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 املقدمة                                                        

 ..الى وطن يجري دمه في عروقنا  أين ننتميالى 

 ؟ .. وطن يجري حنينه في صدورنا الى  مأ

 عنه .. ال ذلك املكان الذي  لعلنا ننتمي الى 
ً
 يمكننا التنفس بعيدا

 في غيابنا .. أن يتنفسهو  و استطاع إن خذلنا ..  حتى و 

هنا ستجد الحنين متمثال في امرأة .. تستجديه في كل ركن .. كي تشفى من 

 داء الحنين الى الوطن ..

إليه ينتمي قلبها .. و الى من ينبغي أن يكون  منتعرف الى  عندما ستشفى و 

 اخالصها ؟

 

 فاطمة الزهراء الحسينى                                                                                           
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 .. فر  قبل أكثر 
ً
  من عشرين عاما

ً
خلفه أفقر مناطق الصين  والدي بطفلة صغيرة .. تاركا

قوم أحبوه  ىلإله بعدما ضاقت عليه بالده .. و  اتسعت أرض   ىلإآنذاك " كولون " 

.. بعدما جفاه أهله  

 فر   
ً
.. " مصر" لى الجميلة إأبي بي  قبل أكثر من عشرين عاما   

ما يتفضل به  ى .. و ال ذكريات لي سو  نافي حيات عظ أعوام كثيرة تفصلنا عن الحدث ال 

من حكايات ل  تكتمل عن الصور القديمة التي يحملها بين قلبه و جيب  والديعلي  

.. قميصه   

 
 
.. منطقتنا العشوائية ثير غيرة بنات بعينين تفضحان موطن صاحبهما و ببشرة ملساء ت

- "الميرة الصينيةيعني  هوالي " -... " لي هوا  أعيش أنا املدعوة " وانغ    

أعيش وسط أصدقاء طفولتي و أمهاتي .. برغد  .. ملسته في كعك العيد الذي أنال منه 

 
ً
  قسطا

ً
.. جاراتيمن جميع  وافرا   

.. و من لح  الضاحي الذي لو كنا نملك ثالجة لكفنا لشهور عدة   

 إجيد أننا ال نملك ثالجة و 
 
ستطعنا بيعه ا.. و ملا  العامل طواطع  اللح  نا أعتدنا ال ك

..االستغناء عنها ناأو استبداله بضروريات العيش التي ال يمكن   

.. اليدوية شغالنصيبه الوفر في صناعة ال  ليلي     

.. جائلة بائعة لبضاعتي و صباحي    

   و االحترام  التقدير الكثير من بضاعتي التي ينقصها

.. العاملية اركاتلنافست امل التي لوالها  رثة موادي الخامبسبب    

 مايوم
ً
.. هذا ما أؤمن به و أصدقه بها السواق  و سأغزو  سأصنع ماركتي الخاصة ا   

.. العزيز الحاج كما يناديه سكان الحي والدي     

.. -  " الثقافة الواسعة ون كوان يعني " -وانغ ون كوان "   "  

هو والدي املثال الحي علی هذه املقولة يقال أن لكل منا نصيب من اسمه .. و ها   

  حكي  الحي .. الذي يستطيع حل جميع املشاكل .. بارع أنت يا والدي في حل مشاكله 

؟ و لكن ماذا عن مشاكلنا   
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     2 

 

 

 

 

أبي 

 مصاب  

بداء الحنين .. املسه في نبرة صوته في عينيه و في شروده .. أراه في ابتسامته بينما هو 

العال  الذي أجهله ش يء أكبر من الحب  ىلإغارق في أحالمه .. و كأنني ال أكفيه .. يجذبه 

 .. ى بب دائه لخفف عنه .. لكن ال جدو و االنتماء .. ليتني اعرف س

 ..  بمفرده اضينا .. يتعامل معه و كأنه ماضيهأبي قليل الكالم فيما يخص م

 
ً
..ك  أشتاق لن  ك  أشتاق لمي .. أفرح بشدة عندما يخبرني والدي أنني أشبهها كثيرا

ها صورة أثناء مغادرته .. كيف صورتها و أملس مالمحها .. كيف غفل أبي ان يحمل لى ر ا

 .. ؟ ينس 

  ن كانت محفورة في ذاكرته و وجدانه .. فأناإهي 
ً
  ال أملك لها شكال

ً
في مخيلتي ..  واحدا

 .. كل مرة اتخيلها في شكل جديد .. تدرج معي منذ الصغر

  .. جارتها .. جميلة تشبه املصريينتبدو نت تتخيل والدتها كما ابنة الخمس سنوات كا

ها بعينين واسعتين كحيلتين و ببشرة قمحية اللون و بشفتين ممتلئتين و بأنف  خيلت 
َ
ت

حج  .. تخيلتها بطول جارتي سعدية و بحنان عزيزة و بعصبية علياء .. و متوسط ال

 .. بشهامة نوال

 .. كنت أبحث عنها في كل أم أقابلها

كنت أبحث عنها عندما أحتاج صديقة و مرشدة .. كنت أبحث عنها في لحظات فرحي .. 

 .. اتلهف البتسامتها و سعادتها بي

 .. عطف علي و تمسح دمعيت حتىكنت استجديها في لحظات حزني ..

 أكنت 
ً
  .. بعد يوم و كانت الصورة الذهنية لمي تتبدل كبر يوما

حماقتي .. عيناها كيف لتكون واسعتين .. أمي صينية و ليست مصرية .. بدأت  ليا

صورة امرأة صينية  ىلإت أتخيلها بمالمح الصينين .. هي أمي تشبنهي و أشبهها .. كلما نظر 

 .. ها تشبه أمينا .. البته.. أحب

懷

舊

之

情 

       Nostalgia    " الحنين " 
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 .. أتخيلها في زينا التقليدي " هانفو " و هي تلف شعرها بالطريقة التقليدية

  .. أسمعها تحادثني .. لكن بالعربية

  الزلت أسأل نفس ي ..ملاذا ال أستطيع تخيلها اال و هي تحادثني بالعربية

 .. تجاهل الكذبة التي صنعتها لنفس ي فأنا أحيا في كنفها يمكننيال 

 .. لدي أم .. .. و من غيرها ال أستطيع تحمل فكرة اليت  مرة ثانية بها

 . أنا الباحثة عن مالمح أمي وسط الصور .. و التائهة في هويتها ... كيفما أنت أحبك امي
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3 

كيف ال أشتاق و أنا املحاصر من بالدي في كل ركن .. دميتي الصغيرة القطنية , مروحة 

طبخ و سجادة صالتي .. امل آنيةهواء يشبه االعصار في بالدي ,  لي  إالهواء التي ال تحمل 

  ...جميعه  من رائحة بالدي .. جميعه  من صادرات بالدي

  ..وتي .. مصنوع في بالديالعقد املتدلي على ترق حتى مالبس ي و حذائي و

حتى الضوء قادم من بالدي .. اللمبة املوفرة للطاقة و الشمعة التي نشعلها بأعواد 

  .. نعوا جميعا في بالديالكبريت .. ص  

انا و أبي مكتوب علی أحتى    .... صنع في الصين وجهين 

 

التراب الذي تعفر به  كيف ال أشتاق .. و كيف ال أحن الی جذوري .. إلی أصلي ..و الی

  ..وجهي للمرة الولى .. كيف ال أحن و أنا أتذكر غربتي كلما نظرت الی مرآتي

 

  .... الى الوطن ناكينغ " أرجوك يا والدي .. اسمح لنا بالعودة الى ديار  "-

  ..فيمازحني قائال .. لطيفة هي الصين تركنها فجاءت الينا -

  ..ملن نعودال ش يء لنا هناك .. فل  نعود و 

أبحث وسط املليار نسمة عن كي ل.. كه ش ي " لكن يا أبي أريد أن أعود لجد نفس ي " -

زواجا صينيا تقليديا .. أحل  أن أرتدي الفستان الحمر وأتزين  لتزوجرجل يشبنهي .. 

بالحلي الحمراء .. أحل  باللحظة التي أقص فيها خصلة من شعري أهديها الى زوجي 

يحفظها طوال عمره و يعطيني هو اآلخر خصلة من شعره أحفظها له كما أحفظ 

  ..عهده طول عمري 

  ة وسط مالمحه احل  بأوالد يشبهونني .. ال أشعر بالغرب

 احل  باللحظة التي اطهو له  فيها " التبنياكي باللح  " و " نودلز الرز " و "كرات اللح 

".. 

  ... "احل  بسماع كلمة ماما بلسان صيني بلهجة "مندارينية
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  .." دعِك من الحالم و تزوجي جالللي هواوانغ  "-

  ..كلمة ايجاب منك و قبول انه مستعد لن يحلق شعره كله لتحتفظي به مقابل 

 

جالل صاحب الشعر السود املجعد الذي ل  يتردد في اسدال شعره على جبينه 

 
ً
  ..يمشطه بالكثير من الزيت ليبدوا المعا

ً
  .. ينينالصشعر ك حريريا

 

 لتلك الجينات الوراثية التي حالت بينه و بين أن تعجب به " 
ً
  " لي هواتبا

 

 لي هوات .. هو مجرد كابوس مصري الصنع لفتيات العشوائياجالل الذي تتمناه أجمل 

.. 

 ؟يعشق زهدها فيه .و ربما أماذا يحب فيها .. لعله اختالفها .. أو تميزها .. 
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  ..شرعية الروح ... تقي  في أرض شرعية .. بإقامة غير شرعية

هذه الحدود .. و سن  كل  من شر ع هذه العالقات .. من قس  هذه الراض ي .. من حد

 هذه القوانين .. ؟

 .. ال يهمه أمر املهمشين أمثالنا
ً
 شرعيا

ً
  ..البد أنه كان بشريا

 .. أو تأشيرة دخول 
ً
 دبلوماسيا

ً
ليتني كنت أحمل إقامة .. ليتني كنت أحمل جوازا

  ..لألراض ي املصرية

 ثبوتية .. أحسد حتى 
ً
أولئك الذي كسروا انني أحسد أولئك الذين يحملون أوراقا

  .. تأشيرته  و أصبحوا في هذه الرض باعة جائلين

 

 
 
 ليتني كنت صينيا أ
َ
ِ ؤ
 القدر الذي ي فترة تجنيدي في الراض ي املصرية أبيع د 

 
  ..لب منيط

 عليه في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي أو عجزت عن سد قروض ي فأقض ي 
ً
أو محكوما

انوني الصيني بقضاء مدة العقوبة خارج الصين فترة عقوبتي في مصر طاملا يسمح لي ق

  ..جريمتي ال تتعلق بالدم طاملا

 و 
ً
 لحساب شركة أروج منتجاتها في مصر .. التي تزداد هنا كل يوم رواجا

ً
أو عامال

 
ً
  ..انتشارا

طانا الى أبعد من العشوائية 
 
ينبغي أن نمتنع عن املرض قدر اإلمكان ..و أن ال تصل خ

  ..لعشوائيتنااملجاورة 

  صاراشتقت الى نهر النيل الذي 
ً
  "扬子江  "نهر تشانغ جيانغ بعدعني بقدر  بعيدا

  ..عني  

  ..ك  اشتهي رحلة نيلية ليلية فيه

 ؟  .. الى أين أنتمي

 عندما يسألونني ما عل  بالدك ؟

افكر هل علي  أن أجيب بعل  أحمر بخمس نجوم صفراء أم بعل  مصري بنسر صالح 

  ..الدين

سأل عن حضارتي .. أتوه هل علي  ذكر تلك الحضارة حول نهر النيل أم تلك 
 
و عندما أ
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 التي حول حوض النهر الصفر

  ..و عن عاصمة بالدي .. هل يجب أن تكون بكين أم هي القاهرة

هل يمكن لحد أن ينتمي الى وطنين .. الى شعبين .. هل يمكن لحد أن يحب أرضين تهون 

  ..جلهما دمائه ِل 

هي الخيانة العظمى .. التي هذه هل من الخيانة أن أحب وطنين في نفس الوقت .. هل 

 ؟ يستحق عليها صاحبها اإلعدام
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 أريد أن ينتهي بي املطاف الى عجوز وحيدة في هذه العشوائية .. ال

 العشوائيات ..أريد أن أواجه قدري ال أن أكمل حياتي مختبئة منه في أزقة 

 
ً
من التفكير في خياراتي .. أن  أريد أن أحصل على قصتي الخاصة .. أن ينبض قلبي قلقا

أقصها  حافلة أحارب االخفاق في حياتي و أن أدع  الضعيف و املسكين .. أريد حياة

 على أحفادي ..

 لكن .. ماذا ان ل  أحظى بفرصة اللقاء مع أحفادي ..

 لى أطفال .. !ماذا ان ل  أحظى بالحصول ع

  ما جدوى حياتي .. و ما جدوى وجودي ..

 ال جدوى "بما أصعب أن تستيقظ في كل صباح .. تعيد على مسامعك حقيقة أنك " 

 لوحة فنية معلقة على الجدران .. ربما  أو..أنت شاي ال كإبريق

ا ليتني كنت نبتة اكلة للحشرات .. وقتها على القل كنت لشعر بجدوى وجودي في هذ 

 . العال 

  ما الذي رآه والدي في عيني تلك الليلة .. جعله يغلق بقوة باب الصمت في وجهي

 بي عندما يفكر .. ل  ين  ليلتها .. و ل  يتحدث ..كيف هو حال أأعرف 

يقلب ذكرياته بين الصور .. يستحضر أرواح أحبابه .. يسأله  ماذا ينبغي عليه أن 

 يفعل ..؟

 أبي لألمل طريقا وسط ظلمتنا .. سمح له على مضض ..مع بزوغ الفجر .. أشاح 

 بلغة صينية و بصوت خافت .. أسر الي أبي بالسعادة التي كنت أتمناها ..

 
ً
 سنذهب من هنا .. لكن أبقي المر سرا

 ك  أعادت الي تلك الكلمات نشوة الحياة .. و أنقذتني من الوقوع في براكين اليأس ..

الثالث في الغرفة .. أخيرا .. سوف نتخلص منه و نتركه أخيرا سوف نتخلص من شريكنا 

وحيدا.. يحاول الفتك بغيرنا .. أخيرا تحررنا من قيوده .. و توقفنا عن الشعور به .. عن 

 تخلصنا من خوفنا . مداراته و دفع الثمن غاليا من أيامنا ..
ً
 أخيرا

 ال تعجب فالخوف ! يفعل أكثر من ذلك ..

 منيك باالمان .. و يخبرك بطريق السالمة ... ي  يصطفيك من بين البشر .
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 ي كل ما لك فيها ..سل  له حياتك .. فيشاركك فيها .. و يشاركك فحتى ت

تنا غرفوحدك .. لنتركك و شأنك تسكن ركبتيك على أيها الخوف  عليك أن تجثو

 .. و إال أصابتنا في نوبة غرور الشجاعة و استأصلناك من أرواحنا القديمة 
ً
 .آمنا
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في وداع  مثير  للشك ل  اتوقعه .. في لحظات تعانق الليل مع كوكب الرض .. نظرت 

ش يء .. سوی بعض اليام التي  النظرة الخيرة علی صفحات املاض ي الحافل بال

ألقي  يتوهمنيأبي في الظلمة ..  .. ينظر الي   أحتسبتها عنوة من سنوات عمري الفائتة

دع كنت أو المر نا في حقيقة ألی مرحلة الالجدوی من حياتي .. و إعودة تعويذة الال 

 طفولتي التي ال أحمل لها صور 
ً
وی بعض س ذكرى الذي ال أحمل له  .. و صباي  ا

  ..القصص املهمشة من ذاكرة العشوائية

 

 حياة جديدة ..  ىلإنه الفجر الذي سيحملني اخيوط بيضاء في كبد السماء .. 

لكنها في  عشوائية  لوهلة قد تظنها تغاريد عصافير ..زقزقة الو   ..  ميزةاملفجر الرائحة 

 ..بها لنا حقيقة انشودة وداع تشدو ال

  ... املسير و ال الحنين نيعيِ ل  ي  

تتمكن من كبد السماء .. فتسحقنا بحرارة  تىاستحياء .. ح ىعة الشمس تظهر علأش

 .. يةقشرة الرضالتذيب الدهون املتراكمة تحت 

تصل  ىكلها مصرية الصنع .. حت حول عربة الفول .. ال ش يء غريب .. تتفقد الدمغة ..

تقف بجواره فتاة صينية الصنع .. تشتبه في هويته وجه صيني لكنه  رأساخر  ىال

  ..بطريقة مصرية دسها في فمهو ي يدهس لقمة الخبز في طبق الفول 

  ..ظن والدي مصرياأأنا بين الحين و االخر  تىحال بأس .. 

 نأن  ناعلي
 
  .. قطار املحطاتبلحق نل ىطقارب الخ

 

 
 
 نحو التجربة الجديدة و خوف

 
الضخمة و تفكير عميق عن آلية  ةمن هذه االل اثارة

 تدور في ذهني سئلة كثيرةأعمل هذه االله .. أين سائق القطار و كيف يمش ي القطار .. 

  ..ن يتسع لها صدركأعليك 
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  ..فرحتي بالقطار و بركوبه انستني مشقة الليل و شدة بأس النهار

  ..لخيال .. و بش يء يشبه السحر ..و ا باإلعجازشعرت لول وهلة 

 ركبنا في العربة الخيرة .. جلست أنا و والدي في مقعدين متقابلين 

 ..إلى حاله االنبهار ذهب ىن جلست حتإو ما 

 
 
 يلط

 
 هنا الضجة نشاذ

 
صبح كابوسك ذنيك بسمفونية يجب أن تعتاد عليها و اال ست    أ

 أصوات كثيرة ..  تخللهاتاملزعج في رحالتك .. صوت العجالت على السكة الصدئة 

طلق بائع العسلية .. و بائع املقصات و القالم .. و املناديل .. و في كل محطة ي  صراخ 

 توقظ وعيال أنها قد لو  ..ا هميتحطلو أستطيع  تمنيتسائق القطار صفارته املزعجة .. 

