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 اإلهــــداء:

اعتددا في ددّيكددب يكتددفييكتي ندداليكتفدهددفيلىددميكأدداب، يلىددميك  يك يكي ي

ك ي ىدددا يك يأ. ددد فيىهددداي دددّيبددد اياىاإلدددف ي  ت ددد ي ددد  يا بددداا  ي

. ي ددّيكتي  ف بدداا يدإلددا يلىددمي ل ددميعاددبيكفدددب يلىددميدددايكددفتياى دد 

 .  لجيب اياىهتفييلىمياىع ا

اىهتددفييك دد يد ددفياةيعا ددا يكأدد ياىإلدد ليك.ددبيكددب يهددّ  يلتيبدد اي

مي  ددبيلىددميدددفيبدد يع  ددإياى دد   يدددايلعدداا يد ددل  ي  ي ي أتدد 

يد   ددايددداي اىهتفدددايا دااع دداي اى ،فدددا يلىددمي نف تددإيدعددايكتيدددل 

اىج  ددفةياى تددّيكف ددميع ددميددداري ل ددايكهددنل يىدد    يبدد  يا كددل ي

يكب ياىتإلا ل  .اى تّيت تحم 

فييبدد اياىهتددفييككددا  يلبددي فيكتدد  اائّ يكاددفيككددا يلبدداائّيىاددايلىدد ه،ييا عددت

لياىا ل   ي اى  هلي ا باا يا ك.ليى،للي يدمي  .د  
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ي": اىااتياى فدا"دل فدجي

الشبابية بدعم من شبكة المدن القوية  " هوية أمل"هذا الكتيب يصدر عن مبادرة 

، الذي يهدف إلى تمكين  (Young Cities)"المدن الشابة"وبرنامجها الشبابي  

قدرة الشباب والشابات على المشاركة في شؤون مجتمعاتهم المحلية،  وبناء 

 .  بالشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين في البلديات

ي": ب  ايكدب"عايدجا عاي

  والثقافة  باألدب المهتمين والشابات  الشباب  من مجموعة هي" أمل هوية"

  صيدا،  مدينة في  والثقافي التطوعي العمل مجال في ينشطون الذين والمجتمع، 
  بالثقافة  والمهتمين الالجئين الشباب بإعطاء" أمل هوية" مشروع  يساهم. لبنان

  المستوى  على شبابية أصوات وإبراز مواهبهم، لممارسة آمنة مساحة واألدب

  دعم أجل من والشابات الشباب  ونشاط أفكار من االستفادة المدن تستطيع. المحلي

  في  للمشاركة بفرص  تزويدهم  خالل من باالنتماء حسوال المجتمعي التماسك

 .  اليومية المدينة  شؤون

ي: اىهت  

هذا الكتيب هو خالصة عشر ورش عمل مع أستاذة جامعية في مجال الكتابة  

. مشارًكا من شبان وشابات من مجتمعات الجئة في صيدا 15اإلبداعية جمعت 

المشاركين، تهدف إلى إبراز موهبتهم وإلى بث يجمع الكتيب نصوًصا من تأليف 

صورة حقيقية عن تطلعاتهم واهتماماتهم في ظل تجربة الحياة اليومية في مدينة  

 .  صيدا والجوار

المدن "المحتوى يعبر عن آراء الكتّاب وال يعبر بالضرورة عن آراء برنامج 

 ". الشابة

جزئيًا إاّل بتصريح خطي واضح من ال يسمح بنسخ أو تقليد المحتوى كليًا أو 

 . برنامج المدن الشابة
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ابــة الكتـمقدم  

بعد مرور ثالثة أشهر على ورشة الكتابة اإلبداعيّة، وصلت إلى قناعة             
راسخٍة بأّن هناك أنامل صغيرة تنمو بين الّزهور، تحتاج إلى من يعتني بها  

 ويرعاها، لتصيَر نسوًرا تحلّق في األعالي. 
اب  عندما جاءني طالل وُربا للتّحّدث معي حول الّدورة، وكان رّدي باإليج     

طبعًا، لكن في الوقت نفسه لم يتبادر إلى ذهني بأنّني سألتقي بشباٍب وشابّاٍت لهم  
هذه القدرة في الكتابة واإلبداع. حين التقيت بهم للمّرة األولى ظننت أّن كتاباتهم  
ستكون كّكل الكتابات الّتي تصدمنا في زمٍن دعاة الكتابة والقلم فيه كثر، لكن بعد  

ّول، ولقائي بهم للمّرة الثّانية، وعند متابعتي لبدايات كتاباتهم،  انقضاء األسبوع األ 
وجدت نفسي أماَم أقالٍم أبهرتني بإبداعها، وبتنّوع أساليب كّل قلٍم على حّدٍ سواء،  
فرحت معهم أبحر في عالمهم الخاّص، إلى عالم غريب، بدأت باكتشافه شيئًا  

 عٍة تحمل في أفقها أحداثًا عديدة. فشيئًا، وعندها أدركت بأنّني أمام خياالٍت واس
فطالل يأخذك إلى حكاية حّبٍ مّرت بالكثير من العثرات، وُربا تروي لنا        

قّصة اللّجوء المتكّرر الّذي قد ال يجد نهاية له، ورشا بنفسجتها فاح عطر دمها  
على صفحات وجع وألم، وسارة الواقعيّة برواياتها في سرد من البيئة المعاشة،  

حياة اليوميّة ألسرة فقدت سندها، ورويدة تروي قّصة ألم فقد األّم، ورشا  وال
برائحة الجنوب تقّص حكاية حّبٍ لم تَر النّور، وإبراهيم وقّصته مع العنصريّة  
الّتي عاشها في اللّجوء الّذي لم يكن يتوقّع أن يعيشه يوًما ما، أّما محّمد فقد ذهب  

األخرى، فهو أخذنا إلى قّصة موٍت   بنا إلى عالٍم آخر مختلف عن القصص 
ووالدةٍ، وياسر المبدع شعًرا ونثًرا بأوراقه الملّونة، وطيبة الّتي ال نستطيع أن  

 .  الّذي كان ومازال بطل روايتهاننساها أبًدا برواية قّصة حبّها مع ذاك الّشابّ 
كّل تلك القصص كتبت بأنفاٍس مختلفة، وبأساليب متعّددة ربّما تدعوني إلى     

القول:" إّن اإلبداع في ترابنا مزروع، وعلينا أن نبحث عنه بأناملنا، نرويه حبًّا،  
 ورعايةً، فنحصده أدبًا ألَقًا". 

الّذي  ولن أنسى الّصورة الجميلة الّتي كانت خلف الّشاشة دائًما، إنّه وليد البهّي، 
 حرص على أن يقّدم لنا األجمل واألبهى. 

 
.د. انتصار الّدنّان  
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 مــأتـم لألحــالم

 

 سينتهي كلُّ شيء يوًما ما 

 ولربّما يوًما ما يأتي في الغد 

 قالها شابٌّ آلمته جراحه 

 فقتلته أوجاعه. 

 

نـــم حســيـراهـبا  
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ار كممأّي طفممل، يعمميت طفولتممه الّتممي مممن المعتمماد أن يعيشممها أّي طفممٍل فممي العممالم، ي لممم يكممن نيممّ

، هممو مخمميم الحسممينية فممي الشممام مخمميّمفهممو الجمم  فممي العاشممرة مممن عمممره، يعمميت فممي 

ا كممان . لكممن مخيّمممه أيضممً بشممهرة مخيمممات أخممرىگبمماقي المخيّمممات الفلسممطينيّة، لممم يحممَظ 

ا بأناسمممممممممه   عض.وعفمممممممممويّتهم، وحمممممممممبّهم لبعضمممممممممهم المممممممممبن الّطيّبممممممممميرائعمممممممممً

رة المغممرورة، كممّل ذلممك كممان سممبب  ابتسممامة وشممتاء، عائلممة وأصممدقاء، وتلممك الحبيبممة المتكبممّ

ه األكثممر  ار بأنممّ سممعادته فممي الحيمماة، كانممت العائلممة تلعممب دوًرا كبيممًرا فممي حياتممه. يتّصممف نيممّ

ذين همممدوًءا بمممين إخوتمممه بمممرغم مزاجيّتمممه فمممي بعمممض األحيمممان، وهمممو  كبممماقي األطفمممال المممّ

وم، شممهر رمضممان الكممريم، فقممد  كممان  ةً فممي شممهر الصممّ يرغبممون باللّعممب والمممرح، خاصممّ

ا مممن بيتممه، بعممد أذان المغممرب بخمممس دقممائق،  غيرة هاربممً يتسمملّل مممن نافممذة غرفتممه الصممّ

اس، ثممّم  يهممرب مممع  اس، كممما كممان يطممرن علممى أبممواب النممّ للّعممب بالمفرقعممات، وإزعمماج النممّ

ين يعممود، يكتشممف أهلممه خروجممه مممن المنممزل، ويأخممذ نصمميبه مممن "البهدلممة". أصممدقائه، وحمم 

ز عنممد جممّده، ففممي بعممض  ار طفمملا مخممادع فممي جممذب القلمموب إليممه، فقممد كممان الحفيممد المميممّ نيممّ

ام كممان يرافقممه أينممما ذهممب، و ى يصممل إلممى  حمميناأليممّ اليقبممل باصممطحابه، كممان يالحقممه حتممّ

ار نفسممه لجممّده مممع بيممت ابنتممه أو صممديقه فممي المخمميّم، وقبممل أن  يصممل بمسممافة قليلممة يُظهممر نيممّ

 ونظرتمممممممممممممممممممممممه البريئمممممممممممممممممممممممة.  ابتسمممممممممممممممممممممممامته اللّعينمممممممممممممممممممممممة،

ع بحيمماة جميلممة وأحممالم لمميس لهمما نهايممة، مممن أحالمممه البسمميطة شممراء دّراجممة  ار كممان يتمتممّ نيممّ

يّارات الممماّرة، فممدخل  ه لممم يسممتطع شممراءها بسممبب خمموف أهلممه عليممه مممن السممّ ة، لكنممّ هوائيممّ

ار بحالممة اكتئمماب ا مممن نيممّ ار علممى تحقيممق حلمممه، فقممّرر أن يجمممع بعضممً َر نيممّ ، حينئممٍذ أصممّ

المممال، مممن مصممروفه اليممومّي لكممي يشممتري الّدراجممة، لكممن لسمموء الحممّظ لممم تكتمممل  أحالمممه، 

، وسممرعان ممما تفاقمممت، سممورية حصمملت  ثممورة فمميو بممدأت أوضمماع الممبالد تضمميق وتسممّود. 

حتممى اقتربممت مممن أبممواب  و صممارت ريمماح الحممرب تعصممف فممي أرجمماء المممدن واألريمماف

 المخيّم.

ار  بممممدأ ة وأوراقهممممم الحقائممممب، يجهممممزون وعائلتممممه نيممممّ  توصممممف، ال بسممممعادة الثّبوتيممممّ

مس، كإشممممراقة مشممممرقتين عينمممماه وكانممممت  وجهممممه، تفممممارن ال الورديممممة وابتسممممامته الشممممّ
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ة، لبنممممان بممممأنّ  التّخمممميّالت مممممن والكثيممممر   ستصممممير  حياتممممه وأنّ  ولعممممب، وراحممممة، جنممممّ

 . فيممممممه يعمممممميت كممممممان الممممممذي البلممممممد فممممممي حياتممممممه مممممممن بكثيممممممر  وأجمممممممل أحلممممممى

الي اليممموم فمممي  غيبمممتهم، تطمممول لمممن بمممأنّهم وأخبمممروهم وأقممماربهم، جيمممرانهم، وّدعممموا التمممّ

 . تهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدأ لبينمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهر 

ار  وّدع لبنمممان إلمممى طمممريقهم فمممي ى الشمممام، وطرقمممات همممواء نيمممّ ه لمممو وتمنمممّ  فمممي يغمممطّ  أنمممّ

ة تلمممك يمممرَ  ولمممم عميمممق، نمممومٍ   حممممّول المنظمممر  فهمممذا الّطريمممق، بجانمممب المنتفخمممة الجثممممّ

 . ظممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالم إلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى يومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 فممممي يسممممكنون كممممانوا وحممممّب، وضمممممة بابتسممممامة أقمممماربهم اسممممتقبلهم وصممممولهم عنممممد

 األرض حيمممث( الزينكمممو) ممممن كانمممت البيممموت أسمممقف ، المخممميم تعميمممر  تسمممّمى منطقمممة

راب، يسمممكنها ه، المكمممان يممممأ والغبمممار  التمممّ ى كلمممّ ( القمممدم كمممرة) اللّعمممب أراد مممما إذا حتمممّ

ا والدتممممه فكانمممت والغبممممار، بممممالّطين كلّهممما ثيابممممه تمممتلّط   لعممممدم وتممممدعوه توبّخمممه، أحيانممممً

 . الشممممممممممممممممممممارع فممممممممممممممممممممي أخممممممممممممممممممممرى مممممممممممممممممممممرة اللّعممممممممممممممممممممب

اس كمممان تم، كثيمممروا فهمممم عائلتمممه، وعمممن عنمممه مختلفمممين المكمممان ذاك فمممي النمممّ  فشمممعر  الشمممّ

ام ممممرور  بعمممد. أممممل بخيبمممة ه، خممماب وصممموله، ممممن أيمممّ ذي ظنمممّ  بعكمممس يتخيّلمممه كمممان فالمممّ

ار  قممممّرر  المدرسممممة، عممممن كامممممل دراسمممميّ  عممممام انقطمممماع بعممممد. رآه ممممما  االلتحممممان نيممممّ

 فممممالتحق سممممنوات، إلممممى سمممميمتدّ  اللّجمممموء أن يظممممنّ  لممممم فهممممو جديممممد، مممممن بالمدرسممممة

 الجنسممممية مممممن أصممممدقائه كمممملّ  كممممان حيممممث المخمممميم، فممممي لأنممممروا تابعممممة بمدرسممممة

دة المعلمممممين معاملممممة كانممممت . السممممورية الفلسممممطينية  األمممممر  يخلممممو ال لكممممن معهممممم، جيممممّ

ا الجئممممون بممممأنّهم تممممذكيرهم مممممن ار  األّول اليمممموم كممممان. أحيانممممً ا، لنيممممّ ه كئيبممممً  كممممان ألنممممّ

ا، ام ممممع لكمممن التاّلميمممذ، ممممن أحمممًدا واليعمممرف غريبمممً عور  ذلمممك يتالشمممى كمممان األيمممّ  الشمممّ

فّ  فمممممممممي رفاقممممممممممه علمممممممممى يتعممممممممممّرف بمممممممممدأ فقممممممممممد تمممممممممدريجيًّا،  . الصممممممممممّ

ار  فرحممممة تكتمممممل لممممم فّ  إلممممى بنجاحممممه نيممممّ اني الصممممّ  مممممن سممممماعه بعممممد اإلعممممدادي الثممممّ

اّلب دممممممم  علممممممى سمممممميعملون بممممممأنّهم المعلّمممممممين بعممممممض فوف فممممممي الطممممممّ  . الصممممممّ
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ار  دخمممل  شمممهر  ممممرور  بعمممد. يُكبّلمممهُ والخممموف محمممبط، و بمممائس، وهمممو الجديمممد، صمممفّه نيمممّ

ذي الجديممممد المنهمممماج  مممممع يتصممممارع وهممممو دّرس الممممّ ة، باللّغممممة بأغلبممممه يممممُ  اإلنكليزيممممّ

عوبات فيهمممما، وضممممعفه  فممممإذ اإلنممممدماج، علممممى القممممدرة عممممدم فممممي تواجهممممه الّتممممي والصممممّ

ذي أدهممممم بصممممديقه نة خممممالل عليممممه تعممممّرف الممممّ  يكمممممل بممممأن ينصممممحه الماضممممية، السممممّ

 سمممارع. بلمممده منهممماج بحسمممب االمتحانمممات تُجمممرى أن بشمممرط خممماص، بمعهمممد دراسمممته

ار  ن بممماألمر، أهلمممه إلخبمممار  نيمممّ  ممممن منعمممه فوالمممده توقّعاتمممه، بحسمممب يكمممن لمممم المممّرد لكمممّ

ا بممممممه، االلتحممممممان  . الحممممممرب حيممممممث وطنممممممه إلممممممى العممممممودة مممممممن عليممممممه خوفممممممً

ار  نتيجمممة أتمممت العمممام نهايمممة فمممي ا فحمممزن برسممموبه، نيمممّ  البيمممت إلمممى وعممماد كبيمممًرا، حزنمممً

 وبمممالل أدهمممم دفعمممه جديمممدة، ممممّرة . تعليممممه متابعمممة عمممدم إلمممى دعممماه مممما القلمممب، مكسمممور 

ار  وعممماود المعهمممد، بمممذاك لاللتحمممان  بممماألمر، إلقنممماعهم أهلمممه، علمممى األممممر  تكمممرار  نيمممّ

 . المعهممممممممد بممممممممذاك يلتحممممممممق أن علممممممممى أهلممممممممه وافممممممممق إلحاحممممممممه، وتحممممممممت

ى المعهمممد فمممي دواممممه ممممن شمممهرين ممممرور  بعمممد ار  تلقمممّ  ممممن غمممدر  صمممفعة وعائلتمممه نيمممّ

ذين أقربمممائهم ا، األممممرُ  ذاك يكمممن ولمممم اللّجممموء، بدايمممة فمممي اسمممتقبلوهم المممّ  دفمممع مممما متوقّعمممً

ار  رود إلمممى نيمممّ  اسمممتمرّ . وصمممراعات حمممربا  داخلمممه فمممي. الّدراسممميّة الحصمممص فمممي الشمممّ

ى الحممممال هممممذا علممممى  فممممي. يرسممممب جعلممممه ممممما النّصممممفيّة، االمتحانممممات اقتربممممت حتممممّ

اني الفصمممممل ار  قمممممّرر  الثمممممّ  االنكسمممممارات تتكمممممّرر  ال لكممممميّ  ويمممممدرس يتعمممممب أن نيمممممّ

 . حياتمممممه فمممممي همممممدفًا ووضمممممع نفسمممممه، ممممممع جديمممممدة صمممممفحة ففمممممت  والخمممممذالن،

ار  بممممدأ  البريفيممممه شممممهادة المتحانممممات ويسممممتعدّ  سممممورية إلممممى للممممذّهاب نفسممممه يهيممممّ  نيممممّ

ار  ممممع جديمممدة رحلمممة وبمممدأت ،(اإلعمممدادي الثّالمممث)  البلمممدين حمممدود فعنمممد وزمالئمممه، نيمممّ

ة، أوراقممممه األمممممن رجممممل ليعطممممي تقممممّدم  علممممى األوران تلممممك يرمممممي بممممه وإذ الثّبوتيممممّ

 ". إقامتممممممك كرمممممممال غرامممممممة ألممممممف وميتممممممين مليممممممون عليممممممك:" قممممممائاًل  وجهممممممه

ار  أخمممذ ا األوران تلمممك نيمممّ ذي المعهمممد ممممدير  إلمممى متوّجهمممً  الّرحلمممة، فمممي معهمممم كمممان المممّ

اّلب ممممن الكثيمممر  ووجمممد  فمممي اإلقاممممة كسمممر  أي بالكسمممر  يسممممى بمممما علممميهم أمثالمممه، الطمممّ
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ه ينتظممممروا أن رفاقممممه ومممممن أن المممممدير  منممممه طلممممب وقتهمممما. لبنممممان  عفممممًوا يصممممدر  لعلممممّ

ا ا، عممممنهم عامممممًّ  . يريممممدون حيممممث إلممممى طممممريقهم وتممممابعوا العفممممو، تمممممّ  وفعمممماًل  جميعممممً

ام مضمممت ة، مدرسمممة فمممي الّدراسمممة زممممالء ممممع تنسمممى لمممن أيمممّ  علمممى. الشمممام وسمممط داخليمممّ

 لمممم رأسمممه فمممي تمممدور  كانمممت الّتمممي والتّسممماؤالت االمتحانمممات، ممممن الخممموف ممممن المممّرغم

 المزاحممممات تكثممممر  بممممأن كفيممممل األصممممدقاء مممممع واحممممد مكممممان فممممي فممممالنّوم ييممممأس،

ا، عليهمممما سممممهروا الّتممممي واألحاديممممث  شمممموقهم عممممن الحممممديث يأخممممذهم وربّممممما أحيانممممً

تهم ألهلهمممم ذي البلمممد فمممي للبقممماء ومحبمممّ ام أجممممل وقضممموا وعاشممموا فيمممه، ولمممدوا المممّ  أيمممّ

ة، والدتمممه اتّصممماالت ممممن األممممر  يخلمممو وال طفمممولتهم، ذي والحنمممين اليوميمممّ  فمممي يشمممتدّ  المممّ

ا تممممرك كيممممف لممممه تصممممف حممممين صمممموتها  متممممى:" والدتممممه تقممممول بيممممنهم، كبيممممًرا فراغممممً

 االبتسممممامة تممممزرع و فمممميّ "  لتجمممماكر "  سممممتعود متممممى ، مظلممممم دونممممك البيممممت ؟ سممممتعود

 ". بالبيمممممممممت إضمممممممممحاكنا فمممممممممي سمممممممممببًا كنمممممممممت لقمممممممممد وجوهنممممممممما، علمممممممممى

ار  أنهممممى أن بعممممد هادة األخيممممرة االمتحانممممات نيممممّ ة، للشممممّ  بعممممد وزمممممالؤه عمممماد اإلعداديممممّ

دَ   فقممممد كثيممممر، تعممممبٍ  ه   تلممممك إلممممى دخولممممه منممممذ وتمييممممًزا وعنصممممريّةً، عممممذابًا، شممممَ

ع يكمممن لمممم فهمممو األراضمممي، ه ذلمممك، يتوقمممّ  فقمممد والتّمييمممز، التّفرقمممة يعمممرف يكمممن لمممم ألنمممّ

اوقل يممممممًدا، كممممممانوا  ".  فلسممممممطيني يمممممما"  كلمممممممة يسمممممممع يكممممممن ولممممممم واحممممممًدا، بممممممً

وا فقممممد سممممريعاً، الحممممدود يجتممممازوا لممممم  بسممممبب سمممماعات، خمممممس حمممموالي منظممممرين ظلممممّ

 بموجممممب إليممممه، الممممّدخول لممممه يحممممقّ  ال الفلسممممطيني ألنّ  العممممام، األمممممن عنممممد التّعقيممممدات

ذي ،2015 فممممي صممممدر  قممممرار  ا بممممات الممممّ ذين الاّلجئممممين لهممممؤالء مزعجممممً  تشممممتت الممممّ

 . البلممممممممممممممممممممممممممممدين بممممممممممممممممممممممممممممين ممممممممممممممممممممممممممممما أسممممممممممممممممممممممممممممرهم

 ينسممماه لمممن موقمممفا  معمممه حصمممل والعنصمممريّة، التّمييمممز  مواجهمممة فمممي سمممنتين ممممرور  بعمممد

ار  كمممان فقمممد حياتمممه، طممموال ام فمممي نيمممّ يف، عطلمممة أيمممّ  للتّكييمممف بمؤسسمممة يعممممل الصمممّ

اعة ممممن عملمممه توقيمممت وكمممان والتّبريمممد، ى صمممباًحا الثّامنمممة السمممّ  عصمممًرا، الخامسمممة حتمممّ

ام، أحممممد وفمممي  منهممممك وكممممان المخمممميّم، إلممممى دخولممممه و عملمممه مممممن عودتممممه وعنممممد األيممممّ

NJZein
Highlight
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 عنمممد بعسمممكري وإذ المممموت، فمممرات علمممى تسمممعينيّ  كعجممموز  وجهمممه ومالمممم  الجسمممد،

 : مخيم مدخل حاجز 

 هويتك  -

  تفضل -

 شو اسم أمك  -

 مكتوب وواض  مني  االسم بالهويّة  -

 عم بقلك شو اسم امك  -

 مكتوب عالهوية  -

ار باحتقمممممار،  ة، وإذ بمممممه يمسمممممك بيمممممد نيمممممّ نظمممممر العسمممممكرّي لبضمممممع دقمممممائق بالّهويمممممّ

 وبهمجيّة أدخله إلى "الّدشمة"، وقال له:

 وجهك على الحيط ، وارفع ايدك -

ى آخمممر إصمممبع فمممي رجلمممه، وراح  ار ممممن رأسمممه حتمممّ وراح عسمممكريا ثممماٍن بتفتممميت نيمممّ

 يسأله 

 معك شي إثبات غير الهوية  ما -

 تصري  الدخول   -

 وين إقامتك  -

ار يديممممه واتجممممه نحمممموه ليجيبممممه عممممن أسممممئلته، فصممممر  العسممممكري:"ارفع  أنممممزل نيممممّ

 إيدك و خلي وجهك عالحيط ".  

ستفسممممر عممممن تصممممري  الممممّدخول، اتّصممممل العسممممكرّي بمركممممز حمممماحز الحكممممومي، لي

 لكن لم يرّد أحدا على الهاتف، وبعد عّدة محاوالت، والنّتيجة ذاتها:

 خلص روح.   -

ا، إنممممما  أخمممذ هويتممممه وخممممرج وكانممممت عينمممماه محممممّرتين، كانتمممما كممممالجمر، لمممميس خوفممممً

ا  ًرا، وقمممال فمممي نفسمممه:" لمممم تكمممن يوممممً ار متحسمممّ غضمممبا لحمممال الاّلجممم . هنممما تمممذكر نيمممّ

".بالد العُرب   أوطاني، وما كانت إاّل بالد الذّل ّ والعار 
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الم، وبممممالقلوب  الخضممممراء، ويولممممد  ى لممممو أن الحيمممماة مليئممممة بالسممممّ ار شممممابا يتمنممممّ نيممممّ

ار عمممن شمممغفة و أملمممه بالحيممماة  الحمممب، لكمممن بمممرغم بشممماعة الحيممماة وقسممموتها يعبمممر نيمممّ

ى بممارسمممة هوايمممة الّرسمممم، الّتمممي يمممرى ممممن خاللهممما الجانمممب اإليجمممابي بالحيممماة علممم 

 المممممممممممممممّرغم ممممممممممممممممن فشمممممممممممممممله فمممممممممممممممي بعمممممممممممممممض األحيمممممممممممممممان.

ه وجممممد نفسممممه  ا عممممن حياتممممه الّتممممي يرغممممب بهمممما، لكنممممّ ام باحثممممً هكممممذا مضممممت األيممممّ

مُجبَراًعلممممى العمممميت فممممي بممممالد الغربممممة الّتممممي امتممممدت وطالممممت لسممممبع سممممنوات، وفممممي 

ار ممممن عمممّدة أممممور تراكممممت فمممون قلبمممه، خمممذالن،  إحمممدى اللّيمممالي ضمممان صمممدر نيمممّ

نمممماحي  ذاك العصممممفور المسممممجون داخممممل غممممدر أقممممارب، فممممران وممممموت وكسممممر ج

دري، ثمممّم جمممراح، والكثيمممر ممممن المممذّكريات، حينهممما لمممم يكمممن أحمممدا فمممي  قفصمممه الصمممّ

طور، وبمممدأ بالكتابمممة:  ا ليبعثمممر كلماتمممه بمممين السمممّ ليلمممة )غرفتمممه، فتنممماول ورقمممةً وقلممممً

بمممماردة مليئممممة بممممالاّل أحممممد، يكسمممموها الهممممدوء، شمممموارع المخمممميّم خاليممممة مممممن البشممممر 

غيممموم سممموداء مفّخخمممة بالمممّدموع والكفبمممة، تكممماد تنفجمممر ممممن شمممّدة والظمممالم يسممموده، 

ألمهممممما وحزنهممممما، فلربّمممممما أتمممممت همممممذه الغيممممممة الّتمممممى أشمممممبهها لتشممممماركني عزلتمممممي 

 ووحدتي
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 وللــحــــلم بقيــّــــة

وأكتب كّل ما   يقى المونامور يشّدني ألحمل قلميصوت موس

حكايات  ١١كتاب " بداخلي، ألكمَل قّصتي الّتي رويتها في 

قيّة، من اللّجوء الفلسطينّي " الّتي كانت كّل أحداثها حقي

اختارني القدر ألكون في فيلم   والّتي من حسن حظي أو سوئه

 قاسي المشاهد وأكون فيه البطلة. 

 رحمة  علي ربا
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قبممل ثممالث سمماعات،  ضممرت إلممى المطممار بدا األمرغريبًا فأنا اآلن ال أشممعر بممأّي شمميء، فقممد ح

ة،  ورحت أتأّمل، وأفّكر كيف للّزمن أن يكون سريعًا لهذه الّدرجممة. هنمما وّدعتهمما بجنسمميّة عربيممّ

ة، وهممل سأشممتم   وبعد ساعات قليلة سأستقبلها بجنسيّة أخرى. ترى هممل سممتتغيّر معالمهمما العربيممّ

الممّدقائق ببطئهمما! لممم تعممد رائحةَ أبي في معطفها. آه كم يُتعب االنتظارصاحبه! وكممم تشممتد  علممّي 

للمسافات  قيمةا، ولم تعد  األمكنة وحَدها محّرًكا النبعاث الذّاكرة، فثمممة أحممالما تراودنمما، فتجعلنمما 

ى اآلن.  نعممممميت فمممممي واقمممممع نختممممماره نحمممممن، علمممممى األقمممممل بإمكاننممممما أن نحلمممممم حتمممممّ

دت همماتفي كعممادتي وإذ بممإخوتي يرسمملون اٍم قليلممة كممان عيممُد ميالدهمما، تفقممّ لهمما التهمماني  قبممَل أيممّ

ي قبممل أن أهنّئهمما اتصممل ت بممبالل  والمعايدات على مجموعممة الواتسمماب الخاصممة بعائلتنمما، ولكنممّ

ها إلممى ألزّف له خبًرا أبهجني، وأدخل الفرح إلى حياتي من جديد. لقد تّمت الموافقة على زيارت

أّمٍ ُسلبت  ابنتهمما بعد طول انتظار. أربع سنوات كفيلة لكي تحّدث نفسها عن  البلد الذي استضافنا

من أحضانها، عن ابنة مهما كبرت  كانت  بحاجة لتضّم والدتها في آخر كّل ليلممة، وكممما توقّعممت 

تلقى بالل الخبر بالفرح المتبادل، وإذ بي أرسل هذا الخبر، ليكون هديّتها فممي يمموم ميالدهمما. ال 

ا، تلممك التعقيممدات للقمماء العائ لممة الواحممدة فوطممأة الحيمماة أدري إن كممان األمممُر مضممحًكا أو محزنممً

 وتعقيداتها صارت أشد هوالً ووطئاً من مرارة الغياب.

بممالل وعائلتمممه، وفريمممق الّزفمممة، وشمممباب الجممم  غمممالبيّتهم أتممموا ببوسمممطة ممممن صممميدا إلمممى 

ا نغنّيهمما فممي  المطممار، يحملممون بالونممات، كُتممب علممى كممّل بممالون جملممة مممن أغنيممة قديمممة كنممّ

 حبايب يامو، كم جوز جرابات رقعتيلي".طفولتنا: " يامو يامو، يا ست ال

ا مممممنهم، لممممدّن الّطبممممول،  أثممممار منظممممرهم خمممموف األمممممن، لكممممن كعممممادتي طلبممممت إذنممممً

ة، مشممممهد اسممممتقبال نهيممممل أختممممي حممممين أتممممت مممممن  وإقامممممة عممممرٍس السممممتقبال األحبممممّ

ت ألّول  أمريكممما قبمممل أربمممع سمممنوات أو أكثمممر فمممي همممذا المكمممان بالمممذّات، حيمممث تعّرفممم 

نة، عممماد وقتهمممما ممممرة بابنتيهممما  ذي تركتمممه بعممممر السمممّ نايممما وجممموري، حتمممى كمممرم المممّ

بعمممممر الخمممممس سممممنوات حممممين اشممممتّد القصممممف علممممى منطقممممة الحجممممر األسممممود فممممي 

شممممميت  نهيمممممل علمممممى عائلتهممممما وغمممممادرت إلمممممى أمريكممممما. تتسمممممارعُ ، وقتهممممما خ2010
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غير  األفكممممار فممممي رأسممممي، وشممممباب الجمممم  مممممن حممممولي، أم بممممالل تضممممّمني، والصممممّ

هر )ينئنمممم   مممممن هممممول المكممممان والموقممممف ربّممممما، وليممممد موسممممى ذو التّسممممعة أشمممم 

ا مزخرفممممة  ز فريممممق االسممممتقبال، ويشممممّد طبلممممه، ويرتممممدي ثيابممممً يصممممّور، وبممممالل يجهممممّ

ا عممممن البمممماقي فهممممم يحمممماولون إلقمممماء بعممممض النّكممممات الخفيفممممة لتهدئممممة  والمعممممة، أمممممّ

تمممموتري، وعينمممماي ال تفارقممممان الّشاشممممة المعلّقممممة علممممى بمممماب وصممممول المسممممافرين 

 تسممممممممتطيع إخبمممممممماري بكمممممممل ممممممممما يحممممممممدث فممممممممي الممممممممّداخل. فهمممممممي الّتممممممممي 

ذي كمممان  ائرة والمممذّهول يسمممير فمممي جسمممدي، أراقمممب تحّركمممات البممماب المممّ وصممملت الطمممّ

اس أنممماس مسمممافرين، وفمممي كمممّل ممممرة يُفمممت  فيهممما علمممى مصمممراعيه  يُفمممت  علمممى حسمممّ

ي أرى اممممرأةً بيضممماء الوجمممه، اممممرأة  تمممرى الّرقممماَب طالمممت، واألعنمممان امتمممدت، لعلمممّ

كممممّل معممممالم األمومممممة والطُمأنينممممة. امممممرأة تحّملممممت أوجمممماع البحممممر بحنانهمممما سممممّطرت 

ام  ي تلممممك المممموردة الّتممممي أضمممماءت ببريقهمممما أيممممّ والغممممرن، وصمممموت المهممممّربين. أمممممّ

 دراسمممممممممتي االبتدائيمممممممممة وطممممممممميت مراهقتمممممممممي، وغربتمممممممممي فمممممممممي كبمممممممممري.

ّ  صمممموتي، وشمممملّت  قممممدماي عممممن الحركممممة. إنّهمممما  حممممين الحممممت مالمُحهمممما أمممممامي بممممُ

 عانقها، ل َم ال أصر .  أّمي، ل َم ال أركض وأ

ي مشمممميرة إليهمممما بإصممممبعي المممممرتعت، مشمممميُت  بصمممموت مرتجممممٍف أخبممممرتهم بأنّهمممما أمممممّ

َم لمممم  أعطهممما ألحمممد. حمممين  بخطمممواٍت هادئمممٍة ثابتمممة، حقيبتمممي علمممى ظهمممري ال أدري لممم 

ي". أدارت وجههممما، وعانقمممت سمممنين الفمممران بمممين  وصمممل ُت إليهممما عمممال صممموتي، "أممممّ

 نوات األليممممممممة بمممممممدفء صممممممموتها.اختزلمممممممت كمممممممّل تلمممممممك السمممممممّ وأحضمممممممانها، 

اليممموم بالمممذّات فهممممت معنمممى أن توشمممم أسممميل اسمممم أّمهممما علمممى يمممدها، اليممموم بالمممذّات 

ة رائحممممة ألوروبمممما. بقيممممت   تها، ولممممم أشممممتم  أيممممّ احب. ضمممممم  تعممممود الممممّروح لبيتممممي الشممممّ

ي. سمممارع عمممامر ألخمممذ حقائبهممما، وبمممدأت تُقمممرعُ الّطبمممول  كمممما همممي، إنّهممما فعممماًل أممممّ

 ن الخارج، وبدأ النّاس يجتمعون حولنا ويسألون: عند باب المطار م

 "عرس مين ؟".
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إنّه ليس عرًسا، إنّها أّمي الّتي فارقتني رغًما عنها، لكن ال بأس اليوم هي هنمما، سممتكون قربممي، 

وستنام بجانبي، وسنأكل سويًّا، وسنمشي علممى الكممورنيت البحممرّي. مممن اليمموم لممن أتممأّخر عممن 

لّيل، وسأسألها إذا ما أردت الخممروج لمميس ألنّنممي مرغمممة علممى المنزل أو أخرج في منتصف ال

ذلك بل ألنّني اشتقت أن يخاف علّي أحد أو أن يسألني متى سأعود. صديقة لممي تحسممدني علممى 

 وحدتي، وأنا ال أوّد القول بأنّني لم أكن أكره تلك الحريّة المطلقة، لكنّي بالمقابل لم أكن أحبّها.

استيقظت على لمسة يدها تمسمم  قبل سنة كاملة  مُرها بكّل ما فيها.تسعة وعشرون يوًما، سأستث

رأسي، فتحُت عينّي ومازال ذاك الّشعور. لم أستطع أن أدير ظهري ألتأّكد إن كن ُت مازلُت فممي 

الحلم. أغمض ت عينّي ثانيةً، ورحُت أغمموص بممأحالٍم وكمموابيَس تخممتلط مممابين بيتممي هنمماك فممي 

، والغريب أنّني في كّل حلم أرى مخيم اليرموك خال من مخيمي الحبيب وهنا في بلد لج وء ثان 

واألغممرب مممن ذلممك أنّنممي كلّممما ، القصف، وال أرى أّي دمار حتّى بيتي بممأبهى مظهممر وأجملممه

ي نممدائي أسممتيقظُ فممال أراهمما، أو أكممون فممي طريقممي إليهمما  ناديت أمي تسمعني، وحين تأتي لتلبممّ

ستمضممي م شهًرا ثّم أستيقظُ، ألجَدها اختفت من جديد. فأصحو. ترى هل أنا اليوم في حلم سيدو

األيام، وستعود من حيث أتت. ال يهم، اآلن هاهي أّمي كما عهدتها، انتظرتني حممين أنتهممي مممن 

 آخر اللّيل. استحمامي في

 " رح أستناكي لتطلعي ". -

 " أّمي حبيبتي، روحي نامي، ال تنطري، تصبحي على خير". -

 حبيبة قلبي "." تالقي الخير يا  -

، ألنعم بغسيل كّل شوائب اليومين الفائتين، وألذّوب جميممع األفكممار  رحُت أتفقّد الماء إذا سخنت 

ا طمموياًل وحممدي  ى أخممرج؟، أمضممي ُت وقتممً ي حتممّ البالية، وأغوص بفكرة وحيدة، ل َم تنتظرني أمممّ

ت  أمارس كّل طقوسات الحياة، فل َم عليها أن تُتعب نفسها لتسهر من أجلي. ح ُت، اقتربممَ ين خرجمم 

 ألرض، وإذ بها تنظر إلّي طوياًل:من الباب حيث كنُت أرتُّب ما تبقى من الماء المتبقية على ا

 "نعيماً" -

 " هللا ينعم عليكي، ليه ما نمت  لهأ؟ ". -

، بركي احتجت  شي ".   -  " كنت عم بستناك 

NJZein
Highlight
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 الحمام"وفي أثناء انشغالي بالتّنظيف، تفاجئني بالقول: "هاتي بوسة  -

لحماقتي! كيف لي أن أنسى قبلة ما بعد الحمام!، وكيف لممي أن أجعممل والممدتي تنتظرنممي كممّل  يا

هذا الوقت؟، اقتربُت وطبعَت  تلك القبلة الّتي أعادتني طفلةً صغيرة تنتظر أن تتطاير ضممفائرها 

تظممر محمممود بعد تسريحة شعرها، تلك الّضفائر الّسود الّتي تتمايل على كتفي، انتظرتني كما ان

 درويت حبيبته، ال أدري أيّة حبيبة منهّن، لكنّي على يقين بأنّني الحبيبة الوحيدة في قلب أمي.

تي  اليوم هو الثاني والعشرون من شهر كانون األول من عممام ألفممين وتسممعة عشممر، أكمممل قصممّ

الفلسممطينية  الّتي مّزقها اللّجوء وشتتتها الحرب. ربا هو اسمي الّذي أسمتني به أّمي، وجنسمميتي

، كممّل ممما أذكممره هممو 48حممين خممرج مممن فلسممطين فممي عممام  -رحمه هللا -التي ورثتها من جّدي

ة خروجمممممه ممممممن فلسمممممطين.   صممممموره فمممممي بحيمممممرة طبريممممما، وحديثمممممه عمممممن كيفيمممممّ

الممذي  -رحمممه هللا-نبعت  من بيممت جممدي أبممي عممدنان  ي للبلد الذي ُولدُت فيه، فقدوأّما عن محبّت

رت وأحرقممت بيوتنمما وأحالمنمما  تمُموفي قبممل سممنوات قليلممة فممي أثنمماء الحممرب البغيضممة الّتممي دمممّ

بعة، وثممامنتهم  الّصغيرة. كنّا إذا ما دخلنا الّصالون الّذي يجتمع فيه أخوالي الّستّة، وخاالتي السممّ

ًطاً من الحّب والّضحك والمممزاح، فينقسممم المكممان إلممى أّمي، وأزواجهم ونحن األحفاد، ترى خلي

الون،  مجموعات صغيرة بحسممب العمممر، فمميجلس الكبممار علممى األريكممة الّتممي تحمميط بكممّل الصممّ

ا نلعممب "بيممت بيمموت"، ونغمموُص فممي عوالمنمما  ة، وأممما نحممن فكنممّ ويتبممادلون أحمماديثهم االعتياديممّ

 الاّلمتناهية من المتعة والخيال.

تفاصيَل صغيرة، لو تعمماد!، أحممّن لحممائط جممدران فممي بيتنمما البسمميط، ولصمموبية اليوم، أحّن إلى 

ص مممع البصممل المشمموّي،  المازوت الّتي يلتّف حولها كّل أفممراد عممائلتي، لرائحممة الخبممز المحمممّ

لصوت أبي حين يغنّي على ضمموء شمممعة بالكمماد نممرى مممن خاللممه وجوهنمما، ونسممتلذّ بأحاديممَث 

احنات لطيفة بين والممدّي حممين يبممدأان بسممرد قصممص عممن ودعابات  أخي األصغر صال ، ومش 

ا نحممن فكنمما نأخممذ دور  بطوالت الماضي، ويتباهى كّل منهما بمن له مممن المعجبممين أكثممر، وأمممّ

 المحامي، لندافع بكّل براءة عن أّمي، وينتهي شجارهما بقبلة يرسمها على جبينها قائاًل: 

 " ليت أنا إلي غيرك ياعروستي".
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يئة الّتممي  ربّما كان هناك دخالء كثيرون في الحرب، لكنّنممي كنممت أرى بممأّم عينممي المعاملممة السممّ

حواجز الجيت، كّل عشرة أمتار من أّي طريق. يسأل أحممدهم طفلممة ابممن عناصر  كان يتفنّن بها

 عمتي:

 ودتي وال بارودة بابا؟.أي أحلى بار  -

 بارودة بابا. -

الجنممدّي بأنّهممما مجممّرد طفلممة، وتحممّب والمممدها و لمموال سممتر هللا علممى ابمممن ّعمتممي، وإقنمماع 

كثيممًرا لكممان ضمماع فممي خبممر كممان. وهنمماك الكثيممر مممن القصممص والّروايممات الّتممي ال تعممّد 

ى  وال تحصمممى، وأقصمممد أنّهمممم ممممن سمممرقوا بيوتنممما وأحالمنممما وألبوممممات صممموري، حتمممّ

ة تمممّم اقتالعهممما ممممن الجمممدران، وغيرهممما ممممن التّحمممف والمفروشمممات  األسمممالك الكهربائيمممّ

رقت.و ى ثيمممممممممابي القديممممممممممة كلّهممممممممما سمممممممممُ  األجهمممممممممزة االلكترونيمممممممممة حتمممممممممّ

كممم أحببممُت مكممان طفممولتي، حممارة بيتممي، غرفممة األسممرار وسممط الممّدرج المممؤّدي إلممى بيتنمما، 

وحممب طفممولتي، فممارس أحالمممي ابممن عمتممي خالممد، البمماب الخشممبّي والممممّر المطممّل علممى 

العشممموائّي، لرسمممومات غرفمممة البنمممات الملتصمممقة بغرفمممة والمممدي. أشمممتان لمممدفتر ممممذّكراتي 

ي ومقممماالت أبمممي، أشمممتان للمكمممان بكمممل تفاصممميله، أشمممتان للمممذّكريات الّتمممي يحملهممما،  أممممّ

 فالمكان ال قيمة له لوال ربطناه بنا، توقنا إلى تلك الذّكريات. 

 حلمموة تلممك الحيمماة الّتممي جمعتنممي بممرغم ألمهمما وقسمموتها بأحبممٍة وأهممٍل وأنمماٍس صممادقين، فكمملّ 

تي ا ه فممي قصممّ حكايممات مممن اللجمموء الفلسممطيني" أو فمممي 11ألولممى فمممي كتمماب "ممما كتبتممُ

ا يممدور فممي ذهنممي  كتمماب "الهويممة" مممن سمميرة ذاتيممة، وممما أكتبممه هنمما ال يشممكل ذّرة واحممدة ممممّ

ممممن ذكريممماٍت، وأفكممماٍر، ومشممماهَد تراودنمممي، وتجعلنمممي ال أسمممتطيع روايتهممما اليممموم كاملمممة 

ي لممم أسممتطع نقممل كممّل معانمماة الالجئممين، ل ي علممى األقممّل أسممتطيع أن أكشممَف للنمماس، ولعلممّ كنممّ

بعممض خبايمما هممذا الممّزمن. فالكتابممة بالنّسممبة لممي متعممة بحممّد ذاتهمما، وأيضمماً لشممعوري بممأنّي أوّد 

ا ممما، سممأ قّص لهممم ممما عشممناه، لممن أعلّمهممم كيممف يختممارون أن يعرفهمما أوالدي وأحفممادي يومممً

ي سمممأعلّمهم أّن االبتسمممامةَ واإلرادةَ همممما السمممبيالن  الوحيمممدان ليكونممموا مممما طمممريقهم، لكنمممّ

 يريدون.
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القسمممري فيمممه سمممبع سمممنوات كاملمممة  نممما فمممي همممذا البلمممد بعمممد وجمممودياليممموم بالمممذات، ه

ّك فمممميمن أكممممون، وأحمممماول معرفممممة ذاتممممي مممممن  2013منممممذ بدايممممة  يسمممماورني الشممممّ

خمممالل تلمممك الوجممموه حمممولي، فممممنهم مممممن يبتسمممم، وممممنهم ممممن يعمممبس، وممممنهم مممممن 

ا عنمممي فممم  إنّني تائهمممة بمممين الجميمممع، أحممماول فقمممط يحممماول المراقبمممة ممممن بعيمممد، وأممممّ

 معرفممممممة مممممممن أكممممممون، أو بمممممماألحرى لسممممممت تائهممممممة إنّممممممما أرهقممممممُت فقممممممط .

اعة المرميممممة فممممون وسممممادتي بممممات يقلقنممممي، الوقممممت  صمممموت طرقممممات ثممممواني السممممّ

اعة عممممن  ف تلممممك السمممّ رى متمممى تتوقمممّ وم ال يريممممد أن يطمممرن بمممابي. تممممُ يمضمممي، والنمممّ

ف الممممّزمن لثمممموان. لممممم يعمممم  د هنمممماك صممممباح ألسممممتيقظ وال ليممممل العمممممل؟ أو هممممل يتوقممممّ

ذي أنممما فيمممه اليممموم. ي غيمممر المممّ وم واليقظمممة محّطتمممان فمممي عمممالم مختلمممف عنمممّ  ألنمممام، النمممّ

صمممموت موسمممميقى المونممممامور يشممممّدني ألحمممممل قلمممممي وأكتممممب كممممّل ممممما بممممداخلي، 

ة، فمممممن أرض اليرممممموك حيممممث  تي الّتممممي كانممممت كممممّل أحممممداثها حقيقيممممّ ألكمممممل قصممممّ

إلمممى أن وصمممملت إلمممى حيممممث أنمممما  العروبممممةراهقتممممي علمممى حممممّب فلسمممطين، وكانمممت م

   اآلن.

