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 _1_  

 

..واْظنهم الٌعرفوننً ...لم اْكن اْعرفهم   

التلعونً من بٌتً الذي اْمضٌت فٌه سنً طفولتً وشبابً ولم ٌتركونً اْموت فٌه 

... 

, حدثت نفسً حدٌث المجانٌن , تهت, مثل شوكة ٌابسة تدحرجت على ااْلرض 

..نمت هنان واْنا اْهلوس ..ودخلت المساجد والكنابس والمدارس والساحات   

عصر , اْنت فً عصر البلمعمول ..بل صدق .. وٌاْتٌنً صوت خفً ...لم اْصدق

فً  صحراء , حٌث تتفاعل ااْلشٌاء مثل رنة صوت جافة , السرٌالٌة الحمٌمٌة 

..الٌسمعها اْحد ؼٌرن , مترامٌة ااْلطراؾ   

, تتمنى لو لم ٌحدث ذلن , تتحدث مع بعضها ببل لؽة ..   الوجوه تنظر الى بعضها 

.. خر لادم آلكن موتا .. تتمنى الموت على الحٌاة   

, تهدمت نصؾ بٌوته وهجره سكانه , ذات ٌوم جررت نفسً باتجاه شارع جانبً 

مملوعة , متربة الوجه , خاطبت لعبة طفل صؽٌر , جلست على احد الحجارة 

.العٌنٌن   

لالت لً اللعبة .  

.انفض عنً التراب _   

ًَي , نفضت عنها التراب ..  ..تركتها وهربت , اْعترؾ اْننً خفت , حدلت ف  

..كان صٌاح الدٌن حشرجة فً فجر شاحب , نهضت فجرا   

:للت لنفسً   

..ٌجب اْن اْعود الى بٌتً _  

هدوء الفجر , والؽٌوم والفة فً مكانها , كان الجو باردا فً الشهر ااْلخٌر من السنة 

..سمعت صوت خطواتً على االسفلت المهشم , دفعنً الى الحركة   
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نظر الى وجهً والى هوٌتً , كان الجندي على الحاجز متعبا وعٌناه محمرتٌن 

..وسمح لً بالدخول   

شعرت اْن , الحارات فارؼة فً المخٌم  كانت, انتعشت واْنا اْسٌر باتجاه بٌتً 

, ٌتشاجرون , ٌضحكون , ٌتكلمون , ااْلشباح سكنت بدل البشر الذٌن كانوا ٌسٌرون 

..ٌبٌعون وٌشترون   

..  شعرت اْن المسافة بٌنً وبٌن بٌتً مسافة طوٌلة لن تنتهً اْبدا   

راٌْت جثة اعترضت طرٌمً ولطة سوداء تنهش اْحشاء الجسد ,  ولفت  ذاهبل 

ًَي , المٌت  ابتعدت مسرعا عن الجثة ..كدت اْستفرغ , اْضاءت عٌناها حٌن نظرت ال

كان بٌتً فً بداٌة , تمسكت بالجدران المهدمة واْنا اسٌر , والمطة وولفت اْلهث 

..زحفت اْلصل الٌه , الساحة   

َيبته ووحدته  .. استمبلنً البٌت بؽباره وكا  

..استمبلته بانكساري وضعفً وانهزامً   

..لبلت جدرانه المهدمة مثل طفل ٌمبل لعبته   

..اْبوابه المكسورة تنادٌنً   

ًَي كً التسمط  ..جدرانه تتكا  عل  

انتشر بخار الماء فً سماء البٌت المهدم , وضعت ابرٌك الشاي المترب على الؽاز 

..خلعت مبلبسً واؼتسلت بالمطر , سمط المطر , صار البخار ؼٌوما ,    

حملت رواسب شمابً وحولتها الى , لكننً ضحكت االَين , منذ زمن لم اْضحن 

..ضحكات لٌست كالضحكات   

!!..اْنت تضحن _   

..انفجر شخص من داخلً ثم صمت   

..احتفل بٌتً بضحكً وبكابً , بداْت اْبكً   

..الضحن وال بكاء , هداْت نفسً , لدؼتنً سخونة الشاي   

اْحسست بها تمر من , التربت اخٌرا اصوات المذابؾ , بمٌت مكانً ساعات طوٌلة 

راْسً , ثم انفجرت شراٌٌنً , عن ٌمٌنً وشمالً , ومن فوق راْسً , تحت اْنفً 
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لدماي وحدهما خرجتا من , ٌداي تعلمتا على الجدران الحزٌنة , التصك بالسمؾ 

...البٌت   

..تلمست طرٌك الخبلص من االنفجارات التً دوت خارج البٌت بل خارج الكون   

طلب مساعدتً بعبور حفرة وسط , عجوز ٌتكا على عصاه , عدت من حٌث اْتٌت 

..عبرت معه , الشارع   

.. راٌْت الشمس تبكً معً ..وسمطت دموعً , خارج المخٌم نظرت الى السماء 

, اْحسست بالجوع , صوت المركبة التً عدت فٌها الى االٌواء تنوح طوال الطرٌك 

اشترٌت بعض ااْلؼراض واتجهت الى المدرسة التً اتخذتها مع ؼٌري ماْوى اْنا 

..وزوجتً وولداي الصؽٌرٌن علً ودمحم   

..لكن هذه الحرب اْعادت دورة التعب , تماعدت مبكرا من اْجل الراحة   

..صعدت الؽرفة التً نتماسمها مع عابلة مكونة من عشرة اْطفال مع ااْلم وااْلب  

ًَي زوجتً  : بحزن ولالترندهنظرت ال  

    !!.. اْلم اْلل لن التذهب الى البٌت   _   

!!..اذا لم ٌذهب االنسان الى بٌته فاٌْن ٌذهب _   

تمنٌت الصعود الى الجبال لكً , تمنٌت اْن اْذهب الى البحر اْلؼتسل من همومً 

عماق ااْلرض لدفن اْحزانً , اْبكً وحٌدا  ْْ ..تمنٌت الؽوص الى اْ  

..لكن ااْلمنٌات فرص ضابعة   

:التربت منً زوجتً ولالت بلهجة فٌها لهر واْمر   

!..ٌجب اْن نفعل شٌبا ..صبحً ..اسمع _    

..وهل ستستمر الحرب الى ااْلبد ؟_   

..لم اْعد اْحتمل ..الاْدري _   

ًَي _  !..الحرب واْنت عل  

ضمن فرٌك لكرةالسلة , كنت صبٌا فً الصؾ الخامس , خرجت الى باحة المدرسة 

كانت الحٌاة بالنسبة لنا رؼم فمرنا وردة , وٌلمً باْوامره , كان المدرس ٌصفر دوما 

..جورٌة   



6 
 

اشتهٌت , فً زاوٌة الباحة طفل صؽٌر ٌاْكل ااْلرز بٌدٌه الصؽٌرتٌن بشهٌة عجٌبة 

ركض الطفل باتجاه امه التً تجلس على درج المدرسة وهو ٌحمل صحنه , ااْلرز 

..الفارغ   

كانت ..نظرت الى الوجه فاذا هً اْختً صبحٌة , ولفت لدما صبٌة جمٌلة اْمامً 

منذ سنوات لم اْرها منذ تزوجت جورج وخرجت عن راْي , الدموع على خدٌها 

.. , ولتذان اعتبرتها خارجة عن الدٌن وااْلخبلق , العابلة   

مسحت , بكٌت معها , لم اْلدر على التماسن , ركعت اْمامً واْكملت بكاءها بصمت 

..دموعً ومسحت دموعها   

لكنها تبخرت اْمام , كان فً ذهنً كلمات كثٌرة ,  الحدٌث ألم اْعرؾ كٌؾ اْبد

..ذهولً   

: نطمت بحنان   

!..اْخً صبحً _   

..لسانً اْصبح لطعة حجر فً فمً , لم اْرد   

..اْدرت وجهً ومسحت دموعً من جدٌد   

:وبشوق السنٌن التً لم اْرها فٌها احتضنتها لاببل, وفجاْة التفت الٌها   

.!..اْختً صبحٌة _   

..وؼطى شعرها وجهً بستارة من حرٌر , نسٌت همومً , لفتنً بٌدٌها الرلٌمتٌن   

شهماتً شهماتها , دموعً دموعها ..حزنها احسسته حزنً وحزنً اْحسسته حزنها 

..لم اْعرؾ اْنها اْنا ولم تعرؾ اْننً هً , اْعمالها اْعمالً ,   

:من بٌن دموعها لالت   

..لم لم تاْت عندي ؟..اْنا اْختن ..صبحً _   

!..اْنسٌت انن تزوجت مسٌحٌا ؟_   

الذٌن ٌموتون فً هذه الحرب مسلمون ..انظر ..مازلت تفكر بهذه العملٌة _ 

..الفرق ..ومسٌحٌون   

..خجلت   
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....اْخرجت اْرواحنا اْمامنا ..هذه ااْلزمة عرتنا جمٌعا ..اْخً _   

ًَي بحدة رندهكانت  ..نفضت البساط ودخلت ,  تنظر ال  

..مسحت صبحٌة على وجهً   

.. للبها كبٌر واْبٌض رنده..ساْذهب الٌها .. التهتم _   

:واْضافت   

..ستاْتون عندي _   

..لست اْفضل من هْوالء الناس _   

..نزلت دموعها   

..بٌتنا واسع وحارتنا اَيمنة ..اْصّر جورج اْن تاْتً معً _   

..تحٌاتً لزوجن جورج ..لٌس هنان مكان اَيمن ..هذا زمن العبث _   

وضعت فً كفً مبلؽا , عانمتنً , انفرجت اسارٌرها حٌن سمعت جملتً ااْلخٌرة 

..من المال اْعدته الٌها دون اْن اْجرحها   

واحتضنتنً لبل اْن تؽادر , اْعطتنً كرتا علٌه اسمها وهاتفها الجوال والثابت 

..اْحسست بفراغ حٌن ؼابت ..  

.. رإوسهم مرفوعة وعٌونهم شاردة ,اصطؾ الطبلب اْمامً لتحٌة العلم  

دخلت االدارة اْللوم ببعض ااْلعمال االدارٌة من , دخلوا الصفوؾ بعد تردٌد الشعار 

..تحوٌل للطبابة الى جدول دوام المعلمٌن وؼٌابهم   

..لم تفارلها النظرة الحادة ,  تجلس  فً صدر الؽرفة رندهكانت   

!..لماذا لم تسلمً علٌها ؟_   

!..اْنسٌت عداوتن لها ؟_   

!..الحرب تؽٌر االنسان _   

الدم ٌسٌل من , راٌْته من النافذة , الطفل الذي اْكل ااْلرز صباحا سمط عن الدرج 

خرجت مسرعا واْخذت الصبً من بٌن ٌدٌها وخرجت , بٌن اْصابع اْمه المفزوعة 

:اولفت سٌارة اْجرة وللت له , بلمح البصر   
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!..خذنً اْللرب مشفى _   

:لال   

!..لذٌفة _   

!..سمط عن درج االٌواء _   

وخطاهم , ونظراتهم زابؽة , ووجوه المارٌن تابهة , كانت الشوارع شبه فارؼة 

..ؼٌر موزونة   

ؼرفة االسعاؾ مبْلى بالمصابٌن , صعدت  درج المشفى بخفة واْنا اْحمل الصبً 

ًَي اْحد ,ثٌابً امتبلت بدم الصبً , وااْلموات  الدماء تمبْل ااْلسرة , لم ٌلتفت ال

..والمماعد وااْلرضٌة   

:   ولفت اْمام اْحد ااْلطباء وللت بلهجة  حازمة   

!الطفل سٌموت _   

:لال   

!..شظٌة اْم طلمة _   

!..ولع عن الدرج _   

!..ااْلولوٌة لمصابً الحرب _   

!..لوال الحرب لما كان هنان اٌواءات .. وهذا اْصٌب فً االٌواء _   

ولبل ..ؼسل جرح الطفل ولفه بالشاش وابتسم فً وجهً , استوعب الطبٌب ؼضبً 

:اْن اْؼادر همست فً اْذن الطبٌب وهو ٌداوي جرٌحا شابا   

!..آسؾ اْلننً رفعت صوتً _    

..كانت رابحة الدماء تبلحمنً , ابتسم فً وجهً بادلته االبتسامة وخرجت   

, كان ابنً عدنان الذي ٌدرس المعدات الطبٌة فً اوكرانٌا , فً الطرٌك رن جوالً 

..كان صوته للما ودافبا   

!!.اْبً اخرج من سورٌا اْنت واْمً واْخواي _   

..اٌْن سنذهب ؟_   
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..عند امام فً الجزابر . . لبنان ..الى ااْلردن _    

!..ٌمال إن المسلحٌن سٌخرجون وسنعود للمخٌم _   

مثلما خرج الناس من فلسطٌن اْلٌام ثم ..هذه خدعة ..لن ٌعود الٌرمون كما كان _ 

..امتدت ااْلٌام لعشرات السنوات   

.وبٌتنا الذي بنٌناه حجرا فوق حجر _   

!..بٌتنا فً فلسطٌن _   

:ثم اْضاؾ   

..اْرٌد اْن اْسمع صوت اْمً _   

..حٌن اْصل ساْتصل بن ..انا لست فً االٌواء _   

!..خذوا حذركم _   

, طارت روحً عبر ااْلثٌر الى اْوكرانٌا , اْؼلك معه شراٌٌن للبً ,  واْؼلك الهاتؾ 

وتسمط دموعً على سترته الشتوٌة , اْشم رابحته , راٌْت نفسً اْحتضن عدنان 

...الباردة   

ًَي نظرة شكر , احتضنته وهً تبكً , تلمفت ااْلم ابنها منً بلهفة  وتركتها , نظرت ال

..تتلمس جسد ابنها لطعة لطعه   

..وعلً ودمحم نابمٌن , كانت رنده تجلس فً ذات المكان   

..وهو ٌسلم علٌن ..اتصل عدنان _   

:لالت بلهفة   

..كٌؾ هو ؟_   

..وهو للك علٌنا ..بخٌر _   

!..لماذا ٌارب ؟..سنتان لم اْره ..لن اْراه هذه السنة اٌْضا _   

..لالتها بحزن   

..اردت اْن اْضرب وجهً بالجدار   

..لم اْتحمل حزنها فخرجت , اْخذت الهاتؾ بلهفة , كان عدنان , رن الهاتؾ   
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كنت اْلؾ على , سمعت صوت فٌروز ٌؽنً للمدس ولدمشك , كان الممر بدرا ..لٌبل

ًَي بعٌون مضٌبة , درج المدرسة  واْسنان , كان الطبلب اْمامً كاْصنام ٌنظرون ال

ًَي , اتجهوا نحو الممر , طاروا نحو السماء السوداء , بٌضاء  كانوا ٌنظرون ال

امتنعوا ومدوا اْلسنتهم الحمراء , اْمسكت عصاي واْمرتهم بالنزول , وٌضحكون 

:انفجر ؼضبً , الكبٌرة   

..اْنا مدٌر المدرسة ..انزلوا _   

..رإوسها كرإوس اْفاع , كانت اْلسنتهم تمتد نحوي   

لكننً ؼٌرت راًٌْ , فكرت بمبلحمة طبلبً ,  حٌن ؼضبت نبت لً جناحان 

سمعت , راٌْت الصوارٌخ تتطاٌر فولً وتحتً , واتجهت فوق المخٌم اْلرى بٌتً 

وفجاْة سمطت على ااْلرض , بكٌت وانا اْطٌر , وحشرجة ااْلموات , اْنٌن الجرحى 

, حٌن كنت اْسٌر فٌها , ذكرتنً باٌْام الجمع , فاذا انا فً شوارع دمشك الفارؼة 

, اْدخل حاراتها المدٌمة خلؾ الجامع ااْلموي , اْشعر ببرودة النسمات الصٌفٌة 

واْستمر فً استنشاق هواء الحارات العتٌمة , تبلمس لامتً لبر صبلح الدٌن ااْلٌوبً 

..وكاننً اْشم رابحة التارٌخ المختلط برابحة اللٌمون والنارنج والٌاسمٌن   

, الى دمً , ٌنساب الى روحً , الاْشبع من ماء دمشك ,    اْرتوي من حنفٌة الماء 

, تتكسر اللوحة حٌن اْسمع اْصوات المذابؾ , ٌنعشنً كما تنعشنً رابحة الٌاسمٌن 

:اْرٌد اْن اْصرخ , اصوات الموت االَيتً   

!..لماذا ؟_   

..اْلؾ الهثا اْلسترد اْنفاسً   

ًَي بعٌنٌها , تلبس ثوبا اْبٌض كالحلٌب , شمراء جمٌلة , طفلة صؽٌرة  تنظر ال

ولم اْسمع منذ , اتذكر ابنتً بدور التً تزوجت وسافرت الى الخلٌج , الزرلاٌن 

ابتسمت للطفلة , سنتٌن اال صوتها واْرى صورتها وصورة اوالدها على الواتس اب 

لوحت لها , عطَير الٌاسمٌن روحً , التربت منً واْعطتنً ضمة من الٌاسمٌن , 

لم اْستطع اْن اْتماسن فبكٌت فً , كاننً تركت ابنتً بدور , بٌدي حٌن تركتنً 

..الحارات العتٌمة   

..اٌْن كنت؟_   

..الاْرٌد اْن اْتشاجر ..كفى ٌارنده _   

..لم اْجد علً ودمحم   
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..اٌْن هما؟_   

!..خرجا لٌلعبا_   

..لد ٌموتان بشظٌة اْو رصاصة طابشة ..االٌام اٌْام حرب _   

!..ااْلوالد الٌحبسون فً البٌت _   

, لم اْجدهما , بحثت فً الحارات المحٌطة باالٌواء , لفزت خارجا البحث عنهما 

كان , وفجاْة مجموعة من ااْلوالد ٌركضون وٌصرخون وٌضحكون , ولفت للما 

..كانا ٌشعران بالندم , التربا منً , ابتسمت , نظرت الى المشهد , علً ودمحم معهم   

..بابا نحن_   

..لبلت علً واحتضنت دمحم   

..العبا ولكن التبتعدا _   

.. سهر سكان الماْوى على شمعتٌن واحدة للرجال وواحدة للنساء   

كان اْبوه ذات ظهٌرة , استمعنا الى اْحدهم وهو ٌتحدث عن ذكرٌاته فً فلسطٌن 

اْمروه اْن , مدججٌن بالسبلح , جاءته مجموعة من رجال الهاؼانا , ٌزرع الممح 

كنت لم , نظر الً واْنا اْجلس على التلة , لكنه رفض , ٌضع راْسه فً الطٌن 

ثم اْضاؾ الرجل ولد , نظرته اْوصتنً بااْلرض دون اْن ٌتكلم , اْتجاوز العاشرة 

:دمعت عٌناه   

ًَي لبل اْن _  بتصدلوا ٌاجماعه اْننً منذ اْكثر من ستٌن عاما واْنا اْرى اْبً ٌنظر ال

!..ٌفارق الحٌاة   

واْخذت االَيذان , ثم صمتت ااْللسن , تشعبت ااْلحادٌث على شمعة تذوب شٌبا فشٌبا 

..ترٌن السمع الى اْصوات لذابؾ بعٌدة اْو لرٌبة   

!..الى متى هذه المهزلة ؟_  

..لالها رجل سبعٌنً   

:لال اَيخر   

اْخرجونا من فلسطٌن لعدة اٌْام وهاهً ..طوال حٌاتنا ونحن نعٌش المهازل _ 

ت  ..السنٌن كرَي  
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: للت لهم   

!..انه اختبار من ربنا _   

..ضحن اَيخر  

!..وهل نحن تبلمٌذ فً المدرسة ٌاأستاذ ؟..اختبار _   

..ذهب كل الى ؼرفته ٌلون اَيحزانه ..ذابت الشمعة فانفرط عمد الجلسة   

اَيخذت الشظاٌا تتناثر فوق االٌواء كحبات ..كانت لٌلة عاصفة بكل ماتعنٌه الكلمة 

..االَيرز الملتهبة   

كان بكاء االَيطفال , احتضنت علً ودمحم وتكورنا فً زاوٌة الؽرفة ننتظر الفرج 

..المفزوعٌن ٌتردد فً االٌواء   

..اْخذت رنده ترتجؾ وتبكً   

!..لو مت فً بٌتً لكان اَيفضل ..سنموت هنا _   

!..اهداَيي ٌامراْة _   

انتملت الى علً ودمحم وااْلطفال الذٌن , ثم الى هٌستٌرٌا , تحول بكاإها الى نشٌج 

..ٌتما سمون الؽرفة معنا   

, صرخت فً وجهها صرخة ؼطت على اَيصوات المذابؾ , نهضت دون وعً 

..صمتت ونامت   

.. سمطت دموعً بصمت   

اْكل ماٌجري على كرسً الحكم اْم هو اثبات للذات اْم هً لعبة ..لم نعد نفهم شٌبا 

..دولٌة   

..بدا الصباح كبٌبا وباردا   

ل  ..لبست وخرجت , اردت االعتذار فلم اْستطع ,نظرت الى رنده بخجَي  

وضعت البطالة فجاءنً صوت , ولفت اْمام الصراؾ االَيلً اْللبض راتبً التماعدي 

:من خلفً   
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!..كٌفن ..اْبو عدنان _   

..ٌبتسم بشاربه ااْلبٌض وعٌنٌه الخضراوٌن , كان اْبو اْوسو الكردي   

..سلمت علٌه بحرارة   

!..اٌْن اراضٌن ؟_   

..اْنا فً االٌواء ..تعرؾ ماحدث فً المخٌم _   

..واْنا فً ركن الدٌن عند ابنً ااْلكبر _   

تحادثنا عن الماضً الجمٌل والحاضر , شربنا المهوة , مشٌنا نحو ممهى الكمال 

..الكبٌب   

!..ماالحل ؟_   

..تساءل اْبو اْوسو   

..الاْدري _   

لم اْره بهذا الضعؾ طوال فترة خدمته فً المدرسة  التً كنت , فجاْة بكى اْبو اوسو 

..كان لاسٌا على الطبلب , مدٌرا فٌها   

:لال بعد اْن جفؾ دموعه , لم ٌمهلنً سإاله   

هربت عابلتً الى تركٌا وانمطع االتصال بٌننا ..لم ٌبك لً اْحد هنا ٌااْبا عدنان _ 

..ولم ٌبك لً اال ابنً ااْلكبر   

..الحك بهم _   

..فوجا بكبلمً   

ذاكرتً هنا ..اْبو عدنان ..لن اْترن سورٌا ولو لتلت االؾ المرات ..ال ..ال ..اْنا _ 

من ٌترن حٌاته ..حٌاتً هنا ..كنٌستً هنا ..مسجدي هنا .. لمري هنا ..شمسً هنا 

..وٌرحل   

..من ٌترن حٌاته وٌرحل ..صدلت _   

ًَي بشًء من الؽضب  :اْردت اْن اْخرجه من حزنه فدعوته الى لعب الطاولة فرد عل  

. .سورٌا ضاحكة  حلفت ااْل اْلعب الطاولة حتى اْرى_   
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!..اْنت مع من ؟_   

مع الذٌن هدمت .. مع جمٌع المعذبٌن ..اْنا مع الممهورٌن ..اْنا لست مع اْحد ._ 

..اْنا مع االنسان ٌاأبا عدنان .. اْنا مع المشردٌن ..بٌوتهم   

..لبل اْن ٌؽٌب فً حارة جانبٌة , اْعطانً رلم هاتفه المحمول , احتضنته   

:بادرتنً رنده وانا اْدخل بنبرة ؼاضبة   

!..اْلم تمبض راتبن التماعدي ؟.. استؤجر لنا بٌتا _   

:استشاط ؼضبها , ابتسمت , فهمت علٌها   

!..هل تحسبنً مجنونة ؟..اْتضحن_   

: اْمسكت ٌدٌها بلطؾ   

..ستنتهً هذه الحرب وسنعود الى بٌتنا _   

..لن تتولؾ هذه الحرب _   

..لٌست هنالن حرب استمرت الى ماالنهاٌه ..ستتولؾ _   

من خبلل ضوء الممر , بداْ ؼزل العٌون بٌنً وبٌنها ,حٌن نام علً ودمحم .. لٌبل 

رابحتها انسابت , مسحت على شعرها , التربت منها , المنساب من نافذة الؽرفة 

واْخذ جسدانا ٌنتشٌان فً لحظة كانت من المرات , استكانت , ضممتها , الى روحً 

..الملٌلة التً مررنا بها   

..تنفست الصعداء لعدم استٌماظ علً ودمحم ..حٌن انتهٌنا   

خرجت رنده وجلست بمربً ووضعت , واْنا ارتشؾ فنجان لهوتً فً الخارج 

..راْسها على صدري   

..اْما زلت تحبنً ؟_   

..ابتسمت   

..حرب ورومانسٌة   

..لم اْكن اْدري اٌْهما الؽالب   

..الحرب تخرب نسٌج النفس والرومانسٌة تبنً ذلن النسٌج   
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واْسمع المذابؾ , اْنظر الى رنده وكاننً اْراها اْلول مرة , وتتصارع الحالتان 

..فتضٌع بوصلتً النفسٌة   

:ساْلتها   

!.. ماذا تفعلٌن ؟..لو مت فً هذه الحرب _   

!..لد اْموت اْنا _   

, حب وكره , حٌاة وموت ,وتتناوب الحالتان المتضادتان ؛ حرب ورومانسٌة 

..اطمبنان وتوتر   

..اْنا اْفترض _   

...واْنا اْفترض _   

..ؼٌرت الحدٌث الى طرؾ اَيخر ..الفابدة  

..ساْشتاق الٌن حٌن اْموت _   

..انتفضت   

!..اْما شبعنا موتا ..موت ..موت _   

..ضحكت وانا اْسرق لبلة من خدها   

..اْنا اْفترض ..اْفترض _   

!.ااْل تنام ؟..اللٌل صار فً اَيخره _   

!.. ساْلحك بن _   

:تساءلت عن السبب فمال لً اْحدهم ..كان التبلمٌذ لد استمبلونً بوجوه مستبشرة   

..ؼدا عطلة عٌد الشهداء ..اْستاذ _   

فكرت فً الشهداء الذٌن ماتوا على ٌد العدو , نظرت الٌهم , جلست على الكرسً 

..ماذا نسمٌهم ..وهإالء الذٌن ٌموتون االَين   

انفجر صاروخ ..الؽصة لم تمهلنً اْن اْبتلع رٌمً ..اْخذت الممارنة تتفاعل فً نفسً 

وخرج , خرج الناس من ؼرفهم مذهولٌن ..هز اْرواحنا ..لرب االٌواء وهز اْركانه 

.ااْلطفال ٌبكون   
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سمعت ..فً الحارة الممابلة لبلٌواء ..صباحا فتحنا عٌوننا على انفجار سٌارة مفخخة 

اندلك فنجان المهوة من ٌدي ..ااْلبواب تفتح واْصوات االرجل تخرج مهرولة 

..اْسرعت خارجا ...  

..ولفت اْمام الدرج وصرخت باْعلى صوتً   

..لد تنفجر سٌارة اْخرى ..ارجعوا _   

..بعضهم تولؾ وبعضهم تابع سٌره نحو الخارج   

:صرخت فٌهم مرة اْخرى  

..ٌكفٌنا دماء ..ارجعوا _   

..وبكٌت اْمام الجموع   

..وضعت رنده ٌدهاعلى كتفً وكانت تبكً بصمت   

كانت اْصوات سٌارات االسعاؾ هً التً احتلت ..انكفاْت الى الؽرفة صامتا 

..ساحات الهواء   

حٌن استٌمظت لالت لً رنده واْنا اْشرب الشاي ..وضعت فولً الؽطاء محاوال النوم 

: 

..والدماء ؼسلت الشارع , ااْلشبلء على الجدران _   

..كاْننً  اْحلم   

كان عندي سٌارة صؽٌرة اْلعب بها فً الشارع اْمام بٌتنا المدٌم ..حلمت واْنا صؽٌر 

..المكون من ؼرفتٌن ومطبخ وثبلث شجرات اْزدرخت فً زاوٌته   

حطم السٌارة , ٌلبس حذاء ثمٌبل ,كان هنان رجل ٌسٌر ..كرجت سٌارتً بعٌدة عنً 

..بحذابه الثمٌل   

صوبت ناحٌة راْسه ورمٌت ..اْمسكت حجرا ولحمت به ..اْردت اْن اْنفجر ..حزنت 

هربت ..لحك بً ..سال الدم من راْس الرجل ..كانت رمٌة ؼضب ولوعة ..حجري 

ركضت خوفا ..سمعت حذاءه الثمٌل وهو ٌدق ااْلرض خلفً ..فً زوارٌب المخٌم 

ًَي مرة اْخرى  نظرت خلفً فاذا ..فجاْة انمطع صوت الحذاء ..من اْن ٌنتصر عل

..الرجل داخل حفرة ٌحاول الخبلص   

:للت دون وعً   
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!..اْنا نادم اْلننً لم اْخلصه _   

..عمَي تتحدث ؟_  

..لالت رنده   

!..كاْنه منام ..هذه لصة لدٌمة _   

!..لم تخبرنً المصة _  

..لحك بً فسمط فً الحفرة ..فضربته حجرا ..واْنا صؽٌر رجل كسر سٌارتً _   

..شتان مابٌن سٌارتً وسٌارات الموت ااْلسود فً دمشك   

..اْكدت لرنده لبل اْن اْخرج على عدم خروج علً ودمحم ..شربت لهوتً دون طعم   

تذكرت وانا اْضع لدمً خارج االٌواء اْولبن الذٌن تمزلت اْجسادهم اْمس 

..تصحرت روحً ..  

:سمعت صوت رنده   

!..انتبه ..صبحً _   

..ففً زمن الموت المجال لبلنتباه ..كدت اْضحن   

اْنظر الٌه وهو ٌلتمط الحب ..كان حمام الجامع ااْلموي ٌطٌر نحو المآذن الثبلثة 

..اْسرابا ثم ٌسٌر للٌبل على الببلط ثم ٌطٌر   

..الحمام كثٌر والسبلم مفمود   

, اْطٌرفوق الماَيذن والكنابس ..تمنٌت اْن اْكون واحدا من تلن االسراب الهادبة 

:اْصرخ باْعلى صوتً حتى تسمعنً دمشك كلها   

..كفى همجٌة ..كفى دما ..كفى موتا _   

لكنه ٌبعث على الحزن , هدٌله ٌبعث على االطمبنان ,انظروا الى الحمام الوادع 

..اٌْضا   

كنت فً عالم اَيخر , دخل السكون نفسً شٌبا فشٌبا ..اْدٌت ركعتٌن ..دخلت المسجد 

تمنٌت اْن , لٌس فٌه سٌارات مفخخة , لٌس فٌه دماء , لٌس فٌه كره , لٌس فٌه لتل ,

..اْتذكر ااْلشٌاء الجمٌلة فً حٌاتً , اْجلس بمٌة عمري هكذا   
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حٌث ..لجاْت الى الحارات المدٌمة ..دخلت إلى هدوء المدٌنة ااْللدم فً التارٌخ 

ارتوٌت من فٌجة ..كاْن هذه الحارات الٌسكنها إال ااْلتمٌاء ..السكٌنة تدخل الروح 

..انساب الماء الى روحً فاْنعشها ..الماء البارد   

اهتزت الجدران الطٌنٌة والمشربٌات لكنها ..فجاْة اهتز التارٌخ بصوت كالرعد 

على وجوههم سخط واستؽراب ..خرج بعض السكان ..عادت صامدة كما كانت 

..وللك   

:رجل لبل اْن ٌدخل بٌته لال بسخط   

!..وبعدٌن _   

اْخرجت كرت اْختً صبحٌة واتصلت ..لادتنً تلن الحارات الوادعة الى باب توما 

:ردت بحنان ولهفة خرجت من روحها ..بها   

!..اٌْن اْنت ؟_  

..فً ساحة باب توما _   

!..لحظات واْكون عندن _   

..حٌن جاءت صبحٌة كانت لهفتها مثل لهفة صؽٌر وجد اْمه بعد ضٌاع   

:اْخذت بكفً ولالت , نسٌت اْنها فً الشارع , لبلتنً بحرارة   

!..سٌفرح بن جورج _   

!..سآتً مرة اْخرى _  

!..فً هذه ااْلٌام المجال للتاْجٌل _   

, والنابم فً بٌته , ففً هذه ااْلٌام لد ٌموت السابر على لدمٌه , اْصابت عٌن الحمٌمة 

..والمبتسم والحزٌن والكبٌر والصؽٌر   

اْما اْنا فمد ..كانت عٌناه تضحن لبل اْن ٌضحن فمه , رحب بً جورج اٌْما ترحٌب 

..كنت خجوال اٌْما خجل على سنوات العداء ضده   

اْرادت اْن تخرجنً من حرجً وندمً فجلست على ركبتً , شعرت صبحٌة بً 

كانت تبكً من الداخل , كطفل صؽٌر واْخذت تداعب خصبلت شعري ااْلشٌب 

..وهً تضحن   
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:خاطبت زوجها   

اْشعر اْننً اْطٌر من الفرح ..صبحً هو اْبً واْخً واْمً واْختً ..جورج _ 

..الاْدري كٌؾ اْعبر ..الاْصدق اْنه معً ..  

.. ودفنت راْسها فً صدري , وانفجرت باكٌة   

..وبكى جورج اٌْضا , بكٌت معها كطفل صؽٌر   

:مسحت دموعها وابتسمت   

!..هذا ٌوم عٌد ..لماذا البكاء _   

..هزَي جورج راْسه موافما   

..سنضعكم فً عٌوننا ..بٌتنا واسع ..اتركوا االٌواء ..صبحً _   

..سنعود الى بٌتنا لرٌبا _   

:تدخل جورج   

..اْنت صاحب هذا البٌت ونحن ضٌوؾ عندن ..اْبو عدنان _   

..انبسطت اسارٌر صبحٌة   

!..تسلم ٌاصهري_   

ودون وعً عانمت جورج حتى ..فبدت صبحٌة فً اْوج فرحها ..للتها اْلول مرة 

..اْزٌد فرحها   

, الكره حمل ثمٌل ..بعد هذه الحرب عرفت اْن الدنٌا التساوي جناح بعوضة 

هذه هً الفلسفة التً اَيمنت بها , دعونا الناْخذ اْثمالنا الى المبور , والموت لرٌب 

.واْخٌرا للت له بلهجة نادمة ..حٌن احتضنت جورج   

!..اْنا آسؾ _   

كانت فً منتهى السعادة حٌن انهارت .. لم تصدق صبحٌة ماراْت ..لبل ٌدي بشؽؾ 

..على ااْلرض فالدة الوعً   

..خؾَي الٌها جورج ووضع حبة تحت لسانها والرعب ٌطل من عٌنٌه   

..لم ٌتحمل للبها _   
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اْخذت ؼفوة من المشاعر المتبلطمة التً اْخذتنً نحو السماء ورمت بً الى 

ج ضمن ؼابة من اْشجار الموز  االرض ْراٌْت فٌما ٌرى النابم  اْننً ملن متوَي

طول الواحد الٌزٌد عن عشرٌن سنتمترا ..الجنود ٌسٌرون على ااْلوراق الكبٌرة ..

..ٌحملون الرماح والتروس والسٌوؾ ..  

..اْحاطتها الرماح , اْطلت صبحٌة من عمك المملكة   

..ابتعدوا _   

..صرخت فٌهم   

..سنمتلها _   

..صرخت مرة اْخرى   

..ال..ال _   

..ونهضت من الؽفوة وانا اْصرخ   

!..اْاْنت مرٌضة ؟_  

..حٌن راٌْتن اْصبحت بخٌر _   

:للت ..لى عجلعلبست حذابً ..نهضت ..لم اْحتمل   

!..سآتً دوما _   

..اْشفمت على نفسً من نفسً ..خرجت الى الشارع كالتابه   

 

+++++++++++++++++++++                                                     
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   _2_ 

 

ترنحت بٌن السٌارات المتولفة وتمنٌت .. ضربت جدران الحارات بمبضة ٌدي 

..انفجار سٌارة لٌتولؾ عذابً   

كنت مدٌرها واالَين اْصبحت الجبا فٌها ..دخلت المدرسة التً تحولت الى ماْوى 

..دخلت ؼرفة ماْواي صامتا وطلبت ؼطاء من رنده ..  

!..لٌس من عادتن اْن تنام اآلن _   

كانت ..الضوء فٌه , سرت مع صبحٌة فً طرٌك طوٌل , كنت بٌن الحلم والٌمظة 

..تشد على ٌدي وعلى وجهها خوؾ وترلب   

!..اْخشى اْن اْموت دون اْن اْران _   

!...مازلت صؽٌرة على الموت _   

!..اْلم ٌمت جدنا فً رٌعان شبابه ؟_   

!..الى اٌْن نذهب ؟_   

!..سترى _   

وفجاْة ..نظرت ورابً فلم اْر شٌبا ..كلما اْوؼلنا فً التمدم ازداد الضباب كثافة 

: تولفت صبحٌة ولالت   

!..ها هو المكان _   

..كانت تشٌر الى لبر مفتوح   

..صحوت على اطبلق رصاص كثٌؾ فً الحارات المبلصمة لبلٌواء   

اْما رنده فمد دخلت والخوؾ ٌسٌطر على لسمات , كان علً ودمحم ٌرتجفان خوفا 

..وجهها   
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!..اشتبكوا خلؾ االٌواء _   

لمست ٌدي دمحم ثم ٌدي ..كان الرصاص ٌصطدم بالجدران الخارجٌة كحبات البرد 

:ثار ؼضبً وللت دون تفكٌر .. علً كانت كاْلواح الثلج   

!..ضعً ابرٌك الشاي على النار ..رنده _   

!..ومن له نفس _   

..لالت بعصبٌة   

:اْجبت بهدوء   

..دمحم..علً ..اْنت ..اْنا _   

كان ..لفزت خارجا ..سمعت صوتا فً الخارج اْعرفه تماما ..هداْ صوت الرصاص 

بدا الخجل على وجه اْبً عاٌد وهو ٌجلس ..احتضنته .. جاري اْبو عاٌد فً المخٌم 

..اْمامً   

لم اْكن اْرٌد ..هربنا من الٌرمون كاالرانب ..لم ٌعد هنان رجال ..اْستاذ صبحً _ 

لكن بٌتً ضربه صاروخ اْعمى دخل ؼرفة نومً كلص وسرق اْحبلمً ..الخروج 

..هواء ..نحن هواء ٌااْستاذ ..كاْننً اْعٌش فً الهواء ..  

:كان للبً ٌدمع واْنا اْرد علٌه   

..هذا ابتبلء حلَي  بنا ..لم اْرن ٌابسا الى هذا الحد _  

:لال وصوته ٌرتجؾ   

لم ٌاْت هذا االبتبلء من ..لكن هذا االبتبلء هو نحن ..هذا صحٌح ٌااْستاذ صبحً _ 

..من ومن ..من كرهنا ..بل جاء من ذواتنا ..الهواء   

:ثم تابع ..اْخذ نفسا وكؤنه ٌؽرق بدموع داخلٌة   

..لكن اْرواحنا مازالت هنان ..خرجنا من المخٌم لنعٌش نكبة اْخرى  _   

..هذا صحٌح _   

..تابع اْبو عاٌد كبلمه ؛وكاْنه ٌرٌد افراغ مافً نفسه من اْثمال   
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سكن عند اْوالد ..سكن مدٌنة صور لٌشم هواء فلسطٌن ..ابنً عاٌد لجاْ الى لبنان _

اعتدت على الشام بعد ..لن اْترن الشام ..حاول اْن ٌاْخذنً لكننً رفضت ..عمه 

..فلسطٌن   

: تنهد ثم اْكمل , صمت للٌبل   

وحٌن ٌبس اْخذ ..عاٌد بمً عشرة اٌْام تحت المصؾ وهو ٌمنعنً بالذهاب معه _ 

ًَي وهو ٌبكً ..ٌبكً كطفل صؽٌر  ..اْخذ ٌمبل ٌديَي ورجل  

:نزلت دمعتان على خدٌه وهو ٌتابع   

ماحدث كاْنه زلزال  ٌوم المٌامة ..لكنه بكى اآلن ..لم ٌبن ابنً عاٌد وهو صؽٌر _ 

..زلزل نفوسنا واْخرج مافٌها من انسانٌة ورحمة ....  

..سمطت دمعتان اْخرٌان   

لمد ؼٌرتنا هذه الحرب ..اْبو عاٌد ٌبكً ..اْنا اْبكً االَين ..اْراٌْت ٌااْستاذ صبحً _

..اللعٌنة   

..نهض اْبو عاٌد متهدل الكتفٌن وكؤنه ٌحمل ثمل العالم كله   

!..الى اٌْن؟_   

..اْلٌم فً المستودع ..اْنا هنا ..سترانً كثٌرا ٌااْستاذ صبحً _   

بنى اْكثر ..كان بنّاء ..استعدت اٌْام المخٌم مع اْبً عاٌد ..رمٌت نفسً على الكرسً 

حٌن كان ٌعود الى بٌته مساء كانت رابحة االسمنت والتراب تفوح ..بٌوت المخٌم 

ٌداعب ..ٌمؾ وٌتحدث باْدب ..لم ٌظهر علٌه التعب ٌوما ..فً الحارة معلنة لدومه 

كنت حٌن ٌداهمنً التعب ..صؽار الحارة وٌعطٌهم بعض الفاكهة التً ٌحملها 

..اْتذكره   

كنت اْنظر الى ٌدٌه الكبٌرتٌن الخشنتٌن وكاْننً اْنظر الى جدار لوي من االسمنت 

..كان ٌساهم بفعل الخٌر إن دعً الٌه اْو لم ٌدع ..  