 .. مرور القطار مهماليقطع السكك الحديدية  غافل عابر  

كأنه ذاته قطار القرن التاسع عشر بال أي تطور .. سوى نوافذ زجاجية ل  تتحمل 

 و اليام .. ليالي البرد و حرارة اللقاء ..  اتالبقاء فحطمتها السنو 

مقاعد خرساء وضعت لتزيد عبء املسافة و طول الطريق .. بال رحمة و ال شفقة بظهر 

  ..الحقا من بقية الفقرات و سيشتكي عموده الفقري ذلك الذي يشتكي 

  .... وحده هللا من يعل  ؟ فقر  هذا أم عبث بمقدرات الشعوب

  . و املأساة تتفاق  مع كل راكب

و كأنه  رغ  اهتزاز القطار أضعاف املثابرين على املقاعد الوقوف الصامدون على 

م الظهر أو القدمين .. و من بين الزحام رجل .. ال اآل ين ملحد االأار ين على اختيمجبر 

 إال بكلمة واحدة " تذاكر " .. ما إينطق 
 
يرس  فيقطعها أو خرج له تذكرتك ن تراه حتى ت

 .. لك عليها خطوطا

  .. وجه التذكرةسوى .. تشويه  ئاال تعني شيتلك الخطوط   حعلى االرج 
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الم غيري .. علي  أن أدفع ثمن عجرفتي  انها النهاية التي استعجلتها .. ال ذنب سواي .. و م  م 

  ..و تسرعي

 لكن ما ذنب املسال  أبي ليدفع الثمن معي ؟

.. أم ذنبه أنه أيقظني من  ينعلصدق أحالمي و أنقذني من هاوية كادت تبت هأذنبه أن

  .. كابوس مخيف كاد أن يسحقني

يقف أمامنا رجل يرتدي " البوشيرت " ) و هي بذلة عمل القاسية ..  في هذه اللحظة

وع قماش السترة بمحبس الشرطي ( مصنوعة من القطن و عليها حزام من نفس ن

  .. كتفيه نجمتين أو ثالث .. ال أذكر مالمح وجهه يتكل  بلكنة ال أعرفها ىنحاس ي و عل

أعصابي .. اتصبب عرقا و اسمع  تحجرت الدموع في مقلتي و ثقل لساني و ثارت علي  

  ..نبضات قلبي تخفق بشدة

يسألنا عن جواز سفرنا و تأشيراتنا .. هذا الش يء الوحيد الذي استطعت فهمه .. أتكل  

و ال يسمعني .. اصرخ .. ابكي .. استجدي و كأنه ال يراني .. صوت ضربات قلبي يزداد 

  ..علوا .. لدرجة أنه أيقظني

مكانه .. ال ش يء قد تغير ..  أبي .. انه نائ  في ىجرد كابوس .. نظرت ال .. انه مالحمد هلل

عقارب الساعة .. التي تزحزحت من مكانها الى ربع الساعة .. لتحمل لي في ثناياها ى سو 

  ..حلما مرعبا ظننت أنه استمر لكثر من ساعة

جاوز ثوان هكذا هي عقولنا تضخ  لنا فترة الحالم التي هي في حقيقة المر ال تت

  ..معدودة

  ..ساعات طوالعلى مدار ث حدي ثوان . . تشعر به و كأنهسبحان هللا .. حل  حدث في 

  ..النوم مجددا رغ  االرهاق تبدو فكرة غير جيدة ىالعودة ال

مسافات  ىجميل صنع هللا .. أراض زراعية عل ىر من خالل النافذة املهشمة .. الانظ

.. ال بد أنها الذرة فهذا موس  زراعتها ..  واسعة .. سيقان خضراء متوسط طولها املترين
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  ..و حقول فارغة .. ربما ت  حصد غلتها

وج من ى بذور ذهبية مفروشة عل غير املنس   الصَّ
 
 ) جمع حصيرة و هي البساط

 
أْحِصَرة

و الباري  ونحوهما ( .. تنادي الشمس 
َ
ِوق البردي  أ طحن بعد س  لتجعلها جافة يابسة .. لت 

صبح بين أيدي
 
 .. نصنع به أشهذلك .. و ت

ً
 ناعما

ً
  ..املخبوزات ىنا دقيقا

  ..تمتد موازية لسكة القطار يلةترعة طو 

مياه  ىالتي غلب عليها اللون السود ال ذو الثالث عشرة سنوات يسحب جاموسته

  .. الترعة لتستح  مع رفيقاتها

.. أو صبغته جلده  البلهارسيادودة  اخترقتلها لدرجة أنه ال يهت  ان انه يحبها و يدل

ضيف اليه  مالمح ل   الشمس بلون برونزي .. ذلك اللون الذي يزيد الفالحين شرفا وي 

  ..يولدوا بها

بط و أوز يتنزهون بجوار الترعة .. و رجل يركب حامل املشقة " حمار " .. اخ  لو كنت في  

عصر الرومان لقدسوك .. و لو كنت يونانيا كان سيكون اسمك " ديونيسوس " ) اله 

 لتحمل نصف وزنك حمال ثقيال
ً
  ..الخمر ( لكن لسوء حظك ولدت مصريا

 

ن يتكرر كابوس ي .. لن أ.. خوفا من  رغ  عني   غفوأقل جفوني .. و تتخدر أطرافي .. تثات

  .. استغرق في النوم .. غفوة و حسب

 

هاتف .. و بكاء طفل .. رنين استسل  رغما عني .. كرة الصوف .. القمر .. الِقدر .. كلب .. 

 ..رجل يعنف زوجته

  ..و رائحة عطر .. تذاكر .. مقصات للبيع

  ..لست أدري ما الذي يربط بين هذه الشياء

  ..انها كانت صورة عشوائية من حلمي الثاني غير

  ..تسقط رأس ي و استيقظ

  ..تتكرر الغفوة بأحداث مختلفة
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  ..مصراعيه ىاشعر و كأن فمي مفتوح عل

  .. اتفقده .. انه مغلق

 عاد أبي من أرض الحالم .. استيقظ .. لتسكن روحي
ً
  ..و أخيرا

ة توقف طويال و نزل أغلب .. هذه املر ة القطار كعادته في املحطة التالييتوقف 

ستقلي   . هم 

 منذ البداية ..  أبي مدينة هكذا أخبرني أي لن ننزل في

  ..ريفى ال..وجهتنا ال كان واضحا معي

  ..حيث هو قدرنا و بقية قصتناى ربع الساعة اكمل بنا القطار ال بعد حوالي
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ائف  
َ
ترقب " .. شعور هارب  من كل ش يء و خائف  على هل جربت ذات يوم شعور " خ م 

كل ش يء .. خائف من فقدان ما يملك .. و من ضياع ما يحب .. و من الشعور بالذنب .. 

رقة الضمير .. أن تفعل الخطأ رغم .. عنك .. أن تجادل لجل الباطل  اهل جربت يوما ح 

 بما يكفيلست قويا  كنل كل هذا أن تصارع من على حق و أنت في قمة تصديقك له  .. 

 ملواجهة الحقيقة ..

ستسلما للحياة شيئا في حياتك .. كنت م ل  تختر قدرك .. و ال حياتك و ما اخترت يوما

في جحر و ادعيت أنك حي .. و كل من حولك ال  فاختبأتمان .. شريطة أن تعطيك اال 

 يصارحونك بالحقيقة لكي ال تنهار ..

سل  بها كأنها كتاب  نصيحة .. ال تتمسك بالحقيقة 
 
سل  لها وال ت

 
أكثر من الالزم و ال ت

 مقدس .. لكي ال تكون صدمتك كبيرة .. اذا ما قابلت الوجه اآلخر 
 
منزل ..أو حديث

 
ً
 خرى ..اما واجهت يوما قصة اخرى و حياة  .. اذا  للحقيقة يوما

ِميتاولك عندي نصيحة  ك و ي  حي  علق حياتك على شخص .. ي 
 
لك و خرى .. ال ت ك .. َيقت 

شقيك .. فالطبيعي في حياتنا الزوال حتى تلك القلوب التي  سعدك و ي  ِعيدك .. ي  ي 

 القسوة و النكراناأحببن
ً
مت يوما

َ
عل

َ
  .. ها .. ال تعجب ان ت

علق حياتك بش يء .. ف
 
حب ال يدوم فكيف بعال  كل ما فيه يزول .. ال إو ال ت

 
ذا كان امل

علق نفسك بوظيفتك و ال 
 
  بيتك و ال أموالك ..ت

طًى حذرة .. ننظر 
 
تراه .. في كل ثانية نتفقد خلفنا .. هل لا نالى ما تتسع أعينِبَنه   نسير ِبخ

  من أحد ؟

 رؤية جمالها ..عن ال أحد .. سوى قطة أغفلني الخوف أن جيد  

 
َ
 نا خائفين أن يشت  أحد رائحة الخوف فيها ..اِس َف نسير و نحن نمسك بأن

أخش ى أن نموت بين هذه البساتين جوعا .. أو أن تقتلنا السعادة التي نبحث عنها ..  

 خلفي حياة خرساء آمنة .. و أمامي حياة مليئة بالضجة و الخوف ..
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ال بابا واحدا يؤدي الى إى الهاوية إلنحن تائهون في متاهة القلق .. كل البواب تؤدي 

 .. السعادة املطلقة

بأجسادنا و القطة الصغيرة ال تزال تتبعنا .. صورة غمامية .. و  الحر  الشديد يفتك

 كان البد منها .. صراخ أبي .. و اجتماع الناس .. قطرات املاء الباردة على وجهي .. ةغماءا

  .. " نها تستعيد وعيهاإ" 

ضي  
َ
 إليك فة " هكذا ه  املصريون ال يتغيرون .. تمتدنحن اآلن في مكان يدعى " امل

  من أنت و من تكون .. يجهلون ايديه  باملساعدة حتى و ه  

 .. يهرعون صراخ أم   إلىتراه  حول حادث سيارة يتجمعون ... و 

  ألف يد .. اذا ما احتجت املساعدة تمتد اليك

و تفانيه  .. أحب فيه  تلك االبتسامة رغ  الهموم و ذلك  اخالصه أحب في املصريين 

 ب .. و المل رغ  الضيق و الحصار من أسباب اليأس الصبر رغ  اشتداد الكرو 

 أحب فيه  المانة ..

 ها مع ما تبقى من أغراضنا ..و ل.. حم؟ من أخبره  أن تلك القطة الجميلة لنا  

ها الضياع .. الوحدة .. االنكسار .. يفي عين لقاء تعارف طويل مع صديق جديد .. رأيت  

ا مالرحلة الطويلة التي قطعتها .. رأيت فيها الشقاء الذي تحملته .. و مرأيت فيه

 .. يداي  بلطف و عاطفة االستجداء و طلب الحماية .. تلعق بلسانها 

كأنها تقول .. أرجوِك ال تتركيني وحدي .. مللت مجابهة الحياة بمفردي .. قفي معي دعينا 

  نحارب معا ..

 باآلخر ..و من من  لست أدري من من  
ً
 ا أكثر حظا

ً
 الى اآلخر .. ا أكثر حاجة

انني ابصرت ما في داخلي في انعكاس لست أدري إن كنت رأيت ذلك في عينيها حقا .. أم 

 ..عينيها 

 ( باللغة العربية " " ) ماو تعني القطة 猫ك عليك اسمك الجديد يا " ماو"ار مب

 ك الحياة الصعبة التي اخترتها ..ك عليار مب
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ل  أكن أعل  بسحر هذه الرض الطيبة .. سحرها الكامن في بساطتها .. في شمسها التي 

كلف و ليلها الزائر الذي يرى فيه املرهقون مالذا من العمل الشاق و 
َ
شرق من غير ت

 
ت

 الكبد .. صالة العشاء كلمة السر التي عندما تؤديها لك حق اللجوء الى النوم .. 

ل ش يء فيها .. رائحة أعواد الفجل و الجرجير .. و نبات النعناع في رائحة كسحرها القابع 

قاق .. رائحة كل منزل .. روائح تضيف  و الريحان .. رائحة الطين و رائحة الشارع و الز 

 .. أما املالين من الحياة و املتشائمين فال يرون شيئا غير 
ً
على عقول املارين عبقا و أثيرا

  .. لرؤيته غراب أو بومه تقديها .. يوقف رحلته اشارات املصائب كما يسميها مع

الفجر هو الرحمة و البركة .. الفجر حياة .. تماما كدعوات عجائز الدار املباركة و 

 اجتماع العائلة حولهن ..

 في كل منزل ترى شجرة عائلة بما تبقى من االصول و الفروع ..

زبادي و جبن .. و كأنه لو ترى كيف يصنعون من حليب الجاموس .. قشدة و زبدة و 

 شراب سحري ..

لو ترى كيف تتربى الطيور في فسحة املنزل تأكل طعامه  و تشاركه  أفراحه  

أحزانه  فينحرون منها ما في  واسيه .. و توقت احتفاله    نون منها ما يشاؤو فيذبح

 يقوي أجساده  في عزائه  ..

 و الترعة التي على رأس القرية التي أحيانا ما تفاجئ
 
 ك بأسماك ت

 
غريك العب سطحها ت

 لتجهز سنارة صيدك لتنع  بسمك طازج شوي في فرن بلدي بقش ذهبي ..

يخبرك أحد الثعابين .. احذرك فربما ل   أبعيدا الى حيث الغاب .. فهو مخب ال تذهب

 .. بأمره 

عندما يقترب الظالم تتوغل الوحشة .. و الغربة بين قلة السالكين الطريق العتمة .. 

  الساهرين في املجالس معرفون في كل ليلة .. و ان رأيت غيره  عليك أن ترتاب ..

الريف يتقدم في كل ش يء سوى في العادات و التقاليد التي يفنى أصحابها عهدا بعد 
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 عهد و هي باقية على أصولها و كأنها حقائق ثابتة كشروق الشمس من مشرقها ..

وجة الجديدة هدية للعائلة الكبيرة تعمل الطفلة هنا تلعب دور الزوجة .. و الز 

 للملكة في خلية نحل ال تعرف ا
 
 .. امللل  ال لكلل وكوصيفة

االبن الكبر ولي العهد لعرش العائلة و زوجته الكنة املفضلة التي ستتعهد أمور العائلة 

 ان غابت الم ..

اذا جد الجد رأيتها  الم هنا هي القوة و السلطة معا و الرحمة و الحنان في وقت الحق ..

ر شئون العائلة و اذا أمسكت حفيدها بين يتنافس أشد الرجال في رزانة العقل و تدب

التي أنزلت على أهل الرض و كأن كل الرحمة يديها رأيت الرحمة تفيض من بين يديها 

 ..اجتمعت في قلبها

لكني ل  أعتد  اعتدت الصفراء التي سكنت عيني والدي .. اعتدت اعياءه .. و ارهاقه ..

لقى بين يدي  االستفاقة و االعياء الشديد .. يحاول  نازعاملوت .. ييحارب يوما أن أراه م 

 ..لكن ال جدوى  العودة ..

ال تقلقي سيفيق بعد هذه الحقنة الشرجية   والدك يعاني من غيبوبة كبدية لألسف" 

داخل حدود الصدمة .. كالصاعقة نزلت كلمات طبيب القرية على مسامعي .. لقف   "

 ة.. اسمع و ال أعي .. ابكي في باطني .. لكن ال دموع تفضح قصتي .. أقف غير مبالي

 ؟في مكاني صلبأن أفعل غير الت .. ما الذي ينبغي علي   في مشاعري  ت.. تجمد بالحداث
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االستفاقة منه .. ال ش يء يمكنه  الخبر .. كأنني في حل  ال يمكن تصدعت ذاكرتي من وقع

 تشتيت انتباهي عن الحدث الكثر قسوة في حياتي .. ال ش يء و ال أحد ..

ليتني أستطيع الذهاب في النوم بعيدا عن الحقيقة .. عن الل  .. لكنني جامدة تائهة في 

 وسط كلمات الطبيب ..

بهة بالزمان و اغير  ال أصدق بل ال أريد أن أصدق .. وحدها دموعي من تصدق .. تهطل

ال املكان .. غير ابهة بأحد سوى أبي .. تحترم حضرته فتجف عندما تشعر بوجوده .. 

مؤمنين باهلل راضين بقضائه .. ال نسخط و ال نقول غير ما يرض ي ربنا .. سائلين منه 

صاب .. و أن ال نيأ
 
س الصبر و الثبات .. أن نقابل املحنة بإيمان و أن نرى الحكمة من امل

 من النجاة .. وحده هللا القادر على الشفاء ..

بأس و قوة الجسد  املسافة بيننا و بين املوت ثابتة ال ينقصها املرض و ال تزيدها شدة ال

 .. خطوات نمشيها الى حيث هي نهايتنا .. الى حيث نهاية حياة و بداية حياة  ةاملسافة ثابت

  املوت هو انقطاع المل .. و انقطاع العمل ..

مزحة نتالعب بها .. ما عادت مضحكة فكرة أن تلقي بجسدك على  مجرد ل  يعد املوت

فتضح أمرك .. و الرض تدعي املوت .. فيداعب أخاك قدميك  يتجلجل فتضحك .. في 

 .. ضحكاتك املكان من 

و ل  يعد املوت يختار العجزة و ال الِضعاف .. انما يختطف منك من تستبعد نهايته .. 

 شباب.. و يأخذ الطيبين .. ليس بأمره ش يء .. انما هي أقداره  و أعماره  .. يلته  ال

 " .. هللا تعود الى أنت و ها  في الرض عطية هللا كنت" 

.. أصاب بالذهول .. و بالعجز الشديد ..   بوادر الغيبوبة الكبديةعلى أبي في كل مرة أرى 

ش يء .. شعور جاهل بكل ش يء سوى غطاء رأس  أي شعور من ال يتذكر ش يء و ال يعرف

  نحو الطبيب ماالفه على شعري .. و حذاء أنتعله في قدمي مسرعة به
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 .. هذه املرة  حقن شرجية .. و خوف من أن ال يستعيد وعيه أبدا

سدل  ش يء فعل أيال أستطيع أن أنتظر النهاية دون  .. ال أستطيع الجلوس مكاني حتى ي 

 الستار و أسمع نحيب الجمهور ..

 االستسالم دون رفع سيفي ..يمكنني ال أستطيع أن أكون في موضع الضعف .. ال 

  الذنب فال طاقة لي به ثقلالحزن .. اما عن مع  حاول التعايشسأ

 كل مناسبة ..لكن تأنيب الضمير يحرق صاحبه في .. الحزن ناره قد تخمد يوما 

و أنا أحمل بين  اكمال حياتيلن أستطيع احتمال العيش بهذا الذنب .. لن استطيع 

 يدي رائحة املوت ..

 س ي ( ) تليف الكبد بسبب فيروس الكبد املصري أليس غريبا أن يختار املرض 
ً
.. جسدا

 ينمو و يترعرع فيه .. الجميع يضع الفروق و الطبقات لكن املرض ال يفعل 
ً
ذلك صينيا

 .. أمامه نحن متساوون .. غني و فقير.. عربي و اعجمي .. مصري و غير مصري ..

 خذ من كبدي ما تشاء يا والدي ..

 خذ من كبدي ما تشاء .. لكن ال تتركني أكابد في هذا العال  .. وحدي ..

الغربة .. محملين بذكريات سأرى تفاصيلها في  بآثارعلينا العودة الى الصين .. محملين 

 يني والدي و جسده املنهك ..ع

العودة هي خيارنا الوحيد لجل اجراء عملية زراعة كبد .. أعتقد أنه طاملا هناك متبرع .. 

 فلن تكون هناك ازمة ..

ال نعرف شيئا بخصوص املصاريف .. و ال بخصوص التأمين الصحي .. و لكننا ذاهبون 

الفقر  ويضنا عن االقصاء .. لنرى ما يمكن أن يمنحنه لنا وطننا .. هل يستطيع تعو 

 رارا ..الذي تركناه فرارا .. فعشنا فيه مِ 

 العذابعارض أبي الفكرة بشدة .. يدعي أنه يريد املوت في طمأنينة و سكينة .. ال يريد ي  

 ايامه .. خرفي ا

يعرف أبي جنوني و اصراري و خوفي .. ذلك الخوف الذي تحت سطوته أتحول الى 

     جاِمح  جانح  .. ال يمكن السيطرة عليه .. حين أحب بشدة أدافع حتى الرمق الخير .. 
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 و أفعل املنطق و غير املنطق .. ال أحد يمكنه أن يوقفني .. ال أحد ..

 ؟ حمل الجد .. ملاذا ارتعب ..لست أدري ملاذا أخذ والدي تهديدي على م

 ا الى الوطن ..ل  أزد على قولي .. سأذهب الى السفارة لتعيدنا رغما عن  

 لقد كانت وقاحة مشروعة باس  الحب ..

 لكن أبي جعل وقاحتي .. ال ش يء أمام صدمتي ..

 ال يمكنِك ..لن تتطابق انسجتنا .. ال يمكنِك التبرع لي بكبدِك .. 

أنها ه أم أنها ل  تحمر ؟ .. أتحجرت الدموع في مقلتيه .. أم انلست أدري أحمرت عي

 ؟ نزلت ..؟ أسمعته حقا .. أم أنه ل  يحرك لسانه ..

تلطمني واحدة تلو االخرى .. كل ش يء يحدث تباعا .. و كأنه  ال  التي ما أكثر الصدمات

يريدون مني أن أحزن على ش يء واحد .. يريدونني أن أحزن عليه  جميعا .. يشعلون النار 

في أرجائي .. أراه  يلتهمون مني سنوات عمري .. و حقيقتي .. و مبادئي .. حتى انتهيت الى 

حاضر و ال مستقبل .. فقط جسد بال دون أية  سراب ..الى ال ش يء .. ال ماض و ال

 مشاعر ..