أنممما وحيمممدة هنممما فمممي مدينمممة آه ممممن همممذه الحيممماة، لمممم تكمممن عادلمممة بقمممدر كممماٍف، فهممما 

خم ذي مممممدخلين، أسمممممع ضممممجيًجا مممممن البمممماب األمممممامي جنوبيممممة فممممي منممممزل ضمممم 

للمنمممممزل حيمممممث المصمممممعد والجيمممممران ينزلمممممون ويخرجمممممون صمممممباًحا ال أدري إلمممممى 

ا يطرحونهممممما فيمممممما بيمممممنهم وبينمممممي، دون أن أيمممممن؟ وأحاديمممممث تجمعهمممممم، وأسمممممرارً 

ذين يطرقمممون بممماب شمممي  فمممون بيتممممي  يمممدروا، وأصممموات المحتممماجين والمتسمممولين المممّ

ذي ال يمممرد  أّي سمممائل، لقمممد جعلنمممي أعيمممد النّظمممر فمممي مسمممألة التّعمممميم أّن  مباشمممرة، المممّ

 كّل الّشيو   كاذبون، وأنّهم استعملوا الّدين ذريعة لهم للوصول إلى مبتغاهم.

سممممع أصمممواتًا خفيفمممة أعتقمممد أنّهممما أا ممممن البممماب الخلفمممي لهمممذا البيمممت، فقمممد كنمممت أممممّ 

ي.  ا سممموف يقمممتحم المنمممزل ليقتلنمممي وينمممال منمممّ ل أن هنممماك مجرممممً مشمممية أقمممدام، فأتخيمممّ

وحيمممدة أعمممانق همممذا المممّدّب الكبيمممر، دّب فمممرح، وأحممماول أن أغلمممق عينمممّي ألتمممذّكر أّي  



22 
 

عور ذاتممممه حممممين عممممانقتني قبممممل أربممممع شمممميء جميممممل ألنممممام، أحمممماول أن أتممممذّكر  الشممممّ

سمممنوات، كانمممت يمممداها صمممغيرتين جمممًدا، لكمممن محبّتهممما لمممي كانمممت أكبمممر ممممن حجمهممما، 

ا وحبمممًّ   ا الفلطالمممما احتضمممنتني، وشمممّدت  كفّيهممما علمممى وجهمممي، فأجمممد فمممي عينيهممما دفئمممً

 متناهيان.

ذي يجمممول فمممي خممماطري  بمممدأت تخمممتلط أفكمممار الخممموف ممممن ذاك المجمممرم الممموهمّي المممّ

ه، وبمممين أف رت كثيمممًرا فمممي هللا عمممز وجمممل، ولطالمممما حّدث تمممُ ون. فكمممّ كمممار الحمممّب والشمممّ

خيمممال فمممرح يمتمممّد لكمممّل مشمممهد أو وسمممألته عمممن سمممبب بقمممائي هنممما وحيمممدة فمممي لبنمممان، 

ا أخطمممم  فأناديممممه فممممرح أو كممممرم،  ى موسممممى ابممممن حنممممين أحيانممممً فكممممرة تراودنممممي، حتممممّ

، مخيّمنممممافمممي  ، أشممممتان ألخممموتي، ألتفمممه األشمممياءأمممميأبمممي،  ،أتمممذكر زممممالء العممممل

اعة ممممن كمممّل ليلمممة فقمممط ليمممدعو أن  ل إلمممى هللا فمممي همممذه السمممّ ذي يتهلمممّ لصممملوات أبمممي المممّ

ي حممممول يلممممتّم شممممملنا،  لشممممجاري مممممع إخمممموتي علممممى ترتيممممب المنممممزل، لنصممممائ  أمممممّ

ق  الة وحفمممظ القمممرءان، أشمممتان لكممممرم حفيمممدنا األّول، ولسمممالم الّتمممي كانمممت تتعلممممّ الصمممّ

ة زيمممار  ة أقممموم بهممما، أشمممتان لصمممال  وصمممدى بقمممدمي لكمممي أصمممطحبها معمممي فمممي أيمممّ

د بممممدر المنهمممممك فممممي عمممممل  بّارة، ولمحمممممّ صمممموته فممممي حارتنمممما حممممين يبيممممع الصممممّ

غيرة فمممي دراسممممته الهندسمممميّة، ولسمممارة الّتممممي كانمممت مولعممممة بقممممراءة  مات الصممممّ المجسمممّ

ة حيممممث كانممممت تقمممموم بترتيممممب جممممّوٍ رومانسممممّيٍ،  كتممممب األلغمممماز واألفممممالم االجنبيممممّ

وكوال والبسمممممكويت، فتطفممممم  األنممممموار، وتشمممممتري مممممما لممممم  رات، والشمممممّ ذّ ممممممن المكسمممممّ

ي ونهيممممل، وأنمممما وسممممارة،  نجتمممممع كلنمممما فممممي الصممممالون لحضممممور ذاك الفمممميلم، أمممممّ

وهممممزار، ومحمممممد بممممدر، وسممممالم، وصممممال ، وحممممين نسمممممع صمممموت بمممماب المنممممزل 

 الحديدّي يفت  آخر الليل نسارع مغنيين بأعلى صوتنا: 

 " اجا البوباني هي " .

ه كمممان احتفمممااًل بعمممودة والمممدي، ولمممما يحملمممه لنممما ممممن الممممأكوالت اللّذيمممذة،  وهمممذا كلمممّ

لكنّنمممما ال نسمممممتطيع إكممممممال الفمممميلم إاّل بمحممممماوالت كثيمممممرة ومسمممماومات ممممممع والمممممدي 

ة قيمممادة التّلفممماز، والخممموض فمممي غممممار األخبمممار  ذي يحمممين دوره فمممي اسمممتالم مهممممّ المممّ
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ن المحتلممممة، أو األخبممممار حيممممث كممممان ال يفممممّوت أّي خبممممر سممممواء فممممي داخممممل فلسممممطي

ة، ة فممممي المممموطن العربممممّي أو الّدوليممممّ ا طمممموال الوقممممت نسمممممع تعليقاتممممه المحليممممّ  وكنممممّ

 .اته وتحليله لأخبار ومدى صّحتهاوانتقاد

ممممع أنّنمممي ولمممدت  جممم  فمممي بلمممد اللجممموء األوللربّمممما لمممم أكمممن أشمممعر بمممَم تعنمممي كلممممة ال

ة فممم  ة ومثقّفمممة، فوالمممدي لديمممه إجمممازة جامعيمممّ ي اآلداب وعلمممم المممنفس، فمممي بيئمممة ثوريمممّ

ي الّتمممي  ومممما ممممن حمممديث يمممدور إاّل وكانمممت لمممه مشممماركة فعّالمممة بمممه أينمممما كمممان، وأممممّ

ة، حيممممُث كانممممت صممممارمة وحنونممممة فممممي الوقممممت   م فممممي مدرسممممة ابتدائيممممّ كانممممت تُعلممممُ

م، فكنممممُت  امية للمعلممممّ ة واإلخممممالص للّرسممممالة السممممّ نفسممممه، والتممممي ورثممممُت منهمممما الحنّيممممّ

تممممي ترّددهمممما فممممي أّول كممممّل عممممام لطاّلبهمممما حيممممث كنممممت أذكممممر كلماتهمممما المشممممهورة الّ 

ة " سممممعد الممممّدين القممممّواص  واحممممدة مممممنهم فممممي األّول االبتممممدائّي فممممي مدرسممممة حكوميممممّ

 الّرفاعي " قبل أن أنتقل إلى مدارس األنروا:  

ى ممممن أراد أن يتمممرك المدرسمممة يجمممب عليمممه  بمممر، حتمممّ " العلمممم همممو مممما يفيمممدكم فمممي الك 

هادة التّعلممميم األساسمممّي علممممى األقمممل وبعمممدها يفعممممل النّجممماح شممماء أم أبمممى، ويأّخممممذ شممم 

 ما يريد، على األقل تستطيعون القراءة والكتابة " .

م يت تالميممممذ فممممي همممذا البلممممدالكمممان آنممممذاك الكثيممممر ممممن  ركممممون العلمممم مممممن أجممممل تعلممممّ

ا،  ة، بعكسمممممنا تماممممممً هادات الجامعيمممممّ مصممممملحة ذويهمممممم، فكمممممانوا ال يكترثمممممون للشمممممّ

 فالعبارة الّتي تترّدد في ذهني دائًما منذ طفولتي: 

 "نحن الفلسطينيون لن نأخذَ معنا سوى العلم".  

أقصممممد أذكمممر أّن نسممممبة الفلسممممطينيين المتعلّمممممين هممممي المرتفعمممة دائممممماً فممممي العممممالم، ال 

ي أردت التّعبيممممر عممممن عممممدم ملكيّتنمممما ألّي شمممميء أينممممما رحلنمممما سمممموى  المبالغممممة، لكنممممّ

 ما تجنيه عقولنا، وعلى تعبير قرأته ذات مّرة:  

 " لو فتّشوا عقلي لصادروه ".

آه ممممن عقلمممي الممتلممم ، والمممذي لمممم يعمممد يتّسمممع للمزيمممد ممممن المممذّكريات، وهمممذا محمممزن 

، فهمممما أنمممما ال ى نعمممممة النسمممميانعلمممم لممممي، ولكممممن كممممّل مممممن حممممولي يحسممممدني بالنّسممممبة 



24 
 

سمممممنوات أو أكثمممممر إاّل مممممما رحمممممم ربمممممي ممممممن  9أسممممتطيع تخمممممزين أي شممممميء منمممممذ 

ا بالنّسمممبة لمممي، فهممما أنممما أسمممتطيع تمممذّكر  ذكريمممات مؤلممممة وقاسمممية. بمممدا األممممُر مقلقمممً

أممممموٍر صممممغيرةٍ حصمممملت  معممممي فممممي الّروضممممة، وتفاصمممميل صممممغيرة فممممي المرحلممممة 

ي ال أسممممتطيع تممممذكُر  ة، لكنممممّ أممممموٍر جميلممممة وأنمممماس لطفمممماء قممممابلتهم فممممي االبتدائيممممّ

مرحلمممممة شمممممبابي، راجعمممممُت عمممممدة أطبممممماء لهمممممذا األممممممر، أحمممممدهم أخبرنمممممي بمممممأنّني 

تعّرضممممُت لصممممدمة، ومنممممذ تاريخهمممما بممممدأ عقلممممي يممممرفض تممممذّكر أّي شمممميء وأنّنممممي 

ربّممممما سممممأعيت كممممّل يمممموم بيومممممه، ولممممم يسممممتغرب حممممين أخبرتممممه بعممممض المواقممممف، 

كرتيرة هنمممماك فمممممّرة حممممين سممممجلُّت دورة محاسممممبة، دفعممممتُ   قسممممط الممممّدورة إلممممى السممممّ

  :خلف مكتبها وإذ بها تكتب لي وصاًل بالنّقود

 "اسمك؟"

نسمممميُت اسمممممي، فتحممممُت أّول صممممفحة مممممن دفتممممر مممممذّكراتي ألقممممرأ اسمممممي، وإذ بهمممما 

 تضحك وتقول: 

 "نيال يلي شاغل بالك". 

َم علممّي أن أتممذّكر األشممياء ا، ولمميس مضممحًكا أبممًدا، ولكممن لمم  اللّطيفممة إن كانممت  كممان األمممر مؤلمممً

 والوداعات المتتالية، واألشوان. ستمتزُج بذكريات الوحدة والغربة

قهممموة أم بمممالل، فقمممد كانمممت أشمممهى قهممموة تمممذّوقتها ل أجمممل قلبمممي المشمممتان لكمممّل شممميء،

ذي  فمممي لبنمممان. أم بمممالل همممي أم ألربعمممة أوالد، حنمممين الصمممديقة واألخمممت، وبمممالل المممّ

كممموة، ألنّنمممي أحمممّب أن أتفمممنّن فمممي الّرسمممم يسمممارع فمممي تقمممديم أول فنجمممان لمممي ممممن الرّ 

ا  ه عنمممدما يصمممير أبمممً ذي طالمممما حمممّدثني بأنمممّ غير المممّ علمممى وجهمممه، وحممممزة وأيهمممم الصمممّ

ا بممممي وبشممممقيقي الحبيممممب، وأبممممو بممممالل الممممذي  سيسممممّمي أطفالممممه "ربمممما وصممممال " تيمنممممً

عمممنهم. كمممم أعشمممق همممذه العائلمممة اعتبرنمممي ابنتمممه الثانيمممة، فكمممان يتفقمممدني فمممي غيمممابي 

ذي ممممما احتضممممنتني وعّرفتنممممي بحقيقتممممي البسممممطية وطبيعتممممي. الّتممممي لطال بيممممتهم الممممّ

ف مممممن غممممرفتين، م اسممممتأجروه فممممي مخمممميم جنمممموبي ومطممممب  صممممغير يطممممّل علممممى ؤلممممّ

ل أم بممممالل وهممممي تقمممموم بإعممممداد القهمممموة،  الغرفممممة الّتممممي نجلممممس فيهمممما مباشممممرة، فأتأمممممّ
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وكممممذلك ة تبعممممث فممممي نفسممممي الطُمأنينممممة لممممذكريات عممممائلتي الّدافئممممة، رائحتهمممما الذّكيمممم ف

ي الحبيبمممة، وهمممي منهمكمممة فمممي  وقمممت إعمممداد الّطبخمممات الّتمممي كانمممت تشمممبه بوقفتهممما أممممّ

صمممنع مممما لمممذّ وطممماب ممممن الممممأكوالت ألوالدهممما وزوجهممما، كيمممف ال وقمممد كمممان أبمممو 

مس الحارقممممة فممممي البنمممماء، والع مممممار، بممممالل يعمممممل طمممموال النّهممممار تحممممت أشممممعّة الشممممّ

ام  وحمممممل الحديممممد، وصممممّب البمممماطون، ورفممممع الحجممممارة، والّرمممممل ونقلممممه فممممي أيممممّ

تاء فحمممّدث وال حمممرج حيممممث البمممرد والعواصممممف،  ا عمممن الشممممّ يف الحارقمممة، وأمممممّ الصمممّ

ه، والحممممت مالممممم  البممممراءة  كممممما تممممرى بممممين هممممؤالء الّرجممممال طفمممماًل اسمممممر  وجهممممُ

غير المتنا ذي يبهممممر والبشاشمممة علمممى وجهمممه الطفممممولي البمممريء، بجسمممده الصممممّ سمممق المممّ

ذي لمممم يبلممم   
بحركاتمممه المتناسمممقة علمممى خشمممبة المسمممارح فمممي صممميدا، ذاك الّطفمممل المممّ

الرابعمممة عشممممرة مممممن عمممممره، حيممممث شممماءت الظممممروف أن تجعلممممه يعمممممل مممممع والممممده 

أقلم  ه الجممم ، وألنمممه لمممم يسمممتطع كأقرانمممه التمممّ فمممي فمممي ذاك العممممل القاسمممي فقمممط ألنمممّ

ة. نعمممم لقمممد حممماول بمممالل تمتممماز باالهتممممام ب همممذا البلمممد التممميممممدارس ال اللّغمممة اإلنكليزيمممّ

ا كمممماماًل  قنمممماع والديممممه بممممذلك، مممممن أجممممل إكمممممال تعليمممممه بعممممد أنإ مممممراًرا درس عامممممً

م فمممي معهمممٍد لتعلممميم اليمممافعين القمممادمين ممممن  بلمممد اللجممموء منهاجمممه، حيمممث كنمممُت أعلمممّ

ة، وقمممد أقنمممع ممممدير المعهمممد أبممما بمممالل وغيمممره ممممن اآلبممماء بمممأّن كمممل  مممماّدة اللّغمممة العربيمممّ

ا ممممن يرسمممل ابنمممه إلمممى هنممماك سممميكلفه ذلممم  ك أكثمممر ممممن ألمممف دوالر، وأّن هنممماك خوفمممً

كبيمممممًرا علممممميهم ممممممن التّجنيمممممد، أو الحجمممممز، أو حممممماالت الخطمممممف، وغيرهممممما ممممممن 

ا ممممن كثمممرة القمممرارات الزائفمممة،  األممممور، لمممذا شممماء القمممدر أن يبقمممى بمممالل وحيمممًدا متعبمممً

 الّتي لم يكن لها أساس من الّصحة. 

ة إلمممى مممماّدة محببمممة فمممي  ي أنّنمممي اسمممتطعت أن أحمممّول اللغمممة العربيمممّ ممممن حسمممن حظمممّ

بر، فأسمممممع عبممممارات  تي بفممممار  الصممممّ قلمممموبهم، فقممممد كممممان تالميممممذي ينتظممممرون حصممممّ

التّرحيمممممب، واألغممممماني، والعناقمممممات البريئمممممة ممممممن بنممممماتي الحبيبمممممات، وضمممممحكات، 

بيان، لقممممد أحببممممتهم وأحببممممت طفممممولتهم الّتممممي ق هرتهمممما وهمسممممات فممممي صممممّف الصممممّ

ارع وحمممولي الكثيمممر ممممن  الحمممرب ودّمرتهممما يمممد الحقمممد. لقمممد كنمممت أمشمممي فمممي الشمممّ
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ى أصممممل إلممممى منزلممممي، كنممممت أحممممب ذاك  اّلب، يتسممممارعون لحمممممل حقيبتممممي، حتممممّ الطممممّ

غف فمممميهم للحيمممماة، ومممممع أنّنممممي كنممممت أكممممره مهنممممة التّعلمممميم، اسممممتطعت اسممممتخدام  الشممممّ

ا نغنممممي القصمممميدة، ونلّحنهمممما، ونتنمممماق رن الحديثممممة، فكنممممّ ت فممممي قضممممايا تهّمهممممم. الطممممّ

ا نرسمممُم حمممين يريمممدون، ونمممزور بعضمممنا فمممي البيممموت، وأتعمممّرف علمممى عمممائالتهم،  كنمممّ

زاع واالنمممدماج وفهمممم اآلخمممر.  ونقممموم بعممممل ورشمممات عممممل حمممول التمممأقلم، وحمممّل النمممّ

ا \كمممّل ذلمممك جعلنمممي قريبمممة ممممنهم، كمممان زمالئمممي ممممن المعلممممين ات يتسممماءلون دائمممممً

يزعجنممممي  لمممميس هنمممماك ممممما"  فأجيممممب:لممممماذا ال أطممممرد أي طالممممب فممممي حصممممتي؟، 

 فيهم، فلماذا أقوم بطردهم؟".

ا  25فأجمممدهم يتهامسمممون ممممن حمممولي عمممن كيفيمممة ضمممبطي ألكثمممر ممممن  صمممبيًّا أو بنتمممً

وهم بصمممدن، وعلّمممموهم ممممن  ، فأقممماطعهم هامسمممة فمممي آذانهمممم: "أحبمممّ فمممي كمممّل صمممّفٍ

 أجمممل رسمممالتكم التّعليميمممة، ولممميس ممممن أجمممل الممممال". فكمممانوا حينهممما يعتبرونمممي ممممن

ة أنّنمممي أشمممجعهم  عصمممر آخمممر، ويلومممموني علمممى طرقمممي فمممي التّعاممممل معهمممم، بحجمممّ

 على عدم احترام المعلّم بسبب صداقتي لهم.

ة والمختلفمممة عمممن اآلخمممر. ولكمممن بمممالل  لقمممد كمممان لكمممّل واحمممد ممممنهم محبّتمممه الخاصمممّ

حظمممي باالهتممممام األكبمممر، فقمممد كمممان فمممي كمممّل يممموم ينتظمممر ممممروري بجانمممب ورشمممة 

همممما مممممع والممممده، فيختبمممم  خجممممالً مممممن أن أراه بلباسممممه الملطممممّ  البنمممماء الّتممممي يعمممممل ب

ذي مّزقتممممه يممممد اللّجمممموء وحرقممممة االسممممتغالل، فكيممممف للمهنممممدس أو  بغبممممار التّعممممب، الممممّ

رّب العمممممل أن يسممممم  بعمممممل طفممممل لممممم تكتمممممل بنيتممممه الجسممممديّة؟ كممممان يحلممممم بممممأن 

يكمممون فمممي صمممفوف المدرسمممة اإلعداديمممة كبقيمممة األطفمممال المممذين كمممان يمممراقبهم حمممين 

ممممرون ممممن أماممممه، وهمممو يحممممل أكيمممماس الّرممممل إلمممى الّطوابمممق المرتفعمممة، فكيممممف ي

غير، ومممما كممممان مممممن المهنممممدس  ه الصممممّ لمممه أن يحممممّدثني عممممن مسممممماٍر دخمممل إلممممى كفممممّ

يدليّة المجمممماورة لتمممموفير بعممممض المبممممال  مممممن  ذي يعمممممل معممممه إال أخممممذه إلممممى الصممممّ الممممّ

ة أخمممذه إلمممى مشمممفى؟ كيمممف لحديثمممه الّطفمممولّي أن يتحمممّول إلمممى رجمممل كهممم  ٍل عمممن كيفيمممّ

كسمممب المممرزن، لكمممي يكفيمممه فمممي سمممّد احتياجاتمممه، ممممن لبممماس جديمممد ومممما يسمممتطيع بمممه 
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ى إذا حلمممم بشمممراء هممماتف محممممول، لمممم يكمممن  ا ممممن الحلممموى، وحتمممّ أن يشمممتري قطعمممً

 يحلم بشراء خط هاتف ليضعه فيه.

بعمممممد عمممممدة محممممماوالت اسمممممتطعُت إقناعمممممه بمممممأنّني أحمممممّب أن أراه وأسممممملّم عليمممممه إذا 

ر لمممي ممممدير المعهمممد المممذي ممممررت بمممه، فمممي طري قمممي إلمممى عملمممي الجديمممد بعمممد أن دبمممّ

ي فمممي معهمممده المهتمممر ، صممماحب األفكمممار  كنمممُت أعممممل بمممه مكيمممدة لكمممي يمممتخلّص منمممّ

ذي أعطيممممه لهممممؤالء  الباليممممة. لممممم أسممممتطع أن أُطالممممب بممممأجٍر كبيممممر عممممن عملممممي الممممّ

امية. ال أعمممر  ا لتلمممك الّرسمممالة السمممّ ف التاّلميمممذ، وكمممّل ذلمممك كمممان يبعمممث فمممي قلبمممي حبمممًّ

ي وددت أن  ر اسمممممه،إن كنممممت اسممممتطيع ذكمممم  ألنّنممممي ال أقصممممد التّشممممهير أبممممًدا، لكنممممّ

، ووجممممدت ممخمممميالأنقممممل دممممموعي الّتممممي ذرفتهمممما حممممين دخلممممت إلممممى المعهممممد فممممي 

: أبممممو حسممممين وخيممممر الممممدين مجتمعممممين، سمممملّمُت وهممممممت بممممدخول صممممفي، المممممديرين

ه يريمممممد التّحمممممدث معمممممي، حينهممممما سمممممارع أبمممممو حسمممممين أحمممممدهموإذ ب  يخبرنمممممي بأنمممممّ

بالمغممممادرة، ودار حمممموار كبيممممر بيننمممما عممممن اإلجممممازة الّتممممي أخممممذتها لحضممممور ورشممممة 

ي، وكممممان اتّهامممممه لممممي  عمممممل عممممن حقممممون اإلنسممممان بعممممد أن أحضممممرت بممممدياًل عنممممّ

ه لمممدي دليمممل كبيمممر علمممى طلبمممي  بمممأنّني تغيّبمممُت دون علممممه، المضمممحك فمممي األممممر أنمممّ

 لمديري ن.لإلجازة بشكل رسمي من كال ا

غممممادرُت وقتهمممما المعهممممد، مكسممممورة الخمممماطر مممممن هممممول الخبممممر، ولممممم أسممممتطيع منممممع 

ة لطمممردي بعمممد تطممموعي  نفسمممي ممممن البكممماء، فالتّهممممة الّتمممي ألصمممقوها بمممي كانمممت حجمممّ

ذي كنممممت أتقاضمممماه هممممو  معهممممم لممممثالث سممممنوات، وأممممما عممممن ذاك األجممممر الممممبخس الممممّ

ي دوالر فقممممط، ولممممم يكممممن مهممممماً لممممي ألنّنممممي اسممممتطعُت مممممن خممممالل معاشممممرت 200

المصممممنع، نقطممممة الحممممدود لاّلجئممممين أن أنجممممَو بنفسممممي مممممن صممممدمة احتجممممازي علممممى 

 بين البلدين.

حممممين قّررنمممما اللحممممان بوالممممدي ومحمممممد بعممممد  2013كممممان ذلممممك فممممي كممممانون الثمممماني 

وا مممممن القصممممف العممممدوانّي بحيممممث نجمممم  2012مغادرتهممممما بلممممد الحممممرب فممممي أواخممممر 

اد ذاتمممه، أنممماس ممممن كمممّل يعممم  48علمممى مخيمنممما، مشمممهد التّغريبمممة الفلسمممطينية فمممي عمممام 
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تمعممممين، يحملممممون صممممّرة ثيمممماب، أم أضمممماعت ابنهمممما، حشممممود الحممممارات متفممممّرقين ومج

تتوافممممد مممممن كممممل فممممّ  عميممممق، سمممماحة البطيخممممة ممتلئممممة، وجمممموه مكفهممممرة غاضممممبة 

وخائفمممممة، قصمممممف عشممممموائي، إطالقمممممات نمممممار متفرقمممممة، إنمممممذارات بمممممإخالء المخممممميم 

اس المخممممميم بالنممممم  ممممممدخلخمممممالل يمممممومين، افترشمممممت تلمممممك السممممماحة الواقعمممممة فمممممي 

فممممي العاصمممممة أو غيرهمممما، ومممممنهم مممممن المنتظممممرين، مممممنهم مممممن ذهممممب إلممممى قريممممب 

ع بأنّهمممما مجممممرد سمممماعات وسممممنعود، خرجنمممما اليمممموم حمممماملين  ا نتوقممممّ بقممممي، لربممممما كنممممّ

مفممماتي  بيوتنممما فمممي المخممميّم كمممما حممممل جمممدي أبمممو علمممي مفاتيحمممه قبمممل سمممبعين سمممنة 

 اليوم. من طبريا، ولوكان على قيد الحياةً لما خرج منه

انتظرنممما شمممهًرا كممماماًل، واألوضممماع تمممزداد سممموًءا، كنمممت أتسممملل وأختمممي همممزار إلمممى 

ممممداخل اليرمممموك لنمممرى بيتنممما، حيمممث كمممان نقطمممة تمممماس بمممين الجممميت والمعارضمممة، 

اني والعمممودة ممممن  ا علمممى الطمممرف األول سمممارع إلنمممذارنا ممممن خطمممر الثمممّ فمممإذا مممما كنمممّ

اد سمممموًءا عنممممدما أقمممماموا حيممممث كنمممما، وكممممذلك العكممممس، غيممممر أّن األمممممور بممممدأت تممممزد

حممماجزاً عنمممد ممممدخل المخممميم، فكمممان يقمممف هنممماك جنمممود يطلبمممون بمممازدراء الوقممموف 

ة التّفتممميت ، فكمممل ممممن  ن يريمممد المممّدخول بصمممفّين للّرجمممال والنّسممماء، وتبمممدأ عمليمممّ مممممّ

يحممممل ربطمممة خبمممز أو أكثمممر ممممن طعمممام يكفيمممه ليممموم واحمممد، يُهمممان ويُضمممرب ويؤخمممذ 

اهم بممممأنّهم يعط لت الختيممممارة العسممممكري الخصمممممونممممه للجهممممة منممممه، متهمممممين إيممممّ . توسممممّ

إلدخالهمممما أكثممممر مممممن ربطممممة خبممممز، فممممما كممممان منممممه إاّل أن ضممممربها بكعممممب بارودتممممه 

ُت الّتمممممي كمممممان يحملهممممما، وإذا انمممممتفضَ   أي  شممممماّبٍ بتكمممممون راحمممممت عليمممممه. اقتربممممم 

ا حمممممل ربطممممة الخبممممز  ة ورفعناهمممما عممممن األرض، فطلبممممت  منممممّ وشممممقيقتي مممممن الحجممممّ

 هذه المّرة لم نكن ننوي الدخول إلى المخيّم.علًما أنّنا في 

عيممممون ثاقبممممة فممممي كممممل مكممممان، رجممممل مغطممممى رأسممممه بقمممممات أسممممود مثقمممموب عنممممد 

 ، العينمممي ن فقمممط. فمممي كمممّل عشمممر دقمممائق يشمممير إلمممى أحمممد مممما، فيمممنقّض عليمممه عسمممكريا

ه مخبمممممر أي  ويجمممممّره إلمممممى سممممميّارة مركونمممممة علمممممى الجانمممممب، علمممممى األغلمممممب أنمممممّ

، يتهمممامس النممماس ممممن حولنممما: "همممالحقير هممماد أكيمممد ممممن )عممموايني  بالّلهجمممة الشمممعبية
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والد المخمممميم، بممممس بقولمممموا أنممممه مجبممممور يممممدل علممممى أي حممممدا، سمممممعت إنممممه ابممممن أم 

محممممد موقفينمممه معممماهن أول مبمممارح وقايلينلمممه إذا مممما بتمممدلنا ممممين حاممممل سمممالح رح 

نقتلمممك، إيمممه هللا بعمممين، ماعمممد عرفنممما ممممين بمممدنا نصمممدن" . توقّفمممت  الهمسممماُت حمممين 

 أحد الجنود بالناس: " وقفوا بالدور".صر  

ا، ولمممم يعمممد يُسمممم  ألي أحمممد بالمممدخول  وهكمممذا بقمممي الحمممال علمممى ممممدار شمممهر تقريبمممً

أو الخمممروج ممممن المخممميّم، وحوصمممر ممممن كمممّل األطمممراف. فمممي المممداخل تقبمممع الجهمممة 

معارضممممة، التممممي بممممدأت تأخممممذ تسمممممياٍت مختلفممممة ومتنوعممممة، فبعضممممهم مممممن اتّخممممذَ ال

ق شمممممريعته باغتصممممماب النّسممممماء، وقطمممممع المممممّرؤوس، ممممممن اإلسمممممالم ذريعمممممة، ليط بمممممّ

ا نسمممممعها فممممي األحاديممممث التممممي  وتخميممممر البنممممات، وغيرهمممما مممممن األمممممور الّتممممي كنممممّ

ذين بقمممموا فممممي المخمممميم، والقصممممف يشممممتد مممممن جهممممة  كانممممت تأتينمممما مممممن األهممممالي الممممّ

أخمممرى، وممممت رايحمممة غيمممر علمممى أهالينممما يلمممي مممما رضممميوا يتركممموا بيممموتهم، يلمممي 

ومممما لقممموا لقممممة ياكلوهممما خمممالل سمممبع سمممنين، يلمممي اتهمهمممن  صممممدوا، ويلمممي جممماعوا،

كمممل العمممالم أنمممه انضمممموا للمعارضمممة ويلمممي صمممار اسممممها )داعمممت ، شمممو بمممدو يحكمممي 

الواحمممد ليحكمممي، وجمممع علمممى تجويمممع، علممممى فمممران وتشمممتيت للعيلمممة الوحمممدة، علممممى 

النممماس يلمممي فكمممرت أنمممه طمممالعين كمممم يممموم وراجعمممين. ممممين كمممان مفكمممر أنمممه اليرمممموك 

يمممام ينهمممد وينحمممرن وينمممزل عليمممه براميمممل، ابمممن عمتمممي ممممات بشمممظية، بيممموم ممممن األ

 وغيره من أقربائي المصاب والمهاجر والمحاصر.

الم للجميممممع  ا نريممممد السممممّ ا نحمممماول البقمممماء علممممى الحيمممماد، كنممممّ نحممممن الفلسممممطينيون كنممممّ

فمممنحن ضممميوف فمممي همممذا البلمممد، وعلمممى المممرغم ممممن تمممدّخل بعضمممنا فهمممذا ال يعنمممي أنّنممما 

ّل شممممباب حارتنمممما يسممممهرون للحراسممممة، لمنممممع المتظمممماهرين راضممممون. كممممان وقتهمممما كمممم 

 ن دخولها، ففي كّل منطقة طولب فيها بالحريّة، انقلبت إلى جحيم.م

اسممممتقبلنا الكثيممممر مممممن النممممازحين، مممممن األريمممماف، والمحافظممممات المجمممماورة، فسممممكنوا 

فممممي مدارسممممنا )األنممممروا  وكممممان شممممعار شممممبابنا )ال دراسممممة ألوالدنمممما، وهنمممماك أنمممماس 

إلممممى أيممممن سمممميرحلون إن أخرجنمممماهم مممممن المممممدارس  ولأسممممف حممممين  ال يعرفممممون
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قصمممف مخيمنمممما، اتّجممممه النمممماس إلممممى أقمممرب منطقممممة عليممممه )الزاهممممرة ، وطلممممب أحممممد 

الفلسممممطينيين مممممن مممممديرة مدرسممممة لتالميممممذ سمممموريين أن يجلسمممموا فيهمممما لبينممممما يهممممدأ 

دمُت وقتهمممما، ولكممممن أحممممد الجيممممران نممممزل  الوضممممع، فرفضممممت مممممديرة المدرسممممة، صممممُ

 ليقف معنا ويشتم تلك المديرة قائاًل:  من بيته،

وم عليممممك، لقممممد فتحمممموا لنمممما مدارسممممهم وعّطلمممموا أوالدهممممم، وهممممأ إنممممت   "ياعيممممب الشممممّ

 عم تسكريها بوجههم، ادفشوا الباب معي ياجماعة".  

ا عنهممممما. ال أدري مممممماذا حصمممممل  وفعمممممالً دخمممممل الفلسمممممطينيون إلمممممى المدرسمممممة رغممممممً

بعمممدها، ألنّنممما رحلنممما إلمممى بلمممد آخمممر بعمممد مممموت مخيمنممما. لمممم نكمممن نعمممرف أحمممداً، 

خمممموف وخنممممق ووقممممت طويممممل نمضمممميه متممممأّملين البحممممر مممممن شممممرفة المنممممزل الممممذي 

ون لممممذاك البلممممد يخنقنمممما،  رحبيل. مضممممت عشممممرة أيممممام والشممممّ اسممممتأجرناه فممممي الشممممّ

اتفقمممُت وأختمممي همممزار فمممي إحمممدى الليمممالي علمممى العمممودة إليهممما غيمممر ممممدركين خطمممورة 

ا علمممى هكمممذا  مممما قررنممماه، وطلبنممما ممممن والمممدي اإلذن، المممذي بمممدوره لمممم يوافمممق كليمممًّ

أمممممر، عممممدنا إليهمممما حمممماملين أشممممواقنا ودموعنمممما فرحمممماً، فعلممممى الممممرغم مممممن حربهمممما 

القاتلممممة، خاصممممة  ممممع تلممممك العنصمممرية مممممن هنمممماودمارهممما غيممممر أنّهممما تبقممممى أجممممل 

حينمممما ينادودننممما بغيمممر جنسممميتنا، )يممماعمي إحنممما فلسمممطينية افهمممموا، ممممت ممممن حمممق 

بط ،  أي حممممدا ينفممممي عنممممي جنسمممميتي األصمممملية ، وهكممممذا قضممممينا عشممممرة أيممممام بالضممممّ

كانمممت كفيلممممة بشممممحنة أمممممل صممممغيرة للعممممودة إلممممى المنفممممى، وكانممممت باطلممممة ومحّولممممة 

 هالنزلة.

اسممممتقبلنا مممممن دون اسممممتخدام وثيقممممة سممممفر،  لممممذيا لوحيممممدن لبنممممان البلممممد العربممممي اكمممما

مممممن  فقممممد سممممّهل التّعامممممل معنمممما فممممي بدايممممة األمممممر، لكممممن حممممين توافممممد الكثيممممرون

ي، فقممممد  ا عنممممّ جنسمممميات مختلفممممة، بممممدأت اإلجممممراءات الّتممممي تعيممممق تواجممممدنا فيممممه. أمممممّ

اسممممتطعت أن أسممممّوي وضممممعي بعممممد سممممنتين مممممن دخممممولي خلسممممة ، اسممممتغرب ضممممابط 

 األمن لجرأتي قائاًل: 

 .خايفة أنك جاية تهريب؟مانك  -
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 أكيد مت خايفة، ألنو أنتو فتحتوا باب التسوية. -

 نحن وال هن مين بخوف -

 أكيد هن. -

ا أحمممد العناصمممر، ليسممماعدني فمممي اإلجمممراءات، ناصمممًحا بمممأن  ابط مناديمممً يضمممحك الضمممّ

ة جريئمممة مهمممما حصمممل معمممي، بعمممد أن قصصمممُت عليمممه مممما حصمممل معمممي  أبقمممى قويمممّ

 بالتّفصيل. 

 ا زيارتنممم كمممّل مممما فمممي األممممر أن هنممماك فتممماة تطمممابق اسممممها ممممع اسممممي حمممين انتهمممت  

ة الّتمممي وصممم  ، البلمممدين عمممن بعضمممهماتفصمممل لنا إلمممى جديمممدة يمممابوس، النّقطمممة الحدوديمممّ

وقفنممما فمممي طمممابور لممميس بكبيمممر، أخمممذ وثيقمممة سمممفر همممزار وختممممه بالمغمممادرة، لكمممن 

حمممين اسمممتلم وثيقتمممي نظمممر إلمممّي وإلمممى حاسممموبه، وعممماود النّظمممر إلمممّي عمممّدة ممممرات، 

ي موظممممف األمممممن عممممدم المغممممادرة  ا ممممما، طلممممب منممممّ أحسسممممت وقتهمممما أّن هنمممماك خطبممممً

ريبمممممي، وأعطيمممممُت هممممماتفي المحممممممول واالنتظمممممار، وقتهممممما سمممممارعُت لالتصمممممال بق

عنادهممما بالبقممماء بقربمممي لخوفهممما  بلمممد مجممماور بعمممدألختمممي، وأمرتهممما بالمغمممادرة إلمممى 

ا.  ي بممممابنتين معممممً ي أاّل يصمممميبها مكممممروه، وأاّل تُفجممممع أمممممّ علممممّي، كممممان أكبممممر همممممّ

اصممممطحبني رجممممل أمممممن إلممممى خلممممف الّزجمممماج، وهممممو مكممممان يمممممأه عناصممممر األمممممن 

وبعمممض الموقمممموفين. لممممم أعممممد أسممممتطيع التّركيمممز بعممممد أن سممممألت ذاك البشممممع الضممممخم 

 المالم : 

 ني ؟""بدي أعرف ليه محتجزي -

 "إنتي بالذّات تهمتك إعدام". ساخًرا. -

لممممم أعممممد أسممممتطيع اسممممتيعاب أّي شمممميء، شمممماهدت شممممابًّا فممممي العشممممرينات، يضممممربه 

ة جامعممممة، ب اه بالمتمممماجرة بالمخممممدرات فممممي الجامعممممة، تممممرى أيممممّ ا إيممممّ ه متّهمممممً ظهمممر كفممممّ

ا  ومممما اسممممم ذاك الشممماب؟، وهممممل سمممتعرف والدتممممه أنهمممم احتجممممزوه؟، وهمممل هممممو حقممممًّ

ات؟ أخممممذوا كممممّل أوراقممممه وأغراضممممه مممممن جيبممممه، ووضممممعوها فممممي يتمممماجر بالمخممممدر 

ي أخبمممر أهلمممه بمممأنّي التقيتمممه هنممما كمممي  ظمممرف بنمممّيٍ.، هنممما حاولمممت اسمممتران النّظمممر لعلمممّ

NJZein
Highlight

NJZein
Highlight

NJZein
Highlight



32 
 

ا، لكممممن بعممممد أن جمممماء رّد ذاك  بإعممممدامي،  لممممييبحثمممموا عنممممه إذا خرجممممُت سممممالمة طبعممممً

 وقعمممُت علمممى أريكمممة خلفمممي محشمممّوة بإسمممفن  مهتمممر  ممممن كثمممرة الموقممموفين ربّمممما،

ة تراودنمممي بمممأّن  ي ودعممماء أبمممي، وأفكممماًرا غبيمممّ فكمممّل مممما كنمممت أراه وقتهممما دمممموع أممممّ

غيرتين.  ة بيمممممدّي الصمممممّ دوري سممممميقترب وسيضمممممربني، وسيضمممممع أصمممممفاًدا حديديمممممّ

ه صممممرا  هممممزار  أختممممي  انقطممممع الكممممابوس بصمممموت أنثممممى خممممارج هممممذا المكممممان، إنممممّ

دخلممممت   الّتممممي أعممممادت لممممي الممممّروح بأنّهمممما لممممم ترحممممل وتتركنممممي وحيممممدة، المناضمممملة

 برغم أنوفهم جميعًا لتراني.

 "كيف بتفوتي لهون؟" -

"مممما خصممممك أنمممَت بممممدي أعمممرف ليممممه حممماجزين أختممممي؟"، وطلبمممت منممممه أن  -

 يتحّدث على هاتفها مع قريبنا الصحفّي.

"أنممما مممما بحكمممي ممممع حمممدى بصمممفة غيمممر رسممممية، علمممى كمممّل حمممال نمممص  -

 ساعة منطلعلكن إياها".

ًدا ضمممخًما سمممميًكا، وسمممألني عمممن أممممور  أكملممموا تحقممميقهم معمممي، فمممت  عسمممكريا مجلمممّ

لسممممت فقيهممممة فيهمممما، عممممن أسممممماء عممممماتي، وخمممماالتي وأزواجهممممن، وممممماذا يعملممممون، 

َم علممممّي أن أحفممممظ كممممّل هممممذه المعلومممممات؟ أجبتممممه  أيممممن يسممممكنون، أرقممممام هممممواتفهم. لمممم 

بقممممدر ممممما أعممممرف، مصممممطحبة أجمممموبتي بشممممحوب وجهممممي، وطرقممممات قلبممممي الّتممممي ال 

ف عمممن الهمممذيان، فممممّرة تخمممبط جممم  دران رئتمممّي، وممممرة تلتمممزم مكانهممما المعتممماد. تتوقمممّ

ذي تغاضمممى عمممن بعمممض  ق المممّ لمممم أعمممد أذكمممر كمممّل التّفاصممميل، ولكمممن أذكمممر ذاك المحقمممّ

 :الرجلاإلجابات، قائاًل لذاك 

 " سيدي موهي البنت يلي عم ندور عليها".   

خمة:  قممماطع كالممممه نممممداءات بعمممض رجممممال األممممن المممممارين ممممن تلممممك الغرفمممة الضممممّ

 لقطتوها لربا، وهللا صار عنا بنات تكليف"."وأخيراً 

ي عرفممممُت أنّهممممم كممممانوا يحمممماولون بممممّث  ال أعممممرف معنممممى هممممذا المصممممطل ، ولكنممممّ

 ّرة أخرى بعد حديثه مع أختي:  م الخوف والرعب في قلبي. ناداني وقتها
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 .ضربناكي شي؟ قربنا عليكي شي؟ -

 ال. -

ا حمممابين نخمممدمك، ونممموفر علي - كمممي لكمممن لممميت خايفمممة؟ علمممى كمممّل حمممال كنمممّ

أجممممرة الطريممممق وناخممممدك علممممى الفممممرع، بممممس يبممممدو أنممممك حابممممة تروحممممي 

 لحالك".

مكتمممموب عليهمممما رقممممم وتمممماري  وتحتهمممما أعطمممموني قصاصممممة ورقممممة غيممممر رسمممممية 

 اسي بريف العاصمة". فرع األمن الّسي"

. بقيمممُت ثالثمممة لبنمممان ممممن حيمممث أتيمممت بعمممد أن غمممادرت  همممزار إلمممىأدراجمممي  عمممدت

أشممممهر حبيسممممة منممممزل ابممممن عمممممي عممممماد، ومنممممزل خممممالتي أم عممممالء الّتممممي أحسممممنت 

ذي  -عممممدنان رحمممممه هللا-معمممماملتي، فكانممممت وخمممماالتي أحممممنّهم علممممي، وجممممدي أبممممو  الممممّ

ذين التقيممممتهم قبممممل قممممراري بممممالخروج مممممن  اس الممممّ بشممممكل غيممممر البلممممد كممممان آخممممر النممممّ

ل ضمممممغنظممممم  ط خروجمممممي بهمممممذا امي، وإلمممممى اآلن لمممممم أدرك كيمممممف اسمممممتطعُت تحممممممّ

فر كانمممت  كل، فممممّدة السمممّ وريسممماعة أو أكثمممر، لكثمممرة حمممواجز الجممميت  12الشمممّ  السمممّ

ذي سمممملكته كممممان يمممممّر مممممن مكممممان احتجممممازي ذاتممممه، وفممممي  ومزاجيّتممممه، فممممالّطريق الممممّ

كممممّل نقطممممة تفتمممميت ينممممزل شممممبّاك سمممميارة األجممممرة، فينظممممر إلممممي بممممتمعّن، فيخممممرج 

ائق، ويتحمممّدث إليمممه، ويضمممع لمممه شممميئًا مممما بيمممد ه، فيبتسمممم ونمضمممي فمممي طريقنممما. السمممّ

آالف األوهممممام تممممدور فممممي ذهنممممي، ربّممممما سمممميراني ذاك البشممممع أو ربّممممما سمممميحتجزني، 

َم  ي إذ كنمممت سمممببًا فمممي حزنهممما. تمممرى لممم  لكمممن همممذه الممممّرة وحيمممدة، كيمممف سمممأقابل أممممّ

ا، ولمممماذا ال  ن أراد بمممي شمممرًّ كانمممت تلمممك الفتممماة تحممممل اسمممم والمممدّي؟ أم أّن هنممماك ممممَ

ا لأممممن إذا لمممم أكمممن يعرفمممون أنّنمممي لمممم  َم علمممّي أن أراجمممع فرعمممً أكمممن مجرممممة؟ ولممم 

مذنبممممة؟ وآالف القصممممص والّروايممممات عممممن رجممممال وأطفممممال وشمممميو  فقممممدوا، وعممممن 

ى اآلن ممممما معنممممى تلممممك  سمممميدات وصممممبايا اغتصممممبَن فممممي مقممممّراتهم، لممممم أعممممرف حتممممّ

 الورقة، وال أريد أن أعرف، بعد أن سمعت صوت السائق يقول: 

 لسالمة ".وصلتي با، "الحمد هلل
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لمممم أسمممتوعب مممما قالمممه، التفمممّت حمممولي، فعممماًل أنممما فمممي لبنمممان لقمممد وصممملت. لمممم تسمممعني 

ون لحضمممممن العائلمممممة، وددت وقتهممممما الوصمممممول  الفرحمممممة الممزوجمممممة بممممماأللم والشمممممّ

سممممممريعًا إلممممممى حيممممممث عممممممائلتي، فممممممأخبرُت أختممممممي الّتممممممي كانممممممت علممممممى علممممممٍم 

مس، وتوقّفممممت سمممميّارة األجممممرة فممممي العاصمممممة تحممممت  جسممممر بمجيئي.غربممممت الشممممّ

الكممموال. أعطيمممُت السمممائق أجمممره البممماهظ ممممن دون أن  أناقشمممه، وصمممعدُت إلمممى بممماٍص 

كبيممممٍر متجهمممماً إلممممى الجنمممموب مباشممممرة، حممممين وصمممملت إلممممى سمممماحة النّجمممممة آخممممر 

 موقف للباص وجدت الكثيرين من الّسائقين يسألونني عن اسمي:  

 "هل أنت ربا؟"، "نعم"، باستغراب.  

ًدا " هللا أكبمممممر، هللا أكبممممر". التفممممُت وإذ برجمممممل وقتهمممما سمممممعت صممممموتًا أعرفممممه  جيممممّ

يب رأسممممه ولحيتممممه، ودموعممممه تنهممممال علممممى وجنتيممممه، باسممممًطاً يديممممه إلممممى  ى الشممممّ غطممممّ

ذي مممممأ  ماء، "همممماهي ابنتممممي، الحمممممد هلل"، نعممممم، كممممان ذاك أبممممي الحنممممون، الممممّ السممممّ

روف عليممممه،  ذي قسممممت  الظممممّ ا بقممممدومي. ذاك هممممو أبممممي الممممّ المكممممان دموعممممه فرحممممً

كمممّل مممما بنممماه ألجلنممما بلمممم  البصمممر، بقمممذائف حقيمممرة حقمممودة ظالممممة،  وأخمممذت منمممه

ه بشممممّدة، واقتربممممُت لتقبيممممل ه أمسممممك وجهممممي  قصممممفت  مخيمنمممما. عانقتممممُ ه، لكنممممّ يديمممم 

ه، ورسممممم قبلممممة علممممى جبينممممي الممتلمممم . اصممممطحبنا صممممديُق والممممدي  غير براحتيمممم  الصممممّ

ن أعمممر  رحبيل، حيمممث وجمممدُت عشمممرات النّسممماء مممممّ فهّن إلمممى مكمممان إقامتنممما فمممي الشمممّ

ي األبممممميض السمممممموح يقبلنمممممي وتمسممممم  دمعتمممممي باكيمممممة  وال أعمممممرفهّن، ووجمممممه أممممممّ

بعمممودة طفلتهممما الّتمممي مهمممما كبمممرت سمممتبقى تحتممماج إلمممى ممممن يضمممّمها لمممياًل،  مزغمممردة

 ويقبّلها في كّل صباح.

