


نب�ض احلياة 

قطرة ماء .. 

ورقة خ�رضاء 



�أجمل �سحكة بريئة �سمعتها يف حياتي.. نظر نحوي 

بعينيه �جلميلتني ��بت�سم .. كانت عيناه حتمالن د�ئًما ت�سا�ؤالت كثرية .. 

يف �أحد �الأيام �جدته ي�سم كلتا يديه على �سيٍء ما �عندما ف�ض يديه ر�أيت 

يف كفه �الأمين �ل�سغري �رقة نبات خ�رس�ء �يف كفه �الأي�رس كانت هناك 

�رقة نبات جافة .. رفع عينيه جتاهي �بد� �كاأنه ي�ساألني : 

- ما هذ� .. �ما هذ� ؟

�أ�رست �إىل يده �ليمنى �قلت له : 

- هذه �رقة نبات تنب�ض باحلياة .. 

�أغم�ض عينيه ��سحك برب�ءة قبل �أن يفتح عينيه �ينظر بده�سة بريئة 

نحوي ��زد�د �لت�سا�ؤل يف عينيه �كاأنه كان يريد �أن ي�ساألني:  

-ماذ� تق�سدين بـ �حلياة ؟

مل �أعرف يف �لبد�ية كيف �أجيبه ..

�حلياة هي .. �أنك لو .. �أق�سد .. يف �لو�قع .. �حلقيقة .. ����ه .. 

منا�سبة  بد�ية  �لبحث عن  غارًقا يف  ..ظل عقلي  �أبد�أ  �أين  من  �أعرف  مل 

من  �أفقت   .. عنه  يت�ساءل  ما  له  ي�رسح  ي�سري  تف�سري  من  �أدنو  جتعلني 

لكن  �الإجابة  منتظًر�  يرقبني  �أنه  �أظن  �كنت  نحوه  �نظرت  �رس�دي 

عينيه كانتا معلقتني بكوب من �ملاء مو�سوع بالقرب منه، كاأنه يريد �أن 

ير�سدين �كاأنه ق�سد �أن يقول يل : �بدئي من هنا .. �سعرت ب�سعادة غامرة، 

�مددت �سبابتي د�خل �لكوب ��لتقطت قطرة ماء �أخذت ترتجرج على 

طرف �إ�سبعي، قربته من عينيَّ �نظرت نحو قطرة �ملاء بعمق  .. �قرتب 

�سغريي �نظر نحو نقطة �ملاء باهتمام بريء.. 

�نظر �إىل نقطة �ملاء .. �إنها �حلياة .. 



                               قطرة �ملاء تت�سكل �تتلون باأ�سكال خمتلفة �أ� 

ئ يل .. فقد حتولت �إىل فر��سة ر�ئعة �الألو�ن �أخذ جناحاها  هكذ� ُهيِّ

ينفرجان ثم ين�سمان مرة �أخرى ثم حتولت �إىل ري�سة رقيقة ثم �إىل 

حبة لقاح ممتلئة بالزغب �لهفهاف .. 

يف كل مرة كان �سغريي ي�سحك برب�ءة �ي�سفق ب�سعادة �كاأنه �أر�د 

�أن يقول يل : نعم �أفهم .. �أفهم �أنها �حلياة ..

�أخرًي� �نزلقت قطرة �ملاء من �إ�سبعي ��سقطت فوق �لورقة �خل�رس�ء.. 

رفع �سغريي ر�أ�سه جتاهي فنظرت يف عينيه ��أح�س�ست �أنه يقول 

يل لقد فهمت ما هي �حلياة .. �إنها .. �سذى عطر .. �سحكة بريئة .. 

قلب ينب�ض.. عني تخ�سع .. �سم�ض ت�رسق .. يد تعمل .. نار تدفئ .. 

ن�سمة تنع�ض.. حلم يتحقق .. 





 فجاأة تلفت نحو �لورقة �لبنية قبل �أن ينظر يل �كاأنه عاد لي�ساألني 

من جديد:  

�ماذ� عن هذه �لورقة ؟ ملاذ� هي جافة .. ُبّنية .. قبيحة ؟!

�أجبته : 

الأنها خالية من �حلياة .. ميتة .. 

قطب جبينه �ل�سغري �ت�ساءلت عيناه :

- ماذ� تق�سدين بـ )ميتة(؟! 

�إىل نقطة �لبد�ية .. كيف �ساأجيبه؟! .. هل  �أخرى  عدت مرة 

�سيفهمني؟! .. 

عاد عقلي ليغرق من جديد للبحث عن بد�ية منا�سبة جتعلني 

�أدنو من تف�سري له، تذكرت فجاأة .. فالتفت �إليه فوجدته يجل�ض 

�أمامي مغم�ض �لعينني .. لقد �أر�سدين مرة �أخرى �إىل ما �أبحث 

عنه .. 