قبل عشرين عاما .. الى حيث ال تذكرين .. الى حيث كنت طفلة صغيرة بالكاد  -

تستطيعين املش ي .. تائهة .. باكية .. ال أحد يمسح دموعك ال أحد يزيل ذلك املخاط 

 اه ..الخارج من أنفك .. ال أحد يمسك بيدك .. تنادين .. أماه .. أم

.. .. لوهلة ل  أتبين مالمحك املغطاة بكثير من الغبار و التربة .. جائعة  كال أحد يجيب

 خائفة ..

الحبو وقتها كان أسهل بالنسبة لك من املش ي .. تمسكت بي .. و فيومها حبوت نحوي .. 

 أمسكت بيدي ..

 ين لك ..ك الحقيقيود و أحببتك حبا أكثر من حب والدأطعمتك بما كنت أملك من نق
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 يحوالن دون تجمد أصابعي منكان ثالثاًء باردا .. يومها ل  أكن أملك ثمن شراء قفازين 

 و أنفث خاللهما و أدعي أنني بحال أفضل , ال أحد بسرعة .. كنت أفركهما البرد شدة 

  .. الجميع يعتبره ال أحد , ساعد الرجل الضعيفي  
 
 ..  بهةش

قة لطيفة .. عائلة .. ال أحد يحنو عليه , أو يكلمه بطريكونه رجل وحيد بال مسكن و ال 

 .. به    كيرين و مساالس   بل انه جاذب العتداء

كالسوط .. تنزل هذه االهانات على قلبي .. تنزل خاطفة لكنها تبقى مشتعلة داخل 

 أرجائي ..

 في عائلة صغيرة نشأت .. أب أناني قرر أن يعيش لنفسه وحسب .. 

 شابة .. امرأة قاس ي القلب .. جاحد املعروف .. قرر أن يهدم بيته لجل 

من قلوبنا االمان .. تركنا خاويين من المل .. متمرغين  أدَ زرع في قلوبنا القهر و الذل .. وَ 

 في الضياع و الل  ..

قته جنين كان يتنشق لن يحمله والده بين يديه .. ل  يعتبر لرفيبل  يعبأ و ل  يهت  حتى 

 .. بمفردهالتي استنفذ قوتها في مشاركته بناء ما كان ينبغي عليه بناؤه 

أن أعيش حياتي  .. أنا والد صالح .. علي   كاملة ل  يهت  سوى بنفسه .. لقد أديت رسالتي

   ..يكسعيدا بعدما ضحيت بثلثي عمري بين أيد

 محطمة لن ت
ً
 مكسورة .. و قلوبا

ً
أي أحد .. بثق مستقبال خرج تاركا خلفه خرابا .. أروحا

 و شخصيات عنيفة تعامل الصديق كأنه عدو الغد املحتمل ..

خرج تاركا في هذا البيت القهر ممزوجا بلون جدرانه .. زوجة مسفوحة الفؤاد .. 

 معدومة الثقة بنفسها .. بجمالها .. بأوالدها .. معدومة الثقة في الحياة ..

بيت َهِرم و زوج ظال  .. أفناها و أفنى أعطت دون مقابل .. و ضحت دون جدوى .. 

 شبابها .. ل  يدفع ثمن ذلك كلمة طيبة أو نظرة شافية أو ضمة حانية ..

حك  قبضته على تلك املسكينة .. يؤذيها دون أن يؤذيها .. كان كل يوم يزداد فيه قوة .. ي  
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 .. ؟ شد أذىالجارحة هي ال أليست الكلمات 

 التي تحبسها طول النهار لتفرغها في وقت خلوتك .. تلككحارقة هل هناك دموع 

 " أنت أسوء امرأة في العال  .. أنت أسوء زوجة .." 

 ؟ هل هناك من حك  أشد قسوة من االعدام بهذه الكلمات ..

 الجميلة تذبل .. و الوالد ينحنون ..و السعادة أصبحت محرمة على أهل هذا البيت ..

الم .. سوى أفعى ا لنانية .. التي رباها رب هذا البيت .. أطعمها غذاءنا .. و و ال أحد م 

 ترعرعت في داخله .. حتى مزقت بأنيابها القوية وحدة هذا البيت و نفثت الس  في كيانه 

 ؟ هل يمكن لش يء محط  أن يتحط 

 معانتنا باكرا  .هكذا كان البيت واهن العمدة .. لوال صبر أمي و تضحياتها .. النتهت 
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 .. حيث أقطن .. اليوم ال نوم حيث  في ثالثاء  
ً
بارد ..في احدى شوارع كولون املهجورة ليال

 الذكريات مستيقظة .. 

لي كزهرة  تقاوم الثبات رغ  العاصفة الثلجية .. مغمورة بقبعة صفراء من  أنِت  ظهرِت 

صغير .. حمرتين وسط وجه ثلجي الصوف طرفاها معقودين كزهرة .. وجنتيِك امل

من البرد .. رأيت الفقد في عينك .. و  ترتجفانِك املتأللئتان من الدموع .. و شفتيِك اعين

ْحِبين بقفازين و جوربين سميكينذكرياتي التائه
َ
  ..ة وسط كورة ثلجية .. بالكاد ت

أشحت وجهي عنك .. بالكاد أتدبر شئون نفس ي .. بالكاد أحيا .. ال مزيد من االشتباكات 

يقوموا بالقبض علي  و اتهامي جورا اليه  أن  كأن حملت رجال الشرطة .. لعلنيمع 

 .ك .باختطاف

انها الواحدة بعد منتصف الليل .. وحدها الصغيرة في الطريق .. عندما أغفو أراها 

  ..في أحالمي تستغيث بي 

 .. رحمة هللا ترعى هذه الصغيرة .. اقتربت 
ً
.. حملتها بين ذراعي ..  منهااستيقظ فزعا

اطعمتها بما كنت أملك .. ال بأس أن أعتني بك حتى الصباح .. وهبتك فراشا في الشارع 

 .. بجواري .. وهبتك اهتمامي .. و حمايتي

.. أي خير قد أظنه بصباح يبدأ بإزعاج هذه الصغيرة .. ال داعي  " صباح الخير" 

ة بحثا عنها و سيقومون بمكافئتي على يأتي أهل الصغير وف لالنزعاج .. بعد قليل س

".. ذلك هو نطق الحرف املحاكة على فستانها  لي هوا.. حتما هي فتاة... " وانغ  هارعايتي ل

  .. الصوفي

صغيرتي ..  انها الظهيرة .. ال أحد .. و الصغيرة تتلوى من الجوع .. و أنا ال أملك املال ..

تقدم لنا الطعام اللذيذ .. ك  اشتهي كرات لح  .. كرات لح  صبرا ستأتي عائلتك و 

  فقط .. اممممم 

 ..وحسب  ثلجالكرات  .. هنا ال وجود لكرات اللح  ..  تعيدني الصغيرة الى الواقع
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بشفقة كيف لهذا الرجل  نافجأة أصبح " لى هيجون " رجال محترما .. املارة ينظرون الي  

  ..أن يهت  بهذه الصغيرة .. لعل زوجته توفيت .. أو ربما فرت مع رجل ثري 

".. من الذي ل  يمسح على رأسها .. من منه  ل   لي هوا"  أسرهمن هنا و ل  ت من الذي مر  

كر متى اخر مرة شبعت يحنو عليها بقطعة حلوى او رغيف خبز او قطعة فاكهة . .ال أذ

  ..أكثر أيامي دفئا و شبعاكان  اليوم ذلك . لكنفيها .

فتحِت لي بابا للسعادة .. علمتني كيف ابتس  .. كيف أضحك .. جعلِت مني شخصا 

 
ً
  ..محظوظا

.. أنت أملي الضائع و حياتي الجديدة  بقربكابنتي التي ل  أنجبها و سعادتي التي وجدتها 

  ..لجلك أنِت سأحارب التعاسة املحيطة بي .. و الذكريات املالحقة بي

  ..شهر .. ال جديد .. ال أحد يسأل .. و ال أحد يهت  مر  

أنت قدري .. على أحدنا أن يتخلى عن اسمه لنكون عائلة واحدة .. ال بأس .. أن يموت " 

  "كي  "وانغ ون كوانلي هيجون " ليولد الح

  ..لجلِك أنت بدأت حياة جديدة
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13 

و يأس مرهق ل  تكن لديك حياة لتخسرها .. ذكريات بائسة و طفولة قاسية و حرمان 

 طويل و قلب ممزق ..

لكنني كنت أملك حياة .. ربما كنت أملك والدة جميلة أختبئ داخل أحضانها و ربما كان 

االقتراب منها بأحد  فكرالتي ال يلي والد أشبه تفاصيله يكون جزءا من ملكيتي الخاصة 

 أخ أو أخت أالعبه  و أعاتبه  .. نتشاجر لجل دمية فتقوم أمي بمعاقبتنا كان لي ربما و 

و قد .. ث  ندخل في شجار جديد ..  صالحغرفة واحدة حتى نت اخلد بحبسنا جميعا

 أجمل الذكريات ..من  التافهة الشجارات تصبح تلك

على ماذا أبكي .. على أشياء فقدتها و ل  أتعرفها ..؟ أم على حياة عشتها و ل  أكن فيها 

 ؟ سوى تمثال زائف وضع مكان قرينه الحقيقي ..

  ؟تغييرها بإمكانناليس ما قيمة معرفة الحقيقة اذا كنا ال نستطيع التعايش معها و 

 رتهن بماضيك الذي خذلك ..أن تصبح فجأة أسيرا لواقعك املظل  و م  

من الحزن , عليك من املرض  خشيتعليك يا أبي ..  في خوفعشت حياتي كلها و أنا 

ات لك .. كثيرا ما كنت أنس ى الدعاء من الشقاء .. من الفقد .. عشت أيامي كلها دعو 

 تكفيني .. وحدك لنك لنفس ي .. 

عشت أيامي كلها في طاعتك .. خشيت يوما أن أخذلك .. أن أغضبك .. أن أشقيك .. 

كنت أتذوق الطعام قبلك خشية أن يكون الذعا فيلهب جوفك .. و خوفا من أن يكون 

 قليل امللح فال يعجبك ..

بك .. اكتفيت بالسعادة التي  بتك .. و كنت عالمي .. اكتفيتعشت أيامي لجلك .. أحب

 .. إياها قربك نيمنح

 عشت لكي ال أخذلك .. و ها أنت خذلتني ..

 
 
 رقة شوقا لضمي و رؤيتي .. تلك املسكينة أمي ..تحخذلت طفولتي .. خذلت تلك امل

 ..  ي غيبتاليام نستها ي .. أم أها .. هل الزالت تكتوي بنار فقديا ترى كيف حال
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 الجنين الذي تلهفت لرؤيته ..ذلك  مكنها نسيانهل ا

 طوقا ذهبيا يزين رقبتها .. ا.. و ألبسته او أرضعته اوضعته

  طوقا ربما سيكون ندبتي التي سأعرف بها عائلتي .. 

 " 
ً
 " رق  ثالثة عشر .. 十三طائر بجناحي فراشة وفي قلبه رقما صينيا

 شر ..لطاملا فكرت ملاذا رق  ثالثة ع

جيبني 
 
 ت
ً
 و كنَت دائما

- 
 
 ..ي ل شتريتهاك أعجب لنهو .. رة باع منه أرقام كثيانما هو مجرد رق  تسلسلي .. ت

 ال تعرف ملاذا هذا الرق  بالذات و كيف 
ً
ليتك أخبرتني .. الحقيقة .. السهلة .. انك أيضا

  لطائر أن يحمل جناحي فراشة ..

ك  كذبة يا ترى بنيَت عليها حياتي .. ك  قصة زائفة .. و ك  حجة فارغة .. و ك  يمين 

 .. حياتي في صدقتهكاذبة .. 

 اسمع صوت حطام أجزائي .. جسدي املسكين .. تائه بين الحب و الغضب .. 

 من بين الحزن و خيبة المل .. ال رجاء .. فقد انقطع الرجاء .. من كل ش يء سوى 

.. و دموعي ال  يينايشر يصول و يجول .. تغلي رأس ي .. تقفز نبضات  الذي الغضب ..

 .. سوى أنها اقسمت لي أن تخفف من أحزاني ..
ً
 أعرف لها سببا

 لكن أحزاني ال تقل .. بل نار تشتعل تحرق كل صور ذكرياتي ..

 ابكي .. كونك أبي .. و كونك لست والدي  ..

 كشفت لك خصالت شعري البني و قبالتي ..أبكي ..و أتساءل تحت أي عذر شرعي 

  يا هللا .. لقد كنت أقبل يدك اليمنى كل صباح و في كل عيد .. 

 .. اقس  أنني الى هذه اللحظة ال أصدق .. بأسراري لطاملا بحت لك 

 ..من وطأة مرضك على قلبيبها خفف مزحة ثقيلة الظل تلقيها على مسامعي لتهذه ربما 

 .. ناتقض ي على عائلت  د الى رشدي .. لكن كيف لك بمزحة كهذه قد و أع

 .. لقد كنت أمزح معك .. ؟ .. هل صدقتي يا صغيرة ةانتظر منك بشوق جملة واحد
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لقد كنا عائلة حقيقية .. لطاملا كانت تحسدني قريناتي .. حتى أنا بين الحين و االخر 

تمنيت طوال حياتي والدا مثلك ملا لطاأغبط نفس ي .. عليك يا والدي الحنون .. كنت 

 لبنائي .
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 اليوم خسرت ما تبقى من عائلتي .. خسرت أبي ..

 أم  انفي التي ينبغي علي  عن ليتها ل  تكن الحقيقة ..لكنها الحقيقة رغ  
ً
تقبلها عاجال

 آجال ..

الحقيقة لن ينفي وجودها  البكاء الطويل في الليل البهي  .. لن يغير شيئا منها .. و تجاهل

..  

..  املدعاة ال يمكنني التعايش مع هذه الكذبة الكبيرة .. و وصل تلك العالقات 

االستمرار الى حيث وصلت .. تضحية بذاتي .. ما عاد ش يء يشبنهي في هذا املكان .. ما 

 عدت أشبه نفس ي و ال تفاصيلي .. ما عدت أعرفني ..

له .. توقف عند وجود  نهار شيئا فشيئا .. و انتمائي .. الالتي املمزقة بهذا املكان تِص 

 لحظة الحقيقة .. كفر بكل الكاذيب التي تبنيتها لكي أبقى في هذا املكان ..

 أن ال يتبقى لديك ش يء تقاتل من أجله .. سبب كاف لالنسحاب من أي حرب ..

ترك وحسب , ال ش يء لي هنا .. سوى رجل ظننته أبي .. و قطة جمعني بها طريق مش

 سنفترق عندما تفترق طرقنا ..

 في لحظة استماعي لصوت االنانية النابع من عقلي و صدى التخلي القابع في نفس ي ..

في لحظة اليأس استجمعت غضبي .. و حملت معي بعض جراحي التي سأبحث لها معي 

 عن دواء ..

ا أبي من بعدي .. تركت خلفي أمنية .. بعض كلمات .. رسالة .. أو تحفة فنية سيخلده

ربما سيضعها مع تلك الصور القديمة بجوار قلبه .. ربما سيضعني مع صورة الده 

 الذي تركه دون وداع .. تركه و الكلمات متحشرجة في صدره ..

等待 

不可避免的是我會回來的...... 
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  بحروف صينية سيفه  أبي مرادها

 سأعود .. "
ً
 " انتظر .. حتما

 

  فهل سأعود ؟!

أي ش يء .. و لن اتباع املجهول بحثا عن المل خير من البقاء في ال أستطيع الجزم ب

 كفهرة تحت ذل الحقيقة .. املالحاضر سراديب 

  لذلك رحلت تاركة خلفي كل ش يء

 ال مزيد من الكذب .. وحدها الحقيقة هي التي سأقتات بها ..

.. 
ً
  حتى ان مت جوعا

 كل تفاصيل حضارتي .. الى الزمالك حيث سألتقي بأبناء بلدي في سفارة تحمل

 أو بعد غد  ستحط طائرتي في بكين ..ث  
ً
 ربما غدا

 ..الحقيقيةحتى أحط في أحضان عائلتي آخر أسبوع  و ربما لن يمر علي  

عن جسد  كل الذكريات .. أتخطى قسوة تخلي وحدها هذه المنيات من تجعلي أتخطى

 بد اخفاء الحقيقة لعوام ..أرهقه املرض و عن روح أهلكها االصغاء الى ضمير كان يكا

 و حراس أمن يلتفون حول السفارة  مؤصدةأن ال تجد أحدا في انتظارك .. سوى أبواب 

 ؟ دواع أمنية لذلك ..هناك  أن هل أغلقت السفارة أبوابها .. أم

 كل ش يء قد خطر ببالي سوى .. أن اليوم هو السبت ..

 عطلة السفارة السبوعية ..

لي  ي العزيزة .. و ليلة بال مسكن تعج بالفوض ى و الكوابيس ياعطلة سعيدة يا سفارت

 ..هوا 
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 يمر في أرجاء القاهرة ..  َبدا و كأنه  انه أغسطس .. الذي
ً
 جديدا

ً
 استوائيا

ً
يرس  خطا

  ..ليبرر لنا موجة الحر املبالغ فيها لطقس مصري عريق

عالية .. و أدخنة  و أصواتوجوه عابسة غاضبة .. و عرق يتصبب من الوجوه .. 

ن .. طفل يحاول النوم داخل ناموسيته يساخطت اخرى ن .. و ي.. عينان محبت ةمتصاعد

" سهاية توقظه حرارة الجو .. تتالعب في أعصابه .. يبكي دون سبب .. تضع له والدته " 

ه .. يخرجها بسخط .. مع سمفونية غضب عارم .. ليس هذا ما أريده .. افهمي يا في فم

مل هذه الجواء .. ليتني أعود الى ضيق حتانها حرارة الجو .. جلدي الرقيق ال يأمي 

 رحمك و ظلمته .. 

 در.. ينادي النوم .. يقترب .. تتخنسمة هواء هاربة .. تداعب وجه الصغير .. انه يبتس  

أفف الم .. تحمل تأطرافه .. يغفو .. تعود النسمة الهاربة الى أسرها .. يبكي الصغير .. ت

  ..ندور في حلقة مفرغةكأننا يتكرر املشهد و الصغير .. تضع له السهايه .. ث  .. 

خمس جنيهات .. ينظر الى أغلى ما يملك ابنته .. الرجل فقير في جيبه مبلغ ال يتعدى 

بضفيرة مشدودة من كافة أجزاء شعرها .. شعرات سوداء تتخللها بعض الخصالت 

مان .. أحسدها ... أحقد عليها .. تتناثر الدموع ابيد والدها .. في لحظة  .. تمسك ةتحالفا

  ..على وجنتي .. ابتس  .. لقد عشت لحظات كهذه من السعادة قبال

 .. يعود الرجل و في جيبه اربع
ً
جنيهات .. و فرحة  ةيشتري لها منقلة .. يدفع جنيها واحدا

ما في وسعه كل لو وزعت على أهل الرض لوسعته  .. راض عن نفسه .. انه يفعل 

  ..لتعلي  ابنته .. ابتعدا عن الصورة

  ..لكن املشهد مازال يأسرني .. ذات املشاعر و نفس الحقد يأكل أرجائي

 و ذلك الحنين يلتهب في قلبي .. كيف حالك يا أبي ؟؟؟

ك بانتظام .. هل تأكل كما ؤ غيري .. كيف أنت يا ترى .. هل تأخذ دواهل أنت بخير من 

 ؟ ..وصف الطبيب
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 ؟ ..هل تنظر الى صورتي و تحدثني .. هل تشتاق الي ؟ هل نسيتني

لي صوابي .. لكنه ل  إهذا البعد جعل قلبي يكف عن الترنح .. جعل عقلي يتزن .. أعاد 

  ..يستطع التأثير على حزني

ثر دون توقف .. ينتشر و كأنه حريق يلته  كل ش يء .. يبدأ في التهامي كي حزني الذي يتكا

  ..يهدأ .. لكنه ال يهدأ

  .. إلخمادهاشعلته دون رفق يا أبي .. اشعلته و أنت ال تعرف الطريقة 

ال دواء لي سوى البعد .. الذي يتناوب تعذيبي مع حزن كبير .. و دموع ال تنفك تأخذ ما 

  ..حتى تترك لي صداع .. يسلب مني نوم يذهب و يجي عنوة تريد من عافيتي ..