مضممممت أشممممهر، وصممممورة ضممممابط األمممممن البشممممع تصممممحبني عنممممد نممممومي ككممممابوٍس، 

 فأصحو على صوتها الحنون: 

 ، إنتي معنا". هنانتي "أّمي حبيبتي، إ

ة كلّمممما رأيممممت أّي  فيطممممئّن قلبمممي، وسمممرعان ممممما تتحمممّول إلمممى حممماالت إغممممماء يوميمممّ

ا إاّل وقمممممُت  أحممممٍد يحمممممل سممممالًحا، فقممممد عشممممُت معانمممماة بشممممعة، ولممممم أتممممرك طبيبممممً
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ه يجممممب أن أسمممماعَد نفسممممي للخممممروج مممممن تلممممك  بزيارتممممه، وكلّهممممم أجمعمممموا علممممى أنممممّ

 الصدمة.

الية لعائلتي الّصغيرة التي البّد ألن يكممون لهممم ذكممر فممي كممل سمماعة  بدأت سلسلة الوداعات المتت

ا اسممتعملت هممذه الجديممدةتمر في حياتي  ، صممورهم امممتأت بهمما جممدران متحفممي الحبيممب. طبعممً

، فاليوم أستطيع أن أرمي مالبسي في كممّل أرجمماء اتي القديمةالتّسمية، ألنّها اختلفت كليًّا عن حي

أوانممي المطممب  بعممد اسممتعمالها، أو أسممتأذن للخممروج فممي أّي وقممت منزلي، وأستطيع أاّل أنّظف 

ورة هنمما، كممان  أريده. في الحقيقة نسيت الحياةَ الطبيعية ضمن العائلممة، فحممين بممدأت مالممم  الثممّ

ا لدرجممة أنّنممي حممين أرى أي خبممر عممن فيهمما علممى شاشممة التّلفمماز،  صمميدا مكان االعتصاُم قريبممً

 ة الخبممممممر مممممممن دون أي خمممممموف.أسممممممتطيع التّأكممممممد بنفسممممممي فمممممموًرا مممممممن صممممممحّ 

الّذين يطالبون بإسقاط النّظام الّطائفي الفاسممد. األعممالم  هنا كّل شيء يختلف، آالف المتظاهرين

ورة حّركممت  اللّبنانية تخفق شامخة في الهواء تصر  عاليا " كلّنا للوطن، كلّنا للعلممم ". هممذه الثممّ

نممزف فممي ثورتممه حيممث كانممت تُقتلممع مممن  آخممر  آالف المشمماعر واألحاسمميس، والممذّكريات لبلممدٍ 

كّل شيء في الثّورة هذه كان جمياًل، فلم أكن أستطيع منع نفسي من التّجممول فممي كممّل صميمها. 

م مصفوفة بخّطٍ أفقّيٍ، تعرف صمماحب كممّل خيمممة مممن العبممارات المكتوبممة الخي، ساحةالليلة في 

خن في الحاالت الّطارئة، وخيمممة على أبوابها، فخيمة المحاميين حرصوا على وضع الرقم الّسا

أخرى لصق عليها آية قرءانية، وحديث شريف عن الّظلم والتّحممرر مممن الظممالمين، توقّعممت أن 

فقد كان أصممحاب تلممك الخيمممة طيّبممي المالممم ، وفممي خيمممة مجمماورة  تكون إلحدى الجماعات،

وفممي الوسممط أطفال يرسمون ويلّطخون ثيابهم باأللوان، وعلى وجمموههم تعمميت شممجرة األرز، 

مئات المتظمماهرين يممرددون الُهتافممات والعبممارات الّرافضممة للّظلممم ، وفممي المسمماء تتحممّول إلممى 

ورة، وبعممض النّصممائ   حلقممات مممن المعتصمممين يتحممّدثون ويتناقشممون حممول اسممتمراريّة الثممّ

 والتّعليمات من كبار الّسّن الّذين عاصروا حروبًا قديمة في لبنان.

لفتتنمممي عبمممارة " اكتمممب وجعمممك، وسمممّمع صممموتك" وقفمممت طممموياًل أمامهممما، وأدركمممت 

اس الحظممموا طمممول وقممموفي، فهمممل فعممماًل أسمممتطيع كتابمممة وجعمممي؟، بحثمممت عمممن  أّن النمممّ

ا علممممى  مكمممماٍن ألجلممممس فيممممه وسممممط الّزحممممام مممممع دفتممممري الكئيممممب، جلسممممت جانبممممً
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اس، وقممممرأت كممممّل العبممممارات ، رصمممميٍف ممتلمممم  بالبشممممر بعممممد أن تأّملممممت كممممّل النممممّ

ور للممممذّكرى فقممممط، وسمممملّمُت علممممى أصممممدقائي مممممن  مختلممممف والتقطممممت بعممممض الصممممّ

، وبممممّررت لهممممم سممممبب وقمممموفي علممممى الحيمممماد، لكممممنّهم رفضمممموا مبرراتممممي الجنسمممميات

ه لممممن يحصممممل شمممميء لممممي ولفرقتنمممما الحبيبممممة  بطمممممأنتي إذا شمممماركنا فممممي ثممممورتهم أنممممّ

قصممممة )الجممم  ، لكممممن مممممن سممميعرف نوايانمممما البريئممممة بأننمممما فقمممط نريممممد أن نهممممديهم ر 

لميّة، أو أغنيمممة يؤلّفهممما مالمممك، أو قصممميدة شمممعر يلقيهممما  ورة السمممّ ممممن تراثنممما لتلمممك الثمممّ

 .د إشعال الفتنة في بلد ليس بلدنامن سيصّدن بأنّنا ال نريولكن طالل، 

كممممان باعممممة القهمممموة كثيممممرون، لكممممن لكممممّل واحممممٍد مممممنهم زبائنممممه، وعنممممد أطممممراف 

ذين ارع سمممميّارات للجمممميت اللّبنمممماني واألمممممن الممممّ بانممممت علمممميهم مالممممم  التّعممممب  الشممممّ

ي رغبمممة اآلخمممرين بأخمممذ صمممور معمممه، وممممنهم ممممن  واألنمممس، فممممنهم ممممن كمممان يلبمممّ

ن، وممممنهم ممممن كمممان يشمممتري مممما يريمممد أن يأكلمممه، كمممما كمممان يتجمممّول بمممين المعتصممممي

كانمممت سممميّارات إسمممعاف، وشمممبّان، وشمممابّات فمممي العقمممد الثممماني ممممن العممممر، يقفمممون 

ل كمممّل مممما  ب. كنمممت أتأممممّ ورة، رأيمممت فتممماة فمممي حالمممة تأهمممّ حمممولي. غريبمممةا تلمممك الثمممّ

ا،  ى لمممو كمممان تافهمممً تحممماول جمممذب انتبممماه شممماب فتتمايمممل أماممممه وتضمممحك لكالممممه حتمممّ

وشمممبّان مراهقمممون يحوممممون حمممول فتيمممات يرتمممدين ممممن اللّبممماس مممما شمممّف، وأخمممرى 

ة مازالممممت  تجممممّر كلبهمممما األبمممميض اللّطيممممف، وددت لممممو أحملممممه، لكممممّن تربيتنمممما الّدينيممممّ

أنّني ال أسمممتطيع لمسمممه ألممممور كثيممممرة، تجممماوزت األممممر حممممين تمممؤثّر بمممي، وذلمممك بمممم 

ي لممممم  أتمممى صمممديق بمممالل بكلمممٍب أسمممود، وألّول مممممّرة أضمممع يمممدي علمممى كلمممب، لكنمممّ

 أغسممممممممممل يممممممممممدّي بممممممممممالتّراب سممممممممممبع مممممممممممّرات بحسممممممممممب معتقممممممممممداتي. 

سممممممميّدة عجممممممموز، وأّم، وزوج، وأطفمممممممال وضمممممممعوا كمممممممراٍس خشمممممممبيّةً تسمممممممتطيع 

اً للنّرجيلممممة، وأح ضممممروا بعممممض األطعمممممة والمشممممروبات، تسممممكيرها، وأشممممعلوا فحمممممً

ى تسممممميات عربممممات الباعممممة  ه كممممان هنمممماك بممممائعا للّحممممم المشمممموّي، وحتممممّ ى أنممممّ حتممممّ

ورة،  ورة، مممممماء بمممممارد للثمممممّ ورة. )صممممماج الثمممممّ المتجمممممّولين، كانمممممت بأسمممممماء الثمممممّ

ا ممممماذا  ورة ، وخيممممة لفتمممت انتبممماهي كتممممب عليهممما، )لمممو كنمممت رئيسمممً مشمممروبات الثمممّ
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ني الممممماء البالسممممتيكيّة، واألغممممرب مممممن تفعممممل؟  وعممممرت ضممممخم مصممممنوع مممممن قنمممما

ورة ذاتهمممما، اختفممممى منهمممما جميممممع المتسممممّولين إذ  ذلممممك أّن دوار إيليمممما أّي سمممماحة الثممممّ

 .تكانت تعّ  بهم عادة، ربّما ألّن زبائنهم من سائقي الّسيّارا

ر كممممّل  وثممممورتي معهممممم، أوّد لممممو أنّنممممي أسممممتطيع  بيضمممم غلطالممممما وددت لممممو أفجممممّ

مشممماركة كمممّل أعضممماء فرقتممممي معهمممم، ألقمممول لهمممم إنّنمممما ممممع كمممّل مظلممموم، لكممممن ال 

ى أن أحلممممم بممممذلك، ألنّنممممي الجئممممة، وألنّنممممي سمممممعت همسمممماٍت تنممممذرني  أسممممتطيع حتممممّ

مت، والمراقبممممة فقممممط، لكممممّن دقممممات قلبممممي كانممممت  بعممممدم المشمممماركة. التزمممممُت الصممممّ

وهمممل أسمممتطيع أن  شممميد مممموطني ممممن همممؤالء الثمممائرين.تطمممرن حينمممما كانمممت تسممممع ن

ا لممممي؟  ا وطنممممً كممممان علينمممما الحيمممماد ألنّنمممما فلسممممطينيّون  فممممي سممممورياأرى لبنممممان يومممممً

ا، ولكممممن لممممماذا وإلممممى متممممى؟ سممممبع سممممنواٍت،  مت أيضممممً واليمممموم ربممممما علينمممما الصممممّ

ا جديمممًدا لمممي؟ فأنممما أعتبمممر همممذه المدينمممة  أليسمممت كفيلمممة بمممأن أعتبمممر همممذا البلمممد وطنمممً

ذي أشممممتاقه، ولبحممممره، المكممممان وزواريبمممممه القديمممممة، وسمممموقه، وسممممماحة  الممممّداف  المممممّ

ه. ا أحبمممممّ ذي أحبّنمممممي أو رفضمممممني، أيضمممممً ى شمممممعبه المممممّ  القمممممدس، والكمممممورنيت، وحتمممممّ

ز  ذي ربّمممما وجمممد أصمممدقاء يناسمممبون طولمممه، لمممم أعمممد أعمممرف بمممَم أركمممّ رأيمممت وليمممًدا المممّ

ي لسمممت قلقمممة أبمممًدا ر، فمممأّمي لمممم تكلّمنمممي منمممذ يمممومين، لكنمممّ ى محادثممماتي أو أفكمممّ ، وحتمممّ

ممممع إخممموتي صمممارت معمممدودة فمممي األسمممبوع، ربّمممما ألنّنمممي قطعمممت شمممبكة اإلنترنمممت 

ممممممن منزلمممممي، ألسمممممبٍاب كثيمممممرة، وصمممممرت أخشمممممى علمممممى نفسمممممي ممممممن االكتئممممماب 

ى إنّنممممي خشمممميُت علممممى نفسممممي مممممن الممممذّبول، فممممأين ربمممما الّتممممي مممممأت  والحمممزن، حتممممّ

المختلفممممة جممممدران بيتهمممما بممممأربعين شممممهادة حصمممملت عليهمممما مممممن ورشممممات العمممممل 

والمتنّوعممممة، فقممممد تعّرفممممت خاللهمممما علممممى كممممّل المخيّمممممات الفلسممممطينيّة، وصممممادقت 

ا كثيمممرين، فمممما ممممن ورشمممة عممممل أسممممع بهممما إاّل وكنمممت أّول  ى أناسمممً الحاضمممرين حتمممّ

إن كممممان موضمممموعها ال يهّمنممممي، لكممممّن شممممغفي لمعرفممممة كممممّل شمممميء كممممان يجبرنممممي 

 على تحّمل كّل الموضوعات المطروحة.  
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ة همممذا البلمممد كمممان ة مهنيمممّ ضمممخمة وشمممبكة عالقمممات  بالنّسمممبة لمممي، تكممموين سممميرة ذاتيمممّ

 ال يُستهان بها، وثقة ومحبّة من كّل الّذين تعّرفت عليهم.

الة جماعمممة معمممه،  يممماهلل كمممم أشمممتان لصممموت والمممدي حمممين كمممان ينادينممما كلّنممما إلمممى الصمممّ

فنتمممذّمر ونغضمممب، ولكمممن بغيمممر إرادتنممما تعّودنممما أن نصممملي، وحمممين كبمممرت صمممارت  

ال ة راحممممة وطُمأنينممممة، صممممارت روحممممي هادئممممة صممممافية مممممن كممممل شمممموائب الصممممّ

الحيممماة، ال يعّكرهمممما أذى، وال تثيرهممما ملممممذّات الممممّدنيا. كمممم أحممممن  إلمممى سممممجود ينسمممميني 

ماء، إلمممى  ألمممم الغربمممة، وألمممم الفمممران، كمممم أحمممن إلمممى آيممماٍت يأخمممذنني إلمممى أعمممالي السمممّ

ه. كممممم أشممممتان إلممممى رسممممول كنممممت أراه فممممي منمممم  امي يمسمممم  رب كممممريم يحبّنممممي وأحبممممّ

 علممممممممممى رأسممممممممممي، ورؤى صممممممممممادقة تصممممممممممب  حقيقممممممممممة فممممممممممي دنيمممممممممماي.

اس مممممن حممممولي يضممممحكون ويتسممممامرون  آه علممممى سمممماعاٍت تمضممممي وأنمممما أرى النممممّ

ويغضممممبون لثممممورتهم، مممممنهم مممممن فممممرت األرض بسمممماًطا لينمممماَم عليممممه، ومممممنهم مممممن 

يّارات، ومممممنهم مممممن بقممممي مممممع  أحضممممر خيمممممةً صممممغيرة يقطممممع بهمممما طريممممق السممممّ

ذين يتناقشممممون حممممول اسممممتمرار اعتصممممامهم، أركيلتممممه، والقليممممل مممممن األ صممممدقاء الممممّ

ذين كمممانوا جمممزًءا ممممن عمممائلتي  وأنممما هنممما وحمممدي أشمممرب قهممموتي وحمممولي همممؤالء المممّ

ي، يحمممّدثونني عمممن  ذين لمممم تلمممدهم أممممّ الّتمممي ال تحممممل زممممرة دممممي نفسمممها، إخممموتي المممّ

أوجممماعهم وغمممربتهم القاتلمممة عمممن ذويهمممم، بينمممما كنمممت أصمممغي إلممميهم، وأهمممّز برأسمممي 

هم بممممأنّني أسمممممعهم وأهممممتم ألمممممرهم بكممممّل حواسممممي، فكممممم كنممممت أشممممتان لمممممن ألطمئممممن

ا عممممن  يسمممممعني حممممين أصممممر ، وحممممين أبكممممي، وحممممين أحكممممي روايممممات وقصصممممً

أهلممممي وأحبّتممممي، عممممن وجممممع اليرممممموك فممممي قلبممممي، عممممن بيمممموت قُصممممفت، وأرواح 

غرقمممت فمممي قممماع البحمممر، عمممن أطفمممال يُتّمممموا، وأّمهممماٍت تمممرّملن، وشمممباب كثيمممرين ال 

وأنمممماس لممممم يُعممممرف مصمممميرهم فممممي تلممممك الحممممرب ، فممممي السممممجونيحصممممى عممممددهم 

 اللّعينة.

كمممم أكمممره الحمممرب يممما أممممي، وكمممم أكمممره أن أقمممف فمممي الحيممماد، أكمممره أن تبقمممى كلمممماتي 

داخلممممي، وأكممممره تلممممك الضممممجة الهائمممممة علممممى حيمممماتي، هنمممماك صممممور وملصممممقات 
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وعبمممارات تفممماؤل ألصمممقتها علمممى جمممدران منزلمممي، كمممراتين متنوعمممة لفمممرز النّفايمممات 

 لبالسممممتيك والممممورن وأكيمممماس النممممايلون والّزجمممماج، وحممممين أشممممتري أّي شمممميءٍ مممممن ا

عمممن . أضمممبط نفسمممي حمممين أسممممع شمممتائم النفايمممات ال آخمممذ كممميس نمممايلون لكمممي ال أزيمممد

فممممي سمممماند إخمممموتي الفلسممممطينيين، حممممين صممممدر قممممرار إجممممازة العمممممل الالجئممممين، وأ

رفين، ففمممي نظمممر القمممانون اللّبنممماني أنممما مجمممّرد البنممم  ن ممممع أنّنمممي ال أُحتسمممب علمممى الطمممّ

ة لسمممممممممممممت بفلسمممممممممممممطينيّة ولسمممممممممممممت بسممممممممممممموريّة.   فئمممممممممممممة خاصمممممممممممممّ

ب علمممّي زيمممارة مقمممّر  شممميء مضمممحك ومقمممرف ومبمممٍك، ففمممي كمممّل سمممتّة أشمممهر يتوجمممّ

األمممممن العممممام، لكممممي أجممممّدد إقممممامتي، وفممممي حممممال إنتهمممماء صممممالحيّة وثيقممممة سممممفري 

ب علممممّي زيممممارة وريّة فممممي لبنممممان ودفممممع  يتوجممممّ فارة السممممّ ا  325السممممّ دوالًرا أميركيممممًّ

فارة الفلسمممطينيّة  طلمممب جمممواز للتجديمممده لممممّدة سمممنتين فقمممط، وفمممي حمممال زيمممارتي للسمممّ

سممممفر فلسممممطينّي يرفضممممون ألنّهممممم ال يعتبروننممممي مواطنممممة فلسممممطينيّة، لممممذا أرى أّن 

يُعتبممممر األمممممر يممممزداد تعقيممممًدا أكثممممر، ولربّممممما ُصممممدمت حممممين عرفممممت أن مخيّمممممي 

ا بمممه فمممي األنمممروا، تسممماؤالت عديمممدة تمممدور فمممي  ا معترفمممً مجمممرد تجممممع ولممميس مخيممممً

ى فممممي فتممممرة تطمممموعي فممممي منظمممممة  ذهنممممي، وال أحممممد يسممممتطيع اإلجابممممة عليهمممما حتممممّ

حقممممون اإلنسممممان تعّمقممممت كثيممممرا فممممي البحممممث عممممن ممممماهيتي، مممممن يمممماترى مممممن هممممو 

بمممع؟ وهمممل لقمممادم ممممن سممموريا؟ وممممن سممميكون حمممين يهممماجر إلمممى بلمممد رااالفلسمممطينّي 

سمممأبقى فمممي الحيممماد فمممي كمممل دولمممة أجبمممر للّرحيمممل إليهممما، وإذا حصمممل والمممداي علمممى 

ة  ة واأللمانيممممّ ذين تنوعممممت جنسممممياتهم، مممممن األميركيممممّ ة وإخمممموتي الممممّ الجنسمممميّة الهولنديممممّ

ة سممممينفي ذلممممك حقّهممممم بممممالعودة إلممممى فلسممممطين، وهممممل سممممأبقى قممممريبتهم  إلممممى الهولنديممممّ

ة؟ همممممل سمممممأبقى  ابنمممممة أممممممي وأبمممممي إذا صممممماروا إذا مممممما بقيمممممت جنسممممميتي عربيمممممّ

 أوروبيين؟.

ة وحممممدي، راسمممممة كممممّل أفممممراد عممممائلتي  أذكممممر حممممين وقفممممت أمممممام السممممفارة الهولنديممممّ

علمممى كرتونمممة زرقممماء، وكتبمممُت عليهممما أسمممماءهم جميعممما، وفمممي أّي بلمممٍد يعممميت كمممّل 

ا فممممي الوقممممت نفسممممه، فكيممممف لفتمممماة أن تقممممف  ا وقويممممًّ واحممممٍد مممممنهم. بممممدا األمممممر غريبممممً
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ر، ومالمممذي  وحمممدها أممممام سمممفارة ضمممخمة ممممن دون سمممابق إنمممذار، وبمممماذا كانمممت تفكمممّ

ى نفسمممي لمممم أكمممن أصمممّدن بمممأنّني أنممما تلمممك الّتمممي وقفمممت.  دفعهممما لتقممموم بمممذلك؟ حتمممّ

شممممعرت بخمممموٍف يزلزلنممممي وذلممممك حممممين أتممممى رجممممل األمممممن ليسممممألني عممممن سممممبب 

وقممموفي، وحمممين أخمممذ أوراقمممي وأرسممملها إلمممى غيمممره، وحمممين نمممزل بعمممض المممموظفين 

المممممارة، وأنمممما أفكممممر وأفكممممر وأفكممممر ممممماذا سمممميفعلون بممممي.  هنمممماك ليرونممممي، وبعممممض

ربّمممما سممميؤّخرون ملمممف لمممم شمممملي ممممّرة أخمممرى ممممع عمممائلتي، وبطبيعمممة الحمممال كنمممُت 

قممممد اتّخممممذت قممممراري بمغممممادرة البلممممد بطريقممممة غيممممر شممممرعيّة، ألنّنممممي سممممئمت كممممّل 

 شيء، حتّى الّشون سئمته.

فارة حمممين أتمممى رجمممل األممممن ممممرة أخمممرى، أعطممماني ورقمممة كُتمممب عليهممما إ يميمممل السمممّ

ا فمممي أذنمممي: "أرسممملي كمممّل مممما تريدينمممه  ي المغمممادرة هامسمممً فمممي بيمممروت، وطلمممب منمممّ

 هنا وارحلي، وال تضّرينا وما منضرك".

تلعثمممممُت، وارتممممّ  صمممموتي، وحملممممُت عممممائلتي والورقممممة، ورحلممممت مسممممرعة وصممممديٍق 

ام،  لمممي اصمممطحبته ليلمممتقط لمممي صمممورة هنممماك، فممماإلعالم همممو مممما ينفمممع فمممي همممذه األيمممّ

لممممك الصممممورة مممممع رسممممالة إنسممممانية كتبممممت فيهمممما كممممّل أوجمممماعي علممممى ووضممممعت ت

ة، ومضمممميُت معممممه إلممممى  حيممممث نسممممكن. فممممي المسمممماء تفاجممممأت صممممفحتي اإللكترونيممممّ

ة التّعليقممممممات والمشمممممماركات علممممممى ذلممممممك المنشممممممور، وتلقّيممممممت عشممممممرات  بكميممممممّ

ات يحمممممماولون وصممممممف \االتصمممممماالت مممممممن األصممممممدقاء والمعممممممارف والصممممممحفيين

ع ذلمممك أبمممًدا حتمممى الهاشمممتا  ) كلنا عيلتمممك  كمممان دعمهمممم ومحبمممتهم. لمممم أكمممن أتوقمممّ 

 مفرًحا، ألنّه أشعرني بكّل الحّب الّذي يكنونه لي.

حف والمواقمممع اإللكترونيمممة تهمممتّم بهمممذا الخبمممر، فلمممم يسمممبق ألحمممد أن قمممام  بمممدأت الصمممّ

ة تجمممماه ذاك الموضمممموع،  ر بخطمممموات عمليممممّ بمثممممل هممممذه الخطمممموة، ممممما جعلنممممي أفكممممّ

ا لهممممذا اليمممموم، وبممممدأت أتممممذّكر حمممممالت  فارة كممممّل يمممموم خممممميس تتابعممممً كممممأن أزور السممممّ

ا لهممممم ى المناصممممرة والحشممممد والتأييممممد، حتممممى بممممات األمممممر مقلقممممً ، فممممما إن أصممممل حتممممّ

ه ال  فارة فمممي محاولممممة ممممن إحممممدى الموظفمممات إقنمممماعي بأنممممّ يمممدخلوني إلممممى مقمممر السممممّ
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فائمممدة ممممن مجيئمممي إلممميهم، لكمممّن جميمممع النصمممائ  ممممن أصمممدقاء حقممموقيين باالسمممتمرار 

بحملتممممي،  فصممممرت أتفممممنّن باعتصمممماماتي، فمممممّرة أكتممممب علممممى قميصممممي األبمممميض 

ي العممميت مممم  ع عمممائلتي ، وودت لمممو أنّنمممي رقمممم ملمممف لمممم شمممملي، وعبمممارة )ممممن حقمممّ

ا بممممدماء الغرقممممى، وغيرهمممما مممممن  ا ملّطخممممً أسممممتطيع الممممّرقص مممممثاًل مرتديممممةً زورقممممً

األمممممور المجنونممممة والجميلممممة، لكممممن خمممموفي وحممممذري جعالنممممي ألتممممزم قلممممياًل، فربّممممما 

ورة اللبنانيمممة، وربّمممما يمممؤثّر  ا أنّهممما واكبمممت وقمممت الثمممّ يلفّقمممون لمممي تهممممة الشمممغب علممممً

ه ورد  ذلممممك علممممى إقممممامتي، وممممما هممممي إاّل أسممممابيع قليلممممة وإذ بخبممممٍر مممممن والممممدتي بأنممممّ

ه محفمممموف  بريمممدا إلكترونيممما سمممميحّدد لمممي موعمممًدا جديممممداً للمقابلمممة. خبمممر مفممممرح، لكنمممّ

 أتت نتيجتها بالّرفض. 2017سنة  10بغُّصة، فالمقابلة القديمة في شهر 

، الّطريممممممق مممممممن المدينممممممة إلممممممى العاصمممممممة مغلقممممممة، 2019نــــــوفمبر  13اليــــــوم 

ارع بممممممردم مممممممن التممممممراب فالمتظمممممم  اهرون أحرقمممممموا اإلطممممممارات، وقطعمممممموا الشممممممّ

ا عمممن الفمممان  وار بهمممم، أممممّ يارات تنتظمممر رأفمممة الثمممّ والحجمممارة، والمممّدقائق تممممّر، والسمممّ

ذين  باّن الممممّ المممذي كنممممت فيمممه وبممممالل، حيمممث كنممممت األنثمممى الوحيممممدة ممممع بعممممض الشمممّ

، ّن  ئن  يرتممممدون البممممذّات العسممممكريّة، وشممممبّاٍن آخممممرين ورجممممٍل كبيممممر فممممي السممممّ والُمطممممم 

فمممي األممممر أّن سمممائق الفمممان مصمممرا علمممى إيصمممال  رّكابمممه المممى العاصممممة. المهمممم فمممي 

ة فمممي ذلمممك أنّنمممي كنمممُت علمممى يقمممين بمممأنّني سممموف أجمممري المقابلمممة  السمممفارة الهولنديمممّ

سمممممنوات، ووجمممممود بمممممالل معمممممي يشمممممعرني باألممممممان. أكثمممممر  ٤الّتمممممي انتظرتهممممما 

ا علمممى فراقممممي همممو بممممالل، فهمممو رفيممممق الممم  ّدرب والغربممممة، ورفيممممق األشمممخاص حزنممممً

 الج ، وقّصة نجاحي.فرقة  الّصلوحة، وسندي في

رن مقطوعمممة، واإلطمممارات المحترقمممة تعيممق النّظمممر، ومالمممم  األسمممى بمممدأت  مازالممت الطمممّ

ه لممم  ا علممى اقتممراب فمموات موعممد مقممابلتي، لكممن ألنممّ تظهممر علممى وجممه السممائق، لمميس حزنممً

ف  د المعممالم، يسممتطع اإليفمماء بوعممده بالوصممول إلممى العاصمممة. توقممّ ة طريممق مجعممّ عنممد حافممّ

ه مصممرا علممى عممدم التّراجممع والمضممي قممدًما. حاولممت  والوجمموه محبطممة مممن حممولي، لكنممّ

فارة عممّدة مممرات، ألخبممرهم بصممعوبة الوصممول فممي الوقممت المحممّدد، وبينممما  االتّصممال بالسممّ
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فارة، لتسمممألني إن كنمممت أرغمممب  أنمما كمممذلك، وإذ بهممماتفي يمممرن، فتحمممّدثني موّظفمممة ممممن السمممّ

ى لممو أكملممت طريقممي إلمميهم مشمميًا بت أجيممل  الموعممد إلممى وقممت الحممق، رفضممت التّأجيممل حتممّ

 علممممممممممممممى األقممممممممممممممدام، ونمممممممممممممممت أمممممممممممممممام بمممممممممممممماب سممممممممممممممفارتهم.

ائق محّركمممه، دمعمممت  عينممماي، بحثمممُت عمممن منمممديٍل ورقمممّيٍ  يّارات، فمممأدار السمممّ تحّركمممت  السمممّ

يسممبقه أمسمم  بممه دمعتممي، فكنممت ال أريممد أن يخممرب الكحممل فممي عينممّي. الفممان يمشممي وقلبممي 

إلممى جسممر الكمموال، ألخممذ سمميّارة أجممرة توصمملني إلممى األشممرفيّة. اسممتقلّيت سمميّارة أجممرة 

فارة كانممت ميسممرة. حممين وقفنمما عنممد  وبممالل، ولحسممن الحممّظ أّن الّطرقممات إلممى مكممان السممّ

ا، فقممد تعمماطف معممي حممين كنممت  ذي ابتسممم لممي ُمرّحبممً فارة، التقيممت بالعسممكرّي الممّ مممدخل السممّ

ابق العاشممر،  أعتصممم سممابقًا. أعطيممت بممالل كممّل أغراضممي، رافقتنممي موّظفممة األمممن إلممى الطممّ

مات ألسممود، وتمماج ملممك، وصممورة  ي الجلمموس فممي غرفممة علممى حائطهمما مجسممّ وطلبممت منممّ

لطفلممة فقممدت كممّل شممعرها فممي الحممائط المقابممل، وعلممى يسمماري شممبّاك كبيممر مممن الّزجمماج، 

ظمماري والمكاتممب كانممت ومكاتممب فيهمما بعممض الممموظفين، واألبممواب الفاصمملة بممين مكممان انت

محكمممة اإلغممالن. خرجممت سمميّدة شممقراء فممي الخمسممينيّات، وراحممت تحممّدثني بخلمميٍط مممن 

فر،  ة الّتمممي كنمممت أحملهممما، وثيقمممة السمممّ ة واإلنكليزيمممة، أخمممذت كمممّل األوران الثّبوتيمممّ العربيمممّ

وريّة، وحممواالت مصممرفيّة  ة السممّ ة العربيممّ وتممذكرة إقامممة مؤقّتممة صممادرتين مممن الجمهوريممّ

دخلممت إلممى غرفممة طولهمما يسمماوي عرضممها تقريبمما متممر . ٢٠١٩خممالل سممنة  ئلتيمممن عمما

بمتممر، فيهمما كرسمميا وشاشممةا، وتتمممة مكتممب مممن غرفممة مجمماورة يفصمملهما حممائط بلمموريا ال 

سمممتجوابي، بارّحبممت بممي المترجمممة، وبممدأت موّظفممة  أرى مممن خاللممه إال وجهممي الممذّابل.

بة، )ممماهو تمماري  آخممر مممّرة رأيممت  فيهمما أسممئلة سممهلة جممدًّا، لكممّن اإلجابممة عنهمما كانممت صممع

والممدتك؟ ممماهو تمماري  انتقالممك مممن بيتممك، ممماهو تمماري  ممميالد والممديك، مممن أيممن تممأتين 

بالمممال؟ كممم مممّرة تتواصمملين مممع أبويممك؟  كانممت تعيممد السممؤال بأشممكال مختلفممة، لكممن لممم يكممن 

ا  أل تفمممادى ذلممك يمممؤثر علممّي، فإجابممماتي كانممت  صمممادقة، وكنممت أسمممتخدم مصممطل  )تقريبمممً

بط، وفيممما كانممت االسممئلة تنهممال علممّي، وإذ ببمماب الغرفممة  الخطممأ إن نسمميت التممواري  بالضممّ

فارة بأسممرع وقممت، لممذا  قراء بممأنّهم أعطمموا أمممًرا بإقفممال السممّ يّدة الشممّ يُفممت ، لتخبرنمما تلممك السممّ
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كممان مممن المفممروض اإلسممراع بتتمممة األسممئلة، ممما جعلنممي أتفمماءل أكثممر، حاولممت موّظفممة 

سممراع بطممرح األسممئلة، وختمممت حممديثها بممأّن اإلجابممة سممتكون سممريعة مممن قبممل المموزارة اإل

سمماعتان كاملتممان وعشممرون دقيقممة ينتظرنممي  ل.المعنيممين سممواء كانممت بممالرفض أو القبممو

ا لممي  بممالل. لممم أره فممور خروجممي، فقممد وقممف رجممل األمممن، وسممألني إذا ممما تممّم األمممر داعيممً

بممالل األسمممر بلباسممه األنيممق، فممركض نحمموي بممالتّوفيق ولقمماء عممائلتي سممريعًا، رأيممت وجممه 

ا: "سمماعتين ؟ شممو حكممو معممك طمنينممي؟" طلبممت منممه أن يصممّورني  حمماماًل حقيبتممي، معاتبممً

 فيممديو حممين أسممرد لممه ماحصممل، ناويممةً توثيممق كممّل ذلممك، وبعممد أن حممّدثت بممالاًل بكممّل ممما

 إلى صيدا. جرى، صار علينا التفكير بالعودة

اس بيممممروت فارغممممة فممممي الشمممموارع  يّارات، وبعممممض النممممّ إاّل مممممن القليممممل مممممن السممممّ

ذين يمشممممون بسممممرعة، وكممممأنّهم علممممى يقممممين بوقمممموع كارثممممة ممممما ، وفعممممال كانممممت  الممممّ

ة إلمممى المدينمممة أغلبهممما مقطو رن المؤديمممّ عمممة، إلمممى أن وجمممدنا طريقنممما. وكعمممادتي الطمممّ

ى لممممو  أقمممموم بتقليممممب  المشمممماهد فممممي عقلممممي، فألومهمممما عممممن بعممممض اإلجابممممات، وأتمنممممّ

 إجابات أخرى، فيقاطعني بالل :  أنّني اخترت

 .أال تريدين أن تكتبي ماحصل معك؟""

ه حفمممظ كمممّل مممما أقممموم بمممه. ينمممادي ممممّرة أخمممرى: " ربممما  ضمممحكت وفرحمممت كثيمممًرا، ألنمممّ

ة واللطيفممممة، وأسممممرد فممممي اسمممممي  ربمممما "، وتممممدور بيننمممما بعممممض األحاديممممث االعتياديممممّ

ه ربممما، اسمممم لطيمممف علمممى اللّسمممان فمممإذا مممما صمممرُت بعممممر السمممتين ممممثالً   أتوقمممع أن يحبمممّ

ى فيمممروز غنمممت لمممي وكانمممت  ه سمممهل الحفمممظ ألّي طفمممل وعاشمممق، حتمممّ أحفمممادي، ألنمممّ

ي لممممن أضممممع  كلماتهمممما شممممبيهة بممممي. ربّممممما سأضممممع بعممممض الكحممممل فممممي عينممممّي، لكنممممّ

ه لممممن يكممممون هنمممماك الكثيممممر مممممن التّجاعيممممد فممممي وجهممممي،  مسمممماحيَق التّجميممممل ألنممممّ

بمممممر علممممميهم بح سمممممب خبرتمممممي، وربمممممما فالمتفمممممائلون ومحبمممممو الحيممممماة ال يظهمممممر الك 

سأضمممممع بعمممممض اإلكسسممممموارات، والخمممممواتم الفضمممممة أو المممممذهب، وسأضمممممع طممممموقي 

ذي يحممممتفظ بسلسمممملة مممممن الممممذّكريات الجميلممممة حممممين المكتمممموب عليممممه )فلسممممطينية   الممممّ

كنمممُت أتحمممدث عمممن غضمممبي فمممي إحمممدى ورشمممات العممممل عمممن تصمممنيفي ممممن جنسممميّة 
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سمممميرين أخممممرى، ومحبتممممي لنسممممبي إلممممى أصمممملي ووطنممممي الحبيممممب فلسممممطين، فوقفممممت 

اه ممممممع عنمممممان لطيمممممٍف،  وقتهممممما، وخلعمممممت ذاك الطمممممون ممممممن رقبتهممممما لتهمممممديني إيمممممّ

ى لممممو لممممم أكممممن فلسممممطينيّة  وكلممممماٍت مطمئنممممة "نحممممن هنمممما كلنمممما فلسممممطينيون"، حتممممّ

فسممممأختارها مممممّرة أخممممرى، فلمممموال أنّنممممي فلسممممطينية لممممم أكممممن أسممممتطيع زرع محبّتهمممما 

ى بحبّ ذي يتغنمممّ همممما، فحممممين انضممممم فمممي قلمممموب أوالدي، وأحبّتممممي، فهممما هممممو طممممالل الممممّ

ا نتبمممممادُل  عر وال يتقنمممممه، فكنمممممّ ذي يهممممموى الشمممممّ اّب اليمممممافع المممممّ إلينممممما كمممممان ذاك الشمممممّ

ة الوقمممموف علممممى  نا علممممى قممممراءة الكتممممب، ونممممتعلّم كيفيممممّ األحاديممممَث، ونشممممّجَع بعضممممَ

ة اإللقمممماء، فقممممد كانممممت مخممممارُج حروفممممه تنطلممممق بسالسممممة  خشممممبة المسممممرح، وكيفيممممّ

 اءات إاّل أن يقول: وعذوبة، وما كان منه بعد كّل تلك اللق

 "أنا سورّي الّدم وفلسطينّي الهوى".

لقمممد اسمممتطعت أن أنقمممل زممممرة دممممي الفلسمممطينيّة إلمممى قلممموبهم، واسمممتطعت أن أكممممل 

عر لتشممممجيع أقرانممممه  رسممممالتي مممممن خاللهممممم، فقممممد نجمممم  طممممالل بتأسمممميس فريممممق للشممممّ

 ات\علمممى القمممراءة والكتابمممة، فحمممين كمممان يرافقنمممي إلمممى سمممهرة تجممممع أدبممماء ومثقفمممين

ذي  اعر طممممالل  الممممّ عر واألدب، كنممممُت أتقصممممد أن أعممممّرف عنممممه )الشممممّ ين للشممممّ ومحبممممّ

 لقّبه أصدقاؤه بالّشاعر الّطبيب.

ا عممممن صمممملّوحة شممممقيقي، ورياضممممته المحبّبممممة، فقممممد كانممممت ترجمتهمممما فممممي اللّغممممة  أمممممّ

وارع ، وهممممذا ينممممافي عاداتنمممما بممممأّن الممممّرقص لمممميس للممممذكور،  ة )رقممممص الشممممّ العربيممممّ

ارع يكمممون للزّ  عمممران، وبهمممذا يكمممون صمممال  أول ثمممائر صمممغير فمممي عائلتنممما وفمممي الشمممّ

سمممنوات فمممي مخممميم اليرمممموك، بمممدأ يتمممردد علمممى نممماٍد لتعلممميم تلمممك  9حمممين كمممان بعممممر 

الحركمممممات الّرشممممميقة، فيتمممممدحرج ممممممّرات، ويتشمممممقلب عمممممّدة دورات متتاليمممممة علمممممى 

رأسمممه، ويمشمممي خطممموات علمممى الجمممدار ممممع قفمممزة تبهمممر أنظمممار المممّرائين، كمممّل ذلمممك 

ذي اقتنممممع أّن تلممممك الّرياضممممة شممممرًعا فممممي ديننمممما التجمممموز،  مممممن دون علممممم والممممدي الممممّ

ارع الّرئيسمممي للمخممميّم،  ا إلمممى حفمممل افتتممماح محمممل والمممدي علمممى الشمممّ وظمممّل األممممُر خفيمممًّ

وبمممممدأت موسممممميقى الهيمممممب هممممموب تعلمممممو، وبمممممدأ مشمممممجعو صمممممال  وغيمممممره ممممممن 
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غير  ا نراقمممممب أخمممممي الصمممممّ ة. كنمممممّ الراقصمممممين بالقيمممممام بتلمممممك الحركمممممات البلهلوانيمممممّ

ا نخشممممى مممممن رّدة فعممممل من دهشممممين لتلممممك اللّياقممممة الّرائعممممة، وفممممي الوقممممت نفسممممه كنممممّ

ة الّتممممي تربّينمممما عليهمممما، لكممممّن  ًكا بكممممّل المعتقممممدات الّدينيممممّ ذي كممممان متمسممممّ والممممدي الممممّ

الخممموَف زال سمممريعًا حمممين صمممفّق لمممه الجميمممع فمممرحين بإنجمممازه، ومنمممذ ذلمممك الوقمممت 

ا، وحممممين لجئنمممما كممممان ال مممممدّرب الوحيممممد فممممي بممممدأ صممممال  يمممممارس رياضممممته علنممممً

منطقتنمممما لهممممذه الّرياضممممة، فاسممممتطاع تكمممموين فريممممق مممممن األطفممممال المنجممممذبين لهمممما، 

زاع، فكنمممت  لممميس همممذا فحسمممب، بمممل امتلمممك صممملوحة مهمممارة الحممموار، وتحويمممل النمممّ

د أنّهمممما  غيرة الّتممممي مممممن المؤكممممّ وائب الصممممّ أسممممتعين بممممه كثيممممًرا فممممي حممممّل بعممممض الشممممّ

 ستحصل معنا في فرقتنا الحبيبة )الج  .

فمممي  أنثمممىوممممن المؤكمممد إذا ذكمممرت الجممم  أي أننمممي أذكمممر الحمممب الحقيقمممي، وكمممأّي 

ى لممممو أتعبنممممي  مخمممماض تلممممك األحممممداث، ممممما زال بممممداخلي شمممميء ممممما يخفممممق، حتممممّ

بض فممممي االنتظممممارات التممممي ال تنتهممممي، البممممّد لفتمممماة مثلممممي أن يكممممون حولهمممما  النممممّ

، أو شممممماعر يتغنمممممي باسممممممي وبابتسمممممامتي التمممممي ال أحمممممّب أن  ، أوعاشمممممقا معجمممممبا

ا، فقمممد كنمممت أوّد أن أفمممت  األبمممواب، وأعلمممن الحمممّب دينمممي، وأطمممأ النّجممموم  أفقمممَدها يوممممً

متممممى أردت، وأنفمممم  علممممى القمممممر فيتممممأرّج  إلممممى حيممممث يريممممد. وددت لممممو أنّنممممي 

ة فيسممممرح فممممي  ومتاهممممات العشممممق،  غياهممممبأسممممتطيع أن أمممممن  قلبممممي تلممممك الحريممممّ

ي أكثمممر الفتيمممات ولكمممن قلبمممي لمممم يمممئن لمممه آنمممذاك بفمممت  أبمممواب قلعتمممه الحصمممينة، ولع لمممّ

ا خممممالل الثّممممماني سممممنوات الماضممممية، ففممممي كممممّل ورشممممة عمممممل  واتي قممممابلن أناسممممً اللممممّ

تكمممون ممممع إقاممممة طويلمممة فمممي أفخمممر وأجممممل الفنمممادن فمممي بيمممروت، وغيرهممما ممممن 

المنمممماطق الّرائعممممة فممممي لبنممممان، ال أخممممالط المتممممدربين كثيممممراً، وال أسممممهر معهممممم، وال 

ا فممممي  أثنمممماء النّقاشممممات والحمممموارات والعمممممل أوّدع أحممممًدا، مممممع فممممرض وجممممودي دائمممممً

ة،  الجمممماعي، إذ كنمممُت فمممي كمممّل ممممّرة أحممماول رسمممم صمممورة الفتممماة الفلسمممطينيّة القويمممّ

ا نحمممممن  حوكة، والمتفائلمممممة، ألنّنمممممي أود  تمممممرك األثمممممر لمممممدى الجميمممممع عنمممممّ والضمممممّ
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ون التّعممممميم، وهممممذا كفيممممل بممممي بممممأن أكممممون  الفلسممممطينيون، فالبشممممر لأسممممف يحبممممّ

 مامهم.المثاليّة والجرئية أ

، تعانقممممت  األرواح، وتالقممممت لكممممن 2019مممممن آخممممر شممممهر لعممممام  27فممممي صممممباح 

دت طرقممممات قلبممممين  بشممممكٍل جديممممٍد ومختلممممٍف، تعانقممممت روحممممان إلممممى األبممممد، وتوحممممّ

علمممى أنغممممام متناسممممقٍة متجانسممممة المممموزن واإليقممماع، فقممممد كانمممما يختطفممممان مممممن الممممّزمن 

ات  الماضممممي والحاضممممر، تلممممك الممممّدقائق المعممممدودة ليقمممموال ممممما ال يُقممممال، ليرويمممما حكايمممم 

ويختممممزال مسممممتقباًل بأكملممممه، كيممممف لهممممذا الحممممّب أن يُبعممممث إلممممى الحيمممماة وسممممط هممممذا 

ا لمممممذاك  الّزحمممممام، والوجممممموه واالخمممممتالف والحمممممروب، وكيمممممف لمممممه أن ينمممممبض حبمممممً

ل فممممي الجممممذور، وكيممممف لممممه أن يبعممممث فممممي الممممنّفس طُمأنينممممة  ذي يتأصممممّ المسممممافر الممممّ

 ات وكهولة الغياب.التحام الحّب  في متحف مأه غبار الذّكري

طمممار بيمممروت وقفمممُت حمممائرةً منتظمممرة عودتهممما، دمعتمممي تكممماد تنهممممر، لمممم معنمممد بممماب  

أسممممتطع المقاومممممة، حممممين بممممدأت مالمحهمممما ورائحممممة أنفاسممممها تختفممممي. لممممم أعممممد أرى 

ت حممممولي، حاولممممُت النظممممر لشاشممممة  ُت وتلفممممّ غيممممر الممممماّرين مممممع حقممممائبهم. انتظممممر 

فمممي قلبمممي التّشممماؤم، ألنّهممما تنمممذر بمممأّن  معلقمممة فمممون منطقمممة العبمممور التمممي كانمممت تبعمممث

بمممماب طيّارتهمممما مفتمممموح السممممتقبال آخممممر المسممممافرين. كممممان المكممممان بممممارًدا جممممدًّا، 

 والحممممممممزن يعممممممممم فممممممممي أرجائمممممممممه، ومودعممممممممون كثممممممممر هنمممممممما وهنممممممممماك.

هنمممما بالممممذّات وّدعممممت الكثيممممرين، وكنممممُت أرّوض نفسممممي علممممى اعتيممممادي الوداعممممات 

 المتكّررة.

االنتظممممار، والعممممودة مممممن حيممممث أتيممممت، حاملممممة كممممل وممممما بقممممي مممممن قصممممتي سمممموى 

 أشواقي في دفتر مذكراتي، فإن لحلممممممي بمقميمّمممممممة.

 تصميم غالف قصتي للمبدع معاذ موسى، وكذلك الصديق حسين علي.
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 بنفســـج

 

 في أوطاننا يقف الحبُّ مصلوبًا فوق أكتاف العاشقين، 

 الغائر ينتظر سالمة الوطن من جرحه  

 وما أصعب االنتظار، وما أكرهه! 