خفت علٌه حٌنها من ..عجت الحارة بزابرٌه ..سمعت مرة اْن اْبا عاٌد كان مرٌضا 

..الموت ولكن حٌن دخلت علٌه وجدته ٌجلس فً فراشه مبتسما ومتفاببل   

كٌؾ بنى اْبو عاٌد هذا الحب فً للوب الناس وهو ااْلمً الذي الٌمراْ وال ٌكتب 

...كان ٌبنً البٌوت والملوب معا ..  
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..كان سعٌدا بما ٌفعل..لفمراء وال ٌاْخذ منهم لرشا واحدا اكان ٌبنً بٌوت   

اْخذ الناس ..دخلت سٌارة المعونات الى باحة االٌواء فاْخرجتنً من اْفكاري 

واْخذ الرجل الذي اعتلى صندوق السٌارة ٌصرخ , ٌتدافعون اْلخـذحصصهم الؽذابٌة 

..علٌهم   

:تولفت رنده الى جانبً ولالت   

!..ااْل ترٌد حصتن ؟_   

:لحمت بً ولالت بعصبٌة ..دخلت الؽرفة وجلست صامتا , لم اْجب   

والبلجبون ٌحتاجون ..نحن االّن الجبون ..اصح اٌْها المدٌر المدٌم ..هذا حمنا _ 

..لمعونة   

ًّ وصرخت  ًّ فً اْذن :وضعت اْصبع  

!..كفى _   

:لمست شعرها وللت , التربت منها , ثم اْجهشت بالبكاء , صمتت رنده   

..نحن الجبون ..معن حك _   

حٌن راَينً الرجل الذي ٌوزع الحصص ,نزلت الدرج وكاْننً اْنزل الى لبري 

:الؽذابٌة ابتسم فً وجهً لاببلَي   

!..اْنا كنت اْحد طبلبن ..اْهبل بن ..اْستاذ صبحً _   

..بادلته االبتسامة وحملت كرتونة المواد الؽذابٌة دون اْن اْنبس ببنت شفه   

ثم , كان صمتها اْشبه بالندم , كدت اْبكً واْنا اْضع كرتونة المواد الؽذابٌة اْمام رنده 

:تجراْت ولالت   

!..هذا حمنا من هذه الحرب اللعٌنة _   

لم ..فجاْة خطر ببالً ابنً عدنان الذي ٌنتظر االلامة فً اْوكرانٌا بعد اْن درس فٌها 

اشتمت إلى كبلمه السرٌع وحركاته , اشتمت إلى حدٌثه , اْره منذ سنتٌن اْو اْكثر 

..وابتساماته   
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كان ٌبكً , كانت السٌارة تتجه للمطار , تذكرت المرة ااْلخٌرة التً زارنا فٌها 

وكاْننً , لم اْتمالن نفسً فبكٌت معه ..واْحٌانا اْخرى تفضحه شهماته , بصمت 

..اْدركت اْننً لن اْراه فترة طوٌلة   

..عادت رنده ووضعت فنجان لهوة اْمامً وجلست صامتة   

:للت بهمس حزٌن   

!..اشتمت لعدنان _  

:نزلت دمعتان على خدٌها وهمست   

!..روحً عنده _   

..كان طعم المهوة مرا كمرارة فراق عدنان   

كان , حٌن اْمسكت ٌدٌه الصؽٌرتٌن الناعمتٌن ذات اْول صباح له فً المدرسة 

وحزن ألنه سٌواجه , فرح اْلنه كبر ودخل المدرسة , ٌعتمل فً داخلً فرح وحزن 

.. عالما صعبا   

, لوحت له بٌدي وهو ٌدخل مع ااْلطفال ,تركت ٌدٌه الصؽٌرتٌن اْمام باب المدرسة 

اْردت اْن اْعود واْحمله واْطٌر به , تباطبت واْنا اْنظر إلٌه ٌؽٌب عن ناظرّي ..بكٌت 

لكننً دست على اْحاسٌسً وابتعدت عن المدرسة واتجهت إلى , اْلبله واْطٌر به , 

..مولؾ الباص اْللتحك بمدرستً   

!..هل تذكرٌن ٌارنده ٌوم دخل عدنان المدرسة ؟_   

!..بكٌت حٌن اْوصلته للمدرسة  ..اْذكره تماما_   

!..اْخشى اْن اْموت وال اْراه ..وهاهو بعٌد عنً االّن _   

! ..التمل هذا ااْلعمار بٌد هللا _   

!..لكنها هنا بٌد الرصاص والمذابؾ _   

ارتجؾ , هدرت طابرتان فوق االٌواء واْلمتا حمولتهما فً مكان لرٌب , فجاْة 

..المكان والهواء والشجر وللوب ااْلطفال   

..اْلم اْلل لن اْعمارنا بٌد الرصاص والمذابؾ _   
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وخرق هدوءها اْصوات تنخر ااْلذن , اْضٌبت تلن اللٌلة المظلمة الهادبة بالمصؾ 

كانت , راٌْت اْختً صبحٌة تبتسم لً ,كنت لد وضعت راْسً على الوسادة ..

:ولالت رنده بمهر ,نهض كل من علً ودمحم ٌصرخان , ااْلمكنة ترتجؾ   

!..ااْل ٌنامون ..ااْل ٌتعبون _   

سمعت , اشتدت ااْلصوات , لم اْعلك بكلمة واحدة بسبب المرؾ والملل والؽضب 

حاولت الخروج , اْصوات سكان االٌواء ٌدعون للعلً المدٌر باْن تنتهً هذه المحنة   

شعرت اْننً , وضعت فولً الؽطاء اْلبعد اْصوات المصؾ , فولفت رنده فً وجهً 

فلم اْعد اْسمع , اْخذت اْتفوق على ضعفً االنسانً , خارج اطار الزمان والمكان 

..ولم اْعد اْخاؾ الموت الذي ٌمؾ اْمام بابً , شٌبا   

سٌارات ,  حٌن هداْت ااْلصوات بداْت اْصوات من نوع اَّخر ؛ سٌارات اسعاؾ 

..خلٌط من اْصوات ٌوم المٌامة , اْبواق سٌارات , شرطه   

متمولعا على , خافض الراْس , حٌن خرجت كان اْبو عاٌد ٌجلس تحت اْشعة الشمس 

, جلست إلى جانبه ..حٌن راّنً انفرجت اْسارٌره بابتسامة كالبكاء ..شاردا , نفسه 

ًَي , كنا صامتٌن  :واْخٌرا لال دون اْن ٌنظر إل  

..ولكنها تمتد وتمتد ..فً كل ٌوم اْلول ستنتهً هذه الحرب _  

!..لن تنتهً لبل اْن ننتهً نحن _   

:لال بعصبٌة   

!..اٌْن العمبلء ؟..والعمبلء  _   

! ..رابحة الدم والبارود اْذهبت عمولهم _   

لم ٌعد لدٌنا ..اْستاذ صبحً .. ولكننا نحن الشٌاطٌن ..ٌمولون إن الشٌطان لعب بنا _ 

..اْمل   

!..ااْلمل بعودة عمولنا _   

!..وهل ٌعود العمل حٌن نفمده _   

ولت ٌشعل فحماته ..اْتذكر اْبا محمود صاحب عربة المشاوي فً كتؾ حارتنا _ 

ماحدث له اْن لذٌفة , تعلو ضحكاته ونكاته فً سماء المخٌم ,  وٌعلو دخان منمله 
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وسمطت لطعة من جسده على , شمته نصفٌن وهو ٌوزع ضحكاته على الناس 

..الجمر   

!!..ٌاهللا _   

:اْضاؾ اْبو عاٌد   

..االّن نفمدهم دون اْن نودعهم ..دوما كنا نفمد اْحباءنا ونودعهم _   

:للت بذهول أكبر   

!..هذا صحٌح _   

طار للبً نحوها لبل اْن اْعتذر من , رفعت راْسً فاذا صبحٌه تمؾ ؼٌر بعٌدة عنً 

:اْبً عاٌد واْخؾ إلٌها   

!..حٌن تاْتٌن تعرضٌن نفسن للخطر _   

!..الخطر ااْلكبر ااْل اْران _   

لكن صبحٌة حٌن , بكت االثنتان , فً الؽرفة تمدمت صبحٌة من رنده وعانمتها 

..احتضنت علً ودمحم بكت اْكثر   

:للت لها   

!..اْنت مرٌضة ..ٌكفً _   

..بدت الدهشة على وجه رنده لكنها صمتت   

..وزعت صبحٌة ماجلبته من اْلعاب على علً ودمحم بالتساوي   

:للت واْنا اْجلس   

!..هذه الحرب اْنهت حٌاتنا لبل موتنا _   

:مسحت صبحٌة على شعري ااْلشٌب ولالت برلة   

!..لم اْعرفن إال لوٌا _   

!..الصخر فً هذه الحرب اْصبح ماء _   

لهذا ؼٌرت دفة , خفت اْن ٌحدث لها انتكاسة صحٌة بسبب حزنها , بدا علٌها التاْثر 

..الحدٌث   
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!..كٌؾ حال جورج ؟_   

!..كان ٌرٌد المجًء لكنه انشؽل _   

:ثم اْضافت   

..ستاْتون معً الى البٌت _   

!..سنعود إلى المخٌم لرٌبا _   

!..تشعرنً دوما اْننً ؼرٌبة عنن _   

:ثم نهضت ولالت  بموة , واْخٌرا انفجرت صبحٌة بالبكاء , صمتنا   

!..ذه المطٌعة اْنا لم اْعد اْحتمل ه..اْنت الترٌد اْن تعود اْخً _   

اتصلت بها , تسمرت فً مكانً , لم اْلحك بها , وحملت حمٌبتها وخرجت مسرعة 

..لكن هاتفها كان مؽلما  

:صرخت رنده  

!..الحك بها _   

لم اْر سٌارتها فً المكان الذي اعتادت , نزلت الدرج بثوان , خرجت مسرعا 

..الولوؾ فٌه   

للت فً نفسً البد اْن , كانت رنده تمؾ فً اْعلى الدرج , ولفت تحت الشمس تابها 

اعترضنً , اْحسست باؼماءة واْنا تحت الشمس , اْذهب عند صبحٌة الٌوم اْو ؼدا 

, وضعت فً صحنه لطعة نمدٌة لكنه رماها , طفل صؽٌر ٌحمل صحنا فارؼا 

..صعدنا معا حٌث ولفت رنده, اْمسكته من ٌده   

!..امبْلي صحنه طعاما _   

..حٌن امتبْل صحنه الفارغ بالطعام علت ابتسامة وجهه الشاحب   

:للت لرنده   

!..هذا الطفل اْزاح الهم عن صدري _   

..واْختن صبحٌة _   

!..ساْذهب إلٌها الٌوم _   
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!..سنذهب معا_   

..فاجاْتنً بمولها   

..ستفرح بنا وكؤننا نزلنا علٌها من السماء _   

!..صبحٌة طٌبة _   

!..واْنت اٌْضا _   

:رّن هاتفً الجوال فاذا صوت عدنان ٌمول بلهفة   

..اْنا للك علٌكم ..كٌؾ اْنتم ..اْبً _   

..التملك ...نحن بخٌر _   

:أخذت رنده الهاتؾ ولالت وهً تبكً   

..نحن بخٌر ..عدنان حبٌبً _   

:اْعطٌت الهاتؾ لدمحم , وؼلبتها دموعها فلم تعد تستطٌع الكبلم   

!..هل نسٌت ماللته لن؟.. اْنا دمحم اْخون _   

..المهم التخرج إلى الشارع كثٌرا..لم اْنس ٌاحبٌبً _   

:سمعت عدنان ٌمول له ..اْخذ الهاتؾ علً   

..اْنا مشتاق لن ..علوش حبٌبً _   

..واْنا اْكثر _   

..اْعطنً بابا _   

واختنك ..اْخبرنً عدنان اْنه اْرسل لً حوالة بالوسترن ٌونٌون بمبلػ مابتً دوالر 

:صوتً واْنا اْلول له   

..هللا ٌرضى علٌن _   

..ولم ٌنمذنً إال انمطاع الخط   

++++++++++++++                                
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 _                                        3_  

 

اْما جورج فمد رحب بنا , كادت صبحٌة تطٌر من الفرح حٌن زرناها عصرا 

ووضعت كل من علً ودمحم على ركبٌتها ولبلتهما عشرات المبل , عشرات المرات 

..خرج جورج خلسة وعاد ٌنوء باْكٌاس مملوءة ..  

:للت له   

!..لم ناْت لتجربة كرمن _   

:لال باضطراب وفرح   

!..زٌارتكم عٌد لنا _   

:لالت صبحٌة , اهتز البٌت , انفجر صاروخ ؼٌر بعٌد   

!..هللا ٌفرجها _   

, مّدت صبحٌة مابدة عامرة واْخذت تطعم كبل من علً ودمحم وهً فً ؼاٌة السعادة 

..كانت رنده تنظر إلى مشاعر صبحٌة الفٌاضة وفً عٌنٌها دمعتان   

للت لرنده ونحن , حٌن عدنا إلى الماْوى كانت الحارات هادبة كاٌْام السلم المفمود 

:نسٌر فً احدى حارات باب توما المدٌمة   

!..اشتمت للسٌر فً هذه الحارات الهادبة _   

!..وحدن _   

!..اْنا واْنت فمط _   

!..اْلم تمش مع احداهن ؟_   

:اْطل الؽضب من خبلل كلماتً   

!..دعٌنا نسٌر فً هذا الهدوء المسروق ..رنده_   
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!..ؼضبن ٌضع ٌدي على الحمٌمة _   

:عبل صوتً   

!.اٌْة حمٌمة ؟_   

ولبل اْن ترد انفجرت لذٌفة على بعد منا فمتلت هدوء الحارات المدٌمة ولٌلها الجمٌل 

.. 

..اْمسكت بولدّي ولطٌت إلى جانب جدار طٌنً ولرفصت رنده خلفً   

واْخذ المسلحون ٌمرون اْمامنا كاْشباح جاإوا , اْخذ الرصاص ٌلعلع فً كل مكان 

سمعنا خبللها اْصواتا , بمٌنا البدٌن فً مكاننا فسحة من الولت , من كوكب اَيخر 

..وسٌارات تجوب المكان وكاْننا فً عالم لٌس لنا , وخطوات همجٌة , مبهمة   

مررنا فوق دماء ٌخرج منها البخار , حٌن هداْت ااْلصوات تابعنا سٌرنا بحذر شدٌد 

وخلؾ الجدران العتٌمة بكاء مخنوق , وعلى الجدران دماء ماتزال تنمط وتصرخ , 

.. 

:نظرت إلى النجوم البلمبالٌة بعٌنٌن دامعتٌن وهمست   

!..ارحمنا ٌارب _   

حاولت البحث عن سٌارة اْجرة لكن , كانت رنده ترتجؾ رؼم سخونة الجو 

..السٌارات اختفت بعد االنفجار   

!.لو نمنا عند صبحٌة _   

!..هذه زٌارتنا ااْلولى _   

!..لكنها حزنت حٌن خرجنا _   

دخل فً للوبنا خوؾ , كانت فارؼة تلعب فٌها ااْلشباح , وصلنا إلى ساحة باب توما 

:لكننً استعدت شٌبا من لوتً حٌن للت , من اللٌل والمجهول   

!..الحموا بً _   

سمعت من داخل اْحد , دخلنا حارة جانبٌة اْعطتنا شٌبا من الطماْنٌنة رؼم الظبلم 

كنت فً ..هانحن نسافر عبر الخطر ..ٌامسافر وحدن ..البٌوت اْؼنٌة عبد الوهاب 

..كل خطوة اْتولع مفاْجاْة ؼٌر سارة   
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وكنت بٌن ..كان علً ودمحم ٌلهثان وصوت كعب حذاء رنده ٌدل على خطوات خابفة 

:الفٌنة وااْلخرى اْعطٌهم جرعات من ااْلمل   

..لحشة حجر ..هالد وصلنا _   

:وكم تمنٌت اْن اْلؾ فً وسط الظبلم وأصرخ   

!..تولفوا ..اٌْها المتماتلون _   

تحمموا من هوٌتً , حٌن وصنا االٌواء وجدنا مسلحون من ااْلمن ٌمبْلون المكان 

:ساْلت اْحدهم , فسمحوا لنا بالدخول   

!..ماذا هنان ؟_   

:اْجاب بلهجة صارمة   

جّن وخلع مبلبسه وصعد إلى السطح لٌرمً ..اْحدهم لتلت زوجته وابنته بتفجٌر _ 

..بنفسه   

ٌضحن تارة وٌبكً اْخرى , كان الرجل ٌلوح بمطعة من مبلبسه , نظرت إلى فوق 

.. 

:لوحت له بٌدي وللت , صعدت الدرج واْنا اْنظر إلى الرجل   

!..اْنا اْبحث عنن ..اْنت عساؾ _   

:صرخ رجل من ااْلمن ..ضحن ثم بكى   

!..ارجع سٌرمً بنفسه إن التربت _   

!..التخؾ ..ساْساعده  _   

:للت له , بدت عٌناه وهو ٌنظر إلً كذبب مجروح   

! ..زوجتن وابنتن عندي _   

:ضحن ولّوح بمطعة مبلبسه لاببل  

!..اْنت اْخً مازن _  

!..ستراهما عندي ..اْنا هو _   

 _ ًّ !..وإذا كذبت عل  
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! ..مازن الٌكذب ٌاعساؾ_   

!...ولكن لماذا زوجتً وابنتً عندن ..ساْنزل _   

..عند أخٌن مازن..كانا  فً زٌارة عندي ..اْنسٌت _   

نظر إلٌها وهً تسمط , رمى بمطعة مبلبسه نحو ااْلسفل ,  جلس على طرؾ السطح 

ثم نهض , خفت اْن تاْتٌه نوبة جنون وٌرمً بنفسه , لحظات عصٌبة , على ااْلرض 

..وماهً إال لحظات وكان اْمامً ٌضحن , واختفى خلؾ السطح والعٌون ترالبه   

!..هٌا بنا _  

ولاداه إلى سٌارة , وهنان اْمسن به مسلحان من ااْلمن , لدته من ٌده نحو ااْلسفل 

ًّ ولال , متولفة  :نظر إل  

!..الحك بنا .مازن _   

..جاء الضابط وشكرنً ..ابتسمت واْنا اْبكً من الداخل   

, وعند الفجر سمعت اْصوات عوٌل نساء فً باحة المدرسة , لم اْنم تلن اللٌلة 

, خرجت فراٌْت اْربع نسوة وحولهن بعض ااْلطفال ٌلطمن خدودهن وٌبكٌن بحرلة 

:مّر اْبو عاٌد وكفانً عناء السإال , اْطلت رإوس النابمٌن لتستطلع الخبر   

!..خطؾ اْزواجهن وهن فً الطرٌك إلى دمشك _   

:لال اْبو عاٌد , الفجر الٌحمل اْخبارا سارة , لم اْعلك , كنت ذاهبل   

!..ساْكمل نومً _   

:جاءت رنده وساْلتنً , اْضاءت الشمس الباحة واْنا اْلؾ لرب الباب   

!..لم لم تنم ؟..صبحً _   

:صحوت على صوت علً ٌمول , نمت حتى العصر   

!..دمحم ذهب لٌشتري منذ ساعتٌن ولم ٌعد ..بابا _   

وجدت رنده تبحث ..ولم اْجد نفسً إال فً الشارع اْركض كالمجنون فً كل اتجاه 

..عن دمحم وهً تبكً   

!!..لم لم تمولً لً ؟_   
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!..لم تسمعنً واْنت نابم _   

وفً زاوٌة شارع بعٌد عن االٌواء كان دمحم ٌجلس , بحثنا فً الحارات المجاورة 

حٌن راَينً ركض نحوي وتمسن بً كالؽرٌك , على مصطبة اسمنتٌة وهو ٌبكً 

اْما علً فاحتضنه ولبله وكاْنه ٌراه اْلول مرة ..رنده ضحكت وهً تبكً ..

ًّ , ابتسمت فً البداٌة .. :لكن موجة ؼضب اجتاحتنً واْنا اْصرخ فً وجه طفل  

!..إذا خرجتما دون اذنً ساْضربكما _   

:لكنهما لاال, اندهشا من تبدل حالً   

!..حاضر بابا_   

ًّ وللت بحزن  :نفرت دمعتان من عٌن  

تاْكل الجمٌع ..التفرق بٌن مذنب وؼٌر مذنب ..الحرب عمٌاء ..انا اْخاؾ علٌكما _ 

..تخطؾ الجمٌع ..  

:جاء اْبو عاٌد ولال لً ..خرجت اْلتنفس هواء نمٌا , خجلت من نفسً   

!..سمعت اْن المسلحٌن سٌخرجون من المخٌم وسنعود إلٌه _   

!..كان همنا اْن نعود إلى فلسطٌن وصار همنا اْن نعود إلى المخٌم _   

:ثم اضَيفت   

!..هذه مإامرة كبرى ٌااْبا عاٌد ..لن نعود إلى المخٌم ..هذا هراء _   

!..اْنت تزٌد تشاإمً_   

..لن نعود إلى المخٌم وال إلى فلسطٌن ..اْنا اْلول لناعتً _   

!..فلسطٌن تبتعد عنا _   

اْلم تر شارع لوبٌة وشارع الٌرمون المبلبس الرالٌة ..بل نحن الذٌن ابتعدنا عنها _ 

اْهذا مخٌم ٌرٌد ..وااْلطعمة الفاخرة والعطور والنساء المتبرجات والشباب المخنثون 

..عودة فلسطٌن   

!..التنس اْن هنان فبة اْخرى مازالت تحلم بفلسطٌن _   

!..هذه الفبة انمرضت حٌن خروجنا من المخٌم _  
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!..والحل _   

:استؽرب اْبو عاٌد ضحكً فملت , ضحكت   

..لٌس عندنا حلول ..اْنا اْضحن على الحل ..اْبا عاٌد _   

!..نرٌد عموال مفتوحة _   

..وللوبا مفتوحة اٌْضا _   

..اْحسست اْن دمعة لاربت للبه لبل اْن تمارب جفنه , صمت اْبو عاٌد   

شعرت اْن هموم اال ْرض تثمل كاهله مع , طاْطاْ راسه ولوح لً بٌده ومشى بعٌدا 

ولم ٌخرجنً من شعوري إال صوت طابرة حربٌة حامت فوق ..كل خطوة ٌخطوها 

..كان اْزٌزها حفلة صاخبة معجونة بالخوؾ ..االٌواء فارتجفت الملوب   

:للت لهما , ولؾ علً ودمحم إلى جانبً  

...اْلم تجوعا ؟_   

!..حٌن تذهب الطابرة سناْكل _   

ًّ تارة وإلى , وبمً اّخرون , تفرق بعض الخابفٌن إلى ؼرفهم  كان اْبو عاٌد ٌنظر إل

..الطابرة تارة اْخرى   

..ؼادرت الطابرة الفضاء فتولؾ الخوؾ   

:عاد كل من علً ودمحم ولاال   

!..االَين سناْكل _   

فً زمن الخوؾ تتولؾ الحٌاة لتطل ..فً زمن الخوؾ ٌصبح الطعام لحما مٌتا 

فً زمن الخوؾ تتولؾ ااْلحبلم والفرح وااْلمنٌات ..اْظافر سمٌكة تنهش الهدوء 

..تتولؾ ااْلشٌاء وتمضً إلى البلمعمول ..  

عشنا زمن الهدوء ..فً زمن الخوؾ ٌتولؾ الماضً والحاضر وٌموت المستمبل 

..وحان االَين زمن الخوؾ   

..المخٌم كان دعة ولطعة مخمل   

..المخٌم كان عطرا ولطعة جٌنز   
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..المخٌم كان اْلبسة رالٌة ومنازل فخمة ..المخٌم كان حبا حراما   

كانوا ٌتحدثون عن حك العودة وهم ٌجلسون فً المماهً الفخمة وٌدخنون النارجٌلة 

.. 

وهانحن ..كان الفرار موتا ..اْلم ٌمل ؼسان كنفانً ..سمطنا فً فلسطٌن حٌن هربنا 

..نهرب مرة اْخرى لنموت   

..هل كتب علٌنا الموت دون اْن نموت   

وحٌن ٌكون الموت بٌد االَيخرٌن تماتل ..حٌن ٌكون الموت بٌدن تصمت وتفر وتنكفا

..لد تنتصر ولد تنهزم ,   

..لكن موتنا كان باٌْدٌنا   

 فً هجرة 2012لهذا خرج الجمٌع من المخٌم ذات صباح بارد من كانون ااْلول 

..فً هروب اَيخر ..ثانٌة   

صرخنا , حٌن شاهدنا مسلسل التؽرٌبة عن الهروب ااْلول كان الؽضب ٌجتاحنا 

فماذا سٌمول الجٌل المادم عنا حٌن هربنا من ..لماذا لم ٌبموا ..لماذا خرجوا..ساعتها 

..المخٌم   

..لم نعد كلنا بشرا حٌن خرجنا   

نتذكرها كبرٌستٌج من ..االَين اْستطٌع المول إننا نتذكر فلسطٌن ككلمات ولٌس كوطن 

نتذكرها على الورق ..نتذكرها فً لصة اْو رواٌة ..اْجل بعض الحفبلت والتصفٌك 

كان علٌنا اْن نتحد فً وجه هذه الهجمة كما ..ننشد لها فً المدارس ونصفك لها ..

..اتحدنا فً تصفٌمنا   

 ًّ :واْخٌرا انتبهت فملت , كان علً ودمحم ٌنظران إل  

.ماذا ترٌان اْن تاْكبل ؟_   

!..شاورما _   

شعرت اْن صورة لهما فً هذا الوضع ٌمكن اْن تكون , خرجت رنده وولفت بٌنهما 

..صورة تارٌخٌة عن بإس عابلتنا   

!..ساْحضر لكما شاورما ولكن التخرجا _   
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عند باب االٌواء وجدت عابلتٌن تحمبلن مابمً لهما من اْؼراض ٌتمدمهما شٌخ مسن 

:الترب منً وساْلنً   

!..ااْل نجد مكانا هنا ؟_   

!..إذا لم تجد ساْلاسمن ؼرفتً _   

:الحظت دموعا خجولة تبلل لحٌة الشٌخ المسن   

..وهإالء زوجتاهما واْوالدهما ..لكن ولدّي لتبل ..لم اْكن اْرٌد الخروج من بٌتً _   

ًّ لاببل :كان منصور مسإول االٌواء فً نهاٌة الباحة اْشرت إلٌه فخؾ إل  

!..نعم اْستاذ صبحً _   

..دبّر لهذا الشٌخ مع عابلته مكانا وإال ساْلاسمه ؼرفتً _   

..تفضلوا ..ساْحاول رؼم للة ااْلمكنة _   

ًّ الشٌخ نظرة شكر والترب منً , لحمت المراْتان وااْلوالد بمنصور  نظر إل

..كان ٌرٌد اْن ٌمول ٌمول شٌبا لكن الكلمات اختنمت بسبب حزنه ..واحتضننً   

ًّ ثم ابتسمت ثم , بعد الطعام ونحن نشرب الشاي جلست رنده إلى جانبً  نظرت إل

وجدت نفسً اْضحن معها ؛ كان ضحكا هستٌرٌا , تحولت ابتسامتها إلى ضحن 

..المعنى له   

وذهبنا إلى , اْؼلمت الباب بهدوء , ثم تولفنا فجاْة ..نزلت دموعنا ونحن نضحن 

..الفراش نسرق لحظة حب فً عصر الكراهٌة   

+++++++++++++++++++                           
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 _4_  

بٌنما اْضاءت المذابؾ اْمكنة مختلفة من , فً تلن اللٌلة انمطعت الكهرباء عن دمشك 

..المدٌنة   

..لم ٌؽمض لنا جفن   

, نهض كل من علً ودمحم بعد اْن ناما بداٌة اللٌل على عزؾ السٌمفونٌة الحربٌة 

وكانت رنده تتمتم اٌّات لراَينٌة وهً ترتجؾ من , كان الخوؾ ٌلمع فً عٌونهما 

..الخوؾ   

..عندما ٌصل الخوؾ حّده الاْحد ٌسمع منن وال تسمع من اْحد   

تمنٌت ..حاولت اْن اْحطم ااْلشٌاء حولً ..حاولت اْن اْصرخ ..حاولت اْن اْؼضب 

..الموت كً الاْرى الخوؾ فً عٌون اْطفالً   

كان ..اٌْمظتنً رنده اْلن اْبا عاٌد فً انتظاري ..نمت دون اْن اْدري كٌؾ نمت 

:لال , مهموما وٌابسا   

!..لم ٌؽمض لً جفن _   

!..الاْدري كٌؾ نمت _   

..هنالن لصة بطولة حدثت فً المخٌم اْول اْمس _   

..تنبهت اْلسمع   

عند , امراْة خرجت من المخٌم المحاصر لتاْتً بربطة خبز اْلطفالها الجابعٌن _ 

هاتفتها ابنتها الكبرى اْن ابنتها , نامت على ااْلرض , عودتها اْؼلك الحاجز 

وضعت المراْة ربطة الخبز تحت ابطها ..الصؽٌرة مرٌضة وحرارتها مرتفعة 

لم تبال بالرصاص ..من جهة الخطر ..ولررت دخول المخٌم من جهة البساتٌن 

..وحٌن وصلت بٌتها شعرت باْنها انتصرت على هذه الحرب ..حولها   

:للت   

..هذه المراْة اْلوى منّا جمٌعا _   

من باب االٌواء دخل طفبلن مع مسإول االٌواء منصور معفرٌن بالتراب مكللٌن 

ًّ ٌمول ..بالتعب  :ذهب اْبو عاٌد لٌساْل  منصور عنهما ثم عاد إل  
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..لم ٌبك لهما اْحد ..مات ااْلب وااْلم تحت ردم البٌت وكانا ٌلعبان فً الخارج _   

خبلل ..ؼصت فً اْعماق هذٌن الطفلٌن ..كان فً نٌتً ضرب راْسً بالجدار 

من ..تلن اللحظات هً اْكبر من الزمن ..لحظات وجدا نفسٌهما دون اْب اْو اْم 

..عصر اَيدم إلى نهاٌة الكون   

خلٌط من المشاعر عصفت بهما ..شعرا بالصدمة والحزن والتوهان والفراغ والعدم 

..فً لحظة التنسى   

البٌت ..الحضن الدافىء كان وهما ..وماكان لببل كان وهما ..ثم اْفالا على الحمٌمة 

..حنان ااْلبوٌن كان وهما ..اآلمن كان وهما   

..اختفى اْبو عاٌد فجاْة   

ًّ وهما ٌضحكان ..وجدت نفسً متعبا كالطفلٌن , عدت إلى ؼرفتً  اْلبل الطفبلن عل

ٌؽنٌان اْؼانً سلٌمان العٌسى المدرسٌة لبْلطفال , ٌدوران حولً وٌضحكان , 

كنا نجلس إلى جانب نهر مٌاهه صافٌة لكنها ..وصفمت معهما ..ؼنٌت معهما ..

اْكلت كثٌرا وضحكت كثٌرا , لّدم لً الطفبلن اْشكاال من الفواكه لم اْعرفها ..هادرة 

..وصفمت كثٌرا   

نزال فً مٌاه النهر الهادرة ..شاب وصبٌة لم اْر مثلهما , كبر الطفبلن فً لحظات 

نزلت إلى لاعه ,وفجؤة اختفى الماء من النهر , كانا ٌبتسمان وهما ٌؽرلان , الدافمة 

..وؼرلت فً الوحل   

..نهضت من ؼفوتً واْنا اْرتجؾ من هذا الحلم   

فما حدث للطفلٌن ٌمكن اْن ٌحدث ..كان خوفً العام ٌتماهى مع خوفً الخاص 

..لولدّي علً ودمحم   

نزلت دموعً على خدي وانا اْتذكر ابنً سامر الذي ؼادر إلى اْلمانٌا لبل الحرب 

ترن دراسته واْصدلاءه وكتبه الجامعٌة وسٌدٌاته ..بملٌل بعد لصة حب فاشلة 

وفوق ذلن ترن ؼصة فً نفسً ..ودواوٌن محمود دروٌش وموسٌما زٌاد الرحبانً 

..ونفس اْمه   

اختلطت ااْلمور بٌن خوفً الخاص على سامر وخوفً العام من هذه الحرب اللعٌنة 

مازلت اْذكر حٌن صافحت ٌده الباردة لٌلة ؼادر إلى تركٌا ومن هنان إلى الٌونان , 

حٌث اشترى هوٌة بلؽارٌة مزورة بعد اْن اْرسلت له حاجته من النمود وطار إلى 

..فرنسا ومن هنان ركب لطار الخوؾ إلى اْلمانٌا   
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ًّ من هذه الحرب  ..إنه هنان فً ااْلمان ورؼم ذلن اْخاؾ علٌه مثلما ٌخاؾ هو عل  

اْخرجت صورته وبداْت اْنظر إلى تفاصٌل وجهه ؛ جبهة عرٌضة وعٌنان حزٌنتان 

سمعت شهمات خلفً كانت رنده تبكً بصمت , كنت اْبكً واْنا اْنظر إلى الصورة , 

:لالت ..  

!..اشتمنا له _   

..كثٌرا _   

امتبْلنا حزنا على اْحبتنا , كنا نهمس لبعضنا وكاْننا ندفع الحزن والخوؾ عنّا 

كانت الكلمات ملٌبة بآهات الماضً ولسوة المستمبل , الؽاببٌن وامتبْلنا خوفا علٌهم 

..اآلتً   

لراْتها وكاّْن مطرلة ,جاءتنً رسالة على هاتفً المحمول واْنا بٌن الٌمظة والحلم 

عمً ..تمول فٌها , كانت من ابنة اْخً حنٌن التً تسكن درعا ..نزلت فوق راْسً 

هربت مع مجموعة من الناس إلى ااْلردن بعد اْن راٌْنا ..صبحً كٌؾ حالكم جمٌعا 

..طمنًّ عنكم ..اْنا اآلن فً مخٌم الزعتري , الجحٌم   

:اْخبرت رنده ثم للت   

!..ماذا ساْفعل ؟_   

..لمد تشردنا ..اْنت فً االٌواء وهً فً مخٌم الزعتري ..ماذا بٌدن اْن تفعل _   

..كنت مضطربا اْلننً عجزت عن فعل اْي شًء حتى البنة اْخً عطا   

, دخل فً عملٌات عّدة من جنوب لبنان إلى فلسطٌن المحتلة , كان عطا فدابٌا لدٌما 

:كان ٌمول لً   

!..إذا مّت فً فلسطٌن ساْموت مرتاحا _   

كانت حنٌن هً االبنة الوحٌدة , حمك اْمنٌته فً الموت وفً الحٌاة , واستشهد هنان 

..وبعد استشهاده تزوجت اْمها من عامل زراعً , له   

وكان اْبوها الذي ٌسمونه بالمناضل , كنت اْحمل حنٌن على كتفً حٌن تاْتً لزٌارتنا 

:ٌمول لً   

!..لماذا حنٌن ..لم اْرن تحمل اْوالدن _   

..ابنة المناضل ..اْلنها ابنتن _   
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:ٌضحن لجوابً وٌمول   

!..دابما تفحمنً باْجوبتن _   

:لكن حنٌن رؼم صؽر سنها كانت تعترض لابلة   

!..واْنا ..عمً _   

:اْلبلها لاببل   

!..اْنا اْضحن على اْبٌن _   

:وذات ٌوم همس بصوت حزٌن   

!..حنٌن اْمانة فً رلبتن ..ساْذهب ؼدا _   

!..فً كل مرة تمول ذلن وتعود _   

!..روحً لفلسطٌن ..روحً لٌست لً _   

!..اذن ستبمى فلسطٌن _   

..فً اْماكننا الحمٌمٌة ..بٌنما مشاعره هنان , كان ٌشرب المهوة   

..راٌْت حنٌن تبتسم من خبلل الكلمات , لراْت الرسالة مرات كثٌرة   

:خاطبتها   

!..اْنا اْحن إلٌن فهل اْنت كذلن_   

!..الاْحب فً هذه الدنٌا إال اْنت _   

!..لم لم تاْت إلى دمشك ؟_   

!..كان الطرٌك مزروعا بااْللؽام _   

!..لكنن ستاْتٌن اْخٌرا _   

!..كاْن المخٌم صار فلسطٌن . .آه ٌاحنٌن _   

..كانت تبكً فً مخٌم الزعتري , لم تجب   

:ثم جاء صوت اْبً عاٌد , فً الخارج سمعت هرجا ومرجا   
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!..جاءت لجنة من المنظمات الفلسطٌنٌة لبحث مشكلة المخٌم ..اْستاذ صبحً _   

تحدثوا عن مشكلة المخٌم , كان هنالن اْربعة جلسوا خلؾ طاولة فً ؼرفة المطبخ 

واْن هنان شعور بالحرج من اخراج المسلحٌن بسبب وضع المخٌم فً المنظمات 

..الدولٌة فً ااْلمم المتحدة   

:رفعت ٌدي وللت   

..نستطٌع اخراجهم باْلل الخسابر _   

!..كٌؾ ؟_   

..ساْلنً اْحدهم   

..اْو..اْو نعطٌهم ااْلمان لٌعودوا عن ؼٌهم ..نستطٌع اْن نموم بعملٌات فدابٌة _   

:لاطعنً رجل آَيخر من اللجنة   

!..ومااْدران اْننا لم نجرب ماللت _   

:ؼلى الؽضب فً عرولً وللت   

!..وهذا مااْوصلنا إلى مانحن فٌه ..اْنتم دابما تجربون وتفشلون _   

تركتهم وخرجت اْلتنفس هواء نمٌا بدل الهواء الفاسد , اْخذ رجال اللجنة ٌصرخون 

..فً الداخل   

: ركضت نحوها وللت , كانت صبحٌة تمؾ اْمام باب ؼرفتً   

!..ٌوم جمٌل حٌن اْران _   

..طولتنً بٌدٌها الرلٌمتٌن   

:ساْلت رنده   

!..ماذا حدث فً االجتماع ؟_   

!..اللجان مثل طبل فارغ _   

لٌس فٌها كبلم فارغ , لٌس فٌها لجان ,كانت رابحة المهوة تاْخذنً إلى عوالم اْخرى 

كان لها وجه واحد هو وجه الحمٌمة , لٌس فٌها احتماالت متعددة لوجوه متعددة , 

..التً تؽذي الروح   
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:لالت صبحٌة ومازال طعم المهوة ٌاْخذنً إلى عوالم اْخرى   

!..فً بٌتً ساْران كل ٌوم _  

!..سٌعود المخٌم _   

!..الاْظن _   

:ثم اْردفت , لالتها ببساطة   

اْخذنً معه وذهب إلى شٌخ ..لم اْطلب منه ذلن ..اْسلم جورج بعد اْن تزوجنً _ 

..الحارة ونطك بالشهادتٌن   

!..هذا ٌعنً اْنه ٌحبن _   

كنت اْحاول ..من اْجل اْن نعود اْسرة واحدة ..بل من اْجلكم ..لٌس من اْجلً فمط _ 

..اْن اْلول لكم لكنكم لم تسمعوا   

!..كم تعذبت _   

!..اْرٌد اْن نعٌش تحت سمؾ واحد حتى اْنسى سنٌن الفراق _   

..ساْزورن اْلٌام _   

!.هٌا اآلن _   

..ؼدا _   

!..وعد _   

!..وعد _   

ًّ ولالت ..حٌن ذهبت كانت تمفز فرحا  :ثم التفتت إل  

!..ساْنتظرن عند النافذة _   

لكن االحساس , ظننت اْننً عملت على نؽم التوفٌك النفسً بٌن مااْنا فٌه وما كان 

..بالعدم طّور تلن الحساسٌة النفسٌة إلى ماٌشبه الموت   

فالخوؾ العدمً وانتظار , كنت اْشعر اْن ماحدث وما سٌحدث لن ٌإدي إلى الجنون 

..ٌإدي إلى الهذٌان ..الموت ٌإدي إلى عدم التماثل النفسً   
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وهذا ماٌدفع إلى ..إننا اْسرى لهذه اللحظة التً تمؾ مابٌن الموت ومابٌن انتظاره 

..بل ٌدفع إلى جنون لد ٌستمر لحظة ولد ٌستمر طوٌبل ,عدم التوازن   

..إنه انعدام  اللحظة   

لد ٌكون موتا ولد ٌكون حٌاة , احساس لٌس له وجوه , ٌاْتٌنا احساس بهذا االنعدام 

..ولد ٌكون مابٌن الموت والحٌاة ..  

..وما ٌفصلنا عن الموت هً الحٌاة ,اْلٌس ماٌفصلنا عن الحٌاة هو  الموت   

سهرت مع صبحٌة فً بٌتها الواسع الجمٌل الملًء باشجار الكباد والنارنج تتوسطه 

تذكرنا طفولتنا الجمٌلة , بحرة رخامٌة  صافٌة المٌاه إلى ساعات الصباح ااْلولى 

فٌشٌع , كان الضحن ٌخرج من للوبنا الصؽٌرة النمٌة , رؼم فمرنا فً ذلن الزمان 

..اْجواء الحب فً منزلنا المكون من ؼرفتٌن وببر ماء وثبلث شجرات اْزدرخت   

سوبرمان , مٌكً , سمٌر..كنا نتسابك اْنا واْخً فاتح فً لراءة المصص المصورة 

..وؼٌرها وكنا نبٌع مانمراْه لنشتري اْعدادا جدٌدة ..  

:سمطت الدموع من عٌنً صبحٌة ولالت   

كان ممببل على الحٌاة لكن الحٌاة منعته من هذا الحك ..رحمة هللا على اْخً فاتح _ 

.. 

..ٌحنطها وٌفحص تفاصٌلها ..كان ٌفحص الصراصٌر والذباب واْبابرٌص _   

!..لهذا دخل كلٌة العلوم وتفوق فٌها _   

وحٌن راْى ..اْخذ السرطان ٌنهش جسده الطوٌل النحٌل ..لكن الموت لم ٌمهله _ 

فمد لراْت كتبا بعدد شعر ..اْمً التحزنً لو مت ..الحزن على وجه اْمً لال لها 

ٌااْم صبحً ..هذا مااْردته من الحٌاة ..وعرفت شوارع دمشك حارة حارة ..راْسً 

.. 

..كان حزنها ٌخرج معها حٌن تخرج من ؼرفته ..ومن ٌومها لم تعد ترٌه حزنها _  

كانت تضحن تارة وتبكً اْخرى ..للحمٌمة لم تعد اْمً بكامل عملها لٌلة وفاة فاتح 

بٌنما كان اْبً ..بكت على كتفً ..احتضنتها ..لمد جنت اْمً ..للت فً نفسً ..

..ٌذرؾ دموعه بصمت   
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كرهت ااْلمكنة التً مشٌنا فٌها اْنا واْخً ..بعد فاتح لم اْعد اْستطٌع العٌش فً دمشك 

اْخبرت اْمً ..اْحسست اْن بعضً لد دفن معه ..دمشك التً اْحببتها كرهتها ..فاتح 

وكانت ..وسافرت إلى السعودٌة لتدرٌس ااْلدب العربً ..اْننً ارٌد السفر اْلنسى 

..لرعتً فً اْلصى  جنوب الجزٌرة العربٌة على الحدود الٌمنٌة فً مدٌنة نجران   

ولكن بعد اْخً فاتح كتبت رواٌة فً زمن لصٌرولدمتها , لم اْكن من هواة الكتابة 

..إلى اتحاد الكتاب العرب فوافموا علٌه وطبعوها ونلت علٌها  عضوٌة االتحاد   

كانت صبحٌة تستمع ..اْلٌس من المدهش اْن احساسً باالحباط جعل منً كاتبا ..

واعتذر جورج اْخٌرا لبل اْن ..وتستمتع بالذكرٌات التً تعرفها والتً التعرفها 

..ٌدخل لٌنام حتى الٌستمع إلى ذكرٌات خاصة جدا   

لماذا مصٌر فاتح الدرامً ومصٌر بدرٌه ..رابحة الموت تفوح من ذكرٌات عابلتنا 

..التً جنت لبل اْن تموت لبل زواجها بشهر واحد   

..سكبت صبحٌة دموعها وهً تردد اسم بدرٌه   

تتنفس معً ..هً تعٌش معً ..أتذكرها كل ٌوم ..لم اْنسها اْبدا ..بدرٌه ..بدرٌه _ 

وهاهً صدٌمتً فً الموت ..كانت صدٌمتً فً الطفولة ..تؤكل معً ..تمشً معً ..