 الى الوراء .. 
ً
  ..طمئن فيه على والدياليس لدي الشجاعة لعود يوما واحدا

و لدي الجرأة لعود في اله الزمن عشرون عاما الى الخلف .. لرى .. من أنا .. و الى من 

  ..أنتمي

  ..أي عدالة أملك .. و عن أي مثالية أبحث

  ..و أنا التي أبحث عن حياة أبنيها على انقاض حياة سابقة

  ..أي نوع من االنانية أملك .. لتخلى عن عشرون عاما .. رعاية و احسانا

  ..كيف استحق التوفيق .. و قد عضضت اليد التي امتدت الي سنوات طوال

قيدني بقيده ال أحد مسئول عن هذه الحالة .. سوى الغضب .. الذي امتطى روحي .. و 

  .... فال حرية لي حتى أهدأ
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روح أرهقتها الذكرى و جسد أنهكه السفر و ليل طويل ال يمر .. متعلق بعقرب الثواني 

 يثقل كاهله فيسير ببطء .. ببطء شديد .. كسلحفاة في سباق غير عادل مع أرنب سريع 

تلك الرغبة الشديدة في الحمراء على جسدي .. و  ثارهابأ املذهلةرقصات الناموس 

التي ال يمكنني مقاومتها .. حساسية اصابتني من غرابة املكان و لسعات  الحكة

 الناموس ..

  أمامي مشهدا ال أتذكره .. أرى 

 عكس الحر برد شديد .. كتلك الليلة التي قابلت فيها والدي ..على لكن 

 آخر غير نفسك .. ما أصعب أن تكون من ساكني الزقاق .. ما أصعب أن تتحمل عبئ
ً
ا

املتغير .. و شروطها التي ال تعترف  زاجها ترح  .. متطلباتها الكثيرة و منفس اخرى ال

 بفارق التوقيت و ال املكان ..

 العودة الى أبي .. وقتها فقط .. عاد إلي  صوابي .. و اتزن عقلي .. علي  

على عشرون عاما من  علي  رعايته .. و مكافئته على اليام الخالية .. و رد الجميل

 .. اإلنسانيةمشاعر روابط حقيقية سوى  ال تربطه بهاالتضحية لجل غريبة .. 

..  املصلحةأن تقف عن بعد لتقي  العالقات .. لتجد أكثرها زائفه تنتهي وقت انتهاء 

تتحول الى كراهية عندما تتغير حالتك من بعد أن كنت تملك كل ش يء .. الى ال ش يء .. 

 .. العاطفةسوى بعض الذكريات الفارهة الثمن .. و القليلة 

 الظل   هوأخطاؤنا ينبغي علينا تحملها وحدنا .. لكن أن تطأ من نحن بجواره  .. فهذا 

 خص واحد ..على الكثيرين أحيانا أن يدفعوا ثمن خطأ ش

 دون أن تضع يديك على جاني واحد ..
ً
  من املخطئ ؟ سؤال ستظل تطرحه كثيرا

 و ل  ينكره .. هرآجناة كثيرون .. من أول من شجع على الخطأ و من أباحه و من 

.. 
ً
 حتى استبحناه و ل  نعد نراه عظيما ... كما كان سابقا

يحط بعد هجر طويل على جسد جفوني .. ها هو النوم  رالفجر بنسماته اللطيفة يخد



 فاطمة الزهراء الحسينى     يوميات صينية في مصر                                                                                                          

39 
 

 من الواقع أكثر من تم
ً
 .. للراحةبا لنيه طتمناه هاربا

 الشمس تنادي الجميع نداء السعي .. هيا الى أشغالك  و مصالحك  ..

 ودة الى والدك ..وقت العحان ..  " لي هوا "و هيا يا 

الشوق و الرغبة في اختصار املسافات .. الرغبة في الوصول  حركهماسرت بقدمين ي

 .. النتيجة.. و كيفما كانت  الطريقةوحسب أيا كانت 

 دفع ثمن هذه الضريبة ..وحده من للتسرع ضريبة .. و جسدي 

 .. ازاحتني مسافة مترينعة .. صدمة قوية .. سيارة مسر 

ضجيج .. أغمض عيني .. أفيق على يتكلمون لغة ال أفهمها .. أضيع وسط ال حوليالناس 

 صوت أبواق السيارات .. أنظر حولي .. ال أعرف أحدا ..

 هل أنت بخير .. ال أفه  ..

 ماذا يحدث ..

داعي للقلق .. كدمات على صوت الطبيب .. يطمئنه  انها بخير .. ال  في املشفى أفتح عيني

  كسور .. الحمد هلل ال يوجدو رضوض .. 

قد يستمر ليوم أو يومين و ربما مؤقت تعاني من فقدان ذاكرة  قدأنها انها بخير .. غير 

 لشهور..

                                            

 يتبع ...                                                                

 بإذن هللا                                                        
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 الذين يزينون حياتنا طيبينلى الإ

 طبتم أينما كنتم ..
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فتحت عيناي أسرة بيضاء و جدران صامته و رجل يرتدي معطفا أبيضا و حول رقبته سماعة 

يتحدث في زاوية الغرفة مع سيدة يبدو أنها في منتصف االربعينات .. لها مالمح صينية .. يقف 

 .. بجوارهما رجل .. يرتدي مالبس منمقة .. و من الواضح أنه تابع لهذه السيدة

الظلمة حالكة في عقلي و الطريق موحشة الى قلبي و أنا هناك وسط غابات الجهل و الفقد .. من 

 .. يذهب ال يعود و من يعود .. ال يعود كسابق عهده

 نظرت وسط الفراغ ..

 راخ و ندبة حزن .. بلغة صينية أين أنا ؟؟؟؟أين أنا ؟ بصوت مصحوب بلهجة ص -

انتقلوا من زاوية الغرفة الى حيث أنا ممددة على سرير غريب ال أعرفه و حول معصمي رباط ضاغط 

  و حول كاحلي األيمن رباط ضاغط آخر ؟؟

Wǒ zài nǎlǐ ? 

 ( أين أنا باللغة العربية )

 .. لم يفهم الطبيب لغتي

 أين أنا ؟

 فيعود السؤال إلي دون أية اجابةكررتها مرارا .. 

أخيرا فتحت السيدة ذات املالمح الصينية ثغرها و سمحت للسانها بالتحرك خلف قضبان أسنانها 

البيضاء املرصعة بالكثير من الرفاهية .. أجابت و الزهو الساكن في عينيها يرمق رثة مالبس ي و فقري 

ى بشرتي املنهكة بسبب غياب االمان و الجاحظ على وجهي و غبار تمكن من مالمحي و تجمد عل

  االستقرار

 - عزيزتي يؤسفني أن أخبرك أنك تعرضت لحادث بسيط و قد قمنا بنقلك الى املشفى

 من أنتم ؟ - 

 نحن أشخاص طيبون حملناك بعدما ألقيت بجسدك املتعب أمام سيارتنا ؟ -

 أفعل ذلك ؟و لم قد ألقي بجسدي أمام سيارتكم ؟ .. ما الذي سوف يجعلني  - 

  - و ما يدريني .. االجابة عندك أنت يا فتاة 

 امسكي بهذا الهاتف و اتصلي بعائلتك .. و اخبريهم انك هنا .. ليصلوا إليك بأسرع وقت -

  عائلتي .. صنعت هذه الكلمة شرخا في عقلي و صداعا و أسئلة كثيرة
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 عائلتي من ؟؟؟؟

 ما اسمك يا فتاة ؟؟ -

. اسمي هو و قد تسارعت الدموع في النزول من عيني , ارتجف صوتي , اسمي هو .. اسمي هو . 

 .. تكسرت أوصالي و تشتت أفكاري 

 .. اسمي هو ... اسمي هــــــو .. بكيت بصوت عال .. ال أذكر اسمي

 ارتج الكون من حولي و ترنحت األرض بي .. و انهرت بال هوية في مكان ال أعرفه و ال أعرف من هم فيه

  من حديثنا بالصينية إال أن الطبيب شعر بالفراغ الكبير الذي يحيط بي  على الرغم

 .. قرب الّي املرآة .. انظري الى وجهك جيدا

هل يذكرك بش يء ؟ .. رأيت وجها مليحا بمالمح ال تختلف كثيرا عن مالمح تلك السيدة الواقفة 

.. و حول رأس ي قطعة قماش  بجواري .. و جروح سطحية في جبتهي .. تحسست الجروح .. انها مؤملة

 .. كان من املفترض أن تخفي جمال شعري املتمرد على الغطاء

ال أعرف صاحبة الصورة .. ال أذكر من تكون .. تلك املرآة تخدعني .. و الجميع ينظر الّي بلهفة و 

 .. بشغف .. بانتظار أن أخبرهم أية معلومة عن صاحبة انعكاس الصورة في املرآة

 .. و تعالى نحيبّي .. فأمر الطبيب املمرضة حقني بمهدأازداد بكائي 

 .. تخدر جسدي .. لم يعد لي سلطان على أركانه .. أسمع و ال أعي .. أرى و ال أفهم

 .. تزايدت الهالوس و اختفت املعالم من الصورة الكائنة حولي .. و تغيرت األصوات

ال أفهمها .. يخيل الّي انها االنجليزية .. شعرت و  املرأة ذات املالمح الصينية تتحدث الى الطبيب .. بلغة

 .. كأنها تقول له

 ... انها قريبتنا .. سوف نهتم بها .. ال داعي لإلبالغ الشرطة

 ..هذه البطاقة تحتوي على جميع بياناتي و طرق االتصال بي

  ..أنا السفيرة الصينية لدى جمهورية مصر العربية

 سررت بلقائك ..

 .ك الكثير من املرض ى بانتظاري .. هكذا قال الطبيب .. ثم غادر الغرفةاسمحي لي هنا -

التفت السيدة ذات املالمح الصينية الى الرجل صاحب املالبس األنيقة .. ال مزيد من الفوض ى أيها  

  السيد

 .. جلةو ال مزيد من السرعة .. اهتم ألمر تلك الفناة بعد أن توصلني الى السفارة إلنهاء بعد األمور العا

 .. حسنا سيدتي

  .. نظرت الّي و أنا أنظر الى الفراغ الفاصل بيني و بينها
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 .. ال أستطيع الحركة و ال اقدر على الكالم

 ..ال تقلقي ستأتي عائلتك الى السفارة لتبلغ عن اختفائك 

 .. و ستعودين اليهم الليلة .. الليلة على األرجح

 .. انتزعت القالدة من ترقوتي

 بسخرية بين يديها ثم همست لها : ستكونين أكثر افادة من تلك الفتاة التائهة الحمقاءقلبتها 

..................... 

ساعة من املالحظة و بعد زوال تأثير املخدر من جسدي .. بدأت احاول مللمة نفس ي  24بعد مرور 

داخل نفس ي و اختفيت املتمددة داخل الغرفة الغريبة .. حتى وصلت الى حد االنكماش .. فتقوقعت 

 .. داخل انعكاس صورة في املرآة ال أعرف شيئا عن صاحبتها

في الصباح الباكر دخل الطبيب ذاته ليطمئن على ما وصلت اليه حالتي من االستقرار الظاهري .. 

 .. الذي يخفي الكثير من الضياع و الشتات الداخلي

 ..  أفهمها  و هو ال يفهم الصينيةيحاول الطبيب الحديث الي باللغة االنجليزية و أنا ال

 .. و بعد يأس من الطبيب في محاولة اخباري بانني بخير و يمكنني مهاتفة عائلتي للعودة الى منزلي

 .. قال الطبيب للممرضة بلغة عربية .. هاتفي عائلتها حسب البيانات املوجودة في ملفها الطبي

 .. أتحدثها طول حياتي عندما سمعت اللغة العربية فهمتها جيدا و كأنني

 أمل الح لي من بعيد في األفق .. أعرف شيئا عن صاحبة ذلك االنعكاس انها تتقن اللغة العربية

 صرخت يا سيدي الطبيب .. بلغة عربية

نظر الّي و الدهشة تعلو وجهه و كأنه يبحث عن مصدر اخر للصوت غير تلك الفتاة صاحبة املالمح 

  بيضالصينية املمددة على سرير أ

  لكنني أردفت .. أنا ال أذكر أي ش يء .. ال أذكر عائلتي و ال أعرف من هي صاحبة االنعكاس في املرآة 

 ..أنا لست بخير أيها الطبيب

ُسرَّ الطبيب بعدما وجد وسيلة مريحة للتواصل معي .. ال بأس يا صغيرتي .. أنت تعانين من فقدان 

  دا .. هذه بعض األدوية املنشطة للذاكرةذاكرة مؤقت .. ستعود اليك ذاكرتك قريبا ج

 .. صدقيني ستكونين على خير ما يرام

 .. ألول مرة يمسح فيها أحد بكلماته الرقيقة شجون قلبي .. تسلل الّي ش يء من السكينة  فاطمأننت

 قال لي الطبيب تلك املرأة التي تركت لي رقم هاتفها هي ذاتها سفيرة بلدك .. ال تقلقي ستعيدك بسالم

 .. الى عائلتك

عاد الطبيب الى مكتبه .. بحث وسط كومة من الورق عن البطاقة التي أعطتها له السفيرة ..صباح 
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 .. أمس

 .. أخرج هاتفه املحمول .. طلب الرقم املوجود أسفل البطاقة

 .. أجابت امرأة على الهاتف .. بلغة انجليزية

 مرحبا - 

  سفيرة الصين السيدة جانغ لى من فضلك يا سيدتي هل يمكنني التحدث الى -

Zhang Li 

  .. أجابت السيدة و من يريدها

 -من فضلك أخبريها أن الطبيب جمال سيف الدين  يريد محادثتها

 .. أخذت الهاتف بسرعة من يد مساعدتها أو ربما خادمتها

 و قالت له : مرحبا أيها الطبيب هل من مشكلة ؟

 .. كنكم اعادتها إلى املنزل فأجابها .. الفتاة على خير ما يرام يم

 .. حسنا سأبعث سائقي الى املشفى لينهي جميع األوراق و يحضرها الى املنزل 

 .. شكرا لك

 .. مكاملة سريعة لكنها غيرت جزءا رهيبا من حياتي

 .. جاء ذلك السائق سريعا .. أخذني .. الى حيث تقطن السفيرة

 .. كل ش يء يبدو مرعبادخلت املنزل على حذر .. كل ش يء يبدو مخيفا .. 

 .. كل من في املنزل يلفهم الضباب

 .. الرؤيا بالنسبة إلي معدومة و دقات قلبي مسموعة .. ال جدوى من تفحص املكان

 .. كل ش يء يبدو غريبا عني

 .. كل ش يء يبدو مخيفا

  .. لم تهتم تلك السفيرة بوجودي .. كأنني لم أحضر

 .. بسيطة .. لم تهتمالقيت التحية عليها .. بانحناءة 

كالنا يشعر بالوحشة تجاه اآلخر .. كالنا يشعر بالغربة .. كالنا ال ُيطمئنه وجود اآلخر .. و ال يمكنه 

 .. الوثوق باآلخر

 .. بالنسبة إلي هذه املشاعر تبدو مقبولة وأنا تحت سيطرة هذه الحالة العصيبة

  .. جانغ لى اسم مشترك يطلق على انثى و ذكر في آن واحد

  .. ال عجب حقا أنك ال تمتلكين قلبا أنثويا

 .. تحملين بين ضلوعك قلبا قاسيا كقلوب الرجال
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 للوهلة األولى لم ترق لي .. تذكرني بتلك األرملة هوو التي كانت بطلة احدى الحكايات الشعبية

الطرق عليها تلك األرملة التي قتلت زوجها بإبرة طولها  ثالث بوصات اغمدتها في سرته و استمرت ب

 .. باملطرقة حتى اختفت تماما دونما أي أثر للعيان

كان التحقيق ال يشير الى أيه جريمة قتل .. لكن الشاهد الوحيد على الجريمة كان لصا .. ذهب ليلتها 

 .. لسرقة منزلهم .. لكن الجريمة املحكمة باغتته

 .. هالة الشر املحيطة بك ربما سأكون انا الشاهدة التي سأفضح سرك الذي اشتم رائحته من

 .. ربما ما تخالجني من ظنون مجرد آثام

 .. وأنت يا سيدتي بريئة من كل التهم التي لم تنسب إليك بعد

 .. لكنني ال أرتاح لك .. ال أطمئن لوجودي بجانبك

 .. أعتقد أن هذا سبب كاف ألتجنبك بدوري أنا االخرى 
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 اقتادتني السيدة اللطيفة التي تعمل كمساعدة للسفيرة جانغ لى إلى الطابق الثاني .. الكثير من الغرف

  ادخلتني بلطف احداها

لست أعلم حقيقة العالقة بين السيدتين .. هناك ش يء غامض في العالقة , في النظرات و في 

  التعامالت .. هناك سر ما

  سأحاول التنقيب عنه في وقت الحق

 عد أن اطمئن الى هويتي و أعرف سري و أتعرف على عائلتي و أعود الى من هم بانتظاري ب

غرفة فارهة جدا. .اجتاحني شعور باأللفة . . و غابت عني الغربة ربما لش يء مميز في الغرفة و ربما 

  لوجود تلك السيدة اللطيفة بجواري 

Liu AnAn 

 ليو آن آن

  آن آن  .. يعنى 

 واالنسجامالسالم واملحبة 

 هللا أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر

انه أذان العصر يؤذن في املسجد املجاور للمنزل .. طرق على ذاكرتي الصدئة طرقات لطيفة قادتني الى 

 .. الضياء و النور .. انتشلتني من الظلمة الغارقة فيها

 .. سيدتي من فضلك أريد الوضوء و الصالة

رة املياه .. تذكرت الوضوء و كأنني لم أنسه يوما .. توضأت .. طببت كل قطرة ماء جرحا أخذتني الى دو 

  في قلبي .. ال تحزني و ال تبكي .. سيكون كل ش يء على ما يرام

  لن يحدث لك أسوأ مما قد حدث

  خرجت بهالة من الضياء تحيط بي

 سيدة ليو آن آن .. من فضلك أين اتجاه القبلة .. ؟ - 

 - يا صغيرتي .. لكنني سأتصل بإحدى جاراتي املسلمات ال أعرف

اخبرتها احدى جارتها ان بإمكانها معرفة اتجاه القبلة بسهولة إذا ما قامت بتحميل احدى برنامج 

 الصالة على هاتفها املحمول 

  دقائق معدودة .. و بعد أن أكتمل تحميل البرنامج .. قامت بتحديد اتجاه القبلة لي

  املرة األولى التي أقترب فيها من هاتف ذكي كل هذا القربأشعر و كأنها 

اصابني الذهول الذي أصحبت من مرتاديه .. كل ش يء بالنسبة إلّي يبدو غريبا .... كأنني قادمة من عالم 
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  آخر .. عالم فقير االمكانيات و الرفاهية

 لو كنت أعرف هذا الش يء لتذكرته كما تذكرت الوضوء و الصالة

ي و عقلي و كياني باتجاه القبلة .. دون سجادة صالة و دون أي شكليات .. وقفت بنفس ي توجهت بقلب

 " دون أية واسطة و دخلت في حالة من الطمأنينة حين نطق لساني " هللا أكبر

تلك الركعات األربع شحنت طاقة الصبر في قلبي و التحمل في جسدي و أمددتني بقوة خفية و براحة 

  و سكون و ثبات

  الركعات األربع هدأت من روعيتلك 

  حتى و ان كنت ال أذكر شيئا .. لكنني أشعر أنني سأكون بخير

مرت األيام ببطء شديد .. و الخوف يبتلع كل يوم جزءا من أركاني .. الخوف من الضياع و الفقد .. 