 . ما أطوله! وما أحوجنا إلى قتله

 

 يـا علــرش
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كانممممت تلملممممُم النّجمممممات لتصممممنع لممممي سممممطًرا مممممن كلمممممات، تتلعممممثم شممممفاهُها عنممممدما 

ا أخمممرى  ا، وأحيانمممً تنطمممُق بمممأّول  كلممممٍة، فقمممد اعتمممادت أن أصمممّح  لهممما أخطاءهممما أحيانمممً

َك، كانمممت همممي ممممن ا  تصمممّح  لمممي، لكمممن يممموم قالمممت أحبمممّ أسمممقَطت فمممي قلبمممي حروفمممً

ني وحممممدي، فصممممار اعتيمممماًدا أن أنهممممي بهمممما أّي سممممطٍر أكتبممممه  ومعمممماٍن جديممممدة تخصممممّ

 من يومها.

ا ممممن تركيبمممٍة جديمممدةٍ ال أدري كيمممف صمممنعت ها، لكمممن مممما أعرفمممه  كانمممت كلمتُهممما مزيجمممً

ذي تغيمممّ  ًدا أنّهممما أنزلتهممما فمممي قلبمممي بممماحتراٍف، فمممما المممّ نا فمممي جيمممّ ر فجمممأةً؟!، كيمممف سمممقط 

 فّ   الغياب؟! وكيف عانق نا الوداعَ متيقظين؟!

 كيف رحل ت  وأخذ ت  قلبي؟!

 في الحّب  والحرب  جميعنا عاجزون، والبقاء فقط لأقوى.

غممممًدا سأمضممممي وحممممدي، أحممممّف الّطرقممممات وحممممدي، أختمممماُر، أتعممممُب، أمشممممي وأيممممأس 

 وحدي.  

، وعلمممّي أن  ت  كحلمممٍم ممممر  ك  الجميمممُع إاّل قلبمممي، فقمممد كنممم  خنمممت  العهمممد يممما بنفسمممُ ، وخانمممَ

ٍة وطعنممممٍة،  ه انقضممممى بغُصممممّ ، لكنممممّ ه بأكاليممممَل مممممن الّزهممممور  ت  وأنمممما  فمممممذأنهيممممَ رحلمممم 

ةَ شممميءا مممما ذهمممب أزحمممُف. كمممل  األشمممياء  تبمممدو بممماردةً  وباهتمممةً بمممال معمممالم أو حيممماة. ثممممّ

ولمممن يعممموَد، فأنممما أراك  فمممي جميمممع الوجممموه وال تريننمممي، أنتظمممُرك  فمممي كمممّل األوقمممات  

 وال تأتين. أطل ت  الغياَب وال جدوى من االنتظار  أكثر.

 

 2012 - ولاألتشرين  - المكتبة العاّمة

ممممممّرات  الّتممممي تحمممموي علممممى كانممممت تتجممممّوُل بممممين الكتممممب ، وتنثممممُر عبيَرهمممما فممممي ال

 رفوف ها كّل تلك اإلصدارات.

ة، أخمممذت مجموعمممةً ال بمممأس بهممما، لمممم  رأيتهممما تقمممُف مطمممّواًل فمممي قسمممم الكتمممب العلميمممّ

يسمممماعد ني نظممممري أن أعرفهمممما كلّهمممما، ثممممّم توّجهممممت إلممممى قسممممم الّروايممممات حديثممممة 
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ب الكتممممَب المتكّدسممممةّ، وكأنّهمممما تبحممممُث عممممن  اإلصممممدار، وقفممممت لوقممممت، وراحممممت  تقلممممّ

، يبمممدو أنّهممما لمممم  طفمممٍل ضمممائعٍ فمممي المممتاّلل البعيمممدة، وبعمممد ممممّدةٍ ممممن البحمممث  المتواصمممل 

تجممممد  ممممما كانممممت  تبحممممُث عنممممه، فاستسمممملَمت، وحملممممت  ممممما اختارتممممه مممممن كتممممٍب، ثممممم  

ان، وسممممع تها تسمممأُل عمممن روايمممٍة  ندون  لمحاسمممبة  العمممّم أبمممي غسمممّ توّجهمممت إلمممى الصمممّ

سمممممه فممممارس األحمممممر، فأخبرهمممما العممممّم اسمممممها )الجممممدران الملّطخممممة  لكاتممممٍب حممممديٍث ا

اٍم كحمممّدٍ  ة ال بمممأس بهممما ممممن همممذه الّروايمممة  ستصمممل بعمممد عشمممرة أيمممّ أبمممو غسمممان بمممأّن كّميمممّ

. ، دفعَت  بهدوٍء ثمن ما اشترت ه من كتٍب وذهبت   أقصى. ابتَسَمت 

تني أتبعُهمممما بخطممممواٍت متباطئممممٍة بممممرغم أّن كممممّل ممممما بممممي كممممان يممممدفعُني إلممممى  وجممممد 

 اللّحان  بها.

 نسة.. يا آنسة.يا آ  -

 التفتت نحوي، ونظرت  نحوي بتساؤل.

 سمع تُك  تسألين عن رواية  الجدران  الملّطخة . -

 أجل، لكنّها غير موجودةٍ.  -

، معي نسختان. -  بإمكاني أن أعطيَك  نسخةً منها إن  أحببت 

 ال داعي، شكًرا لك.  -

تني مّرةً أخرى ألحُق بها.  ومَضت، ووجد 

ة، للمناسممممبة ،  - الكاتممممُب، بعممممد أسممممبوعٍ، سمممميكون موجمممموًدا فممممي المكتبممممة  العامممممّ

؟  وسيناقُت هذه الّروايةَ مع قّرائ ه ، أاّل ترغبين بالحضور 

 التفتت نحوي مبتسمةً، وقد انتابَها الفضوُل.

 نعم، أحب  أن أحُضَر، قالتها بخجٍل. -

."  تدارك ُت خجلها، وقل ُت لها:" دقيقة سأحضُرها لك 

 تاَب، وكلّي شغفا وحماسةا للقائ ها.أعطي تُها الك

 نادي القراءة - المكتبة العاّمة

NJZein
Highlight
تنزيل الى الصفحة التالية
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ه عمممن ظهمممر قلمممٍب بمممرغم  تمممُ ه مسمممبقًا، وحفظ  ُت مممما فمممي َجع بتمممي ممممن كمممالٍم، رتّب تمممُ لملمممم 

ذين ال  ّراء  المممّ ُق بمممين جمهممموٍر غفيمممٍر ممممن القمممُ ُت أَُحلمممّ ه لمممن يسمممعفَني، وانطلقممم  تيقّنمممي بأنمممّ

 ما كتب ُت.أدري إن جاؤوا من أجلي أو ألجل  

ُت أنتظمممُر  ت يمممداي، وبممماَح بمممه قلبمممي، ووحمممدي كنممم  كلّهمممم يُبمممدون إعجمممابَهم بمممما خطمممّ

 ك  بها.إعجابَ 

تُها  ُت قمممد أصمممدر  ت  تعمممانُق أصمممابُعها جسمممَد روايتمممي المنهمممَك، روايَتمممي الّتمممي كنممم  َدَخلمممَ

 قبل شهوٍر قليلٍة، ولم أكن  أعلُم أنّها ستلقى رواًجا عظيًما كهذا.

ا بمممين جمهممموٍر ممممن فمممي  ه حمممين وجمممَدت ني جالسمممً البدايمممة  لمممم تسمممتوعب  عيناهممما مممما رأتممم 

ت، وعيناهمممما  ذين أثنمممموا علممممى إبممممداعي وقلمممممي، فقممممد جلسممممَ ّراء  المعجبممممين، الممممّ القممممُ

 تقتالنني فضواًل، ودهشةً، ورغبة، فرّحب ُت بها مبتسًما.

ه كمممان ألّول ممممّرةٍ ينممموي  مت يحمممف  حنجرتَهممما، إذ إنمممّ ه  كمممان الصمممّ التّممممّرَد علمممى حبالممم 

 الّصوتيّة  المكبوتة ، لكّن ثّمة خوفًا، ثّمةَ خوفًا.

ت  فمممي مكممماٍن مقابممملٍ  ا مناسمممبًا يزيمممد ممممن ارتبممماكي وارتباكهممما، إذ جلسمممَ ذَت  مكانمممً  اتخمممَ

 لي.

ا افتممممت  صممممديقي ) ا، ومقممممّدًما ملّخصممممً ا بممممي، كاتبممممً مممممازن  جلسممممةَ النّقممممات معّرفممممً

تُعتبمممممُر روايمممممة الجمممممدران الملّطخمممممة ممممممن صمممممغيًرا عمممممن الّروايمممممة ، حيمممممث قمممممال:" 

هور الماضممممية، إذ يتحممممّدث فيهمممما الكاتممممب عممممن  ا خممممالل الشممممّ الّروايممممات  األكثممممر مبيعممممً

، والعدالة  لتحقيق  الحريّة    .مفاهيَم حياتيٍة، كالثّورة  والّسالم 

انهالمممممت علمممممّي األسمممممئلة،حتّى سمممممألتني إحمممممدى القارئمممممات:" لمممممماذا جعلمممممَت النهايمممممة 

 ة؟"مفتوحة وغير واضح

مس  وجممممديرةً ومسممممتحقةً ألبطال همممما؟، فلممممماذا  - ةُ واضممممحةً كالشممممّ أليسممممت  الحريممممّ

 جعَل تها غير محققة؟

 قلُت لها:" وهل يستغني اإلنساُن عن حّريته طوًعا؟"
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ا ا معاشمممً ، وحمممقا مشمممروعا لكمممّل  إنسممماٍن، وألنّنمممي أكتمممُب واقعمممً ة مطلمممبا أساسممميا  الحّريمممّ

عوب الّتمممي تفتقممم  - كمممان حمممريا  -د لهمممذا الجمممزء بشمممكٍل كبيمممرٍ ولأسمممف نحمممن أكثمممر الشمممّ

 بي أاّل أنهي روايتي وأغلقَها بظالٍم دامٍس غيَر منتٍه.

 هل تحررت فلسطين اليوم؟ -

ُت النّهايممممةَ مفتوحمممةً كممممي يكممممون هنالمممك فجممممرا جديمممدا ألبطمممماٍل حقيقيممممين  - جعلممم 

 آخرين، ثّم إنّه من قال لك  إّن الحريّة لم تتحقق؟

ة تحقّقممممممت لمجممممممّرد  أن   - األبطمممممماَل قممممممد كسممممممُروا حمممممماجَز الخمممممموف   الحّريمممممّ

، وأبطالَها كثيرون. ، لكّن دربَها طويلا ت   والّصم 

ةَ تعنمممي  دني العديمممُد ممممن المشممماركين فمممي همممذه النّقطمممة الّتمممي توضمممّ  بمممأّن الحّريمممّ أيمممّ

 التّحرر من قيود  الخوف.

 قال آخُر:" وهل هذا يعني أنّه من الممكن أن نرى جزًءا ثانيًا من الّرواية"؟

ة ال تممممزال قلممممت :" احتمممممالا كبيممممر طالممممما أّن الثممممورات  لممممم تنتممممه  والمطالبممممة بالحريممممّ

 قائمةً.

 وهل سيبقى األبطال ينتظرون قلمك؟ -

 بل إنّهم ينتظرون حصاَد نضال هم كي أكتبَه أنا، ويكتبُه غيري.  -

ن  سممممينتظُر وال أحممممد غيرنمممما  َكت  بنفسممممُ  وقالممممت:" هممممذا يعنممممي أنّنمممما نحممممن مممممَ ح  ضممممَ

 حافة  االنتظار".سيبقى على 

 سأل تها: َمن  تقصدين بنحن؟ -

 قالت: "نحمن قُّراؤَك". -

تني بهممما، وكمممأّن فمممي ذلمممك تصمممريًحا واضمممًحا  أعجبتنمممي كممماف الخطممماب الّتمممي خصمممّ

 بأنّها ستبقى من قُّرائي األبديين.

 قلت:" يبدو أنّك  تكرهين االنتظار؟"

 ككرهي للّصمت  والقمع  اللّذي ن وّضحتهما في روايتك. -

 كان مستفًزا إلى هذه الدرجة؟وهل  -
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 كاّل، بل كان مؤلًما إلى حّد الكره له.  -

ا توقّعممممت، وتضمممماربت  اآلراُء واألفكمممماُر  ا أطمممموَل ممممممّ أخممممذت مناقشممممةُ الّروايممممة  وقتممممً

ن   َد الفكممممرةَ، ومممممنهم مممممَ ن  أيممممّ ا منهمممما، فمممممنهم مممممَ ة  إصممممدار جممممزًءا ثانيممممً حممممول إمكانيممممّ

 يرسَم دربًا آخَر لها في مخيلته. عارَضها، واكتفى بنهايت ها المفتوحة  كي

ّراء  ا للمحافظممممة  علممممى ثقممممة هممممؤالء القممممُ كنممممُت سممممعيًدا جممممًدا بهممممذا النّجمممماح، طُموحممممً

ا يرغبونممممه، وأكثممممر ممممما أسممممعدني هممممو حضمممموُرك المفعممممُم بالحيمممماة ،  بالمزيممممد ممممممّ

 المليء باألسئلة .

المجهممموَد الكبيمممَر فمممي تقمممّدمت نحممموي بعمممدما انتهينممما ممممن المناقشمممة،لتبارَك لمممي همممذا 

، وتصوير  الشخصيّات. ، والمواقف   رصد  األحداث 

ه، فقلمممت لهممما ممممن دون أن تسمممأل:"  لقمممد  التممممَع فمممي عينيهممما سمممؤالا كنمممت قمممد عرف تمممُ

ا، كمممي ال  أخفيمممُت عنمممك  الحقيقمممةَ ربّمممما كمممي ال أسمممبَب لمممك  اإلحمممراَج همممذا أّواًل، وثانيمممً

 أبدو كاتبًا فظًّا يُرّوُج لما يكتب".

ه، لكنّنممممي فممممي أحببممممتُ  ةَ االختيممممار بممممين المجمممميء مممممن عدممممم   أن أتممممرَك لممممك  حريممممّ

ا أن يكمممون لقاؤنممما لقممماًء عمممابًرا  ا ممممن عمممدم مجيئمممك، وكنمممُت خائفمممً الحقيقمممة  كنمممُت خائفمممً

؟ّ  في محطٍة من محّطات  الحياة، وبالمناسبة ، ما اسمك 

 بنفس  -

 ب ن ف س ج ، اسما جميلا جدًّا. -

فة  لقائنا.  -  كجمال  ُصد 

 مل، لكن هل سيكون لقاؤنا هذا لقاًء يتيًما؟بل أج  -

 ابتسمت وقالت:" أظنّه ال".

ٍة جديمممدةٍ أبطالهممما نحمممن، فضمممحك  ه يعلمممن والدةَ قصمممّ كمممان الفمممرُح يلمممف  المكممماَن، كأنمممّ

ُت بمممميالد شمممخٍص جديمممٍد  الكممموُن فمممي وجهمممي بعمممَد أعمممواٍم ممممن مخاصمممَمت ه  لمممي، شمممعر 

 من رحم أرٍض جافٍّة.

NJZein
Highlight
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كل ممممن قبمممل، ال أدري ممممالمممم يسمممبق  لمممي أن شمممّدت ني  ذي  أنثمممى نحوهممما بهمممذا الشمممّ المممّ

حصممممَل، ويحصممممُل، وسيحصممممُل معممممي، غيممممر أنّنممممي أعممممدد ُت العممممّدةَ لخمممموض  هممممذه 

الّرحلممممة  بكممممّل  تفاصمممميل ها، فلطالممممما كانممممت مزاجيّتممممي المفرطممممة ، كالمممممارد  فممممي صممممفو 

امي، وكمممالحرب فمممي سممماحة  سمممالٍم دائمممم، إذ إنّهممما كانمممت أغلمممب اللّحظمممات تشمممّككُ   أيمممّ

ن  ناضممملُت ألجلمممه سمممنواٍت طويلمممةً، غيمممر  بمممما أشمممعُر، وكثيمممًرا مممما جعلتنمممي أخسمممُر ممممَ

ُت قممممراري )سأناضممممُل مممممن دون خسممممارة ، فكيممممَف  أنّنممممي فممممي هممممذه المممممّرة قممممد حسممممم 

لممممي أن أخسممممَر أو أتجاهممممَل صمممموتًا صممممار يرافقُنممممي ويحتممممل  لحظمممماتي، وتفاصمممميَل 

 طُبعت في وجهي، كمرآةٍ كيفما التفت  رأي تُها؟!.

ا معممم  ا ممممن قيمممد وحمممدتي، ممممن طفمممولتي، وأحرفمممي ولغتمممي، حمممرًّ ا، حمممرًّ ك  صمممرُت حمممرًّ

امي، وروتينممممي وذكريمممماتي. كمممان الفضمممموُل يجتممماُح ذاتممممي، ويراوُدنممممي  ممممن سممممجن  أيمممّ

. ك  ك   عمممن نفسمممي إلمممى نفسممم  ك  أكثمممر، كمممي يحبمممّ كمممل  مممما بمممي لديمممه الفضممموُل كمممي يعرفمممَ

 أكثر.

 بنفس ؟ّ"سألتها في موعٍد أول:" َمن  أنت  يا 

 أنا ماٍض ال يغادر، ومستقبلا ال يأتي، وحاضرا ال يُعات.  -

 ولَم كل  هذا الحزن  في كلماتك؟  -

 ينبغي علينا أن نحزَن دائًما في حضرة الموت. -

 أتكتبين يا بنفس ؟  -

 أحيانًا، ولكنّني ال أحتفظُ بما أكتبُه خشيةً أن يعرفَني أحدا. -

 وهل الكتابةُ ستجعُل أحًدا يعرفُك؟ -

 لكتابةُ بالنسبة  لي هي التجّرد من الذّات، والتّعّري أماَم اآلخرين.ا  -

، ويختلُف من كاتٍب إلى آخر. -  قد يكون، لكن هذا أمرا نسبيا

 َمن  هو الكاتُب يا فارُس بنظرك؟  -

-  .  فلتكتشفي وتخبريني من هو بنفسك حينما أكتبُك 

 ال، ال تكتبني، إيّاَك يا فارس. -
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 لَم؟ -

 ن أُباعَ.ألنّني ال أرغُب بأ -

ا أكثممممر  ا عميقممممً ا مختصممممًرا، صممممادقًا، وصممممادًما بالنّسممممبة لممممي. كممممان جوابممممً كممممان جوابممممً

 مّما توقّعّت. 

 ماذا تدرسين؟ -

نة الثّالثممممة، وأسممممكن فممممي  - ة العلمممموم، قسممممم الفيزيمممماء، فمممي السممممّ أدرس فمممي كليممممّ

ا لمممممادة  إحممممدى حممممارات الياسمممممين مممممع أٍب طيممممٍب وحنممممون، يعمممممل مدرسممممَ

 ثانويات دمشق القديمة.التاري  في إحدى 

 وأّمك؟  -

تي ووجعمممي، فقمممد تُوفّيمممت فمممي أثنممماء والدتهممما لمممي، أنجبتنمممي   - ي همممي غصمممّ أممممّ

 ألصارعَ الحياةَ وحدي.

 أتعرفين أن اسَمك  جميل؟  -

 جميلا جدًّا! َمن  سماك  بهذا االسم الّرائع؟ -

ي تحممممّب البنفسمممم  كثيممممًرا، وقبممممل أن تُتمممموفى طلبممممت مممممن والممممدي  - كانممممت أمممممّ

وعنمممدما  بمممائع الّزهمممور كمممي يحضمممَر لهممما باقمممةً ممممن البنفسممم ، المممذّهاَب إلمممى

 عاد كانت قد أنجبتني، وتُوفّيت، فأسماني أبي )بنفس  .

 أتحبّينه؟  -

-  .  جدًّا، يذّكرني بها أينما ذهبت، إضافةً إلى أنّه نادرا وعفويا

 وأنا أحب ه أيّضاً.  -

ا، كمممّل مممما فيمممه يتسممماقطُ وينتظمممُر والدةً جد . لمممم يكمممن كمممان الجمممو  خريفيمممًّ يمممدة كقلبمممك 

ا بمممرغم اصمممفراره بمممل كمممان أشمممبه بيممموٍم ربيعمممّيٍ، فكمممّل مممما حولمممه يمممرقُص  كئيبمممً

 ويطيُر.

ذي لمممن أنسمممماه، ولمممن تُمحممممى تفاصممميله ومعممممالم مكانممممه  هكمممذا كممممان موعمممدنا األّول الممممّ

 ن.يمن ذاكرتي مهما تعاقبت علّي األيّام والّسن
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ه   ه اللّحممممُن األّوُل لقصمممميدتنا، إنممممّ الكنايمممماُت واالسممممتعاراُت للغتنمممما، فقبلممممك  ال لغممممةَ إنممممّ

ر  كالجمممممماد،  ا، عممممممًرا ممممممَ ذكر، ال فصممممماًل وال موسممممميقى وال ألحانمممممً ا يمممممُ وال كالممممممً

ك.  والشمًسا أشرقت في عمري كشمس 

يّئة الّتمممي كانمممت  روف السمممّ ا، وعشمممنا ُحلوهممما ومّرهممما بمممرغم كمممّل الظمممّ اُم معمممً ممممّرت  األيمممّ

 يوًما بعد يوٍم. تمّر بها البالد، وتزداد سوًءا

ا  اس، فصممماروا وجوهممممً ازداد الغضمممب فمممي قلممموب الكثيمممرين، وكثمممر العنمممف بمممين النمممّ

ها سمممحرا مممما، وحمممّل عليهممما  ها المممبعض، وكمممأن  همممذه المدينمممةَ قمممد مسمممّ ال تمممألُف بعضمممَ

 غضُب الّرحمن فجأةً.

ودُ  َد الَوقممممُ ت  المممممواُد األوليممممة األساسمممميّةُ، وفُقمممم  ، عمممماث الكثيممممرون فسمممماًدا كبيممممًرا، وقلممممّ

وا، وبمممممرُدوا مممممما انعكمممممس سممممملبًا علمممممى الحالمممممة  النّفسممممميّة   اُس، وعطشمممممُ فجممممماعَ النمممممّ

ا، وخممميّم المممموت فمممي سمممممائنا  ا، وقاسممميًا، وحزينمممً نا شمممتاًء ممممرًّ للممممواطنين، وقمممد عشممم 

 ليأخذ معه الضعفاَء من بيننا.

ة، وجثثهممما  ا ممممن الحيممماة الّتمممي حاصمممرتنا بمفسممميها اليوميمممّ صمممار المممموت أخمممف  وجعمممً

يننممما. خممموفي نحمممو بنفسممم  كمممان يمممزداد كلّمممما طمممال لقاؤنممما، وكلّمممما اسمممتبد  المزروعمممة ب

بممممي حنممممينا إليهمممما، فقممممد رأيتهمممما بعممممد طممممول غيمممماٍب عنهمممما إذ لممممم تكممممن الّطرقمممماُت 

 تسم  لنا بذلك بأّي حال. والّظروفُ 

ت أن تنظممممُر إلممممّي، فقممممد كانممممت تنظممممُر نحممممو  حممممّدقُت طممممويالً فممممي عينيهمممما، لكنّهمممما أبممممّ

ماء  بعممميٍن الهفمممةٍ  هممما الميمممؤوس  منمممه السمممّ ، وكأنّهممما تبنمممي جسمممًرا ممممن األحمممالم  بمممين واقع 

 .وسمائ ها المأى غفرانًا وأماًل 

 انتظرُت رّدها، فخانني الّصبُر واالنتظاُر.

  .بنفس ؟ أطلت  الّرَد وال أعصاب عندي تجهلين موقفي يا -

ا: بممممي يتهمممماوى، يتسمممماقطُ، يتنمممماثُر  كممممّل ممممما" نطقممممت  بحنجممممرةٍ تطمممموف وجعممممً

،  أرأيَت أمطاًرا مأى بالزجاج؟" كالّزجاج  فوَن الغيوم  الُحبلى بالبكاء 

 نعم، هذه أنا. -



58 
 

ى أنمممَت  دًما إلمممى األممممام، حتمممّ كمممّل شممميٍء يقممموُدني نحمممو الماضمممي، الشممميَء يمممدفعني قمممُ

ّد أحالمممممي، والمسممممتقبل ، يافممممارس الماضممممي مممممازال يرافقنممممي، يسممممتفز  ضممممعفي، يقممممُ

ّدني مممممن األمممممام ك، فممممأقفُ  المنتظممممر يقممممُ أممممماَم هممممذا الحاضممممر  المقممممرف   عاريممممةً أمامممممَ

ك، وتجهلُنمممممي، وأجهمممممُل نفسمممممي، فهممممماّل ضمممممممتني ، المتسمممممارع  األحمممممداث   فأجهلمممممُ

يافممممارس ضمممممةً أخيممممرة؟، همممماّل سممممترت عُريممممي أمممممام نفسممممي، وبعممممد ذلممممك إن شممممئَت 

.  إرحل 

 َمن  قال لك  إنّني أريد أن أرحل؟ -

 هل يرحُل المرُء عن موطن ه؟ وكيف يكوُن حالُه؟ -

 قلُت ذلك في نفسي خوفًا من فت   جداٍل طويٍل ينتهي بهزيمتي. -

 كانت حزينةً وجميلة كما لم أَرها من قبل. -

 قلت: تشبهين قصيدةً غريبة مطلعها حّب وآخرها فران. -

. ال  أنهكتنمممما الحممممّرُب، أفقممممدت نا القممممدرةَ علممممى العمممميت  بسممممالٍم فممممي انتظممممار  المسممممتقبل 

 بنفس . ال شيء.  ياشيَء يدفعُنا إلى األمام  كما قلت  

فر  الّتمممي لمممن تُحسمممَم، إنّنممما فمممي خنمممدٍن طويمممٍل، طويمممٍل جمممدًّا،  إنّنممما فمممي سممماعة  الصمممّ

ا فمممي حكايمممات  كمممان يممما مممما كمممان، ليتنممما أسمممطورةا  ه لمممن ينتهمممي، ليتنممما كنمممّ ويبمممدو أنمممّ

نا بحاضممممٍر حقيقممممّيٍ. صممممارت أحالُمنمممما كثافممممةً مممممن دخممممان، ورغباتُنمممما  تاريخيممممةا، ولسمممم 

مُت وأحرفُنمممما الوجممممُع.طيممممًرا مكسمممموَر الج ر الحممممب  ونممممَدَر  نمممماح . كالمنمممما الصممممّ كثممممُ

 اللقاُء، ولم يعد  يُقَرأُ إاّل في عيون المخلصين.

ينتظمممُر سمممالمةَ الممموطن   فمممي أوطان نممما يقمممُف الحمممب  مصممملوبًا علمممى أكتممماف العاشمممقين،

، وما أصعَب االنتظاَر، ما أطولَه! وما أحوجنا إلى قتله. ه الغائر   من جرح 

 

 2015آذار  25

ماء   ال  حينهمممما كثيممممًرا، كانمممت ليلممممةً دافئممممة فمممي أواخممممر شممممهر آذار، فقممممد أمطمممَرت  السممممّ

 أدري إن كانت تبكي أم تبته  في يوم مولدك!!

NJZein
Highlight
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هممما الخمممامس  والعشمممرين،  ُت لهممما فمممي عيمممد  ميالد  ا جديمممًدا، كتبممم  اليممموم قمممد نضمممجت  عاممممً

غمممُب بالحمممديث  عمممن كمممّل عممماٍم ونضممموَجك  يحلمممو ويكبمممر،  لكنّنمممي فمممي الحقيقمممة  ال أر 

ك المميمممز  كرغبتمممي فيممما ك  إذ يعترينمممي فضمممولا غريمممبا بمممأن  يومممم  لحمممديث  عمممن اسمممم 

ار  أعمممرَف إن كمممان أحمممدا ممممن قبلمممي قمممد تغمممزَل بمممه، فتكسممموني غيمممرةا عميممماُء كأنّهممما النمممّ

 تلتهُم خاليا قلبي.

السممممك  يممما )بنفسمممُ   رائحمممةا عطمممرةا كمعنممماه فكلّمممما لفَظتمممه شمممفتاي أزهمممَر ممممن حمممولي 

ك، ك  الفاتنمممة ، البمممل همممو كصمممفاء  روحممم  عمممذبا  المكمممان، همممو جميممملا كتفاصممميل  وجهممم 

حيحة  والد قيقممممة الّتممممي تهّمنممممي، كحركممممات  الل غممممة  األربعممممة ،  ك  الصممممّ كمخممممارج  حروفمممم 

ط  الَتمممي تميّزهممما عمممن غيرهممما ممممن لغمممات  الكمممون. أنيمممقا كالشمممامة  النّاعممممة  الّتمممي تتوسمممّ

ك  األيممممن، غريمممبا كفوضمممى أيّا ،خمممّد  ك  ،  v كروعمممة  حمممرف مممم  ط شمممفتي ك  الّتمممي تتوسمممّ

ه ضمممعيفا جمممًدا أمممماَم قسممموة  همممذه الحمممرب ، يممما  فّة العليممما علمممى وجمممه التّحديمممد، لكنمممّ والشمممّ

صمممماص  الخممممارج  مممممن بنممممدقيّات المتحمممماربين،  بنفسمممم .يتيما أمممممام الكممممّم  الهائممممل  مممممن الر 

 حزينا أمام ظلم  البشر.

الكاتمممب؟ ولمممماذا يكتمممب؟"، ولمممم أعطمممك  كنمممت  قمممد سمممألتني ممممرةً: "ممممن همممو  -

 جوابًا.

:"اكتشممممفي مممممن هممممو وأخبريننممممي، ولكنّنممممي اليمممموم أرغممممُب بممممأن  - قلممممُت لك 

 أجيبَك  على ما سألت ه".

 .الكاتُب يا بنفس  هو تاجرا بالمشاعر   -

الكتابممممة هممممي فممممنا مممممن فنممممون  التّجممممارة، هممممي اسممممتيرادا وتصممممدير،   أجممممل..! -

ذي يعشممممق ال بممممد  لممممه أن  وأنمممما  يكتممممَب فيقممممرأُ عشممممقه اآلخممممرون،فالكاتممممُب الممممّ

ًّ فيبكينممممي القممممّراء، ولممممذلك، فممممإنّني تمممماجرا  ا عنممممدما أعشممممُق، أنممممزُف وجعممممً

ُر ما أشعُر به، فيستورُده منّي قليلو التّعبير.  أُصّد 
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، فمممال تكممموني بائعمممةَ مشممماعٍر يممما بنفسممم ، ابقمممي  - ، وبيمممعا الكتابمممةُ لمممذةا، شمممغفا

، رائعمممممةً، فاتنمممممةً، متممممممّردةً، عفويمممممّ  ةً، فوضمممممويّةً، وغامضمممممةً، كمممممما أنمممممت 

 فأجمُل ما فيك  الغموُض، وأجمُل مافيك  هو بنفسُ  يا بنفس ".

اعة  الواحممممدة  بعممممد منتصممممف  الليممممل    كممممان صمممموتُها رسممممميًّا ..اتّصمممملت بممممي فممممي السممممّ

 .وحاًدا إلى حّدٍ ما كصوت  جائعي اللّيل

ا، هممممل هممممذا هممممو رقممممم بممممائع  - قالممممت وسممممكون اللّيممممل يعتريهمممما:" ألممممو، مرحبممممً

 المشاعر؟"

 أجبتها:" نعم، سيدتي، تفضلي". -

ممممن فضممملَك، همممالّ أرسممملَت لمممي رطممماًل ممممن القمممبالت، ممممع باقمممٍة ممممن الحنمممين،  -

 والكثير  الكثير  من الحّب .

هممما تطلمممُب ممممن  كنمممُت أضمممحُك بصممممٍت، كانمممت كأنّهممما طفلمممةا فمممي الثّامنمممة  ممممن عمر 

 بائع الحلويات  مجموعةً من الّسكاكر الملّونة  والمنّوعة. 

 لت لها:" أجل، بالتّأكيد، هل تريدين شيئًا آخَر سيدتي؟"ق -

 رومانسيّة". أريُد أيًضا قصيدة شعرٍ   قالت:" نعم، -

 طلب ت  حااًل، هاّل أعطيتني العنواَن من فضلك. حسناً، سأرسل ما -

عنمممدك ) مدينمممةُ الحمممّب ، شمممارع القلمممب الظمممام ، بنممماُء المممّروح ،  أجمممل، سمممّجل   -

 طابق أشتاقُك .

 سأرسلُها حااًل، نحن في الخدمة  دائًما.عم، ن -

مممم.. شممممكًرا، همممماّل قمممممَت  - ةُ ضممممحكت ها لممممم تخطئ همممما أذنمممماي، شكم رّدت، وبحممممّ

ا بإرسال  الفاتورة  من فضل ك، كم ثمنَها يا تُرى ؟  أيضًّ

 ال شيَء سيّدتي، صوتُك  فقط. -

 !فقط؟  -

 وابتسامتُك  أيضاً. -
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مت  وقتمممذاك االبتسمممامةَ الّتمممي  يرغبُهممما قلبمممي، إنّنمممي علمممى يقممميٍن تممماّمٍ ال شمممّك أنّهممما ابتسمممَ

، فظهمممرت غمازتاهممما، وفممماتني مشمممهد عشمممٍق ال يوصمممف، لأسمممف لمممم  أنّهممما ابتسمممَمت 

أسمممتطع أن أرسمممَل طلبيتهممما علمممى وجمممه الحقيقمممة، فأرسممملتها علمممى وجمممه المجممماز. لمممم 

يكممممن ليمنعنممممي حينممممذاك وقممممٍت متممممأخٍر أو مسممممافٍة كبيممممرة، لممممم يمنعنممممي شمممميءا سمممموى 

 .جيران محيطها الثرثارينعاداٍت وتقاليَد، و

ا، بمممك  يممما بنفسممم  أنمممك  ترجعيننمممي طفممماًل، إن  أجممممَل مممما  طفممماًل يحبمممو نحمممو حبمممك  حبممموًّ

، تعطممميَن وتمنعممميَن فمممي آٍن واحمممد تثيمممرين بمممي كميمممةً هائلمممة ممممن المشممماعر  المتفرقمممة،

 .فأتعطُت إليك  أكثر وأكثر 

ا أن كمممان خممموفي يسمممبق خطمممواتي، هكمممذا همممي  كمممأن ، الحيممماةُ صمممارتلمممم يحمممدث يوممممً

ك، ك، فتلتفممممُت وتجممممد ظلممممّ ا  تمشمممي وتشممممعُر بخطممممواٍت خلفمممَ ذي يشممممبه وحشممممً َك الممممّ ظلمممّ

 شرًسا يتبعك.

كسمممما الحممممزُن حممممارات  العاصمممممة، ومقاعممممَدها، ومسمممماجَدها، وأقبيتَهمممما، وصممممرنا نحلممممم 

 بيٍد حانيٍة نغمُرها في وس ط  تلك الّشوارع.

ةا ال  . يتعممممذُّر الحممممّب فممممي الحممممّرب  لممممه نكهممممةا خاصممممّ لم  ام  السممممّ تشممممبهُ أّي حممممّبٍ فممممي أيممممّ

ى بهممما  اللّقممماُء كثيمممًرا، ويجمممف  القلمممُب شممموقًا وانتظممماًرا. همممذه همممي العاصممممة الّتمممي تَغنمممّ

 الّشعراُء، وَغن ت لها فيروُز. ركاما محتضرا يلفظُ أنفاَسه األخيرةَ.

ةُ  ا أن أنتظممممر أو أن أكتممممَب، وكممممان لهمممما الحصممممّ  قضممممي ُت معظممممم أوقمممماتي وأنمممما إمممممّ

ا علمممى كمممل مممما يحمممدث، علمممى الّسياسمممة  ا أكتمممب، غيمممر أنّنمممي كنمممت ناقممممً األكبمممر مممممّ

ة جر بمممال أدنمممى أهّميمممّ ذين يتسممماقطون كمممأوران  الشمممّ  والمخّططمممات، علمممى البشمممر المممّ

ة. كنممممت  ذين رخصممممت أرواُحهممممم فتحّولممممت إلممممى مقايضمممماٍت ومممممزاداٍت علنيممممّ علممممى الممممّ

ا علمممممى نفسمممممي الّتمممممي تشممممماهُد كمممممّل تلمممممك األحمممممداث مستسممممم  لمةً، راضمممممخةً، و ناقممممممً

.  متواطئةً مع الذّل 
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كانمممممت العاصممممممة الّتمممممي تحتضمممممننا، وصمممممارت تفّرقُنممممما. المممممموُت والهجمممممرةُ صمممممارا 

اس  لمممياًل نهممماًرا ممممن دون أن يلتفمممَت أحمممدا لمممدموعها المختبئمممة  خلمممَف كمممّل   أحاديمممَث النمممّ

 قّوت ها.

ا؟ّ، لممممماذا علينممممما أن نجممممممَع  ُب علينممممما المغمممممادرة دائممممممً ذكريات نممممما فمممممي لممممماذا يتوجمممممّ

 صندوٍن حزيٍن ونرحَل عندما يشتد  الظلَم نحو عالٍم آخَر مجهوٍل ومتعٍب؟

.  ما أصعَب أن تُرغَم على االختياَر بين أمرين أحالهما ُمرا

 

 )فركة أذن( 2015نيسان  24

، للتّحقيمممق  معمممي،  اسمممتيقظُت صمممباًحا علمممى خبمممر اسمممتدعائي إلمممى فمممرع المخمممابرات 

تُه فمممي إحمممدى الجرائمممد وتبممميّن لمممي أّن طلمممب اال سمممتدعاء  همممو بسمممبب  مقممماٍل لمممي نشمممر 

ُف بضممممرورة  الممممذّهاب  وحممممدي، وبكاممممممل   ة، وقممممد أخبرنممممي الجنممممدي  المكلممممّ المحليممممّ

ا  إرادتممممي وإاّل سمممميتم  إرسمممماَل مجموعممممٍة تقتممممادني إلممممى الفممممرع  بممممالقّوة . فكممممرُت مليممممًّ

ُت بنفسًجا،  أرادوا.وذهب ُت بكامل إرادتي كما  بالموضوع، فأخبر 

ٍة مممممن دون  أن يكلّمنممممي أحممممُدهم أو يعيرنممممي  ا كمممماماًل فممممي زنزانممممٍة انفراديممممّ بقيممممت يومممممً

 أّي اهتمام، وكم خشيُت أن تطوَل المّدةَ، وأبقى هكذا منفيًا كظّل  شجرة.

ابط:" كيمممف  ، قمممال لمممي الضمممّ فمممي صمممباح  اليممموم  التمممالي اقتمممادوني إلمممى مكتمممٍب للتّحقيمممق 

 كانت لي لتُك؟"

 ُم بها".قلت:"أنتم أعل -

" حقمممك علينممما إسمممتاذ فمممارس، تأّخرنممما عليمممك بمممس عنممما ضمممغط كتيمممر، بتعمممرف إنمممَت  -

 وضع البلد كيف، وفي مندسين كتير".

ُت رأسي قائالً:"همممم، أعرف". -  هزز 

د  - قمممال لمممي:" ممممارح طمممّول عليمممك بعرفمممك تعبمممان". إسمممتاذ فمممارس إنمممَت كاتمممب جيمممّ

 خليك بالحّب والّشعر."ومحبوب من الجيل الجديد، بس شو بّدك بالسياسة، 

 قلت: لم أفهم. -
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كنمممت متقمممل العيمممار  هممماقمممال بنبمممرةٍ حممماّدة: "مممما حبينممما مقالمممك األخيمممر، كمممإنّو.. كمممإنّو  -

 فيه شوي".

 قلت: "لم أكتب إاّل ما حدث". -

ثممممّم قممممال بلهجممممٍة حازمممممة:" برجممممع بقلممممك ممممما رح طممممول عليممممك، ونحنمممما سممممامحناك  -

ك قريمممب ممممن  الشمممباب، فبمممدنا تمممزرع براسمممهم غيمممر بمممس باللمممك السياسمممة، وبمممما إنمممّ

 هالكالم الفاضي وإاّل..".

 وإاّل ماذا؟ -

 وإاّل رح نزعل.. رح نزعل من بعض كتيير. -

مائر قمممد بيعمممت منمممذ زممممٍن طويمممل، لكمممن  كنمممت أتقطمممع فمممي صممممتي، أعمممرف أن الضمممّ

 كن ُت أتساءُل، هل األقالُم أيضًّا جاء دوُرها كي تُباع؟

بخبممممٍث، وقممممال:" أمانممممة.. أمانممممة همممما تسمممململنا علممممى اآلنسممممة نمممماولني همممماتفي مبتسممممًما 

أبوهمممما رجممممال طيممممب بممممس  بنفسممم  وتقلّهمممما تممممدير بالهمممما علممممى حالهمممما وعلمممى أبوهمممما.

مابممممدنا يممممأثر عليهمممما بأفكمممماره". ثممممّم غمزنممممي، واسممممتطرد قممممائاًل:" بممممدنا أفكممممارك يلممممي 

و يلتممممزم بالمنهمممماج يلمممم  بتشممممبهنا تأثرعليهمممما، ي وحمممماولوا توصمممملولوا بطريقممممٍة ممممما إنممممّ

ة، وبمممال مممما ّحة أحلمممى مممما  حددتمممه الجمهوريمممّ يفمممرد عضمممالته بتممماري  عممماٍر ممممن الصمممّ

ه أو لأصممممم  تهديمممممده قمممممائاًل بصممممموٍت شمممممبه  يشممممموف عضمممممالتنا"، وأنهمممممى حديثمممممَ

 مرتفع، ونبرةٍ حاّدة:" هللا معك".

وارع، أنتقممممُل مممممن رصمممميٍف إلممممى آخممممر، مسممممترجعًا  ُت أتخممممبّطُ فممممي زحممممام الشممممّ خرجمممم 

تممممذّكرت روايممممةَ الجممممدران  الملطخممممة ،  ط األمممممن.كممممّل ممممما دار بينممممي وبممممين ضمممماب

اري   الّتمممممي حفظناهممممما  ، وأسمممممباَب قيامهممممما، وأبطالَهممممما، وكمممممل  كتمممممب التمممممّ والثمممممورات 

اري   ممممن  صمممغاًرا عمممن ظهمممر قلمممب. ت أن أمحمممَو ممممن ذاكرتمممي كمممل  أزمنمممة  التمممّ تمنيمممّ

ارع  ى عصمممممرها الحمممممديث. ودد ُت أن أصمممممرَ  فمممممي الشمممممّ عصمممممرها األُمممممموّي وحتمممممّ

)اتركممممموا أوالَدكمممممم فمممممي البيممممموت  نمممممائمين وال ترسممممملوهم إلمممممى  بمممممملء  صممممموتي

 المدارس .
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 ، ن  مشمممى علمممى همممذه األرض  ه، كنمممُت أشمممعر بمممأنّني أجمممبُن ممممَ أمسمممكُت هممماتفي وأغلق تمممُ

ا  ت ال أسممممتطيُع أن أدافممممع عمممممّ ا وأكتممممَب بممممه إن كنمممم  وبمممأنّني ال أسممممتحُق أن أمسممممَك قلمممممً

ت أشممممعرُ  كتبممممت. ، بممممأنّني ال أسممممتحقُ  كنمممم  ك  يمممما بنفسممممُ ، ألنّنممممي لممممن بممممأنّني ضممممعيفا

يك منهم.  أستطيَع أن أحم 

ٍة تفتقممممُد لكممممّل  مقّومممممات   وتسمممماءل ت: ممممما الحكمممممةُ مممممن أنّنمممما خُولممممدنا فممممي دوٍل عربيممممّ

، وتمارُس القمع َواالستبداَد؟  الحياة  والحريّات 

ّدّرسُ  اً الّتمممي تمممُ ه أيضمممّ ُت عبمممد المممّرحمن الكمممواكبّي ونضمممالَه الكبيمممَر، وكتبمممَ ممممن  تمممذّكر 

 األخذ بمحتواها. دون

 إذًا؟ ما العبرةُ من التاري 

انتهمممى بمممي المطممماُف بمممالعودة  إلمممى المنمممزل  ماشممميًا علمممى قمممدمّي  ممممن دون  أن أشمممعَر، 

وأمضمممي نحممموك  يممما بنفسممم ، لكنّنمممي همممتا  كمممان يجمممُب أن أتجممماوَز كمممّل همممذا األلمممم،

. ، وال قدرةَ لي على مواجهة  عينيك   وضعيفا

تُها تنتظرنمممممي أمممممماَم  ت تنتظُرعمممممودتي بقلمممممٍب  المبنمممممى بعينمممممي ن الهفتمممممي ن،وجمممممد  ظلمممممّ

عمممودتي. لقمممد شممما  قلبُهممما انتظممماًرا. كبمممر ذلمممك القلمممُب الّطفمممُل  صمممابٍر وممممؤمٍن بحتميمممة  

 .على غفلٍة منها، كبر قبَل أوان ه، وقبَل أن يستأذنَها حتّى

 قلُت لها:"الحب  اليموُت، لكنّه يولُد شيًخا". -

 .بل الحب  ال يشيُ  إنّما يولُد طفاًل"" :عارضتني كعادتها قائلةً 

تُ  ك ُت بعد تعٍب، وتمتم   كقلبك  تماًما"." ضح 

 وهل تراني طفلةً؟ -

- .  ال، أرى قلبَك  الطفل، أّما أنت 

 أّما أنا،  فماذا؟ -

ةا إلممممى حممممّد  - ةا إلممممى حممممّد  الخمممموف  عليممممك، ناضممممجةا ومنطقيممممّ ةا وعفويممممّ طفوليممممّ

ا . لممممديك  مخالممممُب حممممّبٍ،  غالبممممً تممممؤذينني بهمممما، لكممممن  ممممما الهممممروب  منممممك 

ا  سممممرعاُن ممممما تطبطبممممين علممممى جراحممممي بهمسممممات ك  النّاعمممممة . تممممراهنين دائمممممً
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 علمممممى طفوليّتمممممك، وتخبّئمممممين همممممذا النّضمممممَ  الكبيمممممَر خلمممممف تلمممممك العيمممممون  

 الشاحبة .

 وهل علّي أن أبقى منطقيةًّ طيلة الوقت؟  -

ا بشممممرط أن تأخممممذي منهممممما -  كممممال، عليممممك  أن تحممممافظي علممممى االثنممممين معممممً

 .ن تدبركبميزا

 وكيف؟  -

 امممم، كيف؟ -

ا فمممممي الحمممممّب فلتحبمممممي بمنطمممممٍق، ولتتصمممممّرفي بحمممممّبٍ، وال تحبمممممي بعواطمممممَف  أممممممّ

 .وتتصرفي بمنطٍق، فيأتي حب ك  جامًدا، ساكنًا وصلبًا ال يلين

، فممممثاًل واحمممد  واحمممد   اثنمممان  المنطمممُق اليحتممممُل الفرضممميّات  وغيمممُر قابمممٍل للتّغييمممر 

 تيجتَه صحيحةا انطلقت من براهيَن ومسلّماٍت.الخيارا ثاٍن أمامنا ألّن ن

 وهل يمكُن للحّب  والمنطق  أن يجتمعَا يا فارس؟   -

 إنّهما محُض ضدين. -

  نعم يجتمعان إن أحسنّا موازنتهما.  -

 ممم أجل، سؤالي األخير  -

 أنمَت بصفتَُك كاتبا تكتُب المشاعَر، كيف تحبّني يا فارُس؟

 .بنفسُ ، وأكتبُك  بمشاعر  أحب ك  بمنطٍق يا  -

 ال تكتب ني يا فارس، قل ُت لك قبل هذا، إيّاَك أن تكتبني فتبيعني.  -

 

 2015 - حزيران – العاصمة

همممو اإلحسممماُس بمممالعجز  فمممي وطمممٍن يجعمممُل كمممل  مممما فيمممك مكمممبّاًل ليظمممل   همممو الخممموُف،

َك مبتممممموًرا  ا، وقلممممممُ ومكسممممموًرا.هو القممممممُع، همممممو التّسممممملطُ، همممممو صممممموتَُك مقموعمممممً

ذي سمممممكَن خاليممممما البشمممممر  والحجمممممَر، فاسمممممتعمَر البيممممموَت ومؤسسمممممات  االسمممممتبداُد المممممّ
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ا فيمممما بعمممد إن  الدولمممة. ذي سممميبقى يقتُلُنممما جميعمممً دُم، همممو األلمممُم المممّ همممو المممذّنُب، همممو النمممّ

 كنّا نملُك ضمائَر حيّةً.