..أبكً وأضحن مع بدرٌه ..أنام مع بدرٌه ..فً كل ٌوم أصحو مع بدرٌه..والحٌاة   

:وتحشرج صوتها ثم عادت تمول   

..أنا مّت مع بدرٌه حٌن ماتت ..أتصدق ٌاأخً _   

:ثم ابتسمت ولالت   

!.جبنا لنفرح فؤخذنا الحزن _   

..أحزاننا صؽٌرة إلى جانب الحزن الكبٌر الذي نعٌشه _   

..لواله لما التمٌنا ..للحزن اٌجابٌات _   

!..لكل شًء وجهان _   

بدرٌه لم تفارلنً بوجهها البريء وأنت لم تفارلنً ..كم اشتمت لكبلمن ..ٌاهلل _ 

!..باْفكارن   

!. لكن أفكار فاتح كانت أنضج _   

..أنت أفكارن عمٌمة وساخرة أما هو فؤفكاره عمٌمة وجادة ..لكل نكهته _   
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!..لوعاش لكان شٌبا مهما _   

!..حٌن مات أخذ لطعة من روحً _   

توضؤ , أذن الفجر فخرج جورج من ؼرفته , طلع الفجر ونحن نراجع ماضٌنا 

..وصلّى   

ًّ ولال  :بعد أن انتهى نظر إل  

!..ااْلدٌان كلها من منبع واحد _   

:ؼطتنً صبحٌة وكؤننً طفل صؽٌر ولبلتنً لابلة   

!..تصبح على خٌر _   

, وصباٌا ٌمشٌن بٌن ااْلشجار , بستان وورود وأشجار مثمرة ..كان الحلم جمٌبل 

شعرت أن وراء هذا الربٌع , كانت موسٌما الطبٌعة تلؾ المكان , ٌتحادثن وٌبتسمن 

..لم هذا الشعور ..وسؤلت نفسً ..وهذا الهدوء مشكلة كبٌرة   

ًّ كانت صبحٌة , ابتعدت عن البستان حٌن انتابنً هذا الشعور ... وحٌن فتحت عٌن

...تمدم لً مع ابتسامتها فنجان المهوة الصباحً   

أجبتها , استؽربت رنده تجهمً وشرودي , كانت ذكرٌات ااْلمس ثمٌلة على نفسً 

:بشكل ؼٌر مباشر حٌن للت لصبحٌة على مابدة االفطار   

!..ذكرٌات عابلتنا أعادت أحزاننا _   

فانتفت نظرة االستؽراب من وجه رنده ..كان وجهها شاحبا , هزت صبحٌة رأسها 

.. 

:ولالت بسعادة ...وضعت صبحٌة أمام علً ودمحم ااْلطعمة التً ٌحبانها   

!..هذا أشهى فطور أتناوله فً حٌاتً _   

:للت مداعبا   

!..هذا ٌسًء إلى جورج _   

:ابتسم جورج ولال   

!..أنا أضم صوتً إلى صوت صبحٌة _   
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:نظرت صبحٌة بانتصار ولالت   

!..لن تستطٌع أٌها ااْلدٌب دق اسفٌن بٌننا _   

:ضحكت ملٌا   

!..مازلت هاوٌا ..أدٌب _   

..حتى ااْلدب فً عالمنا لبابلً ومنحاز ..لكنن لم تنل حظن بعد ..أنت أدٌب مهم _   

:ثم سؤلت   

..ماذا حدث لمكتبتن الكبٌرة ؟..أخبرنً _   

وأنا أتؤلم ٌومٌا حٌن أنهض من نومً وال أجد كتبً ..تركتها تحرس البٌت _ 

..تنتظرنً   

!..تتحدث عن كتبن وكؤنهم بشر _   

..انظري حولن البشر ٌمتلون بعضهم أما الكتب ..بل أهم _   

!..ألٌس هنان كتب أسوأ من البشر بؤفكارها المدسوسة ؟_  

!..لكنها أفضل من انسان ٌنهً حٌاة انسان اَيخر _   

تذكرت كتبً وؼبار المعارن ٌعلوها أو تمزلت بفعل صاروخ أو سرلت أو تدفؤ 

..علٌها جاهل ٌبؽً الدؾء   

!..أنا خابؾ على كتبً ..صبحٌة _   

!..الأتصورن بدون كتاب فً ٌدن _   

سؤذهب ذات ..حٌن أرى كتبً كؤننً أرى أبنابً وأخوتً ااْلحٌاء منهم وااْلموات _ 

!..ٌوم ألطمبن علٌها   

!..أخاؾ علٌن ..التفعل _   

..نحن نعٌش الخوؾ فً كل ساعة _   

أخذنا نسمع انفجار صوارٌخ واطبلق رصاص وحرثت الطابرات السماء بهدٌرها 

..المرعب   

..هذا هو زمن الخوؾ ..نحن نعٌش الخوؾ ..ألم ألل لن _   
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..وأخذت رنده تدمدم آٌات لراَينٌة , جاء علً ودمحم ٌرتجفان   

:لالت صبحٌة بٌؤس   

..ماذا سنفعل؟_   

..الذٌن ٌمتلون هم الذٌن ٌفعلون ..نحن النفعل _   

!..ٌكفً مافمدناه ..أخشى أن أفمد أحدا ..أخً _   

!!..ألٌسوا بشرا ..والذٌن ٌفمدون أحبتهم فً هذه الحرب العبثٌة _   

!..للبً ٌتمطع علٌهم _   

..أتمنى أن أنام ثم أصحو ولد عاد الهدوء إلى دمشك _   

!..ااْلمنٌات شًء والوالع شًءاَيخر _   

أخبرنا المذٌع عن اشتباكات تجري فً الحجر ااْلسود وفً , فتح جورج التلفاز 

..فً كل مكان ..حجٌرة وفً السٌدة زٌنب وفً الرلة وفً ادلب وفً درعا   

..ماذنب الناس ؟_   

..ٌمتلون من أجل المتل ..إنهم سادٌون _   

:للت باستحٌاء , استؽربوا ولوفً , نهضت دون وعً   

!..عادة جدٌدة أورثتنً إٌاها الحرب..حٌن أؼضب أنهض _   

:لال جورج   

كان هنان على الجدران اعبلنات عن استهداؾ ..حٌن خرجت اْلشتري الفطور _ 

..المسٌحٌٌن   

:للت   

.. ٌرٌدون أن ٌمتل السنً أخاه الشٌعً ..ٌرٌدون أن ٌمتل المسلم أخاه المسٌحً _ 

!..منذ متى ٌحدث ذلن ..والعكس صحٌح   

:لالت صبحٌة   

!..مإامرة كبٌرة _   
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:للت   

!..سورٌا للبها كبٌر ..هذه لٌست سورٌا _   

كنت أوثر أن , بمٌنا ساعة أو أكثر نتحدث عن ازهاق ااْلرواح دون وجه حك 

لكن الهوة ردمت من خبلل , أتحدث عن ردم الهوة بٌنً وبٌن صبحٌة وجورج 

..المتل والدم   

..هل هذه عبللة سلٌمة ٌمكن أن نبنً علٌها مستمببل أفضل ..تساءلت فً نفسً   

وصلت إلى منطمة رمادٌة لٌس فٌها جواب , وتؤرجح الجواب مابٌن الضد والضد 

..واضح   

:لالت صبحٌة وكؤنها كانت تفكر معً   

!..فً هذه ااْلزمة عدنا أسرة واحدة _   

:للت   

!..أخشى أننا عدنا فً محطة حٌاتنا ااْلخٌرة _   

:همست بٌؤس   

!..التمل ذلن _  

..كان علً ودمحم ٌلعبان بكرة ببلستٌكٌة لرب بحٌرة الماء تصورتها شمس ملتهبة   

!..توأمان جاءا فً أواخر العمر _   

!..إنهما ضوءا عٌنٌن _  

!..أخشى علٌهما من هذه الحرب _   

!..سٌحفظهما هللا _   

رأٌت فً عٌنٌها ضوءا من الحب لم أره من لبل ,كانت رنده تستمع دون تعلٌك 

:وأخٌرا لالت ..  

!..فً كل ٌوم أكتشؾ فٌن انسانا اَيخر _   

:نظرت إلٌها مستفهما فؤضافت   

..أنت اآلن خلٌط من الحب والخوؾ والعواطؾ والذكرٌات _   
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:لالت صبحٌة   

!..هذا هو أخً _   

!..لبل التماعد أم بعده _   

!..مازلت شابا _   

بل لم تكن تعطٌنً لدرا من ااْللم الذي , لم تكن تلن الذكرٌات لتزٌد من سعادتً 

أحسها تسري فً عرولً , منطمة وسطى مابٌن السعادة وااْللم , عشته من لبل 

..وكؤنها تبلزمنً بمٌة حٌاتً   

كنت أدرن أن تلن الذكرٌات تفتح معها أبوابا كثٌرة من الشوق والسعادة واأللم 

..لكنها خلطة الزمة لكً أعٌش ,والهموم   

..حتى لو لم أتذكرها مع صبحٌة أو رنده فهً تتردد فً داخلً كؤنها خفاٌا الروح   

ًّ احساس مرعب ؛ هو خلٌط من االحساس  حاولت نسٌانها ذات مرة فهجم عل

..مع لسوة الحاضر, بالذنب وتؤنٌب الضمٌر   

:سؤلتنً رنده   

!..مذ عدت من عند صبحٌة وأنت شارد _   

! ..صبحٌة نبشت ذكرٌاتً بعد أن ؼطاها ؼبار الحرب _   

بكى الجمٌع , بكوا فً باحة االٌواء , مجموعة من ااْلطفال لدموا االٌواء دون أهلهم 

وتولفت , حزنت له الملوب , عبل فً الفضاء , كان بكاإهم نشٌجا مستمرا , معهم 

..وكؤّن ٌوما موعودا لد حل , وبات الجمٌع فً ذهول اللحظة , العمول   

, كان البكاء احتفال جنابزي لمشاعر انفجرت فً لحظة كالفاصل بٌن حٌاة وحٌاة 

..بٌن ماكان وماسٌكون  

..أو أخ كان ٌماسم أخاه لعبته , كٌؾ نؤتً بؤب لد فمد أو أم ماتت تحت الركام   

, بل لحظة مواجهة الحٌاة دون رفٌك , هنا ٌبدو الحزن الدافك فً البكاء لحظة الفمد 

هاهنا ٌتمٌز هذا البكاء عن البكاء العادي ؛اْلنه ٌنبع من أعماق , أو حنون أو سمٌر 

...الروح   

..ولم أجد نفسً إال ولد انضم بكابً إلى جانب بكابهم   
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, ومن خبلل ؼباش دموعً رأٌت أختً جلٌلة تدخل االٌواء مع بناتها الثبلث 

..ٌابسة , خافضة الرأس   

..وعادت بعدها نحو باب االٌواء بانكسار , حادثها منصور مسإول االٌواء   

حٌن مات أبً طلبت أْخذ حصتها من , خطوات للٌلة انفلشت فٌها ذكرٌاتً معها 

كانت لد ..وأعطٌتها شٌبا الحك لها فٌه , الذي بنٌته بعد سفري إلى السعودٌة , البٌت 

وفترت العبللة بٌنً وبٌنها ؛ حتى لم ٌعد بٌنً وبٌنها , آَيثرت المال على ااْلخوة 

..زٌارات أو مجامبلت   

لكن استمبالها البارد دفعنً إلى عدم زٌارتها مع الزمن , وخبلل فترات كنت أزورها 

.. 

, دهشتها عملت لسانها ..وبدون تفكٌر نزلت الدرج وولفت أمام جلٌلة وجها لوجه 

:لكننً ابتسمت وللت   

!..سؤلاسمن ؼرفتً ..تعالً _  

..فً نظرتها خلٌط من المسوة وتؤنٌب الضمٌر والدام واحجام , لم تتكلم   

:وأخٌرا نطمت   

!..أنت هنا _   

كانت لد حشتها فً ذهنها عن , كانت جملتها تدل على دهشة من أفكار ماضٌة 

..صبحً عظمه ذهب ..إذ كانت تمول , وضعً المادي   

:جاء مسإول االٌواء فملت له   

..بعد للٌل سؤوافٌن بهوٌتها ..هذه أختً ستنزل فً ؼرفتً _   

..كما ترٌد _   

..وذهب   

:واخٌرا سؤلت , تسمرت جلٌلة فً مكانها بٌنما بناتها ٌمبلننً فرحات   

!..كٌؾ هً رنده ؟_   

!..إنها فً الداخل ..بخٌر _   
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, كادت تتعثر أكثر من مرة وهً تصعد الدرج , لم أر جلٌلة خجولة كما رأٌتها الٌوم 

..ثم أخذت تعد الطعام , استمبلتها رنده بحفاوتها المعتادة   

!..لم لم تخرجً معنا ؟_  

:انفجرت باكٌة   

..أمضٌت حٌاتً وانا أبنٌه حجرا فوق حجر ..بٌتً صار على ااْلرض _  

!..المهم أنن بخٌر _   

, فالزمن البارد بٌنً وبٌنها ٌضرب ستارا من حدٌد , كنت ضابعا بٌن مشاعر شتى 

لكنها كانت تضع أسترة حدٌد أخرى , حاولت تمزٌمه وابداء ألصى حاالت االهتمام 

..بنظراتها الفاحصة الصامتة التً تلسع دون أن تتكلم ,   

باعتنً بالمال فلم ٌعد بممدورها , لكنها مازالت بعٌدة عنً , هً بالمرب منً 

..شرابً   

..أال ٌمكن أن تنفجر أحاسٌسنا حربا أخرى ..تساءلت   

:وأخٌرا انفجرت جلٌلة لابلة ..كانت رنده تبلحك ماأحس به خوفا مما سٌحدث   

!..صبحً أنت تكرهنً منذ أخذت حصتً من مٌراث أبً _   

!..انا نسٌت ااْلمر _   

!..أنا أعرفن ..لم تنسه _   

!..أما أنا فلم اعد أكره أحدا..الكره فً كل مكان ..انظري حولن _   

:حاولت تؽٌٌر الحدٌث , لم تمتنع بكبلمً , صمتت جلٌلة   

!..زارتنً صبحٌة وزرتها _   

:لفزت وكؤّن حٌة لسعتها   

!..أخٌرا وضعت ٌدن بٌد هذا المسٌحً النجس _   

فهل هم ...انظري حولن إنهم ٌمتلون باسم االسبلم ..لكنه لٌس نجسا ..هو مسٌحً _ 

..مسلمون   

!..سؤظل على مولفً منه _   
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!..أنت حرة _   

!..صرت مخطبة _   

!..للت أنت حرة _   

ثم زمت , حدثتها عن حنٌن وهروبها إلى مخٌم الزعتري ..وبمٌت صامتة بمٌة اللٌل 

:شفتٌها وتمتمت   

!..نساء اَيخر زمن ..تركتها أمها وتزوجت _   

:نهضت متؤخرا على صوت رنده وهً تمول   

!..أختن جلٌلة لٌست هنا ..صبحً _   

:صرخت , أحسست بالبإس والمهر , أدركت أن جلٌلة مازالت تحمل كرها دفٌنا   

!..أم انها تعٌش فً عالم اَيخر ..ألم تتعلم مما ٌحدث حولنا _   

:أمسكت ٌدّي وكنت أحركهما بعصبٌة   

!..هّدىء نفسن _   

:ثم أضافت   

!..هل ضمٌرن مرتاح تجاهها ؟_   

!..مرتاح جدا_   

!..انس ..اذن _   

: سمطت دموعً فجؤة   

..أختً الذي أكل الحمد للبها مثل أولبن الذٌن ٌمتلون بعضهم حولنا ..لكنها أختً _   

رأٌت نفسً ماردا ٌمسن ,فً تلن اللٌلة انهمرت المذابؾ حول االٌواء كالمطر 

..بالمذٌفة وٌردها من حٌث أتت   

, خفت على خوفهما , كنت افكر بعلً ودمحم , نسٌت دموعً , نسٌت خوفً وضعفً 

, خرجت , لم أستطع تحمل تلن الحالة , بكٌت على بكابهما , حزنت على حزنهما 

..وموت جدٌد , كان الفجر ٌفتح نهاره على دم جدٌد وبارود جدٌد   
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لكن ااْلمل االَين طرٌك مسدود بالبارود والدم , طوال حٌاتً وأنا أعٌش بااْلمل 

..والحمد والموت   

:جاء أبو عاٌد ولال ٌابسا   

!..ٌمولون إّن االٌواءات ستمصؾ كلها _  

حٌنها ٌعلم هللا ماذا , وهما االَين جثتان هامدتان , تصورت المصؾ طال علً ودمحم 

..سٌحدث   

..تمصٌت عن الخبر فلم أصل إلى نتٌجة  

:سؤلتنً رنده  

..مابن ؟..صبحً _   

..أفكر بالرحٌل _  

!..أٌن ؟_   

!..إلى لبنان عند ابن خالتً محمود فً عٌن الحلوه _   

, تمزلت االجساد فً الباحة , لم أتم جملتً حتى ولعت لذٌفة هاون وسط االٌواء 

حملت ولدّي إلى الداخل كً الٌروا ااْلجساد , وصارت الفوضى سٌدة المولؾ 

..الهامدة والدماء المسالة   

صعدت سٌارة , لفلت باب الؽرفة وأمسكت بٌد رنده , دخلت رنده والدم ٌمبْل وجهها 

:لالت الممرضة , كان خدها مجروحا , االسعاؾ المتولفة أمام االٌواء   

!.شظٌة سطحٌة _   

نظرت إلى الخد النازؾ الذي كان ٌرلد على صدري , ارتاحت أعمالً المضطربة 

..ٌرٌدون لتل كل ماهو جمٌل , هم ٌرٌدون لتل الحنان , بحنان   

حٌن عدنا كان كل من علً ودمحم ٌتمولعان فً زاوٌة الؽرفة ولد أطل الخوؾ من 

..عٌونهما   

جاء أبو عاٌد وأخبرنً أن هنان اجتماعا مع , ولفت أمام الباب أتنفس كً الأختنك 

تجنبا للمذابؾ , حٌث حذرنا من التجمع فً باحة االٌواء , منصور مسإول االٌواء 

.. 
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:للت لذاتً   

!..صرنا كالجزذان _   

..وتعبت وأنا أتكا براسً على الجدار لبل أن أؼفو   

:لال علً   

!..أنا فرحان ٌاأبً _   

:ولال دمحم  

!..بل أنا أسعد منه _   

:سؤلتهما   

!..لماذا كل هذه السعادة ؟_   

!..اْلننا فً السماء _   

..نهضت منزعجا   

, واالَين أصبحت مستعجبل , أترّوى , أحاكمها , كنت فً زمن مضى أتمهل ااْلمور 

ًّ البلعمبلنٌة , مضطربا  ..تؽلب عل  

تصورت أننً سؤصل إلى البلمعمول إن عاجبل أو , صارت حٌاتً عببا على حٌاتً 

..اَيجبل   

حٌن أرتجؾ أو , صرت أفمدها واحدة واحدة ,كان فً داخلً بناء عظٌم من المٌم 

..أخاؾ أو أصمت أو أتكلم   

آلن لدراتً على المحاكمة تراجعت , ثم وصلت إلى لناعة أننً لم أعد أحب الحٌاة 

وسحبت الهواء من , فلم أعد أسمع الهمس ؛اْلّن االنفجارات عطلت الهمس الرالً , 

..الهدوء الرومانسً   

..آه مما أنا فٌه   

..وآَيه مما نحن فٌه   

:هرول أبو عاٌد بٌنما كنت أجلس على الدرج ولال بحزن   

!..ٌمولون إّن حارتنا لصفت _   
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:للت بهدوء   

!..البٌوت تموت أٌضا_   

لمد أسالوا دمه , إنه من لحمً ودمً , لم ٌكن مجرد حجارة وأخشاب , لتلوا بٌتً 

..أزهموا روحه كما أزهموا أرواح الناس , كما أسالوا دماء الناس   

لتلوا جنونً , لتلوا نومً وصحوي , لتلوا دفبً وحبً وهدوبً , لتلوا ذكرٌاتً فٌه 

..وهدوبً   

..كان ٌبكً , أدار أبو عاٌد وجهه , سمطت دموعً بصمت   

:لال   

!..أرجو أن ٌكون الخبر كاذبا _  

!..حٌن نترن البٌت ٌموت فً داخلنا _   

حٌن نجتمع على مابدة , فً البٌت كبر أوالدي , من أعطاهم الحك بمتل احبلمً 

وفً ااْلمسٌات نجلس فً الشرفة , الؽداء او العشاء نتبادل االبتسامات والكلمات 

لم نكن نعرؾ أن أحبلمنا ٌتربص , نتحدث عن المستمبل , نحتسً الشاي أو المهوة 

..بها الرصاص والدمار   

..لماذا تموت البٌوت لبل أصحابها   

مشٌت فٌه من ؼرفة إلى , تسامرت مع أوالدي , فً تلن اللٌلة عدت إلى البٌت 

..أخذت أتؤمله وكؤننً أودعه , أخرى   

: سؤلنً عدنان   

..مابن ٌاأبً ؟_   

:ولال سامر   

..دعنا تنحدث عن زٌاد الرحبانً وفٌروز وشعر محمود دروٌش ..بابا _   

...كان للبً ٌرؾ كحمامة بٌضاء , تحدثنا حتى الصباح   

:للت   

!..أخشى أن أفمد البٌت _  
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:لال عدنان   

..وسٌبمى ..بنٌت هذا البٌت منذ أربعٌن عاما _  

!..أتظن ذلن ٌاعدنان _   

سبحت مع صوتها ..ٌاشام عاد اصٌؾ مبتردا ..كان صوت فٌروز ٌسبح فً الفضاء 

..لكن الخوؾ لم ٌؽادرنً , مع النجوم والممر واللٌل والنسمات الطرٌة ,   

وؼادر سامر إلى ألمانٌا بلد بسمارن ..وؼادر عدنان إلى اوكرانٌا بلد الصمٌع والثلج 

..وؼادر كل من فاتح وبدرٌه إلى المبر ..وؼادرت بدور إلى السعودٌة ..  

كنت لانعا بما بمً ..مع ذكرٌاتً وكتبً وصوت فٌروز ونسمات الشام ..وبمٌت أنا 

..لدّي ؛ اْلن المدر أكد لً هذه الحمٌمة   

وكان بٌتً هو , كنت أكتب المصص والرواٌات تنفٌسا عما ٌعتمل فً داخلً  

..الحضن الدافا الذي ألجؤ إلٌه حٌن ٌعتمل فً داخلً حزن أو هم   

فهل نعود إلى فلسطٌن , هذا المخٌم ولد من العدم ..كنت أتحاور مع نفسً أحٌانا 

..أم أنه رحلتنا ااْلخٌرة , ٌوما ونترن ذكرٌات عمرنا فً هذا المكان   

لكننً كنت ألجم هذا , كان احساسً ٌمول إّن بنٌة المخٌم الرخوة ستنهار ٌوما 

..اْلحافظ على نمط حٌاتً التً اعتدت علٌها , االحساس   

كؤننا جبنا من عالم أبله وسنذهب إلى , كان الذٌن الأعرفهم ٌهٌبون لهجرتنا الثانٌة 

..عالم أكثر ببلهة   

:لال أبو عاٌد   

!..جاءت سٌارة كراتٌن االعانات _   

وكانت رنده تنظر من , ولفت أنظر إلى الجموع التً تجمهرت حول السٌارة 

وهانحن نتلمى فً عٌن , هنان كنت أوزع الجوابز على الطبلب المتفولٌن , ااْلعلى 

..المكان نتلمى الطعام كالمشردٌن   

: ولفت رنده أمامً ولالت , صعدت ٌابسا   

..ذلن زمن وهذا زمن _   

: ثم لرفصت إلى جانبً ولالت   
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!.أنا آَيسفة _   

أمسكت بً ٌد , ااْلشٌاء امامً ؼابمة , وكؤّن الهواء اختفى ,أخذت أتنفس بصعوبة 

:سمعت صوتا اَيتٌا من بعٌد , رلٌمة   

!..صبحً مابن ؟_   

فً ..نزلت إلى واد عمٌك مظلم اللرار له , لم أعد أرى شٌبا ولم أعد أسمع شٌبا 

..الوادي أشوان وحجارة ونباتات شوكٌة تنمو للتو وتموت للتو   

, ضخم , أجابنً صوت لٌس كااْلصوات البشرٌة ؛ عمٌك ..أٌن أنا ..سؤلت نفسً 

:متطاول ااْلبعاد   

!..أنت فً وادي ااْلموات _   

!.أنا مٌت _   

!..لم تمت ولكن على وشن الموت _   

كنت , كنت أنظر إلٌهما ببل مباالة , كانت صبحٌة ورنده تنادٌان من أعلى الوادي 

..أرٌد لول شًء لكن الكبلم لم ٌخرج من فمً   

..شًء ما ٌشدنً إلى تحت ونداء رنده وصبحٌة ٌشدنً إلى فوق   

وفجؤة لم أعد أراهما ولم ..كنت ببل ارادة وكؤننً فً ساحة حرب أنتظر مصٌري 

وجدتً , رأٌت أبً وأمً , لٌس كالنوم , ؼرلت فً سبات عمٌك , أعد أسمعهما 

..المابلة المانونٌة وهً تطعمنً التٌن حٌن أزورها فً بلدة التل   

..رأٌت ااْلموات الذٌن أعرفهم والذٌن الأعرفهم , رأٌت بدرٌه وفتاح ٌبتسمان   

ًّ كانت صبحٌة ورنده تبكٌان  :سؤلت , حٌن فتحت عٌن  

!..هل حدث مكروه لعلً ودمحم ؟!!..لم البكاء ؟_   

..لكن أنت ..إنهما نابمان وخٌر _  

..انا رأٌت ااْلموات _   

!..حمى خفٌفة ..الحمد هلل _   

:أمسكت ٌدي رنده ونظرت فً عٌنٌها   
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!..هاأنا عدت _   

كانت , أو التفكٌر باالنفصال عنها , لم تكن المشاحنات بٌننا عابما فً التعلك بها 

..لٌس كزوج بل كعامل أمان فً هذه الحٌاة , شخصا الزما لً   

لم , بسبب عصبٌتً ومزاجً السًء , كانت تعبر لً أحٌانا عن مدى كرهها لً 

..بل لم تكن تعنً ماتمول , أكن اصدلها   

أرتاح لوجودها حتى فً أشد حاالت , ٌراودنً احساس أنها لد نبتت من داخلً 

..الخصومة   

أرٌد االنطبلق بها نحو , لحظتبذ , كثٌرا ماأحاول أن أتؤسؾ فؤجدها تصمت أو تبكً 

..عالم الخصومة فٌه وال حزن   

..رنده سرٌعة الؽضب لكنها سرٌعة العفو   

:للت لها مرة   

!..أتكرهٌننً ؟_   

!..انا الأحب ؼٌرن _   

..كنت أرٌد سماع ماكنت أعرفه   

فً ذلن المساء لدمت لً , عادت صبحٌة إلى بٌتها بعد أن اطمؤنت على صحتً 

:للت , رنده طبما من شرابح اللحم   

!..أنا ماذا لدمت لن ..تمدمٌن لً ماأحبه _  

!..لدمت لً كل ماتتمناه المرأة _   

:ثم للت لرنده , استمتعت بشرابح اللحم   

!..وصلت حافة الموت _   

!.سؤموت لبلن _   

خٌوط , ثم تنسج تلن الخٌوط بخٌوط ؼٌر مربٌة ,تبدأ خٌوط الحب من لحظة الحزن 

..لتعطً ضوءا مبهرا من الراحة , تتؽلؽل فً النفس , روحانٌة , سماوٌة   

:همست , نظرت فً عٌنٌها العسلٌتٌن , التربت من رنده   
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!..كؤننا لٌلة عرسنا _  

ولم نكد ننتهً حتى , أمسكتها من ٌدها ونهضنا نحو فراش المتعة , ابتسمت خجلى 

..بدأ عزؾ المذابؾ من كل صنؾ ولون   

أردت ..نهض علً ودمحم من النوم وهما ٌصرخان , كان االٌواء ٌهتز بفعل المذابؾ 

اشتد المصؾ لبل أن أضع نمطة ماء فوق , االؼتسال سرٌعا حتى الأموت جنبا 

, انتهٌت سرٌعا , الصبٌان ٌصرخان ورنده تحاول التخفٌؾ عنهما , جسدي 

..احتضنت علً ودمحم فؤحسست بالدؾء , أسرعت رنده نحو الحمام   

:للت لهما   

..نحن بخٌر ..لم الخوؾ _   

كؤّن االنفجار ولع فً , لم أكد أنهً كبلمً حتى دخل ؼبارودخان كثٌؾ الؽرفة 

أنا خابؾ , لم أكن أدري ماأفعل , خرجت رنده بنصؾ مبلبسها , وسط الؽرفة 

..والصبٌان خابفان ورنده خابفة   

, أسمع تنفسهم السرٌع , أسمع ركضهم , كنت أسمع صراخ الخابفٌن فً االٌواء 

..أسمع وجعهم وانكسارهم وللة حٌلتهم , أسمع استؽاثاتهم   

:صرخت ببل وعً   

..كفى ..كفى _  

ولم تر اْلنها ببل عٌون , ولم ترأؾ ألنها ببل للوب  , لم تسمع المذابؾ اْلنها ببل اَيذان 

.. 

نحن بشر خلمنا هللا من أجل أن نمرر , من االجحاؾ أن تحس أنن ببل حول وال لوة 

فمد لرروا , لم ٌستشٌرونا , لكننا الٌوم ٌمرر االخرون مصٌر حٌاتنا وموتنا , حٌاتنا 

..صرنا أرلاما للموت والعذاب واآلالم , ونفذوا   

:للت لرنده   

!سنرحل من هنا _   

ولكن هجرتً , إلى مدٌنتً ٌافا حٌث عاش أبً وأجدادي , حلمت العودة لفلسطٌن 

هل كنت تصدلٌن ان , إلى مخٌم عٌن الحلوة فً صٌدا , اآلن من مخٌم إلى اَيخر 

..نهاجر من مخٌم إلى اَيخر   
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نظرت إلى علً ودمحم , ؼمرتنً رنده بٌدٌها الرلٌمتٌن وبكت معً ,وبكٌت كالنساء 

:وللت   

!..من أجل هذٌن سؤرحل _   

:لبست بسرعة وللت   

!..سؤذهب إلى عٌن كرش اْللدم تصرٌحا إلى لبنان _   

!..والمذابؾ فً الخارج _   

!..أنا واثك أننً لن اموت _   

+++++++++++++++                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 _5_  

 

حٌث صبحٌة ,وجدت نفسً فً باب توما , بعد أن لدمت تصرٌحا للذهاب إلى لبنان 

..فرحت بً وكؤنها لم ترنً منذ مدة طوٌلة , الحنون   

:للت دون مواربة   

!..سؤذهب إلى لبنان _  

!..سؤبمى وحٌدة ..وأنا _   

!..أال ٌكفً ..زوجن _   

..بعد سنوات الجفاء ترٌد أن تتركنً _  

!..لم أعد أتحمل خوؾ علً ودمحم _   

:للت ,انهارت صبحٌة على ااْلرض من ااْللم   

!فهل ٌمبل جورج ..لن اذهب بدونن _   

!..المهم أن نكون معا..سٌمبل _   

!..فً المساء حٌن ٌؤتً جورج سنتحدث بالهاتؾ _   

:لالت رنده وهً تضع الؽداء   

!..إذا تركت صبحٌة ستموت على فرالن _   

!..أرجو أن ٌوافك جورج _   

,,!صبحٌة عنده أؼلى من كل شًء ..سٌوافك _   

كان ااْللم ٌعتصر للبً ألننً , كان علً ودمحم ٌتحدثان عن السفر بفرحة ؼامرة 

..سؤترن دمشك الحنون التً عشت فٌها وتعلمت فٌها وحلمت فٌها   

عرفت من كلماتها التً كادت تطٌر من الفرح أن , فً المساء هاتفتنً صبحٌة 

..جورج لد وافك   

تحدث جورج معً وأخبرنً أنه فكر بارسال صبحٌة إلى احدى الدول المجاورة 

..ألنه ٌخاؾ علٌها   
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:سؤلته   

!..وأنت _   

..ولكن سؤزوركم بٌن الحٌن واآلخر ..الٌمكن ان أترن عملً _   

نهضت باكرا , لم ننم تلن اللٌلة بسبب أصوات المذابؾ وسٌارات االسعاؾ المولولة 

..لٌوصلنا إلى كراج السومرٌة , كان جورج ٌنتظرنً بسٌارته مع صبحٌة ,   

ًّ بحزن ولال , كان أبو عاٌد لد نهض باكرا وجلس أمام بابه  :نظر إل  

!..ستتركنا ٌاأستاذ_   

!..سؤعود ٌاأبا عاٌد _  

!..من ٌترن مكانه الٌعود _   

سارت السٌارة مبتعدة عن ..حٌن احتضنته كان جسده ٌهتز كذبٌحة خرجت روحها

كانت المسافة إلى السومرٌة , عن المدرسة التً عملت فٌه سنوات كمدٌر , االٌواء 

..أشبه برحلة طوٌلة عبر الصحراء   

هنا رأٌت محمود , حاولت البكاء لكن دموعً جفت , أخذت اتملّى شوارع دمشك 

وهنا سمعت فٌروز فً معرض دمشك الدولً على , دروٌش وهو ٌنشد لدمشك 

وهنا تؤلمت على عذاب , وهنا فرحت حٌن نلت شهادة الماجستٌر , انؽام ماء بردى 

..وهنا رأٌت أوالدي ٌكبرون , ابنً سامر   

وأنا كنت حاضرا فً جمٌع اماكنها , دمشك كانت حاضرة فً جمٌع تفاصٌل حٌاتً 

.. 

نشرب الشاي , نتحدث بالسٌاسة والفن ,  الأنسى سهراتً الصٌفٌة مع أصدلابً 

..كان زمانا جمٌبل لد مضى , والمهوة ونؤكل الفواكه الدمشمٌة والفستك الحلبً   

:صحوت على شخص ٌطرق نافذة السٌارة لاببل   

!..صٌدا ..أستاذ _   

وودعته بنظرة , ودعت صبحٌة جورج بالدموع , ونزلت , هززت رأسً اٌجابا 

اهتزت الجبال المحٌطة بالسومرٌة بؤصوات الصوارٌخ ..أسؾ على مابدر منً 

..وكؤنها تودع خوفنا   
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كؤّن سكٌنا تمطع ..تنفست هواءها , لبل أن أركب السٌارة تنفست عطر دمشك 

نظرت إلى ,أخذت زخات خفٌة من المطر تسمط حاولت أن أؼسل وجهً , جسدي 

..السماء اْلبحث عن الشمس كانت مختفٌة خلؾ ؼٌوم سود   

كانت رحلة عسٌرة تولفنا مرات عدة على الحدود , ودعنا جورج بٌدٌه وبدموعه 

وبعد ساعات عدة من المرارة والبرد ختمت , بسبب ازدحام النازحٌن إلى لبنان 

..وثابمنا وكؤننا خرجنا من نفك   

للمرة ااْلولى لم نسمع أزٌز الرصاص وال صفٌر المذابؾ وال صراخ سٌارات 

أحسست بفرحة لكنها مالبثت ان انطفات كفماعة الصابون آلننً ابتعدت , االسعاؾ 

..عن دمشك   

:همست صبحٌة   

!..أال تفكر بكتابة ماٌحدث لنا ولؽٌرنا _    

!...مااحس به ؼلٌان بركان من الؽضب _   

بعد ان عملنا ,وصلنا منتصؾ اللٌل عند ابن خالتً محمود فً مخٌم عٌن الحلوه 

لدم لنا محمود عشاء خفٌفا ورحب بنا , كنا متعبٌن حتى النهاٌة , تصرٌحا بالدخول 

وامرأته حلٌمه , أوالد محمود ٌنامون فً زاوٌة الؽرفة ,بدا البٌت صؽٌرا , كثٌرا 

..كان السمؾ من الزنن , لدمت لنا ماتستطٌع   

:لال لً محمود   

!..بٌتنا متواضع ..التإاخذنا _   

!..لكن للوبكم رحبة _   

وأصوات الرصاص , فً الصباح استمبلتنً الزوارٌب الضٌمة لمخٌم عٌن الحلوه 

..بٌن الفٌنة  وااْلخرى   

:للت لمحمود الذي كان ٌعرفنً على الشارعٌن الفولانً والتحتانً   

!..هربنا من تحت الدلؾ لتحت المزراب _  

:ضحن عن أسنان صدبة مكسرة   

منظمات فلسطٌنٌة واسبلمٌون ودولة التعرؾ أنت مع من وال..هكذا هم _   
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..من ضد من   

!..هذه احجٌة سٌاسٌة _   

بل أشار إلى الصور الكبٌرة والصؽٌرة المعلمة على أبواب مفارز امنٌة , لم ٌعلك 

..أبو عماروخلٌل الوزٌر وآخرون وآخرون   

نظرت إلى ٌمٌنً فرأٌت البحر بصفحته , أفرزت الرطوبة عرلا فً جسدي النحٌل 

..البلمعة الهادبة   

!..هل تعلمت السباحة ؟_  

:ضحن لاببل   

!..وهل عندي ولت للسباحة _   

..دفعنا مبلؽا مذهبل , اشترٌنا بعض الطعام وبعض ااْلشٌاء البسٌطة   

!..كٌؾ تعٌشون فً ظل هذ الؽبلء الفاحش ؟_   

!..لٌس بالٌد حٌلة _   

وعلم فلسطٌن أمام , رأٌت الملتحٌن ذوي ااْلثواب المصٌرة ورأٌت األعبلم السوداء 

..ممرات ٌحرسها اشخاص ٌحملون رشاشات   

!..مم ٌخافون ؟_  

تراه هادبا ثم , هنا المخٌم على كؾ عفرٌت ..الجمٌع هنا ٌخاؾ من الجمٌع _ 

هنا ٌاأستاذ صبحً الناس التبالً بالرصاص وال , ٌشتعل فجؤة كعود من الثماب 

وصرنا نحن نتمن هذه ..عودتنا اسرابٌل على المصؾ والموت ..تعودوا ..بالمذابؾ 

!..اللعبة   

!..لعبة الحرب _   

!..نعم _  

:للت لها , حٌن عدنا الترحت صبحٌة أن نبحث عن بٌت   

!..كنت أفكر بهذا _   

:للت لها , ثم أخذت رزمة من النمود ووضعتها فً جٌبً   
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! أعٌدي نمودن _  

!..الفرق ..نحن اآلن عابلة واحدة _  

ًّ محمود أن أسكن فً أحد االٌواءات للنازحٌن السورٌٌن  :فملت محتدا , الترح عل  

!..أرٌد بٌتا أفتح بابه صباحا وأؼلمه لٌبل ..انتفخ للبً من االٌواءات _  

نظرت بدهشة , بحثنا ٌوما كامبل إلى أن وجدنا بٌتا ؼٌر صالح للسكن بمابتً دوالر 

: 

!..هل هً عملتكم ؟..دوالر _   

!..هنا ٌاأستاذ الٌتعاملون إال بالدوالر _   

فً البداٌة امتنعت , منها لذارة الزوارٌب وؼبلء المعٌشة , واجهتنا مشاكل عدٌدة 

لكننً , عن التسجٌل فً الجمعٌات االنسانٌة المنتشرة فً المخٌم لمساعدة البلجبٌن 

..رضخت لبْلمر أخٌرا   

كنت أضحن على نفسً أو أخجل وأنا الؾ مع المهجرٌن ألحصل على كرتونة 

..مواد ؼذابٌة   

لكن الوالع كان ألوى من كل ..أحسست بانكسار نفسً , أحسست بضٌاع ولهر وألم 

ًّ من جمٌع تلن ااْلحاسٌس , تلن ااْلحاسٌس االنسانٌة  ..كان الموت أهون عل  

:عرفت رنده ماٌجول فً خاطري فمالت حٌن خلونا   

..الحرب سّوت بٌن الؽنً والفمٌر ..هذا حمنا _   

, لم ٌعد هنان طبمات , من اٌجابٌات هذه الحرب أّن الجمٌع باتوا بحاجة إلى مساعدة 

الطبٌب ٌمؾ معً للحصول على كرتونة مواد ؼذابٌة وكذلن المهندس وصاحب 

..المصلحة العمارٌة وبابعو المازوت والبنابون والطلبة وؼٌرهم وؼٌرهم   

لكن هذه الجمعٌات االنسانٌة تحسست ..هل هذه اٌجابٌة ام مسخ لجهود االنسان 

لم أنم تلن اللٌلة ..لكنها لم تتحسس الوجع النفسً , الوجع المادي لمهجري الحرب 

..الفاصلة مابٌن افتخار االنسان بممدرته وعمله ومابٌن عجزه وفشله وذله   

وبات مهموما ذلٌبل , أحبابه تفرلوا , ذكرٌاته دٌست بااْللدام ..ماذا بمً من االنسان 

.. 