  الخوف أن ابقى هكذا بال ماض .. بال هوية .. بال عائلة

عن غياب ابنته.. لم يبحث عني أحد .. و أنا ال أعلم عن من ينبغي علّي أن لم يتقدم أحد ببالغ للسفارة 

  أبحث

بدأت اتعرف مالمحي .. انتهت الغربة التي تالحقنا .. و بدأنا مرحلة من التصالح .. كالنا وجه واحد 

  المرأة واحدة

  مامرأة بال ماض يوجه طريق مستقبلها .. امرأة بال ذكريات .. بال حنين .. بال أل

  بال حزن معروف السبب .. أما الحزن الكبير الذي يسكنني فمجهول النسب

  ال بد أن أحزن .. أن أبكي .. لدي الكثير من الشجن

  اقترحت علي السيدة آن آن .. لقبا ال اسم .. فاالسم و ان تاه منا ال ينبغي علينا استبداله

 اقترحت علّي لقب الزهرة الصينية ..

هديك األمل .. و يعطيك السعادة برحيق ستشعر به عند اقترابك من هذه الفتاة لقب بمالمح شابة ي

  الجميلة

و كمساعدة تبدو مجدية في عالم التكنولوجيا .. قامت بإنشاء حساب خاص بي على مواقع التواصل 

  االجتماعي ) الفيسبوك و تويتر و االنستجرام ( و وضعت صورتي مع ذات اللقب الزهرة الصينية

  أن تجد عائلتي صورتي و تستدل على مكاني أمال

  كما وضعت صورة القالدة التي كانت تزين ترقوتي وقت الحادث
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  سنصل قريبا الى عائلتك .. قالتها بثقة

  لكن الوقت يمر ليبرهن للجميع أن ال أمل .. التيه وحده سيد املوقف

الكتئاب يقف على مشارف بابي .. ينتظر و الحزن الشديد يزيد أواصر الترابط بينه و بين أعماقي .. و ا

مني لحظة وهن .. ليدخل بقوة و يسيطر على أعماقي و رغباتي .. يتحكم في شهيتي للطعام و في مدة 

  نومي .. و في ارهاقي و يتزامن في رغبتي في الهروب من هذا الواقع الى كهف مظلم .. و بئر ال قرار لها

  دة الفاضلة آن آن بجواري لكن مهمته ليست سهلة لوجود تلك السي

تقول لي دوما أنني أذكرها بابنتها الفقيدة منذ زمن .. و انني اعدت لها السعادة و كسوت هذا املنزل 

  بروح من املحبة و الجمال

  أهدتني هاتفا ذكيا يشببه هاتفها .. و علمتني كيف استخدمه

زمن و استيقظ على مشاعر متأججة وهبتني السعادة التي كانت تتمناها .. و الحب الذي خمد منذ 

 لفتاة غريبة .. ال ُيعرف عنها ش يء .. سوى الكثير من الفقد و الضياع

  ممتنة اليها .. فكلما كنت أدخل في ظلمة الحزن كانت تنتشلني منه .. توقظ في الصبر و األمل

. ربما حدث كل هذا كلما تساءلت عن من هم في انتظاري .. تقول لي .. ربما لم يكن في انتظارك أحد .

 لتكوني معي و لتؤنسيني في وحدتي

مؤلم جدا أن تشعر أنه ليس هناك أحد في انتظارك .. ليس هناك من سيبكي على فقدك .. ليس هناك 

  من سيذهب للبحث عنك كلما تأخرت أو اختفيت

خير لي من مؤلم جدا هذا الشعور .. لكنني كنت أجد فيه عزائي .. أن أشعر أن ال أحد في انتظاري 

 يفترسني الشعور 

  بأن هناك أما مريضة بانتظاري أو ربما زوجا و أوالدا .. يتأملون في غيابي

  أو ربما عائلة فقيرة تنتظر بشوق امداداتي

  كال األمرين مؤلم .. لكن األخف وطأة على الضمير .. أن تغيب و ليس هناك أحد في انتظار عودتك .
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خمسة عشر دقيقة وأنا بانتظار خبر جديد يطرق باب جهلي املعتم .. خبر مّر أربعة عشر يوما و 

ينقذني من براكين اليأس التي تنتظر اللحظة األضعف في روحي لتسمح لالنفجار القوي أن يحدث .. 

  فيحرق بقسوة ما تبقى من روحي املنهكة

ة املحبة للسالم مر األسبوعان ثقيال الكاهل لم يخفف من وطأة الثقل سوى وجود تلك السيد

 بجواري 

  التي ال تدخر جهدا و ال طاقة من اخراجي مما أنا فيه

اقترحت ذات يوم أن نخرج لرؤية املعالم األثرية في مصر .. و استغللنا فرصة انشغال السيدة االخرى 

  و هالة الشر املحيطة بها في التحضير ملهرجان القمر

 中秋節 

أخذتني السيدة الكريمة الى أماكن اثرية جميلة .. أخذتني الى األهرامات , قلعة صالح الدين , املتحف 

املصري , الى خان الخليلي , حصن بابليون , باب زويله , قصر عابدبن , األوبرا املصرية و الى قاهرة 

.. حكت لي كل ما تعرفه .. و عندما  املعز .. اخذتني الى أماكن كثيرة .. و حكت لي عن تلك اآلثار و املعالم

  كنا نعود الى املنزل نجلس معا أمام شاشة الحاسوب نبحر في تاريخ كل هذه املعالم

  كنت أدون في مذكراتي بلغة صينية كل ما رأيت و عرفت .. كنت أستمتع بالتدوين

ذاكرتي مرة أخرى .. أدون كل ش يء عن نفس ي و عن حياتي العالقة في فجوة زمنية .. حتى اذا ما فقدت 

  وجدت هذه املذكرات بين يدي تحكي لي هذه الحقبة الغريبة من عمري 

الضياع بمرور الوقت سيتالش ى و االنصهار في هذا العالم أمر البد منه .. و السالم سيصل الّي ذات 

ما هم أكثر يوم .. و الذاكرة ستعرف طريقها للعودة .. و أنا سأكون بخير .. و عائلتي حتما بخير .. رب

  راحة في غيابي

وقعت ذات مساء مذكراتي بين يدي السيدة الحنونة .. تفحصتها بعين واعية و بعقل ناضج .. أعجبتها 

طريقة السرد و ان كانت لم تضف اليها شيئا من املعلومات .. أعجبتها كمية املشاعر الهاربة من 

  لحظة التي بدأت فيها بقراءة هذه اليومياتاألسطر .. أعجبها التدوين و العبق الذي اجتاحها منذ ال

 ليلتها لم تنم جيدا .. كانت تفكر فيما بدا أمرا غير عاديا .. كانت تفكر في الكلمات و األسطر و األحداث
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ظلم أن تبقى هذه الكلمات حبيسة األسطر دون أن يحرر قيدها أحد .. اجحاف أن تعيش هذه 

  ينظر اليها أحد أو يستمتع بها أحد الكلمات طوال عمرها في الظالم دون أن

تبنت هي فكرة التحرير و أطلقت العنان للكلمات .. لتسطر األحداث و تحكي عن مشاعر الجمادات .. 

 لتحكي عن الغائبين و التائهين و عن اآلثار التي و املاض ي و التاريخ

وقع الفيسبوك تحت اسم في الصباح التالي اقترحت علّي السيدة آن آن أن تقوم بانشاء صفحة على م

  : يوميات صينية في مصر بقلم الزهرة الصينية

و سوف أدون فيها كل يوم ما كتبته سابقا في يومياتي مع بعض التنقيح و التدقيق و بعض الصور التي 

  التقطناها سابقا في هذه األماكن

ة العربية أستطيع التحدث بالنسبة إلي األمر سيان .. خبرتي بهذه املواقع و بالحواسيب كخبرتي باللغ

  بها و فهمها .. لكنني ال أعرف طريقة كتابتها و ال أتقن قراءتها

  سلمت لها زمام أمري ملا يعرفه قلبي عنها و بما ظهر منها من جميل املصاحبة و العشرة

 أخش ى أن أندم يوما على هذه الثقة العمياء املقدمة ببزخ دون أية براهين

  خرى مستقبال على احسانها الي و مساعدتها ليو أخش ى أن تندم هي األ 

  ..األمر مرهق .. حين تفكر بعقلك .. اترك األمر لقلبك يفعل بك كما يشاء

  بالنسبة الّي .. لم يعد هناك ما يخيفني .. فقد حدث منذ فترة الحدث األسوأ على االطالق

.............................................. 

  مواقع التواصل االجتماعي فاق سقف توقعاتناالتفاعل على 

  الكثيرون في الصين يتابعون بشغف كل اليوميات

  الصفحة في اسبوعها األول وصلت الى ما يفوق املئة ألف متابع

  دون أي اعالنات .. و دونما أي دعم .. فقط الكلمات

 الكلمات وحدها من فعلت كل ش يء

  اية و يخلدحقا الش يء الجيد هو ما سيصل في النه

  ليست هوجة و ال تيار .. بل طعام مصري يقدم بيدّي طباخ صيني

  اختالف مميز و رائحة تجذب الجميع بال استثناء الصغار و الكبار
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 كل من وصلت اليه اليوميات شعر بمتعة خاصة

عر حتى أولئك الذين زاروا مصر من قبل .. كانت هذه اليوميات بمثابة تجديد للحنين وتهييج ملشا

  الشوق للعودة الى مصر من جديد

  بعض الشهرة على مواقع التواصل االجتماعي تعطيك الكثير من الثقة بالنفس و التقدير للذات

  تلك الشهرة .. جعلتني اقف على أرضية صلبة .. أعطتني جزءا من االمان الحقيقي و الحياة

دون الحاجه الى مساعدة  تعلمت بعد وقت قصير طريقة استخدام الحاسوب فكنت أدون عليه

  السيدة الحنونة

التهيت عنها كثيرا و اهملتها أكثر .. بالغت بالركض خلف نفس ي و متطلباتها التي ال تنتهي .. اصبحت 

فجأة خادمة لها .. حتى ساعات نومي .. اخذت منها النصيب األوفر ملتابعة التعليقات الواردة على 

  اليوميات و أراء الجمهور 

  كل ش يء .. و ال مانع من اضافة بعض البهارات و التشويقكنت أجود 

  انشغلت كثيرا عن السيدة الحنونة .. و غاصت هي في وحدتها من جديد

اصبحت أهمل مواعيد أدويتها أصبحت ال أهتم بجرعات االنسولين و ال بالطعام الذي تتناوله حتى 

  مواعيد الطبيب أهملتها بحجة االنشغال و التدوين

ت ذات صرخة من غيبوبتي على صوت الخادمة الشابة التي وجدت السيدة الحنونة ملقية على ثم أفق

أرضية غرفتها .. جسدها بارد جدا العرق الغزير يتصبب من وجهها تفحصت أدويتها .. يبدو أنها أخذت 

االن طعام دوائها .. سألت الخادمة  متى تناولت السيدة طعام االفطار .. أخبرتني انها لم تتناول الى 

  االفطار

تبادر الى ذهني أن هذه الغيبوبة بسبب انخفاض السكر في الدم .. طلبت من الخادمة الصغيرة 

  عصيرا

تذكرت مقولة من اعماق ذاكرتي بصوت رجل ال أذكره.. اذا وجدتي يا ابنتي مريضا بالسكر في حالة 

فاض معدالت السكر في الدم غياب عن الوعي .. ضعي في فمه قطعة سكر فان فقد وعيه بسبب انخ

 فقد أنقذت حياته

  و ان كان بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم فال بأس هذه القطعة من السكر لن تزيد الوضع سوءا

  تشجعت بعد سماع ذلك الصوت من ذاكرتي و وضعت على لسانها كمية من العصير

  بالفعل بدأت تستعيد وعيها .. الحمد هلل اصبحت بخير

  ل الطبيب طمأننا على حالة السيدة آن آن .. أعجبه تصرفي السريععندما وص

 الذي لواله لحدث ما ال تحمد عقباه
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يومها أقسمت أال أغيب عنك لحظة .. نمت ألول مرة في سريرك .. احتضنتك و كأنني احتضن نفس ي .. 

  احتضن أعماقي .. نمت بعمق .. و حلمت بصاحب الصوت الذي رن اليوم في أذني

به .. يوم ركبنا القطار متوجهين الى املجهول .. بحثا عن حياة تروق لي .. عن مستقبل اشتهيه ..  حلمت

 حلمت بالكثير و استيقظت على دموع تبلل وسادتي ..و استيقظِت يا سيدتي على طرق دمعي الصامت

 - ملاذا تبكين يا زهرتي الصينية ؟ سأكون بخير يا صغيرتي 

 ماتي ..أجبتها و الدموع تحجب كل 

 سيدتي .. لقد تذكرت كل ش يء -

اسمي لي هوا .. والدي مريض .. هو ليس أبي الحقيقي .. بحاجة الى زراعة فص كبد .. نحن في مصر 

  منذ عشرين عاما .. ال نملك أوراق ثبوتية

 قصصت عليك كل ش يء .. كل ألم و كل لحظة دفء

  حدث بما تقصه علّي ذاكرتيلم أستطع ترتيب كلماتي و ال اختيار عباراتي .. كنت أت

  سيدتي .. لم أرتب أفكاري .. لكنك حقا تفهمين بقلبك و بشجنك كل ش يء

  سامحيني سأعود الى والدي مع شروق الشمس .. و لطفا منك أن تتمني لي أن أجده على قيد الحياة

و يذهب الى أي مكان  أن أجده كما تركته .. تمني لي .. أال يسبقني اليه املوت أو امللل .. فيترك مكانه

  آخر

سيدتي أرجوك .. ال تخبري سعادة السفيرة بأي ش يء .. ال تخبريها أننا ال نملك أوراقا ثبوتية لكي ال ُيزج 

  بنا في السجن أو نرحل مرغمين الى بلدنا

  ال تخبريها رجاء .. لدينا من املشقة ما يكفينا و من البؤس ما يفوق عن حاجتنا

  رة أم .. و بدموع والدة مرغمة على فراق ابنتهاودعتني ليلتها بحرا

  كنت تحبينني أكثر من الالزم .. أكثر من الالزم بكثير

 لذلك كان من الصعب عليك فراقي ..

أغدقت علي بالكثير من املال بما سيفيض حاجتي .. و ودعتني بأطيب التمنيات .. بأن أجد والدي على 

  خير ما يرام

  ألجل ان تطمئن علّي من آن الى آن أهدتني هاتفا محموال ..

  كم كنت كريمة علّي لحظة وداعنا حين قلت لي

  ال ترددي في العودة إلينا ان لم تجدي والدك

  سيظل منزلنا مفتوحا لك في أين وقت .
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 مع شروق الشمس تسللت خلسة من املنزل خوفا من أن تلمح ظلي السيدة القاسية

  . فقد اكتفيت من ذلك الحمل الثقيل الذي احمله فوق ظهري أحببت فرارا دون أي مشاكل .

ركبت قطار املحطات القطار نفسه الذي ركبته مع والدي .. لم يتغير فيه ش يء .. أنا التي تغيرت كثيرا .. 

  تغيرت الى الحد الذي ما عدت أعرف فيه نفس ي .. جحودي و هروبي .. نكراني و فراري 

.. و اقامت بعقلي الوسواس .. دون رغبة منها في ترك مقعدها فارغا  توسدت قلبي املخاوف و الهواجس

  للكثير من األمل

أسير نحو خوفي األعظم .. الى السراب الذي تركت فيه والدي .. سبعة و ثمانون يوما من الهجران و 

  النكران

ؤمن ان الدم لعلك ندمت في هذه الفترة كل يوم .. على رعاية نبته ليست من أرضك .. لعلك أصبحت ت

 هو أصدق الروابط و ليس الحب و الدفء و اآلمان و الحنان و األيام

  لعلك تبكيني في كل لحظة أملا و ندما

  يا الهي أرجوك .. فرصة اخرى .. فرصة اخرى أعوض فيها والدي عن الجفاء و الخذالن

 يا الهي فرصة اخرى 

  كرياتما أطولها من رحلة .. و ما اقساه من طريق على شوك الذ

  يارب ما اقساه من وقت .. أتكبد فيه الصبر على اللحظات التي أخش ى أن تحملني الى حقيقة مرعبة

  خائفة .. من أن أصل بعد فوات اآلوان

  أو أن ال أجد أبي هناك

 و أن يختفي آثره

  و أال نلتقي من جديد

تي تركتها لك .. هل وضعتها مع يا والدي أالزلت تؤمن بصدق وعدي ؟ .. أالزلت تحتفظ بتلك الرسالة ال

  تلك الصور بين قلبك و جيب قميصك

ام أنك ضربت برسالتي عرض الحائط .. و قسوت على قلبك و أمرته بالنسيان مجحفا حقه و رغبته 
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  في البقاء حيا على قيد الذكرى 

تجد رحلة عبر كل األزمنة .. لن تجد رحلة أطول من تلك التي تقودها الهواجس نحو املخاوف .. لن 

  أطول من تلك الرحلة التي تعد فيها أنفاسك قلقا و نبضات قلبك خوفا و قطرات عرقك جزعا

  بالنسبة الّي رحلة الثالث ساعات .. كانت دهرا .. في عالم آخر

الوقت تجمد في عالم مواز .. و املسافات تباعدت .. الوقت يحسب بدقات القلب ال بالساعات و 

  األوكسجين العائمة في الهواء ال بالكيلومتراتاملسافات تحسب بذرات 

  أخيرا وصلت قدماّي الى ذاك املكان الذي تركت فيه قلبي منذ زمن الى نفس البقعة التي تركت فيها أبي

ال أحد ينتظر تلك الجاحدة التي تركت والدها و هو في أمس الحاجة اليها .. ال أحد يريد لقاء تلك 

  الفاسدة التي هربت من مسئولياتها و ضربت بواجباتها عرض الحائط النبته

  ال أحد يريد مقابلة لي هوا .. إال هو

  هناك نائم كما تركته على نفس الفراش يكابد األلم رغبة في اللقاء

  يعيش األيام و يتغذى على لحظات االنتظار

  وجدته هناك هزيال على فراش املرض .. يتلوى و يتألم

  رآني .. ظننته حينها برأ من كل داء .. كأنني كنت له الدواءحتى 

  هرعت اليه .. قبلت يديه .. سامحني يا والدي

  .أجاب : .. لقد سامحتك منذ زمن يا ابنتي

  االبناء يخطئون و كذا اآلباء دوما يغفرون

  بكيت و قصصت له كل ش يء

  الجميع هنا اهتموا ألمره و أمر القطة ماو ممتنة ألهل هذه القرية على اهتمامهم بالشيخ الغريب ..

  التي عانقتني بشوق فور رؤيتي .. لم تعاتبني و لم تطلب مني مبررات

  هي االخرى سامحتني .. دونما أي اعتذار

 و كأنني لم أخطأ .. محظوظ من يحظى بمثل هذا الحب و االحتواء

  أخبرتها أننا بخيربعد قليل هاتفت السيدة الحنونة و طمأنتها على صحة أبي و 

  و اننا سنبقى هنا الى أجل غير مسمى

  طلب أبي من عمدة القرية أن أعمل في احدى البساتين .. لكي نوفر الطعام والدواء
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  كان يريد أن يطمئن على مستقبلي من بعده

  كان يريد لي أن اعتمد على نفس ي و أن أتعلم مواجهة الحياة من بعده

 علني أكمل حياتي بشكل أفضل من بعدهكان يحاول كل جهد .. ليج

 لكنه .. لم يكن يعلم أن وجوده على قيد الحياة بجواري هي أجمل حياة بالنسبة إلي

.................... 