ّر  كممممما يقممممول أر  ُد ارتكمممماَب الشمممم  سممممطو، لكممممن هممممل هممممذا يعنممممي أنّنمممما اإلنسممممان يتعمممممّ

 جميعُنا سيّئون، لكن بقلوٍب جيدة؟

 لعلّنا نكوُن كذلك.

 ما الحب  يا فارُس؟

ك  فمممي أقسمممى لحظممماتي، وهممماهي لحظممماتي الممتلئمممة بمممك   أن يغزونمممي صممموتُك  ووجهمممُ

ذي  ال تنفممممك  تغممممادُرني، وتممممرحُم ضممممعفي وكسممممري، وهمممما ك  الممممّ ، ووجهممممُ هممممو صمممموتُك 

 فما يرحل عنّي.يغزوني طيلةَ النّهار  

ذي ظمممل  يقمممذُف بنممما نحمممو الهاويمممة  ممممن دون كلمممٍل أو  المممموُت همممو الكمممائُن المجهممموُل المممّ

 ملل.

 كيف وهذه لعبته وملهاته؟

ت  هُ قذيفممممةا ممممما أو رصاصممممةا عممممابرةا تركممممَ لممممم يخممممُل مكممممانا فممممي العاصمممممة إاّل وطالتمممم 

 الّزمن. أثَرها في جسٍد ضعيٍف أو حائٍط هرٍم لتبقى ذكرى صامدة عبر 

أن تنممماَم وتحلمممم بغمممٍد جديمممٍد جميمممٍل ومشمممرٍن ذلمممك أصمممعب ممممايكون، ففمممي كمممّل  صمممباحٍ 

ة. ُق علممممى جممممدران  القلممممب  فتبقممممى غُصممممّ كومممممةُ  ممممموتا جديممممدا ولمممموائُ  ألسممممماَء تُعلممممّ

 أشالٍء عصيّةا على النسيان  والغفران  أيضًّا.

ت  القممممذائُف تهاجُمنمممما طيلممممةَ اللّيممممل  مممممن أممممماكَن ن جهلُهمممما، كممممان حزيممممراُن أسمممموَد، ظلممممّ

 لكنّها كانت تتقصدنا. 

اَس اعتممماُدوا المممموَت، فمممما عمممادوا يخافونمممه. تمممراهم  الغريمممُب فمممي همممذي المممبالد  أّن النمممّ

دور السممممتقباله، لكممممّن ممممموتَهم هممممذا فممممي النّهايممممة  يبقممممى  ه كاشممممفي الصممممّ يقفممممون أمامممممَ

ا ه. غممممدًرا وخطفممممً ا كممممما ُخطفممممت  يمممما بنفسممممُ ، وبممممث  نبممممأُ  مهممممما اّدعمممموا تقبُلممممَ تمامممممً

ا، بسممممبب انقطمممماع   شاشممممة  شممممهادك بخبٍرعاجممممٍل علممممى است ذي كممممان منطفئممممً التلفمممماز الممممّ

 الكهرباء  لمّدة يومي ن متتاليين.
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ت  كممممل  تلممممك  ا، بقذيفممممٍة عممممابرةٍ، بمممماردةٍ، وقممممذرةٍ، قطعممممَ رقت  منممممّ بهممممذه البسمممماطة سممممُ

، ومقعدك  المتكئة  عليه تحديًدا.  المسافات  نحَوك  إلى جامعت ك 

 أي  حرٍب هذه؟ -

 لعنٍة أصابَت  هذه المدينة؟أي   -

 وأي  جنوٍن أصاَب عقوَل ساكنيها؟ -

ذين ال قممممدرةَ لممممديهم علممممى المواجهممممة،الحممممر  عفاء  الممممّ ُل هممممو  ُب هممممي لغممممةُ الضممممّ والقتمممم 

،  وسممميلتُهم الوحيممممدةُ فممممي التّعبيممممر عممممن ضممممعف هم. ك ضممممعيفا أن تقتممممَل هممممذا يعنممممي أنممممّ

، وال تملُك لغةَ حواٍر واضحٍة ومنطقيٍّة.  وجبانا

أتكممممُ  علممممى خمممموفي، وخيبممممة  أملممممي، ونحيبممممي المتحشممممرج  بمممماآلالم  فممممي  ركضممممتُ 

 حلقي، أتصُل فأجُد هاتفَك مغلقًا، والّذي ما زال حزينًا ومغلقًا.

يئة  الّتممممي تفممممرض  فممممي الّطريممممق كنممممت ألهممممُث أيّاَمنمممما، وأطممممرُد جميممممَع األفكممممار  السممممّ

ُت أخشممممى الفممممراَن، والفقممممَد، وكممممل   ، فكيممممف نفسممممها أمممممامي. كنمممم  احتممممماالت  بُعممممَدك 

 أتقبُّل الموَت اآلن؟

. الخسمممارةُ فادحمممةا لكلينممما، فكيمممف  تُك  جثمممةً هاممممدةً محترقمممةً فمممي أحضمممان والمممدك  وجمممد 

ه ؟  أقنعُه وأطبطُب على وجع 

 كيف أخبُره أّن الّدنيا الّتي في عينّي قد انطفَأَت  كما انطفَأَت  دنياه؟

ن  سممممميطبطُب علمممممى وجعمممممي أنممممما؟ ويقنعُنمممممي أ ّن الحيممممماةَ ستسمممممتمُر وأّن الحمممممّرَب ممممممَ

 ستنتهي؟

.  هذي البالُد مأتما ما عاَدت تصلُ  للعيت 

َت واأللَم.  تركت ظلّي يعانُق جثّتَها، وتلّحف ُت الّصم 

 

 2016 –ألمانيا  –تورينغن 

ب  تسممممقطُ أجسممممادا كثيممممرةٍ لنسمممماَء، وشمممميو ٍ، وأطفمممماٍل، وشممممبّاٍن، ورجمممماٍل، فممممي الحممممر 

 تتعانَق في مكاٍن آخَر.ووحَدها األرواُح تبقى ل
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ةَ بمفسممميها، وهممما  ُت تلمممَك المممبالَد المتخبّطمممَ ك  كمممل  أوجممماعي، وتركممم  لملممممُت بعمممَد رحيلممم 

، المقصمممّي،  أنممما هنممما، وحمممدي ألملمممُم بقايممماي الّتمممي بقيمممت. هنممما فمممي همممذا الممموطن  البمممارد 

ذي احتضممممَن أ . هممممذا المممموطُن الممممّ شممممالئي المتنمممماثرةَ، والمنفممممّي مممممن خارطممممة  وجممممودك 

 ٍب.ر ج  حألنّني ال

. أنممما اليممموَم  ، ولمممم أكتبمممك  ألبيعمممك  ا يممما بنفسمممُ . أنممما لمممم أخنمممك  تخيلمممي صمممرُت الجئمممً

ك  أعمممممُق بكثيممممٍر مممممن أن أتخطمممماك   دك  . فلتسممممامحيني يمممما بنفسممممُ ، ألنممممّ ك  ألُخلممممّ أكتُبممممُ

 من دون  كتابٍة.
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 لقـــاء ووداع

 

 اشتقت إليَك بعدِد خيباتي منك .. 

 حبًّا لم تكتمل والدته بعد .. افتقدتك يا 

 ألنّه أسفًا قد أُجهض في بداياِت أشهره، 

 ولم تكتمل أجزاءه .. 

 . نُِفخت به الّروُح وما لبثت أن غاَدرتْه

 

 رشا مرعي 
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باح! اسممممتيقظت نشمممميطة علممممى غيممممر عممممادتي، متلّهفممممة جممممًدا  يمممما لروعممممة هممممذا الصممممّ

ة ال أسمممتطيع فمممت  عينممممّي، لرؤيتمممك، لسمممماع صممموتك، لتأّملمممك.  مس أشمممعّتُها قويمممّ الشمممّ

 لكن، أين الّشمس؟ ربّما كان نور طيفك.

ى لجممممدران  ماء و حتممممّ خرجممممت مممممن المنممممزل مبتسمممممة، لكممممّل شمممميٍء، لممممأرض و السممممّ

ى  ُت نظرات همممما المسممممتفّزة لممممي، المنممممازل، حتممممّ لتلممممك العجمممموز الّتممممي لطالممممما كرهمممم 

 ولذاك الّرجل الخمسيني الّذي ال أعرفه.

، تقمممّدمت نحممموك  ا قبالمممةَ البحمممر  ات قلبمممي تتسمممارع، أخيمممًرا وصممملت، رأيتمممك واقفمممً دقمممّ

بخطممموات بطيئمممة، وقبمممل أن أنطمممق بكلممممة ألُنبّئمممك بمجيئمممي، سمممبقتني والتفمممت  إلمممّي و 

ة نا علممممى صممممخرةٍ قبالممممة البحممممر، و كانممممت هممممذه رغبممممة بممممادرت أنممممت بالتحيممممّ . جلسمممم 

كالنمممما بعممممدم الجلمممموس فممممي مكممممان مغلممممق، سممممألتني ممممماذا أوّد أن أشممممرب، فأجبتممممك 

 بأنّي أريد شوكوال ساخنة.

حكات، والنّظممممرات، تأّملتممممك وتممممأّملتني، أمسممممكت بيممممدي  تبادلنمممما األحاديممممث، والضممممّ

إلنسممممماٍن ال يكمممممّرره  فتسمممممّرب المممممّد فء إلمممممى جسمممممدي، فاألحاسممممميس ال تُعطمممممى إالّ 

 الّزمان. ربّما لم أعطه  الفرصة.

ا يريممممُد أن يطلعنممممي  بعممممد مممممرور شممممهٍرعلى اللّقمممماء   األّول أخبرنممممي أّن لديممممه كالمممممً

عليمممه، لمممم آخمممذ الموضممموع علمممى محممممل الجمممد. عنمممد الثّانيمممة عشمممرة ظهمممًرا أرسمممل 

ى إنّنمممي  لمممي رسمممالةً، واتّفقنممما أن نلتقمممي لمممم أضمممع فمممي الواحمممدة. لمممم أكمممن متحّمسمممة، حتمممّ

فاه، والعطمممممر. قبمممممل  مستحضمممممرات التّجميمممممل، واكتفيمممممت بالقليمممممل ممممممن أحممممممر الشمممممّ

الموعممممد بنصممممف سمممماعة اعتممممذر عممممن الحضممممور. لممممم أكتممممرث لأمممممر، وضممممعت 

ا، وبقيمممت ممممع صمممديقاتي نتنممماول األحاديمممث. فمممي الواحمممدة، أرسمممل لمممي  الهممماتف جانبمممً

 " تعممممالي أنمممما بانتظممممارك". مممممن غضممممبي منممممه، لممممم أجبممممه، راح يتّصممممل، رسممممالة

. م ممممع صمممديقاتي، لكنّنمممي لمممم أبمممال  انتظرنمممي ثمممالث سممماعات  ويرسمممل الّرسمممائل، تكلمممّ

ونصممممف علممممى أمممممل أن آتممممي. بعممممد المحمممماوالت العديممممدة اسممممتجبت، وذهبممممت. كممممان 
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رت بممممأن أعممممود أدراجممممي، غيممممر أنممممه أمسممممك بيممممدي، وراح يعمممماتبني،  غاضممممبًا، فكممممّ

ك لمممن تمممأتي، ة جممماهزة "أنمممت قلمممت أنمممّ ي وجمممدت الحجمممّ ترانمممي لعبمممة بمممين فهمممل  لكنمممّ

 "يديك.

ا، وأمنيممممة تحققممممت منممممذ  موعممممد عودتممممك جمممماء، وكنممممت أمشممممي، وأجممممّر ورائممممي حلمممممً

امي. وصممملت  أكثمممر ممممن خمسمممة شمممهور، يممما هللا لقمممد عممماد إلمممّي، وأعممماد البسممممة إلمممى أيمممّ

إلمممى غرفتمممي، تسمممبقني همسمممات روحمممي، كيمممف سمممأبتد  الكمممالم؟ وكيمممف سمممأعبّر لمممه 

لت بممممه، قلممممت لممممه:" اشممممتقتك، عممممن شممممعوري، وعممممن معانمممماتي فممممي غيابممممه. اتّصمممم 

ك". اسممممتمّرت مكالمتنمممما خمممممس سمممماعات، و آخممممر ممممما سمممممعه قبممممل أن  افتقممممدتك، أحبممممّ

 ينام كان صوتي، كنت سأنسى، لقد طلبت منه أن يغنّي لي.

ا كثمممرت، لكنّنمممي أشمممعر بمممالحنين إليمممه. لقمممد جرحتنمممي كلماتمممه، فقمممد  مشممماجراتنا الحقمممً

مت ت الصممممّ ُت بوجهممممه  اقتحمممممت خاليمممما قلبممممي وفتكممممت بممممه. التزممممم  ر  إلممممى أن انفجممممَ

ت ممممما فممممي جعبتممممي مممممن عتممممٍب ولمممموٍم. كانممممت رّدة  البارحمممة، أجممممل انفجممممرت، أخرجمممم 

ه، ا توقَع تممممُ ي الخممممروج مممممن حياتممممك؟ ال  فعلممممه قاسممممية أكثممممر ممممممّ "هممممل تريممممدين منممممّ

   "جواب، إذًا سأرحل.

ا ألسممممبابي. لممممم  ا لكبريممممائي، وتبممممًّ كنممممت أعممممرف إجممممابتي، فأنمممما ال أريممممد ذهابممممه. تبممممًّ

 "ابق". اّل أن أهاتفه، وأقول له:أستطع إ

نا، تبادلنممما األحاديمممث، عمممن الّطفولمممة، عمممن العائلمممة، وكأنّنممما  الي، جلسممم  فمممي اليممموم التمممّ

لة، لعبمممة أحمممالم اليقظمممة، الّتمممي ممممن  تمممه عمممن لعبتمممي المفضمممّ ألول ممممرة نتعمممارف. أخبر 

 خاللها نتعرف على اسم فارس أحالمنا، وعدد أوالدنا، موطننا.

إليمممه، ربمممما ألنّنمممي كنمممت ومازلمممت أعشمممق الّرجمممَل المممذّكّي،  كمممان هنممماك مممما يشمممّدني

 هو الّرجل الّضعيف. وأكثر ما أكرهه

إنّهمممما الّرابعممممة والنّصممممف فجممممًرا، الّطقممممس غاضممممب، متمممممّرد علممممى سممممكون الفجممممر، 

ه ثمممورة شمممعب، وعلمممى المممّرغم  ممممن انخفممماض درجمممة الحمممرارة غيمممر أّن  كمممما لمممو أنمممّ

ماء، فمنمممذ سممماعة أو أكثمممر وهمممي تمممذرف  جسمممدي كمممان يشمممتعل نممماًرا. لمممم تتعمممب السمممّ
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ا غزيمممرة، وكنمممت أشمممعر بمممأّن أحمممدهم يلمممّف حمممباًل حمممول رقبتمممي. كمممان  الوقمممت  دموعمممً

ال يمممممّر، وكممممأن األرض امتنعممممت عممممن الممممدوران، ألّن أكثممممر ممممما كممممان يممممؤلمني أنّنممممي 

 رفع ت سقف توقّعاتي كثيًرا، بقدر خيبة أملي بك.
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 العنقــــــاء

 

 

 كالعادة، أُمارس كبريائي على من يهوى قلبي، 

 ثّم ألجأ إلى قلمي أِلُمارس معه عالقة غير شرعيّة،  

 ُكلُّ شيٍء فيها ُمباح، 

 أكون بها أضعف مما يجب وأعبّر عن أسراري ومشاعري.

 

 رويدا قاسم 

 
  



76 
 

ل دقمممائق ي وأنممما ال أشمممعر، يغُمرنمممي طيمممُف حنانمممك  تمممارةً ويقتلنمممي  يَن بمممين كمممُ تتمممماوج 

تم واحمممد، جعلنممميال هُ يمممُ ون تمممارةً أخمممرى، إنممم  ي،  شمممّ تَم أُممممّ ى ممممن نفسمممي، يمممُ يتيممممة حتمممّ

هُ أحمممدا  ذي لمممن يفهممممَ تم المممّ ذي بمممدأ ينخمممر بمممي، يسمممحبني بقمممّوة إليمممه ثمممّم يمممدفعني. اليمممُ المممّ

 ولن يشعر به  أحدا مثلي.

ل  ممممما تملممممك فممممي يممموٍم واحممممد ال يسممممتطيع المممممرُء اسممممتيعابها، فممممي  فكمممرة أن تفقممممد كممممُ

دة لتعممميت بعمممدها عُممممًرا ممممن األلمممم، ل تتمممنفس وجعممماً علمممى ذكمممرى قاتلمممة، دقيقمممة واحممم 

م أشمممد  مشمممقّة فمممي  ثَهمممُ فكيمممف لمممي أن أُنجمممَب صمممغاًرا، ويهممماجمني الخممموف ممممن أن أَور 

قة الّتمممي تُميتنمممي كمممّل يممموم ممممن دون  دفنمممي، قممماوَم ممممن جديمممٍد مممما ال  الكمممون، الَمشمممَ أل 

 يُحتمل.

ي، مازلممممُت أذكممممر كُنممممُت فممممي الثّالثممممة عشممممرة مممممن عمممممري  ذلممممك  عنممممدما تُوفّيممممت أُمممممّ

ذي التَحفَتممممهُ عنمممد نومتهممما األخيمممرة، وب األبممميض المممّ عنممممد إغماضمممة جفنهممما إلممممى  الثمممّ

 األبد.  

ين لممممم تعممممودا تريمممما فيممممه  إاّل كممممّل شمممميٍء حممممزين،  ذلممممك األبمممميُض أعمممممى عينيممممّي اللتممممّ

ام فممممي غيابهمممما كممممان واضممممًحا دربُهمممما، منممممذُ أن  ي .يبممممدو أّن األيممممّ ُوّد ع أمممممّ الب تهم أل  غممممَ

ُخمممّزَن  ، أل  َل يمممدي ن سمممأُحرُم ممممن حنانهمممما إلمممى األبمممد  ُقَبممم  اعة األخيمممر، أل  فمممي ربمممع السمممّ

 من رائحة  أّمي ما أستطيعه، لتعطيني القّوة على متابعة حياتي.

ه كمممان  ممممرضا لعمممين تغلغمممل فمممي جسمممدها، َغالبَتمممهُ، وحاولمممت االنتصممماَر عليمممه ، لكنمممّ

 ها الجميل.أقوى منها، وأكل جسد

 

ا رفيقممممي، فقممممد اسممممتعار شخصمممميّة والممممدي وظممممّل  ذي يخطممممو معممممي دائمممممً تم الممممّ اليممممُ

رممممَي أوجممماعي  ّل  ممممّرة أشمممعُر أنّنمممي بحاجمممٍة إلمممى صمممدر أبمممي، أل  يحتضمممنني فمممي كمممُ

مائه، ليتبّدل الحزن إلى ذرات أوكسجين مليئة بالعطف.  في د 

هُ َر أبممممي بالممممذنب، عسمممماهُ يضممممّمني، لكنممممّ  بمممماء بالفشممممل، لممممم حمممماوَل يُتمممممي أن يُشممممع 

ني والدي إاّل عناقًا واحًدا، وندمُت بعدها ندًما شديًدا.    يمنح 
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ت بقسمممموة والممممدي، بعممممد أن وبّخنممممي علممممى خطممممأ كممممان فممممي سممممن  فممممي مممممّرة شممممعر 

مراهقتمممي، فممماتّهم حضمممني لمممه بمممالّزور والّرشممموة، فهمممو يخممماف علمممي  ب قسممموة تمممتحّكم 

 ة المتبقيّة لهُ.بتصّرفاته. يُحبّني كثيًرا، ألنّني أُنثاه الوحيد

هُ فمممي كمممّل  يممموٍم، ال يفهمممم  ذي أعيشمممُ أبمممي ال يعلمممُم بكمممّل همممذا، يجهمممُل العمممالَم المتخمممبَّط المممّ

راب  الّتمممي هزممممت  ات التمممّ ارتجاجمممات قلبمممي لمممياًل، وأنممما أشمممهق أنفاسمممي مخنوقمممةً بحبمممّ

 أّمي وتمتّعت ببقاياها، فنام التّراُب مع جنّتي، وانتقَم من دموعي.

ا أبمممي فبمممات ينمممامُ  ُر بمممالعيت  الهنممميء المتواضمممع، احتياجمممات البيمممت أممممّ  كمممّل ليلمممٍة يفكمممّ

 ومستقبلي وأخوتي االثنين.

ي، وقمممّرر المممّزواج. كمممان يطمممممُ   لمممم ينتظمممر  أبمممي إاّل ثالثممممة أشمممهر علمممى فمممران أمممممّ

ي حاجممممات البيممممت، لكنّهمممما  بممممإمرأةٍ صممممالحٍة تُسممممقيني شمممميئًا مممممن حنممممان األّم، وتُلبممممّ

 سقتني وجعًا، فكبرت مئة عام.

ه لمممم يجمممد مممما كمممان مسممم  ي، لكنمممّ ه سممميجد ممممن تشمممبه جممموهر أممممّ كينا والمممدي، ظمممن  أنمممّ

 يظنّه.

سمممبعةُ أعممموام، أحفمممظُ سممماعات ها، دقائقَهممما، ثوانيهممما، وبصممممات ها الّتمممي ال تُمحمممى مهمممما 

د، تنممممتقم مممممن حمممماجتي لرفيممممٍق  مضممممى مممممن سممممنين. كانممممت ال تعمممماملني بشممممّكل جيممممّ

ب  أبمممي لمممي.  ي، تنمممتقُم ممممن حمممُ ني عمممن أممممّ سممميطرت غيرتُهممما، فولمممد ت الحقمممَد يُعّوضمممُ

والخبممممث بممممدالً مممممن أن تنجممممَب لنمممما ولنفسممممها طفمممماًل صممممغيًرا يُهممممد  أجممممواَء البيممممت 

 ببراءته كُلما عصفت فيه النيران. 

جار واألصمممموات  كانممممت حيمممماتي عبممممارة عممممن صممممرا ٍ بصممممرا ٍ، لممممم يملؤهمممما إاّل الشممممّ

لتخنقنمممي ممممن  العاليمممة أسمممتيقظُ ممممن نمممومي بهلمممع، أتخيّلهممما فمممون رأسمممي تهجمممم علمممي  

ى تتلممممون بممممدمائي. زاد حقممممُدها، فجممممّن أبممممي وشممممعر  عنقمممي، تغممممرز أظممممافر يممممدها حتممممّ

 بأنّهُ سيفقدني، فاستصعب خسارة حياته  مرتين "أنا وأمي"، فقرر تطليقها.
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قمممّرر أبمممي المممّزواج ممممّرة أخمممرى، ولمممم أسمممتطع أن أمنعمممه، لكنّنمممي كنمممُت أخممماف ممممن 

ديمممد، لكمممن إن كانمممت همممذه الممممّرة أن يتملّكنمممي الماضمممي ممممّرة أخمممرى وأعممماني ممممن ج

 سيئة فسأترك منزل والدي.

يممما لتفاهمممة القمممدر وتفاهمممة حيممماتي، فقمممد صمممارت المممّدنيا بأكملهممما سممموداء فمممي عينمممي، 

وقَني  ّول  مممممّرة ُمنممممذُ سممممنين تمتلكنممممي رغبممممة شممممديدة بممممأن أصممممطدم بشمممميء يفممممُ فممممأ 

ُف لعلّنمممي أطمممرُد كمممّل  ه ، أصمممر ، أنمممز  مممما فمممي حجمممماً، يمممدفعني أرضممماً ب أقصمممى قُوتممم 

 جوفي تحت ُمسمى"مشاعر وعاطفة".

بعيممممًدا عممممن كممممّل األمنيممممات المؤّجلممممة، فأنمممما لممممم أحممممَظ بقلممممٍب صممممادن وشممممريك روحٍ 

يسممممندني، ال أملممممك إاّل قلبممممي ونفسممممي التممممي ال أحممممد يسممممتحقهما سممممواي، لكممممن، ولكممممي 

تممممزداد األمممممور تعقيممممداً، فلقممممد أحببممممت، ولكممممن مممممن طممممرٍف واحممممٍد، ممممما اسممممتدعى 

 حّل في جسدي. عالجي من مرٍض لعينٍ 

فمممي البدايمممة  كُنمممت أعتبمممره الّرفيمممق المفضمممل، إلمممى أن شمممعرت باهتممممام غريمممب منمممه،  

 لكنّي ابتعدت عنهُ مّدة، ولجأُت إلى قلمي.

                   كنمممت أعتبمممره األقمممرب إلمممى قلبمممي والمميمممز بمممين الجميمممع، ممممع علممممي بمممأّن لمممه حبيبمممة. 

فالحممممّب مممممن طممممرٍف  ت لممممي،أرغمممممت نفسممممي علممممى االبتعمممماد عنممممهُ، فمشمممماعره ليسمممم 

،  غيمممر مجمممٍد. واحمممدٍ  رُت رائحتمممه فمممي رئتمممي  أُت تفاصممميلَه الّتمممي أحفظهممما، خممممّ لقمممد خبمممّ

ا ممممما حبيبتممممه، مممممع شممممعوري  لكنّنممممي قممممّررت االبتعمممماد عنممممه، فأنمممما لممممن أكممممون يومممممً

ه  ه واهتمامممممه، لكنّنممممي كنممممت أتوهُمممممه وأتمممموهُم بأنممممّ ة، ألنّنممممي لممممم أحممممَظ بحبممممّ بالغُصممممّ

  يبادلُني هذا الحّب.
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 كــرامـــة للبيـــع

 

ما أبلغ الّصمت، وما أعظم تأثيره حين يبوح بما عجز الكالم  

 عنه!  

ينقلب حال الّشاب في لحظة، يعود طفاًل صغيًرا أمام الّدموع 

 الّتي تتألأل في عيني والدته  

 ومالمحها الّتي تشي بكّل شيء. 

 

 سارة البيطار 
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 للبيع ، كرامةا للبيع.
 كرامةا

اس  والباعمممة، حيمممث بمممدأَ المممماّرةُ يتجمهمممرون حولمممه،  ون  الممتلممم  بالنمممّ وقمممَف فمممي السمممّ

. كمممممان كمسمممممتعمرة  نممممممٍل  وجمممممَدت  جمممممباًل ممممممن الّسكر،وشمممممرع يصمممممرُ  كمممممالمجنون 

. راَح يصممممممرُ  ويجهممممممُت  دّمى مممممممن التّعممممممذيب  والتّنكيممممممل  صمممممموتُه كجسممممممٍد مممممممُ

"كرامة للبيع، كرامة للبيع".  بالبكاء 

، وبقممممي  مك  ه الملمممميَء برائحممممة  السممممّ فجممممأةً، ومممممن دون  سممممابق  إنممممذاٍر، خلممممَع قميصممممَ

، وأيمممممدي  هُ، )بفانيلتمممممه  المتسمممممخة  ممممممن العمممممرن  ذين حممممماولُوا تهدئَتمممممَ الّرجمممممال  المممممّ

وقمن أّولممممه إلممممى آخممممره مممممرّدًدا  واإلمسمممماَك بممممه مممممن دون  جممممدوى. راَح  يطمممموُف السممممّ

ى ألخممممذ  أنفمممماٍس جديممممدةٍ غيممممر  تلممممك  ف  لحظممممةً واحممممدةً حتممممّ الجملممممةَ ذاتَهمممما. لممممم يتوقممممّ

ن رأوه يشممممعرون بمممممزي ٍ مممممن الّرثمممماء   ا، جعممممَل العديممممَد ممممممّ الممتلئممممة  غبمممماًرا موجعممممً

، فكيمممف يصمممُل إلمممى همممذا المممّدرك  األسمممفل  لح اّب  الوسممميم  خط  علمممى همممذا الشمممّ ه ، والسمممّ الممم 

 من الّسفاهة ؟

ه قمممد يكممموُن فمممي حالمممٍة هسمممتيريٍّة لسمممبٍب قممموّيٍ ال محالمممة.  القليلمممون ممممنهم تفّهمممموا أنمممّ

وُن شممممديَد االزدحمممممام  فممممي األسممممبوع  األخيمممممر  مممممن شممممهر  رمضممممماَن، إذ  كممممان السممممّ

اس فمممممي همممممذا  ، يتسمممممابُق النمممممّ ، واألحذيمممممة ، والحلويمممممات  الوقمممممت  لشمممممراء  المالبمممممس 

ا ال  ا جماهيريممممًّ ، لكممممّن سمممملوَكه الغريممممَب جعممممَل منممممه عرضممممً ومسممممتلزمات  االحتفممممال 

م إلنجمممماز  الكثيممممر  فممممي وقممممٍت  ذين كممممانُوا فممممي أشممممّد  تممممأهّبه  ى ألولئممممك الممممّ يُفممممّوُت حتممممّ

 قصيٍر. 

، بعينممممي ن حمممممراوين، يلهممممُث ويبكممممي ت شممممرطةُ تممممرى .شممممابا عشممممرينيا أيممممن غابممممَ

 البلديّة  تأخذُ هذا المعتوه إلى مكاٍن آخر؟

ه مممممن هممممذا   - ، ويمنعممممُ اب  هم:" أال يوجممممُد مممممن يعممممرُف هممممذا الشممممّ قممممال بعضممممُ

 الهراء ؟".

 .قالت جماعةا أخرى، وغيُرها أقاويَل كثيرةً   -
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هُ خطممموةً بخطممموةٍ، فهممما   ، والمممبعُض اآلخمممُر يالحقمممُ هم يقمممُف لبرهمممٍة ثمممّم يممممر  كمممان بعضمممُ

هممممي امممممرأةا طويلممممةُ القامممممة  ترتممممدي مالبممممَس سمممموداَء، وإيشممممارباً أبمممميَض تختممممرُن 

ه، وتهممممُس بينمممما يصممميُ  بمممائُع الفالفمممل:  ُب ممممن أُذ نممم  اّب ، وتقتمممر  الجممممَع المحممميَط بالشمممّ

 ."" الحمدهلل، ها قد أتت والدتُه

وعلممممى عكممممس توقّعممممات  الجميممممع  بأنّهسمممميهدأُ عنممممدما يراهمممما، فقممممد أكلممممه الغمممميظ، وراح 

 يصرُ  بوجهها.

، إلى أين؟ ألست  سعيدةً اآلن؟ ها أنا أعرُضها للبيع ؟ -  أذهب معك 

 راحت  المرأةُ تبكي ممسكةً بابن ها، تحاوُل شد هُ لحجب ه عن الماّرة .

 بُنّي، حبيبي، ماذا بَك؟  -

 كحشرةٍ تتوّسُل بإذالٍل. يبعُدها عنه

 لم هذه الفضائ ، تعال معي إلى البيت. -

 فضائ . -

ه كبممممائعي الخضممممار  عنممممدما ينممممادون علممممى  ا بيديمممم  يصممممرُ  بممممأعلى صمممموت ه، ملوحممممً

 بضاعتهم.

ي أفضممممُحها،  - وا إلممممى األّم  المصممممون، تقممممول إنممممّ يمممما نمممماس، يابشممممر، هلمممممّ

 لماذا؟ ألنّني أعرُض بضاعتَنا علنًا للبيع؟ 

ه، ليممممذهَب معهمممما، تنتحممممُب األم    متضممممرعةً البن همممما مممممن دون  جممممدوى. تحمممماوُل إرغامممممَ

وع  ممممن  اُس متفمممّرجين كعمممادت هم أمممماَم همممذا النمممّ ه الّتمممى يجتمعُحولهممما النمممّ وينهمممي مهزلتمممَ

ذي سممممينقلونه  المفسممممي، حيممممث يتحّولممممون إلممممى منممممدوبي أخبمممماٍر يتممممابعون الحممممدَث الممممّ

هم. فيما بعد إلى بيوت هم، وعوائ ل هم، ثّم إلى قريب    هم وبعيد 

 راح الّشاب  يتابُع صياَحه ممسًكا بيد  أّمه  بعصبيٍّة.

، لبيممممع  كرامت نمممما، همممما أنمممما  أليسممممت هممممذه هممممي اليممممُد الّتممممى تسممممتخدمينها  - أسمممماعُدك 

اس، إذًا فلتشممممهدوا أيّهمممما البشممممُر،  أوليسممممت هممممي اليممممُد الّتممممي تنتظممممُر حسممممنات  النممممّ
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ي ال تطلمممُب حسمممنةً ممممن أحمممٍد،  لكنّهممما تجلمممُس هنممما تنتظمممُر المحسمممنين اشمممهدوا، أممممّ

 ليروها، فيتكرموا "بأجاويدهم" الّسخية .

ُهم يزدريهممما،  ا. بعضمممُ ذين يرونهممما تجلمممُس بقمممرب هم يوميمممًّ يطالعُهممما بمممائعو المحممماّلت المممّ

 والبعُض اآلخُر يُشفُق عليها، ويتكرُم عليها بما فاَض من رزق ه.

هممما تبحمممُث عممممن أ    ي عممممٍل كمممي تسممماعَد عائلتَهممما، لكممممن كانمممت  األم  منمممذُ وفممماة  زوج 

ممممن دون جمممدوى. لمممم يتمممرك  لهممما المممّزوج سممموى "فلوكمممة صمممغيرة" ومنمممزٍل مسمممتأجر 

عنمممَد نهايمممة   . كانمممت حياتُهممما تُختصمممُر عنمممد همممذا القلمممق  الّدائم  همممو سمممبب خوف هممما األكبمممر 

كممممّل  شممممهٍر، فقممممد بحثممممت تلممممك األم  كثيممممًرا كممممي تجممممَد ممممما يعيممممُل أسممممرتَها، فزوُجهمممما 

يّادُ  ا  الصمممّ ه يوممممً المعمممروُف فمممي المنطقمممة  كمممان مسمممالًما طممموال عممممره، ويعممميُت حياتمممَ

ا كمممالنّجوم  المتألئمممة ،  ه عاليمممً ا رأسمممَ ه أصمممر علمممى تعلممميم ابنمممه وابنتمممه ليرفعمممَ بيممموم، لكنمممّ

ه كمممّل يممموٍم بأنّهمممما سيصممميران  ا. كمممان يخبمممُر زوجتمممَ الّتمممي كمممان ممممدمنًا علمممى تأُمل هممما ليليمممًّ

 جزًءا من الّسماء.

م بممممأن ال يلقممممى لممممو يعلممممُم اآل ذي حلممممَ ، ذاك الممممّ ن كيممممف همممموى ابنممممه إلممممى قمممماع  البحممممر 

هُ. لكمممم عمممانى ممممن البحمممر  أهمممواالً كلّمممما ثممماَر عليمممه ممممن دون  أن يعمممَي  المصممميَر ذاتمممَ

ه ممممن الميممماومين  ، أو دولمممةا تسمممنُد أمثالمممَ ه رجممملا أعمممزُل، لممميس لمممه ضممممانا صمممحيا بأنمممّ

 .الّذين يكافحون بجسٍد عاٍر، وقلبٍيجاهُد النّبضات

ا، وكمممذا لمممم يتمممرك  مممما يسمممنُد تلمممك العائلمممةَ لمتابعمممة  مممما سمممعى إليمممه. لمممم  لمممم يتمممرك  ديونمممً

ات هم، أصممممابَت ه حمممممى غريبممممةً  ه كممممي ينجممممزوا مهمممممّ يعلممممم  أن  الحيمممماةَ لممممن تنتظممممَر أمثالممممَ

ماُء تضممممرًعا  يد  كتلممممةً محمومممممةً. يومهممما بكممممت  السممممّ ذات شمممباط، عمممماد فيممممه ممممن الصممممّ

ذي صمممممار طفممممم  اًل. ارتفاعابمممممالحرارة ، والتهابابالقمممممدم  الّتمممممى ممممممن أجمممممل الّرجمممممل  المممممّ

ى باتممممت تعممممادُل مطرقممممةَ حديممممٍد  تضمممماعَف حجُمهمممما ووزنُهمممما فممممي وقممممٍت قصمممميٍر حتممممّ

ذي ظممممل يقمممماوُم مممممن  جسممممده  الممممّ ضممممخمةً، يومهمممما انتقممممَل االلتهمممماُب سممممريعًا إلممممى سائر 

.  دون  أسلحٍة حتّى الّرمق  األخير 



84 
 

ت بالعائلمممة. لمممم يُسمممم    ه كارثمممةً حلمممّ  للّزوجمممة  أن تعممميَت حزنَهممما كمممما يجمممُب، كمممان موتمممُ

ى بمممات القلمممُق صمممديقَها األوفمممى. فمممي  ه، وسممميطَر عليهممما حتمممّ فقمممد حمممل  الخممموُف مكانمممَ

ة  ممممن دون  جمممدوى. ال أحمممدا  البدايمممة  بحثمممت عمممن فرصمممة  عممممٍل فمممي الخدممممة  المنزليمممّ

. فمممما كممماَن منهممما إاّلأن تبيمممع العلكمممة ا ّن  لّتمممي يجمممازُف بتوظيمممف  اممممرأةٍ كبيمممرةٍ فمممي السمممّ

، يوَمهمممما حمممممَل  ون  إلممممى أن عممممرَف ابنُهمممما بمممماألمر  راحممممت تجمممموُل بهمممما فممممي السممممّ

البضمممماعةَ ورماهمممما فممممي حاويممممة  القُمامممممة ، ثممممم  أقسممممَم أن يتممممرَك الجامعممممةَ، ويباشممممَر 

ذين  بَك ممممن أصمممحاب  والمممده  المممّ ب أبيمممه. راح يمممتعلُّم كيمممف يحبمممُك الشمممّ العممممَل فمممي قمممار 

، شممممّجعوه كثيممممًرا، وعممممابُوا علممممى أبيممممه تر  يد  َب خبممممرةَ الصممممّ كممممه مممممن دون  أن يكتسمممم 

برات هم.  فدعموه، وأعطوه من خ 

ه لممممه بممممأن ال يتممممرَك الجامعممممةَ،فهو لممممم يعممممد إلممممى  الت أمممممّ علممممى الممممّرغم  مممممن توسممممّ

الجامعممممة ، وظممممّل فممممي مهنممممة  العممممذاب، لكممممن  األحممممواَل لممممم تتحسممممن  كثيممممًرا، فخيممممراُت 

. كمممان يقنمممُع اآلخمممرين البحمممر  كانمممت شمممحيحٍة، وهمممو لمممم يكمممن سممموى صممميّاٍد متمممدّربٍ 

ا  ه الحقممممً ه ثرواتمممم  ا بعممممد يمممموم، وأّن البحممممَر سمممميثُق بممممه، ويمنحممممُ ُن يومممممً ه سيتحسممممّ بأنممممّ

ى يبلممممَ   ف  حتممممّ بر  والتّقشممممّ ه سمممموى الصممممّ ه، وممممما علممممى عائلتمممم  عنممممدما يثبممممُت جدارتممممَ

 الّصيّاُد المراهُق نضوَجه في هذه المهنة .

ذي يقمممُف أماَمهممما، يكممماُد يُغممممى تتهالمممك األم ، تجلمممُس علمممى كرسمممّيٍ لبمممائع  الخضمممار  ا لمممّ

هُ عليهممما همممذا االبمممُن الجمممائرُ  ذي يمارسمممُ تمسمممُك بمممه فمممال يرحُمهممما  ،عليهممما ممممن الَجلمممد المممّ

 حتّى بنظراته، تهمُس بصوٍت مختنقٍ 

- . ، أفعُل ما تأمُرني به، لكن تعال   بني، تعال معي إلى البيت 

ذهمممَب إلمممى قلمممت انتهمممى، كفانممما تمثمممياًل، كفانممما تجمممارةً فمممي الخفممماء، لمممن أ -

 أّي  مكاٍن، سأبيُع كرامتَنا على المأ، وبأعلى سعٍر.

ذي يعرفُهمممما تسمممتنجُد بمممه، ليعينهممما فمممي  ،تلطمممُم الممممرأةُ وجَههممما تمممركُض إلمممى اللّحمممام  المممّ

ه  بمرافقت همممما. يُبعممممُد الّرجممممَل بعنممممٍف، ثمممّم  ه بسممممخٍط واشمممممئزاٍز.يجر   إقناعممم  ينهممممُر والدتممممَ

ها كطفممممٍل مممممذنٍب، يقفممممان فممممي زاويممممة  سمممماحٍة بعيممممدةٍ، يتشمممماجران، ال أحممممَد  ه بيممممد  أمممممّ
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عداَء، تعتقممممُد أنّهمممما فممممي هدنممممٍة إذ ابتعممممَد يجممممرؤ مممممن االقتراب منهممممما، تتممممنفُس األم  الصممممّ 

 ابنُها عن عيون  النّاس  الّتى جّرَدت هما من كّل  احتراٍم.  

 لحظاتا تمّر، فتهوي آمالُها من جديٍد. صرا ا مفاج ا.

؟ -  ماذا تريدين منّي اآلن؟ أال يكفيك ما فعلت 

 ماذا فعلت يا بني؟ -

ك  ممممن أخمممذ  معونممماٍت ممممن أيّ  - ؟ ألمممم أمنعممم   أحمممٍد؟ ألمممم أتمممرك  مممماذا فعلمممت 

ن حاجتمممك أنمممت  وابنتمممك؟  جمممامعتي وأعمل صممميّاًدا مكمممان أبمممي، لكمممي أؤممممّ

 لم تبيعي كرامتنا إذاً؟

 أنا، من قال ذلك؟ -

ال أحمممدا، لقممممد سممممع تُهم يتهامسممممون، يحملممممون  ؟مممممن قممممال، تبتلمممُع األّم ريقهمممما بصمممعوبة

ن متهافتمممما واتي ركضمممم  ةً تحمممممُل صممممورتَك  أنممممت  ومجموعممممة النّسمممماء اللممممّ ٍت علممممى مجلممممّ

يّدة نهممماد، همممل تعتقمممدين أّن همممذا كمممّل شممميء، ا  المسممماعدات  الّتمممى قمممدمت ها السمممّ همممل حقمممًّ

ه لمممو كمممان لمممك رجممملا يعينمممك  ويحميمممك  ل مممما قبلمممت   ك مسمممكينةا، وإنمممّ أتمممألُّم ألنّهمممم قمممالوا إنمممّ

ا  . ليمممتَهم اكتفممموا بهمممذا القدر،فلقمممد قمممال أحمممُدهم:"أال تعلمممم أنّهممما تجلمممُس يوميمممًّ بهمممذا المممذّّل 

ان اللّحمممام )أبمممو أحممممد ، لكمممي يراهممما المحسمممنون فمممي رمضمممان، فتجممممَع مممما أممممام  دكمممّ

 يعادُل راتَب موّظٍف أو أكثر.

ة  كلمممممٍة  . لممممم يعممممد  أليممممّ ها دوارا وانكسممممارا تبكممممي األم  بصمممممٍت، فممممي حممممين  يلممممف  رأسممممَ

ةُ الّتممممي تراهمممما فممممي عينممممّي ابنهمممما أكبممممر مممممن أّي شمممميٍء  أهميممممةا اآلن. هممممذه الكراهيممممّ

اٍم عنمممدما كُسمممرت عصممما ممسمممحتهايمكمممن أن  شممميءا  .يقمممال، تتمممذكُر بكاَءهممما منمممذ أيمممّ

ه آلَمهممما بشمممّدةٍ إذ إنّهممما  ، لكنمممّ ا للّطعمممام، تتمممذّكُر اسمممتيقاَظ  سمممخيفا تممموفُّر كمممّل ليمممرةٍ ثمنمممً

اس يأخمممممذون  ه. جميممممع النممممّ حور  ممممممن دون  وجممممود  شمممميٍء تأكلمممممُ ابنت همممما وقممممَت السممممّ

ها المصممممّوُر مسممماعداٍت ممممن هنممما وهنممماك، فلممممماذا ال تظهمممُر صممم  وُرهم؟ لمممماذا اختصمممّ

. لممممم تكممممن تحتمممماُج  ها المسممممتكين  اُس فممممي جلوسمممم  هممممي وحممممَدها؟ ولممممماذا يراقبُهمممما النممممّ
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ا،  ذي يعمممموُد بممممبعض  الليممممرات  منهكممممً ألكثممممَر مممممن بعممممض  النّقممممود  لمسمممماعدة  ابنهمممما الممممّ

.  وهي ما عادت كسابق  عهدها لمساعدت ه  في العمل 

مت، ومممما أعظمممَم تمممأثيَره قلمممُب حمممين يبممموُح بمممما عجمممَز الكمممالُم عنمممه! ين مممما أبلمممَ  الصمممّ

اّب ، فمممي لحظمممةٍ   المممّدموع  الّتمممى تمممتأألُ فمممي عينممميّ ُد طفممماًل صمممغيًرا أمامَ وعممم ي.حممماُل الشمممّ

 .والدته ومالمحها الّتى تشي بكّل شيءٍ 

ه همممي بخطمممواٍت متسمممارعٍة. كانمممت تلمممك الممممّرةُ آخمممَر  ه ويمشمممي، فتتبعمممُ يمممنّكُس رأسمممَ

، اب  يقتصممممُر عممممن غابممممت مممممّرةٍ تخممممرُج فيهمممما مممممن المنزل  العيممممون  بينممممما كممممان الشممممّ

ض   اُس سممممبَب عممممر  . لممممم يعممممرف  النممممّ ، والبحممممر  ه علممممى المقهممممى، والمنممممزل  خروجممممُ

ى اليمممموم ه للبيممممع  حتممممّ اب كرامتمممم  سمممموى القالئممممل، فقممممد اعتقممممُدوا أنّهممممم اسممممتنتُجوا  ،الشممممّ

ةً علممممى الممممّرغم  مممممن أنّهمممما أبعممممد ممممما تكممممون عممممن الحقيقممممة، لكممممنّهم  أسممممبابًا منطقيممممّ

.اس   تراحوا إذ وجدوها مقنعةً، شافيةً لفضول هم القاتل 
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 الحياة أشبه بفيلم سينمائّيٍ حقيقّيٍ رتيٍب مفرٍط في فوضويّته  

يحتاج للكثير من األخطاء الفادحة للخروج من رتابته، فال  

 تحاول عبثًا أن تأخذ دوًرا فيه. 

 استمتع بالمشاهدة فقط. 

 

 دادو الل ـط
  



89 
 

 ا بعد الشقاء إال الهناء وما بعد البعد إال اللقاءم

اشممممتاقها، أتممممدري روعممممة أن تشممممتان إلممممى شممممخٍص لممممم تلتممممق بممممه؟ أحلممممم كثيممممًرا، 

وأتصمممّور لنممما أكثمممر ممممن بدايمممة، والكثيمممر ممممن اللّقممماءات المختلفمممة، ربّمممما سمممألقاها فمممي 

ة الحمممممّب )شمممممار  ، وأركمممممض نحوهممممما مسمممممرًعا، وهمممممي تبمممممادر ١الحلمممممو  لمحطمممممّ

رعة ذاتهمممما، احتضممممنها ونغممممرن فممممي صمممممت، ثممممّم أمممممام أعممممين البشممممر المليئممممة بالسممممّ 

كون، وربّممممما سممممترافقني  بالفضممممول أُقبّلهمممما بشممممون، فتجتاحنمممما الّطمأنينممممة ويقتلنمممما السممممّ

ها، وأعّدل عن فكرة تقبيل المنتظرة.  أّمي، فأستحي من وجود 

غتُني ربّمممما لمممن يكمممون لمممي علمممم بقمممدومها حيمممث أقممميم، وعنمممد عمممودتي ممممن العممممل يبممما

صمممموتُها وضممممحكتُها مممممن خلممممف البمممماب، بينممممما أنمممما أطرقممممه بهممممدوء كعممممادتي ثممممالث 

"، فممممأغرن  ك  ه حبيبمممُ ي تقمممول ممممن خلممممف الباب:"إنمممّ طرقمممات ال أكثمممر، ثمممم أسمممممع أممممّ

 في صدمٍة ثّم تفتُ  لي الباَب، فأشهق أكاد ال أصدن ما أرى.

