايا عزيزتي في جسدين.  واحدة

البد أن يكون قائًما على المودة والرحمة والتفاهم بين  

واألهم من كل  الطرفين كي تستمر الحياة على نحو جيد

 . شيء هو التفاهم وأخذ األمور بعقالنية

 ملك: وماذا عن الحب؟ 

 أخبرتك أنه يحبني أيضا ياسمين: 

 .. ملك: ال أقصد بوجه عام

َف  قبل ذلكلم يكن موجوًدا  إنحتًما سيأتي الحب ياسمين: 

االخر حتى  كل من الطرفينأن يتقبل  كم هو مهم جدا



يستطيع العيش معه واألهم من الحب هو التفاهم والرأفة  

  تكونيلذا عليك تحمل زوجك قلياًل وأن  الطرف اآلخر بحال

 معه في شدته كي يكون لك سنًدا في رخاءك قبل شدتك. 

 عن كتاباتي وهواياتي؟   ملك: وماذا

ياسمين: هي لك لن تتركيها لكن على االقل ال تدعيها تسرق  

حياتك، ال تهملي شيئًا مهًما في حياتك ألجل هواية أو ما 

شابه ثم إن ما يحدث ليس سببه الكتابة فهي وسيلة للهروب 

حين نمسك القلم وننثر أوجاعنا ، من الواقع حين يؤلمنا

  هذا هي ما فعلتليست الكتابة  على الورق فتتالشى لكن

بتلك الكتابات حتى قبل   بل أنت حين تشغلين بالك الخالف

  زوجك!

  لم تتحدث ملك فأتبعت ياسمين قائلة: وماذا عن ازعاجك

بنشر تلك حين تقومين  أنسيتي ما أخبرتني به سابقا



الكتابات على مواقع السوشيال ميديا تنزعجي حين ال 

يا  ،وأنت تعلمين أنها رائعة حقيُقدرها أحد مع أنها تست

توقفي عن الكتابة بل   لكِ هذا جانبًا لم أقل عزيزتي دعي 

لنفسك فقط واهتمي لِك، توقفي عن انشغالك بهم اكتبي 

 بحياتك فإنها أجدر باالهتمام.. 

 ياسمين: حسنا لقد فهمت. 

: ال بد أن أرحل كي ال  نظرت ياسمين إلى ساعة يدها قائلة

 ينتظر عمر أكثر سأحادثك قريبا. 

ابتسمت لها ملك وأومأت رأسها بالموافقة انصرفت ياسمين  

ورأتها ملك من بعيد وهي تسير بجوار زوجها وكأنهما  

في فترة المراهقة حين أمسك عمر يدها وقبلها ثم  حبيبين 

 ظل ممسًكا بها طوال الطريق للمنزل..  



ياسمين  قالتهامنزل وهي تفكر بكل كلمة عادت ملك إلى ال 

حياتها أولى  ،وقررت أن تعمل بها ألنها على صواب

باالهتمام وزوجها الذي ال ذنب له فقامت بإعداد الطعام  

  التي قامت بشرائها الفاكهة وغسل بعضالمفضل له 

النتظار سيف زوجها لحين عودته  وارتدت ثيابها وجلست 

المفتاح معلمنا عن   حتى سمعت صوتجلست بضع دقائق 

قدومه فقامت من مكانها واقترب منه بوجه مبتسم وهي  

حمدا هلل على سالمتك يا عزيزي، لقد كنت انتظرك  تقول:

 لتناول الطعام معا، لم أرغب في تركك تأكل منفردا.

متسائاًل: ماذا بك مما يحدث وقال مندهًشا  ل جبينها وهوقبّ 

وما تلك االبتسامة الجميلة يا   يا عزيزتي منذ متى كل هذا

 ؟عزيزتي



أننا سنتناول  فصاعدا ولتأخذ في االعتبار  ملك: من اليوم

 . كل يوم ولن تتناوله خارج المنزل بعد اليومطعامنا سويا 

 . إليِك كثيرا: اشتقت ابتسامة فرح ثم قال سيفابتسم 

 ؟كيف وأنا معك كل يومملك: 

ي التي اعتدت عليها. لم تكوني حبيبت سيف: لم تكوني أنِت،

 احبك كثيرا يا ملك.ساد الصمت لدقائق ثم أتبع سيف قائال :

 ملك: منذ متى وأنت تقول مثل تلك الكلمات اللطيفة؟ 

: منذ عادت ملك إلي طبيعتها وبيتها وعادت لالهتمام سيف 

 . بزوجها، منذ عادت زوجتي حبيبتي 

 أيضا أحبك كثيرا.  املك: وأن

تلك األطباق الشهية التي تفوح منها  سيف: أخبريني إذن ما 

 الروائح الذكية، هيا لتناول الطعام. 

 ملك: ومن قال بأن هذا لك ! 