بعد أن انهت السيدة الحنونة محادثتها معي .. جلست أمام شاشة الحاسوب تتصفح بعض املواقع 

 االلكترونية

  االلكتروني الذي اجفلت اغالقه قبل مغادرتيباغتتها رسالة على بريدي 

  كانت الرسالة من أكبر دور النشر في الصين

  ..رسالة مختصرة جدا

 " السيدة الفاضلة الزهرة الصينية

 بعد االطالع على يومياتك املنشورة على صفحات التواصل االجتماعي

  ها من حلقاتنود شاكرين التعامل معك في نشر هذه الحلقات ورقيا .. و ما يتبع

  ..امضاء : الناشر "

  لم تتردد السيدة آن آن في انتحال شخصيتي و الرد بدال عني على تلك الرسالة

  حلقة بمبلغ وافر من املال 200كانت بارعة في ابرام الصفقات .. اتفقت معه على نشر 

  تحول الى حسابها البنكي بعد عدة أيام

  ي مع اذان املغرب منهكة من العمل في احدى الحقول في احدى الليالي بعد أن عدت الى منزل

سمعت رنين هاتفي .. فرحة اختلست قلبي عنوة عند رؤية اسم السيدة آن آن على شاشة هاتفي 

  املحمول 

 - فتاتي الصغيرة .. ابعثي إلي عبر الهاتف املحمول صورة لك و لوالدك على خلفية بيضاء

  و احضري غدا مع والدك الى املطار

  ستسافرون غدا الى الصين إلجراء زراعة فص كبد الى والدك

  و لكننا ال نملك املال و ال جوازات السفر يا سيدتي .. هكذا أجبت -
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  وقتها أخبرتني كيف أبرمت الصفقة و كيف أصبح لدي الكثير من املال

  أما عن جوازات السفر

   مزيد من االسئلةفكل ما نحتاجه املال و النفوذ .. و كالهما متوفران .. ال

  أبعثي إلي بالصور اآلن

  و سأقابلكم غدا في مطار القاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا .. 

ليلتها لم أنم من الفرحة املباغتة رغم االرهاق و التعب .. حتى والدي الذي انتفخت بطنه من 

  االستسقاء .. قام من سريره رغم اعيائه الشديد و صلى ركعتين شكرا هلل

  ا قد جاء الصباح .. ودعنا أهل القرية األوفياء لإلنسانية رغم قلة االمكانياته

و ركبنا آلخر مرة قطار املحطات .. لكن على عكس املرات السابقة .. ال خوف من املستقبل و ال حزن و 

 ال ألم

  الكثير من األمل .. الكثير من السعادة و الحياة

نت هناك بانتظارنا .. جوازا سفر و ايصال بنكي بمبلغ كبير .. سيهون وصلنا أخيرا الى مطار القاهرة .. كا

  علينا مشقة املرض و سينهي الكثير من األلم

  احتضنت السيدة الطيبة بقوة .. شكرت لها عطائها

  قلت لها شكرا لك اماه

  كالنا كنا بحاجة الى  دفء هذه الكلمة و إلى هذا الشعور 

 من جديد و أنا كنت بحاجه لقولها ألول مرةهي كانت في حاجه الى سماعها 

  تفحصت جواز السفر .. أخيرا أصبحت لي هوية .. أخيرا أصبحت شرعية

  و كذلك أبي .. أخيرا تنحى الخوف عن ظله .. أخيرا تسلمنا صك الحرية

كنا  ركبنا الطائرة ألول مرة .. كثير من املالمح الصينية .. رائحة االجواء صينية تتجول بسخاء و ان

 الزلنا نحلق في االجواء املصرية

  ارتفعت الطائرة بعيدا و ابتعدنا عن اآلمنا و مخاوفنا و هواجسنا و قلقنا

 ابتعدنا عن املصير املرعب الذي كنا نخطو اليه بخطى متسارعة

  هذا ال يمنع اننا نعاني من الخوف اللذيذ .. من املجهول الجميل الذي ينتظرنا بشغف

من اآلمال و الدعوات بالشفاء و التوفيق التي توجه بها أهل القرية الى هللا .. القادر  محملين بالكثير



 يوميات صينية في مصر  فاطمة الزهراء الحسيني

18 
 

  على كل ش يء

  بعد رحلة استغرقت ثمان ساعات وصلنا الى بكين

  أخيرا وضعت قدمي على املكان الذي ينتمي اليه جسدي

  أخيرا وصلت الى وجتهي

التقاليد الصينية و الطعام الصيني و املوسيقى  الكثير من املالمح الصينية .. و اللغة الصينية و

  الصينية

  الكثير من البشر .. و االزدحام .. الكثير من الكتل السكانية

  بكين الجميلة .. كم تشبهين القاهرة .. في ازدحامك و اجوائك

  هكذا شعرت أو ربما خيل الّي .
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 كيلومتر تقريبا 120شمال شرق بكين والتي تبعد عنها حوالي وصلنا أخيرا الى مدينة تيانجين التي تقع 

لفتت  توجهنا الى املستشفى املركزي األول لزراعة الكلى و الكبد .. مبنى ضخم .. غير حياة اآلالف

نظري العبارة املكتوبة باألضواء الالمعة .. بلغتين مختلفتين احداهما صينية و االخرى على ما يبدو لي 

  انها انجليزية

  " كبد جديد .. حياة جديدة "

 كبد جديد يا أبي .. و حياة جديدة بانتظارك يا أبي

 كيف ال أتأمل خيرا .. بهذه الكلمات .. كبد جديد .. حياة جديدة

  كانت رحلتنا محملة بالدعوات .. كانت رحلة موفقة مباركة

  أجريت لوالدي الكثير من الفحوصات الطبية و التحاليل

  من هللا .. أجريت له زراعة الكبد .. شهور عدة طويلةأخيرا و بفضل 

  حتى تماثل أبي للشفاء.. الزلت اكتب يومياتي و ذكرياتي

  بعد اطمئناني على حالة أبي .. ذهبت للقاء الناشر و رؤية كتابي الورقي ألول مرة

  طريق محفوف بالسعادة ُمهد لي أخيرا .. و أنا أسير فيه بقوة و بسرعة

 ت النسخة الورقية من الكتاب شعرت كما لو أنني أرى طفلي األول للمرة األولىأخيرا رأي

 " يوميات صينية في مصر .. بقلم الزهرة الصينية "

  هذا ما كتب على الغالف

تأملت الصورة التي على الغالف .. ذاتها صورة القالدة التي على ترقوتي .. نفس الرمز الذي أزين به 

  رقبتي

 كتاب وقع بصري على االهداءتصفحت صفحات ال

 "  إلى الباحثين عن ابنتهم وسط الوجوه .. أنا هي صاحبة القالدة "

كم أنت عظيمة أيتها السيدة الحنونة .. آن آن .. استغليت الكتاب و شهرته لتبحثي لي عن عائلتي 

  الحقيقية .. عن أمي و أبي

  ممتنة اليك .. جدا

  لم تتوقف املفاجآت عند هذا الحد

  انت هناك مفاجأة متوارية عن االنظارك

  حتى الحت بسؤالي للناشر
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 ما الذي شجعكم على نشر هذه اليوميات .. كل هذا لشهرتها على صفحات التواصل االجتماعي .. ؟

  أجاب : لقد نشرنا هذه اليوميات بناء على توصية من سيادة السفيرة جانغ لى

  مفاجأة اخرى .. صفعت عقلي بشدة

تلك القسوة التي تصطنعها السيدة جانغ لى لم تكن سوى قشرة صلبة تخفي بها قوامها اللين و قلبها 

  الرقيق

اسأت الظن في صاحبة الصورة القاسية .. تماما كما أرادتني أن أراها .. بنفس الهيبة , بنفس القسوة 

  .. بنفس الهالة الشريرة التي تحيط بها

  حض أوهام .. أضغاث أفكاركل تلك الظنون السيئة كانت م

  و املرأة أكثر لينا و رقة مما كنت أظن

مدينة بالشكر و االمتنان هلل أوال ثم  للسيدة السفيرة على كل ما أنا فيه .. من أول توصياتها لدار 

النشر و جوازي السفر و توصياتها للمشفى بتقليل فترة االنتظار و انكماش االسماء التي كانت تسبق 

  ي في كشوف االنتظاراسم والد

 مّر عام كامل على تواجدنا في الصين أبي االن يحظى بكبد جديد و بحياة جديدة .. و بعائلة جديدة

  تزوج تلك املمرضة التي كانت ترعاه أثناء فترة تواجده باملشفى

  كم يشبهان بعضهما البعض .. نفس الروح .. نفس الحكمة و نفس خفة الظل

  تقليديا من فتاة يكبرها بخمسة عشر عاما تزوج أبي زواجا صينيا

  بعد ان اطمأننت على حياته الجديدة .. رجعت آفلة الى القاهرة

عدت الى السيدتين الحنونتين ذاتهما ..و لكن هذه املرة بذاكرة قوية و بذكريات جميلة و بعاطفة 

  كبيرة و بامتنان عظيم

........................................ 

ة الى مصر سيظل خياري الصحيح ال يمكنني اختزال عشرين عاما من حياتي في مصر في مجرد العود

  ذكريات

  ش يء قوي يربطني بهذه األرض .. ش يء أقوى من االنتماء و الحب .. ش يء ال أعرف حقيقته

  لكنني أتفهم وجوده النه يسكن أعماقي بقوة

  الصناعة بتاريخها العريق و بأمجادها أحب الصين بتفاصيلها .. بشعبها بتقدمها السريع في

سور الصين العظيم و املدينة املحرمة , جبل آماي , جزيرة قوالنغيو , بحيرة تاي , جبل هوا , كهوف 

  موغاو , حديقة جينغ شان

  لكن شيئا كالسحر يجري في عروقي أعادني مرة اخرى الى مصر
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  معاهد لتعليم كتابة اللغة العربيةأعمل االن بالترجمة في السفارة الصينية و التحقت ب

  كما اعمل في عدة جمعيات ملساعدة املهمشين

  و الزال يحيرني سر العالقة الطيبة بين السيدتين جانغ لى و آن آن

أنا اآلن أكتب الجزء الرابع من يومياتي و بين يدي توأم جميل .. طفلتين صغيرتين متشابهتين تحمالن 

  ملصري .. تحاوالن بقوة تشتيت انتباهيالكثير من مالمح والدهما ا

و في الردهة عند حوض السمك بالتحديد تتربص ماو بسمكات الزينة  .. تنتظر بشغف اللحظة التي 

 ستتمكن من ادخال يديها في الحوض و االمساك بالسمكات الصغار

  كلما دق باب املنزل .. يخيل الّي أن والدتي الحقيقية هي من تطرقه

 أمل .. رغم البحث الطويل الذي باء بالفشلالزال لدّي 

  قيل في أحد التحريات

  أنه قبل أن يجدني والدي بثالثة أيام لقيت أسرة صغيرة حتفها على أيدي مسلحين مجهولين

لقيت األسرة مصرعها .. اال فتاة صغيرة استطاعت الفرار .. ُيذكر أنها كانت ترتدي قبعة صفراء و 

  رف وانغ لي هوافستان صوفي حكيت عليه أح

  لن أصدق أبدا هذه الرواية .. لم يقل أحد في التحريات أنها كانت ترتدي قالدة

 و لم يستدل أحد على مكان دفن الجثث

  لن أصدق أبدا أنني هي ذاتها الطفلة املفقودة 

  أعيش على أمل أن ألتقي بعائلتي ذات يوم .. و أن يصل الكتاب الى والدتي

  ايتنا ستظل االحداث حافلة بين ثنايا الواقعو ان انتهت أحرف رو 

  أعيش على أمل اللقاء .. تذكروني بأطيب الدعوات .

 تمت بحمد هللا .
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ة ذاتية  سير

 

ي طبيب مقيم أمراض الصدر و الحساسية، حصلت عىل بكالوريوس الطب 
فاطمة الزهراء الحسين 

 2012جامعة المنصورة دفعة و الجراحة 

 صدر لها..  

 الصادرة عن دار شهرزاد للنشر و التوزيع 2017القبر المنسي   - 

 المكتبة العربية للنشر و التوزيع دار  الصادرة عن 2018شعب البالوعة العظيم  -

ي أحبها  -
 الصادرة عن دار الراية توب للنشر و التوزيع 2020المرأة الن 

ي مجموعات قصصية جماعية ) األكواريوم
 
لفتيات ال تحب فصل ا  -حواديت -كما شاركت ف

 (و اتخذت قراري –أما بعد  –ملحمة القلوب  -وجوه آيلة للسقوط -الربيع 

ونية  و نشر  لها العديد من المقاالت غىل المواقع االلكب 

ي عدد من المبادرات.. 
 
 كما شاركت ف

 :للتواصل مع الكاتبة

@gmail.comsainidr.zahraalhus 

https://www.facebook.com/zahraa.alhussaini 

https://www.facebook.com/fatmaalzahraaalhussaini/ 

 

mailto:dr.zahraalhussaini@gmail.com
mailto:dr.zahraalhussaini@gmail.com
https://www.facebook.com/zahraa.alhussaini
https://www.facebook.com/zahraa.alhussaini
https://www.facebook.com/fatmaalzahraaalhussaini/
https://www.facebook.com/fatmaalzahraaalhussaini/
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فتحت عيناي أسرة بيضاء و جدران صامته و رجل يرتدي معطفا أبيضا و حول رقبته سماعة 

يتحدث في زاوية الغرفة مع سيدة يبدو أنها في منتصف االربعينات .. لها مالمح صينية .. يقف 

 .. بجوارهما رجل .. يرتدي مالبس منمقة .. و من الواضح أنه تابع لهذه السيدة

الظلمة حالكة في عقلي و الطريق موحشة الى قلبي و أنا هناك وسط غابات الجهل و الفقد .. من 

 .. يذهب ال يعود و من يعود .. ال يعود كسابق عهده

 نظرت وسط الفراغ ..

 راخ و ندبة حزن .. بلغة صينية أين أنا ؟؟؟؟أين أنا ؟ بصوت مصحوب بلهجة ص -

انتقلوا من زاوية الغرفة الى حيث أنا ممددة على سرير غريب ال أعرفه و حول معصمي رباط ضاغط 

  و حول كاحلي األيمن رباط ضاغط آخر ؟؟

Wǒ zài nǎlǐ ? 

 ( أين أنا باللغة العربية )

 .. لم يفهم الطبيب لغتي

 أين أنا ؟

 فيعود السؤال إلي دون أية اجابةكررتها مرارا .. 

أخيرا فتحت السيدة ذات املالمح الصينية ثغرها و سمحت للسانها بالتحرك خلف قضبان أسنانها 

البيضاء املرصعة بالكثير من الرفاهية .. أجابت و الزهو الساكن في عينيها يرمق رثة مالبس ي و فقري 

ى بشرتي املنهكة بسبب غياب االمان و الجاحظ على وجهي و غبار تمكن من مالمحي و تجمد عل

  االستقرار

 - عزيزتي يؤسفني أن أخبرك أنك تعرضت لحادث بسيط و قد قمنا بنقلك الى املشفى

 من أنتم ؟ - 

 نحن أشخاص طيبون حملناك بعدما ألقيت بجسدك املتعب أمام سيارتنا ؟ -

 أفعل ذلك ؟و لم قد ألقي بجسدي أمام سيارتكم ؟ .. ما الذي سوف يجعلني  - 

  - و ما يدريني .. االجابة عندك أنت يا فتاة 

 امسكي بهذا الهاتف و اتصلي بعائلتك .. و اخبريهم انك هنا .. ليصلوا إليك بأسرع وقت -

  عائلتي .. صنعت هذه الكلمة شرخا في عقلي و صداعا و أسئلة كثيرة
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 عائلتي من ؟؟؟؟

 ما اسمك يا فتاة ؟؟ -

. اسمي هو و قد تسارعت الدموع في النزول من عيني , ارتجف صوتي , اسمي هو .. اسمي هو . 

 .. تكسرت أوصالي و تشتت أفكاري 

 .. اسمي هو ... اسمي هــــــو .. بكيت بصوت عال .. ال أذكر اسمي

 ارتج الكون من حولي و ترنحت األرض بي .. و انهرت بال هوية في مكان ال أعرفه و ال أعرف من هم فيه

  من حديثنا بالصينية إال أن الطبيب شعر بالفراغ الكبير الذي يحيط بي  على الرغم

 .. قرب الّي املرآة .. انظري الى وجهك جيدا

هل يذكرك بش يء ؟ .. رأيت وجها مليحا بمالمح ال تختلف كثيرا عن مالمح تلك السيدة الواقفة 

.. و حول رأس ي قطعة قماش  بجواري .. و جروح سطحية في جبتهي .. تحسست الجروح .. انها مؤملة

 .. كان من املفترض أن تخفي جمال شعري املتمرد على الغطاء

ال أعرف صاحبة الصورة .. ال أذكر من تكون .. تلك املرآة تخدعني .. و الجميع ينظر الّي بلهفة و 

 .. بشغف .. بانتظار أن أخبرهم أية معلومة عن صاحبة انعكاس الصورة في املرآة

 .. و تعالى نحيبّي .. فأمر الطبيب املمرضة حقني بمهدأازداد بكائي 

 .. تخدر جسدي .. لم يعد لي سلطان على أركانه .. أسمع و ال أعي .. أرى و ال أفهم

 .. تزايدت الهالوس و اختفت املعالم من الصورة الكائنة حولي .. و تغيرت األصوات

ال أفهمها .. يخيل الّي انها االنجليزية .. شعرت و  املرأة ذات املالمح الصينية تتحدث الى الطبيب .. بلغة

 .. كأنها تقول له

 ... انها قريبتنا .. سوف نهتم بها .. ال داعي لإلبالغ الشرطة

 ..هذه البطاقة تحتوي على جميع بياناتي و طرق االتصال بي

  ..أنا السفيرة الصينية لدى جمهورية مصر العربية

 سررت بلقائك ..

 .ك الكثير من املرض ى بانتظاري .. هكذا قال الطبيب .. ثم غادر الغرفةاسمحي لي هنا -

التفت السيدة ذات املالمح الصينية الى الرجل صاحب املالبس األنيقة .. ال مزيد من الفوض ى أيها  

  السيد

 .. جلةو ال مزيد من السرعة .. اهتم ألمر تلك الفناة بعد أن توصلني الى السفارة إلنهاء بعد األمور العا

 .. حسنا سيدتي

  .. نظرت الّي و أنا أنظر الى الفراغ الفاصل بيني و بينها
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 .. ال أستطيع الحركة و ال اقدر على الكالم

 ..ال تقلقي ستأتي عائلتك الى السفارة لتبلغ عن اختفائك 

 .. و ستعودين اليهم الليلة .. الليلة على األرجح

 .. انتزعت القالدة من ترقوتي

 بسخرية بين يديها ثم همست لها : ستكونين أكثر افادة من تلك الفتاة التائهة الحمقاءقلبتها 

..................... 

ساعة من املالحظة و بعد زوال تأثير املخدر من جسدي .. بدأت احاول مللمة نفس ي  24بعد مرور 

داخل نفس ي و اختفيت املتمددة داخل الغرفة الغريبة .. حتى وصلت الى حد االنكماش .. فتقوقعت 

 .. داخل انعكاس صورة في املرآة ال أعرف شيئا عن صاحبتها

في الصباح الباكر دخل الطبيب ذاته ليطمئن على ما وصلت اليه حالتي من االستقرار الظاهري .. 