 هل ابتسم القدر، وكتب لنا لقاٍء بعد طول انتظار؟.

ق لمممم يحمممدث، وكمممل مممما حمممدث لمممم يسمممبق أن حمممدث كمثلمممه قبمممل لكمممن، كمممل مممما سمممب

ا، لمممم يمممنم، وعلمممى المممّرغم ممممن بمممؤس اللّيمممل وظالممممه،  ذلمممك، اللّيمممُل كمممان طممموياًل وكئيبمممً

ور، يخمممرُج ممممن خلمممف شاشمممة هممماتف محممممول،  ه كمممان فيمممه شممميءا ممممن النمممّ غيمممَر أنمممّ

إلمممى أن انتفخمممت عينممماه وعيناهممما.  ظمممّل  ممممن الغسمممق حتمممى حلمممول الصمممباح يحادثهممما،

 يسم  لنفسه ولها بالنّوم خوفًا عليها من رّواد االستراحة والمقيمين. لم

ة، إيجممماد  وممممن الممكمممن قمممد تبمممدو كمممّل المصمممائب الّتمممي تحمممدث فمممي همممذا العمممالم منطقيمممّ

حمممّلٍ لهممما مناسمممب، ولربّمممما ستنسمممى بعمممد سممماعٍة أو سممماعتين ممممن لحظمممة انقضمممائها، 

 إاّل أن تفارن أما فلذة كبدها.

ء عيممممد الفطممممر، ومممممازالوا يحممممادثون حامممممًدا وطفليممممه انقضممممى شممممهر رمضممممان، وجمممما

مممممن خلممممف شاشممممة همممماتٍف حمقمممماء، فحامممممد هممممو ولممممي عهممممد العائلممممة، وقممممد اضممممطر 

للبقمممماء فممممي بلممممده، وتحديممممًدا فممممي ريممممف حلممممب، حيممممث ال يوجممممد مممممن يجبممممره علممممى 
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الخممممروج مممممن القريممممة، وذلممممك بسممممبب بلوغممممه الثّامنممممة عشممممرة، وعليممممه أن يلتحممممَق 

ّن ممممن بالخدممممة العسمممكريّة بحسمممب  قممم  انون الّدولمممة الُملمممزم لكمممّل ممممن تجممماوز همممذا السمممّ

باب. راحممممت أّم حامممممد تبحممممث لممممه عممممن عممممروٍس تليممممق بممممه، وتعتنممممي بممممه فممممي  الشممممّ

لمممن تسمممتطيع لقممماء  غيابهممما، لكنّهممما لمممم تكمممن تمممدري أّن العمممودةَ شمممبه معدوممممة، وأنّهممما

ت عمممن أبنائهممما اآلخمممرين، تحممماوُل فيهممما وفمممي كمممّل ممممّرة كانمممت  ابن هممما إاّل فمممي حمممال  تخلمممّ

نسمممميان األمممممر، تعطيهمممما الحيمممماةُ أممممماًل فممممي لقمممماء حتمممممّي، فتقممممول:" سأحضممممره، ولممممن 

ا، ولمممو كلّفنمممي األممممُر كمممل  مممما أملمممك"، ولمممو أنّهمممم وضمممعوا  اكتفمممي بمحادثتمممه تكنولوجيمممًّ

م إلمممى اآلن  ون، فهمممُ ة الشمممّ ٍة أُخمممرى لرجحمممت كفمممّ وَن فمممي كفمممّ ٍة، والشمممّ البحمممَر فمممي كفمممّ

وم علمممى طالمممب فمممي ذي عممماد  يلقمممون اللمممّ ابتعممماد أخيمممه عمممن والدتمممه، كيمممف ال وهمممو المممّ

مممممن الغربممممة إلممممى الممممّديار قبممممل سممممتة  أعمممموام، لسممممببين "الّطمممممع والحنممممين"، بعممممدما 

 اتّصمممل بمممه خالمممه، وعمممرض عليمممه العممممل معمممه فمممي المختبمممر، مقابمممل راتمممٍب شمممهريّ 

ه، والمضممممي  ممممما حلممممم بممممه، فممممما كممممان مممممن طالممممب إاّل أن يسممممرع فممممي حممممزم حقائبمممم 

ه، وعنممممد وصممممول ه لممممم يلممممَق اسممممتقبااًل يليممممق بممممه، فمنممممزل عائلممممة بسممممرعة تجمممماه بلممممد

الي تلّقممممى  ه ، بممممل علممممى العكممممس فممممي اليمممموم التممممّ طالممممب بجمممموار بيممممت جممممّده وأعماممممم 

ا مممممن جممممّده، بسممممبب عممممدم إطاعممممة زوج عّمتممممه، وتلبيممممة  طلبممممه حممممين أرسممممله  توبيخممممً

ليحضممممَر لممممه علبممممة سممممجائر، فبعممممد أن صممممر  الجممممّد بوجممممه  طالممممب، وصممممفعه بيممممٍد 

ه  علممممى ميممممزاٍن الكترونممممّيٍ ألطمممماح عممممداد ثقيلممممةٍ  ه ضممممرَب بيممممد  ، وخشممممنٍة، ولممممو أنممممّ

الممممّرأس،  غممممرام، فممممما كممممان مممممن طالممممب إاّل أن يمضممممي مطممممأط  1000الميممممزان 

ه، ثممممّم راح يطلممممق العديممممد مممممن اللّعنممممات  ه حمممماماًل دموعممممه علممممى خديمممم  ًرا كتفيمممم  ّو  ومكممممَ

اعة الّتمممي جممماء فيهممما إلمممى حيمممث همممو فمممي كمممّل خطممموة ا علمممى السمممّ يخطوهممما وهمممو  نادممممً

ه يسممميء فمممي ألفاظمممه، فلمممم يبمممد    ذاهمممب إلمممى بيمممت خالمممه، وعنمممدما سممممعه يتممممتم ظمممّن أنمممّ

ة رّدة فعمممل تجاهمممه، بمممل اكتفمممى بعبمممارة " قليمممل تربيمممة"، وعنمممد وصممموله رآه خالمممه  أيمممّ

 فتفاجأ من انتفا  وجهه، واحمرار عيني ه، وعلى الفور، قال له:

 هل ضربك جّدك؟ -
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 عوبٍة.نعم، رّد وهو يتنفُّس بص -

 ول م فعل ذلك؟  -

 ألنّني لم أشتر  لزوج عّمتي علبة سجائر. -

رّد خالمممه بغضمممب شمممديد "ريتممما ايمممدو الكسمممر همممو وجممموز عمتمممك أنممما مممما طقتمممو ممممن  -

 أول ما شفتو".

أضمممماف طالممممب بشممممفاه متلبممممّدة وعطشممممى، وعممممالوة علممممى ذلممممك عّمتممممي وزوجهمممما 

 يبيتان ليلهم في منزلنا.

اعة  الحاديمممةّ عشمممرةَ ممممن مسممماء ذلمممك اليممموم، عممماد طالمممب لينممماَم فمممي بيمممت فمممي تممممام السمممّ

رقيّة،  ذي يطممممل  علممممى أرض الممممّديار الواسممممعة، المسمممميّجة مممممن الجهممممة الشممممّ العائلممممة الممممّ

ا ممممن الجنممموب فهنممماك بممماب المممّدار  ة، أممممّ والمحاطمممة ببيمممت جمممّده ممممن الجهمممة الغربيمممّ

فممممي الوسممممط، وعلممممى شممممماله غرفممممة ضمممميوف، وعلممممى يمينممممه حمممموض لأزهممممار 

يتوسمممطه نمممافورة ميممماه، وبئمممر عميقمممة، يغطيهممما خيمممال شمممجرة عنمممب تحممممل الكثيمممر 

مممممن العنممممب األسممممود، فوجممممد البمممماَب مقفمممماًل، ولمممميس معممممه مفتمممماح، وهممممو مممممع جممممّده، 

ذي ينمممام فمممي  وعلمممى األرجممم  همممو ممممن أقفمممل بممماَب المنمممزل أو ربّمممما زوج عمتمممه المممّ

ى اسمممتيقظت  غرفمممة والديمممه، وهمممذا مممما أثمممار غضمممبه، فمممراح يطمممرن البممماب بقمممّوة حتمممّ

 بتريد؟". وقالت بامتعاٍض شدديٍد: "أهلين ابن أخي شو عمتُه، وفتحت له،

 تفاجأ من هيئتها، وسؤالها وقال: "بدي أدخل نام ببيتنا". 

 قالت له مسايرةً: "حبيبي روح نام عند ستّك، تدبّر أمورك هالليلة".

عق طالمممب ولمممم يصمممدن، إذ إنمممه يطمممرد ممممن بيتمممه بلباقمممٍة. لمممم يسمممتوعب  ا ألممممَر، صمممُ

ا مممممن غضممممب  أبيممممه عليممممه، وخشممممية أن يقولمممموا "ممممما  ا لعّمتممممه، وخوفممممً وهممممو احترامممممً

عمممرف يربمممي ابنمممو" لمممم يتفمممّوه بكلممممة قمممط، بمممل حمممّدن بوجمممه عّمتمممه لثمممواٍن، يحممماول 

ترجمممممة كلماتهمممما واسممممتيعاب الموقممممف، ثممممم ضممممبط أعصممممابه مممممن دون أن يفتعممممل 

 مشكلة يندم عليها الحقًا، ومضى صوَب باب  الّدار.
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غاضممممبةً، وقالممممت: "لممممن أبقممممى لحظممممة واحممممدة هاهنمممما"، فالبيممممت أسمممموأ  األم   صممممرخت  

ممممن أن يعممميت فيمممه قطيمممعا ممممن البغمممال، وذلمممك لصمممغر حجممممه، فهمممو غرفمممةا واحمممدة 

ابق األرضممممي، وينبغممممى علممممى سمممماكنيه أن  كل، وموقعممممة أسممممفل الطممممّ مسممممتطيلة الشممممّ

اللم مممممن خلممممف البنمممماء خمممممس عشممممرة درجممممة  نممممزواًل للوصممممول إليممممه،  يأخممممذوا السممممّ

الّتمممي كانمممت  ٢وهمممو المتواجمممد فمممي مدينمممة صممميدا، فبمممالرغم ممممن رائحمممة )الكهريمممز 

ذي همممو عبمممارة عمممن  تخمممرج ممممن نافمممذة مسمممتودع  بجممموار البيمممت، وبممماب الحممممام المممّ

تار واتّضمممم  مممممن  سممممتارة، وإذا ممممما فممممت  البمممماب الّرئيسممممي، وهممممّب الهممممواُء طممممار السممممّ

ك، غيمممر أنّهممما تحّملمممت وأ والدهممما بمممما يكفمممي، يختبممم  خلفمممه، فتظهركيممموم ولمممدتك أممممّ

اخن فمممي قمممد ر كبيمممر كمممي يبمممرد، فمممي المطمممب   قالمممت همممذا، وهمممي تسمممكب الحسممماء السمممّ

 الّذي ال يتّسع ألكثر من اثنين.

ف عمممن الكمممالم، وهمممي توّجهمممه ألبمممي حاممممد:"  بمممدأت بحمممزم الحقائمممب ممممن دون توقمممّ

 كيف يضربونه ويشتمونه؟، وأنت ال تحرك ساكنًا، وكأن  األمَر ال يعنيك.

ة، فهممممو يعلممممم أّن زوجتممممه إذا ظممممّل أبممممو ح ين ب لممممّ امممممد صممممامتًا خشممممية أن يزيممممد الطممممّ

غضممممبت تخممممرج أسمممموأ ممممما لممممديها، واكتفممممى بممممالتخفيف مممممن غضممممبها قممممائاًل: "معممممك 

 حق".

الحمممق  أقممموُل لكمممم، إذ بعمممدما عممماد طالمممبا إلمممى المممديار تبعمممه والمممده علمممى الفمممور بعمممد 

ل الّتمممي كمممان شمممهر ممممن ذهابمممه، وذلمممك ليأخمممذَ إجمممازة بمممال راتمممب ممممن شمممركة النّقممم 

يعمممممل فيهمممما سممممائقا، وحممممين عممممودة طالممممب مممممن المختبممممر، وقممممد أخبممممره ابممممن عمممممه  

رب،  تائم، والضممممّ ا مممممن الشممممّ بمجمممميء والممممده، فممممأراد أن يتفممممادى مواجهممممة والممممده خوفممممً

والمممّدخول إلمممى بيمممت جمممّده خلسمممةً، فتفاجمممأ بوجممموده، وهمممو يخمممرج ممممن بممماب المممّدار 

يوف لتنممماول يح حممماماًل بمممين يديمممه وعممماًء كبيًراعليمممه الّطعمممام، ملمممه إلمممى غرفمممة الضمممّ

العشممماء، فتسممممّر مكانمممه ممممن دون حمممراك، وارتجفمممت قمممدماه ممممن الخممموف، بمممدا عليمممه 

 الذعر واالرتباك، لكنّه تشّجع وقال: "حمًدا هلل على سالمتك يا أبي".

 كلب". 16رّد عليه " أنا ابوك يا ابن ال
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ر  ا كممممذلك فهممممذا أخفممممض طالممممب رأسممممه، وفكممممّ تيمة، فممممإذا كممممان حقممممًّ يعنممممي أن  بالشممممّ

اللة كل هممما ممممن تلمممك الفصممميلة )الكمممالب ، وقمممال فمممي نفسمممه: " يممما للمصممميبة، همممل  السمممّ

، ثمممّم نظرإلمممى الوعممماء، وإلمممى مممما يحتويمممه ممممن طعمممام. رفمممع والمممد طالمممب  همممذا حقيقممميا

ارتسمممممم علمممممى جبينمممممه وصمممممر ، وهمممممو يمشمممممي نحمممممو غرفمممممة  11رأسمممممه ورقمممممم 

ذي دفممممع  يوف " إنممممت كممممديت ممممما فممممي عقممممل براسممممك؟"، فممممما الممممّ والممممده إلممممى الضممممّ

 الّصرا  في وجهه؟ 

ويمممده علمممى رأسمممه،  تممموارى أبمممو حاممممد عمممن األنظمممار، وظمممّل طالمممب فمممي الخمممارج،

ذي سممميفعله غيمممر البحمممث  عمممن عشممماء، فقمممد كمممان طالمممب  يحمممّك بهممما شمممعره، يفكمممر مممما لمممّ

فمممي كمممّل ليلمممٍة بعمممد انتهائمممه ممممن العممممل، يمممدخُل إلمممى مطمممب   جّدتمممه بعمممد أن يكمممون 

ّطعمممام، لكمممن همممذه الممممّرة الجميمممع كمممانوا سممماهرين، الجميمممع قمممد نممماموا، ويبحمممث عمممن ال

 وطالب من المغضوب  عليهم والمنبوذين.

ك، فهمممو وحمممَده ممممن يسمممتقبل  فعات ال يبقمممى لمممك غيمممَر حضمممن  أممممّ عنمممدما تأكمممل الصمممّ

ا، ومممممن دونهمممما تمممممرض  ك تنممممام جائعممممً مممممدامعك بكممممّل حممممّبٍ وحنمممماٍن، فبممممدون أمممممّ

ك فممممي فممممرا ، وممممما مممممن صممممدى  لصمممموتك، وال أحممممد وتشممممفى مممممن دون عنايممممة، كأنممممّ

ةٍ  ك تكمممون كقطعمممٍة نقديمممّ تممماٍب بمممال عنممموان  إالك، ممممن دون أممممّ الحيّة، َكك  منتهيمممة  الصمممّ

ُحفُهُ فارغممممة، كغرفممممة مظلمممممة، أمممممما مممممع وجودهمممما، وإذا ممممما أوشممممكت علمممممى  صممممُ

السمممقوط يمممرتطم جسمممدها قبلمممك ليحميمممك، فهمممي الّتمممي إذا ممممرت بالمممذاكرة ابتسمممم قلبمممي 

ا، وامتمممّدت إلمممى شمممفتّي ضمممحكة خف ة، وضممماقت عينممماي تشممميان بوجمممع الفمممران، سمممرًّ يمممّ

 ورقص فؤادي فرًحا، حتّى كأنّي أصير كمنجةً.

اعة تشمممير إلمممى الحاديمممةَ عشمممرةَ والنّصممممف  نظمممر طالمممبا فمممي هاتفمممه المحممممول، السمممّ

ه أمينمممة،  قبمممل منتصمممف الليمممل، وهمممو وحمممَده، ال يمممدري مممماذا يفعمممل، ثمممم تمممذّكر خالتمممَ

ا، وأ ٍ وحيمممٍد، فمممنهض ممممن وهمممي األخمممت الكبمممرى بعمممد والدتمممه ألربمممع عشمممرة أ ختمممً

ا أّن  ه، علمممممً مكانممممه بسممممرعة  كأنّممممما وجممممد خالصممممه، واتّجممممه نحممممو بيممممت جممممّده ألمممممّ
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ذي كانمممت تلتجممم  إليمممه كمممّل  الخالمممة أمينمممة مطلّقمممة، وتقممميم وحمممَدها فمممي ذلمممك البيمممت المممّ

 واحدة منهن إذا حصلت معها مشكلة ما مع زوجها.

ه أحمممدا  ، فخطمممر لمممه بمممأّن الخالمممةَ أمينمممة طمممرن طالمممبا بممماَب المممّدار بقمممّوة، لكمممن لمممم يجبممم 

نائممممة، فتسممملّل إلمممى المممّدار عبمممر تسممملّقه الحمممائط، ثمممم دخمممل فوجمممدها مسمممتلقية علمممى 

فراشمممها تغمممّط فمممي نممموٍم عميمممق، فتممممّدد علمممى فمممراٍت فمممي زاويمممة  الغرفمممة، والنّعممماس 

. يأكل عيني ه الذّابلتين، والجوع يأكل من معدته، ثم  استسلَم إلى النّوم 

اعة التّاسممممعة صممممباًحا، فسممممألته خالتممممه عممممن سممممبب   اسممممتيقظ مممممن نومممممه عنممممد السممممّ

مجيئمممه، وبعمممد أن حكمممى لهممما مممما حمممدث معمممه ليلمممة األممممس ومنمممذ أن نمممزل المممّديار، 

يتمّرغمممو بمممالخرا"، ثمممّم دعتمممه إلمممى  فقالمممت لمممه بصممموت حنممموٍن: "هللا ال يممموفقن ريمممتن

، وتنمممماول فطمممموَره، ومممممن  ثممممّم ذهممممب إلممممى تنمممماول طعممممام الفَطممممور، فمممماقترَب طالممممبا

معاتبمممةً  أخبرتهممما بمممما جمممرى، وبمممما حمممّل بابنهممما، العممممل. اتّصممملت أمينمممة بأختهممما، ثممممّ 

ذين همممم أقسمممى عليمممه ممممن  إيّاهممما لتركهممما ابنهممما وحيمممًدا، بسمممبب الحمممرب وأقربائمممه المممّ

الحمممرب، مضممميفةً "بنمممت حمممماكي وجممموزا عممماملين بيتمممك فنمممدن أكمممل ومرعمممى وقلمممة 

 صنعة".

ابع مممممن تمممممّوز سممممنة  ام شممممهر رمضممممان،  2013فممممي صممممباح السممممّ وكممممان أّول أيممممّ

حور، ومضمممت فمممي طريمممق ال يخلمممو ممممن العنممماء،  تناولمممت عائلمممة طالمممب وجبمممة السمممّ

ذي ظمممملّ  فمممي لبنممممان بسممممبب ظممممروف عملممممه. بممممدا الخمممموف  مممما عممممدا أبممممي حامممممد الممممّ

ا يزيمممد  ابعة عشمممرةَ والنّصمممف، مممممّ واالرتبممماك علمممى وجمممه األّم، فحاممممدا قمممد بلممم  السمممّ

ربّمممما سيسمممأل عمممن  ه للقيمممام بواجبمممه العسمممكرّي، أوفمممي احتماليمممة أخمممذه بذريعمممة سمممن

دفتممممر الجمممميت، فكانممممت كلّممممما مممممروا علممممى حمممماجز عسممممكرّي تضممممطرب، وترتفممممع 

درجمممة حرارتهممما، ويصمممبها هممماجس فمممران أحمممد أوالدهممما. كمممان حاممممد يسممماعد سمممائق 

اتهم الّشخصممممميّة وتسمممممليمها  الحافلمممممة فمممممي تنظممممميم الّركممممماب، وجممممممع بطاقمممممات هُويمممممّ

ة، فكمممممان لعناصمممممر الحممممماجز، ممممممن دون  أن يضمممممع هُويّتمممممه بمممممين األوران الثّبوتيمممممّ

يتفممممادى الحممممواجز بهممممذه الّطريقممممة. وصمممملت  األسممممرة إلممممى القريممممة بعممممد عنمممماٍء دام 
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ف عممممذابهم إلممممى هممممذا الحممممّد، ألّن  خمممممس عشممممرة سمممماعة متواصمممملة، لكممممن لممممم يتوقممممّ

وصمممولهم تمممزامن ممممع حلمممول أذان المغمممرب، ومممما ممممن أحمممٍد ممممن أقربمممائهم قمممّدم لهمممم 

ر العشمممماء مممممع العلمممم بعممممدم تمممموافر رغيمممف خبممممٍز يسمممدّ   جمممموَعهم، فأخممممذت  األم  تحضمممّ

مسممممتلزمات الّطعممممام. تناولممممت  العائلممممةُ وجبممممة اإلفطممممار قبممممل منتصممممف اللّيممممل، ثممممّم 

واري  الّتممممي  اجتمعممممت فممممي غرفممممة الجلمممموس، فكانممممت ليلممممةً حافلممممةً بالقممممذائف والصممممّ

 تنهال على القرية.

ه كالمهممما لطالمممب:" أيمممن كنمممت َم  قالمممت األّم وهمممي توجمممّ تنمممام؟ ومممما كنمممت تأكمممل؟ لممم 

 أراك صامتًا؟

 عند الخالة أمينة. -

 وماذا فعل خالك؟ هل وفى بوعده لك؟  -

ذي  د لسممممانُه، وقممممال:" ال، لقممممد تقاضمممميت نصممممف الممممّ سممممكت طالممممب برهممممة وتجمممممّ

 وعدني به".

ام علمممى قمممدوم العائلمممة، والخممماالت يقصمممدن بيمممت أخمممتهن  لالطمئنمممان  ممممّرت ثالثمممة أيمممّ

ى، فمممي حمممين لمممم يمممأت  أحمممدا ممممن أهمممل زوجهممما، وبينمممما عليهممما واحمممدة تلمممو األخمممر 

كانممممت  األم  تنشممممر الثّيمممماَب علممممى حبممممل الغسمممميل المالصممممق للحممممائط، تنبّهممممت لوجممممود 

ذي يفصمممل  صمممهر زوجهممما، حيمممث رأتمممه ممممن النّافمممذة المفتوحمممة فمممي وسمممط الحمممائط المممّ

منزلهممما عمممن بيمممت حماهممما ونظمممره ممتمممدا نحمممو النّافمممذة، فوضمممعت يمممديها علمممى رأسمممها 

يهممممما شممممعرها، وأخفضممممته ثممممّم ركضممممت مسممممرعة نحممممو غرفممممة الجلمممموس، تخبممممّ  ف

تائم واللّعنمممات. نممممادت ابنهممما البكممممر حاممممد، فخممممرج ممممن المطممممب ،  ب  الشممممّ وهمممي تُصممم 

 وجبة اإلفطار وقال:" ما األمر يا أمّي؟". ٣وهو يحمل بيده )سدر 

الة، ورفعممممت ظهرهمممما وقالممممت:"أفي كممممّل مممممّرة أوّد فيهمممما التّنظيمممم  أوقفممممت األم   ف، الغسممممّ

 يجب أن آخذ الحذر، ووضع اإلشارب على رأسي وأنا في منزلي؟
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ذهممممب حامممممد، وأحضممممر قطممممة قمممممات كبيممممرة وسمممملًكا، ثممممّم ربطهمممما أعلممممى النّافممممذة، 

ور عمممن غرفمممة  ه حجمممَب النمممّ ت  المشمممكلة، لكنمممّ وأسمممدلها إلمممى أسمممفل، وبهمممذا تكمممون ُحلمممّ

 الجلوس في بيت جّده، وقال ألّمه:"هذا ما بوسعنا فعله".

د ممممن عملمممه، انفجمممر صممموتا شمممديُد القمممّوة يصمممم  فمممي اليممموم ا الي، بعمممد عمممودة الجمممّ لتمممّ

 اآلذان يقول: "من وضَع هذه الّستارة هنا"، وكان هذا صوت الَجّد.

فقالممممت الجممممدة: هممممّد  مممممن روعممممك، فهممممذه زوجممممة ياسممممر وضممممعتها،ألّن عورتهمممما 

 تنكشف من النّافذة".

 الّشيء يا ابنة عبد اللطيف".فصاح الجّد مّرة أخرى قائاًل:" أنزلي هذا 

ت األّم صممممامتةً  رغممممم أنّهمممما  فكممممان ال ينمممماديهن  بأسمممممائهن كممممي يثيممممر غمممميظهن، فظلممممّ

ه، لكممممن  عناَدهمممما شممممديدا، وهممممذا ممممما أدى إلممممى جنممممون الجممممّد، وجعلممممه  سمممممعت كلماتمممم 

تم إثممممر موجممممة الغضممممب الّتممممي سمممميطرت عليممممه ، فقممممام، وقممممال  يهيممممل عبممممارات الشممممّ

واتّجمممه نحمممو منمممزل ابنمممه، وهمممو يمممرّدد جملتمممه المعهمممودة  للجمممّدة:" أعطنمممي أداةً مممما،

 بصوت عاٍل "وهللا أللعن أبوكن يا كالب".

فمممي الماضمممي، قبمممل سمممنوات عمممّدة كمممان رجممماًل ذا سمممطٍو عممماٍل، الخطمممأ ممنممموعا عنمممده، 

ففمممي مجلمممس للعائلمممة ممممن شمممهر كمممانون القاتمممل ممممن شمممّدة صمممقيعه، حيمممث اجتمعمممت  

د األُب ولممممده ياسممممر، فسممممأل الجمممممع النّسمممماء والّرجممممال حممممول مممممدفأة الخشممممب، تف قممممّ

 ".٤عنه، أجابه عقيل: "ذهب في الّسيارة لجلب المازوت من )تقاد 

 فقال:" إّن في األمر شيئًا يحيّرني، منذ متى وهو غائب؟".

ا همممو فمممذهب لبيمممت الخمممالء، تبعتمممه الجمممّدة، وهمممي  حينهممما ظمممّل الجميمممُع صمممامتًا، أممممّ

ابق كانمممت هندسمممة الم ا نجمممد تحممممل منشمممفةً، ففمممي السمممّ نمممازل مختلفمممة عمممن اليممموم، فكنمممّ

فمممي داخلهممما المطمممب  والحممممام الخممماص  المنمممازل كبيمممرة إلمممى حمممّدٍ مممما، الغمممرف تضمممم  

ا ممممما يكممممون فممممي الخممممارج وخلممممف الغممممرف،  باالسممممتحمام فقممممط، وبيممممت الخممممالء غالبممممً

فمممي أثنائهممما عممماد ياسمممر ممممن عملمممه، ولمممم يتجمممّرأ علمممى المممدخول ممممن البممماب الّرئيسمممي 

ا ممممن مواجهمممة والمممد ه فمممي المصممميبة الّتمممي تنتظمممرهم أممممام بممماب المممّدار، فتسممملّق خوفمممً
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الحممممائط ليجممممد والدتممممه تقممممف بممممالقرب مممممن التّنممممور تحمممممل منشممممفة، فسممممألها" أيممممن 

 والدي؟".

ه فممممي  فوضممممعت  األم  يممممدي ها علممممى وجممممه ولممممدها تحمممماول أن تهّدئممممه، وقالممممت لممممه:" إنممممّ

 الحّمام".

ه بسممممرعة، واحتضممممنها، ثممممّم ذهممممب إلممممى غرفتممممه، ل يممممدي أمممممّ ليمممموّدع زوجتممممه  فقبممممّ

ام، فوجممممد زوجتممممه تنتظممممره،  وأطفالممممه. فممممي أثنائهمممما خممممرج األب الكبيممممر مممممن الحمممممّ

ه نحمممو بممماب المممّدار، وهمممو  فسمممألها عمممن ياسمممر، فأجابتمممه" لقمممد جممماء منمممذ قليمممل"، فتوجمممّ

ماء تمطممممر، وأخشممممى أن يكممممون قممممد حممممدث  يرّدد:"لقممممد قلممممت لممممه ال تممممذهب، والسممممّ

ى وجمممد سممميّار  ة الممممازوت ملتممممة علمممى نفسمممها شممميء، فمممما إن فمممت  بممماب المممّدار حتمممّ

ا خممممّزان  كحلممممزون أصممممابه الكثيممممر مممممن الملمممم ، واجهتهمممما تميممممل نحممممو اليمممممين، أمممممّ

ا  ذي أراد تعبئتمممه فمممار ا جمممّراء ثقمممٍب أصمممابه فمممي أسمممفله، فهمممو يملمممك خزانمممً الّوقمممود المممّ

ت ركبتمممما األب الكبيممممر، وانخفضممممتا نحممممو  للممممازوت، ويبيممممع أهممممل القريممممة منممممه. انحلمممّ

مكانمممه  وضمممعهما فمممون رأسمممه بعمممدما اصمممفّر وجهمممه، وتسمممّمر األسمممفل، ورفمممع يديمممه و

يحمممماوُل اسممممتيعاَب المشمممممهد المممممؤلم، ثمممممّم صممممر  بصمممموت عممممماٍل:" ياسممممر، تعمممممال 

لهمممون"، فممماهتّزت  الجمممّدةُ ممممن مكانهممما لصممموته المرعمممب. حينهممما سممممع ياسمممر صممموت 

والمممده، فقفمممز ممممن مكانمممه، وفمممت  بممماب غرفتمممه، وخمممرج وهمممو يمممركض ممممذعوًرا نحمممو 

ذي علمممت رت قمممدماه عنمممدما المسمممتا  الحمممائط المممّ قفزتمممه ممممن فوقمممه ممممّرة أخمممرى، فتعثمممّ

األرض، وسممممقط علممممى الوحممممل. لممممم يهممممتّم وتممممابع طريقممممه تحممممت األمطممممار الغزيممممرة، 

ى وصممممل سمممماحة القريممممة، واسممممتقّل سمممميّارة لتوصممممله إلممممى المدينممممة، ومممممن هنمممماك  حتممممّ

سمممافر إلمممى دولمممة مجممماورة، ومممما عممماد إاّل بعمممد غيممماٍب طويمممٍل، علمممى أممممل أن تهمممدأ 

 الغضب المتأّججة في والده.نار 

كمممان يصمممدر األواممممر الّتمممي تناسمممب عاداتمممه وتقاليمممده، يحكمممم عائلتمممه بظلمممٍم، يجبمممرهم 

علمممى العممممل فمممي سمممٍن صمممغيٍر، ويمممزّوج بناتمممه وهمممّن فمممي الرابعمممة عشمممرة، يفعمممل مممما 

ه إلممممى ضممممرب زوجممممات أوالده، وقممممد سمممملب مممممنهّن  ى وصمممملت أفعالممممُ يحلممممو لممممه حتممممّ
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ه فشممممل فممممي امتحممممان دخولممممه لشممممركة زينممممتهّن الذّهبيممممة فيممممما مضممممى، وذ لممممك ألنممممّ

ة، فكمممان يممممدخل  ة، واممممرأة ياسممممر خاصمممّ الكهربممماء، مممما أّدى ألن يمممدفع ضممممريبة ماديمممّ

رد، بعمممدما كانمممت زوجتمممه تقمممّص  عليهممما تحمممت مسمممّمى عمممدم إطاعمممة األواممممر والتممممّ

ا، وإن حمممماول  ا، وبالعصمممما غالبممممً وط أحيانممممً عليممممه ممممما تفعلممممه كنتهمممما، فيضممممربها بالسممممّ

ى  زوُجهمممما الممممّدفاع عممممن زوجتممممه ينتهممممي بممممه األمممممر مطممممروًدا خممممارج المنممممزل، حتممممّ

وصممممل بممممه األمممممر إلممممى ضممممربها بممممالمعول، ففقممممدت وعيهمممما إثممممر الضممممربة آنممممذاك، 

 وهي في شهرها الّسادس بولدها الثّالث عامر.  

ه، فنهضمممت، وأغلقمممت البممماب بإحكمممام، ودعمممت أطفالهممما إلمممى  سممممعت أم  حاممممٍد كلماتمممَ

ى كسمممر المممداخل ليختبئممموا. بعمممد قليمممل  ه بقمممّوة حتمممّ راح يضمممرُب البممماب الّرئيسمممّي بقدمممم 

ا عباءتممممه مممممن األسممممفل، يربطهمممما بخصممممره البممممدين وكرشممممه  القفممممل، فممممدخل رافعممممً

ا خشمممبيّةً طويلمممةً، ه عصمممً كانمممت تعممموُد ألداة تنظيمممف.  البمممارز بشمممّدة، يحممممل بمممين يديممم 

ى منتصممممف أرضمممميّة البيممممت، وهممممو يممممدب  بقدميممممه، فممممنهض حامممممد علممممى  سممممار حتممممّ

ه، وو قمممف فمممي وجمممه جمممّده، وخلفمممه طالمممب، وممممن خلفهمممما أّمهمممما، ثمممّم قمممال لمممه:" قدميممم 

ا فأنممممت لسممممت رّب األس..."، وقبممممل أن  ك أن تتعممممّدى علممممى أحممممٍد منممممّ لمممميس مممممن حقممممّ

ا،  ه وضمممربه بهممما، فأصمممابته وأخممماه معمممً ه، رفمممع الجمممد  عصممماه بكلتممما يديممم  ينهمممي كلماتممم 

ربةَ  رة أخمممممرى، رفمممممع حاممممممدا  وكُسمممممرت العصممممما، وقبمممممل أن يعيمممممَد الضمممممّ  يمممممده، ممممممّ

وأمسمممكها، وقممممال بنبممممرة أعلممممى مممممن سممممابقتها:" جممممّدي، اتممممرك القليممممَل مممممن االحتممممرام 

 لنا جميعنا، واخرج رجاًء".  

رّد عليمممه بعمممدما أصمممابه القليمممل ممممن المممذّعر باشممممئزاز:" حسمممنًا، عنمممدما يعممموُد ذلمممك 

ى يعلّمكممممم كيممممف يكممممون االحتممممرام"،  المغضمممموُب، سممممأعيد تربيتممممه مممممن جديممممد، حتممممّ

اب المممّدار وهمممو ينمممزل عباءتممممه، وعنمممد وصممموله إلمممى عتبممممة ومضمممى الجمممُد نحمممو بمممم 

ذي بمممداخل جّده:"صممملّ  القفمممل اللمممي  ر البركمممان المممّ البممماب قمممال حاممممد محممماواًل أن يفجمممّ

 خربته".
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ا تحمممت ظمممّل العمممّز خيمممرا ممممن العممميت فمممي المممذّّل ألمممف عمممام،  بالنسمممبة لهمممم كمممان عيشمممً

هم كممممانوا فممممي غربممممة، حيممممث كانممممت تقممممول هم فممممي ديممممار  األّم  فبممممالرغم مممممن وجممممود 

 ألوالدها الثاّلثة الكبار: 

 "أنتم قّوتي، وأنا استمّد طاقتي منكم في مجابهة الحياة".

ام، وعمممماد فر، حيممممث اسممممتقبله الّطرفممممان بممممالتّوبي ،  مضممممت األيممممّ أبممممو حامممممٍد مممممن السممممّ

ا ممممن يرضمممي وممممع  والمممُده ممممن جهمممة، وأسمممرتُه ممممن جهمممة أخمممرى، لكمممن لمممم يعمممد مهممممً

ذ مممما يمكمممن إنقممماذه، فوالمممده غضمممب عليمممه، أّي طمممرٍف يقمممف، لكمممن المهمممم همممو إنقممما

 وزوجته ضان ذرعها، ولم يعد بإمكانها العيت بالقرب منهم.

ممممنهم،  ممممرت عشمممرة شمممهور علمممى مكممموث األسمممرة فمممي القريمممة، لمممم يقتمممرب  الجمممد  

منممممذ آخممممر مشممممكلة حممممدثت، لكممممّن األوضمممماع سمممماءت، فعممممالوة علممممى فقممممرهم سمممماءت 

ة عمممن الحمممديث أحممموالهم أكثمممر، وغلمممت معيشمممتهم، إضمممافة إلمممى ذلمممك  الحمممرب الغنيمممّ

امهم البممميض، لكمممانوا اآلن  ا ممممن الممممال فمممي أيمممّ عنهممما، فلمممو أنّهمممم لمممم يخبّئمممووا بعضمممً

ا حاممممد فمصممميره  زوح إلمممى لبنمممان مجمممّدًدا، أممممّ ا. عزممممت  األسمممرة النمممّ يموتمممون جوعمممً

االلتحمممان بمممالجيت أواالختبممماء فمممي القريمممة، بعمممدما بلممم  الثّامنمممة عشمممرة ممممن عممممره، 

ه أ ه مممممن فتمممماة ذات سمممممعة طيّبممممة، لتكممممون لممممه درعمممماّفي لممممذا قممممّررت أممممم  ن تزّوجممممَ

ا طالمممب وعمممامر فجمعممما ثيابهمممما القديممممة، وأخمممذا بهممما إلمممى سمممون  غيممماب أسممملحته، أممممّ

 الباليه وباعاها، وجنيا منها ثمن سفرهما.

 المنتظرة

هممممو ال يعرفهمممما ولممممم يرهمممما إاّل مممممن خممممالل صممممور علممممى الهمممماتف المحمممممول، ربّممممما 

ا، انتظرهمممما سممممبق أن رمقهمممما بنظممممرة وه ممممما طفممممالن، و لممممم يممممذوقا طعممممم المممممّر  يومممممً

ا ا كممماماًل حتمممى تنهمممي عامهممما الّدراسمممّي، عاممممً ا بالحمممّب إلمممى حمممّد الجنمممون،  عاممممً فائضمممً

علممممى الممممّرغم مممممن عممممدم رؤيتهممممما لبعضممممهما الممممبعض، غيممممر أن روحهيممممما تعانقتمممما 

ا ممممن العشمممق الّروحمممي المممممزوج  بمممالفران اللّعمممي ن، فمممي نسمممائم الحمممّب، وكانتممما خليطمممً
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ه لتحضمممَرها ممممن مكمممان إقامتهممما فمممي أواخمممر  وعنمممدما حمممان وقمممت اللّقممماء ذهبمممت أممممّ

 شهر تّموز، ولشراء ما تحتاجه من تجهيزات  حفل الّزفاف.

بعمممد أن انتهتممما ممممن شمممراء مممما تحتاجمممه، سمممارت بهمممما سممميّارة األجمممرة، برفقمممة أّمهممما  

بعمممد  وميمممة.ليلتقمممين هنممماك ممممع المحمممامي التممممام معاملمممة المممّزواج فمممي المممّدوائر الحك

انقضمممماء معظممممم وقممممتهن وهممممن فممممي طممممريقهن إلممممى العاصمممممة، وصمممملن مممممع حلممممول 

أذان المغممممرب، وحجممممزن غرفمممممة فممممي أحمممممد الفنممممادن فممممي سممممماحة المرجممممة. عنمممممد 

رعيّة، كمممما اتفقمممت ممممع  باح انطلقمممت أّم مهممماب برفقمممة الفتممماة نحمممو المحكممممة الشمممّ الصمممّ

ى ينهمممموا بعممممض المعممممامالت واألوران المطلوبممممة، وعنمممم  د وصممممولها المحممممامي، حتممممّ

لممممم تجممممده بانتظارهمممما، حاولممممت االتّصممممال بممممه لكممممن مممممن دون جممممدوى، اتّصمممملت بممممه 

ه ال يمممرد، وهمممذا مممما جعلهممما فمممي حيمممرة ممممن  علمممى خطمممه الثممماني، الهممماتف يمممرّن، لكنمممّ

محملممممة بأسممممئلة لمممميس لهمممما  أمرهمممما، وال تممممدري ممممماذا تفعممممل، فعممممادت إلممممى الفنممممدن،

الفنمممدن، فعزممممت  أجوبمممة تمممدور فمممي رأسمممها، فاضمممطررن للمبيمممت ليلمممة أخمممرى فمممي 

ة إلمممممى وقمممممٍت الحمممممٍق، وتواصممممملت ممممممع سمممممائق  األّم تأجيمممممل اإلجمممممراءات الّزوجيمممممّ

ابق، ليقممممل  الفتمممماة ووالممممدتها  بولمممممان كانممممت قممممد تعّرفممممت عليممممه فممممي سممممفرها السممممّ

ا هممممي فعممممادت إلممممى البلممممد المضمممميف بطريقممممة أخممممرى. عنممممد  ويعبممممرون الحممممدود، أمممممّ

ت  األم  منتظمممممرة فمممممي اال سمممممتراحة إلمممممى أن يخممممميّم وصمممممولهّن إلمممممى الحمممممدود، ظلمممممّ

الم، فطريقهمممما مختلممممف عممممن مسممممارهما، علممممى الممممرغم مممممن ذلممممك فقممممد رافقهممممما  الظممممّ

قلمممب األّم إلمممى حيمممث همممما ذاهبتمممان، فهمممذه همممي الممممّرة األولمممى الّتمممي تمممدخالن فيهممما 

ائق بعممممدما اتصمممملت بممممه أّم لبنممممانإلممممى  ، وذلممممك بحجممممز فنممممدقّي كممممان قممممد نّظمممممه السممممّ

 مهاب قبل يوم.

كممممة، وحنممممى ظهممممره إلممممى األمممممام واضممممعًا زنديممممه علممممى جلممممس مهمممماب علممممى األري

ركبتيممممه، ويديممممه فممممون رأسممممه. الهممممواجس تكمممماد تقتلممممه، أسمممميلتقي بهمممما ويفكممممّك قيممممود 

ه  البعممممد بوصممممٍل؟ أم أّن البعممممد سمممميتمّدد إلممممى أمممممٍد ال يعممممرف نهايتممممه؟ هممممو ال تهمممممّ
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المسممممافة الّتممممي بينهممممما، فمممماألهّم هممممو الحممممّب، فلقممممد قالممممت لممممه ذات مممممّرة: "ال تغممممّرك 

 إنّك تبقى حبيبي". مسافة يلي بيناتنا، المهمّ ال

نهمممض علمممى قدميمممه، وبمممدأ يمشمممي فمممي غرفمممة المعيشمممة ممممن جهمممة إلمممى جهمممة، تمممارة 

ّد المممبالط ممممن  ى راح يَعمممُ رفة وأخمممرى يجلمممس وظهمممره يسمممند الحمممائط، حتمممّ علمممى الشمممّ

إليمممه ممممن بعيمممد وال يسمممتطيع فعمممل شممميء. بعمممد ممممرور  فمممرط الملمممل، ووالمممده ينظمممرُ 

همممماتُف والممممده، كممممان ذلممممك سممممائُق البولمممممان يطمئممممنهم بممممأّن األّم وابنتهمممما وقممممت رن  

ائق، ابمممته  فمممؤاد مهممماب بعمممدما  سمممتعبران الحمممدود، كمممما قمممال والمممده نقممماًل عمممن السمممّ

م كيمممف سممميكون لقائهمممما األّول؟ كيمممف سممميبدأ؟ همممل بنظمممرة  سممممع ماقالمممه، وراح يحلمممَ

د مممم  ه للتّأكمممّ ل كالهمممما اآلخمممر؟ علمممى األغلمممب سممميفرك عينيممم  ه ال يحلمممم، وأن  تأممممّ ن أنمممّ

ه بعمممد سمممماعه صممموت  ه، صمممحا ممممن أحالمممم  ه يحمممدُث، لكنمممّ د أنمممّ مممما يحمممدث ممممن المؤكمممّ

 موسممميقى كئيبمممة، كانمممت تصمممدُر ممممن هاتفمممه المحممممول، أخرجمممه ممممن جيبمممه بسمممرعٍة،

 ثم قال:"وأخيًرا". ونظر إليه،

كانممممت حبيبتممممه، وقبممممل أن يجيممممب، قممممال: " يممممارب يكونمممموا سمممممحوا لهممممم بالممممّدخول، 

 نوا سمحوا لهم بالّدخول".يارب يكو

فمممماليوم صممممارت الممممّدول تشممممّدد علممممى دخممممول الوافممممدين إليهمممما، الجئممممين كممممانوا أو 

ا ممممن  ياحة والتّسمممّون، علمممى المممّرغم ممممن ذلمممك فقمممد كمممان الهممماربون خوفمممً ضممميوفًا للسمممّ

ا، أو تحممممت الّركممممام، أو مممممن سممممجون التّعممممذيب يممممدخلون عممممن طريممممق  الممممموت جوعممممً

، ليبحثممموا عمممن لقممممة عيشمممهم فمممي لتين العمممربيّتينالمممّدوالجبمممال الّتمممي تفصمممل مممما بمممين 

بيئممممٍة ال تممممرأف بحممممالهم، فمممممنهم مممممن قضممممى نحبممممه وكممممان الممممثّلُ  كفنممممه، مممممن شممممّدة 

ة كفيلمممةً لتممموفر عليمممه مممما بقمممي ممممن حياتمممه،  البمممرد، وهنممماك ممممن كانمممت رصاصمممة ليليمممّ

ربّممممما كممممانوا يهربممممون مممممن أنفسممممهم، لكممممي ال يواجهوهمممما بحقيقممممة أنّهممممم ممممموتى علممممى 

 .قيد الحياة

رّد علممممى الهمممماتف، فسمممممع صمممموت والممممدة حبيبتممممه وهممممي تجهممممت بالبكمممماء، وتقممممول: 

 "يا ابني ما فوتنا، الّضابط، قلنا ا رجعوا على بلدكم".
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ماذا يفعممممل، أراد مهمممماب أن يهممممّد  مممممن  لممممم يصممممدن ممممما سمممممعته أذنمممماه، ولممممم يممممدر 

ائق الهمممماتف مممممن يممممد الوالممممدة، وقممممال:  ذعرهمممما، لكممممن مممممن دون جممممدوى، فأخممممذ السممممّ

 "الو".

 نعم، من أنت؟ -

ابط لمممم يسممممم  لمممأّم وابنتهمممما بممممالعبور،  - ًدا الضممممّ أنممما سممممائق البولممممان، اسمممممعني جيمممّ

 وأمرهم بالعودة.

 رّد مهاب بصوت عاٍل، مشمئزاً من صوته:"لماذا؟"

ه لممممم  ائق ببممممرود أعصمممماب، وكممممأّن األمممممر ال يعنيممممه:" علممممى األرجمممم  أنممممّ فممممرّد السممممّ

غضممممبه كالبركممممان، وبممممدأ يشممممتم وهممممذا ممممما جعلممممه يفممممور مممممن  يعجممممب بهيأتهممممما"،

 ويلعن، وهو يرميها عليه وعلى الحدود.

ائق محمممماواًل تهدئتممممه:" أنمممما ال أسممممتطيع فعممممل شمممميء، إضممممافة  - قممممال السممممّ

 إلى ذلك، ماذا عن نقودي المتبقيّة؟

 جاءه الرد:" هذا ما يّهمك، نلتقي في بيروت، وأوفّيك أجرك".