:التربت صبحٌة وهً تحمل فنجان لهوة ولالت   
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!..لم تكن مهموما هكذا فً الشام ..صبحً _   

:أضافت ..كانت عٌناي ملٌبتٌن بالدموع   

!..لٌس بٌدنا شًء نفعله أمام جنون هذه الحرب _   

..ومن داخل الؽرفة سمعت صوت بكاء رنده , ثم اجهشت بالبكاء   

أخبرانً أّن مجنونا فً احد الزوارٌب ٌحمل رجل , دخل علً ودمحم وهما ٌضحكان 

..وٌملد صوتها , وٌسٌر مثل الدجاجة , دجاجة   

:سؤلت   

!..لماذا جّن؟_  

:لال علً   

!..لالوا لنا إّن رصاصة دخلت رأسه ومازالت فٌه إلى اآلن _   

..حٌاتنا دوما رصاص وموت وجنون   

أرى البٌوت المتبلصمة وكؤنها تخاؾ , وجدت نفسً أسٌر فً زوارٌب عٌن الحلوه 

تخاؾ من أولبن الذٌن ٌنظرون إلٌن , تخاؾ من الرصاص والدم , من المجهول 

..بابتسامة بلهاء وٌدهم على الزناد   

, للبً مكسور ألننً لم أره منذ ثبلث سنوات , سرت خلؾ شاب ٌشبه ابنً سامر 

..ؼادر إلى المانٌا بعد لصة حب فاشلة وترن ؼصة فً روحً   

..خشٌت علٌه من الجنون أو االنتحار , لم ألدر أن أثنٌه عما عزم علٌه   

!..ستجد حبا اَيخر ..انسها ٌابنً _   

مازالت ٌده الباردة ..وؼادر تهرٌبا إلى ألمانٌا عن طرٌك تركٌا والٌونان , لم ٌمتنع 

تلن اللحظة تعاد اَيالؾ , دموعً تبلل الوسادة , ألمسها كل لٌلة , وهو ٌودعنً 

..والٌد الباردة تلمس أعماق روحً , المرات   

..سامر بذهابن كسرت ظهري   

ولم أنس تلن الٌد الباردة فً تلن , وجاءت الحرب بعبثٌتها وجنونها ودخانها 

مازلت أسلّم علٌه اَيالؾ المّرات , مازالت محفورة فً ثناٌا روحً ,ااْلمسٌة التعٌسة 

..مازلت أبكً على فراله اَيالؾ المّرات , مازلت أودعه اَيالؾ المرات , كل لٌلة   
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, رأٌت تجمعا حول رجل ممطوع الرجل ..بمٌت مرافما الشاب إلى أن دخل بٌته 

..تولفت اْلستمع ..ٌلمً خطابا سٌاسٌا ودٌنٌا   

, هذه ااْلمة العربٌة سامحها هللا لد ماتت منذ زمن ..اتموا هللا ٌاعباد هللا ..كان ٌمول 

, لٌس المدس فمط بل فلسطٌن كلها , نرٌد أن تعود المدس عربٌة , منذ تركت دٌنها 

..وإلى الجهاد , اتموا هللا ٌاناس   

ثم عرفت أّن رجله لطعت فً , كان الناس ٌضحكون وٌتبادلون النكات أثناء خطابه 

..2006احدى ؼارات الطابرات االسرابٌلٌة على عٌن الحلوه عام   

ورحلت , ابتسم ابتسامة المنتصر واتكؤ على عصاه ورحل , حٌن انتهى صفموا له 

..أنا إلى اعمالً أسترجع الخطابات التً سمعتها على مدى ستٌن عاما   

, عدت إلى الحٌاة , لببلنً , جلست بٌن علً ودمحم , عدت أدراجً إلى بٌتً كبٌبا 

:جلست صبحٌة لبالتً ولالت   

!..ملوخٌه ناعمه ..طبخت لن أكلة تحبها _   

..لبلت رأسها ونسٌت الخطابات السٌاسٌة الرنانة   

, وضحكنا كلنا , ضحكت رنده حتى سمطت دموعها , كان ٌوما لٌس كبالً ااْلٌام 

, لم نسمع فٌه اطبلق رصاص وال هدٌر طابرات , هذا الٌوم كان استثنابٌا فً حٌاتنا 

..وال أنٌن جرحى , وال ولولة سٌارات االسعاؾ   

:للت لهم   

!..أشعر بالفرح _  

ًّ نظرات فٌها لبول جنسً  وعندبذ , ابتسمت , هززت رأسً , كانت رنده تنظرإل

:للت   

!..ساَيخذكم إلى البحر _   

وأعدت كل من صبحٌة ورنده بعض ااْلطعمة الخفٌفة وبرادا من , فرح علً ودمحم 

..الشاي   

جلسنا على الصخور لرب ملعب , هادبا أحٌانا اخرى , كان البحر صاخبا احٌانا 

كانت رنده لد اخذت تتؤلك فً , سرحت فً االمتداد المابً ااْلزرق , صٌدا البلدي 

:نظرت إلٌها صبحٌة ولالت , شفك الشمس   
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!..أنت التكبرٌن ٌارنده_  

وحٌن كانت صبحٌة , تشاؼلت بصب الشاي , خاطبتها بنظراتً , خجلت رنده 

:مشؽولة بالصبٌٌن همست لً   

!..نظراتن تفضحنً _  

!..أنت حساسة _   

أخذت أفكر كٌؾ أصؾ هذا , عدنا نشرب الشاي ونحن ننظر إلى ؼروب الشمس 

..المنظر فً الرواٌة   

حٌن اخلٌت برنده جلست إلى , حٌن عدنا شلحنا تعبنا النفسً وخوفنا على الشاطا 

:للت , احمّر وجهها خجبل , جانبها   

..أنا زوجن .. فً كل مرة أرٌدن فٌها تخجلٌن _   

جمٌلة , شهٌة جدا , بدت رنده فً تلن اللٌلة ناضجة جدا , أطفات الضوء , لم ترد 

..كؤحسن نساء ااْلرض , جدا   

أخبرنً بلهفة أّن هنان توزٌعا , كان محمود , أفمت صباحا على طرق الباب 

وأخبرنً أن أصطحب معً جوازات السفر , للبطانٌات وااْلؼذٌة فً جمعٌة النجدة 

..وكرت العابلة وكرت وكالة الؽوث الدولٌة ااْلبٌض   

كانت الشمس لرٌبة من رإوس , ولفت امام المرآَية امشط شعري الذي شاب نصفه 

تذكرت أبً حٌن أخبرنً عمب هجرته من , المنتظرٌن والمتحفزٌن والمتعبٌن 

فلسطٌن إلى سورٌا كٌؾ كانوا ٌمفون ساعات طوٌلة أمام مركز االعاشة من أجل أن 

..ٌسدوا رممهم   

فكرت بترن هذا التجمع والذهاب , أخذ ٌؤسً ٌكبر وأنا الؾ تحت الشمس الحارلة 

..إلى بٌتً فً الٌرمون اْلموت هنان   

أخذت ااْللسن تلعن الحرب التً جاءت بها إلى هنا , ومع العرق الذي ؼسل جسدي 

..وأخذت العٌون التابهة تبحث عن الفردوس المفمود ..  

مشوش , ٌابسا , وأخٌرا أخذت حصتً من المواد الؽذابٌة والبطانٌات وعدت متعبا 

..التفكٌر   

..سكبت فولً الماء البارد واندسست فً الفراش   
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كنت ألبس بدلة فاخرة وربطة عنك , انفتح باب بٌتً على مصراعٌه فً الٌرمون 

صوت حذابً ,تجولت فٌه , بدا البٌت متسع عما لبل ,  أضواء فً كل مكان , أنٌمة 

..مٌزت أصواتا اَيتٌة من مكتبتً , ٌلفه صمت , على ااْلرضٌة   

رأٌت شخصا ٌجلس على كرسً , فتحته بهدوء , كان الباب مواربا , اتجهت حذرا 

:جلست معهم وأخذت أستمع , وحوله أشخاص ٌستمعون إلٌه , مكتبً   

كنت اوفر , هذه المكتبة التً ترونها بنٌتها خبلل ثبلثٌن سنة من عمري ااْلدبً _ 

ولمد ..إلى أن أصبحت عامرة كما ترونها , النمود اْلشتري هذه الكتب كتابا كتابا 

..لرأت معظم مافٌها   

تحول الناس الذٌن ٌستمعون إلى , لكننً لم ألدر , حاولت الولوؾ والكبلم ألكذبه 

ًّ بؤنٌاب حادة وعٌون محمّرة مع محدثهم , وحوش كاسرة  ..تنظر إل  

..استٌمظت رنده على ارتجافً , نهضت أوان الفجروأنا أرتجؾ من الحلم   

!..مابن ؟_   

!..حلمت حلما مزعجا _   

!..استؽفر هللا ونم _  

..بمٌنا هكذا حتى انبلج الصباح , دفنت رنده رأسها فً صدري وبكت   

والوجوه , الشوارع نفسها والزوارٌب نفسها , اعتدت الحٌاة المملة فً عٌن الحلوة 

..والممامة نفسها , والحراس أنفسهم , والراٌات نفسها , نفسها   

أعود إلى ذكرٌاتً فاراها , أتحسس مشاعري فبل أجدها , هذه الحٌاة موت بطًء 

..أتكلم فؤجد انّه ببل معنى , أصمت فٌصرخ داخلً , ممطوعة ااْلوصال   

..لم هذا االحساس بالعدم   

وفً مشاهد تمثٌلٌاتً , وفً الكتابة , فً الجامعة , تمثلت حٌاتً ااْلولى النشٌطة 

كانت الحٌاة مجاال رحبا فؤصبحت أضٌك من خرم ابرة , التلفزٌونٌة أثناء التصوٌر 

.. 

, حاولت أن أحًٌ بعض ااْلمسٌات ااْلدبٌة فً عٌن الحلوه علنً أعٌد شٌبا فمدته 

لكنهم خافوا أن أحسب , فؤخذت أحٌن بعض العبللات مع رجال نافذٌن فً المخٌم 
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واستمر الخوؾ من هذا ومن ذان إلى أن طردت الفكرة من , على فرٌك دون اَيخر 

..رأسً تماما   

فؤحد النافذٌن كان ٌسجل فً , هنان كثٌر من التجاوزات كانت تحدث فً المخٌم 

والذي ٌسكنه المهجرون السورٌون ألفٌن أو اكثر من العاببلت , االٌواء الذي ٌملكه 

ٌؤخذ الحصص الؽذابٌة الزابدة وٌبٌعها , بٌنما الٌتجاوزون فً الوالع الفعلً مابتٌن 

..فبل ان تصل إلى المخٌم وٌحولها إلى دوالرات فً رصٌده البنكً   

..صرنا سلعة تباع وتشترى فً سوق الحرب   

..أدمانً الموضوع فحاولت نسٌانه   

راودتنً فكرة السفر عبره , جلست على صخور شاطا صٌدا أتؤمل البحر الهابج 

..لكن صورة بٌتً شدتنً إلى العودة ,إلى أّي مكان   

ٌكفً أننً أشم رابحة , هل أستطٌع بناءه من جدٌد وأنا فً هذا العمر المتمدم 

والكرسً الذي أجلس علٌه فً الشرفة , وصوري وأشٌابً , أرى كتبً , ,ٌاسمٌنته 

..أرى عمري ,   

, فبل أستطٌع , أحاول ترتٌب أفكاري , كان البحر ٌصطخب كلما اصطخبت أفكاري 

أحاول وأحاول فبل أفلح , أحاول استعادة الجزبٌات التً تنسٌنً ماأنا فٌه فبل أستطٌع 

 .. 

لكننً , راودتنً فكرة االنتحار , ولفت على حافة الصخور التً تمٌت ااْلمواج 

فالبحر لن ٌحملنً إلى بٌتً بل البر بكل احجاره وصخوره ولسوته , استبعدتها 

, أنا الأنتمً إلى هذه ااْلمكنة , احسست بالؽربة , نظرت إلى الشوارع والساحات ,

مكان ٌعرؾ خطواتً , ٌشعر بً وأشعر به , أنا أنتمً إلى مكان ٌعرفنً وأعرفه 

..وصوت تنفسً وؼضبً وسروري   

لكننً صحوت من أفكاري على , أخذت فكرة ااْلمكنة تحتل مساحة من تفكٌري 

:عانمت جورج وسؤلته , صوت صبحٌة وجورج   

!..كٌؾ هً الشام ؟_   

!..مجروحة تتؤلم _   

:نظر إلى الؽرفتٌن ولال   

..أرٌد أن أستؤجر لكم شمة فً صٌدا ..هذا البٌت الٌعجبنً _   
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..تدفع مبات الدوالرات والعٌش واحد ..الداعً لذلن _   

..لرب العصر أخذنا جورج بسٌارته إلى الشاطا   

ولو كنت من , لو كانت دموعً بعدد لطرات البحر لذرفتها على ماجرى لنا 

ااْلبطال ااْلسطورٌٌن الذٌن ٌتبدلون إلى وحوش كاسرة التموت اْلولفت تلن الحرب 

..المجنونة   

:انتبهت إلى جورج وهو ٌمول لً   

!..ؼدا سنذهب إلى المطعم ولت الؽداء _   

!..أنا أحب طعام البٌت _   

!..كماترٌد _   

:سؤلت صبحٌة زوجها   

!..أما زلت تسمع أصوات الرصاص والمذابؾ ؟_   

!..تلن ااْلصوات صارت شٌبا عادٌا فً حٌاتنا _   

كان ٌتحدث ..لم أعرؾ انسانا شاعرٌا وحساسا مثلما عرفت جورج فً تلن اللٌلة 

تحدث عن ااْلسباب التً دفعت إلى تلن الحرب , بمنطك عملً وحساسٌة المثٌل لها 

لكنه فً الممابل اشار إلى أّن الضحٌة أصبحت , من فساد وظلم واستبداد , المجنونة 

..وأّن تبادل الظلم من الطرفٌن أصبح سمة هذه الحرب , جبلدا   

وال نالة , أنا وأنت واالَيخرٌن الذٌن الذنب لهم ..ثم اجاب ..من ٌدفع الثمن ..وتساءل 

..لهم فً هذه الحرب وال جمل   

..وكان ٌرد على تعلٌماتً بمنطك وحكمة , كنت أستمع إلٌه بشهٌة بالؽة   

..لم نشعر بالملل والنعاس , مضى اللٌل كؤنه ساعة , انبلج الفجر ونحن نتحدث   

:للت له لبل أن أنهض اْلتوضؤ وأصلًّ   

!..أسعدتنً تلن اللٌلة ااْلنٌسة _   

ًّ بتواضع _  !..وأنا أشد سعادة آلنن استمعت إل  

..ثم بابتسامة لتشد من عزمه , ودعت صبحٌة زوجها بالدموع   
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!..سؤخاؾ علٌن كل ٌوم _   

!..وانا سؤشتاق إلٌن كل ٌوم _   

..حسدته اْلنه سٌرى دمشك وٌتنفس هواءها   

تعرفت الحما على رجل ٌملن مخزنا فً الشارع التحتانً لبٌع لوحات وكتب 

, حدثنً عن أسرار مخٌم عٌن الحلوه , ومبلبس من التراث الشعبً الفلسطٌنً 

والناس الذٌن , وحصاره , والفبات التً تحكمه خارجٌا وداخلٌا , وخفاٌا زوارٌبه 

..ووجع الناس فٌه , ٌخرجون عن المانون وٌلتجبون إلٌه   

..وكان ٌتحدث بسبلسة وعفوٌة وثمة , كنت أستمع إلٌه كمن ٌمرأ كتابا   

:ثم أشار إلى الشارع الذي ٌمتد خمسٌن مترا ولال   

جعبل عالٌه سافله , بصاروخٌن اثنٌن 1982هذا الشارع حرثه االسرابٌلٌون عام _ 

..وهاهو عاد كما كان ..  

:ثم أخذ نفسا ولال   

!..سؤعرفن على جنرال فلسطٌنً _   

..دخلت زوارٌب عدٌدة إلى أن انتهٌت إلى بٌت عادي أمامه حراس مسلحون   

:سؤل أبو شامل أحد الحراس   

!..هل الجنرال أبوسحٌم موجود ؟_   

!..سؤرى إن كان لد استٌمظ ..كان نابما _   

:ودخل ثم خرج إلٌنا لاببل   

!..تفضلوا_   

وبٌتا كبٌرا , فٌه حدٌمة واسعة , البٌت من الداخل الٌشبه بٌوت عٌن الحلوه التعٌسة 

..ومدافع نصبت فً أرجاء الحدٌمة , ومصطبة رخامٌة , من الحجر   

:عرفته على نفسً فرحب بً ولال , استمبلنا الجنرال أبو سحٌم فً الحدٌمة   

ولهذا حدث لهم ..مشكلة الفلسطٌنٌٌن فً سورٌا أنهم اتخذوا المخٌمات وطنا لهم _ 

!..ماحدث   
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:وافمته على ذلن وأضفت   

كتبت رواٌة فً الثمانٌنٌات من المرن الماضً تولعت فٌها أسوأ مما ٌحدث اآلن _

..! 

:ضحن الجنرال ولال   

..انشؽل بتجارة العمارات والبٌع والشراء ..لكن شعبنا الٌمرأ كثٌرا _   

!.كؤنن ابن ذلن المخٌم _   

!..أبناء المخٌمات متشابهون _  

كٌؾ كان مركزا تجارٌا , تحدثت كثٌرا عن المخٌم , لدمت لنا خادمة فلٌبٌنٌة المهوة 

هجرها , وفً ؼمضة عٌن تحول إلى مدٌنة مهجورة , مهما بالمرب من دمشك 

..أهلها ذات صباح نهار بارد وتركوا وراءهم كل شًء  

ًّ وهو ٌشرب لهوته من فنجانه المذّهب  , وهو ٌهز برأسه , كان الجنرال ٌستمع إل

:وأخٌرا لال   

لكننا اختلفنا على , أراد النظام فً سورٌا تكلٌفً باخراج المسلحٌن من المخٌم _ 

لكن النظام لم ٌمبل , فؤنا أردت أخذ تموٌل رجالً من السلطة الفلسطٌنٌة , التموٌل 

..فهو ٌرٌد تموٌل تلن العملٌة ألنها أرض سورٌة  

:للت   

لمد ضعنا بٌن ..ومعاناتنا من ٌمولها السلطة الفلسطٌنٌة أم المعارضة ام النظام _ 

..هذا وذان وهإالء   

لضٌتكم ..التفتم لؤلمور المادٌة وتركتم جوهر المضٌة ..أنتم سبب ضٌاعكم _ 

..صارت احتفاالت وخطابات وتصفٌك   

..هذا صحٌح _   

!..النصل إلى الحمٌمة إال متؤخرٌن _   

:حٌن خرجنا ابتسم أبو شامل لاببل  

!!..ماذا تؽٌر..لل لً ..نسمع كبلمهم منذ ستٌن عاما ..كله كبلم _   

!..ولضٌتنا ابتعدت عنا بعد السماء عن ااْلرض..الذي تؽٌر أن مصاببنا كبرت _   
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انظر إلى شعبنا ٌموت فً البحر وهو هارب من ..نهاٌتنا ..هذه هً النهاٌة _ 

..صدلنً ..هذه هً النهاٌة ..وهم ٌضحكون ألّن المضٌة انتهت  ..الجحٌم   

:ثم تابع..كان أبو شامل ٌتحدث بمهر وؼضب   

محاط بالحواجز وشعبه فمٌر ..إنّه أشبه بثكنة عسكرٌة ..انظر إلى هذا المخٌم _ 

منذ خرجنا من فلسطٌن ونحن نجد ..ومع ذلن تجد فٌه احدث انواع السبلح , معدم 

..زعماإنا ٌجب أن ٌتؽٌروا ..ماالذي تؽٌر ..السبلح   

..أعداإنا ٌعملون ونحن نتكلم ونسمع ونصفك _   

ودعت أبو شامل واتجهت نحو البٌت بخطوات وبٌدة , وصلنا إلى مفترق طرق 

..مضطربة   

:لاال ,كان كل من علً ودمحم ٌنتظراننً امام الباب   

..أمً وعمتً تنتظرانن على العشاء _   

!..وأنتما _   

!..ونحن أٌضا _   

فً كل ٌوم أخبار سٌبة عن , تصفحت ااْلنترنت , لجؤت إلى فراشً بعد الطعام 

واَيخر ماكان فتوى من مشاٌخ المخٌم بتحلٌل أكل , لتل بالمجان ومجاعة , المخٌم 

..لمد وصلنا إلى عصر مالبل التارٌخ ..المطط والكبلب والحمٌر والدابة الممتولة   

...عدنا وحوشا كاسرة   

:تصفح ااْلنترنت على شاشته الكبٌرة ولال , زرت أبو شامل فً الٌوم التالً   

فهذا ٌجٌز , حسب هوى من ٌدفع لهم , المشاٌخ ٌتدخلون فً السٌاسة _ 

واَيخر ٌجٌز امارات , وذان ٌجٌز لطع الرإوس , زواج النكاح فً الحرب 

..ذات طابع عرلً   

:ثم ٌصمت وهو ٌملب الصفحات على الشاشة وأخٌرا ٌمول   

عصرنا هو عصر ..لم نعد نفهم شٌبا ..كلهم مخطبون ومصٌبون فً اَين _

لٌتنا لم نعش فً هذا ..التوهان والمصالح المتضاربة واألفكار المتصادمة 

..العصر الحردونً   

أمما وأحزابا , وجع الجمٌع شعوبا ولبابل ,كان كبلمه ٌصب فً عٌن الوجع 

.. 
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:للت له   

الكل ..هذه الصفحات الفٌسبوكٌة والتوٌترٌة للبت العالم رأسا على عمب _ 

ٌشترن فً االنمبلبات السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة وهو جالس فً بٌته 

أو , متكا على الوسابد , وهو مرتاح فً بٌته , الكل ٌؽٌر اَيراء الكل , 

, تعمدت ااْلمور إلى حد التوهان ..ٌشرب المهوة او الشاي أو ٌمارس الجنس 

..بل لم ٌعد هنان لون , صار الكل رمادٌا , لم ٌعد هنالن أبٌض أو أسود   

ًّ باهتمام كما استمعت إلٌه , تكلمت بحدة وؼضب  :اضفت , استمع إل  

بل ٌضرب ااْلدٌان ..عصر التوهان هذا الدٌن له وال طابفة وال عرق _ 

وتموت , ٌضربها حتى تدمى الملوب وتتوه العمول , والطوابؾ وااْلعراق 

كؤّن روح ابلٌس نفخت فً أرواح البشر فجعلتهم لبابل شتى , األرواح 

..الٌحتكمون لؽٌر السبلح   

ااْلمور تعدت حدود المعمول إلى  البلمعمول ..هذا صحٌح ٌاأبا عدنان _ 

من موت إلى اَيخر ومن نكبة إلى أخرى ومن تشرد إلى ..انظر إلى شعبنا ..

..والعالم ٌمؾ عاجزا عن مساعدتنا ..آخر   

انظر إلٌنا ..اعتمادنا على العالم فً حل لضٌتنا جعلنا أضحوكة الدنٌا _ 

الهبلن ٌبلحمنا من الكوٌت إلى العراق إلى لٌبٌا إلى تونس إلى لبنان وأخٌرا 

لم نجن ؼٌر الخٌبة ..وصلنا إلى ذلن بسبب اعتمادنا على الؽٌر ..سورٌا 

..والضعؾ حتى انتهى بنا ااْلمر بؤن نكون طعامااْلسمان البحر المتوسط   

إذا همست ..لكننا اآلن كما ٌمولون نعٌش فً عالم كؤنه لرٌة صؽٌرة _ 

..سٌتدخلون بنا إن أردنا ذلن ام لم نرد ..همسة سمعها المشرق والمؽرب   

:للت محتدا   

..وإال فلن نكون ..نحن لبان المٌزان ..لكننا ااْلساس _   

..الذكاء أن تجعل رأي العالم ٌصب فً مصلحتن _   

..ولكن من اٌن نؤتً بهذا الذكاء ..هذا صحٌح _   

..عدت إلى البٌت ممتلبا بالرإى وااْلفكار وبكثٌر من االحباط   

لال لً ,   بمٌت صامتا طوال الولت ولوال رنٌن هاتفً الخلٌوي لما تكلمت 

:شخص على الخط االَيخر   

!..ألست انت ااْلستاذ صبحً ؟_   

لم أعرفها فً  , حٌن أجبته باالٌجاب أعطى الخط لفتاة كانت تبكً بحرلة 

..لكن بعد كلمات للٌلة عرفت انها حنٌن ابنة أخً , البداٌة   

..ماذا بن ؟_   

..أرٌد تصرٌحا لدخول المخٌم ..عمً انا اآلن على حاجز عٌن الحلوه _   
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حٌن رأتنً , خرجت مسرعا دون أن أرد على استفسارات رنده وصبحٌة 

..ثم انهارت على ااْلرض فالدة الوعً , حنٌن أخذت تمبلنً وهً تبكً   

:لال لً , أجلستها على كرسً جاء به عنصر ااْلمن على الحاجز   

!..ؼدا تمّدم لها تصرٌحا ..خذها اآلن _   

كانت تبكً فمط وحٌن أردت أن , حٌن وصلنا البٌت لم تتكلم كلمة واحدة 

:أكلمها همست صبحٌة   

!..حٌن تنتهً من البكاء ستتكلم ..دعها اآلن _   

نامت ٌوما , كانت تشهك خبلل نومها , بعد البكاء نامت من التعب والبكاء 

ًّ بعٌنٌن بابستٌن , كامبل دون ان تتحرن  أرادت ان , حٌن نهضت نظرت إل

:تتكلم فملت لها   

!..بعد الطعام تحدثً ماتشابٌن _   

خرجت كل من رنده وصبحٌة حتى الٌحرجنها أثناء , أكلت لمٌمات للٌلة 

:للت لها , الحدٌث   

!..إذا كان ماستمولٌنه سٌبكٌن فبل تتكلمً _   

:مسحت دموعها ولالت   

فً مخٌم الزعتري بٌنما كنت ذات ٌوم أمؤل الماء  خارج ..سؤتكلم اْلرتاح _ 

ًّ وٌبتسم , الخٌمة  , ولؾ رجل سبعٌنً بسٌارته الجدٌدة أمامً وهو ٌنظر إل

, فً تلن اللٌلة دخل الخٌمة مع مسإول المخٌم , ابتسمت له احتراما لسنّه 

ًّ الرجل السبعٌنً بؤنه ٌرٌد أن ٌزوجنً من ابنه الشاب الذي لم  عرض عل

فكرت تلن ..وأرانً صورة شاب تتمناه كل فتاة , ٌؤت معه اْلنه أعجب بً 

كنت أرٌد أن أتخلص من حٌاة المخٌم التعٌسة فوافمت فً الٌوم ..اللٌلة كثٌرا 

..وٌالٌتنً مت ولم أفعل , التالً   

:انخرطت فً البكاء لبل ان تمول   

إنهم ٌبٌعون البنات فً منافً ..لصتً ٌاعمً كمصة عبدة تباع وتشترى _ 

..ٌبٌعون أعراضهم بالمال البالحب ..الحروب   

..تركتها وخرجت , تمددت وصمتت , لم تعد تستطٌع الكبلم   

:همست رنده   

!..سمعنا مالالته ..تعذبت كثٌرا ..مسكٌنة _   

الرجل السبعٌنً لم  , المصة اكتملت وأنا أرى دموع حنٌن على خدٌها 

سافر معها إلى بلده ..ٌزوجها البنه الوهمً بل أراد أن تكون عروسا له هو 

صارت زوجة رجل سبعٌنً على حافة المبر , وهنان عرفت الحمٌمة المرة , 

.. 

..كان ٌضربها وٌعذبها وسجنها فً البٌت   
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واخذت بصمته على ورلة , عثرت على جواز سفرها , كؤنها كانت فً حلم 

وسافرت , وحجزت بطالة سفر على ااْلنترنت , سفرها وحدها وهو نابم 

..بعدهاإلى لبنان   

انهمرت دموعً على عذابها وعذاب آالؾ الفتٌات , انتهت المصة هنا 

..اللواتً بٌعت أجسادهن بسبب تلن الحرب المجنونة   
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 _6_  

صرت أنسى ماعزمت على شرابه , لم أعد متوازنا فً ااْلٌام التً تلت مجًء حنٌن 

..وصرت أتوه فً الزوارٌب الضٌمة المتشابهة فؤسؤل احدهم لٌدلنً , من السوق   

, حاولت التكلم معها , وبمٌت حنٌن صامتة وحٌدة طوال الولت رؼم وجودها بٌننا 

..لكنها كانت تختصر ؛ فالكبلم ٌخرج وجعها إلى السطح   

!..إذا تكلمت سٌخرج حزنن _   

وتتمسن بً وكؤّن أحدا ٌشدها إلى , تنظر بعٌنٌن دامعتٌن وتلمً رأسها على كتفً 

..الخلؾ   

:وكنت أسمع من رنده وصبحٌة العبارة التالٌة   

!..الزمن كفٌل بؤن ٌنسٌها مؤساتها _   

كانت تجلس على الصخور صامتة تتؤمل , كنا نخرج إلى الشاطا كثٌرا  لتنسى 

لم ٌعد بممدوري تحمل حزنها فصرت , سموط الشمس فً المٌاه فتسمط دموعها 

ًّ ولالت , أتحاشى الجلوس معها  :الحظت رنده ذلن فدخلت عل  

!..إذا ابتعدت عن حنٌن فلن تجدها اطبللا _   

!..حزنها ٌمتلنً _   

!..وابتعادن ٌمتلها _   

ًّ حنٌن ولد لبست فستانا أزرق كلون السماء وأمسكت ٌدي  ذات صباح جاءت إل

:ولالت   

!..سؤشرب الشاي معن على شاطا صٌدا ..أعرفن تحب الشاي ..عمً _   

وحٌن جلسنا على رمل , رأٌت ذلن تطورا اٌجابٌا فً انتصارها على حزنها 

:الشاطا لالت حنٌن   

..أرٌد أن أنسى ولكن ..أنا آسفه _   

..انتصري ..كلنا نحاول االنتصار على حزننا _   

!..لكن ماحدث أفظع من الموت _   

..كبلمن دلٌل على لوتن_   
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:ولالت , صبت الشاي ونظرت إلى مٌاه البحر التً تعكس أشعة الشمس الصباحٌة   

..أشعر أننً أضعؾ مخلوق فً هذا الكون _   

..تلن هً معادلة الحٌاة ..الموي ٌشعر بضعفه والضعٌؾ ٌشعر بموته _   

!..كبلمن ٌمنحنً الموة _   

مازالت لوٌة , أترٌن تلن الشمس مازالت دافبة ومضٌبة منذ مبلٌٌن السنٌن _ 

!..لماذا النشبهها ..  

ذلن الوحش المسن أحسه مازال ٌنهش جسدي ..الصمٌع ٌلفنً رؼم دؾء الشمس _ 

..كوحش أسطوري   

!..اتركً الماضً وانظري إلى المستمبل _   

!..أّي مستمبل ونحن مشردون _   

..لن تدوم الحرب إلى ااْلبد _   

!..أتصورها كعروس مٌتة ..سورٌا الجمٌلة لن تعود كما كانت _   

!..سورٌا لم تمت فً الماضً ولن تموت اآلن _   

!..أنت متفابل رؼم حزنن ..عمً _   

!..هكذا علمتنً الحٌاة _   

!..اكتب ماحدث لنا ..عمً _   

!..سؤبدأ بكتابة رواٌة عما لرٌب  ..البارحة فمط بدأت بتسجٌل بعض المبلحظات _   

..فً مخٌم الزعتري هنالن لصص تبكً الحجر لبل البشر _   

ولم نكد نجلس حتى بدأ دوي المذابؾ ولعلعة الرصاص من كل , عدنا إلى البٌت 

:لالت رنده بسخرٌة مرة , جهة فً المخٌم   

!..رابحة البارود تشم أجسادنا _   

:ولالت صبحٌة   

!..إننا محكومون بالحرب _   
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:ولالت حنٌن   

!..الصؽار ٌحبون اطبلق المفرلعات وهإالء ٌحبون اطبلق الرصاص _   

:لالت رنده , لم أعلّك   

!..لٌس من عادتن الصمت _   

!..لٌس للكبلم معنى فً حضرة الرصاص _   

نظرت , جاء كل من علً ودمحم وهما ٌحمبلن لفصا فً داخله عصفور صؽٌر 

:إلٌهما نظرة عتب فمال دمحم   

!البابع لم ٌبعنا العصفور إال مع لفصه _   

!..ولم لم تطلماه إلى اآلن ؟_   

صفك الجمٌع لحرٌة العصفور , أطلك دمحم العصفور فولؾ على السطح ثم اختفى 

:فملت ..  

!..ماذا ستفعبلن به ؟..والمفص _   

لم أضحن منذ زمن ..البد للمٌد أن ٌنكسر .. وبدأا بتحطٌم المفص وهما ٌرددان 

انفردت , كانت ضحكة انتصار من الملب , طوٌل كما ضحكت فً تلن اللحظة 

مع ضحكات آتٌة من , وأخذت كل من رنده وصبحٌة ٌمببلن الطفلٌن , أسارٌر حنٌن 

...اعماق الملب   

وحٌاة , هنا بدأ الفاصل بٌن حٌاتٌن حٌاة الوالع المر برصاصه ولذابفه ومآسٌه 

..البراءة الوادعة بما تحمله من صدق وعفوٌة   

ثم نظرا إلى السماء فلم ٌرٌا , نظر كل من علً ودمحم إلى المفص نظرة انتصار 

..سوى سماء زرلاء صافٌة وادعه   

:لال علً   

!..عاد العصفور إلى اهله _   

:ولال دمحم   

!..البد أنه سعٌد اآلن بحرٌته _   

..ثم وضعا المفص المحطم فً كٌس لمامة وأخذاه إلى الحاوٌة   
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:ثم لالت , كانت حنٌن مازالت تبتسم   

!..كؤّن علً ودمحم حطما لفصً _   

رأٌت فً عٌنً بصٌرتً حنٌن تخرج من , هذه الجملة أدخلت الفرح إلى للبً 

, حٌن تلمس الحدٌد ٌذوب كما تذوب لطعة السكر بٌد طفل , ألفاص اللفص واحد 

:فانتبهت إلى علً وهو ٌمول لً , كنت أرى ذلن وانا ابتسم   

!..أنت سعٌد ألننا حطمنا المفص _   

:ولال دمحم   

!..إنه سعٌد ألننا اطلمنا العصفور _   

!..لكننً أكثر سعادة ألنكما حطمتما لفص حنٌن ..صحٌح _   

:للت لها , أخذت حنٌن تبكً وتضحن فً آن   

!..تحطم لفصن إلى ااْلبد ..افرحً _   

!..هذه دموع الفرح ٌاعمً _   

حزنا وفرحا , ارادة واحدة , عمبل واحدا , كنا جمٌعا فً هذه اللحظة للبا واحدا 

تماهت أشٌاإنا مع بعضها حتى شعرنا بوحدتنا الكلٌة فً هذا الزمن المٌت , واحدا 

.. 

بدا البرٌك , عٌنا حنٌن أضاءتا وجهها ..ذلن الٌوم كان نمطة بٌضاء فً لوحة سوداء 

وأخذت حركاتها تتشكل بحٌوٌة وكؤنها خلعت جسمها , واضحا فً ذلن الٌوم 

..ولبست جسما اَيخر   

كانا ..جعبلنا نعٌش لحظة حٌاة فً ظل الموت المتراكم حولنا , طفبلن للبا المعادلة 

ٌدوران فً أرجاء الؽرفة وكؤنهما لم ٌموما بعمل جهدت أٌاما ولم أستطع اْلعٌد حنٌن 

..إلى الحٌاة   

:نهضت حنٌن ولالت   

!..الٌوم سؤعد طعام الؽداء _   

بدأت ااْلمور باطبلق رصاصة واحدة تبعتها اخرى , بعد الؽداء لم ٌدم الفرح طوٌبل 

..من كل مكان وفً كل اتجاه , ثم بدأ نهر من الرصاص والمذابؾ ,   
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:لالت حنٌن   

!..ماذا ٌفعلون هإالء المجانٌن _   

:للت   

الفبة ااْلخرى تابعة لدولة , هذه الفبة تابعة لدولة ..نحن فبات أو لولً لبابل شتى _ 

..نحن نموت ٌاعمً من أجل لعبة دولٌة ..هكذا هً اللعبة ..الثالثة لؽٌرها , أخرى   

, بمٌنا متسمرٌن فً أماكننا كااْلصنام , أخذت أصوات المذابؾ تعلو على صوتً 

كان هنان اناس , وحٌن حّل المساء سمعت خطوات كثٌرة تمر من امام بٌتً 

كثٌرون من سكان المخٌم ومن مهجري الحرب ٌحملون بطانٌتهم وٌتجهون مع 

..خوفهم إلى مدرسة تمع خلؾ بٌتنا   

:لال شخص حٌن سؤلته   

..رصاصة واحدة تخترق كل الخٌام .. نحن نعٌش فً خٌام _   

:ولال اَيخر   

!.الموت ٌبلحمنا أٌنما ذهبنا _   

:ولال ثالث  

!..تعبنا من الهروب _   

:للت لهم   

!..اذهبوا إلى المدرسة وأنا سؤبمى _   

:لالت رنده   

!..إما أن نذهب جمٌعا أو نبمى جمٌعا _   

كانت اصوات المذابؾ والرصاص وكؤنها , أدرت وجهً نحو الحابط , تمددت 

..سٌمفونٌة ببل روح   

كانت تلن العوالم تتشكل كلما اشتد , نفذت إلى عوالم شتى وأنا بٌن الٌمظة والحلم 

بٌنما , كانت كل من رنده وصبحٌة تتمتمان آٌات لراَينٌة بصوتٌن هامسٌن , المصؾ 

:لالت لً حنٌن بجرأة ووداعة   
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دعنا نستمع إلى ..هم ٌكتبون تارٌخهم المذر ..احن لنا شٌبا من تارٌخن ..عمً _ 

..تارٌخن المضًء   

!..صوتهم أعلى من صوتً _   

نرٌد ان نعٌش فً عالم ..نرٌد أن ننسى رصاصهم المذر ولذابفهم الملوثة ..عمً _ 

..اَيخر ؼٌر عالم المتلة   

هجرة نحو الموت والبلمكان ..أوصلنا إلى الهجرة الثانٌة ..عالمهم ألوى منا _ 

صار وطنا ..المخٌم ٌاحنٌن لم ٌكن مجرد مكان نعٌش فٌه ..هجرة نحو الهاوٌة ..

..لمد لتلوا كل ذلن ..مراهمتنا وجنوننا ..فٌه ذكرٌاتنا وطفولتنا ..ثانٌا   

!..لم أعهدن ٌابسا _   

الأدري كٌؾ أصؾ تلن ..بل هو شًء مابٌن الموت والحٌاة ..مابً لٌس ٌؤسا _ 

إّن مانمرأه مختلؾ تماما ..لرأت عنها لكنها كانت مختلفة حٌن شعرت بها ..الحالة 

..عما نحس به   

..كؤّن الكتّاب مصابون بانفصام الشخصٌة .. لكن كتبن تمول ؼٌر ذلن _   

..لكننً لم أصل إلى ذلن ..حاولت كثٌرا أن تكون كتابتً تصوٌرا للوالع _   

لم أصل مع حنٌن إلى هذه النمطة حتى اهتز البٌت بفعل لذٌفة انفجرت لرٌبة من 

..وكان ؼضبً ٌزداد , كان الجمٌع ٌرتجؾ , كؤّن البٌت طار ثم سمط , البٌت   

:هدأ المصؾ للٌبل فرّن جوال صبحٌة   

.. أنطون ..مابن ..كٌؾ أنت ..جورج _   

..وهً تستمع تؽٌر لونها وصوتها   

..وحٌن انتهت المكالمة انهارت صبحٌة باكٌة   

!..هل حدث مكروه لجورج ؟_   

أخوه انطون الذي عارض زواج أخٌه منً عاد من ألمانٌا وٌعمل اآلن على _ 

..وهو ٌهدداآلن بمتلً ..تهرٌب السبلح بٌن لبنان وسورٌا   

:للت بتحد   

!..لٌؤت وسنر _   
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اشتهر بؤلمانٌا بكونه ربٌس عصابة فً المبلهً ..أخً أنت التعرؾ أنطون _ 

..وكان جورج ٌخجل ذكر اسمه امامً ..اللٌلٌة   

:لالت حنٌن   

!..سنخببن داخل عٌوننا ..لن ٌجدن ٌاعمتً _   

لم اكن أدري أّن ااْلٌام ستؤتً ..بكت صبحٌة وهً ترمً رأسها على كتؾ حنٌن 

..بهذه المصابب مجتمعة   

ؼادر إلى , شاب مستهتر ..أنطون , كّن ٌبكٌن وأصوات المذابؾ تعلو وتنخفض 

ارتبط اسمه بتجارة , المانٌا بعد أن سرق شرؾ ابنة عمه فؽضب علٌه أبوه وطرده 

وهاهو اآلن ٌتجه إلى تجارة السبلح ألنها الرابحة فً عصر الحروب , المخدرات 

.. 

:التربت من صبحٌة وللت بموة   

!..إذا الترب منن انطون سؤلتله _   

..صمت الجمٌع وصمتت لحظتها أصوات الرصاص والمذابؾ   

سمعت , اهتزت زوارٌب المخٌم الضٌمة الفمٌرة , استإنؾ المصؾ وبشدة أكبر 

..وكؤنهم ٌهربون من ذواتهم , ركض الناس فً تلن الدروب الضٌمة   

حٌن تزوج جورج وصبحٌة بعث أنطون رسالة تهدٌد إلى أخٌه عبر البرٌد 

لكنه أخبرها ..لم ٌخبرها جورج بتلن الرسالة ..االلكترونً ٌهدد بمتله ولتل عروسه 

. .بعد حٌن   

:بعد منتصؾ اللٌل بولت طوٌل همست رنده فً أذنً لبل أن أنام   

!..ماذا سنفعل ؟_   

!..الأدري _   

لكن افكاري وظنونً مازالت , كان أزٌز الرصاص وأصوات المذابؾ لد خفت 

...مشتعلة    

ابن أختً ثابر ٌحمل السبلح مع , لم ٌكن لً ظهر اْللؾ فً وجه انطون وعصابته 

صار ااْلخ عدوا اْلخٌه ..وأخوه امجد ٌحمل السبلح مع النظام , الثورة فً المخٌم 

..وإمام فً االٌواء فً الجزابر , وسامر فً ألمانٌا , وعدنان فً أوكرانٌا ..  
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ًّ بثوب عرس أبٌض ,حٌن ؼفوت , وصلت إلى حابط مسدود  رأٌت صبحٌة تمبل عل

فجؤة ٌعترض طرٌمها رجل ٌحمل سبلحا , كان البحر خلفها وااْلشجار أمامً , 

, ٌطرحها أرضا , ٌمسكها من شعرها الطوٌل , ألحك بها , تهرب منه , بمنظار 

ًّ مستؽٌثة  صوت الرصاص , ثم على جسدها , ٌطلك النار على رأسها , تنظر إل

, نحو جرؾ , ٌجر الرجل جسد صبحٌة المدّمى , أتسمر مكانً , ٌنخر عظامً 

أصرخ فٌرتد , لاعه ببل نهاٌة , ألؾ على طرؾ الجرؾ ..ٌلمً بجثتها وٌختفً 

..ه ..حً..صب..صب..صوتً صدى   

عاد الناس ٌثرثرون فً , أشرب كؤسا ملٌبا بالماء , أنهض من ؼفوتً مرتعشا 

:اندفع علً ودمحم إلى حضنً لابلٌن , ٌضحكون , الزوارٌب   

!..خلصت الحرب ..بابا _   

, ودواء مرض الملب إلى جانبها , كانت نابمة كالمبلن , دلفت إلى ؼرفة صبحٌة 

, صوت تنفسها كملمس الحرٌر , لٌس هنان احد بهذا الصفاء وهذه الوداعة , تؤملتها 

:ابتسمت , فتحت صبحٌة عٌنٌها فرأتنً   

!..ماذا بن ٌاصبحً ؟_   

!..أتؤملن وأنت نابمة ..الشًء _   

!..أتودعنً ؟_   

!.لن ٌمسن انسان وأنا على ظهر ااْلرض _   

..ولكنهم_   

..بسبلحهم ومالهم وحمدهم وشذوذهم ..ألوى منً ..أكملً _   

ًّ أن أترن لبنان ..لال لً جورج _  !..عل  

..إلى أٌن ؟_   

!..حٌن ٌاتً جورج سنعرؾ _   

طالعتنً رابحة الطبخ والممامة ودخان , انتابنً شعور لوي بالتسكع فً الزوارٌب 

..وفوارغ المذابؾ , الرصاص   

..كنت أسٌر ببل هدؾ   

+++++++++++++++++++                              
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 _7_  

أو , كؤنها امرأة اشتالت إلى ممارسة الحب , فتحت الزوارٌب لً ذراعٌها من جدٌد 

..كفتاة تنتظر حبٌبها على فرس أبٌض   

:استمبلنً مبتسما ,  كما أحببت تسمٌته , وجدت نفسً أمام متحؾ أبو شامل   

!..عادت الحٌاة إلى المخٌم كما كانت _   

!..كما كانت أو كما ٌرٌدون أن تكون _   

!..سؤطلب لن لهوة _   

:سؤلته , ونحن نحتسً المهوة رأٌت فً عٌنً أبً شامل أسى الٌوصؾ   

!..لم هذا الحزن فً عٌنٌن ؟_   

!..نحن متشابهان فً الحروب العبثٌة _   

!..هل هرب الشٌخ ااْلسٌر من عبرة أم لتل ؟_   

.. ٌمولون إنه لبس هو وفضل شاكر مبلبس امرأة وتسلبل إلى هنا إلى عٌن الحلوة _  

!..كلنا على فوهة بركان _   

!..كل ذلن مرهون بالتجاذبات االللٌمٌة والدولٌة _   

!..إلى متى نظل لعبة بٌد الؽٌر _   

!..إلى أن نصبح شٌبا _   

مرت النسوة من أمام المتحؾ ٌحملن الخضار والفواكه بسبلل زاهٌة من السوق 

..وااْلسى ٌلون وجوههن , المرٌب   

:لال أبو شامل   

!..الناس ٌسافرون إلى مصر ومن هنان ٌهربون إلى اٌطالٌا بمراكب صٌد _   

!..تعنً أن أهاجر _   

!..ااْلحداث تمول لن ذلن الأنا _   

!.لكنهم طعام شهً لؤلسمان _   
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!..أن أكون طعاما لؤلسمان خٌر من أن ٌمتلنً رجل جبان _   

, الموت واحد ولو تعددت األسباب , بدأت أفكر بؤختً ؛ ستموت هنا أو تموت هنان 

..ااْلمر لٌس سٌان , وتنجو هنان , لكنها لد تنجو هنان وتموت هنا برصاص جبان   

:للت   

!..وحك العودة _   

حك العودة ..ولم نتمدم لٌد انملة ..منذ أكثر من ستٌن سنة وهم ٌمولون بحك العودة _ 

..هنا   

:وضرب على صدره وأضاؾ   

..لو ذهبت إلى اَيخر الدنٌا فهل تنسى فلسطٌن _   

!..هل ستعٌدها وأنت بعٌد ..لن تعود فلسطٌن بدون لماء _   

وحٌن أراد عرفات أن ..بعد الدماء والبماء وصلنا إلى اتفاق أوسلو ااْلعرج _ 

..ٌعرٌهم وٌنمض االتفاق وضعوا له السم   

هذا هو السم ..كؤننا لسنا بشرا ..انظر إلى بإس هذا المخٌم والمخٌمات ااْلخرى _ 

هل دخلت إلى ..التستطٌع الدخول إال بؤمر أمنً ..الحواجز تحٌط بالمخٌم ..بعٌنه 

هذا بإس ..ومع ذلن ٌختبا المجرمون فٌه .. بٌت ابن خالتن إال بؤمر ااْلمن العام 

..وفساد   

..جاءنً حدس أن صبحٌة امامً جثة هامدة   

:لال أبو شامل   

!..اٌن شردت ؟_  

!..سؤعود إلٌن ..أخذنا الحدٌث _   

..أمام مدخل البٌت وجدت سٌارة جورج   

كان وجه صبحٌة , وأنهم حمموا معه ثم تركوه , أخبرنً ان انطون مطلوب للنظام 

..كاألموات   

:حٌن اختلٌت بجورج لال لً   

..لست مطمبنا إلى وجود صبحٌة هنا ..ٌجب ان تسافروا إلى بلد آخر ؼٌر لبنان _   
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:وعندها لال جورج , كنت مشلول التفكٌر , لم أجب   

هنان سٌلتم شملكم وستبتعد ..لل له أن ٌرسل لكم دعوات ..ابنن إمام فً الجزابر _ 

..صبحٌة عن الخطر   

:وحٌن أؼلمت الخط لال جورج , هاتفت إمام أمامه   

استؤجرت لكم شمة فً الطابك الخامس على الشاطا ..رٌثما تصل الدعوات _ 

!..هنان أمان أكثر ..  