حتى  سيف: ولمن يكون غيري وهل يوجد في قلبك سواي

 ؟  تبذلين جهدك في صنع كل هذا له

 ملك: بالطبع ال. 

آسف على ما حدث باألمس   أريد أن أقول لِك بأني سيف:

فلقد كانت لدي بعض المشاكل في العمل واليوم اجتمعنا  

 وتم بحمد هللا التوصل إليه..  لمناقشة الحل

 ملك: لكن لماذا لم تخبرني ألست موضع أسرارك؟

لكني كنت منشغال باألمر كثيرا لذا قد نسيت  سيف: آسف 

إخبارك تماما باإلضافة لما حدث بيننا األمس قد أفسد كل  

 الخطط.  

، آسفة لما صدر مني ملك: ال عليك أنا من عليها االعتذار

 األمس وما حدث قبل ذلك أيًضا. 



روح واحدة سيف: ال عليِك ال داعي لألسف بيننا فنحن 

 أنسيتي؟ 

 روحي!   ملك: كيف أنسى

سيف: ألن نتناول هذا الطعام إني أتدور جوعا أهو لي أم أن 

 بدال عنا..  هناك ضيوف قادمون لتناوله 

 ضحكت ملك ثم قالت: ال ليس ألحد سوانا، هيا بنا. 

جلسا يتناوالن الطعام وبعد أن أنهى كل منهما طعامه، 

ساعدها سيف في إدخال األطباق وترتيبها وبعد أن غسلتها 

خرجت إلى سيف لترى ر كل شيء على ما يرام ملك وصا

ماذا يفعل فوجدته يرتب لها المكتبة الخاصة بها ويفتح دفتر 

، دنت منه ونظرت إليه بتساؤل: أوراقها الخاص بكتاباتها

 ماذا تفعل يا سيف؟ 



وأمسك بيدها قائاًل: أرى ما سبب انجذاب  قام من مجلسه 

 حبيبتي لهذا المكان واالن فقط علمت.  

 ملك: علمت ماذا! 

سيف: أدركت سحر كلماتك وجمالها إنك موهوبة حقا يا 

، لم أكن أعلم أني حين أقرأ كلماتك سأشعر بسعادة ملك

 وفخر هكذا.  

 ملك: سعادة وفخر!  

الكثير من المعاني  سعادة ألن كلماتك جميلة وبها سيف: نعم 

أفتخر بك أن باستطاعتك تجميل العظيمة، وأما الفخر فأنا 

الحروف بهذه الصورة الرائعة ووضعها في عبارات جذابة 

يقرأها وتحمله إلى عالم آخر؛ إنك حقا مبدعة تأسر كل من 

 يا عزيزتي. 

 ملك: أنت ال تعلم كم شعرت بالسعادة بسبب تلك الكلمات! 



 ظننت أن الكثيرون يخبرونك بها فما الفارق. سيف: 

 ملك: أنها منك أنت.

 سيف: ألهذه الدرجة؟ 

وأكثر كما تظن أنت ال تعلم مدى تأثير كلماتك علي، ملك: 

، وال  يكفيني أن تكون أنت جمهوري وستكون أعظم جمهور

يكفيني مئات الجماهير أو كل جماهير العالم وأنت لست  

 . منهم

ه بشوش وعينان المعتان تملؤها بوجنظر إليها سيف 

البهجة والسعادة، حينها شعرت ملك باالختالف فتلك هي 

 .. المرة األولى التي تراه بهذه الصورة

صمت كالهما لبعض الوقت عن الكالم بينما كانت عيناها 

وبعد لحظات تخبر الكثير بما ال يستطيع اللسان التفوه به 

 قال سيف: هيا بنا االن. 



 لى أين! ملك بدهشة: إ

 سيف: إلى عالمك الخاص سأبحر معك فيه. 

 ملك: ماذا تقصد؟ 

 ..    معا أول حروفنا سوف نكتبسيف: 

 أم أنني أحلم؟ بسعادة: هل أنت محق  ملك

 سيف: ال أنا محق هيا بنا االن.  

 ملك متسائلة: لكن ماذا سنكتب؟ 

وأمسك يدها والقلم بيدها األخرى ثم قال: ابتسم سيف 

   ...بمناسبة ما قمتي به اليوم ألجلي اكتبي 

همومي واألهم بحياتي وبك تفنى  واهتمامي أنت همي"

 " بك ! هائم وقلبي



قفزت ملك من مكانها من شدة السعادة ثم قالت له: االن 

 ..  اكتب انت

شيء من الحب والمرح ممزوج ببعض السعادة شعور ال "

رفيق  مثيل له يطرق باب قلبي ألول مرة لعل السبب هو أن 

 !"حياتي قد صار حبيبا وأخا وكل العالم بالنسبة إلّي 

 

 علي زهراء                                                     