 .. الذي يخفي الكثير من الضياع و الشتات الداخلي

 ..  أفهمها  و هو ال يفهم الصينيةيحاول الطبيب الحديث الي باللغة االنجليزية و أنا ال

 .. و بعد يأس من الطبيب في محاولة اخباري بانني بخير و يمكنني مهاتفة عائلتي للعودة الى منزلي

 .. قال الطبيب للممرضة بلغة عربية .. هاتفي عائلتها حسب البيانات املوجودة في ملفها الطبي

 .. أتحدثها طول حياتي عندما سمعت اللغة العربية فهمتها جيدا و كأنني

 أمل الح لي من بعيد في األفق .. أعرف شيئا عن صاحبة ذلك االنعكاس انها تتقن اللغة العربية

 صرخت يا سيدي الطبيب .. بلغة عربية

نظر الّي و الدهشة تعلو وجهه و كأنه يبحث عن مصدر اخر للصوت غير تلك الفتاة صاحبة املالمح 

  بيضالصينية املمددة على سرير أ

  لكنني أردفت .. أنا ال أذكر أي ش يء .. ال أذكر عائلتي و ال أعرف من هي صاحبة االنعكاس في املرآة 

 ..أنا لست بخير أيها الطبيب

ُسرَّ الطبيب بعدما وجد وسيلة مريحة للتواصل معي .. ال بأس يا صغيرتي .. أنت تعانين من فقدان 

  دا .. هذه بعض األدوية املنشطة للذاكرةذاكرة مؤقت .. ستعود اليك ذاكرتك قريبا ج

 .. صدقيني ستكونين على خير ما يرام

 .. ألول مرة يمسح فيها أحد بكلماته الرقيقة شجون قلبي .. تسلل الّي ش يء من السكينة  فاطمأننت

 قال لي الطبيب تلك املرأة التي تركت لي رقم هاتفها هي ذاتها سفيرة بلدك .. ال تقلقي ستعيدك بسالم

 .. الى عائلتك

عاد الطبيب الى مكتبه .. بحث وسط كومة من الورق عن البطاقة التي أعطتها له السفيرة ..صباح 
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 .. أمس

 .. أخرج هاتفه املحمول .. طلب الرقم املوجود أسفل البطاقة

 .. أجابت امرأة على الهاتف .. بلغة انجليزية

 مرحبا - 

  سفيرة الصين السيدة جانغ لى من فضلك يا سيدتي هل يمكنني التحدث الى -

Zhang Li 

  .. أجابت السيدة و من يريدها

 -من فضلك أخبريها أن الطبيب جمال سيف الدين  يريد محادثتها

 .. أخذت الهاتف بسرعة من يد مساعدتها أو ربما خادمتها

 و قالت له : مرحبا أيها الطبيب هل من مشكلة ؟

 .. كنكم اعادتها إلى املنزل فأجابها .. الفتاة على خير ما يرام يم

 .. حسنا سأبعث سائقي الى املشفى لينهي جميع األوراق و يحضرها الى املنزل 

 .. شكرا لك

 .. مكاملة سريعة لكنها غيرت جزءا رهيبا من حياتي

 .. جاء ذلك السائق سريعا .. أخذني .. الى حيث تقطن السفيرة

 .. كل ش يء يبدو مرعبادخلت املنزل على حذر .. كل ش يء يبدو مخيفا .. 

 .. كل من في املنزل يلفهم الضباب

 .. الرؤيا بالنسبة إلي معدومة و دقات قلبي مسموعة .. ال جدوى من تفحص املكان

 .. كل ش يء يبدو غريبا عني

 .. كل ش يء يبدو مخيفا

  .. لم تهتم تلك السفيرة بوجودي .. كأنني لم أحضر

 .. بسيطة .. لم تهتمالقيت التحية عليها .. بانحناءة 

كالنا يشعر بالوحشة تجاه اآلخر .. كالنا يشعر بالغربة .. كالنا ال ُيطمئنه وجود اآلخر .. و ال يمكنه 

 .. الوثوق باآلخر

 .. بالنسبة إلي هذه املشاعر تبدو مقبولة وأنا تحت سيطرة هذه الحالة العصيبة

  .. جانغ لى اسم مشترك يطلق على انثى و ذكر في آن واحد

  .. ال عجب حقا أنك ال تمتلكين قلبا أنثويا

 .. تحملين بين ضلوعك قلبا قاسيا كقلوب الرجال
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 للوهلة األولى لم ترق لي .. تذكرني بتلك األرملة هوو التي كانت بطلة احدى الحكايات الشعبية

الطرق عليها تلك األرملة التي قتلت زوجها بإبرة طولها  ثالث بوصات اغمدتها في سرته و استمرت ب

 .. باملطرقة حتى اختفت تماما دونما أي أثر للعيان

كان التحقيق ال يشير الى أيه جريمة قتل .. لكن الشاهد الوحيد على الجريمة كان لصا .. ذهب ليلتها 

 .. لسرقة منزلهم .. لكن الجريمة املحكمة باغتته

 .. هالة الشر املحيطة بك ربما سأكون انا الشاهدة التي سأفضح سرك الذي اشتم رائحته من

 .. ربما ما تخالجني من ظنون مجرد آثام

 .. وأنت يا سيدتي بريئة من كل التهم التي لم تنسب إليك بعد

 .. لكنني ال أرتاح لك .. ال أطمئن لوجودي بجانبك

 .. أعتقد أن هذا سبب كاف ألتجنبك بدوري أنا االخرى 
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 اقتادتني السيدة اللطيفة التي تعمل كمساعدة للسفيرة جانغ لى إلى الطابق الثاني .. الكثير من الغرف

  ادخلتني بلطف احداها

لست أعلم حقيقة العالقة بين السيدتين .. هناك ش يء غامض في العالقة , في النظرات و في 

  التعامالت .. هناك سر ما

  سأحاول التنقيب عنه في وقت الحق

 عد أن اطمئن الى هويتي و أعرف سري و أتعرف على عائلتي و أعود الى من هم بانتظاري ب

غرفة فارهة جدا. .اجتاحني شعور باأللفة . . و غابت عني الغربة ربما لش يء مميز في الغرفة و ربما 

  لوجود تلك السيدة اللطيفة بجواري 

Liu AnAn 

 ليو آن آن

  آن آن  .. يعنى 

 واالنسجامالسالم واملحبة 

 هللا أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر

انه أذان العصر يؤذن في املسجد املجاور للمنزل .. طرق على ذاكرتي الصدئة طرقات لطيفة قادتني الى 

 .. الضياء و النور .. انتشلتني من الظلمة الغارقة فيها

 .. سيدتي من فضلك أريد الوضوء و الصالة

رة املياه .. تذكرت الوضوء و كأنني لم أنسه يوما .. توضأت .. طببت كل قطرة ماء جرحا أخذتني الى دو 

  في قلبي .. ال تحزني و ال تبكي .. سيكون كل ش يء على ما يرام

  لن يحدث لك أسوأ مما قد حدث

  خرجت بهالة من الضياء تحيط بي

 سيدة ليو آن آن .. من فضلك أين اتجاه القبلة .. ؟ - 

 - يا صغيرتي .. لكنني سأتصل بإحدى جاراتي املسلمات ال أعرف

اخبرتها احدى جارتها ان بإمكانها معرفة اتجاه القبلة بسهولة إذا ما قامت بتحميل احدى برنامج 

 الصالة على هاتفها املحمول 

  دقائق معدودة .. و بعد أن أكتمل تحميل البرنامج .. قامت بتحديد اتجاه القبلة لي

  املرة األولى التي أقترب فيها من هاتف ذكي كل هذا القربأشعر و كأنها 

اصابني الذهول الذي أصحبت من مرتاديه .. كل ش يء بالنسبة إلّي يبدو غريبا .... كأنني قادمة من عالم 



 يوميات صينية في مصر  فاطمة الزهراء الحسيني

8 
 

  آخر .. عالم فقير االمكانيات و الرفاهية

 لو كنت أعرف هذا الش يء لتذكرته كما تذكرت الوضوء و الصالة

ي و عقلي و كياني باتجاه القبلة .. دون سجادة صالة و دون أي شكليات .. وقفت بنفس ي توجهت بقلب

 " دون أية واسطة و دخلت في حالة من الطمأنينة حين نطق لساني " هللا أكبر

تلك الركعات األربع شحنت طاقة الصبر في قلبي و التحمل في جسدي و أمددتني بقوة خفية و براحة 

  و سكون و ثبات

  الركعات األربع هدأت من روعيتلك 

  حتى و ان كنت ال أذكر شيئا .. لكنني أشعر أنني سأكون بخير

مرت األيام ببطء شديد .. و الخوف يبتلع كل يوم جزءا من أركاني .. الخوف من الضياع و الفقد .. 

  الخوف أن ابقى هكذا بال ماض .. بال هوية .. بال عائلة

عن غياب ابنته.. لم يبحث عني أحد .. و أنا ال أعلم عن من ينبغي علّي أن لم يتقدم أحد ببالغ للسفارة 

  أبحث

بدأت اتعرف مالمحي .. انتهت الغربة التي تالحقنا .. و بدأنا مرحلة من التصالح .. كالنا وجه واحد 

  المرأة واحدة

  مامرأة بال ماض يوجه طريق مستقبلها .. امرأة بال ذكريات .. بال حنين .. بال أل

  بال حزن معروف السبب .. أما الحزن الكبير الذي يسكنني فمجهول النسب

  ال بد أن أحزن .. أن أبكي .. لدي الكثير من الشجن

  اقترحت علي السيدة آن آن .. لقبا ال اسم .. فاالسم و ان تاه منا ال ينبغي علينا استبداله

 اقترحت علّي لقب الزهرة الصينية ..

هديك األمل .. و يعطيك السعادة برحيق ستشعر به عند اقترابك من هذه الفتاة لقب بمالمح شابة ي

  الجميلة

و كمساعدة تبدو مجدية في عالم التكنولوجيا .. قامت بإنشاء حساب خاص بي على مواقع التواصل 

  االجتماعي ) الفيسبوك و تويتر و االنستجرام ( و وضعت صورتي مع ذات اللقب الزهرة الصينية

  أن تجد عائلتي صورتي و تستدل على مكاني أمال

  كما وضعت صورة القالدة التي كانت تزين ترقوتي وقت الحادث
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  سنصل قريبا الى عائلتك .. قالتها بثقة

  لكن الوقت يمر ليبرهن للجميع أن ال أمل .. التيه وحده سيد املوقف

الكتئاب يقف على مشارف بابي .. ينتظر و الحزن الشديد يزيد أواصر الترابط بينه و بين أعماقي .. و ا

مني لحظة وهن .. ليدخل بقوة و يسيطر على أعماقي و رغباتي .. يتحكم في شهيتي للطعام و في مدة 

  نومي .. و في ارهاقي و يتزامن في رغبتي في الهروب من هذا الواقع الى كهف مظلم .. و بئر ال قرار لها

  دة الفاضلة آن آن بجواري لكن مهمته ليست سهلة لوجود تلك السي

تقول لي دوما أنني أذكرها بابنتها الفقيدة منذ زمن .. و انني اعدت لها السعادة و كسوت هذا املنزل 

  بروح من املحبة و الجمال

  أهدتني هاتفا ذكيا يشببه هاتفها .. و علمتني كيف استخدمه

زمن و استيقظ على مشاعر متأججة وهبتني السعادة التي كانت تتمناها .. و الحب الذي خمد منذ 

 لفتاة غريبة .. ال ُيعرف عنها ش يء .. سوى الكثير من الفقد و الضياع

  ممتنة اليها .. فكلما كنت أدخل في ظلمة الحزن كانت تنتشلني منه .. توقظ في الصبر و األمل

. ربما حدث كل هذا كلما تساءلت عن من هم في انتظاري .. تقول لي .. ربما لم يكن في انتظارك أحد .

 لتكوني معي و لتؤنسيني في وحدتي

مؤلم جدا أن تشعر أنه ليس هناك أحد في انتظارك .. ليس هناك من سيبكي على فقدك .. ليس هناك 

  من سيذهب للبحث عنك كلما تأخرت أو اختفيت

خير لي من مؤلم جدا هذا الشعور .. لكنني كنت أجد فيه عزائي .. أن أشعر أن ال أحد في انتظاري 

 يفترسني الشعور 

  بأن هناك أما مريضة بانتظاري أو ربما زوجا و أوالدا .. يتأملون في غيابي

  أو ربما عائلة فقيرة تنتظر بشوق امداداتي

  كال األمرين مؤلم .. لكن األخف وطأة على الضمير .. أن تغيب و ليس هناك أحد في انتظار عودتك .
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خمسة عشر دقيقة وأنا بانتظار خبر جديد يطرق باب جهلي املعتم .. خبر مّر أربعة عشر يوما و 

ينقذني من براكين اليأس التي تنتظر اللحظة األضعف في روحي لتسمح لالنفجار القوي أن يحدث .. 

  فيحرق بقسوة ما تبقى من روحي املنهكة

ة املحبة للسالم مر األسبوعان ثقيال الكاهل لم يخفف من وطأة الثقل سوى وجود تلك السيد

 بجواري 

  التي ال تدخر جهدا و ال طاقة من اخراجي مما أنا فيه

اقترحت ذات يوم أن نخرج لرؤية املعالم األثرية في مصر .. و استغللنا فرصة انشغال السيدة االخرى 

  و هالة الشر املحيطة بها في التحضير ملهرجان القمر

 中秋節 

أخذتني السيدة الكريمة الى أماكن اثرية جميلة .. أخذتني الى األهرامات , قلعة صالح الدين , املتحف 

املصري , الى خان الخليلي , حصن بابليون , باب زويله , قصر عابدبن , األوبرا املصرية و الى قاهرة 

.. حكت لي كل ما تعرفه .. و عندما  املعز .. اخذتني الى أماكن كثيرة .. و حكت لي عن تلك اآلثار و املعالم

  كنا نعود الى املنزل نجلس معا أمام شاشة الحاسوب نبحر في تاريخ كل هذه املعالم

  كنت أدون في مذكراتي بلغة صينية كل ما رأيت و عرفت .. كنت أستمتع بالتدوين

ذاكرتي مرة أخرى .. أدون كل ش يء عن نفس ي و عن حياتي العالقة في فجوة زمنية .. حتى اذا ما فقدت 

  وجدت هذه املذكرات بين يدي تحكي لي هذه الحقبة الغريبة من عمري 

الضياع بمرور الوقت سيتالش ى و االنصهار في هذا العالم أمر البد منه .. و السالم سيصل الّي ذات 

ما هم أكثر يوم .. و الذاكرة ستعرف طريقها للعودة .. و أنا سأكون بخير .. و عائلتي حتما بخير .. رب

  راحة في غيابي

وقعت ذات مساء مذكراتي بين يدي السيدة الحنونة .. تفحصتها بعين واعية و بعقل ناضج .. أعجبتها 

طريقة السرد و ان كانت لم تضف اليها شيئا من املعلومات .. أعجبتها كمية املشاعر الهاربة من 

  لحظة التي بدأت فيها بقراءة هذه اليومياتاألسطر .. أعجبها التدوين و العبق الذي اجتاحها منذ ال

 ليلتها لم تنم جيدا .. كانت تفكر فيما بدا أمرا غير عاديا .. كانت تفكر في الكلمات و األسطر و األحداث
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ظلم أن تبقى هذه الكلمات حبيسة األسطر دون أن يحرر قيدها أحد .. اجحاف أن تعيش هذه 

  ينظر اليها أحد أو يستمتع بها أحد الكلمات طوال عمرها في الظالم دون أن

تبنت هي فكرة التحرير و أطلقت العنان للكلمات .. لتسطر األحداث و تحكي عن مشاعر الجمادات .. 

 لتحكي عن الغائبين و التائهين و عن اآلثار التي و املاض ي و التاريخ

وقع الفيسبوك تحت اسم في الصباح التالي اقترحت علّي السيدة آن آن أن تقوم بانشاء صفحة على م

  : يوميات صينية في مصر بقلم الزهرة الصينية

و سوف أدون فيها كل يوم ما كتبته سابقا في يومياتي مع بعض التنقيح و التدقيق و بعض الصور التي 

  التقطناها سابقا في هذه األماكن

ة العربية أستطيع التحدث بالنسبة إلي األمر سيان .. خبرتي بهذه املواقع و بالحواسيب كخبرتي باللغ

  بها و فهمها .. لكنني ال أعرف طريقة كتابتها و ال أتقن قراءتها

  سلمت لها زمام أمري ملا يعرفه قلبي عنها و بما ظهر منها من جميل املصاحبة و العشرة

 أخش ى أن أندم يوما على هذه الثقة العمياء املقدمة ببزخ دون أية براهين

  خرى مستقبال على احسانها الي و مساعدتها ليو أخش ى أن تندم هي األ 

  ..األمر مرهق .. حين تفكر بعقلك .. اترك األمر لقلبك يفعل بك كما يشاء

  بالنسبة الّي .. لم يعد هناك ما يخيفني .. فقد حدث منذ فترة الحدث األسوأ على االطالق

.............................................. 

  مواقع التواصل االجتماعي فاق سقف توقعاتناالتفاعل على 

  الكثيرون في الصين يتابعون بشغف كل اليوميات

  الصفحة في اسبوعها األول وصلت الى ما يفوق املئة ألف متابع

  دون أي اعالنات .. و دونما أي دعم .. فقط الكلمات

 الكلمات وحدها من فعلت كل ش يء

  اية و يخلدحقا الش يء الجيد هو ما سيصل في النه

  ليست هوجة و ال تيار .. بل طعام مصري يقدم بيدّي طباخ صيني

  اختالف مميز و رائحة تجذب الجميع بال استثناء الصغار و الكبار
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 كل من وصلت اليه اليوميات شعر بمتعة خاصة

عر حتى أولئك الذين زاروا مصر من قبل .. كانت هذه اليوميات بمثابة تجديد للحنين وتهييج ملشا

  الشوق للعودة الى مصر من جديد

  بعض الشهرة على مواقع التواصل االجتماعي تعطيك الكثير من الثقة بالنفس و التقدير للذات

  تلك الشهرة .. جعلتني اقف على أرضية صلبة .. أعطتني جزءا من االمان الحقيقي و الحياة

دون الحاجه الى مساعدة  تعلمت بعد وقت قصير طريقة استخدام الحاسوب فكنت أدون عليه

  السيدة الحنونة

التهيت عنها كثيرا و اهملتها أكثر .. بالغت بالركض خلف نفس ي و متطلباتها التي ال تنتهي .. اصبحت 

فجأة خادمة لها .. حتى ساعات نومي .. اخذت منها النصيب األوفر ملتابعة التعليقات الواردة على 

  اليوميات و أراء الجمهور 

  كل ش يء .. و ال مانع من اضافة بعض البهارات و التشويقكنت أجود 

  انشغلت كثيرا عن السيدة الحنونة .. و غاصت هي في وحدتها من جديد

اصبحت أهمل مواعيد أدويتها أصبحت ال أهتم بجرعات االنسولين و ال بالطعام الذي تتناوله حتى 

  مواعيد الطبيب أهملتها بحجة االنشغال و التدوين

ت ذات صرخة من غيبوبتي على صوت الخادمة الشابة التي وجدت السيدة الحنونة ملقية على ثم أفق

أرضية غرفتها .. جسدها بارد جدا العرق الغزير يتصبب من وجهها تفحصت أدويتها .. يبدو أنها أخذت 

االن طعام دوائها .. سألت الخادمة  متى تناولت السيدة طعام االفطار .. أخبرتني انها لم تتناول الى 

  االفطار

تبادر الى ذهني أن هذه الغيبوبة بسبب انخفاض السكر في الدم .. طلبت من الخادمة الصغيرة 

  عصيرا

تذكرت مقولة من اعماق ذاكرتي بصوت رجل ال أذكره.. اذا وجدتي يا ابنتي مريضا بالسكر في حالة 

فاض معدالت السكر في الدم غياب عن الوعي .. ضعي في فمه قطعة سكر فان فقد وعيه بسبب انخ

 فقد أنقذت حياته

  و ان كان بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم فال بأس هذه القطعة من السكر لن تزيد الوضع سوءا

  تشجعت بعد سماع ذلك الصوت من ذاكرتي و وضعت على لسانها كمية من العصير

  بالفعل بدأت تستعيد وعيها .. الحمد هلل اصبحت بخير

  ل الطبيب طمأننا على حالة السيدة آن آن .. أعجبه تصرفي السريععندما وص

 الذي لواله لحدث ما ال تحمد عقباه
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يومها أقسمت أال أغيب عنك لحظة .. نمت ألول مرة في سريرك .. احتضنتك و كأنني احتضن نفس ي .. 