لم اتصور الممر دونها , لم أتصور الشمس دون صبحٌة , لم ٌكن أمامً سوى المبول 

..وأصبحت اآلن كل شًء ..كٌؾ كانت نسٌا منسٌا ..لم اتصور لذة الطعام دونها ,   

ًّ جورج وكؤنه ٌمرأ افكاري ولال  :نظر إل  

..اعذرنً ..تصرفت دون استشارتن ..أعرؾ مكانة صبحٌة عندن _   

دخل هواء نمً ربتً , تجاوزنا الحاجز , وضع فً حمٌبة السٌارة أؼراضنا البسٌطة 

, سٌارات أنٌمة , كؤّن الناس ٌبتسمون , ترالصت األشجار على جانبً الطرٌك ,

شبان وشابات , مطاعم ممتلبة بالرواد , أطفال ٌلهون بالكرة فً ملعب أخضر 

..ٌسٌرون على الشاطا ٌمسكون الشمس اآلفلة بؤٌدٌهم   

وجه صبحٌة شاحب , الشاطا حزٌن , للعة صٌدا اآلثرٌة تربض على ألدام البحر 

:فمال جورج , كنا صامتٌن , كشحوب البحر فً مؽرب الشمس   

!..لم الصمت ؟..تحدثوا ٌاجماعه _   

, الدمار , عدد المتلى فً سورٌا , تحدث المذٌع عن مآسً الحرب , وفتح المذٌاع 

ؼبلء , السٌارات المفخخة , الجوع , الحصار , االٌواءات , النظام , المسلحٌن 

والخس , عن البطاطا والبندوره , لم ٌترن شٌبا لم ٌتحدث عنه , المهجرٌن, المعٌشة 

عن نكاح الجهاد , عن النساء العارٌات والنساء الكاسٌات , والتبػ والموز الصومالً 

وباعة , تحدث عن العثمانٌٌن وأمراء الخلٌج , واللواط والذلون وااْلنفاق والنفاق , 

تحدث عن بٌع ااْلعضاء البشرٌة , الفول السودانً وتجارة العمارات وسوق النخاسة 

تحدث عن الشوارب المعموفة , وباب الحارة , والحرٌر الدمشمً ,وسوق النسوان , 

, تحدث عن أجهزة المخابرات وألبٌتها , ومخادع اْمراء الحرب , واألرز المصري 

..والمرارات الفارؼة والخطابات الرنانة , وعن الجامعة العربٌة واألمم المتحدة   
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واألنبٌاء والمدٌسٌن وعلماء اآلثار , تحدث عن عارضات األزٌاء وتجار الحروب 

وعن النظرٌات ,تحدث عن المشكبلت االلتصادٌة العالمٌة , وممارسة الجنس 

تحدث عن المشكبلت , وعن الموت وعن الحٌاة , تحدث عن ٌوم المٌامة , الفلسفٌة 

وعن أحادٌث الرجل ,تحدث عن وسابل التعذٌب , الزوجٌة وعن الخٌانات الزوجٌة 

عن , , تحدث عن االحصاءات العالمٌة وعن حموق االنسان , والمرأة فً المخدع 

وعن رواد , تحدث عن المشاكل البٌبٌة وعن طبمة ااْلوزون , حموق الطفل والمرأة 

, وعن النظرٌة النسبٌة اْلٌنشتٌن , وعن المساحات الكونٌة البلمتناهٌة , الفضاء 

تحدث عن المال والبنٌن , وعن المصور وعن مدن التنن , تحدث عن زواج األثرٌاء 

وعن تعنٌؾ , وعن الزواج المدنً , وعن زواج السفاح , وعن عموق الوالدٌن , 

عن , تحدث عن الربٌع العربً الذي أزهر دما , تحدث عن المن والسلوى , النساء 

وعن , تحدث عن أثرٌاء الحروب , الربٌع التونسً واللٌبً والمصري والسوري 

..وعن حب الوطن وحب هللا والوالدٌن , الجمعٌات االنسانٌة   

..ولم ٌنمطع الحدٌث ..تحدث وتحدث وتحدث   

عالم ٌضٌع بٌن , وعالم بٌن بٌن , كنت فً عالم اَيخر ؛ عالم وردي وعالم مؤساوي 

..توهان ااْلفكار التشاإمٌة والتفاإلٌة   

كانت امواج البحر , عدت إلى الوالع حٌن تولؾ جورج أمام بناٌة من حجر أحمر 

..وخؾ حارس البناٌة وحمل ااْلؼراض نحو المصعد , مرتفعة   

..كانت شمة فاخرة تطل على االوتوستراد من جهة وعلى الشاطا من جهة أخرى   

:للت   

!..اٌجارها مرتفع _   

:لال جورج   

!..الٌهم _  

امتد البحر أمامنا أسود , أكلنا وتحادثنا وضحكنا , سهرنا تلن اللٌلة على الشرفة 

كانت , علً ودمحم فً الداخل ٌشاهدان أفبلم كرتون على شاشة كبٌرة , كعٌنً الظبً 

:وللت أخٌرا , دمشك الجرٌحة حاضرة فً أحادٌثنا   

!..لم ٌعد هنان ماٌفرح _   

!..بعد أٌام سآتً وأودعكم إلى الجزابر _   
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..لال جورج حزٌنا   

:ونظر إلى صبحٌة وأضاؾ   

!..لن ٌصل إلٌن أنطون _   

لوح لنا بٌده لبل أن ٌركب سٌارته وٌتجه نحو ااْلوتوستراد , ؼادرنا جورج , صباحا 

ًّ , جلسنا على الشرفة نشم نسمات البحر العلٌلة , الذاهب إلى بٌروت  أؼلمت عٌن

:صحوت على رابحة المهوة وصوت رنده , كؤننً فً حلم   

!..المهوة ..صبحً _   

فهمت نظرتً , أرٌد أن أرتشفها مع لهوتً , كانت شفافة كطعم المهوة , نظرت إلٌها 

..كنسمة البحر , وؼادرت كطعم المهوة , ابتسمت ,   

..كنت بٌن الصحو والمنام   

أمواج البحر تؽسل الدامهن , رأٌت صباٌا الكورنٌش ٌلتمطن الصدؾ عن الشاطا 

, ؼنجهن , ثم تؤتً ضحكاتهن , ٌؽبن عن ناظري , ٌركضن على الرمال , الطرٌة 

..مماطع من نكاتهن البذٌبة , اَيهاتهن   

, ٌنظر إلٌهن , ٌمؾ , ٌمر شٌخ لرب الشاطا بعصاه الطوٌلة التً ترتفع نحو السماء 

على حافة الموت ٌرٌد الولوج إلى , ضحكته متحشرجة , عصاه عمود نحو السماء 

..عمك الحٌاة   

ٌؤخذنه نحو , ٌحطن به الصباٌا ..لٌس كمثله شًء ..ٌردد وهو ٌنظر إلى السماء 

تعود , ٌدور معهن , والسماء حبلى بالؽٌوم , عصاه تتمددأكثر فؤكثر , البحر 

تختلط ضحكته , دابرة الصباٌا حوله , ضحكته المتحشرجة واضحة جلٌة 

, نحو عمود النور , عٌناه تشخصان نحو السماء , المتحشرجة مع ضحكاتهن اللعوبة 

وضحكاتهن تتحول , ضحكته تتحول إلى بكاء , تصبح العصا سكٌنا تمطع شراٌٌنه 

ٌظهر رجال ٌحملون جثته نحو اعماق , ٌسمط الشٌخ تحت ألدام الصباٌا , إلى عوٌل 

..وٌختفون ,البحر   

صحوت فوجدت نفسً داخل للعة صٌدا والماء ٌحٌط ..كنت كمن ٌحلم أو ٌرى فٌلما 

وخبلل ذلن تتردد ضحكة , أصوات الصباٌا وضحكاتهن ماتزال ترن فً أذنً  , بً 

..الشٌخ المتحشرجة   
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, ومسجد فخر الدٌن المعنً ٌفتح لً بابه الواسع , كنت أجلس تحت أعمدة الؽرانٌت 

..وٌستمع معً إلى موجات البحر الرخٌة   

كانت السماء صافٌة , لم ٌكن أحد فً المكان سواي وسوى البحر والملعة والمسجد 

وأسوار الملعة المدٌمة , أعمدة الؽرانٌت تمنح جسدي البرودة حٌن ألمسها , لماعة 

..تحتوي أشعة الشمس الصباحٌة لتعطً لونا ألرب إلى لون النار   

:فجؤة خرج رجل من داخل الملعة ٌحمل رمحا ولال   

!..من أنت ؟_   

:للت له   

!..سبلحن لدٌم الٌخٌفنً _   

!..لكنه ٌمتل _   

..كٌؾ تمتل مٌتا ؟_   

!..مثلما ٌمتل الحً حٌا !..أنا مثلن _   

!..لم افهم _   

!..ستفهم حٌن تموت _   

!..أرٌد أن أفهم لبل الموت _   

!..الماتل الٌمدم سببا لضحٌته _   

..من أٌن أنت ؟_   

!..من بٌزنطه _   

!..تتكلم بلؽة العصر _   

!..وأنت تتكلم بلؽة األحٌاء _   

!..المٌت لٌس الذي ٌدفن فً المبر بل الذي لم ٌعد له بٌت _   

!..لبْلموات ..هذه الملعة لنا _   

!..سؤذهب _   
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!..إنهم ٌرلدون ..األموات الٌذهبون _   

..رفع رمحه وصوبه نحوي   

:للت له   

!..كنا نتحاور _   

!..الٌعجبنً حوارن _   

عادت , أطلك رمحه نحوي فعادت ضحكات الصباٌا وضحكة الشٌخ المتحشرجة 

والناس , عادت السنونو تطٌر , والشمس تبلمس سطح البحر , ااْلمواج تهدر 

..وعادت المطاعم تعج بالناس , عادت ااْلؼانً على أرصفة الكورنٌش , ٌسٌرون   

عاد المخٌم , وعادت ااْلعمدة الؽرانٌتٌة تبلمس السماء , عادت للعة صٌدا مضٌبة 

..وعاد السهارى ٌطرلون أرصفته بؤحذٌتهم البلمعه , دافبا حنونا , كما كان   

عادت أمً . عادت بدرٌه ونظٌره وفتاح وعطا , عاد عدنان وسامر وإمام حولً 

..عاد الضحن وعاد السهر ..وأبً   

:للت له   

..أطلك رمحن فً صدري ..التحاورنً _  

..أهو طعم الموت أم طعم الحٌاة   

وحل , والضحكات والناس , وكذلن البحر وااْلؼنٌات , كانت الملعة لد اختفت تماما 

..سكون لم أعهده من لبل   

..جاءت رنده وكؤنها تبحث عن شًء ضاع منها , حّل الفجر وأنا على الشرفة   

..مازلت هنا _   

!..كنت هنان _   

..أٌن؟_   

!..كنت أحلم _   

, اشتمت الدخول إلٌها اآلن , كانت ساكنة وسط بحرها المظلم , نظرت إلى الملعة 

..اشتمت رإٌة الرمح وانتهاء الحٌاة   
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..هل تشتهً الموت ٌاصبحً   

..حٌن الٌعود للحٌاة طعم نشتهٌه ..نعم   

..ألٌس الذل الذي نعٌشه ألسى من الموت   

ًّ برمحن وسهامن السامة .. ٌامن كنت..أٌها الصلٌبً ..أٌها البٌزنطً  ألبل إل

..لتلكم كان لتل رجولة اللتل جبناء كما ٌحدث اآلن ..والتلنً   

كانت الملعة تمترب منً كلما ؼرلت فً التفكٌر ؛ بحجارتها وأعمدتها 

..وصمتهاوأسرارها   

فما أحمله فً صدري أثمل من حجارتن , اربضً فوق صدري ..ألبلً أٌتها الملعة 

.. 

..دخل الرمح فً مٌاه البحر كشهاب من نار   

هاهو البحر نفسه الذي ٌحتضن عشرات الجثث من المخٌم ومن بماع سورٌا المختلفة 

..حٌن لفظتهم ااْلرض والملوب الماسٌة ,   

وأسماكه التً التاتت على أجساد الهاربٌن من الموت , هاهو البحر بهدوبه المرٌب 

.. 

ٌجب ان نبنً المساجد والكنابس وسط الماء ؛ لنمرأ الفاتحة على ..فً هذا البحر ..هنا

..ونمٌم المدادٌس لتهدأ ااْلرواح المعذبة , ااْلرواح الضابعة   

حٌن ٌضٌع البٌت تضٌع ااْلرض , حٌن تلفظ جثث أبنابها ..لم ٌعد لبْلرض معنى 

..معادلة لاسٌة لكنها صحٌحة ..  

أشتاق إلى ذكرٌاتً معهم حتى لو لم , أشتاق إلى ااْلجساد التً ابتلعتها..أٌها البحر 

, أشتاق إلى رإٌتهم ٌضحكون او ٌحزنون , ٌكفً أننً رأٌتهم مرة واحدة , أعرفهم 

..أشتاق إلى صراخهم وصخبهم   

بؤحزانهم وخوفهم , جاإوا ٌسلونن بؤؼنٌاتهم وضحكاتهم , لم تعد وحٌدا أٌها البحر 

صرت المكان , صرت ملجؤ الخابفٌن , صرت بحر ااْلحزان , التً اختزنوها فٌن 

..صرت كل شًء ..صرت الممبرة , الذي المكان له   

هنٌبا , هنٌبا اْلولبن الذٌن اختارون وطنا حٌن فمدوا أوطانهم , هنٌبا لن أٌها البحر 

..لمٌاهن المعجونة بملح ااْلجساد المتعبة , لحٌتانن , ألسماكن   
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..صحوت من أفكاري على رنٌن جرس الباب   

امسكتنً من , اتجهت نحو الباب ..ولفت صبحٌة أمامً بوجه مصفر كاألموات 

..الخلؾ   

!..التفتح _   

!..لن ٌجرإ على لمسن _   

:ابتسم لاببل, كان امامً رجل بسٌط ٌحمل عبوتٌن كبٌرتٌن من الماء   

!..هاتان لكم _   

..وضعت العبوتٌن وعدت إلى أفكاري , جلست صبحٌة مهدودة الموى   

++++++++                                         

, كنت أنظر إلى الملعة , كانت للعة صٌدا خلؾ صبحٌه , كنا نرتشؾ لهوة الصباح 

:نظرت صبحٌة إلى الملعة ولالت   

!..أنت تحب اآلثار _   

!..سنزورها الٌوم _   

..ظهر الخوؾ على وجهها من جدٌد   

!..كٌؾ ٌصدر السبلح إلى هإالء المسلمٌن ؟..أنطون المسٌحً _   

!.. نحن ضحٌتها ..إنها لعبة دولٌة ..وهم لٌسوا مسلمٌن , أنطون لٌس مسٌحٌا  _    

:نسٌت خوفها ولالت , نهضت لوٌة   

!..ولننس أنطون ..بعد الفطور سنزور الملعة _   

حاولت , انؽرز أمامً فً جدار الشرفة الرخامً , جاء الرمح من ناحٌة الملعة 

..االنشؽال عنه بكتابة بعض المبلحظات حول الرواٌة   

ثمة رجل , تكاثر الناس فً الشارع ونحن نتناول الفطور و كانوا ٌنظرون إلٌنا 

:سؤلت صبحٌة , منفرد كان ٌنظر إلٌنا   

!..هل تعرفٌن أنطون ؟_   

:لالت رنده   
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!..دعها تؤكل _   

..بٌاض عٌنٌه بلون أصفر..له لحٌة ..شعره طوٌل ..واسع العٌنٌن ..مربوع _   

!.هل ٌشبهه؟..انظري إلى ذلن الرجل البعٌد عن الناس _   

!..إنه تمثال ..إنه لٌس برجل _   

..أخرج سبلحا من تحت ثٌابه ولّوح لً به , كان ٌتحرن , دلمت النظر إلٌه   

:صرخت   

!..إنه هو_    

, كانوا ٌنظرون إلى رجل معلك على األسبلن , ولفت بٌن الناس , نزلت بلحظات 

كان الشاطا , كنت كؤننً فً حلم , تركت جمع الناس وركضت نحو الرجل المنفرد 

كنت الترب , وكانت الشمس على وشن الطلوع , ٌشلح أمواجه العاتٌة كجثث هامدة 

..حتى تبلشى تماما وكؤنه لم ٌكن , من الرجل وهو ٌبتعد عنً   

..حتى من الهواء والشمس والصمت ..  صار الخوؾ ٌؤكلنً كما ٌؤكل صبحٌة   

ولم .. لٌس هنان ؼٌر البحر والسماء والصخور وطٌور البحر , كؤّن الرجل سرابا 

سمط الرجل عن ااْلسبلن على الرصٌؾ ودق , أكد ألؾ حتى هاج جمع الناس وماج 

..عنمه   

اخذوا الجثة وانفض الجمٌع وبمٌت , جاءت سٌارات ااْلمن العام وسٌارة االسعاؾ 

نطرت فً وجوه , مشٌت الشاطا من جنوبه إلى شماله , بحثت عن أنطون , وحدي 

جلست أسترٌح , تعبت , فلم أعثر على شبٌه أنطون , أصحاب المماهً وروادها 

رأٌت نفسً وأنا صؽٌر فً حارات , فؽفوت بسبب نسمات البحر , على الرمل 

..المخٌم الطٌنٌة   

أكور كرات الثلج وأرشك بها , وأنا حافً المدمٌن , والبرد لارس , الثلج ٌتسالط 

..فرحً العبللة له بالبرد وال بؤصابعً المتجمدة , المارة   

:تصرخ جلٌلة   

!..ستمرض ..ادخل ..صبحً _   

لم تستطع , كانت أمً لد حضرت حساء ساخنا , حٌن خٌم الظبلم دخلت البٌت 

..مرور السنوات أن تؽٌر من دفبه إلى اآلن   
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ولطعتان من الفحم , فٌه حبات من البطاطا والشوندر , جاء أبً ٌحمل سكه المعهود 

ثم ؼفوت على اؼنٌة لدٌمة لفٌروز , فؤخذ الدؾء ٌؽزو عطامً الباردة , الحجري 

..آتٌة من مذٌاع جارتنا   

:وؼنى لً أؼنٌته المعهودة , شربت الشاي مع أبً   

..وارد ع العٌن ٌابا.. زٌن زٌن ..صبحً _   

..ولبلنً لبل أن أندس فً فراشً   

كان حارسا لٌلٌا لحاصل , كانت اْلؼنٌته التً ؼناها لً لصة حٌن كنت رضٌعا 

وأخذ ٌدور حول ؼرفته , فجاءه ضبع ذات لٌلة باردة , أخشاب على اطراؾ المدٌنة 

وهو ٌؽنً تلن , ولحك به , حمل أبً الفانوس والعصا , الصؽٌرة لٌولعه فً شباكه 

..ااْلؼنٌة   

, أبً لم ٌعد فً عالم ااْلحٌاء , نزلت دموعً وانا اتذكر هذه الحادثة وتلن ااْلؼنٌة 

هللا ٌرحمن ٌاأم ..وكان ٌردد خبللها , بعد موت امً بستة أشهر , أتذكر ٌوم رحل 

..وتسمط دموعه بصمت ..صبحً   

وذكرٌاته عن , كنت أحب رابحته وحدٌثه وشاٌه اللذٌذ , كنت ألبّل رأسه ااْلبٌض 

:وكان ٌمول , بعد رحٌل أخً فتّاح , كان ٌرى الدنٌا من خبللً , فلسطٌن   

!..لم ٌعد لً ؼٌرن فً هذه الحٌاة _   

..فدموعً كانت تنزل دون ارادة منً كشبلل , ولم أدرن لٌمته إال حٌن ؼاب   

هذه المٌزة هً , وكان فً بٌتنا المدٌم مٌزة لم أعهدها فً البٌوت الفاخرة التً رأٌتها 

فشجر ااْلزدرخت وشجرة الخوخ الوحٌدة ٌكسوها الربٌع وٌعرٌها , مٌزة الفصول 

..وماء الببر دافا شتاء بارد صٌفا , والورد الجوري ٌتفتح وٌذبل , الخرٌؾ   

لم أكن اعلم أننً سؤفمد تلن الفصول بجمالها حٌن بنٌت بٌتا من ثبلث طبمات فوق 

فمدت معها االستمتاع بالجمال , انمحت الفصول بجمالها كؤنها لم تكن , بٌت الفصول 

لٌس هنان أشجار تحرن نسمات الصٌؾ أوراله والٌعلك الثلج , أصبح البٌت باردا , 

..على أؼصانه شتاء   

فً باحة البٌت تحت لبة , كنت اتذكر تلن الجلسة , كنت كمن فمد شٌبا عزٌزا علٌه 

نعد , نشرب الشاي , نضحن , كنا نتسامر , ٌوم لم ٌؤسر التلفاز الناس , السماء 

..ثم نذهب إلى فراشنا استعداداألحبلم هنٌبة , ام كلثوم جلٌسة سهراتنا , النجوم   



98 
 

..كانت أٌاما من الماضً السعٌد   

..السعادة التً فمدناها التوازٌها أموال العالم , لم ٌكن الفمر همنا األول   

, عدت من تلن ااْلٌام الجمٌلة على صوت شاب ٌمؾ أمامً على رمال الشاطا 

:وٌمول   

!..أستاذ صبحً _   

..تصورت انطون ٌمؾ فوق رأسً وفً ٌده سبلح الؽدر , تحفزت   

!..من أنت ؟_   

!..أنا تلمٌذن فً المرحلة االعدادٌة _   

:لال , ابتسمت وصافحته   

لكننً كنت أستمتع بدروسن ..لم اكن كسوال ولم أكن مجتهدا ..كنت طالبا عندن _ 

..كنت أنتظر درسن بفارغ الصبر ..  

!..لن تعود ..أٌام جمٌلة _   

!..كؤن السنٌن لم تؽٌرن..مازلت شابا ٌاأستاذ _   

وعن اوضاع , تحدثنا عن مدارس وكالة الؽوث الدولٌة ..جلس لبالتً على الرمل 

:وأخٌرا لال , المخٌم المعٌشٌة المترفة لبل الحرب   

هو مدٌنة ..لٌس من المخٌم إال اسمه فمط ..كنا نعٌش فً عالم آخر ..أستاذ صبحً _ 

!..تجارٌة بكل معنى الكلمة   

!..ماالسبب برأٌن فً انهٌاره السرٌع وهروب أهله _   

..الفساد والمحسوبٌة والتفاخر بالمال _   

..؟.. ماذا درست ٌا..أنت لادر على التحلٌل _   

..درست الهندسة المٌكانٌكٌة وخرجت من المخٌم لبل أن اجد عمبل ..أحمد _   

من ٌمتهن مهنة التعلٌم تمر علٌه االؾ ااْلسماء ..آسؾ أننً لم اعرؾ اسمن _ 

..والوجوه   

:لال   
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..والطالب الٌتذكر سوى أستاذه الممٌز _   

عادت صورة انطون تلح على .ثم أعطانً رلمه الخلٌوي وؼاب عنً وكؤنه لم ٌكن 

لكننً نهضت وذهبت إلى السوق واشترٌت خضارا وفاكهة وعدت إلى , مخٌلتً 

..البٌت حٌث كان الجمٌع ٌنتظر عودتً   

ًّ نظرة , ولبلت صبحٌة رأسً , لبلتنً حنٌن وكؤننً عابد من سفر  ونظرت رنده إل

..أما علً ودمحم فمد تعلما بً , اشتٌاق   

:بعد الؽداء للت لصبحٌة اْلطمبنها   

..أعتمد اّن انطون لتل _   

:شهمت ولالت   

!..فجورج سٌحزن على أخٌه ..الأتمنى ذلن _   

!..ٌجب أن نراه لنعرفه ..ألٌس عندكم صورة له _   

..آلنه كان بطبل من أبطال المصارعة فً ألمانٌا ..سؤبحث عنه فً النت _   

..ونهضت تبحث عن صورة أنطون فً النت   

, فً شارع الصالحٌة أمام المحبلت البّرالة ..أما افكاري فسبحت فً شوارع دمشك 

ثم وجدت , أمام روح هللا فً ااْلرض , أمام عبك الٌاسمٌن , أمام الوجوه المبتسمة 

أمام مٌاه , أمام النفوس ااْلبٌة , أمام الوجوه الضاربة فً التارٌخ , نفسً فً المٌمرٌة 

أمام , أمام تارٌخ الصدؾ فً العالم , أمام ااْلشكال الهندسٌة , البحرات المباركة 

..أمام عبك الحكاٌات الشامٌة الجمٌلة , رابحة الطعام   

أمام الموة , أمام الحجارة التً تحكً التارٌخ , ثم وجدت نفسً أمام لوس جوبٌتر 

, أمام الصباٌا الرالصات , ثم وجدت نفسً فً لصر العظم , الروحٌة والجسدٌة 

ومن الروح , امام النوافٌر تخرج من الملب إلى الروح , أمام الحب , وامام الٌاسمٌن 

تنتشً , تداوي الروح , تطٌّب الجسد , إلى الملب ؛ تحكً حكاٌات التارٌخ الدمشمً 

..بعبك الٌاسمٌن   

سمعت األشجار تحكً , سمعت الماء ٌحكً الماء , جلست على طرؾ البحرة 

كل , سمعت السماء تحكً ااْلرض , سمعت الحجارة تحكً الحجارة , ااْلشجار 

..شًء حولً ٌتكلم بهمس الروح   
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أمام النافورة الباردة , دخلت الحّمام ونظفت روحً , تحدثت إلى التماثٌل الشمعٌة 

..كانت الشمس دافبة لطٌفة , شربت الشاي , المٌاه   

وسمط , واختفت التماثٌل , وؼابت الشمس , وسكنت المٌاه , ارتبكت النوافٌر , فجؤة 

جلسا إلى , دخل مسلحان بشعرهما الطوٌل ولحٌتهما , الٌاسمٌن على الرخام البارد 

كان , صحوت , ثم أطلك النار , جانبً ومّد أحدهما فوهة سبلحه نحو صدري 

..الرمل ٌمبْل وجهً وكنت أسبح بالعرق   

حٌن صحوت ..وتسبح نظراتها فً المدى ااْلزرق , كانت حنٌن تجلس فوق رأسً 

:لالت   

! ..كنت تحلم_   

!..أحبلمنا أصبحت كوابٌس _   

!..كنت أتمشى فوجدتن تنام على الرمل _   

, فً عٌنٌها خوؾ دفٌن , أحسست براحة واطمبنان , أمسكت بٌدي , مدت ٌدها 

:ابتسمت ولالت ,  

!..إنهم ٌنتظروننا على العشاء _   

رأٌت صباحا على النت فواجع لم ..والناس الذٌن بموا فً المخٌم ٌموتون جوعا _ 

ورب أسرة لم ,؛ رجل فً منتصؾ العمر ٌموت من الجفاؾ ..ٌكن ٌتصورها عمل 

المخٌم الذي كان ..كان ٌعٌش على الماء والحشابش , ٌذق الخبز منذ ثبلثة أشهر 

..متخما بالطعام ٌموت من الجوع   

حكى لنا البحر , كؤننا نسٌر فوق السحاب , سرنا على الرمل , أمسكت ٌد حنٌن 

وطٌور البحر تحّدث الماء , التمت السماء بالماء , وؼنّى لنا الموج أؼنٌاته , حكاٌاته 

..والسماء   

لهث البحر , أخذنا نلهث , ركضت السماء , ركض البحر معنا , ركضنا على الرمل 

..ولهثت الطٌور , لهثت السماء ,   

وكانت حنٌن الطٌور , كنت البحر والسماء , وكانت حنٌن شٌبا آخر , كنت شٌبا آخر 

..التً تبلمس سطح الماء   

:لالت   
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!..أرٌد أن أسٌر هكذا إلى ااْلبد _   

!..هذا البحر أخذ منا أناسا نحبهم _   

!..البحر لٌس له ذنب _  

..عٌناه واسعتان , شدت حنٌن على ٌدي حٌن رأت شخصا ٌمؾ أمام باب البناٌة   

:همست   

!.لد ٌكون أنطون _   

..لكنه أعمى _   

!..عٌناه صافٌتان كالبلّور _   

!..فً هذه الحٌاة أشٌاء كثٌرة تخدعنا _   

كانت هنان على الشاطا خٌام , جلست بعدها على الشرفة , كان العشاء دسما 

..تنتصب   

!..لم ٌعد هنان مكان للخابفٌن _   

بدت الجزٌرة الوحٌدة فً ..وحٌن مسحت دموعها تكلم البحر , سمطت دموع رنده 

..صٌدا وكؤنها تحرس للعتها   

أوكرانٌا لادمة على صمٌع لم ٌؤت ..كان عدنان سؤل عن الجمٌع ثم لال , رن الهاتؾ 

..منذ مابة عام   

:للت لها , ركضت صبحٌة نحو الشرفة مصفرة الوجه ,رّن جرس الباب   

!..الماتل الٌدق الجرس _   

..جاء محمبل بؤشٌاء كثٌرة ورابحة دمشك , كان جورج   

:سؤلته    

!!..كٌؾ هً دمشك ؟_   

حٌن سمط الثلج فً شوارعها بدت كعروس فً ثوب أبٌض ..جرٌحة لكنها بعافٌة _ 

.. 

:سؤلته صبحٌة   
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!..وانطون _   

!..لم أسمع عنه شٌبا _   

..أكلت الحلوى الدمشمٌة فكانت علمما فً فمً   

!..هل جاءت دعوة الجزابر ؟_   

!.لم تؤت بعد _   

:لال جورج   

!..سؤبمى هنا ..أؼلمت محلً _   

:ثم لال   

..سنذهب جمٌعا إلى مصر _   

!..اشتمت أن أرى االهرامات وأبا الهول ولبر جمال عبد الناصر _   

ضحكت , سهرنا تلن اللٌلة دون منؽصات , بدت صبحٌة مرتاحة لهذا االلتراح 

وكان الصوت الوحٌد فً , كان الممر بدرا فوق البحر ,صبحٌة من أعماق روحها 

..الكون هو صوتنا وصوت البحر   

كانت أمً وأبً وبدرٌه وصبحٌة .. كؤنها سهرة من سهرات الماضً السعٌد 

ًّ وأنا ألرأ فً لصة ألؾ لٌلة ولٌله  السندباد البحري ٌمفز من بحر إلى , ٌستمعون إل

..وخٌال الحدود له , مؽامرات التنتهً , ومن بلد إلى اَيخر , اَيخر   

:لالت رنده ونحن نستعد للخلود للنوم   

!..أٌن شردت؟_   

وصوت ...تحت لبة السماء الصافٌة ..تحت شجرة ااْلزدرخت ..فً بٌتنا المدٌم_ 

..ورابحة الشواء من جارنا الجزار , مٌاه النافورة   

والسندباد البحري كؤنه , كانت أمً وأبً وأخواتً وبٌدي كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة 

هل السندباد لٌس من , لكن الناس اآلن ٌموتون , مهما حدث له الٌموت , الٌموت 

..صنعه خٌال شهرزاد , البشر أم هو شخصٌة خٌالٌة   

لم ٌؽامروا مثل السندباد ولكنهم ٌموتون ؛ كانهم لطع ..اآلن ٌارنده الناس ٌموتون _ 

..من الزجاج لابلة للكسر   
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!..فً المصص الٌموت ااْلبطال _   

لماذا كتب علٌنا أال نكون أبطاال حتى النموت اْلتفه ااْلسباب ..لماذا النكون أبطاال_ 

.. 

!..تلن لصة وهذا والع _   

!..ألٌس هذا تنالضا ؟..لكننا نعٌش فً عالم أؼرب من الخٌال _   

!..وأٌضا نعٌش فً عصر التنالضات _   

..نحن فً المرن الحادي والعشرٌن لكننا مازلنا نعٌش فً العصر الجاهلً _   

أم , أنطون هل هو ذلن الشبح الذي الٌمكن لمسه , تمددت األفاعً داخل أرواحنا 

..الأدري ,أم نحن الشًء ..هو االنسان الخارق كما فً ااْلفبلم ااْلمرٌكٌة   

..لمست رنده خدي فارتعش جسدي   

!..أرٌدن ٌاصبحً أن تبمى صلبا كما عرفتن _   

!..انا أعٌش فً جسد لٌس لً _    

عادت رنده امامً صبٌة , ؼفوت , صارت تمسح على شعري مثل طفل صؽٌر 

, كنت أسمع ضحكاتها , لحمت بها , ركضت , فً بستان ملًء بالورود , جمٌلة 

..اختطفت منها لبلة , تحركت رنده, تحركت الورود   

!..سٌرانا الناس _   

!..أنت زوجتً_   

!..دع لببلتن لولت اَيخر_   

ًّ رنده ..نظرت إل  

!..بم تفكر ؟_   

!..بن _   

..كٌؾ؟_   

!.هكذا _   

..وفً تلن اللٌلة مارسنا الجنس كما لم نمارسه منذ شهور .. ولبلتها   
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..والشمس تمنح دفبا لذٌذا , فً الصباح كانت امواج البحر تضحن بنعومة   

:لال جورج   

!..الحٌاة جمٌلة _   

!..االنسان هو الذي جعلها بشعة _   

, ركضت مع ولدّي , لحك بً جورج , نزلت مع علً ودمحم لٌلعبا على الشاطا 

:وهمس بمرارة , جلس جورج إلى جانبً , لهثت ثم جلست على الرمل   

!..أبا عدنان أرٌد أن أخبرن شٌبا _   

:أضاؾ بمرارة أكبر , نظرت إلٌه   

!..بل هً مصابة أٌضا بالسرطان ,صبحٌه لٌست مصابة بمرض الملب _   

..بكى البحر لبل أن أبكً أنا   

!..لهذا اخترعت لصة أنطون من أجل أن تسافر للعبلج فً مصر _   

.ولم ؟_   

!..لوالكم لما كانت هنا ..كانت ترفض السفر _   

مثمل ..أحسست أننً مثمل بكل شًء ؛ بالهموم وااْلحزان والدموع والؽربة والموت 

..حتى نمً العظام   

..لم أشبع من رإٌتها بعد سنٌن الجفاء , صبحٌة هً نهاٌة المطاؾ اْلحزانً   

:للت لجورج   

!.وهنان سنعالجها ..سنهاجر من مصر إلى اٌطالٌا عبر البحر كما ٌفعل االَيخرون _   

!..لكنهم ٌموتون فً البحر _   

!..صبحٌه ستموت وسنموت معها _   

!..سنجتمع كلنا فً السماء _   

:واضاؾ   

..صفٌت أعمالً فً الشام من اجلها _   
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!..وإمام _   

!..سٌؤتً إلى مصر وسنسافر معا   

!..ودمشك _   

!..سنعود إلٌها حٌن تبرأ من جراحها _   

ٌبعث المرارة , لكنه ضحن اسود , ضحكت معهما , كان علً ودمحم ٌضحكان 

..جاء البحر بؤمواجه الرخٌة لٌدمل الجروح , وحٌن صمتوا , وٌمرض الروح   

تولفت , بردت الشمس , تولؾ موج البحر , لم أتكلم أو أتحرن , جلست مكانً 

..الحٌاة   

ولم تعد الحٌاة تكفً , لم ٌعد البكاء ٌكفً للحزن , رأٌت دموعا فً عٌنً جورج 

..للسعادة   

: للت بمسوة   

..لماذا اخبرتنً ؟_   

!..إن لم تعلم الٌوم ستعلم ؼدا _   

!..لل ألهًء نفسً للفراق _   

!..ستتؽلب على مرضها ..صبحٌه لوٌة _   

حٌن كنت أسٌر على الرمل كانت صبحٌه ماثلة امامً بعٌنٌها البرٌبتٌن ووجهها 

..ودموعها وبصوتها الشجً حٌن تؽنً فٌروز , الضاحن   

!..أمازالت صبحٌه تؽنً لفٌروز ؟_   

!..أحٌانا _   

!..لم ٌعد هنان ولت لبْلؼنٌات _   

!..سنسمعها لٌبل_   

!..الأدري إن كنت سؤمنع دموعً حٌن تؽنً _   

!..ستتؽلب على مرضها _   

!.سؤموت حٌن تموت _   
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!..سنموت كلنا حٌن تموت _   

دخلت صبحٌة وبٌدها كاْس شاي ساخن , جلست وحدي فً الؽرفة الداخلٌة المعتمة 

.. 

!..شاٌن الذي تحبه _   

!..أمازلت تؽنً لفٌروز ؟_   

..احمّز وجهها   

!.أما زلت تخجلٌن ؟_   

..صمتت   

!..أتشعرٌن بؤلم فً جسمن ؟_    

!..مازلت لوٌة ..أنا بخٌر مادمت أنت بخٌر _   

!..وتؽنً _   

!..صوت فٌروز مساء أفضل ..سؤؼنً _   

!..وصباحا أٌضا _   

..ننتظرن فً الشرفة ..التجلس وحدن ..انهض _   

+++++++++++++++++++                              
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 _8_  

والممر بدر , لم ٌكن المساء كالمساءات السابمة ؛ صوت الموج ٌؤتً كهمسة عاشك 

بٌنما , تحٌط بها رنده وحنٌن , وصبحٌة فً أبهى حلتها , فً سماء مرصعة بالنجوم 

..علً ودمحم ٌجلسان أمامً   

وزعت رنده لطع الكاتو علٌنا , ولالب الكاتو ٌتوسط الجمٌع , كان الشاي ساخنا 

...وصبت الشاي   

!..لن اَيكل وأشرب لبل سماع صبحٌه تؽنً لفٌروز _   

وؼنت لدمشك , ؼنت للمدس سبلم , وجاء صوت صبحٌة الخجول رخٌا كالمساء 

لٌس فٌها , أخذتنً إلى عوالم بعٌدة , ودلوا المهابٌج , وؼنت للعروس , ومجدها 

لٌس فٌها أرامل وال أٌتام , لٌس فٌها جٌاع , لٌس فٌها موت وال دمار , دماء وال آالم 

.. 