معايَن  لكن   .. حالًكا  �لظالم  كان  �لبد�ية  يف   .. عينّي  �أغم�ست 

كثرية بد�أت تت�سكل يف هذ� �لظالم .. �ح�سة قاتلة .. ها�ية قامتة 

جمهولة �لعمق .. غ�سة يف حلق �حلياة .. نفق مظلم ..

�ملوت هو .. �لظلمة .. �لوح�سة .. �أق�سد .. ال .. �حلقيقة .. ال �أدري

فتحت عينيَّ ببطء لكني مل �أَر �سيًئا .. قلت ب�سوت مرح :

.. فاأجابني ب�سوته �لذي ع�سقه قلبي :  �رفع يديك عن عينيَّ

- عديني �أن �أح�سل على قبلة �أ�اًل ..

�قال  م�رسًقا  �جهه  ��أطل  يديه  رفع  ثم  جبهتي  على  بحنان  قبلني 

مبت�سًما :

 لقد جنحت يا �أمي .. 



قفز قلبي يف �سدري من �ل�سعادة .. 

��سل  حتى  ب�رسعة  هكذ�  �ل�سنون  مرت  كيف  �أعرف  مل 

حبيبي �إىل �جلامعة 

�سحكاته  �جهه  باحلياة..عيناه  ينب�ض  فيه  �سيء  كل  كان 

�أ�سيا�ؤه  �حتى  باحلياة  ينب�ض  كان  غا�سب  �هو  حتى  �سوته 

�أ�ر�قه �أقالمه �أثاث غرفته .. كان ميالأ �لدنيا مرًحا ��سعادة .. 

يف �أحد �الأيام قال يل : كم هي جميلة �حلياة !!فاأجبته : 

- جميلة �ر�ئعة �إذ� عرف �لو�حد منا كيف يجد �ل�سعادة .

فقال بب�ساطة، �ل�سعادة هي �أن �أحلم �أطمح ..

قبلني فوق جبهتي .. تدفقت م�ساعر جارفة يف قلبي .. �أغم�ست عينيَّ من 

جديد ..

عندما فتحتهما.. بد�أ �ل�سباب يتك�سف �بد�أت مالمح �جهه تت�سح بالتدريج 

لكنه كان �ساحًبا .. مكتئًبا .. حزيًنا ..حمطًما ..

�رسخت : ماذ� بك تكلم ؟.. كيف فعلت بنف�سك هذ� ؟.. �أنا ال �أعرفك، �أنت 

ل�ست هو .. �أجابني ب�سوت ��هن:

 ال، �أنا هو �أنا ..   

تثاقلت �أنفا�سه .. ��رجتف ج�سده �لنحيل ��هتز قبل �أن ي�سقط على �الأر�ض.. 

حا�لت �أن �أعينه على �لنهو�ض د�ن جد�ى .. �رسخت .. بكيت .. 

ها هو يحا�ل �أن يحدثني لكن �سوته حتول �إىل ح�رسجة.

ماذ� �ستفعل ��أنت ترى �أمامك �سنني عمرك .. �أحالمك .. طموحك.. 

�آمالك .. كل ما كافحت �تعبت من �أجله ينهار، ي�سقط، ي�سيع .  

  �رسخت : ال����������������������������������������������������������������� ..

مل �أ�سمع حتى �سدى �سوتي .. فقد مات معه .

رحل �بني ��أخذ قلبي معه.. �جل�ست يف �ح�سة قاتلة ..



 تز�ل �سحكاته ترتدد يف �أذين .. 

ال �أعرف كيف ُجر �إىل تعاطي �ملخدر�ت .. هل كان يجرب؟ 

.. غباء .. جهل .. ال �أدري .. ماذ� �سعر يف �لبد�ية .. �سعر 

..   بالن�سوة .. باللذة .. ال �أدري �سوى �أنه تعلق بهذ� �لوهم �لقاتل حتى �أدمنه 

: يا �إلهي!! �بني مدمن .. �آ�آه

: �أعرف �أين �أخطاأت .. ال �أ�ستطيع �لتوقف، �ساعديني .. 

ال ترتكيني يا �أمي. 

.. بكى بحرقة . 

�رسخت يف نربة ت�سميم : 

�ســـتعاَلج لن �أتركك تذهب �ت�سيع .. ال ت�ست�سلم لهذ� �ل�سم �لقاتل .

كنت م�ستعدة ملحاربة �لعامل من �أجله ..

�آه لو �أعلم من يجلب هذ� �ل�سم �إىل �أ�الدنا ل�سنقته بيدّي .