  احتضن أعماقي .. نمت بعمق .. و حلمت بصاحب الصوت الذي رن اليوم في أذني

به .. يوم ركبنا القطار متوجهين الى املجهول .. بحثا عن حياة تروق لي .. عن مستقبل اشتهيه ..  حلمت

 حلمت بالكثير و استيقظت على دموع تبلل وسادتي ..و استيقظِت يا سيدتي على طرق دمعي الصامت

 - ملاذا تبكين يا زهرتي الصينية ؟ سأكون بخير يا صغيرتي 

 ماتي ..أجبتها و الدموع تحجب كل 

 سيدتي .. لقد تذكرت كل ش يء -

اسمي لي هوا .. والدي مريض .. هو ليس أبي الحقيقي .. بحاجة الى زراعة فص كبد .. نحن في مصر 

  منذ عشرين عاما .. ال نملك أوراق ثبوتية

 قصصت عليك كل ش يء .. كل ألم و كل لحظة دفء

  حدث بما تقصه علّي ذاكرتيلم أستطع ترتيب كلماتي و ال اختيار عباراتي .. كنت أت

  سيدتي .. لم أرتب أفكاري .. لكنك حقا تفهمين بقلبك و بشجنك كل ش يء

  سامحيني سأعود الى والدي مع شروق الشمس .. و لطفا منك أن تتمني لي أن أجده على قيد الحياة

و يذهب الى أي مكان  أن أجده كما تركته .. تمني لي .. أال يسبقني اليه املوت أو امللل .. فيترك مكانه

  آخر

سيدتي أرجوك .. ال تخبري سعادة السفيرة بأي ش يء .. ال تخبريها أننا ال نملك أوراقا ثبوتية لكي ال ُيزج 

  بنا في السجن أو نرحل مرغمين الى بلدنا

  ال تخبريها رجاء .. لدينا من املشقة ما يكفينا و من البؤس ما يفوق عن حاجتنا

  رة أم .. و بدموع والدة مرغمة على فراق ابنتهاودعتني ليلتها بحرا

  كنت تحبينني أكثر من الالزم .. أكثر من الالزم بكثير

 لذلك كان من الصعب عليك فراقي ..

أغدقت علي بالكثير من املال بما سيفيض حاجتي .. و ودعتني بأطيب التمنيات .. بأن أجد والدي على 

  خير ما يرام

  ألجل ان تطمئن علّي من آن الى آن أهدتني هاتفا محموال ..

  كم كنت كريمة علّي لحظة وداعنا حين قلت لي

  ال ترددي في العودة إلينا ان لم تجدي والدك

  سيظل منزلنا مفتوحا لك في أين وقت .
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 مع شروق الشمس تسللت خلسة من املنزل خوفا من أن تلمح ظلي السيدة القاسية

  . فقد اكتفيت من ذلك الحمل الثقيل الذي احمله فوق ظهري أحببت فرارا دون أي مشاكل .

ركبت قطار املحطات القطار نفسه الذي ركبته مع والدي .. لم يتغير فيه ش يء .. أنا التي تغيرت كثيرا .. 

  تغيرت الى الحد الذي ما عدت أعرف فيه نفس ي .. جحودي و هروبي .. نكراني و فراري 

.. و اقامت بعقلي الوسواس .. دون رغبة منها في ترك مقعدها فارغا  توسدت قلبي املخاوف و الهواجس

  للكثير من األمل

أسير نحو خوفي األعظم .. الى السراب الذي تركت فيه والدي .. سبعة و ثمانون يوما من الهجران و 

  النكران

ؤمن ان الدم لعلك ندمت في هذه الفترة كل يوم .. على رعاية نبته ليست من أرضك .. لعلك أصبحت ت

 هو أصدق الروابط و ليس الحب و الدفء و اآلمان و الحنان و األيام

  لعلك تبكيني في كل لحظة أملا و ندما

  يا الهي أرجوك .. فرصة اخرى .. فرصة اخرى أعوض فيها والدي عن الجفاء و الخذالن

 يا الهي فرصة اخرى 

  كرياتما أطولها من رحلة .. و ما اقساه من طريق على شوك الذ

  يارب ما اقساه من وقت .. أتكبد فيه الصبر على اللحظات التي أخش ى أن تحملني الى حقيقة مرعبة

  خائفة .. من أن أصل بعد فوات اآلوان

  أو أن ال أجد أبي هناك

 و أن يختفي آثره

  و أال نلتقي من جديد

تي تركتها لك .. هل وضعتها مع يا والدي أالزلت تؤمن بصدق وعدي ؟ .. أالزلت تحتفظ بتلك الرسالة ال

  تلك الصور بين قلبك و جيب قميصك

ام أنك ضربت برسالتي عرض الحائط .. و قسوت على قلبك و أمرته بالنسيان مجحفا حقه و رغبته 
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  في البقاء حيا على قيد الذكرى 

تجد رحلة عبر كل األزمنة .. لن تجد رحلة أطول من تلك التي تقودها الهواجس نحو املخاوف .. لن 

  أطول من تلك الرحلة التي تعد فيها أنفاسك قلقا و نبضات قلبك خوفا و قطرات عرقك جزعا

  بالنسبة الّي رحلة الثالث ساعات .. كانت دهرا .. في عالم آخر

الوقت تجمد في عالم مواز .. و املسافات تباعدت .. الوقت يحسب بدقات القلب ال بالساعات و 

  األوكسجين العائمة في الهواء ال بالكيلومتراتاملسافات تحسب بذرات 

  أخيرا وصلت قدماّي الى ذاك املكان الذي تركت فيه قلبي منذ زمن الى نفس البقعة التي تركت فيها أبي

ال أحد ينتظر تلك الجاحدة التي تركت والدها و هو في أمس الحاجة اليها .. ال أحد يريد لقاء تلك 

  الفاسدة التي هربت من مسئولياتها و ضربت بواجباتها عرض الحائط النبته

  ال أحد يريد مقابلة لي هوا .. إال هو

  هناك نائم كما تركته على نفس الفراش يكابد األلم رغبة في اللقاء

  يعيش األيام و يتغذى على لحظات االنتظار

  وجدته هناك هزيال على فراش املرض .. يتلوى و يتألم

  رآني .. ظننته حينها برأ من كل داء .. كأنني كنت له الدواءحتى 

  هرعت اليه .. قبلت يديه .. سامحني يا والدي

  .أجاب : .. لقد سامحتك منذ زمن يا ابنتي

  االبناء يخطئون و كذا اآلباء دوما يغفرون

  بكيت و قصصت له كل ش يء

  الجميع هنا اهتموا ألمره و أمر القطة ماو ممتنة ألهل هذه القرية على اهتمامهم بالشيخ الغريب ..

  التي عانقتني بشوق فور رؤيتي .. لم تعاتبني و لم تطلب مني مبررات

  هي االخرى سامحتني .. دونما أي اعتذار

 و كأنني لم أخطأ .. محظوظ من يحظى بمثل هذا الحب و االحتواء

  أخبرتها أننا بخيربعد قليل هاتفت السيدة الحنونة و طمأنتها على صحة أبي و 

  و اننا سنبقى هنا الى أجل غير مسمى

  طلب أبي من عمدة القرية أن أعمل في احدى البساتين .. لكي نوفر الطعام والدواء
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  كان يريد أن يطمئن على مستقبلي من بعده

  كان يريد لي أن اعتمد على نفس ي و أن أتعلم مواجهة الحياة من بعده

 علني أكمل حياتي بشكل أفضل من بعدهكان يحاول كل جهد .. ليج

 لكنه .. لم يكن يعلم أن وجوده على قيد الحياة بجواري هي أجمل حياة بالنسبة إلي

.................... 

بعد أن انهت السيدة الحنونة محادثتها معي .. جلست أمام شاشة الحاسوب تتصفح بعض املواقع 

 االلكترونية

  االلكتروني الذي اجفلت اغالقه قبل مغادرتيباغتتها رسالة على بريدي 

  كانت الرسالة من أكبر دور النشر في الصين

  ..رسالة مختصرة جدا

 " السيدة الفاضلة الزهرة الصينية

 بعد االطالع على يومياتك املنشورة على صفحات التواصل االجتماعي

  ها من حلقاتنود شاكرين التعامل معك في نشر هذه الحلقات ورقيا .. و ما يتبع

  ..امضاء : الناشر "

  لم تتردد السيدة آن آن في انتحال شخصيتي و الرد بدال عني على تلك الرسالة

  حلقة بمبلغ وافر من املال 200كانت بارعة في ابرام الصفقات .. اتفقت معه على نشر 

  تحول الى حسابها البنكي بعد عدة أيام

  ي مع اذان املغرب منهكة من العمل في احدى الحقول في احدى الليالي بعد أن عدت الى منزل

سمعت رنين هاتفي .. فرحة اختلست قلبي عنوة عند رؤية اسم السيدة آن آن على شاشة هاتفي 

  املحمول 

 - فتاتي الصغيرة .. ابعثي إلي عبر الهاتف املحمول صورة لك و لوالدك على خلفية بيضاء

  و احضري غدا مع والدك الى املطار

  ستسافرون غدا الى الصين إلجراء زراعة فص كبد الى والدك

  و لكننا ال نملك املال و ال جوازات السفر يا سيدتي .. هكذا أجبت -
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  وقتها أخبرتني كيف أبرمت الصفقة و كيف أصبح لدي الكثير من املال

  أما عن جوازات السفر

   مزيد من االسئلةفكل ما نحتاجه املال و النفوذ .. و كالهما متوفران .. ال

  أبعثي إلي بالصور اآلن

  و سأقابلكم غدا في مطار القاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا .. 

ليلتها لم أنم من الفرحة املباغتة رغم االرهاق و التعب .. حتى والدي الذي انتفخت بطنه من 

  االستسقاء .. قام من سريره رغم اعيائه الشديد و صلى ركعتين شكرا هلل

  ا قد جاء الصباح .. ودعنا أهل القرية األوفياء لإلنسانية رغم قلة االمكانياته

و ركبنا آلخر مرة قطار املحطات .. لكن على عكس املرات السابقة .. ال خوف من املستقبل و ال حزن و 

 ال ألم

  الكثير من األمل .. الكثير من السعادة و الحياة

نت هناك بانتظارنا .. جوازا سفر و ايصال بنكي بمبلغ كبير .. سيهون وصلنا أخيرا الى مطار القاهرة .. كا

  علينا مشقة املرض و سينهي الكثير من األلم

  احتضنت السيدة الطيبة بقوة .. شكرت لها عطائها

  قلت لها شكرا لك اماه

  كالنا كنا بحاجة الى  دفء هذه الكلمة و إلى هذا الشعور 

 من جديد و أنا كنت بحاجه لقولها ألول مرةهي كانت في حاجه الى سماعها 

  تفحصت جواز السفر .. أخيرا أصبحت لي هوية .. أخيرا أصبحت شرعية

  و كذلك أبي .. أخيرا تنحى الخوف عن ظله .. أخيرا تسلمنا صك الحرية

كنا  ركبنا الطائرة ألول مرة .. كثير من املالمح الصينية .. رائحة االجواء صينية تتجول بسخاء و ان

 الزلنا نحلق في االجواء املصرية

  ارتفعت الطائرة بعيدا و ابتعدنا عن اآلمنا و مخاوفنا و هواجسنا و قلقنا

 ابتعدنا عن املصير املرعب الذي كنا نخطو اليه بخطى متسارعة

  هذا ال يمنع اننا نعاني من الخوف اللذيذ .. من املجهول الجميل الذي ينتظرنا بشغف

من اآلمال و الدعوات بالشفاء و التوفيق التي توجه بها أهل القرية الى هللا .. القادر  محملين بالكثير
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  على كل ش يء

  بعد رحلة استغرقت ثمان ساعات وصلنا الى بكين

  أخيرا وضعت قدمي على املكان الذي ينتمي اليه جسدي

  أخيرا وصلت الى وجتهي

التقاليد الصينية و الطعام الصيني و املوسيقى  الكثير من املالمح الصينية .. و اللغة الصينية و

  الصينية

  الكثير من البشر .. و االزدحام .. الكثير من الكتل السكانية

  بكين الجميلة .. كم تشبهين القاهرة .. في ازدحامك و اجوائك

  هكذا شعرت أو ربما خيل الّي .
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 كيلومتر تقريبا 120شمال شرق بكين والتي تبعد عنها حوالي وصلنا أخيرا الى مدينة تيانجين التي تقع 

لفتت  توجهنا الى املستشفى املركزي األول لزراعة الكلى و الكبد .. مبنى ضخم .. غير حياة اآلالف

نظري العبارة املكتوبة باألضواء الالمعة .. بلغتين مختلفتين احداهما صينية و االخرى على ما يبدو لي 

  انها انجليزية

  " كبد جديد .. حياة جديدة "

 كبد جديد يا أبي .. و حياة جديدة بانتظارك يا أبي

 كيف ال أتأمل خيرا .. بهذه الكلمات .. كبد جديد .. حياة جديدة

  كانت رحلتنا محملة بالدعوات .. كانت رحلة موفقة مباركة

  أجريت لوالدي الكثير من الفحوصات الطبية و التحاليل

  من هللا .. أجريت له زراعة الكبد .. شهور عدة طويلةأخيرا و بفضل 

  حتى تماثل أبي للشفاء.. الزلت اكتب يومياتي و ذكرياتي

  بعد اطمئناني على حالة أبي .. ذهبت للقاء الناشر و رؤية كتابي الورقي ألول مرة

  طريق محفوف بالسعادة ُمهد لي أخيرا .. و أنا أسير فيه بقوة و بسرعة

 ت النسخة الورقية من الكتاب شعرت كما لو أنني أرى طفلي األول للمرة األولىأخيرا رأي

 " يوميات صينية في مصر .. بقلم الزهرة الصينية "

  هذا ما كتب على الغالف

تأملت الصورة التي على الغالف .. ذاتها صورة القالدة التي على ترقوتي .. نفس الرمز الذي أزين به 

  رقبتي

 كتاب وقع بصري على االهداءتصفحت صفحات ال

 "  إلى الباحثين عن ابنتهم وسط الوجوه .. أنا هي صاحبة القالدة "

كم أنت عظيمة أيتها السيدة الحنونة .. آن آن .. استغليت الكتاب و شهرته لتبحثي لي عن عائلتي 

  الحقيقية .. عن أمي و أبي

  ممتنة اليك .. جدا

  لم تتوقف املفاجآت عند هذا الحد

  انت هناك مفاجأة متوارية عن االنظارك

  حتى الحت بسؤالي للناشر
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 ما الذي شجعكم على نشر هذه اليوميات .. كل هذا لشهرتها على صفحات التواصل االجتماعي .. ؟

  أجاب : لقد نشرنا هذه اليوميات بناء على توصية من سيادة السفيرة جانغ لى

  مفاجأة اخرى .. صفعت عقلي بشدة

تلك القسوة التي تصطنعها السيدة جانغ لى لم تكن سوى قشرة صلبة تخفي بها قوامها اللين و قلبها 

  الرقيق

اسأت الظن في صاحبة الصورة القاسية .. تماما كما أرادتني أن أراها .. بنفس الهيبة , بنفس القسوة 

  .. بنفس الهالة الشريرة التي تحيط بها

  حض أوهام .. أضغاث أفكاركل تلك الظنون السيئة كانت م

  و املرأة أكثر لينا و رقة مما كنت أظن

مدينة بالشكر و االمتنان هلل أوال ثم  للسيدة السفيرة على كل ما أنا فيه .. من أول توصياتها لدار 

النشر و جوازي السفر و توصياتها للمشفى بتقليل فترة االنتظار و انكماش االسماء التي كانت تسبق 

  ي في كشوف االنتظاراسم والد

 مّر عام كامل على تواجدنا في الصين أبي االن يحظى بكبد جديد و بحياة جديدة .. و بعائلة جديدة

  تزوج تلك املمرضة التي كانت ترعاه أثناء فترة تواجده باملشفى

  كم يشبهان بعضهما البعض .. نفس الروح .. نفس الحكمة و نفس خفة الظل

  تقليديا من فتاة يكبرها بخمسة عشر عاما تزوج أبي زواجا صينيا

  بعد ان اطمأننت على حياته الجديدة .. رجعت آفلة الى القاهرة

عدت الى السيدتين الحنونتين ذاتهما ..و لكن هذه املرة بذاكرة قوية و بذكريات جميلة و بعاطفة 

  كبيرة و بامتنان عظيم

........................................ 

ة الى مصر سيظل خياري الصحيح ال يمكنني اختزال عشرين عاما من حياتي في مصر في مجرد العود

  ذكريات

  ش يء قوي يربطني بهذه األرض .. ش يء أقوى من االنتماء و الحب .. ش يء ال أعرف حقيقته

  لكنني أتفهم وجوده النه يسكن أعماقي بقوة

  الصناعة بتاريخها العريق و بأمجادها أحب الصين بتفاصيلها .. بشعبها بتقدمها السريع في

سور الصين العظيم و املدينة املحرمة , جبل آماي , جزيرة قوالنغيو , بحيرة تاي , جبل هوا , كهوف 

  موغاو , حديقة جينغ شان

  لكن شيئا كالسحر يجري في عروقي أعادني مرة اخرى الى مصر
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  معاهد لتعليم كتابة اللغة العربيةأعمل االن بالترجمة في السفارة الصينية و التحقت ب

  كما اعمل في عدة جمعيات ملساعدة املهمشين

  و الزال يحيرني سر العالقة الطيبة بين السيدتين جانغ لى و آن آن

أنا اآلن أكتب الجزء الرابع من يومياتي و بين يدي توأم جميل .. طفلتين صغيرتين متشابهتين تحمالن 

  ملصري .. تحاوالن بقوة تشتيت انتباهيالكثير من مالمح والدهما ا

و في الردهة عند حوض السمك بالتحديد تتربص ماو بسمكات الزينة  .. تنتظر بشغف اللحظة التي 

 ستتمكن من ادخال يديها في الحوض و االمساك بالسمكات الصغار

  كلما دق باب املنزل .. يخيل الّي أن والدتي الحقيقية هي من تطرقه

 أمل .. رغم البحث الطويل الذي باء بالفشلالزال لدّي 

  قيل في أحد التحريات

  أنه قبل أن يجدني والدي بثالثة أيام لقيت أسرة صغيرة حتفها على أيدي مسلحين مجهولين

لقيت األسرة مصرعها .. اال فتاة صغيرة استطاعت الفرار .. ُيذكر أنها كانت ترتدي قبعة صفراء و 

  رف وانغ لي هوافستان صوفي حكيت عليه أح

  لن أصدق أبدا هذه الرواية .. لم يقل أحد في التحريات أنها كانت ترتدي قالدة

 و لم يستدل أحد على مكان دفن الجثث

  لن أصدق أبدا أنني هي ذاتها الطفلة املفقودة 

  أعيش على أمل أن ألتقي بعائلتي ذات يوم .. و أن يصل الكتاب الى والدتي

  ايتنا ستظل االحداث حافلة بين ثنايا الواقعو ان انتهت أحرف رو 

  أعيش على أمل اللقاء .. تذكروني بأطيب الدعوات .

 تمت بحمد هللا .
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ة ذاتية  سير

 

ي طبيب مقيم أمراض الصدر و الحساسية، حصلت عىل بكالوريوس الطب 
فاطمة الزهراء الحسين 

 2012جامعة المنصورة دفعة و الجراحة 

 صدر لها..  

 الصادرة عن دار شهرزاد للنشر و التوزيع 2017القبر المنسي   - 

 المكتبة العربية للنشر و التوزيع دار  الصادرة عن 2018شعب البالوعة العظيم  -

ي أحبها  -
 الصادرة عن دار الراية توب للنشر و التوزيع 2020المرأة الن 

ي مجموعات قصصية جماعية ) األكواريوم
 
لفتيات ال تحب فصل ا  -حواديت -كما شاركت ف

 (و اتخذت قراري –أما بعد  –ملحمة القلوب  -وجوه آيلة للسقوط -الربيع 

ونية  و نشر  لها العديد من المقاالت غىل المواقع االلكب 

ي عدد من المبادرات.. 
 
 كما شاركت ف

 :للتواصل مع الكاتبة

@gmail.comsainidr.zahraalhus 

https://www.facebook.com/zahraa.alhussaini 

https://www.facebook.com/fatmaalzahraaalhussaini/ 
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