 سأحضر معي أمتعة الّسفر، أسلّمك وتسلّمني. -

ذين  اتّجمممه ائقين المممّ مهمممابا ووالمممده نحمممو بيمممروت، وعنمممد وصمممولهما حكمممى والمممده للسمممّ

ركة ذاتهممما مممما جمممرى ممممع الفتممماة وأّمهممما، فقمممال لمممه أحمممدهم:" أسمممتطيع  يعملمممون فمممي الشمممّ

أن أحضممممرهما غممممًدا صممممباًحا إذا أردت، لكممممن مقابممممل سممممتمائة دوالر، ذهممممل مهمممماب 

ذي ال يسممماوي ربمممع مممما دفعممموه ممممن مواصمممالت،  ممممن قيممممة همممذا المبلممم  الهائمممل المممّ

لكنّهممممما وافقمممما علممممى طلبممممه، شممممرط أاّل يقممممبض دوالًرا واحممممًدا إلممممى أن يحضممممرهما، 

أكمممممل والممممده طريقممممه تجمممماه عملممممه، بينممممما هممممو أخممممذ الحقائممممب وعمممماد أدراجممممه إلممممى 

ا. ظمممملّ   البيممممت وحيممممًدا. حمممماول االتّصممممال بحبيبتممممه مممممراًرا، لكممممن  هاتفهمممما كممممان مغلقممممً

ى الثّانيمممة عشمممرة لمممي اًل، وهواجسمممه لمممم تفارقمممه، فمممال خبمممر عمممن سممماهًرا ممممع ذاتمممه حتمممّ

فالمسمممار  ؟والدتمممه وال يمممدرون مممما حمممدث لهممما، وهمممل يممما تمممرى عبمممرت تلمممك الطريمممق

اس، إنّهممممم  ه الكثيممممر مممممن النممممّ ذي قممممّررت أّم مهمممماب أن تعبممممر مممممن خاللممممه ال يحبممممّ الممممّ
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ة، عمممممل مممممدقّق بأسممممماء مسممممتعارة. الممممّرئيس فممممي البدايممممة، يليممممه اثنممممان  شممممبكة هرميممممّ

ق، ومممممن ثممممّم مجموعممممة شممممباب يترأّسممممون عمممممل الجبممممل علممممى هممممما  المممممدير والمنسممممّ

ين بعممممممٍل محمممممّدٍد، ممممممنهم  األرض، وكمممممّل شممممماّبٍ ممممممنهم يتمممممرأّس مجموعمممممةَ مختصمممممّ

ام  افة يؤّمنممممون الجبممممل، وبعضممممهم شممممبّان مراهقممممون يمشممممون فممممي شمممموارع الشممممّ كشممممّ

ن بممماحثين عممممن زبممممائنهم، وإذا ممممما كنممممت تمشمممي وحيممممًدا يممممأتي إليممممك أحممممُدهم، ويطمممموّ 

فر  ا إذا كنمممت تنممموي السمممّ ثمممّم يحمممّدد لمممك موعمممًدا  ،ذراعمممه حمممول عنقمممك، ويسمممألك عممممّ

ل  ا لتنتظمممره فمممي مكمممان مممما، وحمممين يكتممممل العمممدد تمممأتي سممميّارة كبيمممرة، تحممممّ الحقمممً

النمممماس فممممون بعضممممهم الممممبعض، وكممممأنّهم سمممملع للبيممممع، بممممل إّن علبممممةَ الممممّدخان الّتممممي 

وريّة ويخمممتم لهمممم بحوزتمممك أثممممن منمممك بحمممّد ذاتمممك، ثمممّم يتّجهمممون نحمممو الحمممد ود السمممّ

كل، بابهممما يشمممبه بممماب  بمممالعبور، بعمممدها ينتظمممرون فمممي غرفمممة صمممغيرة مربّعمممة الشمممّ

الم  المممممّدكان، رائحتهممممما تخنمممممق األنفممممماس يسمممممّمونها اسمممممتراحة، وعنمممممدما يحمممممّل الظمممممّ

يعبمممرون نصمممف طريمممق الجبمممل سممميًرا علمممى األقمممدام، وهنممماك يلتقمممون ممممع مجموعمممة 

ا لممممديهم مممممن بضممممائع بشممممرية، ويكملمممموا شممممبابيٍّة، ليسممممتلموا مممممنهم ويسمممملموهم ممممم 

النّصممممف اآلخممممر إلممممى حممممين وصممممولهم القريممممة، وهنمممماك كممممّل شممممخص يممممدير شممممؤونه 

 بنفسه.

ة الّتممممي أحضممممرتها،  فممممت  حقائبهمممما مممممن بمممماب الفضممممول، وبعثممممر أشممممياءها الّطفوليممممّ

ه انمممتفض  وراح يتأّملهممما ويشمممتّم عطرهممما، إلمممى أن غفمممت عينممماه لثمممواٍن معمممدودة، لكنمممّ

ا ممممن علمممى سمممري ره، بعمممدما اهتمممّز هاتفمممه ممممن اتّصممماٍل وارٍد ممممن حبيبتمممه عنمممد قائممممً

اعة الواحممممدة بعممممد منتصممممف اللّيممممل، فممممراَح يبحممممُث عممممن هاتفممممه بجنممممون، وهممممو  السممممّ

دٍ  مممممن أّن أحممممدهما يتّصممممل، ثممممّم سممممحبه مممممن بممممين األوران المبعثممممرة علممممى  متأكممممّ

عريّة، انفرجممممت أسمممماريره،  مكتبممممه، الّتممممي خممممّط عليهمممما القليممممل مممممن قصممممائده الشممممّ

؟"وابت  سم في وجهها قائاًل:"كيف أنت 
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فانهمممممارت قواهمممما، ولمممممم يعمممممد بقممممدرتها المممممتّحكم بمممممذاتها، ورّدت  أخفضممممت رأسمممممها،

"بأفضمممل حممممال، لمممماذا يحمممدث كممممل  كممممن يسمممخر مممممن نفسمممه وممممن حالتممممه البائسمممة:

 هذا؟ "

واكتفممممى بمممممالقول:" اهمممممدئي، كمممممّل شممممميء  لممممم يسمممممتطع أن بجيبهممممما علمممممى سمممممؤالها،

ن، وستمضممممي األمممممورعلى خيمممم  باح يصممممل سممممائق التّاكسممممي، سيتحسممممّ ر، وعنممممد الصممممّ

وسممميأتي بكمممم ممممن طريمممق آخمممر. كانمممت تعطمممي ظهرهممما للحمممائط وبجوارهممما والمممدتها، 

تغفممممو تممممارة، وأخممممرى تسممممتيقظ إذا ممممما احتاجهمممما الخمممموف علممممى ابنتهمممما، ثممممّم حّولممممت 

اس الجالسممممين فممممي االسممممتراحة،  الكممماميرا إلممممى الخلممممف، فممممرأى عممممدًدا قلممممياًل مممممن النممممّ

كون،  فهنممماك رجمممل يجلمممس خلمممف ه السمممّ ه صممماحب المكمممان، والمكمممان يعممممّ مكتبمممه لعلمممّ

ف كممممّل منهممممما عممممن  ال صمممموتا وال حركممممةا باسممممتثنائهما يتبممممادالن األحاديممممث ليخفممممّ

ف مممممن ذعرهمممما،  وم، ظممممّل يحادثهمممما طمممموال اللّيممممل، ليخفممممّ اآلخممممر، وليمنعهمممما مممممن النممممّ

عريّة الّتممممي نظمهمممما لهمممما، ويغنممممي بعممممض األحيممممان  فكممممان يُلقممممي عليهمممما قصممممائده الشممممّ

ذي ال يصممممل  للغنمممماء،بمممم  لكنّهمممما كانممممت تطلممممب المزيممممد، فكلّممممما  الّرغم مممممن صمممموته الممممّ

ن تحبمممه اممممتأت قمممّوة وصمممالبةً، وغالبممماً مممما كمممان يرممممي دعابمممة، فتطلمممق  ازددت مممممّ

ة، ثممممّم تضمممع يمممدها علممممى فمهممما خجممماًل، بممممز  الفجمممر ومممما زاال هكممممذا  ضمممحكة خفيمممّ

 مورنا".فقال:" فنصّل  الفجر يا حبيبتي ولندعُ هللا تيسيًرا أل

ر ممممن القمممرءان، ثمممّم عممماد  غممماب عنهممما لنصمممف سممماعة بعمممدما صممملى وقمممرأ مممما تيسمممّ

مسمممرًعا إلمممى هاتفمممه، فتحمممه فوجمممد رسمممالة ممممن صمممديقته ربممما تريمممد منمممه أن يمممذّكرها 

 بأمر ما فرد عليها:" صباح الخير، أوك".

  فرّدت عليه بسرعة متفاجئة منه:

ذي يبقيمممك مسمممتيقًظا لهمممذا الوقمممت، فربممما كانمممت تممم " - دري منمممه مممما مممما المممّ

 ".بلدهماحدث مع الفتاة وأّمها وأنّهما عادتا إلى حدود 

 لم أستطع النوم. -
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وهللا توقّعممممت، يمممما مهمممماب، رّب العممممالمين لديممممه حكمممممة مممممن كممممّل أمممممر،   -

وإن تمممأّخر كممممّل شممميء، فهممممو يمممؤّخره لخيممممر فمممال تقلممممق، بالتّأكيمممد أنممممت 

ك ال  ر نفسممممك للقائهمممما وسممممعادتك فائقممممة، لكنممممّ ك كنممممت تحضممممّ حمممزين ألنممممّ

تممممدري أيممممن الحكمممممة مممممن قضمممماء هللا، دائممممماً انظممممر إلممممى مممممن هممممم 

حواليممممك، شمممماهد معانمممماتهم، ثممممّم قارنهمممما بمصمممميبتك فسممممتجد الفممممارن ال 

ا، أنسممميت مممما قلتمممه لمممي  محالمممة. لمممن يحمممدث لهممما شممميء وسمممتلتقيان حتممممً

عنمممدما جممماءت أختمممي لزيمممارتي وأنممما وحيمممدة فمممي لبنمممان بعمممدما غابمممت 

 عنّي هي وعائلتي سنوات طويلة؟

 ه لك: ما بعد الشقاء إال الهناء وما بعد البعاد إال اللقاء.سأقول

وقممممت، اتّصممممل مهمممماب بحبيبتممممه مجممممّدًدا، وعممممادت أحاديثهممممما إلممممى ممممما  بعممممد مضممممي

اعة الّسادسممممة صممممباًحا، فقممممال لهمممما:" لقممممد فتحممممت  ى السممممّ كانممممت عليممممه، وظمممماّل حتممممّ

ي نظمممري بأشممميائك، ولكمممن مممما حممماجتي لهممما وأنمممت غائبمممة عمممن  حقائبمممك، ورحمممت أملمممّ

، تعطينمممي قمممّوة أُجابمممه بهممما عي ك  نمممي، فمممال شممميء يشمممبع نظمممري سممموى رمقمممة ممممن عينيممم 

ا  ه انمممتفض قائممممً العمممالم بأسمممره، ثمممّم انقطمممع االتّصمممال فجمممأة، فغفمممت عينممماه لسممماعة، لكنمممّ

ه وصمممل إلمممى  وسمممينطلقون  الحمممدود،بعمممدما اتّصمممل بمممه سمممائق التّاكسمممي، يطمئنمممه بأنمممّ

ه، لكمممن هاتفهممما كمممان  ا. اسمممتلقى علمممى سمممريره وهمممو يمنمممع بعمممد قليمممل. اتّصمممَل بأممممّ مغلقمممً

وم، منتظممممًرا اتّصممممالهما لسمممماعات طويلممممة، وعنممممدما اقتممممرب موعممممد  ه مممممن النممممّ عينيمممم 

أذان الّظهمممر، اتّصممملت بمممه الوالمممدة تخبمممره بعبورهممما الجبمممل، وهمممي فمممي طريقهممما إلمممى 

ه، وارتممممدى ثيابممممه، وركممممب سمممميّارة األجممممرة  محطممممة اللقمممماء، فممممنهض علممممى قدميمممم 

ائق، يخبمممره بمممأّن األممممور وانطلمممق، وبينمممما همممو فمممي  طريقمممه جممماءه اتّصمممال ممممن السمممّ

تجممممري بخيممممر، وأنّهممممم سيصمممملون إلممممى المحطممممة بعممممد ثممممالث سمممماعات مممممن اآلن، لممممم 

ا، وازدادت نبضمممات قلبمممه  يصمممدن مممما سممممعه، لكمممن سمممرعان مممما رقمممص فمممؤاده فرحمممً

اس بممممما يحممممدث،  سممممرعة، ولممممو أنممممه اسممممتطاع الصممممرا  بممممأعلى صمممموته ليخبممممر النممممّ

ه احممممتف يّارة، وفتحهمممما، لفعممممل ذلممممك، لكنممممّ عادة لنفسممممه. اقتممممرب مممممن نافممممذة السممممّ ظ بالسممممّ
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مس المتألمممم   وأخممممرج يممممده، ونظممممر إلممممى البحممممر متممممأماًل أوصممممافها فممممي ضمممموء الشممممّ

علممممى موجاتممممه الهادئممممة، وعنممممد وصمممموله إلممممى جسممممر الكمممموال وجممممد والدتممممه تنتظممممره 

ل يمممدي ها، واحتضمممنها، وممممن ثمممّم أوقفممما سممميارة  أسمممفل الجسمممر، ركمممض نحوهممما، وقبمممّ

بر. لأجمممرة، وصمممل إلمممى  وانطلقممما نحمممو موعمممٍد للحمممّب  لطالمممما انتظمممره بفمممار  الصمممّ

ة )شمممممار  الحلمممممو ، وجلمممممس بمممممالقرب ممممممن والدتمممممه علمممممى مقعمممممد حجمممممري  لمحطمممممّ

وسمممألها:" لمممم تخبرينمممي مممما حمممدث معمممك ليلمممة أممممس؟"، فقمممد كمممان ممممن المفتمممرض أن 

اعة الثّانيمممة بعمممد منتصمممف ليلمممة أممممس، فقالمممت لمممه:" لقمممد  تصممملي إلمممى البيمممت فمممي السمممّ

د دوا خمممُ افة تفقمممّ ذين كمممانوا معمممي، فقمممد قمممالوا لنممما إّن الكشمممّ عنا يممما بنمممّي، أنممما وكمممّل المممّ

الم،  الجبمممل وبإمكاننممما العبمممور، لكمممّن الجممميت الحمممدودّي خمممرج علينممما بغتمممة فمممي الظمممّ

ال نمممدري علمممى التّحديمممد أيمممن وكيمممف ولمممماذا، ونحمممن فمممي غفلمممة ممممن أمرنممما، صمممّوبوا 

باب أسمممملحتهم نحونمممما، وأرغموننمممما علممممى العممممودة إلممممى ال شممممام، وقمممماموا بضممممرب الشممممّ

اس ممممن حيمممث أتممموا وأنممما ممممن بيمممنهم. لوهلمممة  ذين يعملمممون فمممي الجبمممل، فعممماد النمممّ المممّ

أحسسممممت بمممممأّن هللا أنممممزل إلمممممّي بمممممالوحي، وكممممأّن قمممممدرةً سممممماويّةً جعلتنمممممي أعمممممود 

؟".  للجنود، فوقف أحدهم في وجهي ورفع سالحه مجدًدا، وقال:"لماذا عدت 

قبمممل، وإقمممامتي شمممرعيّة، لكمممّن الّدفعمممة الّتمممي فقلمممت لمممه:" أخمممي أنممما كنمممت هنممما ممممن 

ذهبمممت إلمممى بلمممدنا تممموارت عمممن األنظمممار، ولمممم يعمممد بإمكممماني اللّحمممان بهمممم، وأوالدي 

وزوجمممي هنممما. علمممى المممّرغم ممممن ذلمممك لمممم يصمممّدقني، ويسمممم   لمممي بمممالعبور إاّل عنمممدما 

 ذكمممرت لمممه منممماطق عمممّدة حيمممث أقممميم"، فوالدتمممه لمممم يكمممن باسمممتطاعتها الخمممروج ممممن

قمممة شمممرعيّة، ألّن إقامتهممما منتهيمممةا صمممالحيتها، وهمممذا يمممؤّدي لمنعهممما ممممن بطري لبنمممان

 الّدخول مّرة أخرى.

ة،  المنكبمممين  عمممريضبعمممد ممممرور سممماعتين ممممن وصمممولهما جممماء رجمممل ضمممخم الجثمممّ

ابة اللّتممممي ن أحضممممرتهما مممممن  مممممن خلفهممممما، وقممممال لهممممما: "أأنتممممما أقربمممماء األّم والشممممّ

 سورية؟"

 "نعم نحن" فرّدت عليه والدته:
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 لهما متبسًما:" هاهما خلفي". قال

مال قلمممياًل، فوجمممدها تخمممرج ممممن خلمممف سممميّارة كانمممت تمممركن  ممممال بجسمممده نحمممو الشمممّ

فممممي الموقممممف بممممالقرب مممممن الّرصمممميف، بقامممممة طويلممممة وثيمممماب سمممموداء تليممممق بهمممما، 

 علممممى رأسممممها، تمشممممي بخطمممموات هادئممممة متوّجهممممة نحمممموه. ونظممممارة شمسممممية تضممممعها

ر، أيمممممركض نحوهممممما ويحتضمممممنها  معمممممدودة،ظمممممّل محمممممّدقًا فيهممممما لثمممممواٍن  وراح يفكمممممّ

ه تشمممّجع وركمممض  بقممموة؟ وكمممان يخشمممى إذا فعمممل ذلمممك أن تصممماب بمكمممروه مممما، لكنمممّ

رعة ذاتهممما. لمممم يعمممد يمممرى شممميئًا آخمممر  نحوهممما بلهفمممة واشمممتيان، وهمممي بمممادرت بالسمممّ

ا مممممن كممممّل شمممميء إاّل مممممن صمممموت خطواتهممممما  سممممواها، وكممممأّن المكممممان صممممار خاليممممً

عانقهممممما برفمممممق وشمممممون، فاجتاحتهمممممما الّطمأنينمممممة، وهمممممي تطمممممرن علمممممى األرض، 

 وقتلهما الّسكون، وغرقا في صمت هائم.

 .أجل لقد ابتسم لهما القدر، وكتب لهما لقاًء بعد طول انتظار 
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 تالفيـــف عشــــــــق

 

 ال خير في حياة يحياها المرء من غير حّبٍ،  

 وال خير في قلٍب ينبض من دون حّب،  

 الحب أفضل من الغضب، واألمل أفضل من اليأس،  ف

 .لذلك علينا أن نكون محبين، آملين ومتفائلين 

 

 ة دادو ــطيب
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وت ور ال الصمممم  ون وال الصممممّ ة صممممارت تشممممفي ممممما فممممي صممممدورنا مممممن مممممرض الشممممّ

ا، والحممممرب لممممم تهممممدأ  نون أيضممممً ام تمضممممي، بممممل والسممممّ ى، فاأليممممّ بعممممد. العممممائالت حتممممّ

تفّرقممممت، واألحممممالم واألممممماني تمّزقممممت، خمسممممة أعمممموام مضممممت، كأنّهمممما ألممممف سممممنة، 

ذي ن ولمممدا ولمممم نرهمممما إاّل  ه اللمممّ ى اللّحظمممة نحلمممم برؤيتمممه بيننممما، وبطفليممم  ومممما زلنممما حتمممّ

مممممن خلممممف شاشممممة همممماتف حمقمممماء، يلعبممممان ويمرحممممان، أحممممدهما يبحممممث عممممن طعممممام 

غير)علي ، فعلمممى فمممي الثاّلجمممة، واآلخمممر يتبممماهى بكثمممرة السمممّ  يّارات أممممام عممممه الصمممّ

ه يحلممممم عنممممدما يكبممممر برئاسممممة معمممممل مممممن  الممممّرغم مممممن صممممغر سممممنه غيممممر أنممممّ

ا همممذه الحمممرب اللّعينمممة، وبكمممّل مممما فيهممما ممممن أسمممى، فلمممن تسمممتطيع أن  يّارات، أممممّ السمممّ

 تقتل أحالمنا وأمنياتنا.

غير  ي والممممّدموع تنهمممممر علممممى خممممّديها، ومضممممت حاملممممة حقيبتهمممما الصممممّ ة، وّدعتنمممما أمممممّ

الّتممممي ال تحمممموي سمممموى زاٍد يكفيهمممما لسممممفرها، والقليممممل مممممن الثّيمممماب، بعممممدما اتصمممملت 

ذي سمممميقلّها خلسممممةً، لتقطممممع حممممدود  ائق مممممن همممماتفي المحمممممول الممممّ عبممممر  لبنممممانبالسممممّ

طريممممق الجبممممل، وذلممممك ألنّهمممما ال تملممممك إقامممممة شممممرعية فيممممه تمّكنهمممما مممممن مغادرتممممه، 

ممممن الممممال لتسممموية سمممنوات والعمممودة إليمممه متمممى تشممماء، ألنّهممما تحتممماج إلمممى الكثيمممر 

ي علممممى  ا أنمممما فكنممممت قممممد وضممممعت صممممورتي مممممع صممممورة أمممممّ كسممممر إقامتهمممما، أمممممّ

ا  ذي قصمممدته لتسمممافر معمممه، وبينمممما همممي فمممي طريقهممما كنمممّ ائق المممّ الوتسممماب فرآهممما السمممّ

ائق بممممين الحممممين واآلخممممر لنطمممممئّن عليهمممما، وبعممممدما وصمممملت سممممالمة  م ذلممممك السممممّ نكلممممّ

ائق بمممذلك، وسمممألني عمممن فتممماة ا لمممواتس أب، فأخبرتمممه بأنّهممما أنممما، فأبمممدى أخبرنمممي السمممّ

ي، فقلمممت لمممه:" لممميس ممممن شمممأنك إن  إعجابمممه بمممي، وقمممال بمممأنّي فتممماة جميلمممة أشمممبه أممممّ

ه لممممم يكممممّل عممممن محممممادثتي، فكلّمنممممي مممممن  كنممممت جميلممممة أم ال"، وقمممممت بحظممممره، لكنممممّ

رقمممم هممماتف آخمممر قمممائاًل: "ليكمممي يممما بنمممت إذا طلبتمممك ممممن أهلمممك بتممموافقي، وهللا انمممو 

 ".عجبتني نفسيتك
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وعنمممدما فتحمممت همممماتفي المحممممول، ووجممممدت تلمممك الكلممممات ارتعممممت فمممؤادي، وقلممممت 

فمممي قمممرارة نفسمممي:" ربّمممما كمممان يريمممد إرسمممال الّرسمممالة إلحمممداهّن، ووصممملتني عمممن 

طريممممق الخطممممأ"، فأجبتممممه:"ليت أنممممت بتعرفنممممي أو بتعممممرف أهلممممي" فأجمممماب:"ال ممممما 

ا ك أن بعرفممممك بمممممس إذا ممممممافي ممممممانع منتعمممممرف"، فقلممممت لمممممه:" حسمممممنًا، لكمممممن، إيمممممّ

تضمممممايقني برسمممممائلك المتواصممممملة، فأجممممماب: "موافمممممق" وأنهيمممممت الحمممممديث بكلممممممة 

 "باي".

ا عممممن تلممممك اللّيلممممة فقممممد كانممممت طويلممممة، مخيفممممة، ومزدحمممممة باألفكممممار واألسممممئلة  أمممممّ

 الّتي ال نهاية لها، وال أجوبة.

ه  ه يريمممممد أن يأسمممممرني بحبمممممّ اّب صمممممادقًا أو أنمممممّ كنمممممت أتسممممماءل إن كمممممان ذاك الشمممممّ

ي الّتممممي كانمممت ترّددهمممما لمممي "ليكممممي يممما بنتممممي ويمممذهب، فتممممذّكرت ع نمممدها جملممممة أممممّ

همممدول الشمممباب ممممالن أممممان وبيلعبمممو بمشممماعر البنمممات فمممال تصمممدقي حمممدا وال تممموثقي 

بحممممدا"، وبممممرغم ثقتممممي العميمممماء بممممأّمي، وإيممممماني بممممأّن إحساسممممها ال يخيممممب، ونممممادًرا 

ممممما يحصممممل عكممممس ممممما تقممممول، لكممممّن هنمممماك شمممميئًا بممممداخلي كممممان يحثّنممممي علممممى أن 

 ن ما قاله ذلك الّشاّب، لكن برغم هذا كنت خائفة جًدا مما سيحصل.أصدّ 

ه وقممممت  ا بأنمممّ اعة الثّانيمممة عشمممرة، منتصمممف اللّيمممل، علممممً نممممت تلمممك اللّيمممة عنمممد السمممّ

ابعة صممممباًحا،  اعة السممممّ متممممأّخرا مممممن اللّيممممل فممممي أجممممواء عممممائلتي. اسممممتيقظت فممممي السممممّ

، وعلمممى غيمممر ممممدد ت يمممدي تحمممت وسمممادتي، أبحمممث عمممن هممماتفي بفوضممماويّة مفرطمممة

عمممادتي قممممت بعممممل كهمممذا، أيمممن أنمممت؟ أيمممن أجمممدك يممما ممممن بعثمممرت عمممواطفي طممموال 

اللّيممممل، تعممممال إلممممى هنممممما أيّهمممما اللّعممممين، فتحتممممه، فوجمممممدت رسممممالتي ن منممممه يقمممممول 

فيهما:"صمممممباح الخيمممممر، كيفمممممك؟ أجبتمممممه، وكانمممممت يمممممداي ترتعشمممممان وترتجفمممممان، 

ور، الحممممممدهلل وأ نمممممت"، وأصمممممابعي سمممممريعة علمممممى غيمممممر عادتهممممما، صمممممباح النمممممّ

فقال:"الحمممممدهلل، ليكممممي أنمممما عنممممدي شممممغل رح اضممممطر سممممّكر لممممما ارجممممع بحكممممي 

 معك"، أجبت:"أوك".
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وضمممممعت هممممماتفي المحممممممول علمممممى الطاولمممممة المجممممماورة لسمممممريري، لكمممممن بعمممممد أن 

ا أنّنمممي بالعمممادة أبقيمممه صمممامتًا، لكمممن قلمممت فمممي نفسمممي  وضمممعته فمممي حالمممة المممّرنين، علممممً

 من الممكن أن يراسلني في أيّة لحظة.

اعة الّرابعممممة والنّصممممف بعممممد الظهممممر، سمممممعت رنممممين مضممممى ا لوقممممت، وصممممارت السممممّ

حون. غسمممملت يممممدّي، وتوّجهممممت  الهمممماتف، وأنمممما فممممي المطممممب  أغسممممل األوانممممي والصممممّ

مسممممرعة إلممممى غرفممممة الجلمممموس، آلخممممذ همممماتفي مممممن علممممى الّطاولممممة، وأفتحممممه فأجممممد 

رسمممالته الّتمممي أدهشمممتني "بسمممت"، فقلمممت له:"شمممو جيمممت ممممن الشمممغل"، أجممماب قمممائاًل: 

ا، وبعممممدها اعتممممذرت لممممه، ألنّنممممي مشممممغولة "أ ي وهللا"، تحممممّدثنا لنصممممف سمممماعة تقريبممممً

وأنممممما البنممممت الوحيممممدة، وممممممن  سمممموريا،بأعمممممال المنممممزل، فوالممممدتي عمممممادت إلممممى 

 الّطبيعّي أن أهتّم بالمنزل، وإدارة شؤونه. 

ا، وممممن دون ملمممل، فمممي كمممّل أوقمممات الفمممرا ، وصمممرنا نتمممأرج   صمممرنا نمممتكلّم يوميمممًّ

عادة، إنّهممما حالمممة فمممرح تمممدّل علمممى مممما نحملمممه علمممى شمممواط  الحممم  ّب  بمممين الفمممرح والسمممّ

عادة موجممممودةا فممممي أشممممياَء صممممغيرةٍ حولنمممما، كابتسممممامة  مممممن حممممّبٍ فممممي قلبي نمممما، فالسممممّ

طفمممٍل همممان  فممممي نوممممه، كأصمممواٍت حانيممممة تعزفهممما المممّري  عنممممدما يسمممتيقظ الّزهممممر، 

ي، وكتمممماب يحمممممل بممممين صممممفحاته كلمممممات تخاطممممب القلممممب وتعممممزي الممممنّفس، لكنّنمممم 

عادة، فممممالحنين إلممممى المممموطن يقتلنممممي، فهنمممماك ذكريممممات  وبسممممبب الحممممرب فقممممدت السممممّ

جرة فمممي األرض، همممي عالقمممة  تتفمممّرع فمممي القلمممب، وتتممممّدد مثلمممما تتفمممّرع جمممذور الشمممّ

حميمممممة تربطنممممي بأرضممممي، تتممممراقص بممممين زوايمممما أممممماكن نشممممأت وترعرعممممت فيهمممما 

ى بقصمممائد حنمممين واشمممتيان، هكمممذا أبممموح ممممذ عمممن معانممماةٍ  كنمممت طفلمممة. إنّنمممي أتغنمممّ

تسمممكن قلبمممي، مرارتهممما أرتشمممفها ممممع كمممأس الحنمممين، وبمممأحالم ضمممائعة تبحمممث عممممن 

ُم اإلنسممممان ممممما يمنحممممه  يهممممديها سممممبيل العممممودة إلممممى مهممممدها األّول، لكممممّن الحيمممماةَ تعلممممّ

األمممممل، واألمممممل موجممممود بحضممممن أمممممي، بكلماتهمممما، بصمممموتها حممممين تنمممماديني، هممممي 

 الوطن والملجأ الوحيد في هذا العالم.
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اّب أن يقممموم بزيارتنممما لخطبتمممي عنمممدما عمممودة أممممي ممممن السمممفر. بعمممد قمممّرر   ذلمممك الشمممّ

غير  ي، وعمممادت معهممما االبتسمممامة والحيممماة إلمممى منزلنممما الصمممّ ام عمممادت أممممّ ممممرور أيمممّ

والمتواضمممع، عمممادت برفقمممة الفتممماة التمممي تكمممون ابنمممة خالتهممما، الّتمممي ستصمممير زوجمممةَ 

وقممممت زارنمممما ذلممممك  ألخممممي األكبممممر بيننمممما فممممي لبنممممان، وأّمهمممما. تممممزّوج أخممممي، وبعممممد

مراء والّطويممممممل القامممممممة، والعممممممريض الكتفممممممين،  اب صمممممماحب البشممممممرة السممممممّ الشممممممّ

 واألسود العينين، لخطبتي.

كنمممت خائفمممة جمممًدا ممممما سيحصمممل بعمممد زيارتمممه لنممما، ولقائمممه بمممأبي وإخممموتي، فجمممميعهم 

ا بمممالفرح وحيممماة زوجيمممة هنيئمممة، فأنممما طالبمممة فمممي صمممف  يريمممدون لمممي مسمممتقباًل مليئمممً

واتي يتمممممزّوجن البكالوريممممما، ولمممممم  أنمممممه  تعليممممممي، وممممممن المعمممممروف أّن الفتيمممممات اللمممممّ

خممممالل عممممامهم الّدراسممممّي ال يتممممابعن تعلمممميمهن. بينممممما كنممممت جالسممممة فممممي الغرفممممة، 

ه صممموت  ا، فأيقنمممت أنمممّ خائفمممة وممممذعورة، سممممعت صممموتًا ممممن غرفمممة الضممميوف عاليمممً

يوف، قاصممممدة سممممماع  أبممممي، فجئممممت مسممممرعة إلممممى المطممممب  المجمممماور لغرفممممة الضممممّ

همممدف أن يرتممماح ضمممجي  قلبمممي، فسممممعت أبمممي يقمممول لمممه:" يممما بنمممي أنمممت حمممديثهم، ب

ي فمممي الحقيقمممة يصمممعب علمممي تلبيمممة طلبمممك، تسمممتطيع  بمثابمممة ولمممد ممممن أوالدي، لكنمممّ

ك ال تسممممتطيع أن تطلممممب يممممد ابنتممممي الوحيممممدة،  أن تطلممممب أثمممممن شمممميٍء أملكممممه، لكنممممّ

وهممممي فممممي الثامنممممة عشممممرة مممممن عمرهمممما، ولممممم تنممممه  دراسممممتها بعممممد، فأجمممماب ذلممممك 

بصمممموت مرتجممممٍف:" يمممما عممممم، أريممممد أن يكممممون هنمممماك شمممميء رسممممميا بينممممي  الشمممماب

وبمممين ابنتمممك، وأنممما علمممى اسمممتعداد ألن أنتظرهممما لتكممممل تعليمهممما حتمممى لمممو اسمممتغرن 

ى كسممممر  مت أرجمممماء المكممممان، حتممممّ هممممذا عشممممر سممممنوات. سممممكت الجميممممع، وعممممّم الصممممّ

ذلمممك الصممممت كمممالم أبمممي الممممدهت قمممائاًل:" أعتمممذرمنك يممما بنمممّي، لكمممن طلبمممك صمممعب 

نممممال، وعليممممك االبتعمممماد عممممن ابنتممممي، فهممممي صممممغيرة، وال تعممممرف مممممدى صممممعوبة الم

اب لهم:"علمممميكم أن  اّب، وسممممكت الجميممممع، وقممممال الشممممّ هممممذه الحيمممماة، فسممممكت ذلممممك الشممممّ

ذي يكبرنمممي  ار  المممّ ذي أشمممغلتكم فيمممه"، ليجيمممب أخمممي )عممممّ تعمممذروني علمممى وقمممتكم المممّ

ظت بمممممأربع سمممممنوات قمممممائاًل:"أهال وسمممممهال" بمممممك متمممممى أردت المجممممميء". اسمممممتيق
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صمممباح اليممموم التمممالي وكانمممت عينممماي قمممد احمّرتممما وتوّرمتممما، وكمممان ممممن عمممادتي أن 

ل يممممدها  ي صممممباًح، ألقممممول لهمممما: "صممممباح الخيممممر"، وأقبممممّ أذهممممب إلممممى غرفممممة أمممممّ

ي تمممموّرم عينممممّي، فسممممألتني عممممن  ورأسممممها ليكتمممممل نهمممماري بسممممعادة، فالحظممممت أمممممّ

بب، فأخبرتهمممما، فعممممانقتني ومسممممحت بيممممديها علممممى شممممعري، وقالممممت:"  ال تبكممممي، السممممّ

ا سمممتكونون لبعضمممكما، وإن لمممم يكتمممب هللا  إن كتمممب هللا لكمممم نصممميبًا فمممي المممّدنيا، حتممممً

ي  ماء، فلمممن نسمممتطيع أن نكتبمممه فمممي األرض. اسمممتطاعت أممممّ لكمممما النّصممميب فمممي السمممّ

اب فلمممم يستسممملم، فاسمممتمّر بمحادثمممة  ا ذلمممك الشمممّ ف ممممن حزنمممي، أممممّ بكلماتهممما أن تخفمممّ

ي محمممماواًل إقناعهمممما بالموافقممممة علمممم  ى خطوبتنمممما، وأن تُقنممممع أبممممي وأخمممموتي بممممذلك.  أمممممّ

ه المشممممكلة عنممممدها فممممي ممممما  الي عنممممدما أخبرتنممممي بأنممممّ ي فممممي اليمممموم التممممّ فاجممممأتني أمممممّ

 يتعلّق بقرار خطوبتي.

ي علممممى مسمممماعدتنا، وبممممذل  ام، وبعممممد الكثيممممر مممممن المحمممماوالت، وافقممممت أمممممّ بعممممد أيممممّ

وأخمممموتي، وأرادت قصممممارى جهممممدها فممممي إقنمممماع الجميممممع بممممما نريممممده.  وافممممق أبممممي 

وب فمممي ظهيمممرة  ي أن تفممماجئني بمممذلك الخبمممر بعمممد عمممودتي إلمممى البيمممت. أتمممى أيمممّ أممممّ

الي، بعمممد سمممماعه خبمممر موافقمممة أهلمممي، ليطلمممب يمممدي ممممّرة ثانيمممة، ويحمممّدد  اليممموم التمممّ

موعممممد الخطوبممممة، فقممممّرر أهلممممي أن تكممممون الخطوبممممة ، يمممموم األحممممد الواقممممع فيممممه 

اعات، الحممممادي عشممممر مممممن شممممهر تشممممرين األّول )أكتمممموبر  ام والسممممّ .  بممممدأنا نعممممد  األيممممّ

حيمممث اعتمممدت كمممّل صمممباح بعمممد اسمممتيقاظي رؤيمممة رسمممالة واتسممماب ممممن أيممموب، يقمممول 

ذي اسممممتيقظت  فيهممما: "بمممماقي... يمممموم لأحممممد". إلممممى أن جممماء ذلممممك اليمممموم المنتظممممر الممممّ

ي وأبممممي.  يوف مممممع أمممممّ ا فممممي غرفممممة الضممممّ فممممي صممممباحه، فوجممممدت أيمممموب جالسممممً

َف نهضمممممت مسمممممرعة، واتّجهمممممت نحمممممو الحممممممام ، بعمممممد أن رتّبمممممت سمممممريري، ألنظمممممّ

ا مممممن  أسممممناني وأغسممممَل وجهممممي.  فتحممممت بمممماب غرفتممممي، فرأيممممت طممممالل خارجممممً

ا: "يسمممممعدلي صمممممباحا عروسمممممتنا  غرفتمممممه المجممممماورة لغرفتمممممي، فقمممممال لمممممي ممازحمممممً

الحلممموة". لمممم يكمممن طمممالل مجمممرد أ  ، بمممل كمممان صمممديقي الممموفّي، ورفيمممق المممّدروب 

دريبات الّطويلممممة، حيممممث كممممان يصممممطحبني إلممممى المراكممممز الّ  تممممي كممممان يقمممميم بهمممما التممممّ
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ابات، كمممممما كمممممان يصمممممطحبني إلمممممى أمسمممممية  باب والشمممممّ عريّة لعمممممدد ممممممن الشمممممّ الشمممممّ

ذين  ة التمممي يشمممارك فيهممما عمممدد ممممن اليمممافعين المممّ عريّة الثّقافيمممّ ورس، األمسمممية الشمممّ النمممّ

ة، فقممممد كممممان  ة ويعرضممممون مممممواهبهم األدبيممممّ عر، واألحاديممممث الثّقافيممممّ يتبممممادلون الشممممّ

ة وآدابهمممما، وعنممممدما بلمممم  التّاسممممعة عشممممرة، طممممالل مممممن صممممغره يحممممبّ   اللّغممممة العربيممممّ

ة تممممدعى " ربمممما  "فرقممممة الجممم "، وكانممممت مشممممرفتها شمممابّة اسمممممها التحمممق بفرقممممة فنيمممّ

للجميممممع، وبعممممدما رافقتممممه ألكثممممر رحمممممة"، ينادونهمممما المممممس ربمممما، كانممممت بمثابممممة أّم 

دريب، تعّرفمممت بتلمممك علمممى الممممس ربممما، فمممأردت أن ألتحمممَق  ممممن ممممّرة إلمممى أمممماكن التمممّ

عر،  الفرقمممممة، ألكتشمممممف مممممموهبتي وأنّميهممممما. عنمممممدها اكتشمممممف ت بمممممأنّني أهممممموى الشمممممّ

ذي  عر الجمممماهلّي ، حينهمممما صممممار طممممالل المممممدّرب الممممّ عر القممممديم )الشممممّ ة الشممممّ وخاصممممّ

ة،  يعلّمنممممي فممممّن اإللقمممماء، ويحثّنممممي علممممى الكتابممممة، إلممممى أن تطممممّورت ممممموهبتي الكتابيممممّ

 فأصير مساعدته في تدريباته.

أسمممممناني، وبسمممممرعة كبيمممممرة بمممممّدلت مالبسمممممي، وخرجمممممت  انتهيمممممت ممممممن تنظيمممممف

مسممممرعة نحممممو غرفممممة الجلمممموس، ألجممممد أيمممموب وأهلممممي بانتظمممماري. تناولنمممما الفَطممممور، 

ون، لشممممراء ممممما نحتاجممممه لتجهيممممزات  وخرجنمممما بخطمممموات سممممريعة، قاصممممدين السممممّ

 حفلة الخطوبة.

مممممّر الوقممممت سممممريعًا، ونحممممن مشممممغولين بممممين تحضممممير أنفسممممنا، وتجهيممممز ممممما يلممممزم، 

 ّل الّظالم، وجاء موعد الحفلة، في تمام الّساعة الثّامنة مساء األحد.إلى أن ح

اس، وبعممممدها جلسممممت وأيمممموب علممممى الشممممرفة،  أنهينمممما حفلممممة خطوبتنمممما بتوديممممع النممممّ

ط كممممان ينظممممر إلممممّي مبتسممممًما، لفتممممت نظممممري  م بصمممموت متوسممممّ وبينممممما كنممممت أتكلممممّ

، ابتسممممامته الغريبممممة، فسممممألته عممممن سممممببها، ليممممرّد علممممّي بجممممواب مضممممحك قلممممياًل 

قائاًل:"شمممممايفة همممممالمحبس، وهللا نشمممممف ريقمممممي لحتمممممى لبسمممممناه"، فأجبتمممممه:" إن هللا إذا 

ي وبممممرغم تبممممادل  أراد شممميئًا كممممان، وإذا جمممممع بمممين اثنممممين فلممممن يفّرقهممممما ثالمممث، لكنممممّ

الحمممّب والمشممماعر بينمممي وبينمممه غيمممر أنّنمممي ال أريمممد أن يزيمممَد همممذا الحمممّب عمممن حمممّده، 

زيمممد الحمممّب عمممن حمممّده، نهجمممر عنمممدما فممممن طبعنممما نحمممن البشمممر أن نهجمممر عنمممدما ي
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ذي يجرفنمممما وال  ون الممممّ يممممنقص منسمممموب الحممممّب داخممممل الحممممّب، نهجممممر لفممممرط الشممممّ

ون حممممين يجممممّف تممممدريجيًّا نبعممممه، نهجممممر  مصممممّب لشمممماّلالته، ونهجممممر لممممموت الشممممّ

ة، لفممممرط الوفمممماء، كممممما لفممممرط الخيانممممة، لفممممرط  ة، كممممما لفممممرط العبوديممممّ لفممممرط الحريممممّ

 حاجتنا، كما لفرط استغنائنا. 

 مضممممى علممممى خطوبتنمممما ممممما يقممممارب األسممممبوعين، وبعممممدها اضممممطررت للسممممفر إلممممى

ذي  امتحممممان قبممممول، لتقممممديم سمممموريا معلومممممات صممممف العاشممممر، والحممممادي عشممممر، الممممّ

 من خالله لتقديم امتحان البكالوريا الّرسميّة.

وب قمممد أتمممى لتممموديعي قبمممل  وّدعمممت أهلمممي، والمممّدموع تنهممممر علمممى خمممدّي، وكمممان أيمممّ

يريمممدني أن أسمممافر، خشمممية أن يصممميب قلبمممه كثيمممر مممممن  سمممفري، فممممن جهمممٍة همممو ال

ون والحنممممين، ومممممن جهممممة أخممممرى يريممممد أن أذهممممب ألنهممممي تعليمممممي، وأحصممممل  الشممممّ

 على شهادة الثّانوية العامة.

وب، التقطمممت هممماتفي  ه أيمممّ الي، أيقظنمممي رنمممين هممماتفي المحممممول، إنمممّ صمممباح اليممموم التمممّ

ور، وتحممممّدثنا قلممممياًل.  قمممممت مممممن سممممريري، بسممممرعة:" صممممباح الخيممممر، صممممباح النممممّ

وفممممي خمممماطري كثيممممًرا مممممن األسممممئلة. كنممممت أتسمممماءل إن كنممممت سممممأعود سممممالمة إلممممى 

منزلمممي، وهمممل سمممأنام فمممي حضمممن أممممي ممممّرة أخمممرى؟ همممل سمممأرى أهلمممي ثانيمممةً؟ همممل 

 سأنظُر إلى عينّي أخي الّصغير)علي ، ألجد فيها األمل والحياة بعد اآلن؟ 

ي ألودّ  ي فوجئممممت بممممّدلت مالبسممممي بسممممرعة، وتوّجهممممت نحممممو غرفممممة أمممممّ عهمممما، لكنممممّ

بقولها:"سأوصممممملك إلمممممى مكمممممان انطمممممالن الحافلمممممة، وأعمممممود عنمممممدما تمممممذهبين ممممممع 

ى أصمممل إلمممى  ذي يكفينمممي حتمممّ زت لمممي القليمممل ممممن الّطعمممام المممّ رفاقمممك"، وكانمممت قمممد جهمممّ

 الّسكن الذي سنقيم فيه.

ي بحضممممن دافمممم  منهمممما، وقممممبالت حنونممممة، وكلمممممات مكلّلممممة بالّرضممممى  وّدعممممت أمممممّ

افلممممة المليئممممة بممممالّطالب. وصمممملنا إلممممى حممممدود البلممممدين، والحممممّب، ومضمممميت فممممي الح

وبعممممد انتظممممار طويممممل، يصممممر  سممممائق الحافلممممة:" علممممى الجميممممع إحضممممار األوران 

الالزممممممة للتّختممممميم وعبمممممور الحمممممدود"، جّهزنممممما أوراقنممممما، وذهبنممممما مسمممممرعين نحمممممو 
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غرفمممممة صمممممغيرة "براكيمممممة" لتصممممموير األوران المطلوبمممممة، أنهينممممما تصمممممويرها، ثمممممّم 

ذي تخممممتم فيممممه أوراقنمممما الثبوتيممممة للمغممممادرة. عنممممد وصممممولنا اتّجهنمممما إلممممى الم كممممان الممممّ

ا أنمممما، فكنممممت واقفممممة فممممي  ّف، أمممممّ باط الوقمممموف فممممي الصممممّ ا أحممممد الضممممّ طلممممب منممممّ

المنتصمممف، وكانمممت تقمممف خلفمممي صمممبيّة تبمممدو فمممي السمممابعة عشمممرة ممممن عمرهممما. لمممم 

يكممممن قممممد مممممّر الكثيممممرمن الوقممممت علممممى اجتيازهمممما الحممممدود. فاجممممأتني حممممين طبطبممممت 

ي، ووضمممعت فمهممما فمممي أذنمممي هامسمممةً: "طيبمممة بيمممدها ع لمممى ظهمممري، واقتربمممت منمممّ

ذي يقممممف خلممممف تلممممك  ابط الممممّ طيبممممة"، أجبتهمممما:"نعم" فقالممممت:" أرأيممممت ذلممممك الضممممّ

ذي مممممّزن ورقممممة  ابط الممممّ الطاولممممة؟ فقلممممت لهمممما: "نعممممم رأيتممممه"، فقالممممت:" هممممذا الضممممّ

ي العبممممممور ممممممن خاللممممممه، وطردنمممممما،  ذي أردت أنمممممما وأممممممّ الحجمممممز الفنممممممدقّي، المممممّ

:"ارجعوا مكممممان ممممما اجيتممممو النممممو ممممما رح تفوتممممو"، فأجبتهمممما وأنمممما محاولممممة قممممائاًل 

 طمأنتها:" ال تقلقي سنصل آمنين إن شاء هللا".

ابط األوران،  ختممممممت أوران الطمممممالب بسمممممرعة، جممممماء دوري، أعطيمممممت ذلمممممك الضمممممّ

ا، لكممممممن مممممممن دون سممممممبب، أخممممممذها مممممممن يممممممدي،  ويممممممداي ترتعشممممممان خوفممممممً

جممممت والبسمممممة مرسممممومة علممممى وجهممممي. وقممممال:"اطمئنّي"، أجبتممممه: نعممممم، بعممممدها، خر 

الب تختمممميم أوراقهممممم، وعنممممدما  ى أنهممممى جميممممع الطممممّ ا، حتممممّ انتظرنمممما سمممماعة تقريبممممً

ائق نحممممو  . وصمممملنا إلممممى الحممممدود السمممموريةاكتمممممل العممممدد فممممي الحافلممممة، انطلممممق السممممّ

 الحدود ، مجّهزين أوراقنا للّدخول سريعًا، فقد بدأنا نشعر بالتّعب.  

ى وصمممملنا العاصمممممة تلممممك المدينممممة الّتممممي تجعلنمممما نشممممتّم عبممممق  ،شممممقدم مشممممينا حتممممّ

اري ، ونسممممع حكايمممات تلمممك الحمممارات الجميلمممة القديممممة الّتمممي تعبمممق بهممما رائحمممة  التمممّ

ذين يلتقممممون  ذين يلعبممممون، والجيممممران الممممّ الياسمممممين وتمأهمممما أصمممموات األطفممممال الممممّ

واتي يتعممممازمن علممممى أطيممممب المممممأكوالت،  ا فممممي مكممممان واحممممد، والجممممارات اللممممّ يوميممممًّ

رت مالمممممم  النفممممموس، فالمممممّدمار داعمممممب الحجمممممارة والجمممممدران، لكمممممّن الحممممم  رب غيمممممّ

 والموت رفرف فون كّل حي، والجوع اختنق بما بقي من الحياة.