, ووجوه ضاحكة , مآلنة بالورود , سهول خضراء  .. أخذتنً إلى كل شًء جمٌل 

وصباٌا , ومٌاه صافٌة ترتفع نوافٌر نحو السماء , وأوالد ٌلعبون , وشمس دافبه 

..وحمول مفعمة بالخٌر , وسماء صافٌة , جمٌبلت   

حدث ذلن فً لحظات , حٌن انتهت من الؽناء امتمع وجهها ثم سمطت على ااْلرض 

..خط فاصل بٌن العوالم الرخٌة ولسوة االَيالم ,   

ًّ بعٌنٌن ذابلتٌن , حملها جورج كما ٌحمل عصفورا جرٌحا  فً المصعد نظرت إل

:وابتسمت ثم همست   

!..اَيسفه اْلننً لم اكمل ؼنابً _   

..كانت باردة كالثلج , لمست ٌدها   

..السٌارة تركت البحر خلفنا   

:فحصها الطبٌب ولال   

!..أرٌد صورة ثبلثٌة ااْلبعاد _   

بعد الصورة خرج علٌنا الطبٌب مع مجموعة من ااْلطباء وأخبرنا بضرورة 

..استبصال الرحم خبلل ثبلثة أٌام   

..بكى جورج بصمت   
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:للت له   

!..صبحٌة لوٌه_   

..تمنٌت أال انظر إلٌها وهً ممددة على السرٌر   

ًّ نظرة استعطاؾ  :نظرت إل  

!أنا آسفه _   

!.ستتعافٌن وتؽنً لفٌروز _   

:سمعته ٌمول وهو ٌبكً , خرجت وتركت جورج عندها   

!..سؤموت إذا حدث لن شًء_   

:نظرت إلى السماء وأنا فً حدٌمة المشفى وصرخت   

!..لماذا ٌارب ٌبلحمنا الموت ؟_   

تمنٌت ان أصبح شٌباالٌعً ااْلشٌاء , تمنٌت أن أصبح فماعة تذهب فً الهواءوتختفً 

تّجار الحروب ٌعبثون وأنت , لم أنت صامت ..ٌارب , هذه اآلالم فوق طالة البشر , 

الدموع , الدماء تسٌل وأنت صامت , ااْلمراض تنتشر وأنت صامت , صامت 

الدنٌا تنفجر وأنت , ااْلطفال ببل آَيباء وأمهات وأنت صامت , شبلالت وأنت صامت 

..صامت  

:لال لً جورج بٌؤس   

!..نامت _   

!..الولت للصحو فً هذا الزمن _   

!..سؤبمى معها , اذهب للبٌت   _  

ًّ كماأنت _  !..هً ؼالٌة عل  

كانت صبحٌه ترافمنً , مشٌت , أضاءت الشمس صفحة البحر , أصّر على ذهابً 

تلعب مع , تركض على الشاطا, إنها هنا معً , حٌن أضاءت الشمس صفحة البحر 

, تركض على الرمل , تمنٌت أن أظل أسٌر وتبمى صبحٌه معً , طٌور البحر 

..تؽسل لدمٌها بماء البحر الذي أضاءته الشمس   

:ولفت على الشاطا لبالة للعة صٌدا وصرخت   



109 
 

!..التموتً..صبحٌه _   

ًّ رجل بارتٌاب , امتص البحر صدى صوتً  ثم أخذ ٌبتعد بخطوات سرٌعة , نظر إل

..كٌبل ألحك به   

فجلست على صخور , أحسست بالتعب , بمٌت أسٌر وأسٌر حتى بدت صٌدا ورابً 

, الٌبمى منً شًء , ٌؽٌبنً إلى ااْلبد , تمنٌت أن ٌبتلع البحر جسدي , لرب الشاطا 

, لكن الزمن ببل للب , أرٌد أن ٌعود الزمن إلى الوراء , صبحٌه لن تكون بٌننا لرٌبا 

حتى أنا كنت ببل للب حٌن , كل شًء حولً ببل للب , كالصخر الذي اجلس علٌه 

..عادٌت صبحٌه   

:صرخ بؤلم , عرؾ حزنً من نبرة صوتً , كان عدنان , رّن هاتفً   

!..لل لً بربن ٌاأبً ماذا حدث_   

!..صبحٌه عمتن مرٌضة بالسرطان _   

:ثم لال , كان ٌبكً بصمت , صمت عدنان   

..أٌن امً؟_   

!..حٌن أصل البٌت سؤهاتفن _   

تعبر السماء , تعبر البحر وتصرخ , كانت هنالن أصوات فً داخلً تصرخ 

..تعبر أعماق ااْلرض وتصرخ , وتصرخ   

والبحر جمدت , والشوارع اختفت , البناٌات أخذت تتبلشى , لم أستطع ان أنهض 

..والناس بدوا كاألصنام , والسٌارات تولفت , والشمس بردت , مٌاهه   

..أٌن انا   

ومنظر , نهضت راكضا بٌن السٌارات المتولفة والناس ااْلصنام والشوارع المختفٌة 

..ركضت طوٌبل ولكن إلى أٌن ..والبناٌات المتبلشٌة , البحر المتجمد   

وكنت , كانت صٌدا لد ابتعدت كثٌرا , ثم عاد كل شًءإلى طبٌعته , تولفت ألهث 

كان السابك , تولؾ امامً , مددت ٌدي المتعبة لسرفٌس لادم , متعباإلى حد االعٌاء 

ًّ بعٌنٌن بارزتٌن وخدٌن  محمرٌن   ..ٌنظر إل  

..تولؾ عند البناٌة التً أسكن فٌه , لم ٌسؤلنً عن وجهتً   

..كٌؾ عرفت ؟_   
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!..الولت لدي ..انزل _   

..اختفت السٌارة بسابمها ذي العٌنٌن البارزٌن والخدٌن المحمرٌن   

..كانت صبحٌه فً استمبالً وبٌدها ألبوم صورنا المدٌمة   

وذان أبً ٌشرب النارجٌلة أمام بركة الماء , هذه أمً تجلس سعٌدة تحت الشجرة _ 

..وتلن أنا أركض فً حدٌمة المنزل , وهذا فتّاح ٌمرأ فً كتاب ,   

:صرخت   

..كفى ..كفى _   

!..ذكرٌاتنا الجمٌلة فً هذا ااْللبوم .. لماذا تصرخ ٌاأخً _   

!..لكنهم رحلوا جمٌعا_   

!..كلنا سنرحل ٌوما ما _   

..تمنٌت لو مت فً هاتٌن ااْلٌام الجمٌلة   

:التربت منً صبحٌه وهمست   

!..إنّها أٌام الحمٌمة _   

:وتابعت   

اآلخرون ..كل ماحدث من صنع أٌدٌنا ..منذ زمن كان علٌنا تولع ماٌحدث اآلن _ 

..فمط أداروا العجلة   

..ماالعمل ؟_   

..العمل سوى أن ٌؤتً جٌل جدٌد ٌعٌد تارٌخنا المضًء _   

!..لكن تارٌخنا ملًء بالدم _   

!..لنرم هذا التارٌخ فً الحاوٌات التً امتبْلت بالجثث_   

..اختفت صبحٌه مثلما ظهرت   

, أحس اننً مازلت حٌا ..تنتشً روحً حٌن تكونٌن لربً , صبحٌه ابمً إلى جانبً 

حٌن كان , كٌؾ لم أكن معن هنان , كٌؾ ضاعت تلن ااْلٌام الجمٌلة فً دمشك 

..والدنٌا بهجة , والناس ٌضحكون , والشمس تسطع , والنجوم تلمع , الممر بدرا   
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:همس أحد المارة فً اذنً   

!..الماضً مهما كان تعٌسا ٌصبح وردٌا _   

..وال أٌن ٌذهبون ..الأعرؾ من أٌن أتوا ,كان الناس ٌتكاثرون حولً   

:سؤلت احدهم   

..هل رأٌت صبحٌه ؟_   

!..كانت هنا ثم حملتها سٌارة اسعاؾ _   

:صرخت   

..كٌؾ عرفتم ؟_   

!..نحن ألاربن _   

..لم أعرفهم , تصفحت وجوههم   

:أحاطوا بً وهم ٌضحكون ساخرٌن   

!..أال تعرفنا ..صبحً الجّمال _   

..من أنتم؟_   

مشٌت مع أخً , تباعد الناس عنً , كان أخً فتّاح الذي مات منذ ثبلثٌن عاما معهم 

:ثم لال , ,على الشاطا  

!..عمتً صبحٌه ستؤتً إلٌنا لرٌبا _  

:للت بحزن   

!..التمل هذا _   

الٌمظة هنا ..جمٌعهم عابلتن ..هنا الحمد وال كراهٌه ..هنا الألم وال جراح ..أخً _ 

..والتنتظر الموت ..الهموم وال احزان ..وال نوم   

:للت   

!..هل مت مثلن _   

..لٌس بعد _   
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, كنت اجلس على مصطبة البناٌة , اختفى فتّاح معهم , فجاْة انفض ااْلموات عنً 

ًّ بدهشة ثم لال  :وكان حارس البناٌة ٌنظر إل  

..أترٌد مساعدة ؟..هل أنت مرٌض ٌااْستاذ _   

!..شكرا ..ال..ال_   

ثم أمسكتنً من ٌدي وأدخلتنً إلى , استمبلتنً رنده بفستان فاضح , دخلت البٌت 

:ولالت , ؼرفة النوم   

!..اشتهٌت اآلن _   

:تخلصت من ٌدها بعنؾ وللت   

..فً النهار والبٌت ملًء ..أأنت مجنونه _   

وحنٌن فً ..وعلً ودمحم ٌلعبان خلؾ البناٌة ..أختن صبحٌه مع زوجها فً الؽرفة _ 

..إنها فرصتنا ..السوق   

, فظهر فخذاها اآلبٌضان الطرٌان , وخلعت ثوبها الفاضح , ثم أؼلمت الباب بالمفتاح 

جاءت رنده ..لكنها كانت امرأة أخرى , تمدمت منها , لامت ببعض حركات االؼراء 

:بثٌاب الطبخ ولالت   

!..لماذا تصرخ ..صبحً _   

!..هل جورج وصبحٌه فً الؽرفة _   

..صبحٌه فً المشفى وجورج عندها ..أنسٌت _   

كانت ٌدها , ثم وضعت ٌدها على رأسً وأخذت تتمتم ببعض اآلٌات المراَينٌة 

رأٌت , شممت البخور , وعٌناي تتابعها كبندول الساعة , اآلخرى تتحرن برتابة 

كنت , ابتعدت المرأة المؽناج عنً وهً تصرخ من الؽضب , صورا لم ادركها 

..هادبا كطفل أخذ ٌؽرق فً النوم   

 ًّ ًّ كانت رنده تنظر إل :حٌن فتحت عٌن  

..ماذا حدث ؟_   

!..اتصل جورج وكان ٌبكً _   

..هل ماتت صبحٌه ؟_   

!...لال إنها فمدت الوعً _   

!..سؤذهب إلٌها _   

!.. لكنن متعب _   

 _ ًّ !..إنها بحاجة إل  

أنابٌب من المٌاه تنصب من السماء على , كان المطر ٌهطل بؽزارة ,   خرجت 

ولفوا امام جدار عال , ركضت معهم , الناس ٌتراكضون نحو شًء ما , ااْلرض 

نظرت ,حاولت تسلمه معهم , أرادوا تسلك الجدار , كان الماء خلفه , من االسمنت 
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ًّ , إلى فوق  , عٌناها واسعتان , لوحت لها بٌدي , كانت صبحٌه فً ااْلعلى تنظر إل

.. ووجهها بعرض الجدار   

: همست   

 _ ًّ !..أسرع إل  

, دخلت السٌارة زوارٌب صٌدا المدٌمة , لحك الناس بالسٌارة , ركبت سٌارة أجرة 

..ولم أجد نفسً إال أمام المشفى   

أنابٌب , كانت نابمه كالمبلبكة , دخلت ؼرفة صبحٌه , كان جورج مازال ٌبكً 

..تنفجر شراٌٌنً , تمر عبر دمً , اآلكسجٌن تدخل فمها   

..التتركٌنً..صبحٌه _   

كان صوت , التربت منها أكثر , تولؾ نزؾ شراٌٌنً , رّؾ للبً , رفّت زموشها 

:خاطبتها ..تنفسها بعٌد المسافات   

سنعود إلى أحضان ..سنعود إلى دمشك ..إذا عاد وعٌن لن نهرب من الموت أبدا _ 

نبكً مع , سنسٌر أنا وأنت فً الحارات المدٌمة الباكٌة , وعندبذ ..الموت لنحٌا 

هل تعدٌننً , لن نهرب أبدا , ونتنفس هواء الٌاسمٌن , ونتؤلم مع المتؤلمٌن , الباكٌن 

..ٌاصبحٌه   

..ثم عادت إلى البلوعً , تؤملتنً للٌبل وابتسمت , فتحت صبحٌه عٌنٌها   

:للت بتصمٌم ..لم ٌكن جورج ٌموى على الكبلم   

!.ستعود إلى وعٌها _   

!..هربنا من الموت فلحك بنا _   

!..صبحٌه لن تموت _   

:صرخ فً وجهً   

..لم ٌبك فٌها إال النفس الذي ٌخبو مع تمدم الزمن ..لكنها جثة هامدة _   

أمسكته بموة من , انهار جورج على ااْلرض ؛ كان ٌنشج كطفل صؽٌر فمد لعبته 

:كتفٌه وللت   

وستتحدى المرض ..تحدتنا من اجلن ..إنها لوٌة كجبل ..أنا اعرؾ صبحٌه _ 

..والموت   

..كان وجهه ٌابسا مثل جورج , جاء الطبٌب   

تضع رأسها على ..تبتسم كصباح جمٌل ..رأٌت صبحٌه وهً تجلس إلى جانبً 

مشٌنا بٌن الورود ..تنظر إلى مساحة خضراء نبتت فٌها الورود من كل لون ..كتفً 

:للت لها ..  

..هذه الورود تفتحت من أجلن _   

..ثم تولفت   
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جاء جورج وهو ..اختفت صبحٌه , وعندبذ , وصار العشب أصفر , ذبلت الورود 

..(كانت معً واختفت  )..(..أٌن صبحٌه  )..ٌلهث   

ومن خبلل ..منعونً من الدخول ..صحوت حٌن دخل ثبلثة أطباء ؼرفتها مهرولٌن 

كنت أراها ترؾ ..الزجاج رأٌتهم وهم ٌحاولون انعاش للبها بالصدمات الكهربابٌة 

أحسست أننً اموت ..كان جسدها اللٌن ٌحاول استعادة أفك الحٌاة ..كحمامة ذبٌحة 

..معها  

..اللحظات تلن تعادل سنوات عمري الستٌن   

..حٌاتً ستصبح صحراء بدونن ..التتركٌنً ...أرجون _   

وحٌن ..كان جورج ٌرتجؾ خلفً ..ؼطوا وجهها بؽطاء أبٌض ..همد الجسد اللٌّن 

كانت , كنت أنظر إلٌها تحت الؽطاء ..سمط على ااْلرض نملوه إلى ؼرفة أخرى 

..ولم أدرن أننً أسمع صوت تنفسً , أسمع صوت تنفسها , نابمة   

..مازالت االبتسامة على وجهها, رفعت الؽطاء عن الوجه المبلبكً   

لو لم تنبشً سنوات ..لو بمً الجفاء بٌننا لكان أفضل ..لم فعلت بً هكذا ..صبحٌه 

..ااْلخوة الضابعة لما كنت هنا حزٌنا حتى العظم   

كنت أخجل حٌن أتذكر عنادي معن ..حٌن عدت إلٌنا عادت تلن السنوات الجمٌلة 

كنت أحّس أّن الحٌاة لصٌرة وأّن اختٌار االنسان ممدس ..حٌن تزوجت جورج 

..لكننً لم أكن افصح عن ذلن إما عنادا او تكبرا ..  

بموتن أدركت خطؤي ..عرفت أّن االنسان ٌعٌش بالخطؤ وهو ٌدرن الصواب ..اآلن 

أنت اآلن جسد ببل روح أما اْنا فروح ..حٌن عرفت خطؤي عرفت تفاهتً ..الماتل 

..معذبة داخل جسد   

تكلمً معً ..انهضً ..كنت أدور فً الؽرفة دون هدؾ وصبحٌه مسجاة امامً 

..أضٌبً الشمس المطفؤة فً أعمالً ..  

حٌن دخل ممرضان أعطٌانً ابرة مخدرة ولم أشعر بعدها ,كنت أصرخ ببل وعً 

..بشًء   

++++++++++++++++                           
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 _9_  

..كانت رنده تجلس فوق رأسً دامعة العٌنٌن , فً البٌت   

..هل دفنوها ؟_   

..هزت رأسها اٌجابا وحزنا   

تشبه , تشبه رابحة البحر والشمس والصخور والخبز , مازالت رابحتها فً المنزل 

..ورابحة أزهار الربٌع , طعم اللٌل الهادئ   

فٌها خلٌط من ..فٌها ؼناء وعذاب ..فٌها ابتهاج وحزن ..كنت فمط أشم رابحتها 

..رابحة الموت والحٌاة   

, بمشٌتها , بحدٌثها , حٌن أشم تلن الرابحة تكون صبحٌه حاضرة معً ؛ بموامها 

..ببكابها , بضحكتها , بطٌبتها   

كنت سعٌدا بها , كؤنها روحها عششت فً أعمالً , لم ٌتبك منها إال تلن الرابحة 

..لدر تعاستً على فرالها   

..عاد جورج وبكى حتى تؤلمت الحجارة   

:للت   

!..هل تشمها ؟..مازالت صبحٌه معً _   

 

ابتسم , فرحها , حزنها , ضحكتها , حدٌثها ,شم عطر صبحٌه ..مددت ٌدي أمام اْنفه 

..ابتسامة خجلى   

:لال   

!..لبل موت صبحٌه حجزت إلى مصر لنعبر البحر إلى إٌطالٌا _   

 

!..لنكون طعاما لبْلسمان _   

 

!..لتؤكلنا ااْلسمان خٌر من اْن ٌمتلنا البشر _   

!..واآلن _   

!..الأعرؾ _   

..بمٌت طوال اللٌل أفكر فً البحر والهروب   

, عٌناها مفتوحتان , ثم رمت الهاتؾ ,استمعت إلى المتحدث , رّن هاتؾ رنده 

..وارتجفت ٌداها , وامتمع وجهها   

..ماذا حدث ؟_   

!..مات بشظٌة ..أخً احمد _   

..كٌؾ ؟_   
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سمط برمٌل مات هو وآخرون وأصٌب ابنه , كان ذاهبا إلى المدرسة لٌؤتً بابنه _ 

..واآلخرون   

 

..نهر من الدموع , أخذت الؽرفة تنز دموعا , ثم انفجرت دموعها   

:سكتت فجؤة وتساءلت   

!..لماذا أبكً _   

:صرخت بها   

!..رنده_   

..عادت إلى رشدها وبكابها ففرحت   

كنت فرحا ألنها عادت إلى , نحن أمة من دون ااْلمم إذا لم نبن أحزاننا النعٌش 

ولكن هل البكاء فً ظل أزمات , لو ضحكت لفمدت عملها من هول الصدمة , حزنها 

ثم توصلت إلى أّن المصٌبة إذا لم تؽسلها الدموع , الحزن ٌمحو لحظات الجنون 

..ٌؽٌب العمل وال ٌعود   

:وفجاة نهضت لابلة ..كنت أنظر إلٌها بٌنما حنٌن تحتضنها كطفل فمد أبوٌه   

!..سؤعود اْلراه _   

!..لكنهم دفنوه منذ ٌومٌن _   

:كانت تبكً وهً تمول   

!..أرٌد أن أراه للمرة ااْلخٌرة ..سؤنبش لبره _   

فً هذه الحرب الملعونة ٌموت اْحباإنا ..لٌس هنان أحد ٌنبش المبور فً الحرب _ 

..دون أن نراهم   

وجلس كل من علً ودمحم لربها حزٌنٌن صامتٌن , سكنت بٌن ٌدي حنٌن مرة أخرى 

.. 

:ثم صرخت فجؤة وكؤنها تصرخ من داخل لبر   

!..هذا ظلم ..كٌؾ ٌذهب دون أن أراه _   

ٌفعلون الجرابم دون , إنهم هنان ٌمتلون أحباءنا ونحن هنا نبكً , تمّطع للبً علٌها 

..أن ٌحاسبوا   

وجلس على ..أراد أن ٌبكً لكن دموعه جفت , جاء جورج وسمع بالمصٌبة الجدٌدة 

وبكى جورج مصٌبته , بكت رنده مصٌبتها ومصٌبته , ااْلرض ٌعتصر دموعه 

..وبكٌنا جمٌعا مصاببنا , ومصٌبتها   

..لم ٌعد البكاء ٌمدر علٌنا فصمتنا وكؤننا من عالم آخر   

:للت لجورج   

!..الػ حجز مصر ..سنذهب عند إمام فً الجزابر _   

!..المعنى لحٌاتً بعد صبحٌه ..دعونً أعود إلى دمشك اْلموت هنان _   
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!..إذا ذهبت لن تكون صبحٌه معنا _   

:نهضت رنده ومسحت دموعها ولالت ..عانمنً وبكى   

!..سؤصلًّ ركعتٌن ثم أضع لكم الطعام _   

هل ٌؽٌر الحزن مشٌة , نظرت إلٌها وهً تسٌر نحو المطبخ وكؤنها امرأة أخرى 

..هل تنهدم الجدران فً داخله فٌصبح انسانا آَيخر , االنسان   

 

++++++++++++++++                      

كنت خبللها أجلس على , إن لم تكن أسوأ , لم تكن األٌام التالٌة بؤفضل من األولى 

تراها من , بؤلوان وأشكال , فً أعالً جبال صٌدا , الشرفة وأرى خٌام النازحٌن 

تشم مآسً االنسانٌة والموت ,وحٌن تمترب منها , بعٌد وكاْنها تحتفل بعٌد أو كرنفال 

..والدموع   

أما جورج فمد , لكن صمت رنده منعنً من التحرن , حاولت الذهاب حٌث الخٌام 

وحٌن ٌعود ٌؤكل لمٌمات ثم , كان ٌمضً نهاره إما على الشاطا أو أمام لبر صبحٌه 

..ٌدخل ؼرفته حتى الصباح   

..والدموع فً عٌنٌه , وكثٌرا ماكنت أنهض فؤراه ٌحمل صورة صبحٌه   

..الموت وااْلماكن فرلت األحباب   

..الموت وااْلماكن خلمت نوعا من االنكفاء على الذات   

..الموت وااْلماكن أسست جدرانا سمٌكة من األحزان والدموع   

الموت واألماكن نحتت فً صخور الذكرٌات فؤنبتت جزرا بابسة وحزٌنة بدل 

..الواحات الجمٌلة فً الماضً   

حتى , وحدتهم المؤساة , وحدهم الهم والحزن , الموت واألماكن وحدت أعمار الناس 

..صاروا فً عمر واحد   

وجعلت , جعلت هناءهم تعاسة , الموت وااْلماكن جمعت البشر فً طرٌك الجلجلة 

..أمنٌاتهم كابوسا   

!..لماذا نكابد الحٌاة بسبب ظلم اآلخرٌن ؟_   

..لالت رنده   

أحس بٌده , حٌن كنت صؽٌرا ؛ كان ابً ٌؤخذنً إلى سٌنما ؼازي لرب المرجه 

..الدافبة فً األٌام الباردة   

حٌن أتفرج على اسماعٌل ٌاسٌن , حسبت أّن الحٌاة مجرد ضحكات تخرج من الملب 

..وشارلً شابلن وؼٌرهما   

أٌن أنت حٌث كانت للوبنا تضحن لبل ..أٌن انت ٌاأبً لتعٌد لً تلن الحٌاة الدافبة 

..أٌن أنت لتعٌد لً ذكرٌاتً الجمٌلة فً البٌت والمدرسة والجامعه ..أفواهنا   

..اآلن   
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كنت .. وموتا ممٌما, وذكرٌات ضابعة , صرنا أحبلما محطمة , لم نعد كما نحن 

نتوه , أنهزم واتوه , تابهة , منهزمة , دامعة ,أرالب رنده بعد صبلتها ؛ كبٌبة 

..جمٌعا  

ٌحمل فً حمٌبته بعض حبات , أرى أبً وهو ٌؤتً مساء فً المساءات الثلجٌة 

ٌصبح كؤس , تشتعل الموالب فٌشتعل الدؾء , ولوالب من الفحم الحجري , البطاطا 

..الشاي الساخن أؼنى من العالم كله   

..وٌبتسم أبً وهو ٌدّخن , تبدأ أمً بحكاٌاتها ااْلسطورٌة   

..كان الدؾء ٌعٌد لنا الحٌاة  ؛ مثلما الحكاٌات تعٌد لنا الخٌال   

أسبح معهم فً , أركض معهم فً الؽابات , حٌن أنام أتحدث مع أبطال الحكاٌات 

..لم أخؾ من اشكالهم الؽرٌبة , البحر   

أفكر كثٌرا لبل أن أخط , أرٌد صٌاؼة تلن الحكاٌات بطرٌمة أخرى تناسب العصر 

عن , وأؼلبها ؼبٌة , أسؤل الشخصٌات أسبلة كثٌرة , كلمة واحدة على الورق 

, الأتلمى اجابات شافٌة ..عن مدارسهم , عن ألعابهم , ألاربهم و عن أوطانهم 

 ًّ وعرفت أخٌرا أن , ثم ٌبتعدون وٌختفون , ٌضحكون أو ٌعبسون , ٌنظرون إل

..الأوطان لهم   

ًّ رؼم صؽر سنها وكؤنها أحد  وهنالن شخصٌات أخرى من الحكاٌات تتحدث إل

..الحكماء   

وٌجٌبوا عن ااْلسبلة التً , كنت أستعٌن معظم الولت بهإالء كً ٌحلوا لً ااْللؽاز 

..تدور فً ذهنً   

..وتحدٌد مصٌر االنسان , من تلن ااْللؽاز مسؤلة الموت   

..وأخٌرا عرفت أّن مصٌر االنسان ٌحدده لدره , كانت اجاباتهم ؼامضة   

لم ٌتركون لٌعبثوا , ولكن لم جاء تجار الحروب لٌصنعوا ألدار الناس على مماسهم 

لكن المال والمدر شٌبان ..وهمهم الوحٌد جمع المال أو السلطة , بالدار الناس 

..مختلفان   

حول , ٌلفون وٌدورون , كانت تلن الشخصٌات ٌبتعدون عن الحكمة أحٌانا 

ثم ٌختفون لبل , وٌتهربون من االجابة , الصٌاؼات اللفظٌة المتعددة التً صنعتهم 

فبل أرى منهم , أو عند المٌلولة ..,فً جوؾ اللٌل , أبحث عنهم , اعطاء رأي مفٌد 

..إال أشباحا تتحرن فوق الجدران ثم تؽٌب  

ًّ أفكاري  ..جاءت حنٌن ولطعت عل  

!..هنان شاب بالباب ٌرٌدن _   

..كؤننً أذكر تلن المبلمح , ولؾ امامً   

..أنا طالبن ٌاأستاذ أحمد عطوه فً المرحلة االعدادٌة _   

..كان شعلة من الذكاء   
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..كٌؾ عرفت اننً هنا ؟_   

!..أنا ناطور البناٌة التً بجانبكم _   

!.ناطور _   

..تركت كلٌة الطب وجبت مع من بمً من أهلً _   

!..وأبون_  

!..خطفوه ثم لتلوه _   

..ومسح دمعة كادت تسمط من عٌنٌه   

!..رحمها هللا ..جبت ألدم لن العزاء بؤختن _   

!..شكرا لن _   

:لال , جلسنا على الشرفة نحتسً المهوة المّرة   

...سمعت عن مكتبتن الكبٌرة _   

..لتلوها _   

..أو سرلت _   

هم أصبل ..الأحد ٌشتري الكتب فً عصر الجوع والحرب ..لماذا ٌسرلون الكتب _ 

أعتمد أنهم تدفبوا علٌها فً البرد ..لو كانوا ٌمرإون لماحدث ماحدث ..الٌمرإون 

..المارس   

:صمت للٌبل ثم للت   

هنان ٌموتون وٌدفنون دون ..وأخو زوجتً مات لتبل ..أختً ماتت مرضا ولهرا _ 

..فً عصر الحرب ٌصبح االنسان كالبهٌمة ..جنازة   

 ًّ اْلنه لم ٌعرفنً إال لاسٌا داخل , نظرت إلٌه كان خجبل , كان هنان دموع فً عٌن

..الصؾ   

 _ ًّ الحرب فتحت المبور وفتحت , فؤنا لم أعد ذلن االنسان الماسً ..التخجل ٌابن

صاروا كتلة من المشاعر , انظر إلى الناس حولن , معها العمول والعواطؾ 

, والكبٌر لبل الصؽٌر , الموي لبل الضعٌؾ , التجد أحدا إال ٌبكً , والعواطؾ 

..وحدت الحرب المشاعر فخرجت إلى العلن دون مواربة أو تحاٌل   

..أخذت دموع أحمد السالطة تلمع تحت أشعة الشمس   

لد ٌكون لهذه الحرب ..كنا شٌبا وأصبحنا شٌبا اَيخر ..نحن لم نعد نحن ..ابن ٌابنً _ 

..الملعونة شًء اٌجابً وهو أننا لم نعد ننظر إلى المراٌا   

:أخذ ٌبكً وهو ٌمول   

لم ..للت لهم خذونً بدال منه ..حٌن اتصلوا بنا وطلبوا فدٌة لٌطلموا سراح اْبً _ 

..لكننً أملن نفسً ..نعد نملن شٌبا   

..ثم بدأ الؽضب ٌكسو حزنه , صمت للٌبل   
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, لكننً اعتمد أنهم لتلوه , سمعنا ألاوٌل كثٌرة عن مصٌره ..لم أره منذ ذلن الحٌن _ 

..أبً ابن السبعٌن عاما ٌمتل لتشابه فً ااْلسماء , اْلنهم لم ٌعودوا ٌتصلون بنا   

..وإن بمً حٌا أرجو أن تراه وٌران ..إن لتل فهو شهٌد _   

..ومسحت على شعره   

..أحسست أنن مثل أبً ولهذا للت ماللت _   

..لم ٌعد بٌننا حواجز ..لمد وّحدنا الهم ..أنت مثل اوالدي ..العلٌن _   

:نهض لٌذهب ولال   

..أرجو أن تزورنً ٌاأستاذ _   

كان الناس , ركضنا نحو الجهة الجنوبٌة من الشاطا , وفجاة سمعنا صراخا وعوٌبل 

وجاءت , وضع أحدهم بطانٌة فوق جثتها , مجتمعٌن حول جثة امراة تؤكلها النٌران 

..سٌارة االسعاؾ ونملتها إلى المشفى   

وتاملت المٌاه , جلست على صخرة لرب الشاطا , لم أعد ألوى على الولوؾ 

..التً لم تبن لما أصاب المرأة , والسماء الصافٌة , الزرلاء   

:جاء أحمد وجلس إلى جانبً وسرد لً لصتها بحزن   

حٌن , واْوالدها جابعون , زوجها ممعد بسبب الحرب ..ٌمولون إنها نازحة مثلنا _ 

فؤحرلت نفسها , ذهبت لتؤخذ حصتها الؽذابٌة لالوا لها فً البلدٌة إّن اسمها لد شطب 

.. 

المن ..أصبح الناس ٌموتون من اجل لممة العٌش فً المرن الحادي والعشرٌن _ 

..هذا هو عصر االنحطاط ٌابنً ..أجل منصب وال مال   

!..صدلت ٌاأستاذ _   

كانت حنٌن تنتظرنً , بمٌت جالسا على الصخرة حتى لسعنً برد منتصؾ اللٌل 

:لالت بهمس , أمام الباب   

!..أرٌد أن ألول لن شٌبا ..عمً _   

:وبصعوبة لالت , وصوتها مرتجفا ,كان وجهها شاحبا , جلست لبالتها   

..وكانت تلبس بدلة عرس بٌضاء ..عمتً صبحٌه كانت لبل للٌل تنام إلى جانبً _   

:ابتسمت لاببل   

!..كنت تحلمٌن فظننت ان الحلم حمٌمة _   

:لالت بؽضب   

..لم أكن أحلم ..بل رأٌتها كما أران اآلن _   

..الرأي بعض اآلٌات المراَينٌة وستزول هذه التهٌإات _   

..للت لن كانت بجانبً ولمستها _   

:مشٌت مع تهٌإاتها فملت   

..أرٌد أن أراها ..اشتمت لها _   
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كانت عٌناها مفتوحتٌن , نظرت إلى وجهها , كانت ٌدها باردة كالثلج , أمسكت بٌدي 

..ووجهها شاحبا , والحدلتان متسعتٌن ,   

..وأخذ العرق البارد ٌؽسل جسدي , أخذت الوساوس تناوشنً   

نظرت حنٌن إلى زاوٌة الؽرفة وأشارت لابلة , كانت الؽرفة مظلمة والستابر مسدلة 

: 

!..هاهً عمتً _   

..نظرت حٌث أشارت فلم أر شٌبا   

!..لم أرها _   

!..انظر جٌدا _   

..وتبكً إلى أن فمدت الوعً , وبدأت تصرخ   

..دخلت رنده وأخذتها بٌن ذراعٌها   

وكؤنه آت من اعماق سنٌن البإس , كنت أسمع بكاء حنٌن الموجوع , لم أدر مااْفعل 

وانتكاسة , وطاعون دمشك ااْلسود , وحروب تٌمور لنن , من أعماق السفر برلن , 

..وضٌاع فلسطٌن  , 67  

ٌدخل فً نمً , إنه بكاء روحً , وبكاء لٌس كالبكاء , كان نواحا لٌس كالنواح 

..وٌتوجع معهم , ٌسٌر مع الممهورٌن , العظام   

, تلن ااْلنفاس العالمة فً ثناٌا الروح , لم ٌتبك من حنٌن إال أنفاس تخرج وتعود 

.البمٌة البالٌة من أرواح معذبة , واأللم , والموت , المنؽمسة فً أتون الحزن   

لحمت بً رنده وفً ٌدها كؤس شاي ساخن , خرجت إلى الشرفة ألتنفس هواء البحر 

.. 

..وأصوات امواجه الهامسة , نظرت إلى البحر واألضواء المترالصة على مٌاهه   

..لكنها الترٌنا إال وجهها المبٌح ..الحٌاة جمٌلة ٌارنده _  

!..هذا ابتبلء _   

!..متى ٌرفع ؟_   

!..ألم تكن تمول ذلن ؟..لن ٌدوم هدوء ولن ٌدوم ابتبلء _   

وكنت للما طوال , كانت نابمة طوال الولت , بمٌت نهارا وأنا جالس فً مكانً 

..الولت   
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كنت أنظر إلى عٌنٌها , كانت رنده تضع الطعام أو الشاي والمهوة دون اْن تتكلم 

..البابستٌن حٌث ؼادرهما برٌك األمل   

لكنها تملكتنً كلٌا , حاولت اخراج الفكرة من رأسً , أٌمنت أّن حنٌن سوؾ تموت 

.. 

..وبصمت أخذت أبكً كطفل صؽٌر   

سرت مع , وخرجت إلى الشاطا , حٌن جاءت رنده مسحت دموعً كً التراها 

تصورت , سرت دون أن أشعر بالتعب , ومع طٌور البحر , ومع ااْلمواج , الشمس 

..انا بحاجة إلٌن ..حنٌن وهً تمول لً التتركنً   

..كان تلمٌذي أحمد , سمعت خطوات تلحك بً   

ًّ ..أستاذ _  !..مررت بمربً ولم تلتفت إل  

!..األحزان أعمت عٌوننا _   

فهذه الحرب لن تنتهً بمابة عام , أخبرنً أنه ٌفكر بالعودة حتى لو لتل , سار معً 

.. 

..حدثته عن لصة حنٌن فً مخٌم الزعتري وزوجها المسن   

..كانت كلماتنا كحفنة رمل تطٌر مع النسٌم   

ًّ حنٌن المتمولعة , عدت إلى البٌت  ..وابتسمت بشحوب , نظرت إلّ  

..بدا كرجل ضابع , عاد جورج مساء   

!..سنسافر إلى مصر أو لٌبٌا _   

!..وعملن _   

..ورشتً أحرلت _   

 :                           عبءد هٔلٖ ٚأْب اُْ٘  ثبٌَٕٛ َّٚ٘ذ

 !لبي أٗ ثؼش ٌٕب كػٛح ٌٍغيائو ...ارظً اِبَ _ 

 ِبما ٍٕمٛي ا٢ْ ٌغٛهط؟ _ 

 !٠ن٘ت ِؼٕب ٕٚ٘بن ٔفىو_ 

 !..اْ لجً .…ٍٕؾبٚي _ 
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ٚعٛهط اْؽوق ٔفَٗ , ٌُ أُْ رٍه ا١ٌٍٍخ وٕذ اْهٜ ؽ١ٕٓ ٚلل ٍمطذ ِٓ اٌشوفخ 

ٚهٔلٖ ِزّلكح فٟ , ٚػٍٟ ٚ دمحم ٠غولبْ فٟ ١ِبٖ اٌجؾو , ػٍٝ ِٛد طجؾ١خ 

 ...ِٕزظف اٌغوفخ كْٚ ؽوان

 …طجبؽب 

 :لبي ,   ٚؽ١ٕئن , شوثٕب اٌمٙٛح أْب ٚعٛهط فٟ اٌشوفخ 

اْهٜ طجؾ١خ ف١ىُ ٚاْهاوُ فٟ طجؾ١خ … ِّٙب ؽظً ٌٓ اْرووىُ ...ٌٓ ارووىُ _ 

.. 

 .. شّّذ هائؾخ طجؾ١ٗ .. ػبٔمزٗ 

 ..لوأْب اٌفبرؾخ ٠ٍٛب ػٍٝ هٚؽٙب 

 ..ٍبْم٘ت اْلؽغي اٌٝ اٌغيائو _ 

 ..وبْْ ثؾو ط١لا ٠ٛكػٕٟ 

ؽ١ٓ الَِذ ١ِب٘ٗ للِٟ , م٘جذ ؽ١ش ؽوف اٌّبء , فغبْحػال ٚغؼجذ ١ِب٘ٗ 

 ..٘لاْ فغبح صُ ػبك اٌٝ ا١ٌٙغبْ 

 ...ٌّبما ٠بثؾو ؟

 ..ٌّبما اٌغؼت؟

ٌٓ أَْٝ ىهلزه , ٌٓ أَْٝ لٍؼزه اٌزٟ رؾوٍه ..ٍبْؽٍّه اٌٝ ااْلثل ا٠ّْٕب م٘جذ 

 …ٌٓ أَْٝ َّ٘بره فٟ ا١ًٌٍ , ٌٓ أَْٝ غ١بة اٌشٌّ فٍفه , اٌَبؽوح 

 ..٠ل اَِىذ وزفٟ ِٓ فٍف اٌجؾو 

 ..وبٔذ ؽ١ٕٓ 

 !.. رٛكع اٌجؾو اَْ رٛكع طجؾ١خ _ 

 !..االصٕبْ ِؼب _ 

 ..اثزَّذ فٙلاْ ..مهفذ كِؼخ فؼال ِٛعٗ 

 !..اٌجؾو ٠فُٙ اْؽب١ٍَٕب _ 

 وبْ ٕ٘بن ِووت فٟ اٌجؼ١ل ٠وًٍ ػٛءا فبفزب 

 !..رٍه ػّزٟ طجؾ١خ رٛكػه _ 

 ..ثمٟ اٌؼٛء ل١ٍال صُ افزفٝ.. ٌٛؽزٙب .. هفؼذ ٠لٞ 

 :لبٌذ ؽ١ٕٓ صُ اْهكفذ 

 !..ٌىٕٙب ٕ٘ب _ 

 ..ٚاشبهد اٌٝ طله٘ب

 :اَِْىذ ث١لٞ ٚلبٌذ

 !..وبْٕٔب ٍّٕٛد_

 !.. ٌُ ٔؼل اْؽ١بء ِٕن ثلاْد اٌؾوة_
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وبٔذ ؽ١ٕٓ رزّزُ اْغ١ٕخ ؽي٠ٕخ ٟٚ٘ ,ٌّ٘ اٌجؾو , ٌّ٘ اٌّبء ,ٚلفٕب ػٍٝ ؽل اٌّبء 

 ..رشل ػٍٝ ٠لٞ 

 : لبٌذ ؽ١ٕٓ 

 …كِٛع اٌجؾو ٟ٘ كِٛػٟ _ 

 .. أْب ا٠ؼب _ 

 !..ٌٛالن ٌو١ِذ ٔفَٟ فٟ اػّبلٗ _

 :ٚفبؽجذ اٌجؾو

 !..ا١ٌٌْ ونٌه ٠بثؾو_ 

 

 ..صُ ٘بط فغبح ٚغّو ٔظفٕب ثّٛعخ ػبر١خ, ٘لاْ اٌجؾو ٚوبْٔٗ ٌُ ٠ىٓ ,فٟ ٌؾظخ 

 :اهرغفذ ٠ل ؽ١ٕٓ ٚلبٌذ 

 ..٘نا ٘ٛ اٌجؾو .. ٘نٖ ٟ٘ كِٛػٕب _

 ..عبء عٛهط ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ثطبلبد اٌطبئوح , عٍَٕب ػٍٝ اٌوًِ 

 : لبٌذ ؽ١ٕٓ 

اْؽََذ إْٟٔ اْهوت ؽّبها , هوجذ  اٌطبئوح  ِغ مٌه اٌؼغٛى اٌقوف _ 

 ..الؽبئوح 

 :لٍذ

 ..هوجزٙب ِوح ؽ١ٓ كهٍذ فٟ اٌَؼٛك٠خ _ 

وجو وض١وا ثؼل ِٛد طجؾ١خ , ٔظود اٌٝ عبٔت ٚعٙٗ , عٌٍ عٛهط اٌٝ عبٔجٟ 

 :اثزَُ ٚلبي , هثذ ػٍٝ هوجزٗ , اْطجؼ ش١قب , 

 ..ؽ١ٓ اْهٜ اٌجؾو اْهٜ طجؾ١خ _ 

 ..ؽ١ٓ وٕب ٔن٘ت اٌٝ اٌالمل١خ وبٔذ رقبف ِٓ اٌجؾو _ 

 !..ؽ١ٓ رؼٍّذ اٌَجبؽخ وبٔذ رقزفٟ ػٓ االٔظبه _

 :لٍذ ٚأْب ِؤفٛم ثؾبٌخ غ١و ػبك٠خ 

 .. اْظٓ أْٙب ِبىاٌذ رَجؼ ِٕن ا٢ْ ٚاٌٝ األثل_

 ... ً٘ للهٔب اٌجؾو اْؽ١بء ٚاِْٛارب ؟_ 

وبْ ٠ٕظو اٌٝ ا١ٌّبٖ اٌَٛكاء ٚاٌمّو ٠ٍمٟ ثؼٛئٗ اٌؾ١ٍجٟ فٛلٙب ,ٌُ ٠زىٍُ عٛهط 

 ..ٚوبْْ ٕ٘بن اشجبؽب رزؾون 

 !..ثّبما رفىو؟_ 

 :لبي ٚػ١ٕبٖ رٍّؼبْ فٟ اٌظالَ 

 ..افىو ثبٌّٛد .. افىو اْْ اْم٘ت اٌٝ طجؾ١خ _ 
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 ..ؽ١ٓ فوعٕب ِٓ ث١ٛرٕب ٌُ ٔؼل اؽ١بء ..ٔؾٓ وٍٕب ِشبه٠غ اِْٛاد _

 

 .. اَِْىزٗ , ٌؾمذ ثٗ وبْ وبٌٕبئُ , ٚلف عٛهط ِٚشٝ ثبرغبٖ اٌجؾو 

 : ثىٝ ٚ٘ٛ ٠مٛي 

 ..طجؾ١خ رٕبك٠ٕٟ . ارووٕٟ _ 

 

 :اَِْىزٗ ثىً لٛرٟ ٚ٘يىرٗ ٚطوفذ 

 