�أمك  �سعور  ما هو   .. كابو�ض مرعب  بعدها على  �أفقت  �سدمة  كانت 

�هي تر�ك متوت كل يوم، تر�ك تتعذب، تق�سي على نف�سك، على حياتك، 

على م�ستقبلك..�آه، بل تق�سي عليها ..

ناد�ين  �الآن، فقد  �لتي تقر�ؤ�نها  �ل�سطور  �لذي يحمل هذه  �لدفرت  �أغلقت 

�لطبيب ...

 �آه.. ن�سيت �أن �أخربكم باأنني �أعمل �الآن يف مركز ملعاجلة �الإدمان .. �إنه ي�ساعد 

كل من �قع يف م�سيدة �الإدمان �لرهيبة يف ��ستعادة نف�سه مرة �أخرى .. بعد 

�إذنكم .. �ساأذهب لعملي ��ساأعود الأكمل لكم .



�ملركز  يف  للعالج  ياأتي  مدمن  كل   .. جديًد�  �سطًر�  �ساأبد�أ 

��أ�سارك يف �إنقاذه �أ�سعر �أنني �أعيده �إىل �حلياة، �أرى فيه 

�بني �لذي رحل �عندما �أ�سعر بالعجز عن م�ساعدته يدمي 

ذلك قلبي . 

�آه .. لو ر�أيتم �ل�سباب �لذين يعاجَلون عندنا .. لو ر�أيتم 

�ملعاناة ��لعذ�ب ��الآالم �لتي ي�سعر�ن بها ؟؟!

 لو عرفتم ماذ� تفعل تلك �ل�سموم يف �أح�سائهم؟!! ..

 يف قلوبهم؟!!..      يف عقولهم؟!! ..

��أمعائهم �دمائهم .. لن تقرتبو� من هذه �ل�سموم �أبًد� ما 

حييتم.. 

لن تفكر�� يف ذلك .. 

�أغلبهم كانو� �سباًبا يف عمر �لزهور

 �أق�سد ..  �لزهور �لذ�بلة ..

كل �آهات �الأمل �لتي ت�سدر منهم كاأنها خناجر موؤملة متزق 

م�ساعري  ..

�أن كل ��حد  �أعرف   .. باأيديهم  �أن كل هذ� فعلوه  �أعرف 

منهم ت�سبب يف �أذى 

نف�سه بيده .. لكن ..  



                               �عت�رس قلبي فتاة جميلة رغم �سحوب �جهها �إال 

                               �أن �حلياة كانت ال تز�ل تت�سبث بها .. ��ست�سلمت 

لوهم �ملخدر�ت فق�ست على �أجمل ما فيها �بداًل من تفكريها يف حتقيق 

�أحالمها قررت �أن تق�سي على كل �سيء .. �أحالمها، �سحتها، طموحها، 

غدها .. 

لوح�ض  ��ست�سالمها  ب�سبب  ن�سارتها  �ل�سغرية  �لزهرة  هذه  فقدت 

�ملخدر�ت.. 

كان يظهر �جهها �جلميل �لربيء من �ر�ء �لقناع �لذي ��سعته �ملخدر�ت 

�أنها جلاأت  �لفتاة �جلميلة حمنتها  على �جهها .. لكن ما هون على هذه 

للمركز يف �لوقت �ملنا�سب ..

ا ير�ه �الأطباء �ي�سيد�ن  �إيجابيًّ �ل�سديدة يف �لعالج عاماًل  �كانت رغبتها 

�لفتاة للعالج ��أخذت ت�سرتد ن�سارتها ب�رسعة فائقة  به د�ئًما .. خ�سعت 

بف�سل رحمة �هلل �سبحانه �تعاىل �ب�سبب ت�سميمها على �ل�سفاء �رغبتها 

�ل�سديدة يف �لعالج ..

   

متاثلت لل�سفاء بعد رحلة عالج مل ت�ستمر طوياًل الأن �إر�دتها كانت �أقوى 

 .. �ملخدر�ت  بعيدة عن  �سعيدة  بعد ذلك حياة  .. عا�ست  �ل�سموم  تلك  من 

�تز�جت بفتى �أحالمها.. �كان لها ما متنت الأنها �سدقت �لنية ��لعزم .. 

�حتى �ليوم ما ز�لت تاأتي للمركز لزيارتي �زيارة كل َمن كان له د�ر يف 

عالجها.. 

.. يرفرف قلبي  ��لدته  بر�ءة �جه  ��الآن رزقها �هلل بطفل يحمل �جهه 

من �ل�سعادة عندما �أ�سمع غمغمته ��أنا �أد�عبه .. �أ��سيتها �أن تعلمه كيف 

يعي�ض �حلياة ..        