118 
 

أخير بسمممبب الوثيقمممة الّتمممي  هر، وكمممان همممذا التمممّ أقمنممما فيهممما ممممّدة طويلمممة تقمممارب الشمممّ

، لنمممتمّكن ممممن خاللهممما العبمممور والوصمممول إليمممه، حيمممث لبنمممانستصمممدر عنمممد حمممدود 

ذين همممم فمممي سمممّن الخامسممممة عشمممرة ومممما فمممون، ولممممم تمممّم  اّلب الممممّ منمممع دخمممول الطمممّ

نعمممرف سمممببًا لمممذلك، فقمممد فوجئنممما بهمممذا الخبمممر ممممن ممممدير المعهمممد خمممالل إقامتنممما فمممي 

ام. لمممم يكمممن أمامنممما إاّل االنتظمممار، وبعمممد محممماوالت  العاصممممة بعمممد وصمممولنا بعمممّدة أيمممّ

ى وافقممموا كثيمممرة ممممن الممممدير، ورفمممض الوثيقمممة لعمممّدة ممممّرات ممممن األممممن  العمممام حتمممّ

 عليها، وقّرروا تعميمها عند الحدود.

علمممى المممرغم ممممن أنّهممما وطنمممي غيمممر أنّنمممي بمممّت فيهممما  دمشمممقلمممم أكمممن سمممعيدة فمممي 

هر معهمممما كممممّل ليلممممة،  غريبممممة، فممممال منممممزل يممممؤويني، وال عممممائلتي التممممي اعتممممدت السممممّ

ذي ينسمممميني الهممممّم والحممممزن، وال يممممدها الّتممممي أقبّلهمممما كممممّل يمممموم  ي الممممّ وال حضممممن أمممممّ

                                                صباًحا. 

ا بعمممد يممموم، بسمممبب تمممأخيري المفممماج ، لبنمممان  عمممائلتي فمممي بمممدأ خممموفهم يمممزداد يوممممً

ا علمممى  اطممممأنّوا  ،الحمممدودوعنمممدما أخبمممرتهم بمممأن الوثيقمممة قمممد صمممدرت وسمممتُعّمم قريبمممً

ا الممممدير أن ن ام، طلمممب منمممّ ا مممما. بعمممد صمممدور الوثيقمممة بعمممّدة أيمممّ ب حقائبنممما، نوعمممً وضمممّ

الي،  فر. اسممممتيقظنا بمممماكًرا فممممي صممممباح اليمممموم التممممّ ز أنفسممممنا اسممممتعداًدا للسممممّ ونجهممممّ

اعة الثّانيمممممة عشمممممرة بعمممممد الّظهمممممر، وتوقّعنممممما أن نصمممممل عنمممممد  وانطلقنمممما عنمممممد السمممممّ

منتصممممف اللّيممممل، فالمسممممافة بممممين البلممممدين ال تسممممتغرن أكثممممر مممممن خمممممس سمممماعات. 

وران المطلوبممممة، فتفاجأنمممما بممممأّن معنمممما وصمممملنا الحممممدود، وهممنمممما بالممممّدخول لتختمممميم األ

ن القممممانونّي، ويمكنمممممه  ابعة عشمممممرة مممممن عممممممره، أي تحممممت السمممممّ طالممممب فمممممي السممممّ

مغممممادرة القطممممر العربممممّي متممممى يشمممماء، ولهممممذا طلممممب منممممه إذن سممممفر مممممن والديممممه 

د أوراقمممه لمممم يجمممد تلمممك الورقمممة، فاضمممطر  ووصممماية شمممرعيّة عمممن نفسمممه، وعنمممدما تفقمممّ

ى لبنممممانباتّجمممماه حممممدود مضممممينا  .إلممممى الّرجمممموع إلممممى المممموطن ، وممممما إن وصمممملنا حتممممّ

نممممزل المممممدير إلممممى الغرفممممة الّتممممي يممممتّم فيهمممما تختمممميم األوران، ليعممممود إلممممى البمممماص 

ذي صمممدم الجميمممع بمممه، حيمممث أخبرنممما بمممأّن هنممماك خطمممأ مممما فمممي  حممماماًل معمممه الخبمممر المممّ
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ا  الوثيقمممة، بسمممبب تعيمممين موظفمممة جديمممدة برتبمممة عميمممد فمممي فمممرع األممممن المممّدولي ، مممممّ

ظمممر اثنتمممي عشمممرة سممماعة علمممى تلمممك الحمممدود ، فقمممد حممماول الممممديُر تمكيننممما جعلنممما ننت

ة كثيممممرة، وبعممممد  مممممن العبممممور بعممممّدة طممممرن مممممن خممممالل تواصممممله مممممع جهممممات معنيممممّ

انتظارنمممما الّطويممممل قممممرروا خممممتم أوراقنمممما، بشممممرط  أن تُسممممحب هُويّاتنمممما الّشخصمممميّة، 

ؤنمممما ورقممممة وبطاقممممة الممممّدخول ، والقسمممميمة الّتممممي تبمممماع هنمممماك عنممممد المغممممادرة، وإعطا

 تثبت أن أوراقنا وهوياتنا الّشخصيّة ُسلبت منّا على الحدود.

قيع، وكمممان المممبعض فمممي  بعمممد ممممرور وقمممت طويمممل، ونحمممن نرتجمممف ممممن شمممّدة الصمممّ

ى نادانمممما  البمممماص، والممممبعض اآلخممممر نممممزل منممممه ليأتينمممما بممممبعض المعلومممممات، حتممممّ

ع علمممممى بنمممممود  ا االصمممممطفاف وراء بعضمممممنا المممممبعض، لنوقمممممّ الممممممديُر، وطلمممممب منمممممّ

ا، لنعبممممر الحممممدود. بعممممد أن تت ضممممّمن موافقتنمممما علممممى قممممرارهم بسمممملب أوراقنمممما منممممّ

عبرنممما تلمممك الحمممدود الّتمممي جعلتنممما نفقمممد األممممل فمممي العمممودة إلمممى الممموطن، بسمممبب مممما 

ارع  اّلب فمممي الشمممّ ائق لينمممزل أحمممد الطمممّ ف السمممّ ذقنممماه ممممن تعمممب وبمممرد شمممديدين. توقمممّ

ذين ، وببيمممروتبيتمممه فمممي القريمممب ممممن  اّلب المممّ عمممد قليمممل لمممم يبمممق فمممي البممماص إاّل الطمممّ

وأنمممما مممممن بيممممنهم. وصمممملنا إليهمممما، فلفممممت انتبمممماهي  صمممميدايريممممدون الوصممممول إلممممى 

الملعممممب البلممممدّي، وهممممو مممممن األممممماكن المشممممهورة فممممي المدينممممة، فصممممرخت بصمممموٍت 

عممماٍل، لقمممد وصممملنا، نعمممم وصممملنا إليهممما، سمممأعود إلمممى بيتمممي بعمممد أقمممل ممممن عشمممر 

ي  ل يمممده ألنمممال الرضمممى منمممه، دقمممائق، سمممأعانق أممممّ ا شمممديًدا، سمممأرى أبمممي وأقبمممّ عناقمممً

غير )آخمممر العنقمممود ، وأصممماف  أخمممي وصمممديقي طمممالل  ل خمممد أخمممي علمممي الصمممّ وأقبمممّ

ذي يكبرنمممي بمممأربع سمممنوات، ألجمممد  ار المممّ وأحتضمممنه شممموقًا، وأنظمممر فمممي عينمممّي عممممّ

ذي يصممممغرني بسممممنة فقممممط، لتعممممود  ل أخممممي أحمممممد الممممّ فيهممممما الحنممممان واألمممممان، وأقبممممّ

 لى ما كانت عليه سابقًا، ويزول الّشون والّشغف من قلبي لهم.ذاتي إ

ذي منمممه بمممدأت رحلتنممما، حيمممث كنمممت واقفمممة بقمممرب النّافمممذة  وصممملنا إلمممى المكمممان المممّ

ي، وأبممممي،  الّتممممي تطممممّل علممممى الكممممورنيت البحممممري، الّتممممي مممممن خاللهمممما رأيممممت أمممممّ

ي، همممما هممممو وطممممالل، وأيمممموب منتظممممرين عممممودتي، فأصممممر " إنّهمممما أمممممّ  ي، نعممممم أمممممّ
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ي، التفممممّت يسمممماًرا فرأيممممت طممممالاًل وأيمممموب يتحممممّدثان، والبسمممممة مرسممممومة علممممى أبمممم 

 وجهيهما.

نزلممممت مممممن البمممماص حاملممممة حقيبتممممي الّتممممي ألقيتهمممما علممممى األرض عنممممد نزولممممي، 

ي، ألعانقهممما، ليعمممود تنفسمممي الّطبيعمممي، وتعمممود الحيممماة كمممما كانمممت  مسمممرعة نحمممو أممممّ

ي  ل يمممد أبمممي ورأسمممه وأخبمممره أنمممّ ابق، وأقبمممّ بخيمممر، وأصممماف  طمممالاًل جميلمممة فمممي السمممّ

ا، ومممممما إن  ي ممازحمممممً ا خلمممممف أممممممّ ليحتضمممممنني مقمممممباًل رأسمممممي. كمممممان أيممممموب واقفمممممً

ى فممممت  ذراعيممممه، ليحتضممممنني بممممالكثير مممممن الحممممّب،  صممممّوبت نظممممري نحمممموه حتممممّ

، والحنين. ، والّشغف   والّشون 

ا، سمممأنتظر رؤيتمممك، وأنتظمممر  ود الغائمممب عمممن العمممين والحاضمممر فمممي القلمممب دائممممً حممممّ

ذي سمممأعا ون فمممي قلبمممي، وأنتظمممر رؤيمممة اليممموم المممّ نقك فيمممه لتطفممم  بحنانمممك نمممار الشمممّ

 .هماتظر رؤية ولديك الّصغيرين وتقبيلزوجتك، سأن
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 ألنني مختلٌف عن الّذين مّروا من هنا قبلي. 
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ة البعيممممدة عممممن  ضوضمممماء المدينممممة، وصممممخب المكيممممدة فممممي إحممممدى القممممرى الجبليممممّ

اّلالت الغزيممممرة الرائعممممة الواقعممممة بممممين األشممممجار  والحيممممل الّتممممي تمتلممممك بعممممض الشممممّ

ة وعنايمممة، كمممان يقطمممن القريمممة سمممائد  ة مرسمممومة بدقمممّ المحيطمممة بهممما، كأنّهممما لوحمممةا فنيمممّ

ليط اللّسمممان، ويحمممّب قضممماء الوقمممت وحمممده بعمممد  اّب العشمممرينّي قممموّي البنيمممة، سمممَ الشمممّ

ّن يحترمممممه  العمممممل بعيممممًدا عممممن والممممده وأهممممالي القريممممة، ووالممممده الكبيممممر فممممي السممممّ

األهممممالي، لكرمممممه، ورجاحممممة عقلممممه، وشممممغفه بالّزراعممممة، وأعمممممال األرض، كممممانوا 

يدعونممممه بطبيممممب األرض لخبرتممممه الّطويلممممة بهمممما. هممممذان الممممّرجالن البعيممممدان عممممن 

حنممممان الوالممممدة والّزوجممممة، يسممممتيقظان كممممّل صممممباح للعمممممل فممممي الحقممممل لجنممممي قمممموت 

ا، فهمممو يعتبمممر نفسمممه أرقمممى ممممن يوم همممما، غيمممر أّن سمممائد لمممم يحمممّب همممذا العممممل يوممممً

ذي  ذّمر، كممممما أّن الحقممممل الممممّ عمممممل ال يوجممممد فيممممه تقممممّدم إلممممى األمممممام. كممممان دائممممم التممممّ

يعممممممل فيمممممه بعقمممممد إيجمممممار منمممممذ ممممممدةٍ طويلمممممة، فبحسمممممب العقمممممد، يمممممذهب نصمممممف 

ل، المحصمممول إلمممى مالكمممه، وهمممذا مممما كمممان يزيمممد ممممن غضمممب سمممائد و كرهمممه للعمممم 

 أّما والده فكان يصبّرهُ، ويقول له:" وضعنا أحسن بكثيٍر من أهالي القرية".

بعمممد يممموم عممممٍل متعمممب قصمممد سمممائد كعادتمممه أحمممد الُمنحمممدرات، المطمممّل علمممى القريمممة، 

ه :"لماذا أنمممما فممممي هممممذه  ُر بحياتممممه، ويقممممول فممممي نفسمممم  وجلممممس لسمممماعاٍت طويلممممٍة يتفكممممّ

حاضممممري إلممممى مسممممتقبٍل أجممممد فيممممه القريممممة الصممممغيرة؟، وهممممل سأسممممتطيع تعييممممر 

ذين ممممن حمممولي تغلمممب علممميهم البسممماطة، وفمممي  سمممعادتي؟، ومممماذا سمممأجني، وكمممّل المممّ

 بعض األحيان الّضعف.

ه أفضمممل ممممن  ا بأنمممّ يسمممتيقظون فمممي كمممّل صمممباح لخمسمممة  أمممموٍر فقمممط، وهمممو يشمممعُر دائممممً

ن حولمممه، فلربّمممما يظمممّن  ا يراهممما مممممّ ه يمممرى الحيممماة بشمممكل مختلمممف عممممّ الكثيمممرين، وأنمممّ

أّن لمممه ممممن اسممممه نصممميب، فكمممان يريمممُد أن يسممموَد العمممالَم بفكمممره و طموحمممه. أسمممئلة، بممم 

ا منتظممممًرا  غيرة يوميممممًّ وأفكممممار كثيممممرة تممممدور فممممي رأسممممه، وهممممَو يراقممممب قريتممممه الصممممّ

رّدًدا بينمممه وبمممين نفسمممه إن كمممان يسمممتطيع  ه إلمممى البيمممت ممممُ مس، ثمممّم يتوجمممّ مغيمممَب الشمممّ
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ام. بعمممد وقمممت قصمممير ممممن  المشمممي وصمممل إلمممى البيمممت،  تغييمممر قمممدره فمممي أحمممد األيمممّ

 ينتظره العشاء وليلا أسوُد ينيره القمُر، وغضب سائد على الحياة.

ام، وبعمممد يممموم عممممٍل شممماّنٍ ذهمممب سمممائد كعادتمممه إلمممى منحمممدره، وبينمممما  فمممي إحمممدى األيمممّ

همممو جمممالس إذ بمممه ينمممام ممممن فمممرط تعبمممه. كمممان والمممده معتممماًدا عليمممه، ألّن همممذا األممممر 

ض األحيممممان، و يعممممود إلمممى البيممممت مممممع بممممزو  تكمممّرر عممممّدة مممممّرات، فهممممو ينمممام بعمممم 

وم  الفجمممر. وهمممو نمممائم لمممم يعلمممم مممما كمممان يمممدور حولمممه، وبينمممما همممو ُمسمممتَغرن فمممي النمممّ

كممممان صمممموُت والممممده وأهممممالي القريممممة يصمممميحون أنقممممذوا المحصممممول، هنمممماك حريممممق، 

ار الّتمممي تَشمممب  فمممي  حريمممق، اجلبممموا المممماء، وراحممموا يتراكضمممون لكمممي يُخممممدوا الّنمممّ

ممممما يسممممتطيعون مممممن الحصممممول. اسممممتيقظ سممممائد علممممى  صممممرا   الحقممممل، لينقممممذوا

د للحظممممة فممممي مكانممممه مممممن روع المنظممممر، وهممممول  شممممديد، وتفاجممممأ بممممالحريق، تجمممممّ

المصممميبة. كمممان المنظمممُر يممموحي بحمممرب فمممي عتممممة اللّيمممل المممّداكن، لكمممي تفممموز تلمممك 

 النّار بالحرب، وصوت األهالي يزداد صخبًا.

ا  علمممى والمممده، وحمممين وصممموله إلمممى بعمممد لحظمممات، ذهمممب مسمممرًعا إلمممى الحقمممل خوفمممً

المكممممان، بحممممث عممممن والممممده، وهنمممما ظهممممر الجانممممب الّطيممممب الحنممممون لسممممائد، فحممممين 

وجمممده، ضمممّمهُ بشمممّدة متفقمممًدا حالمممه متشمممّكًرا األهمممالي لمسممماعدته فمممي إخمممماد الحريمممق. 

، يصمممي  بمممأعلى صممموته:" لقمممد خمممرب بيتمممي، ذهمممب تعبمممي  جممماء رجمممل ممممن البعيمممد 

جممممار، وقممممد أخممممذُت مممممنهم سمممملفةً، وصممممرفتها، ممممماذا أدراج الّريمممماح، فممممماذا سممممأقول للتّ 

 سأقول لهم؟".

التفممممت األهممممالي نحمممموه، وإذ بممممه صمممماحب األرض خالممممد، وحممممين اقتممممرب، صمممماح بممممه 

سممممائد:" عممممن أّي تعممممب تممممتكلّم؟ أنمممما ووالممممدي مممممن تعبنمممما، وأنممممت تأخممممذ المحصممممول، 

 وبعدها تعّد النّقود، فهل هذا تعب بالنّسبة إليك؟

 عٍ، تحّب نفسك.أنت مجّرُد رجٍل جشعٍ، وضي

 صاح فيه خالدا:" وأنت ماذا ....؟

 سائد:  أنا من تأكل أنت من كّف  يده ...
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د خالمممدا لحظمممةً، فمممرّد عليمممه" ممممن تظمممن  نفسمممك؟"، أنمممت بحاجمممة لمممي، فأنممما لسمممت  تجممممّ

 من بحاجة إليك، فإذا طردتَك أنت ووالدك من أرضي، ستأتونني مترّجين.

ء السممممّ  ى احممممر  وجممممه سممممائد، وعممممال صمممموته ممممل  ماء: سممممأعدم نفسممممي علممممى أن أترجممممّ

 شخًصا حقيًرا مثلك.

 خالد: أتشتمني، وأنا سيّدَك، وسيّد النّاس الّذين من حولك.

سمممائد: سممميّد نفسمممك، وعلمممى ممممن يتبعمممك ممممن القطيمممع، فأنممما ولمممدت صمممقًرا مرفممموعَ 

 الّرأس، لكن بين كومة من الّدجاج.

فمممي قولمممه، ومممما كمممان نظمممر األهمممالي فمممي وجمممه بعضمممهم، ُمتسمممائلين إن كمممان يقصمممُدهم 

لبة، أوقعتممممه  ة علممممى خممممّده، بيممممد  مممممزارعٍ  صممممُ مممممن والممممده إاّل أن صممممفعه صممممفعةً قويممممّ

علممممى األرض، بسممممبب إهانتممممه لأهممممالي، و قممممال لممممه:" قممممم واعتممممذر قبممممل أن أهينممممك، 

ا،  وأقلمممل ممممن قيمتمممك أممممامهم أكثمممر. وقمممف وهمممم ينظمممرون إليمممه، نظمممر إلممميهم مخاطبمممً

 بصوت مرتفع:" أنا ال أعتذر".

ا حصممممل لممممه، واألهممممالي اغتمممماظوا مشممممى م ا الجميممممع، فلممممم يكممممن راضمممميًا عمممممّ تفّحصممممً

 من الكالم الّذي قيل بحقّهم.

مضمممى بخطمممواٍت مسمممرعٍة إلمممى البيمممت وخلفمممه والمممده، وحمممين وصمممل أغلمممق البمممماب 

ت  والمممُده البممماب، وقمممال:" أيمممن أنمممت  ا إلمممى الغرفمممة، وقبمممل وصممموله فمممَ بقمممّوةٍ، متوّجهمممً

 أيّها الولد العاّن،  أين أنت؟"

 سائد: أنا لست عاقًّا.

ذين سمممماعدونا، مقلممممّ  اس الممممّ ذي قلتممممه بحممممّق النممممّ اًل مممممن احتممممرامهم، الوالممممد: وممممما الممممّ

 .واحترامي أيًضا

كوتَهم أمممممام المممممدعو خالممممد اسممممتثار  سممممائد: لقممممد شممممكرتهم علممممى المسمممماعدة، لكممممّن سممممُ

 غضبي، و قلت ما كان يجب علّي قوله.

ة الموجممممود ك سممممنًّاً، وإهانتممممك لهممممم الوالممممد: أنممممت قليممممل التّربيممممة، فغالبيممممّ ين أكبممممر منممممّ

تعنممممي إهانتي.أقسممممم بممممروح والممممدتك إذا كممممّررت ممممما قلتممممه، وصممممغّرتني أمممممام أحممممد 
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ألذهمممب، وأعممميت فمممي مكممماٍن آخمممر بعيمممًدا عنمممك وأمنمممع أّي أحمممد ممممن االقتمممراب منمممك، 

ى يرضممممى  ا، حتممممّ والحممممديث معممممك، وعليممممك االعتممممذار غممممًدا بطريقممممة أكثممممر احترامممممً

 عنك األهالي.

ا  سمممائد : لمممم أ ا ألعتمممذر ممممن كوممممة قطيمممع يتبعمممون أشخاصمممً ر طريقمممةً أكثمممر احتراممممً

ه والممممده نحمممموه، وصممممفعه مممممّرة أخممممرى قممممائاًل لممممه:" ألممممم  فممممارغين بممممال قيمممممة، فتوجممممّ

 أحذّرَك من تكرار ما فعلت؟".

ى  ذي فعلتمممه حتمممّ ا:" مممما المممّ ه فمممون رأسمممه، متمتممممً جلمممس علمممى األريكمممة واضمممعًا يديممم 

ء"، ثمممّم رفمممع صممموته قمممائاًل:" البسممماطة همممي أنجبمممت ولمممًدا يكمممره األشمممخاَص البسمممطا

 القوةّ، الحّب، هي أن تتمنّى الخير لآلخرين، لك، وللغير.

ا قلتمممه، ألنّهممما الحقيقمممة، ولمممن أبقمممى فمممي  التفمممت نحممموه سمممائد متممموتًّرا:" لمممن أتراجمممع عممممّ

 هذه القرية الّضعيفة".

سممموداء، وبصممموٍت حنممموٍن خافمممٍت، قمممال لمممه والمممده:" ال أريمممدك أن تحيممما فمممي عتممممة  

ذين تربّيمممت  اس المممّ ا عمممن قيممممٍة مظلممممة، ألّن قيمتمممك همممي بمممين النمممّ فتمممدّمر نفسمممك بحثمممً

 معهم، يعرفونك وتعرفهم، ويحبّونك، وإذا اقتربت منهم أحببتهم".

ون، يكسممموها الغبمممار، حممماول تنظيفهممما  ة اللمممّ ه سمممائد إلمممى القبمممو، وأخمممذ حقيبمممةً بنيمممّ توجمممّ

دها، ووضممممع في همممما بعممممض ممممما يحتاجممممه، وخممممرج قممممدر المسممممتطاع مممممن دون أن يتفقممممّ

ا والممممده الحمممزين علممممى فراقممممه. غممممادر  ت خلفممممه، تاركممممً ممممن القريممممة مممممن دون أن يلتفمممّ

ى خمممارت قوتمممه،  ف عمممن المشمممي حتمممّ القريمممة، فلمممم يكمممن لديمممه خيمممار الّرجممموع. لمممم يتوقمممّ

باح فجلمممس قمممرب شمممجرةٍ كبيمممرةٍ، وغمممّط فمممي نممموٍم عميمممٍق.  حمممين فمممتَ  عينيمممه فمممي الصمممّ

مس مغّطيمممةً جسمممده، نظمممر   مكممماٍن وصمممل.البممماكر لمممم يكمممن يعلمممم إلمممى أيّ  وقمممف والشمممّ

إلممممى المكممممان الممممذي هممممَو فيممممه، وحممممين التفممممت رأى شممممجرةً ضممممخمة الحجممممم، فقممممال 

 لها:" ما أجملك  من شجرة! كأنك  عجوز، وكّل خّط  فيك  يروي حكايةً".

سمممكت قلمممياًل متمممذّكًرا والمممده وأهمممالي قريتمممه، وصممماَح بمممأعلى صممموته:" أنممما أقممموى ممممن 

ة"، ثممممّم جمممممع حاجاتممممه، الممممتقط حقيبتممممه وقممممال عجمممموز يممممرى  الحيمممماة بخبممممرة جافممممّ



127 
 

ذين مممممّروا مممممن  ا، وسممممميه  باسمممممي، ألنّنممممي مختلممممفا عممممن الممممّ ي خطممممًّ جرة:" خطممممّ للشممممّ

 هنا قبلي".

ه نحمممموه بخطمممموات أكثممممر سممممرعة، وصممممل  بعممممد خطممممواٍت قليلممممة، رأى نهممممًرا، فتوجممممّ

د المكممممان، وممممما إن هممممّم لغممممرف الممممما ء، وإذ بصمممموت إلمممى النّهممممر، ومممممن دون أن يتفقممممّ

 رجٍل يرّن في أذ نه: " أيّها الفتى، لماذا أنت في عجلٍة من أمرك"؟

 سائد:" مرحبًا أيّها الّرجل"

 الّرجل:" اسمي منصور".

تحممممدثا مممممع بعضممممهما الممممبعض، وهممممم جالسممممين قممممرب النّهممممر، فكممممان منصممممور كثيممممر 

 األحاديث، أّما سائد اختصرت أجوبته على نعم، أو كاّل.

 تّراب؟من هم شعب أهل ال -

 قال سائد:" هذه هي المّرة األولى الّتي أسمع بها عنهم، حّدثني عنهم".

شمممممعبا ال يعترفمممممون بمممممأرٍض، ويعتبمممممرون أّن جميمممممَع الممممممدن واألراضمممممي  -

كثيممممرة، و يتعّرفممممون علممممى ثقافمممماٍت وعممممماداٍت أممممماكَن وطممممنهم، يممممزورون 

كثيممممرة، هممممم دائمممممو التّرحممممال، ويعتمممممدون علممممى التّجممممارة". عنممممدما انتهممممى 

 منصور عنهم، سأله سائد لماذا أخبرتني عنهم. حديث

منصممممور: ألنّهممممم قريبممممون مممممن هنمممما علممممى مسممممافة يممممومين سمممميًرا علممممى األقممممدام، 

 واعتقدت بأنّك منهم.

 سائد: و في أّي اتّجاه هم ؟

 قال: في اتّجاه الغابات الّشماليّة. كنت عندهم منذ مّدة.

ا بقمممرب النّهمممر يتسمممامران إلمممى أن حمممّل اللّيمممل وم. لمممم تغممممض بقيممما معمممً ، وخلمممدا للنمممّ

 عينا سائد إاّل قلياًل، فكان يفّكر بشعب التّراب، واالنضمام إليه.

ة لسمممائد، كانمممت  باح البممماكر وّدعممما بعضمممهما، فقمممّرر منصمممور أن يقمممّدم هديمممّ فمممي الصمممّ

ه إلممممى  ة سممممائد بالتّوجممممّ عبممممارة عممممن بعممممض مممممن الطعممممام مفتممممرقين، بعممممد إعممممالن نيممممّ

راب. ذهمممب إلمممى الغابمممات ال ماليّة للّقممماء بهمممم متسمممائاًل عمممن حيممماتهم، وإن شمممعب التمممّ شمممّ
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اً كثيمممًرا لمالقممماتهم، يمشمممي بخطمممواٍت سمممريعٍة،  كمممانوا سممميقبلونه بيمممنهم، كمممان متحّمسمممً

فر لمممم يمممره منمممذ ممممّدة طويلمممة. لمممم يكمممن  ه ذاهمممب لمالقممماة شمممخص عائمممد ممممن السمممّ كأنمممّ

ه إليهممما، فقمممد سمممقط فمممي حفمممرة عميقمممة مغطممماة  علمممى درايمممة بطبيعمممة األرض المتوجمممّ

ة، بممممأ يّادون الصمممممطياد الحيوانممممات البريمممممّ جر، وكمممممان قممممد حفرهممممما الصممممّ وران الشممممّ

فأصممميبت قدممممه إصمممابةً بليغمممةً، وهمممذا مممما زاد األممممُر سممموًءا، فلمممم يكمممن فمممي المكمممان 

عب الخممممروج مممممن الحفممممرة العميقممممة مممممع قدمممممه المصممممابة،  غيممممره، وكممممان مممممن الصممممّ

 حد الماّرة.فراح يصي  بكّل قوته، مستغيثًا، فلربّما يحظى بالنّجدة من أ

ا، فكانممممت آخممممر توقّعاتممممه أن يحممممدث ممممما حممممدث لممممه  ا حزينممممً حممممّل الليممممل عليممممه متألمممممً

ن حفممممروا الحفممممرة أن يممممأتوا بأسممممرع وقممممت. لممممم يجممممد  تلبيممممة لندائممممه  متممممأماًل ممممممّ

بالمسمممماعدة، ألّن المكمممماَن خمممماٍل  مممممن أّي أحممممد، فممممال صمممموته وال صممممداه أفممممادا فممممي 

ه الّتمممي تمممدور فمممي رأسمممه، وهمممو شممميء، و ممممع كمممّل مممما أصمممابه لمممم يتخمممل  عمممن فكرتممم 

ب قدممممه المصمممابة، تمممذّكر القريمممة الّتمممي خمممرج منهممما،  جمممالس فمممي تلمممك الحفمممرة يطبمممّ

ا أصممماب ذراعمممه فمممي أثنممماء عملمممه فمممي الحقمممل، واألهمممالي  ووالمممده حمممين عمممال  جرحمممً

 الّذين كانوا يطمئنّون عليه، ويطلبون منه بأن ال يتعب نفسه.

ه، وقمممال: "مممما همممذه الحيممماه الّتمممي حمممين تمممذّكر تلمممك الكلممممات وقمممف منتصمممبًا علمممى  قدميممم 

 يريدون أن أعيشها، وعن أّي هدوٍء يتكلّمون؟"

أنمممما ال أحممممّب حيمممماة الهممممادئين، أريممممد أن أكممممون متمممممّرًدا، ألنّنممممي أرى فممممي أعممممين 

 المتمردين شغف الوصول إلى المجد.

ا بعمممد يممموم، ومممما بقمممي معمممه ال يكيفيمممه إاّل ليممموٍم  كمممان المممماء والطعمممام يتناقصمممان يوممممً

ا بداخلممممه ورقممممة ملفوفممممة بعنيايممممة، وا د حقيبتممممه، وجممممد ظرفممممً حممممٍدي وحينممممما كممممان يتفقممممّ

ر لمممون  رف فوجمممد ورقتمممي ن، فمممالتقط واحمممدة، وشمممرع فمممي قراءتهممما، فتغيمممّ ففمممت  الظمممّ

ه فممممون  ا الورقممممة تسممممقط علممممى األرض، ورفممممع يديمممم  وجهممممه، وارتجفممممت يممممداه تاركممممً

هممممو ووالممممده، رأسممممه، فهممممذه الورقممممة كانممممت  عقممممد شممممراء األرض الّتممممي يعمممممل فيهمممما 
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ّر ألّول مممممّرة فممممي حياتممممه،  ه رأى الشممممّ وقممممال:" يمممما لجشممممع الممممنّفس الخبيثممممة!، وكأنممممّ

 فكيف استطاع أن يسرن منّا تعبنا كّل تلك الّسنين، ويكذب علينا ؟"

ة طريقممممة، ويُخبممممر والممممده بممممأّن األرض الّتممممي يعمممممل  قممممّرر العممممودة إلممممى المنممممزل بأيممممّ

ه بكممممذب  ونفمممماان المممممدع و خالممممد، وكانممممت الورقممممة الثّانيممممة فيهمممما هممممي ملكممممه، ويعلمممممُ

رسمممالة ممممن جمممّده لوالدتمممه، يشمممرح بهممما كيمممف اشمممترى األرض، وأخفمممى األممممر. فقمممد 

ه كممممان يعلممممم بطبيعممممة  جمممممع الجممممد  كممممّل أموالممممه، لكممممي يشممممتري هممممذه األرض، ألنممممّ

 مرضه، وبأنّه لن يعيت طوياًل، وطلب من خالد أن يخبر النّاس بعد وفاته.

اس شممممجع خالممممد، وممممما فعلممممه مممممع ازدادت رغبتممممه بممممالخروج، لكممممي  يعممممرف كممممّل النممممّ

والمممممده، ومممممما أحزنمممممه تمممممذّكره كيمممممف كمممممان ينظمممممر إلمممممى وجهيهمممممما وهمممممو يأخمممممذ 

 المحصول.

فمممي ذلمممك اليممموم بعمممدما خمممرج سمممائد ممممن القريمممة متمممذّمًرا تبعمممه والمممده بخطممموات رجمممٍل 

، فكمممان  ه كبيمممٍر مسمممّنٍ ه أضممماعه، فكمممان يسمممأل عمممن الّطريمممق، وهمممو أبطمممأ منمممّ ى إنمممّ حتمممّ

،  مممممارا بقممممرب ذي تواجممممد فيممممه سممممائد، التقممممى منصممممور بشممممخٍص مسممممّنٍ المكممممان الممممّ

 فانهاَل عليه باألسئلة، وكان ذلك الّرجل والد سائد.

اصمممبر قلمممياًل أيّهممما الّرجمممل، مممما بمممك تمممتكلم كثيمممًرا ممممن دون أن توضمممّ  مممما منصمممور: 

 تريده"؟

ه ممممّر  ي أبحمممث عمممن ابنمممي، فقمممد خمممرج ممممن القريمممة، وهمممو حمممزين، وأظنمممّ الوالمممد: إنمممّ

 هنا، ألنّي كنت أتبعه، وتاه عن نظري.من 

أريممممد أن أقابلممممه، لكممممي أعيممممده إلممممى منصممممور: صممممفه لممممي، فوصممممفه الوالممممد، وقممممال:" 

 األهالي الّذين يحبّونه".

قمممال منصمممور:" نعمممم أعرفمممه، لقمممد تقابلنممما منمممذ ممممّدة قصممميرة، لكنّنمممي أعمممرف وجهتمممه، 

 أظنّه ذهب إلى شعب التّراب.

 كيف عرف سائد  مكانهم ؟ -

 منصور: أنا أخبرته عن مكانهم، ألنّي قابلته بعدما قابلتهم بمّدة قصيرة.
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 الوالد: أين يتواجدون حتّى أذهب إليهم، وأقابل ابني.

 عرف الوالد مكان سائد، فتوّجه إليه مسرًعا.

وم كمممان يجمممدي ممممع معمممدة فارغمممة، وال  كانمممت  اللّيلمممة الماضمممية بممماردة جمممدًّا، فمممال النمممّ

روف القاسممممية. بممممدأت  األمممممور تتجمممماوز حممممدود جسممممد قممممويا يحتمممممل كممممّل  هممممذه الظممممّ

بر، فمممال يوجمممد طعمممام وال مممماء، وبمممرودة الجمممّو أسممموأ مممما فمممي األممممر، ففمممي تلمممك  الصمممّ

ه ميممممت ال محالممممة، فقممممّرر  ه ال مجممممال للخممممروج مممممن الحفممممرة، وأنممممّ د بأنممممّ اللّحظممممة تأكممممّ

 أن يكتب رسالة لمن يجد جثمانه.

ي،  إلممممى والممممدي الحبيممممب، وأهممممل قريتممممي األشممممقّاء، ا منممممّ أعلممممم بممممأنّكم تأخممممذون موقفممممً

علمممى نفسمممي أكثمممر، ألنّنمممي لمممم أعمممرف قيممممتكم إاّل عنمممدما فمممارقتكم. حمممزين لكمممن أنممما 

 اليوم، لن أكوَن معكم، ولن تروني مّرة أخرى، أريد منكم أن تسامحوني.

والممممدي، سممممامحني، لقممممد قلّلممممت مممممن احترامممممك، لكنّهمممما كانممممت لحظممممة غضممممب، لكممممن 

مممما حمممدث، لمممما علمنممما أّن األرض الّتمممي نعممممل بهممما يمممًدا لمممذلك حكممممة، فلمممو لمممم يحمممدث  

 بيد هي لنا، اشتراها جّدي وكتبها باسمك، لكي ال تبقى مدينًا ألحد.

 ثّم كتب وصيّته،

ك أخرجتنمممي، وتقمممرأ  ا فقيمممًرا داخمممل حفمممرة، شمممكًرا لمممك، ألنمممّ إلمممى ممممن وجمممدني يتيممممً

رف فيممممه  ى عليممممك أن توصممممل الّرسممممالة، والظممممّ ورقتممممان موجودتممممان وصمممميّتي، أتمنممممّ

ام مشممميًا  مال، تبعمممد مسمممافة تسمممعة أو عشمممرة أيمممّ داخمممل الحقيبمممة، إلمممى قريمممة فمممي الشمممّ

ا بممممأن يكممممون قبممممري فممممي  علممممى األقممممدام، تممممدعى قريممممة الفاّلحممممين، وأوصمممميك أيضممممً

الحفممممرة، وأرجمممموك أن تضممممع حجممممًرا فممممون رأسممممي وتكتممممب عليهمممما هممممذه الكلمممممات 

 )صقر خرج من صومعته، فمات مكسور الجناحين .

لممممت أطرافممممه إلممممى االزرقممممان. ليلممممة أخممممرى أشممممّد بممممرًدا، فشممممعر بممممدواٍر، لنفمممماد ما

الّطعممممام، فعلممممم أنّهمممما سمممماعات معممممدودة، ويممممموت، وممممما كانممممت  إاّل سممممويعات قليلممممة 

ى سممممع صممموت والمممده، وهمممو يناديمممه. لمممم يسمممتطع أن يمممرّد عليمممه ممممن شمممّدة ألممممه،  حتمممّ
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وتشممممقّق حلقممممه مممممن الجمممموع والعطممممت، وهممممذا آخممممر صمممموت سمممممعه، وأغمممممض 

  .المعيني ه، ونام بسالم، ليذهب إلى س 
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 أوجاع الذاكرة 

 

 من بين كّل تلك المعارك مع أوجاع ذاكرتي، 

 هناك قد أتاني الحّب، 

 ليعيَد إعمار قلبي من دون شروط أو أذونات. 

 

 ياسر الوكاع 
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شعور  أتانيجموعه من األوران، وقلم، والمساء المصحوب ببعض الّرياح المبشرة بشتاء، م

 غريب دعاني للكتابة، فقد أحسست بكائٍن داخلّيٍ، يقول:

 تحّدث عن نفسك، فاألوران الّتي أمامك ستحّس بك. -

م كثيرة حملت القلم، وبدأت بسرد ما فعلته حتّى هذه اللّحظة، وما سأنوي فعله مستقباًل. أحال

في زهوة الّشباب، المال، البنون، الجميالت، الّشهرة، البطاقات المصرفيّة، امتالك كّل شيء، 

فهذه طاقات الّشباب. بدأت بتحقيقها، لكنّي تفاجأت بالكثير من خيبات األمل، الّتي سأكتب، 

 والّتي لم تتحقق إلى اآلن.

لدي طموح، ولن يقتلوه بحربهم، وال بإرهابهم. ال يوجد مستحيل مع األمل، لكني وقفت أمام 

تساؤٍل كبير حول إن كانت الحرب قد سرقت منّي الكثير من أحالمي. جالت أفكار كثيرة في 

 مخيّلتى، لقد بدأت الكتابة،  فأنا أوّد أن أفر  ما بداخلي على األوران . 

من عمري، أحمل الكثير من األحالم، وفي الوقت نفسه الكثير من  أنا شاّب في العشرينات

المسؤليات. قبل الحرب كانت كّل أحالمي تنحصر في إنهاء تعليمي، والتّفّر  لبناء ما كنت 

أطم  إليه، وبرغم كّل هذه المصاعب كتبت أحالمي على آخر ورقة من شجرة على وشك 

ل الحرب، فأحسست حينها أّن كّل شيء قد الموت، وفجأة ومن دون سابق إنذار دقَت طبو

 انتهى، وصارت أحالمي كعجوز يتوّكأّ على عصاه، ويجر خلفه خيبات األمل.

فوضى عارمة في داخلي، أتخبّط  يمنة ويسرة، لملمت شتاتي، وقّررت التعايت مع الحرب،  

ت في عّدة وتوقّفت عن التّعليم، وكنت في بدايات المرحلة الجامعيّة. تابعت حياتي،  عمل

أعمال، لكن لم أعد أستطيع تحمل ذلك العبء، فقّررت الّسفر، وبعد العديد من المحاوالت 

للبقاء. كانوا يعلّموننا في المدارس بأّن بالد العرب أوطاني، لكنّي عندما وقفت على أبوابهم 

من غير" أّم". ألّول مّرة أدركت أنّها ليست "أوطاني"، وال حتّى أخواني. ربّما هم أخوة، لكنّهم 

 من أنت؟ بطاقتك؟ من أين أتيت؟ ول َم أتيت؟ وتحقيق موزون.

، أتيت إلى بالد أخواني.  -  أنا عربيا

 التكثر  الكالم، أعطنى إثباتاتك الّشخصيّة، الُهويّة، جوازسفرك، إقامتك، الكفيل. -

 شعرت حينها بأنّي أدخل إلى بالٍد غريبة، تبًّا لتلك الفرقة الحمقاء! 
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دخلت بعد عناء طويل، وبدأت رحلة الغربة، وحيًدا من دون أهل وأصدقاء. استقبلني عدد ليس 

 كبيًرا من المعارف، بضّجة الحديث واألسئلة حول دخولي، وحول ما يدور في بالدنا.

كّل هذه األسئلة، واستسلمت للنّعاس، غير متخيٍّل ماسيحدث  األسئلة، فهربت من أحتمللم أعد 

غًدا. أيّام عديدة مّرت، وبدأت العمل. لم أكن أعرف شيئًا، لكنّي حاولت التّعلّم، عانيت كثيًرا 

من التّنّمر، والعنصريّة الحمقاء على ذنب اقترفه غيًرا، لكنّي قلت في نفسي:" سأتحّمل"، فأنا 

ما أردت صابًرا، وما زالت رحلتي مستمّرة في بالد الغربة، وحنين اخترت طريقي، وسأكون 

الّشون للّديار، لأهل، ولأصدقاء. سنعود يوًما. كنت كثير االشتيان لرائحة طعام أّمي، 

  ومجالسة أبي، وسماع أحاديث التّاري  والّشعر.

اء، وأشعل سيجارة، لكنّي كنت أظّن أّن الكتابة عمل سهل، أمّل، فأعّد فنجانًا من القهوة الّسود 

اكتشفت أنّها من أصعب األعمال. أشعر بالحنين إلى بلدي الّذي عاثت فيه الحرب، ولم يتبق 

فيه غير أكواٍم من الحجارة، أو أكوام من العجائز الّذين ينتظرون عودة أبنائهم الّذين رحلوا. 

 أحالمنا. هذه الحرب لم يشهدها تاري  قّط، إنّها حرب األخوة. لقد ُدّمرت 

في مكانين، في هذا العالم، تتذكر أحداثًا، وتفاصيَل، وأشياء مّرت عليك في طفولتك.          

في بالدك تكاد تقول لنفسك إن المستحيل يصير حقيقة، لكن في الغربة والّسجن تمّر بك تلك 

 األحداث بطيئة. 

بعمر المراهقين التّدخين، ففي  أتذّكر أيّام الّضباب المحبّبة لي، وأحّب ممارسة عادات الكبار

الّضباب يختلط الّدخان بالّضباب األبيض، وال أحد يراك وأنت تمارس التّدخين بالّسّر عن 

أهلك، وكذلك في الذّكريات هناك فصول موجعة، ففي إحدى اللّيالّي كانت هناك حركة 

هذه األصوات للّطيران الحربّي، وقد سمعت حينها أصوات انفجاراٍت، وكنّت كلّما سمعت 

 أدرك أّن عدًدا من الّشهداء سقطوا.

لم أكن أعلم أن أخي سقط شهيداً، أخي الذي سيكون غصة في القلب، لن أنسى مشهد جسده 

المقطع إلى أجزاء. لم يكن أخي من أولئك الذين لهم انتماءات حزبيّة، لكّن ذنبه الوحيد أنه مّر 

 في المكان، في التوقيت الخاط .
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ا أرقاماً فقط. الشهداء ال نعرفهم إال من أرقامهم، كذلك في المعتقالت وأعداد صرنا في بلدن

  حوادث الغرن وأعداد المهجرين.

اليوم أكتب ألًما، ووجعا، وصرخًه، ومهما تحّدثت بها لشخٍص، فلن يحّس ما بداخلي، لكنّي 

ت أكتب لتدّون قّصتي مع مجموعة من أصدقائي، في مجموعة من حكاية شباب وشابا

 مغتربين مثلي، وأجمل مافي األمر سيكون هناك كتاب كأحالمنا. 
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. اداي اىحا ثدع. د تياى دلاثي اىفهدئيى تداي يدي لك  

، 2015في شباط  "رحمة وربا سالم" ختينمبادرة فردية من األبفرقة فنية مستقلة، تأسست 

البريك دانس، الشعر، الراب، الغناء، الدبكة، المسرح،  : "فنون لبنان. تضم الفرقة -صيدا

ي. " التهريج، الشطرنج، الرسم، التصوير والمونتاج

 :ادبافياىفلك

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خالل ات من التطرف واالنحراف \المساهمة في حماية الشباب

وبناء قدرات شبابية فنية فاعلة وقادرة على التغييراإليجابي في المجتمع من جنسيات  الفنون،

 . اصل بينهم وبين المجتمع اللبنانيوكسر الصورة النمطية لالجئ وتعزيز التو ،مختلفة

حققت الفرقة نجاحاً في العمل االجتماعي والفني وصارت مثاالً يُحتذى به بكونها الفرقة األولى  

الجئين القادمين من سوريا والتي استمرت دون دعم أو تمويل من أي جهة، والقت  في لبنان ل

 لبحري والجمعيات الصديقةمن التحديات والصعوبات الكثير، حيث اتخذت من الكورنيش ا

ً للتدريب واالجتماعات، واعتمدت على مسابقات ومنح تُطلقها   وبيوت أعضاء الفرقة مكانا

 للمشاريع الصغيرة. الجمعيات والمؤسسات الداعمة 

قامت بأكثر من خمسين عرض ومشاركة في الفعاليات اللبنانية والفلسطينية في كل أنحاء لبنان، 

ونجحت بتكوين شبكة عالقات جيدة مع بلدية صيدا والمؤسسات األهلية والمحلية اللبنانية  

 نتج عن الفرقة عدة مبادرات فردية قادها الشباب أنفسهم وهي:  والفلسطينية.

o ريق البريك دانس بقيادة صالح علي رحمة.ف 

o  م والذي أسس زفة البالبل لألعراسفريق الدبكة بقيادة بالل محمد خير قاس. 

o  .فريق الراب بقيادة عبد المالك العلي الذي أسس استديو الجئ للتسجيالت الصوتية 

o .فريق الشعر بقيادة طالل دادو الذي أسس مبادرة هوية أمل وهذا الكتاب جزء منها 

o .فريق التصوير واإلنتاج : محمد شهاب، وليد حوراني، وسيم منال علي، عالء شحادة 

والبدّ من ذكر أسماء بعض أعضاء الفرقة الذين كانوا منذ بداية التأسيس وساهموا في 

مواس، عامر زين،  أدهم حمود، براء صالح، ابراهيم حسن، أحمد جابر، محمد" استمراريتها:

، البدر محمد  ،طيبة دادو، سليم ساعاتي، عمار النداف، أسامة محمد، محمد صالح، أمجد دفضع

أيهم طه، مجد سويد، أسامة أبو محمد خليل، ، خليلعبد هللا ، حافظ أبو حويج، اإلمام سليمان

 .قاسم، حمزة قاسم"
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 الفهرس

 الصفحة عنوان القصة الكاتب

المدن الشابةبرنامج  الممـــول    

ة ــالمقدم د. انتصار الدنان   

  دأت،يىألأدددل  ابراهيــــم حــســـن 

   ى حددد ،يدإل ددددداي ربـــا عـلـي رحمــــة 

  دهف ددددجي رشــــا عـلي عـلي  

  ىإلدف ي ي  ا  رشــــا مرعي 

  اىعهإلددددددف يي رويــدا خـالـد قـاســم

  كدلادددددايى . ددددعي ســـارة أحمــد البيطــار 

  غدلددتددددفتي طــــالل دادو

  تل   يع م طيبــــــة دادو

  يزا يكدايي محمـــــد البــــدر 

  ك يددف ياى اكددل  ياســــــر وكـــــاع 

ئ ــة الجــرقــ ف   لمحة  

          الفهرس 
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