 ..ِبرذ.. طجؾ١ٗ ِبرذ _ 

ٚوبٔذ ؽ١ٕٓ رٕظو , وبٔذ ِالثَٗ لل اثزٍذ وٍٙب ,أٙبه ػٍٝ االهع ٚافن ٠جىٟ 

 …ا١ٌٗ ٚوبّْٔب اْطبثٙب عّٛك 

 ..ؽ١ٓ ثلي عٛهط ص١بثٗ ٔبَ كْٚ اْْ ٠زؾون 

 …فٟ ػ١ٕٟ هٔلٖ رَبإالد وض١وح 

 :ؽ١ٓ افز١ٍٕب لٍذ ٌؤلٖ

 ..ٌٓ ٠َٕٝ طجؾ١خ ؽزٝ ٌٛ م٘ت اٌٝ آفو ااْلهع _ 

 !.. ٌُ اْهٖ ٘ىنا _ 

 !..اْشؼو ثٗ ٠ٙوة ٚهٚؽٗ ِزٛلفخ ٕ٘ب _ 

طجؾ١خ ٍجمزٕب ثبالَٔب١ٔخ ٍٕٛاد .. عٛهط ؽْٕٛ .. رغ١ود ٔظورٟ ٌغٛهط _ 

 ..ؽ٠ٍٛخ ؽ١ٓ افزبهرٗ

 …ٌىٓ ِبؽلس اْعٙغ رٍه اٌوغجخ , وبْ ٌل٠ٕب هغجخ كف١ٕخ ..اٌزمذ ٔظوارٕب 

 ..وبْ ث١ٕٕب ٚث١ٓ هوٛة اٌطبئوح ٠ِٛبْ 

 ..عب ء اؽّل ٚأْب اْٚكع اٌجؾو 

 !..عئذ رٛكػٕٟ ٚأْب اْٚكع اٌجؾو _ 

 ..فٟ ػ١ٕ١ٗ كِؼزبْ ٌُ رَمطب 

 !..ٌُ ٔؼل ٔزؾلس اال ػٓ اٌٛكاع _ 

 :لبي ٚاْػبف 

لٍذ ..وٕذ اْهٜ ف١ه ٚاٌلٞ ا ٌنٞ لزٍٖٛ ..اْلٛي ٌٕفَٟ اؽ١بٔب ٠ب١ٌزٟ ٌُ اْػوفه _ 

… ٚاْػؾه ؽ١ٓ ٠ؼؾه … اْرٕفٌ ؽ١ٓ ٠زٕفٌ ...ػٛػٕٟ هللا ثبْة آفو 

أْب ا٢ْ ٠ز١ُ … ٌُ اْػوف أْه ٍزغبكهٟٔ ثٙنٖ اٌَوػخ … ٚاْؽيْ ؽ١ٓ ٠ؾيْ 

 … ٠ز١ُ اٌٛؽٓ ٚااْل ة ..٠باٍزبم 

 ...اثىبٟٔ اؽّل

 :اؽزؼٕزٗ ثمٛح ٚلٍذ

 … ٍبْػٛك ا١ٌه … الرمً ٘نا .. ال _
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 .…اٌن٠ٓ ٠ن٘جْٛ ال٠ؼٛكْٚ _ 

 ..ٌٓ اْرون كِشك… ٍبْػٛك ...ٍبْػٛك ٠باْؽّل _ 
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 _10_ 

 

 …ؽيِٕب اِْزؼزٕب اٌم١ٍٍخ اٌّزجم١خ 

 ..ٌّؾذ اْؽّل ٚفٟ ػ١ٕ١ٗ كِٛع ؽ١ٓ هوجٕب ا١ٌَبهح 

 .. وٕب طبِز١ٓ ٚوبْٕٔب فٟ عٕبىح 

ٔجزؼل ػٓ ا١ٌّبٖ اٌزٟ ٍود , ٔجزؼل ػٓ اٌنوو٠بد , فٟ وً ِوح ٔجزؼل ػٓ كِشك 

 ..ٔجزؼل ػٓ ااْلهع اٌزٟ رؼوف ٚلغ اْللإِب , فٟ كِبئٕب 

 ..ً٘ االثزؼبك ٘ٛ للهٔب 

 ..رَّٕؼ ماوورٕب .. رزمطغ اْٚطبٌٕب , رٕمض اْؽالِٕب , فٟ وً ِوح ٔجزؼل 

 …عْٕٛ اٌؾوة اْثؼلٔب .. ٚ ٌىٓ اٌوطبص اْثؼلٔب ..ٌُ ٔىٓ ٔو٠ل االثزؼبك 

ػٍٝ وً ؽجخ رٛد , ػٍٝ اْغظبْ اٌز١ٕخ فٟ اٌج١ذ , رووذ هٚؽٟ فٟ كِشك 

 ..شبِٟ وٕذ اْلطفٙب ٌززٍْٛ ٠لاٞ ثلِبء االهع

.. ٌٛ وٕذ ٚؽلٞ ٕ٘بن ٌجم١ذ , و١ف ١ٍؼٛك اْؽفبٌٟ ٚاٌّٛد ٠الؽك اْؽفبي ثٍلٞ 

ٌٓ رؼٛك .. ال .. فًٙ اْػٛك ٚرؼٛك ا٠ْبِٕب وّب وبٔذ..ٌٛ وٕذ شغوح ٕ٘بن ٌجم١ذ 

 ..اال٠بَ وّب وبٔذ اال اما وٕب ِبٔواٖ اِْبِٕب ؽٍّب 

, ٔؾٍُ ثفٍَط١ٓ ,ٔؾٍُ و١ف ٔزملَ فٟ ؽ١برٕب ,وبٔذ اؽالِٕب وبْؽالَ ا٢فو٠ٓ 

طفؼزٕب ع١ّؼب فٍطذ اْؽالِٕب ثبؽالَ اٌش١بؽ١ٓ , ٚعبءد اٌؾوة فٟ ٍٛه٠ب 

 ...اْطجؾذ اؽالِٕب وٛاث١ٌ ٔٙبها ١ٌٚال,

ثً لٍت , ٌىٓ ِبعوٜ لٍت ِفب١ّٟ٘ , وٕذ اْه٠ل اْْ اْوْٛ ش١ئب فٟ ػبٌُ اٌىزبثخ 

 ..ِبؽلس ِٚب١ٍؾلس ٘ٛ ؽٍُ اٍْٛك  ثً ِٛد اٍْٛك , ؽ١برٟ هاٍْب ػٍٝ ػمت 

وزجذ ٌُٚ , ٚوزجذ ثلِبء ااْلؽفبي ٚإٌَبء ٚاٌش١ٛؿ , اْثلػذ اٌش١بؽ١ٓ ٍطٛه٘ب 

ٌُ , ٌُ رٕظ ااْلهٚاػ , وزجذ فٟ َِزٕمغ ػفٓ , وزجذ ٌُٚ رزٛلف ثؼل, رورٛ ثؼل 

, ٚافزٍطذ ااْلهٚاػ اٌط١جخ ثبٌقج١ضخ , ٌُٚ ٠ٕظ ا٠ْؼب اٌطبٌؾْٛ , ٠ٕظ اٌظبٌؾْٛ 

 ..رللٙب ا٠ْبك ِلِبح , اْثٛاة الٔٙب٠خ ٌٙب , ٚػبكد رلق ػٍٝ اْثٛاة ؽّواء وبٌلَ 

 ..رغ١ود ػاللزٟ ثؤلٖ ػٓ مٞ لجً 

, ٌُ اْػوفٙب ع١لا اال ثؼلِب ؽلصذ اٌؾوة , ٌُ اْكهن أْٙب ثٙنٖ اٌمٛح ٚثٙنا اٌظجو 

ٌىٕٙب ا٢ْ , وبٔذ ثٕظوٞ ِغوك اِوأح رطجـ ٔٙبها ّٚٔبهً اٌغٌٕ ِزٝ شئٕب 

 ..ٚف١ٙب ِٓ االٔٛصخ عبٔت اْوجو , ف١ٙب ِٓ اٌنوٛهح عبٔت وج١و 

اْروٜٚ فٟ , ٌىٕٕٟ ا٢ْ أْزمٟ وٍّبرٟ , وٕذ اْرىٍُ ِؼٙب كْٚ اْْ اْفىو ف١ّب ٍبْلٌٛٗ 

١ٌٌٚ , ٌىٕٙب ؽم١م١خ , اِْبهً اٌغٌٕ فٟ اٚلبد ِزجبػلح , اٌزؼج١وػٓ ِشبػوٞ 

 ..وّب وٕب ِٓ لجً 

ٚا٢ْ طود أَبٔب ٚثؼغ , وٕذ اْؽبٚي ِٓ لجً اْْ اْوْٛ ىٚعب ٚثؼغ أَبْ 

طؤب هٚؽب ٚاؽلح فٟ عَل٠ٓ , اهرجطذ هٚؽٟ ِغ هٚؽٙب ثشىً اْٚصك , ىٚط 

... 

 ...ً٘ اْفوط ٘نٖ االؽب١ٌٍ ِٓ رؾذ اٌوِبك ؟
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ؽ١ٓ ٚطٍٙب ٔجؤ ِمزً اْف١ٙب فٟ اٌؾوة ثَجت ثو١ًِ ِزفغو ِٓ ؽبئوح 

, ٌُ رىٓ ٘ىنا ِٓ لجً , صُ ثىذ ل١ٍال , ١ٍ٘ٛوجزوأل٘شذ وض١وا ٟٚ٘ طبِزخ 

 ..وٕذ اْفبف اْْ اْلٛي ٌٙب ػٓ ِٛرٗ فش١خ ا١ٙٔبه٘ب ٌىٕٙب وبٔذ اْلٜٛ ِٕٟ ثىض١و 

ٚلل ٔىزشفُٙ فٟ فزواد , ٚلل ّٔٛد ٚال ٔىزشف ِبؽٌٕٛب , ٔؼ١ش ٔؾٓ اٌجشو 

فٕوك مٌه اِب اٌٝ غجبئٕب اْٚ اٌٝ أشغبٌٕب ثّب ٘ٛ ػبكٞ ِٓ , ِزبْفوح ِٓ ؽ١برٕب 

 ..ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ

 ..ػظفذ ثٟ ٘نٖ ااْلفىبه ؽ١ٓ ّ٘ذ هٔلٖ ثبٌَٕٛ اٌٝ عبٔجٟ 

 ..الؽظذ اْْ ٔظوارٟ ا١ٌٙب ٌُ رىٓ ػبك٠خ 

 ..هٜ فٟ ػ١ٕ١ه والِب ٌُ رمٍٗ ؟ ؟ ْا؟ِبما ثه ٠ب طجؾٟ_ 

 ..فمؾ وٕذ اْرنوو ؽ١برٕب اٌَبثمخ ِٚب٠غوٞ ا٢ْ .. الشٟ _ 

 !..ٌُ اْفُٙ_ 

 !.. ٚ٘نا فطؤٞ … ٌُ اْػل اْهان وّب وٕذ فٟ اٌَبثك .. ثظواؽخ _ 

 :اثزَّذ

 ..طود ػغٛىا فٟ ٔظون .. ٌُ اْػل اْػغجه _ 

 :اَِْىذ ٠ل٠ٙب ٚلجٍزّٙب ٚلٍذ

ٔلِذ ػٍٝ ا١ٌَٕٓ اٌزٟ ِود كْٚ .. اوزشفذ إْٟٔ ٌُ اْػوفه ِٓ لجً .. ال .. ال_ 

 ..اْْ اْكهن ٘نا االوزشبف 

 !..أْب وّب أْب ٌُ اْرغ١و _ 

 ..َّ٘ذ ثظٛد أْضٝ ؽم١م١ٗ

رؾٍّذ عٕٟٛٔ ٚؽ١شٟ ٚاْؽ١بٔب ػلَ .. اْػزوف ٌه إْٟٔ اْفطبد فٟ ؽمه _ 

 ..أَب١ٔزٟ 

 ..أْذ ىٚعٟ _ 

 !..أْذ ِالن فٟ شىً أَبْ _ 

 ..اثزَّذ 

 !..أْب الٛي اْلً ِٓ اٌؾم١مخ _ 

 !.وبْٔه ٌَذ أْذ _ 

وبْ ثٟ هغجخ اْْ اِبهً اٌؾت ِؼٙب ٌىٓ ٌؾظخ ..   ػّزٕٟ ا١ٌٙب ثٍٙفخ 

 ..االػزواف ِٕؼزٕٟ ِٓ مٌه 

الشٟء ف١ٙب ٠ٙي إٌفٌ ٚاٌوٚػ ثزٕب ٔشؼو إْٔب , ااْل٠بَ اٌؼبك٠خ رىْٛ وباْل٠بَ ا١ٌّزخ 

 ..ٔؼ١ش كْٚ ٘لف ٚكْٚ لبث١ٍخ

اِْب ااْلىِخ  فمل عؼٍذ  اْهٚاؽٕب رٕٙغ ِٓ عل٠ل  غ١ود ٔظورٕب اٌٝ االش١بء 

 …اْشؼورٕب إْٔب ٌَٕب ٔؾٓ ٚإٌبً اٌن٠ٓ ؽٌٕٛب ١ٌَٛا ُ٘ ..ٚإٌبً
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اْؽََذ ثواؽخ ٌُ اشؼو ثٙب ِٕن , ٚػؼذ هاٍْٟ ػٍٝ طله٘ب , طّزذ هٔلٖ 

 ..فوٚعٟ ِٓ كِشك 

اْشؼو إْٟٔ اِْبَ ..ٌُ ٠ؼل ٠ّٕٟٙ , ا٢ْ , ٌُ اْوٓ اػجو ػٓ ها٠ْٟ فٟ اال٠بَ اٌؼبك٠خ 

لً اٌؾم١مخ ِّٙب ؽظً فجؼل ٘نٖ اٌؾوة ٌُ ٠ؼل .. ؽم١مخ ثً ؽمبئك رمٛي ٌٟ 

 ..ٕ٘بن ِّٕٛػبد اْلٔه اْ ٌُ رفؼً فٍٓ رىْٛ أْذ 

, ؽزٝ ٚعٙٙب رغ١و , ٚوبْٕٟٔ ٌُ اْه٘ب فٟ ؽ١برٟ , ؽ١ٓ ٔبِذ هٔلٖ ربٍِْزٙب ؽ٠ٛال 

 .. ٚاْوضو ٔؼوح , اْطجؾذ اْوضو أْٛصخ 

وبٔذ , غظذ فٟ ففب٠ب٘ب , ؽٍّذ ِؼٙب , رٕفَذ ِؼٙب , وبٔذ رزٕفٌ ثبٔزظبَ 

ٌُ اْكه وُ ِٓ اٌٛلذ ِو ٚأْب ػٍٝ ٘نٖ اٌؾبي اٌٝ اْْ , ٔم١خ وؼٛء اٌشٌّ 

 ..غفٛد 

ٟٚ٘ رملَ ٌٟ فٕغبْ اٌمٙٛح ِغ اثزَبِخ ها٠ْزٙب "ؽ١ٕٓ "طؾٛد ػٍٝ ٌّ٘ 

 ..ثو٠ئخ 

 ..ٌىٕه ٍزشوة لٙٛرٟ فٟ ٠ِٕٛب ااْلف١و فٟ ط١لا .. اْػوفه رؾت اٌشبٞ _ 

 !..وبْٔه رٛكػ١ٓ ط١لا ثوشفخ ِوٖ _ 

 ...ااْلِىٕخ اٌزٟ ٔؾً ثٙب رظجؼ عيءا ِٕب ٠بػّٟ _ 

و١ف ٍبْٚكع ثؾو ط١لا ٚلٍؼزٙب ٚٔبٍٙب ٚشبؽئٙب ٚإٌبىؽ١ٓ ا١ٌٙب اٌن٠ٓ 

 ..٠زواوؼْٛ ُٚ٘ ٠ؾٍّْٛ ؽظظُٙ اٌغنائ١خ ثبٔىَبه ٚف١جخ 

ٚو١ف ٍبْٚكع ..و١ف ٍبْٚكع اؽّل اٌنٞ اْػبك اٌٟ ثؼؼب ِٓ ربه٠قٟ إٌّٟٙ

 ..ٚرٕبلؼبرٙب اٌزٟ ال٠ؾٍٙب اٌْف ؽالي " ػ١ٓ اٌؾٍٛح"ىٚاه٠ت 

اْشؼو اْ هٚؽٙب رشؼو ِؼٕب ..ِغ اٌجؾو ٚا١ًٌٍ ٚاٌغوثخ " طجؾ١خ"و١ف ٍبْرون 

 .. اْْ اثمٛا اٌٝ عبٔجٟ.. رٕبك٠ٕب .. روفوف فٛلٕب .. 

ػوفذ ..!. وبْ عٛهط طبِزب ؽٛاي اٌٛلذ اٌنٞ ٍجك هؽٍزٕب اٌٝ ِٕفٝ اٌغيائو

 ..ِب٠ؼزًّ فٟ ٔفَٗ 

 :لٍذ ٌٗ

 !.. أْب اْفىو ِضٍّب رفىو _ 

 !..ٔلِذ اْلٕٟٔ رووذ طجؾ١خ ٚؽ١لح _ 

 !..وٍّب رنوؤب٘ب رىْٛ اٌٝ عبٔجٕب.!.. ٍزوؽً هٚؽٙب ِؼٕب ا٠ّْٕب م٘جٕب ؟__

                                              

 ..ٌُ أَْٙب ٌؾظخ ٚاؽلح _ 

 ..امْ ٟ٘ اٌٝ عبٔجه _ 

 ..ٌّبما رووزٕٟ ؟.. ٌّبما هؽٍذ ثبووا ؟_ 

 !..رووزٕب ع١ّؼب .. ٟ٘ ٌُ رزووه ٚؽلن _ 

 !..١ٍٕٓ اٌّؼبٔبح ٍججذ ِٛرٙب ثبووا _ 

 !..ػّو االَٔبْ ِمله_ 
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 :لبي ثؼظج١خ 

 ..امْ ٌُ ٘وثٕب ِٓ اٌؾوة اٌٍّؼٛٔخ؟_ 

ثً ٘وثٕب ِٓ رمط١غ .. اٌّٛد ِؼٕب ا٠ّْٕب م٘جٕب .. ٌُ ٔٙوة ِٓ اٌّٛد _ 

 …ااْلٚطبي ٚى٠بكح ااْلؽياْ

 ..رووزٗ ٚؽ١لا فٟ اٌغوفخ اٌٝ اْْ ٠ٙلاْ , اْفن ٠جىٟ ثظٛد ػبي 

ٌٚىٕٟ شؼود اْْ اٌطبئوح ٟ٘ ٔؼشٟ , وبْ ػٍٟ ٚدمحم فوؽ١ٓ ثووٛة اٌطبئوح 

 ..اْلٔٙب ٍزجؼلٟٔ اْوضو ػٓ كِشك 

, وبٔذ ٠ِٛغبد اٌجؾو طغ١وح ١ِزخ , "اْؽّل " ٚلفذ اِْبَ اٌّجٕٝ ػٍٕٟ اْهٜ

اْه٠ل اْْ اْػبٔمٗ ِٛكػب , "اْؽّل " كهد ؽٛي اٌّجٕٝ ثؾضب ػٓ , ؽي٠ٕخ وٕفَٟ 

فٍُ ٠جك ػٍٝ م٘بثٕب اٌٝ , ٌٚىٓ لل الاْهاٖ ِوح افوٜ , ٌىٕٕٟ الاْؽت اٌٛكاع , 

 ..اٌّطبه ٍٜٛ ٍبػخ ٚاؽلح 

 :ٔيي عٛهط ٚلبي 

 !..ٌٓ اْربفو .. ٍبْم٘ت اٌٝ لجو٘ب _ 

 ..ثلال ِٕٗ"اْؽّل "ٚؽ١ٓ غبة ظٙو 

 !..ؽبٌٚذ ااْل اْٚكػه فٍُ اٍْزطغ _ 

 ..ٚفٟ ػ١ٕ١ٗ كِؼزبْ " اْؽّل " لبي

اْؽٌ , ِٓ طّزٟ وً شٟء " اْؽّل"فُٙ ,   اْهكد لٛي شٟ ٌىٕٟ طّذ 

, ٚٚلف اٌٝ عب ٔجٟ ٠ٕظو اٌٝ اٌجؾو , ٌنٌه طّذ , إْٟٔ ٍبْثىٟ اما رىٍّذ 

 ..صُ ػؾه فغبْح 

اْرظٓ ٠باٍْزبم اْْ !.. ِبؽلس عؼٍٕب ٔزؼوف ػٍٝ اِْىٕخ ٌُ ٔفىو ثي٠بهرٙب _   

 !.. فٟ ٍفؤب ٘نا فبئلح ؟

 !..ٚؽ١ٓ رٙوة ٌٓ رفُٙ ِب٠لٚه ؽٌٛه .. أٗ ٘وٚة .. ٘نا ١ٌٌ ٍفوا _ 

 ..طّذ ؽ٠ٛال ٚ٘ٛ ٠ٕظو اٌٝ اٌجؾو 

 !..ا١ٌٌْ ونٌه؟.. ٍززظً ثٟ _ 

 !.. ٘نا او١ل _ 

 :لٍذ ٚاْػفذ

 !..ٍٕزٛاطً ػٍٝ اٌٛارٌ _ 

 :اثزَُ ٚ٘ٛ ٠مٛي

 !..هللا ٠وؽُ ا٠ْبَ اٌجٍٛطغٟ _ 

 ..اْلْ ٔبٍٙب ٠ٍّىْٛ لٍٛثب ؽو٠خ .. رٍه ااْل٠بَ ِجبهوٗ _ 

ٔؾٛ , ٔؾٛ اٌَّبء , ٔؾٛ اٌجؾو , ِش١ذ ثؼ١لا ػٕٗ , ٌُ اٍْزطغ اْْ اػبٔمٗ 

 ..اػّبق االهع



131 
 

وٕذ أْظو ِٓ ,رووذ اٌطبئوح ثؾو ث١وٚد ٚاٌف١الد ِٕزشوح ػٍٝ شٛاؽئٙب 

 …ٚأْب ماً٘ , فالي إٌبفنح 

 :لٍذ ٌؤلٖ اٌزٟ وبٔذ طبِزخ ؽي٠ٕخ 

 .. اٌٝ ِزٝ ٔٙوة ؟_ 

 .. ٠جلٚ إٔب ٍٕٙوة ثم١خ ؽ١برٕب _ 

 ..لبٌذ مٌه ٚٔظود اٌٝ اٌجؾو اٌنٞ ٌفٗ ػجبة اْث١غ 

ث١ّٕب , اِْب ػٍٟ ٚدمحم فمل وبٔب فوؽ١ٓ ثووٛة اٌطبئوح , وبْ عٛهط ٚاعّب 

اٌزفزذ ٔؾٛٞ ٚاثزَّذ ٌُٚ , اٌٝ عبٔجّٙب رزؾلس ِؼّٙب ف١جزَّبْ " ؽ١ٕٓ"

 ..اْفُٙ ِغيٜ رٍه االثزَبِخ اٌغبِؼخ  

 :ٔٙؼذ ِٓ ِمؼل٘ب ٚػبٔمذ ػٕمٟ ث١ل٠ٙب اٌطو٠ز١ٓ ٚلجٍزٕٟ َّٚ٘ذ

 !..أْذ اْثٟ ا٢ْ _ 

 !..ٚأْذ اثٕزٟ ِٕن  ِبد اْفٟ  _ 

 :ثولذ ػ١ٕب هٔلٖ فوؽب فغبْح ٚلبٌذ 

اْؽبٚي اْْ ..فٟ وً ٠َٛ وٕذ اْؽٍُ ثٗ .. ِٕن ٍٕخ ٌُ اْهٖ " .. اِبَ"ٍبْهٜ_ 

ً٘ اْلٕٟٔ رووزٗ ٠َبفو اٌٝ , ٌىٕٗ طبِذ ؽزٝ فٟ اٌؾٍُ , اْرؾلس ِؼٗ 

ِغ ؽشبشٟ ؽبهح اٌّغبهثخ فٟ " ..ػ١ٓ ؽب٠ب"اٌغيائو ٠ٚؼ١ش فٟ ا٠ٛاء 

 .. اٌّق١ُ وٕذ اْفبف ػ١ٍٗ ِٓ ِٛد اٌؾوة اٌؼجضٟ 

 ٚال..ال ااْل٠بَ اٌظؼجخ رلَٚ .. ١ٍَٕٚٝ رٍه اال٠بَ .. ١ٍؼ١ش ِؼٕب ِٓ عل٠ل _ 

 ..ااْل٠بَ اٌٙبٔئخ 

 :َّ٘ذ ٚفٟ ػ١ٕ١ٙب كِؼخ 

 ..ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠زىٍُ ِؼٟ وٍّخ ٚاؽلح.. ٌٓ اْرووٗ ِوح افوٜ _ 

 ..ال٠ظٙو ؽٕبٔٗ ثمله ِب٠ظٙو غؼجٗ.. أٗ ؽْٕٛ _ 

.. ٌٓ اْغؼت ِٕٗ .. ٍبْػٛػٗ ػٓ اٌؾٕبْ اٌنٞ فملٖ .. ٍبْرمجٍٗ وّب ٘ٛ _ 

 . .اٌُّٙ اْْ اْهاٖ اِْبِٟ 

 .. ٚاْكاهد ٚعٙٙب ٔؾٛ ٔبفنح اٌطبئوح ٚثىذ ثظّذ 

ثؼل اْ هأ٠ذ اٌؼبطّخ اٌغيائو " ٘ٛاهٞ ثٛ ِل٠ٓ" ٘جطذ اٌطبئوح فٟ ِطبه

ٚاٍزغولذ اٌوؽٍخ ؽٛاٌٟ اهثغ ٍبػبد ِٓ اٌط١واْ اٌَّزّو , ِٓ اٌغٛ 

ٌٚىٕٕٟ فٛعئذ ثؾغيٞ اْلٕٟٔ ٌُ اْفجوُ٘ ػٓ ٚطٌٟٛ اٌّزؤفو فٟ مٌه ,

 .. اٌَّبء 

ٚأزظورٕب هٔلٖ , ٌُ ٠زىٍُ عٛهط وٍّخ ٚاؽلح , اْصّو ٘نا اٌؾغي فٟ ٔفَٟ 

 ..فٟ اٌظبٌخ ِغ اٌؾمبئت" ؽ١ٕٓ"ٚاالٚالك ٚ

ثؼل هثغ ٍبػخ اْٚ اْوضو عبء هعً اْش١ت ِٓ اٌَفبهح اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاْفوعٕب ِغ 

 ..االػزناه 
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, صُ ٔمٍزٕب ١ٍبهح اٌٝ اْؽل اٌفٕبكق اٌوف١ظخ فٟ اٌؼبطّخ , " اِبَ"فٛها ٘برفذ 

 ..فمل اٌْمذ ثؼغ إٌىبد ٌزوؽت اٌغٛ " ؽ١ٕٓ"اِْب 

ٍبٌْزٗ ..صُ ػبك ثؼل ٍبػبد ِظفو اٌٛعٗ ِؼطوة اٌؾووبد , م٘ت عٛهط 

: 

 !..ِبثه ؟_ 

 !..أْب ِزؼت فمؾ اْه٠ل اْْ أْبَ !.. الشٟء _ 

 …ؽزٝ اٌفغو "اِبَ "فٟ رٍه ا١ٌٍٍخ ٍٙؤب ِغ 

ٌُ ٠قوط , ؽؼبَ االفطبه " ؽ١ٕٓ"ٚ" هٔلٖ" فٟ اٌظجبػ اٌّزبْفو ؽّؼود

, ٌُ ٠ىٓ عٛهط ٕ٘بن , وبْ اٌجبة ِفزٛؽب , م٘جذ ا١ٌٗ , عٛهط ِٓ غوفزٗ

 :لواْرٙب, وبْ ػٍٝ ٍو٠وٖ ٚهلخ ِط٠ٛخ 

ٌىٕٕٟ ٌُ اٍْزطغ اٌؼ١ش ..اْؽت ػبئٍزىُ .. أْب اْؽجه .. اْفٟ اثٛ ػلٔبْ „ _ 

ؽ١ٓ رمواْ هٍبٌزٟ اْوْٛ فٟ اٌغٛ ػبئلا اٌٝ ط١لا ".. طجؾ١خ "ثؼ١لا ػٓ لجو 

 ..ؽبٌٚذ ااْل اْػٛك ٌىٕٙب وبٔذ رٕبك٠ٕٟ فٟ اٌظؾٛ ٚإٌّبَ .. 

اما ػلد اٌٝ ط١لا ٍزغلٟٔ اٌٝ عبٔجٙب فٛق اٌزواة اٚ رؾزٗ .. ٍبِؾٕٟ .. 

 ِؾجىُ عٛهط .                    …

 ..كاِغ اٌؼ١ٕ١ٓ .. وٕذ ما٘ال 

 : اٌٛهلخ ٚلبٌذ " ؽ١ٕٓ" لواْد

 !..ً٘ ٕ٘بن ؽت ِضً ٘نا فٟ ٘نا اٌيِٓ؟_  

ٌىٓ ِبؽظً ثؼل اٌؾوة اْْ ٘نا , ِٓ اٌّؼ١ت  اْْ ٔزؾلس ػٓ ؽت وٙنا 

ثَجت اْىِبرٕب إٌف١َخ اٌّزىوهح  ثؼل فوٚعٕب ِٓ , اٌّؾوَ اْطجؼ ش١ئب ػبك٠ب 

 ..اٌّق١ُ 

 :ٚؽ١ٓ ٔظود ا١ٌٙب لبٌذ, وبٔذ هٔلٖ طبِزخ 

ٓ ٠ؾت ؽزٝ ٌٛ .. ِؼٗ  ؽك .. رو٠ل ها٠ْٟ _  ّّ ٠و٠ل اْْ ٠شؼو أْٗ  ٌُ ٠زقً ػ

 !.وبْ رؾذ اٌزواة 

٘نا اٌؾت ١ٌٌ وؾت شجىبد .. اْه٠ل اْْ ٔزؾلس ػٓ ٘نا كْٚ فغً _ 

أٗ ؽت لل٠ُ للَ ؽت ِغْٕٛ ١ٌٍٝ ٚه١ِٚٛ ٚع١١ٌٛذ .. اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

ٌزؼوفٟ إْٟٔ ٌَذ اٌلً .. اْه٠ل اْْ ٠بْفنٟٔ ٘نا اٌؾت ماد ِوح رؾذ عٕبؽ١ٗ .. 

 ..ِٓ اٌْٚئه اٌن٠ٓ اْؽجٛا ِٓ اْهٚاؽُٙ لجً اْعَبكُ٘ 

 ّٟ  : ٚاْف١وا اثزَّذ , ثشغف " هٔلٖ" ٔظود اٌ

 !..ٌمل وجؤب ػٍٝ ٘نا اٌؾت ٠بطجؾٟ _ 

 !..اٌؾت ال٠ىجو أٗ ٠زغنٜ ِٓ اٌوٚػ _ 

ٌّبما ػ١ٍٕب اْْ ٔلفغ صّٓ ؽجٕب اْهٚاؽب .. ٌّبما ثلاْ ٘نا اٌؾت ثؼل اٌؾوة ؟

 ..ٚكِبء ٚكِٛػب 

 ..ٌّبما ٔغّغ اْػ١ٕٕب ػٓ وٕٗ اٌؾت اٌٝ اْْ رؾً اٌّظبئت ؟
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ٌّبما الٔغٛص فٟ ِؼٕٝ اٌؾت اال  اما فملٔب اْػياء  اْٚ اْطللبء اْٚ موو٠بد 

 ..اْٚ اِْىٕخ ػشٕب ف١ٙب ؽ٠ٛال صُ فملٔب٘ب , ع١ٍّخ 

اَْ ٘ٛ ػٛكح اٌٝ ٔىٙخ ,  اْ٘ٛ اٌزَّه ثمله ِٓ ااْلًِ ثؼل االؽَبً  ثبٌؼ١بع 

 ..ٌٕجٍغ ِوارت ٌُ ٔجٍغٙب لجال, االَٔب١ٔخ ف١ٕب 

 ...اال ثؼلِب ؽظً ِبؽظً , ٌُٚ اْوٓ اْشؼو ثٙنا االؽَبً ..ػشذ ؽ٠ٛال 

 ..ٌّبما ػ١ٍٕب اْْ ٔلفغ اٌضّٓ ؽزٝ فٟ اٌؾت ؟

 ..وبْٕٔب ِزٕب صُ ػشٕب ؽ١بح عل٠لح , ٌّبما افزٍفذ ؽ١برٕب اٌؾب١ٌخ ػّب ٍجمٙب 

؟.. لدماءو لعذ ب؟؟ِباٌَو فٟ اؽَبٍٟ ثٙنا اٌؾت إٌمٟ اٌقبٌض ثؼل أْٙبه

ها٠ْٕب اٌّٛد اٌْٛأب , ٌُ اْرظٛه اْْ االَٔبْ ٠ؼ١ش اٌؾ١بح ثّزٕبلؼبرٙب 

ٔؾبٚي ,فبٔفزؾذ اِْبِٕب آفبلب ِٓ اٌَؼبكح هاؽذ رٕظو ا١ٌٕب ثؼ١ْٛ فف١خ 

 ..ٚر١َو ِؼٕب , ربْوً ِؼٕب , رٕبَ ِؼٕب , رغٕجٙب ٌىٕٙب رالؽمٕب 

٠بْفنٔب اٌٝ ػٛاٌّٗ , ٌىٕٗ ٠ٍؼ ػ١ٍٕب , اثزؼل ا٠ْٙب اٌؾت فمٍجٟ ٍِٟء ثبٌَّٙٛ 

الى٠ف ف١ٙب , ٠شىً اْشٛالٕب اٌمل٠ّخ ثمبٌت عل٠ل ,  ١ٌٌّٙ فٟ آمإٔب , اٌشفبفخ 

ٔؼجٌ فٟ ٚعٙٗ , ٠ٕظو ا١ٌٕب ثؼ١ٓ اٌؾم١مخ , ٠ٍؾك ثٕب , ٔٙوة ِٕٗ ,ٚال اكػبء 

 ..ٚؽ١ٓ  ٠بْرٟ ٔٙوة ِٕٗ , ٚؽ١ٓ ٠غ١ت ٌؾظبد ٔشزبق ا١ٌٗ , ف١ؼؾه ٌٕب 

ؽت , ػناة ٚفوؽخ , ٌمبء ٚفواق , ِٛد ٚؽ١بح .. ٌّبما ػ١ٍٕب اْْ ٔىبثل اٌؼل 

 ..ٚووٖ 

الٔؼوف و١ف كفٍذ ا١ٌٕب ٚال ,٘نٖ ااْلػلاك طبهد ٟ٘ ؽ١برٕب اٌزٟ ٔؾ١ب٘ب 

ِٓ اْعً اْْ ٔزشىً ِٓ , فّب ٠غوٞ ٘ٛ ِواٍُ كفٓ اٌّبػٟ , و١ف رٍمفٕب٘ب 

 ..ٚموو٠بد عل٠لح , ثؾت عل٠ل , عل٠ل 

, ٌىٓ ػَو اٌؾبٌخ ٌُ ٠زون ٌٟ ِغبال اْْ اْػ١ش رٍه اٌٍؾظبد ثوإا٘ب اٌقاللخ 

اِْب اْْ , فٙنا اِْو ٠َزؾك اٌٛلْٛف ػٕلٖ , اْْ رٕظو اٌٝ ااْلش١بء ثؼ١ٓ عل٠لح 

 ..رزغ١و ِشبػون هغُ ٍٕٛاد ػّون فٕٙب اٌن٘ٛي 

, الزوثذ ِٕٙب اْوضو , ها٠ْزٙب اِواْح اْفوٜ , ِشبػوٞ رغ١ود رغبٖ هٔلٖ 

و١ف , و١ف رؾت , و١ف رفوػ , و١ف رجىٟ , و١ف رطجـ ,ػوفذ و١ف رفىو 

ٌُ رؼٍّٕٟ اٌؾت اٌغل٠ل فمؾ ثً ػٍّزٕٟ اٌظجو ؽ١ٓ .. ٚو١ف رظجو , رىوٖ 

ٌىٕٕٟ , ثىذ ل١ٍال .. رٍمذ فجو ِمزً اْف١ٙب ثفؼً ثو١ًِ ِزفغو ِٓ ؽبئوح  

ٚؽ١ٓ اْػٛك اْهٜ فٟ ػ١ٕ١ٙب , وٕذ اْػوف أْٙب رجىٟ ؽ١ٓ اْغبكه اٌفٕلق 

ٚماد ٠َٛ اْفند رشزىٟ   ِٓ ػؼف  اٌوإ٠ب فٟ  , اطواها ػٍٝ اٌؾ١بح 

ٚلل اْفبكٔب اٌطج١ت ثٛعٛك ِبءاْث١غ  فٟ ػ١ٕٙب ٚٔظؾٕب ,ػ١ٕٙب ا١ٌَوٜ 

 ..ٌىٕٕب ٌُ ٔىٓ ٍّٔه اٌّبي اٌالىَ , ثبعواء اٌؼ١ٍّخ ٚاال فملد اٌجظو 

 : لبٌذ ثؼل اْْ ٌّؾذ اٌؼ١ك ػٍٝ ٚعٟٙ 

 !..ؽ١ٓ اْطً اٌّْب١ٔب ٍبْعوٞ اٌؼ١ٍّخ _ 

 ..ٚاثزَّذ ٟٚ٘ رملَ ٌٟ وبٍْب ِٓ اٌشبٞ 
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اْؽََذ ثبٌقٛف ِٓ , شؼود اْْ ااْلش١بء اٌزٟ رّو ثٕب ِورجخ ِٕن ىِٓ ثؼ١ل 

 ..اٌَّزمجً اٌٝ عبٔت اٌؾت اٌغل٠ل اٌنٞ  اْشؼو ثٗ 

 ..وبك اٌّبي اٌنٞ ِؼٟ ٠ٕفل ٚأْب فٟ ثالك الاْػوف ف١ٙب اْؽلا

 : فبلزوثذ  َّٚ٘ذ , شؼود هٔلٖ ثّب اْفىو ف١ٗ 

ػي /الثل اْْ .. اْطٍٟ عيائو٠خ لجبئ١ٍخ لجً اْْ ٠ٙبعو اْعلاكٞ اٌٝ فٍَط١ٓ _  

ِبها٠ْه اْْ ..اٌنٞ  وبْ ٠ٙبرفٕب ِبىاي ِغ ػبئٍزٗ فٟ كهاع ثٓ فلٖ / اٌل٠ٓ

 !..ٔيٚهُ٘ ؟

رنوود اٌٛلٛف فٟ ػّٓ ؽٛاث١و , رنوود ٌٙبصٟ ٚهاء اٌَّبػلاد فٟ ٌجٕبْ 

ٚرنوود اٌووغ ٔؾٛ اٌغّؼ١بد , رؾذ اْشؼخ شٌّ ؽبهلخ اِْبَ ثٍل٠خ ط١لا 

 / ..ػ١ٓ اٌؾٍٛح/االَٔب١ٔخ إٌّزشوح فٟ 

 :َّ٘ذ ثمٙو 

 !..اِْب وفبٔب مال؟_ 

 !..ٍٕيٚهُ٘ فمؾ ٌٚٓ ٔطٍت ُِٕٙ ش١ئب _ 

ٚأزظود هك اٌظ١ٍت ااْلؽّو , اٍزٍٙىذ فبرٛهح اٌفٕلق ِؼظُ ِبأٍِه 

ثَجت وضوح إٌبىؽ١ٓ ٌٚنٌه , ٌٚىٓ ٚال ِٓ ِغ١ت, اٌغيائوٞ ِٓ اْعً اال٠ٛاء

 ...ٚافمذ ػٍٝ ى٠بهح ػبئٍخ اٌؾبط اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب ىٚعزٟ 

, عٍَذ هٔلٖ اٌٝ  عبٔجٟ , وبٔذ اٌغجبي فؼواء ػٍٝ عبٔجٟ اٌطو٠ك 

 ..عٌٍ ٚؽلٖ طبِزب "اِبَ "اٌٝ عبٔت ػٍٟ ٚدمحم ٚ"ؽ١ٕٓ "ٚ

 ..رَٛء ٠ِٛب ثؼل ٠َٛ "اِبَ "ؽبٌخ _ 

 !..٘ٛ ٘ىنا ٌىٕٗ اىكاك طّزب _ 

 !..اْفشٝ أْٗ ٠زؼبؽٝ اٌَّىواد_ 

ٌٛ , لبي  ٌٟ اْ اال٠ٛاء ٍِٟء ثبٌؾشبش١ٓ ِٓ ؽبهح اٌّغبهثخ  فٟ اٌّق١ُ _

 ..فؼً ِضٍُٙ ٌّب لبي  

 ..اٌٍض ٠ٕفٟ اٌزّٙخ ػٓ ٔفَٗ ثبٌؾل٠ش ػٓ اٌشوف _ 

..._ 

 ..ٍبْرؾلس ِؼٗ _ 

" ١ِواثٛ"اْٚ "كهاع ثٓ فلٖ"ثؼل ؽٛاٌٟ ٍبػز١ٓ ٚطٍٕب اٌٝ ِؾطخ ؽبفالد 

ٔؾٓ ٔزؾلس ,وبٔذ اٌٍغخ ٟ٘ اٌؼبئك اٌٛؽ١ل ٌٍزفبُ٘ , وّب ٠طٍك ػ١ٍٙب ٍىبٔٙب 

 ...اٌؼوث١خ ُٚ٘ ٠زؾلصْٛ ٌغخ ٔظفٙب اِْبى٠غٟ ٚٔظفٙب فؤَٟ 

 .. ٘برفٕب ػي اٌل٠ٓ فبْعبة ثبْٔٗ ١ٍبْرٟ ا١ٌٕب 

 ..اٍزمجٍزٕب ػبئٍزٗ ثزوؽبة شل٠ل ِشٛة ثو٠جخ 

ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ , اعزّؼذ اٌؼبئٍخ ف١ّب ث١ُٕٙ , ٌُ ٍّٔه ِبال ٌٍؼٛكح ٌٍغيائو 

اْفجوٚٔب إْٔب ٠ّىٓ اْْ ٔجمٝ َٚٔىٓ فٟ غوفخ وبٔذ ِؾً ؽاللخ َٔبئ١خ فٟ 
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ٚفٛق ٘نا فظظٛا ٌٕب , أٍفً اٌج١ذ ٚثمواهُ٘ ٘نا أزشٍٛٔب ِٓ ثئو اٌزشوك 

 ..ٚػٕلئن اْؽََذ اْْ ١ًٌ ؽ١برٟ لل ثلاْ ,ِظوٚفب شٙو٠ب 

,  ٚاٌّٛد ٠ؾظل ااْلهٚاػ , ٚاٌؾوة ٕ٘بن رٕزؼش , اْفند ااْل٠بَ رىو 

, ّٕٔب فٟ رٍه اٌغوفخ اٌَّزط١ٍخ اٌٝ عبٔت ثؼؼٕب , ٚاٌلِبء روٚٞ ااْلهع 

 ..فبِب اْْ رّٛد اْٚ ٠ظ١جه اٌني 

..  ٌُٚ ٠ؼل ٌٍقجي اٌغيائوٞ ؽؼُ , ٌُٚ ٠ؼل ٌٍّشٟ ؽؼُ , ٌُ ٠ؼل ٌٍطؼبَ ؽؼُ 

, رؼ١ش كْٚ اْْ رؼ١ش , ػ١ٍه اْْ رؼ١ش اٌزشوك ػٍٝ ٘بِش اٌؾوة اٌّغٕٛٔخ 

, رؼؾه كْٚ اْْ رؼؾه , ربْوً كْٚ اْْ ربْوً ,رزٕفٌ كْٚ اْْ رزٕفٌ 

 ٚرزوالض فٟ مٕ٘ه , رجىٟ هٚؽه , رؼبعغ كْٚ اْْ رؼبعغ  

فبٌغوػ كْٚ كَ اْلَٝ , رشل  ػٍٝ عوؽه كْٚ اْْ رٕيف ,     ااْلفىبه اٌّغٕٛٔخ 

 ..أْٛاع اٌغواػ 

اْرؾلس اٌٝ ,فبْٔب ا٢ْ أَبْ ثال ٘لف ,  وٕذ ا١ٍْو ِؼظُ ااْلؽ١بْ كْٚ ٘لف 

 ..شقض ٠ّو لوثٟ الاْفُٙ ػ١ٍٗ ٚال ٠فُٙ ٌغزٟ 

 : اْطوؿ لٙوا

 ..لؼذ ػٍٝ اٌٍغخ اٌزٟ رٛؽلٔب , ٌؼٕخ هللا ػٍٝ فؤَب _ 

 :٠جزَُ ِؾلصٟ لبئال 

 !..هللا ٠جبهن .. ِٓ ٍٛه٠ب _ 

فٟ ٔفٍُٛٙ , لٍٛثُٙ  ؽو٠خ وبْشغبهُ٘ اٌقؼواء ,ع١ّؼُٙ ٠ؼوف ٍٛه٠ب 

ٚثَطبء ,طلٚهُ٘ هؽجخ ووؽبثخ شٛاهػُٙ , فَؾخ وج١وح وجالكُ٘  اٌّزَؼخ 

 ..وٕلٜ اٌظجبػ 

 ..رزؼلك ااْلِىٕخ ٚاٌغوػ ٚاؽل 

ِٓ , ِٓ ثؾوارٙب , ِٓ ث١ٛرٙب اٌغ١ٍّخ , أُٙ ٠ؼوفْٛ ٍٛه٠ب ِٓ ثبة ؽبهرٙب 

٠ؼوفْٛ اْوالرٙب , ِٓ َٔبئٙب اٌفبػالد , ِٓ هعبٌٙب  اٌشغؼبْ , ٠ب١ٍّٕٙب 

 ..ٌٚىُٕٙ ال٠ؼوفْٛ ِبفٍف مٌه ِٓ ثالء , ٍٚٙوارٙب 

شظب٠ب اٌؾوة وَود اٌؾٛاعي , ٍٛه٠ب اٌزٟ ٚؽلد ٔظورٕب اٌٝ ااْلش١بء 

رلِو ٚرؼجش , رمزً ٚرنثؼ , ٚظٙود اٌش١بؽ١ٓ رَوػ ٚرّوػ , ٚثبْ اٌّقفٟ 

َِزّو فٟ ِٕؼ فَؾخ اًِْ ٌٚٛ ػئ١ٍخ ,ٚثبة اٌؾبهح َِزّو فٟ ٍٍٍَزٗ , 

اْلٌٚئه اٌوعبي اٌن٠ٓ ِوٚا ػٍٝ كِشك ثىجو٠بئُٙ ٚػٕفٛأُٙ ٚفالفبرُٙ صُ 

 ..م٘جٛا ٌٚٓ ٠ؼٛكٚا 

اْطجؾذ آالفب ِئٌفخ , ٌىٓ اٌجَبؽخ اْطجؾذ رؼم١لا .. ث١َطٗ ...فٟ اٌجلا٠خ لٍٕب 

ٚااَلفب ِٓ , ٚااَلفب ِٓ ااْلؽفبي اٌّشوك٠ٓ , ٚآالفب ِٓ اٌّؼبل١ٓ ,ِٓ ااْلِٛاد 

 .. ٚااَلفب ِٓ اٌّشوك٠ٓ , ٚااَلفب ِٓ اٌج١ٛد اٌّلِوح , ااْلهاًِ 

ٚاْفن اٌغوثبء ٠لفٍْٛ ٠ٚقوعْٛ ِزٝ , أقٍغ ٚرًَٛ , ٌُ ٠ؼل ثبة ٌٍؾبهح 

 ..شبإٚا 

 !..ً٘ ٔبْفن ااْلِىٕخ ِؼٕب اَْ أْٙب رجمٝ ؽَواد فٟ ماوورٕب ؟
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 ..ٍبٌْذ ٔفَٟ ٘نا اٌَئاي  ٚأْب اْعٌٍ ػٍٝ  ؽٛع شغوح فٟ اٌوط١ف

 !....٠بهلل 

٠ي٠ل ٘وٚثٟ ف١ي٠ل ٘وٚة ااْلِىٕخ ِٓ , ِٓ وبْ ٠فىو إْٟٔ ٍآرٟ اٌٝ ٕ٘ب 

, ٠ظجؼ ش١ئب ِٓ اٌّبػٟ , اٌّق١ُ ٠ظجؼ  مووٜ ػ١ّمخ فٟ إٌفٌ , ؽٌٟٛ 

اْهأٟ ف١ٗ وطؾٍت ٠ٕزٟٙ اٌٝ , ٚ٘نا اٌّىبْ اٌنٞ أْب ف١ٗ الاْهٜ ف١ٗ عنٚهٞ 

 ..ا١ٌجبً صُ اٌٝ اٌّٛد 

 ..عٍَذ هٔلٖ اٌٝ عبٔجٟ فٟ ػ١ٕ١ٙب ؽيْ ٌىٕٙب اثزَّذ 

 !..ِباٌنٞ عبء ثٕب اٌٝ ٕ٘ب؟_ 

 .. اٌؾوة ٠بهٔلٖ _ 

 !..كفٍذ ػبِٙب اٌقبٌِ ٚوبْٔٙب رجلاْ ا٢ْ _ 

ثً وً ..ثً لؤب ..ٍزجمٝ اْهثؼ١ٓ ػبِب .. ؽوة كاؽٌ ٚاٌغجواء _ 

 ..اٌموْٚ 

نهرب من اْنفسنا لبل اْن نهرب من التً ...هم ٌشعلون الحروب ونحن نهرب _ 

سنبمى , سنبمى ننزؾ ,ستبمى الحرب داخلنا حتى لو تولفت .. ولدنا فٌها ااْلمكنة 

..نموت   

اْنسى .. اْحٌانا اْنسى لم نحن هنا .. سنبمى نجتر ذكرٌاتنا الضابؽة , سنبمى نبكً ...