 مرت �الأيام يف �ملركز �يف كل يوم كان ياأتينا ز�ئر جديد �فرت�سته �سموم 

�ملخدر�ت .. 

ذ�ت يوم دخل �ساب مع ��لدته �إىل �ملركز �يف عينيه نظرة كنت �أعرفها 

�لنظرة  جيًد�.. كانت عيناه حتمالن نظرة حزن �ياأ�ض، كانت ت�سبه متاًما 

�لتي ر�أيتها يف عيَني �بني قبل �أن �أفقده.   

: ��سرتح يا بني .. �ستكون بخري .



�أنه يقرتب من  �لتقرير �لطبي يقول  بكى بحرقة .. �ساب م�سكني.. 

�أجهزة ج�سده  �ملوت ب�رسعة ب�سبب ما فعلته �ل�سموم من تدمري يف 

�حليوية .

قال ب�سوت ��هن : 

-�أ�سعر �أنني �ساأموت.

�ساحت �أمه بحرقة : ال تقل هذ� .

�أجبته يف نربة �أمل كاذبة :  �ستكون بخري يا 

بني .. �سدقني .

�أح�رس  كي  �ملجا�رة  �لغرفة  �إىل  ذهبت 

�لطبيب بعد �أن �ساءت حالته .. لكني �سمعت 

�رسخة مكتومة .. �إنها �أمه �مل�سكينة .. 

عن  عاجزة  �هي  عينيها  �أمام  ينهار  �بنها 

 .. ي�سيع  �جلميل  حلمها   .. �سيء  �أي  فعل 

 .. عنها  رغًما  �لدموع  تذرفان  عيناها  كانت 

�حت�سنتها..  

�قلت لها ��أنا �أربت على كتفيها: 

لقد تعبِت.. يجب �أن ت�سرتيحي، �ذهبي �إىل منزلك 

��طمئني . 

كان م�سهًد� مريًر� .. رغم �أنني تعودت عليه لكن يف كل 

مرة كان قلبي ُيعت�رس 

�أملًا ..

مرت �الأيام �ذلك �ل�ساب خا�سع للعالج .. لكن حالته 

�ل�سموم  .. لقد دمرته  كانت ت�سوء يوًما بعد يوم 

�للعينة .  

�يف �سباح يوٍم ما �سمعت : 

ال������������������������������������������..  

كانت  �أخرى  خ�رس�ء  �رقة  �سقطت   ..

تنب�ض باحلياة ..



منزيل..  �إىل  مهر�لة  �أنطلق  ��أنا  �إال  بنف�سي  �أ�سعر   

كتاًبا  �أم�سكت   .. �لر�حل  �بني  �أ�سياء  بني  �أبحث  ��أخذت 

��أخذت �أقلب �أ�ر�قه، كنت �أبحث بني �سفحاته عن �سيء:  

�جدتها .. �إنها �رقة �لنبات �ل�سغرية .. 

�أخذت �أتاأملها ��أنا �أ�سمع �سدى �لذكرى �لبعيدة

- ما هذ� .. �ما هذ� ؟

: هذه �رقة تنب�ض باحلياة . 

مررت باأناملي على �رقة �لنبات �لتي كان يحتفظ بها �بني �لر�حل.. يف �حلقيقة 

كانت ال تنب�ض باحلياة �مل تعد خ�رس�ء .. كانت ت�سبه ج�سد �بني �لنحيل �قت 

�أ�سبحت   .. �بني  مـن  �ن�ســــــــحبت  مثلــــما  منها  �حلياة  �ن�سحبت  لقد   .. رحيله 

ه�سة ..جافة .. بال حياة .. �أ�سبحت ميتة.

ترقرق �لدمع يف عيني .. رفعت يدي كي �أم�سح دموعي لكني مل �أجد �لورقة 

�جلافة، لقد تفتتت �حتولت �إىل رماد تطاير مع ن�سمات �لهو�ء �الآتي من �لنافذة 

.. �أخرًي� .. �أ�ست�رسخ �سمري كل من �سيقر�أ هذه �ل�سطور �أن يتعلم من ق�ستي، 

فلم يفت �لوقت بعد ..

�حلياة جميلة .. ر�ئعة .. جذ�بة .. �ساحرة ..

�حلياة ..تفنن خالقها �لعظيم يف �سنعها �ملئها بكل جميل 

نعم .. �حلياة جميلة �ر�ئعة �نحن من جنعلها باأيدينا حزينة �بائ�سة .. 

.. دعني �أهم�ض يف �أذنك .. ��سمعني �ردد : 

نعم للحياة ..

 اأم اأفقدتها املخدرات 

اأغلى ما لديها 
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