..وحتى اْنسى نفسً , لم حدث ماحدث   

:  رٕظو اٌٟ ثب٘زّبَ هٔلٖكانت؟

!.. ف أْه رؾلس ٔفَه اْؽ١بٔب  ْاعر_؟

افزٍفذ اْؽبك٠ضٕب .. ىِٓ ؽ٠ًٛ ٚأْب اْؽلس ٔفَٟ  ٌىٕٗ ؽل٠ش غ١و ٘نا اٌؾل٠شمنذ؟_؟

.. فبفزٍفذ رٛعٙبرٕب 

... طود أَبٔب اَفو _؟

ٔبه اٌؾوة طٙورٕب ..وٍٕب رغ١ؤب .. أْب اْهان ا٢ْ اِواْح اْفوٜ هٔلٖٚأْذ ا٠ؼب ٠ب_؟؟

طبه ث١زٟ ..اِْىٕزٟ عل٠لح .. ؽ١برٟ عل٠لح ..اْفىبهٞ عل٠لح .. وبْٕٔب ٌٚلٔب ِٓ عل٠ل .. 

..  مووٜ 

.. وااْلماكن ااْلخرى صارت محطات سفر ..

!.. الى متى سنسافر ؟_ 

!.. الى اْن تنتهً الحرب المجنونة _ 
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!.. الجنون الٌتولؾ _ 

اْرٌد اْن اْتحدث الى جمٌع الناس هنا لكنهم الٌفهمون ,  مشٌنا سوٌا فً البلدة الوادعة 

تملص الذٌن اْتفاهم معهم بصعوبة الى ثبلثة اْشخاص عز الدٌن وعبد , لؽتً العربٌة 

.. اْولبن الذٌن نسكن عندهم , هللا ولٌندا الطبٌبة 

اْو , هذا االحساس ٌدفعنً الى الجنون .. مساحة واسعة وعدد كبٌر وتفاهم للٌل 

.. اللجوء الى كتابة رواٌتً اْلعوض الحدٌث مع اآلخرٌن 

وضعت حنٌن اْمامً فنجانا من المهوة , المحل | عدت مجهد النفس الى البٌت 

: وابتسمت لابلة 

.. هذه لهوة جزابرٌة من لٌندا _ 

, اْراهم ٌحملون فناجٌنهم فً الشوارع , كانت الشوارع هنا تفوح بتلن الرابحة 

حاولت اْن اْعرؾ السبب لكننً تعبت ونمت , ٌتلذذون بشربها خبلل ساعة او اكثر 

 ..

اْشعر معها اْننً اْسترخً فً بٌتً فً , صحوت على رابحة المهوة الجزابرٌة 

حٌن اْذهب فً نزهة مع ,شعرت بالصفاء , شعرت معها بجمال الحٌاة , المخٌم 

ونضحن ونؽنً ونرلص , اْجلس تحت شجرة واْلراْ كتابا , اْوالدي الى الؽوطة 

.. نعٌش حٌنها لحظات التنسى ..ونتناول اللحم المشوي 

تسبح فً , المهوة الجزابرٌة تاْخذن الى عالم من السحر والجمال والهدوء والعمك 

كاْنها تإكد , تشعر براحة الحٌاة البتعبها , ملكوت اْفكارن وتمارس حٌاتن بهدوء 

وهو عاطل عن , فٌنتعش الجزابري بااْلمل ٌبتسم وهو ٌعمل , اخضرار الجبال 

.. انها تمنحن رحابة النهاٌة لها , ٌضحن وهو ٌبكً , ٌحب وهو ٌتاْلم ,مل عال

, ظٌم عتصبح تلن ااْلشٌاء رمزا لشًء , حٌن ٌحٌطن المكان الجدٌد باْشٌاء صؽٌرة 

.. بل االحساس به , النعرفه اال من خبلل التاْمل ..

اْلشم رابحة المهوة , جلست فً احدى مماهً الرصٌؾ المنتشرة بكثرة فً البلدة 

, اْلرى  وجوه الناس وهً تبداْ حدٌثا دافبا فً حضرة المهوة الجزابرٌة , الجزابرٌة

حٌنها , سمع لؽتهم التً الاْفهمها تعبر عن الفرح والتعاطؾ والحب والعتاب أكْنت 

وفرح , من خبلل ابتساماتهم وضحكاتهم , فهمت لؽتهم من خبلل تعبٌرات وجوههم 

, حٌن كانت فرنسا تعبر هاتٌن الدروب الجبلٌة ,حس برابحة المكان أْ كنت , عٌونهم 

الذٌن فرحوا بالنصر بعد اْن دفعوا ,وتذوق  ااْلهوال على ٌد اْولبن المتعبٌن 
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ومن اْجل اْن تبمى , اْرواحهم ودماءهم  من اْجل اْن تبمى جبال الجزابر خضراء 

... رابحة المهوة الجزابرٌة تعبك بالمكان

 ..ولكن حٌن ٌكون المكان عربٌا واللسان ؼٌر عربً تصاب بالحزن 

سموها على , " مٌرابو " ٌسمٌها الجمٌع " دراع بن خده", حتى ااْلمكنة اْعطوها اْسماءهم 

ومات , خطٌب الثورة الفرنسٌة الذي كان ٌحاول التوفٌك بٌن النظام الملكً والثورة اسم 

.. النهاٌة مسموما فً 

انه المكان الذي , انهم ٌؽٌرون اْسماء ااْلماكن لتبمى ذاكرتهم وحضورهم حٌن ٌرحلون 

دراع بن "فالشاخصات على اْطراؾ الطرق تدل بوضوح اْن هذه , ٌلبس رداء لٌس له 

والزمان لد تبدل وااْللسنة , فالمكان هو المكان ..بلدة جزابرٌة لبابلٌة اْبا عن جد " خده 

.. التً تتداول اسما مزٌفا التعرؾ ماوراء ااْلكمة 

,  وهً ترتدي ثوبا لبابلٌا مطرزا باْلوان زاهٌة رندهخلصت الى هذا االستنتاج بٌنما اْلبلت 

.. ومشٌة دالل وابتسامة كثؽر الورد , وجه اْبٌض طافح بالفرح , كاْنها فً ٌوم عرسها 

.. من اٌْن لن هذا ؟_ 

!.. اْعطتنً اٌاه الدكتوره لٌندا _ 

.. جمٌل ولكن _ 

:  لالت بؽضب 

.. الحرب جعلتنا عالة على اآلخرٌن_ 

.. تبا لهذه الحرب الملعونة _ 

..  سمعت صوت بكابها , دخلت وخلعت الثوب 

: نظرت الً وهً تمسح دموعها , ولفت اْمام الستارة 

.. هذا الثوب ٌذكرنً بذل الحرب ... هكذا اْفضل _ 

اسمع اْصوات المصؾ ..اْلْحرب اْصبحت تعشش فً داخلً  .. لكننً  لم اْنس  الحرب _ 

اْسمع ..اْسمع اْنٌن الجرحى وهسٌس ااْلرواح حٌن تؽادر ااْلجساد ..على بعد اَيالؾ ااْلمٌال 

, وزمور طنبر المازوت , اْسمع صراخ الباعة الجوالٌن ..اْصوات الناس فً المخٌم 

اْسمع السباب والشتابم حٌن تموم , وهشة مكنسة اْم خلٌل واْم النور وهما تكنسان الحارة 

, ٌتجمع الناس من كل صْوب بلحظات وٌتفرلون بلحظات , مشاجرة فً شارع لوبٌة 

اْسمع ,واْسمع  لرلرات اْراكٌل ممهى اْبً حشٌش , اْسمع لرلرة اْركٌلتً مساء فً شرفتً 

صافٌر صباحا على شجرة  الكٌنا العمبللة عاْسمع زلزلة ال, لهاثن حٌن تصلٌن الى النشوة 
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اْسمع نداء ااْلطفال صباحا وهم , اْسمع هدٌر تركتور الممامة , اْمام بٌت اْبً طبلل 

اْسمع , اْسمع صوت خطواتً على الرصٌؾ واْنا ذاهب الى المدرسة , ٌبٌعون الكاتو 

اْسمع وشوشات صبٌة وشاب , اْصوات الجارات وهن ٌتحادثن اْمام ااْلبواب الخارجٌة 

اْسمع خطوات ؼٌر متزنة لرجل عاد ,  ٌمفان فً زاوٌة حارة وفً عٌونهما وله وحب 

اْسمع بكاء الرضع فً جوؾ اللٌل حٌن ٌكون ااْلب وااْلم مشؽولٌن , لتوه من الخمارة 

اْسمع صوت الممرىء فً سٌارة , اْسمع زمامٌر السٌارات فً ااْلعراس , بممارسة الحب 

.. اْسمع واْسمع وٌحتضننً الحنٌن الى تلن ااْلصوات , الموتى 

.. بل الموت بعٌنه , بل على وشن الموت , بل تابه , اْشعر اْننً ممٌد , تختلط ااْلمكنة 

اْمكنة الطفولة ,  تلن ااْلمكنة التً نفتنً الحرب منها كانت اْمكنة الروح والذكرٌات

اْتصوره لو , الماسونً " مٌرابو" اسم, اْلجد نفسً فً مكان اْخذ اسما مزٌفا ,والشباب 

: عاد حٌا لضحن ملء فٌه ولال 

.. هاهو اسمً ٌردده اْصحاب  بلدة لبابلٌة جزابرٌة جمٌلة _ 

, اْعدتم مجد فرنسا فً ااْلمكنة , لمد انتصرتم على ذاكرتنا ..  عافاكم اٌْها الفرنسٌون 

, اْنتم تعرفون اْن ااْلمكنة الترحل , ورحلتم دون اْن ترحلوا , استعمرتم ااْلمكنة باْسمابكم 

.. من اْجل اْن تصادروا مكان اللؽة , لمد استعمرتم لؽة المكان 

استبدلتم اللسان الموٌم , وهانحن نردد لؽتكم فً الصباح كاْنها اْذكار الصباح والمساء 

ولكن هٌهات فااْلحاسٌس عربٌة لكن اللسان , استبدلتم الذاكرة العربٌة بذاكرتكم , بلسانكم 

, انتصرتم شكلٌا دون مضمون , مشاْعر الجزابرٌٌن هً مشاعر ااْلنبٌاء , ؼٌر عربً 

بناها شعب الجزابر عبر , عبر التارٌخ والجؽرافٌا , فهذه  المشاعر بنٌت عبر لرون 

, ورلة نسابه , عبر  جمال طبٌعته وشجاعة رجاله , عبر المحبة والوجع , لرون ولرون 

.. بناها  باتساع اْرضه وجمال اْزهاره , عبر براءة اْطفاله  وحكمة شٌوخه 

, بمشاعرنا , لكننا انتصرنا علٌكم باْحاسٌسنا , انتصرت على اللؽة . .لن تفرحً ٌافرنسا 

... انتصرنا رؼم وجع اللؽة , بملوبنا العربٌة 

فكلما نطك اْحدهم اسما فرنسٌا على مدى اتساع هذه , لٌس وجعنا اْلل من وجع اللؽة 

المشاعر تعٌد , ثم تصحو كطابر االؼرٌك , ٌسٌل دمها , ٌطعن لؽتنا فً ظهرها , الببلد 

.. رسم التوازن الى الخٌوط التً تربط اْرواحناوتارٌخنا 

لكنهم لم ٌؽٌروا , لٌضعوا جسورا للتباعد , لٌفرلْوا ااْلحبة , لٌدوا اللؽة  لٌمنعوا التخاطب 

.. لم ٌؽٌروا الملوب ولم ٌؽٌروا ااْلرواح ,النفوس 
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ثبلثة اْجٌال اْعادوا ترتٌب , امتدت ؼبر مابة وثبلثٌن عاما ,  انها لعبة خبٌثة لعبة اللؽة 

لكن اْرواح الجزابرٌٌن , سجنوا لدمج الجمٌع فً سجنهم ااْلبدي , لتلوا لٌخٌفوا , لسانهم 

.. وبمٌت حرة رؼم لٌد اللؽة , طارت  كطٌر اللملك فً الجبال الخضراء 

.. وانا اْسمع من جمٌع الذٌن التمٌتهم , الاْدري وصؾ تلن المشاعر الخبللة 

.. هللا ٌبارن _ 

حٌة , فسورٌا حٌة فً اْعمالهم , حٌن ٌعرفون اْننً من سورٌا تنفرج اْسارٌرهم 

فحٌن , حٌة فً اْرواح شهداء االستمبلل , كعبد المادر الجزابري وجمٌله بوحرٌد 

مات ..ؼمرنً البحر بزرلته الساحرة وكاْنه ٌمول ,ولفت اْمام نصب الشهٌد الضخم 

.. شهٌد من اْجل اْن تبمى زرلة البحر ونصؾ ملٌون ملٌون 

, كانت مشاعري مزٌجا من الفخر والفرح والحزن واالستحٌاء والشعور بالذنب 

بمٌة انسان ٌبحث عن , اْلننً زرت الجزابر البٌضاء واْنا مشرد مكسور الخاطر 

تركت , كنت جبانا اْلننً هربت , هاربا من الموت باحثا عن الحٌاة , من آمكان 

تركت , تركت اْرصفتً وهربت , تركت صوري وهربت , ذكرٌاتً وهربت 

.. اْصدلابً وهربت 

مشاعر , اْشعر بصؽاري , ر ببل لٌمتً عاْش, اْنا اْشعر بالخجل الى نمً العظام 

الفخر واالعتزاز التً حملتها طوال حٌاتً ماتت ولم ٌبك لً اال ااْلحاسٌس الدونٌة 

 ..

..  لم فعلت بنفسً مافعلت ؟

اْلؼسل هروبً , اْلؼسل دونٌتً , تمنٌت اْن تسمط الطابرة فً البحر اْلؼسل ؼاري 

.. من الموت 

.. ذلن البحر سٌكون خبلصً من خجلً 

..  لد فمدت اْعصابها تماما رندهحٌن دخلت محل الحبللة الذي ننام فٌه كانت  

!.. ماذا حدث؟_ 

!.. واْنت تعٌش فً اْوهامن..امام ٌشرب الخمر !...ااْل تشم الرابحة؟_ 

... كنت مذهوال 

!.. اٌْن صبحً الذي اْعرفه ؟...مابن صامت ؟_ 
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.. ووجهه محتمن , عٌناه مفتوحتان حمراوان , "امام " ولفت اْمام

.. حٌن واجهته بالحمٌمة نطك جملة وؼادر المكان 

!.. الحرب علمتنً كل شًء _ 

وهرب من والعه الى , ترن دراسته بسبب المصؾ الٌومً والخوؾ من الموت 

, وحٌن ٌصحو ٌتذكر , من اْجل اْن ٌنسى , الى فمدان العمل واالدران , والع اْلسى 

ومع الزمن ٌصبح ادمانه المن اْجل النسٌان , مرة اْخرى فٌعود الى عالم النسٌان  

... متعة السموط , بل من اْجل المتعة 

.. جلست محبطا وٌابسا 

.. متهدلة الكتفٌن "حنٌن "  تبكً وولفترندهكانت 

تركتنا عراة ..كشفت حٌاتنا وموتنا ..كشفت ضعفنا ولوتنا .. هذه الحرب كشفتنا _ 

.. فعلت بنا ااْلعاجٌب .. 

: رندهعندبذ  صرخت , للت ذلن ونهضت اْلننً كدت اْختنك 

!..  سٌنتهً .. امام سٌنتهً!.. ااْل ترٌد اْن تفعل شٌبا ؟_ 

: التفت الٌها وفً عٌنً دمعتان تجمدتا وللت 

.. اْلحافظ على ذكرٌاتً .. اْلحافظ على كتبً !.. وماذا فعلت اْلحافظ على بٌتً ؟_ 

" امام.. "اْلحافظ على اْصدلابً ..اْلحافظ على هواء مخٌمً ..اْلحافظ على رصٌفً 

.. هو واحد من اْولبن الذٌن لم استطع اْن اْحافظ علٌهم 

:  بمرارة  رندهبكت 

!.. لماذا؟..لماذا هذا العذاب _ 

ًْ واْنا اْهرب الى الشارع  .. لم استطع اْن اْلاوم دموع

: تلمفنً جاري الذي اْسلّم علٌه دوما 

!.. ستفرج !.. مابن اٌْها السوري؟_ 

.. الاْمل لمن ٌترن  بٌته _ 

نسٌت همً حٌن , وطلب لً لهوة جزابرٌة , دعانً الى احدى مماهً الرصٌؾ 

.. عبمت رابحتها الممٌزة 
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: لال

فً العشرٌة السوداء التً مرت على .. اسمع هذه الحكاٌة حٌث كنت شاهدا علٌها _ 

وكانت امراْة حامبل .. كنت اْسٌر فً الشارع ..الجزابر فً تسعٌنات المرن الماضً 

بمروا .. من احدى زواٌا الشارع خرج رجال ٌحملون سكاكٌن طوٌلة .. تسٌر اٌْضا 

حملت ..اْخذت اْصرخ فهربوا .. سمطت على ااْلرض وهً تستؽٌث .. بطن الحامل 

والمراْة اآلن ..شارفت على الموت وكان حملها ااْلول ..المراْة الى اْلرب مستشفى 

اْلٌس معً .. ولد اْصبحت صدٌما لزوجها .. ولدٌها اآلن ستة اْوالد .. حٌة ترزق 

.. حك حٌن للت لن ستفرج 

: تركنً الرجل وهو ٌردد

!..  هللا ٌبارن _ 

ولم اْجد نفسً اال اْمام حمل اْخضر , الاْلوي على شًء " بن خده"سرت فً شوارع 

.. ٌطل علٌه جبل مرتفع اْخضر اٌْضا , المثٌل لخضرته 

لماذا ٌجب اْن نعرؾ .. اْنا الذي لم اْرتجؾ فً حٌاتً , ارتجؾ للبً من هٌبة الجبل 

حٌن ,هل هذه هً الحٌاة اْم نحن الذٌن لم نر الحمٌمة ,حمٌمتنا بعد دفع ثمن باهظ 

.. اْعمتنا الراحة عن رإٌتها 

 على االنسان اْن تسلب ءاْلسى شً" ..  امام"جلست على حجر فً السهل وفكرت ب

.. حٌن ٌعرؾ اْن ابنه ٌتناول الخمر وهو ٌتماسم معه ؼرفة واحدة , ارادته 

.. كانت ساعات بطٌبة وممٌتة 

السى من ااْلجساد المطحونة بمنابل , اْلسى من جمٌع الذٌن ماتوا فً الحرب 

اْلسى من اْن تفمد لدمن اْو ٌدن واْنت تسٌر فً الشارع , الطابرات ولذابؾ الهاون 

 ..

.. تساءلت 

.. هل اْنا ببل لٌمة اآلن ؟

.. ثم اْخرج من المبراْلعود الٌه اَيالؾ المرات ..ٌومٌا اْشعر اننً اْدفن نفسً 

: احتن ثدٌاها بكتفً وهمست,الى جانبً " حنٌن" جلست

!.. اْنا اْشعر بن ٌاعمً _ 
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 ..

وفً عٌنٌها نظرة , اْحسست بملبها ٌنبض اْمام كتفً , مسحت على شعرها الناعم 

 ..بإس ولوة 

اْدخله السٌنما اْو اْشتري له لعبة , اْمسن ٌده الصؽٌرة , "امام " تمٌاْت ذكرٌاتً مع

... كان برٌبا وظننت اْنه  سٌبمى كذلن , لٌؽو 

.. لكنه انملب وحشا 

حبً هو الذي جعله , لم اْلمه بل لمت نفسً, ولفت اْمام المراَية اْنظر الى نفسً 

.. وحشا 

.. ربٌت اْجٌاال وراء اْجٌال لكننً عجزت عن تربٌة ابنً 

.. ال اننا نحن ال الحرب .. انها الحرب 

باللحم المٌت واللحم الحً ..مفارلة ؼرٌبة كشفتها ااْلحداث بعفونتها وعفوٌتها 

.. مفارلة وضعتنً اْمام نفسً فً لفص االتهام ..

تمد اْنن تسٌر على منهج سلٌم فتكتشؾ اْنن كنت تسٌر فً حمل من عماالٌعمل حٌن ت

.. ااْلخطاء والخطاٌا 

.. بمدر ماالمنً ادمان نفسً على منهج معٌن " امام"لم ٌإلمنً ادمان 

: ٌدها على ظهري ولالت رنده وضعت , دفنت راْسً فً الوسادة وبكٌت 

!.. التلم نفسن _ 

!.. اْنا المسإول عن انحرافه _ 

!.. بل نحن كلنا وهذه الحرب الملعونة هً اْولنا _ 

!.. لم اْعد صبحً الذي تعرفٌن _ 

.. بكت بحرلة 

, تخلٌت عن كبرٌابً بسبب الحرب , صرت مسالما بسبب الحرب ..نعم لم اْعد اْنا 

تخلٌت عن , تخلٌت عن عنادي بسبب الحرب ,تخلٌت عن طموسً بسبب الحرب 

.. كٌانً بسبب الحرب

!.. ماذا فعلت بً الحرب ؟
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سإال طرحته على نفسً وانا اْتجه الى السهل ااْلخضر تحت الجبل ااْلخضر فً 

".. دراع ابن خده "

وفتاح وعطا نظٌرة صبحٌه و وبدرٌه لم ٌؽٌرنً موت اْخً فتاح  وال موت أخواتً 

..  وال موت اْبً اْو اْمً وانما ؼٌرتنً هذه الحرب اللعٌنة 

: ولفت فً السهل  وصرخت 

ود كما عتولْفً اٌْتها الحرب اللعٌنة الْ ..اْنا الاْعرؾ نفسً .. اْنا لست صبحً _ 

تولفً من اْجلً ومن اْجل الذٌن فمدوا .. تولفً اْلكمل حٌاتً كما كانت ..كنت 

.. ذاكرتهم واْسماءهم واْحباءهم وكل ماهو عزٌز لدٌهم 

وتتناسل دون ..سنكون اْشباه اْناس  تمشً على ااْلرض ..ن لم تتولفً إتولفً .. 

روح 

.. اٌْتها الحرب لمد سرلت اْرواحنا   .. 

.. وصرخت وصرخت ولكن مامن مجٌب 
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 _11_ 

... تحت شجرة صفصاؾ كبٌرة  فً السهل جلست عجوز اْشارت ْلً بعصاها 

... حٌن ولفت اْمامها كانت اْخادٌد السنٌن تحفر على وجهها األعوام تلو األعوام 

: لالت 

!.. هل انتهٌت من الصراخ ؟_ 

.. وعلى مر ااْلٌام .. ولكننً ساْصرخ ؼدا وبعد ؼد .. اآلن انتهٌت _ 

اصرخ ماشبت  ولكن لن تاْخذ من  صراخن  سوى الصدى .. اسمع ٌابنً _ 

.. غ اوالفر

!..  من اْنت؟_ 

اذهب الى ذلن البٌت فً اْسفل .. المهم اْنت .. لٌس المهم مْن اْنا  ..تولعت سإالن _ 

.. وستعرؾ من اْنا .. الجبل 

.. واْشارت بعصاها الى بٌت لدٌم تحت اْلدام الجبل 

.. كانت لد اختفت مع  شجرة الصفصاؾ ..نظرت الى البٌت ثم التفت الى العجوز 

.. اْعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم _ 

:   ثم ظهرت من جدٌد ولالت 

!. ال اذا ذهبت الى ذلن البٌت إنا ألن تعرؾ من _ 

.. واختفت مرة اْخرى

لفتنً اْصوات ؼٌر مفهومة لم اْعرؾ .. اتجهت نحو البٌت  بدافع الفضول  

.. لم اْجد اْحدا رؼم وجود ااْلصوات ..تلفت  حولً ,ولفت ..مصدرها 

.. كانت ااْلشجار تتكلم وااْلرض والعشب والسماء وحتى الجبل

كانت تلن ااْلصوات تشبه ااْلنٌن ومراسم ...وكلما التربت من البٌت علت ااْلصوات 

.. الجنازات واْزٌز الرصاص ولصؾ المدافع  والبكاء 
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ًّ .. اْحاطت بً .. تداخلت تلن ااْلصوات من حولً حاولت االنفبلت منها واؼبلق اْذن

.. ودة لكن سدا من ااْلشجار الشوكٌة ولؾ فً  طرٌمً عحاولت ال.. لكننً كنت اْسمعها 

: ثم سمعت صوت العجوز تمول 

.. التتراجع.. اْكمل طرٌمن _ 

.. خؾ من اْصوات المصؾ لكننً خفت فً تلن اللحظة أْ لم 

.. التربت من البٌت واْنا على ٌمٌن اْننً لن اْعود حٌا 

... بابه اْبٌض ناصع ٌلمع تحت الشمس ..كان البٌت جدٌدا وكاْنه بنً للتو 

ت لكننً سمعت صوت العجوز عتراج.. حٌن التربت من الباب انفتح على مصراعٌه

: ٌاْمرنً بموة 

!.. ادخل _ 

وتفوح  فً , كانت باحته الداخلٌة تتوسطها لبة مزخرفة عالٌة ..دخلت واْنا اْرتجؾ  

.. تولفت ااْلصوات وبدا الصمت مرٌبا ومخٌفا ...اْرجاء المكان رابحة بخور لوٌة 

فٌه جثة امراْة فً ؼاٌة الجمال , كان هنان تابوت مكشوؾ فً وسط الباحة ..تمدمت اْكثر 

.. تلبس ثوبا اْمازٌؽٌا مطرزا وتتملد حلٌّا ثمٌنة , 

حٌن .. وعلى  وجهها ابتسامة لم اْرها على وجوه ااْلحٌاء, كانت الجثة وكاْنها ؼسلت للتو 

ًّ لابلة  : نظرت الى  عٌنٌها اْخذتا ترفان ثم نظرت  ال

.. اْنا هً العجوز التً راٌْتها فً الخارج _ 

.. حٌنها لم اْخؾ فنظرتها وجمالها ؼطٌا على  خوفً 

.. رسها عثم نهضت فبدت فً ثوبها ااْلمازٌؽً كعروس تزؾ لٌلة 

: جلست لبالتً على كرسً من بخار الماء ولالت 

اْنا اْم لخمسة رجال ..وهذا البٌت هو بٌت اْبً واْمً واْجدادي ".. كهٌنه "اسمً _ 

بعدهم , جزابرٌٌن اْشداء لتلهم الفرنسٌون فً ٌوم واحد اْلنهم حملوا السبلح فً وجهه 

حتى , حملت السبلح وصعدت الى الجبل واْخذت اْصطاد الفرنسٌٌن واحدا اثر اآلخر  

واْرسل من اْجلً الدبابات والطابرات .. ضج منً الحاكم الفرنسً فً الجزابر البٌضاء 

... صار هذا الجبل كتلة من نار..والجنود 

لم ٌدفنونً فً ذلن ..حملونً فوق اْكتافهم ..جاء  اْوالدي الخمسة ..وحٌن لتلت 

.. اخرجوا اْرٌد اْن اْؼتسل ..للت لهم ..اْتوا بً الى بٌتً هذا ..الٌوم 
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.. ومازال اْوالدي ٌنتظرون فً الخارج . ومازلت اْؼتسل الى اآلن

.. واختفت المراْة خلؾ ضباب الماء الساخن .. اْخذ الماء ٌفور فً الباحْة االداخلٌة 

.. عادت ااْلصوات تلؾ المكان 

ٌات آاْحاطوا بالتابوت واْخذوا ٌرتلون ..دخل الماعة خمسة  رجال اْشداء ..فجاْة 

..  فبدا صؾ ااْلشجار الذي سمته المراْة بدمها اْشد خضرة من ذي لبل .. نٌة آلر

 :اْردت مؽادرة المكان لكن صوت العجوز كان حازما 

.. ٌجب اْن تعرؾ المصة كاملة .. التذهب _ 

ثم تركوه ٌطٌر وحده ٌعلو ..حمل الرجال النعش وداروا به فً اْرجاء الماعة 

ثم شاهدت المراْة تخرج من التابوت بثٌابها ااْلمازٌؽٌة ..ٌختفً وٌظهر .. وٌنخفض 

: وتمول لً 

ولم ٌجرإ اْي فرنسً اْن ٌدخل بٌتً حٌن كنت حٌة اْو .. بمٌت حٌة ...لم ٌمتلونً _ 

.. حٌن كنت مٌتة 

عادوا من حٌث اْتوا وبمٌت اْنا ..حٌن اْرادوا الدخول نبتت اْشوان برٌة فً طرٌمهم 

.. حٌة 

:  وتردد الصدى فً الماعة المزخرفة 

..  اْنا حٌة .. اْنا حٌة _ 

كنت اْسمع ..الاْدري كم مر من الزمن .. بمٌت وحدي .. واختفى النعش والرجال 

.. فمط صوت الماء وحفٌؾ ااْلشجار وزلزلة الؽصافٌر 

.. خرجت 

كاْننً , بٌن صفً ااْلشجار الخضراء مشٌت.. كانت الشمس على وشن الؽروب 

... اْطٌر فً الهواء 

خر الطرٌك كان هنان مزارع عجوز ٌحمل منكوشه على كتفه وبٌده ااْلخرى آفً 

.. بماٌا زوادته 

: استولفنً مندهشا 

!.. كٌؾ دخلت فً هذه الطرٌك؟_ 
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!.. كنت عند المراْة الجزابرٌة المناضلة واْوالدها الخمسة _

هذه الطرٌك لم ..لدموا اْرواحهم من اْجل الجزابر.. رحمة هللا علٌهم جمٌعا _ 

تحكً لهم ..ال من اْحبته تلن المراْة المناضلة واْوالدها الخمسة إٌستطع دخولها 

حاول بعض اْلربابها لكنهم ..اْتدري لم ٌستطع اْحد هدم بٌتها .. لصتها ثم تختفً 

.. فشلوا 

!.. اْلنها مازالت حٌة _ 

رفها واْعرؾ عاْنا اْ ..مازالت حٌة مثل جمٌع الذٌن ماتوا من اْجل الجزابر ..نعم _ 

اْحٌانا تاْتً واْنا ..اْصبحت لدٌسة .. لبل اْن ٌستشهدوا وبعدما استشهدوا ..اْوالدها 

: وتمول لً .اْزرع الشجر تحط من السماء اْو تنبت من ااْلرض 

تلن .. ستبمى ااْلشجار حٌة بعد اْن نموت .. اعتن باْشجارن جٌدا ..بو بشٌر _ 

.. ااْلشجار التً زرعتها بٌدي تزداد اخضرارا 

:  ثم مسح العجوز على جبٌنه واْكمل 

واْوالدها الخمسة " كهٌنة"بعد اْن لتلوا... السفح والجبل كانا اْرضا جرداء _ 

عاد السكان الى هنا بعد ..روت السفح والجبل ...خرجت من ااْلرض عٌون ستة ..

ومنذ ذلن الولت والخٌر والبركة تمآلن السفح والجبل  ..اْن هجروا السفح والجبل 

 ...

: صمت  للٌبل واْضاؾ 

.. واْوالدها فً للوب الجزابرٌٌن ورحلت فرنسا "كهٌنة " بمٌت_ 

وارتسم فً خٌالً البٌت الذي .. ولفت اْتاْمل السفح والجبل وااْلشجار الخضراء 

" .. كهٌنة" ٌضم جثة

.. فاق آَي فاق وآلم اْدر كم ذهب بً الخٌال الى ..لم اْدر كم تاْملت ...لم اْدر كم ولفت 

.. كالحمٌمة والخٌال ..كخضرة الشجر ..عادت كهٌنه صافٌة كالماء 

..  ؼاضبة رندهاستمبلتنً ..نا فً حالة ذهول دت الى البٌت واْ ع

.. ساْعود الى سورٌا اْلموت هنان ..ٌكفٌنا ذال _ 

!.. ماالذي حدث؟_ 

!. لم اْعد اْطٌك التشرد _ 



149 
 

اْن اْخته منار خرجت من مصر مع "  اْوكرانٌا"من " عدنان"فً تلن اللٌلة اْخبرنً 

.. زوجها واْوالدها  على متن مركب متجه الى اٌطالٌا فً هجرة ؼٌر شرعٌة 

.. لم اْعد اْطٌك االنتظار 

.. ووجهات ؼٌر معروفة ..تضمهم اْماكن مجهولة ..اْوالدي ٌذهبون فً كل مكان 

!.. ماذا اْفعل ؟

.. لم اْعد اْطٌك االنتظار 

 : رندهللت ل

مر ساومن هنان سنعبر البحر لنكون الى جانب منار و..سنعبر الحدود الى لٌبٌا _ 

 ..

!.. ال سنعود الى سورٌا إهذا مااْرٌده و_ 

!.. الناس ٌؽرلون فً البحر_ 

!.. اْفضل من اْن ٌمتلهم شخص لٌس عدوا لهم _ 

ٌحتاج هذا الهروب الى دوالرات اْمرٌكٌة لتكون ااْلسمان على استعداد الستمبالنا _ 

 ..!

!.. كم ترٌد؟_ 

!. خمسة الى ستة االؾ دوالر _ 

!.. ساْطلب المبلػ من ابنة خالً فً السوٌد علّها تنجدنا _ 

كان الشٌطان ٌهمس فً اَيذاننا اْن منار واْوالدها صاروا .. صٌبة عانتظرنا اٌْاما 

.. طعاما سابؽا لحٌتان البحر المتوسط 

ٌرٌد خبرا منا عن اْخته واْوالدها فنخبره اْننا النملن اْي .. ٌهاتفنا ٌومٌا "عدنان"اْخذ 

: ٌصرخ عبر الهاتؾ " امرس"ثم ٌاْتً دور ..خبر فٌؽلك الهاتؾ ؼاضبا 

!.. اْرٌد اْن اْشلع للبً لبل اْن اْسمع خبر ؼرق اْختً واْوالدها _ 

من السعودٌة  متجهة بدعابها الى العلً المدٌر اْن ٌحفظ منار "بدور"وٌاْتً دور 

.. ْوالدها من كل سوء أو
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!.. كٌؾ حدث هذا فً اٌْام للٌلة؟

.. الى كوابٌسنا , الى ْاحبلمنا ,  كٌؾ انملب البحر الى اْحضاننا فجاْة 

بعد اْن كان , له فم كبٌر وبطن كبٌر واْسنان حادة , كٌؾ انملب البحر الى وحش 

.. مكانا للرومنسٌة  والشعر واالمسٌات الجمٌلة 

!..  ابك كما اْنت ..اٌْها البحر التبدل جلدن _ 

.. ولفت الى جانبه وصرخت 

.. كانت صفحته ملساء كحد الشفرة ..هدرت اْمواجه بلؽة لم اْفهمها .. لكنه صمت 

.. حاولت اْن اْفهم لؽة الصمت التً ٌتمنها فلم اْفلح .. وكان صمته عمٌما 

..  ؼضبت من البحر واْنا اْنظر الٌه 

انتبه اٌْها البحراْنت ملًء بااْلسرار واْنا ..اذا اْخذت اْحبابً ساْكرهن الى ااْلبد _ 

.. التؽٌر عبللتنا  واال..انتبه اٌْها البحر .. لى المتلة عملًءبالحمد 

.. وسمطت فوق رمل الشاطًء واْنا اْبكً بصوت مسموع عّل البحر ٌسمعنً 

..  واْتى الخبر

.. الى اٌطالٌا بعد ستة اٌْام فً البحر " منار" وصلت

ٌخبرنا عبر الهاتؾ متهدج الصوت وكاْن صوته جاء عبر اْمواج " عدنان"كان 

.. البحر الباكٌة 

لم تؽدر بنا ..وعادت اْمسٌاته تطرق اْحبلمنا ..عاد البحر الى اْحضان الرومانسٌة 

وبكثٌرٌن سوؾ ٌلحمون " منار" لكنن ؼدرت بكثٌرٌن سبموا, هذه المرة اٌْها البحر 

.. بها 

بل الاْعرؾ كٌؾ تختار , الاْعرؾ من اْنت ..مرة تضحن اٌْها البحر ومرة تعبس 

.. الضحاٌا وتترن ااْلحٌاء 

.. مالحا كملوحة مٌاه البحر ..با  ععبر الهاتؾ المحمول مت" منار"وصل صوت 

... اْنا بخٌر ٌااْبً وحمزه وماٌا وشام بخٌر اٌْضا _ 

ؼٌّر ..ؼٌّر البحر باْعماله لهجتها ..ؼٌّر البحر بخوفه صوتها .. كان صوتها لد تؽٌر 

.. البحر بجبروته كلماتها 
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!.. اْاْنت ابنتً منار ؟_ 

!.. هل نسٌت صوتً ؟..نعم ٌااْبً _ 

.. واْرسلت لً صورتها عبر الواتس 

لٌعبر بالناس الى , ولسوته ,ٌعجنها بملوحته ولوته , هذا البحر ٌؽٌر ااْلشٌاء 

.. الٌحبونها اْو الى شواطىء لم ٌتولعونها , شواطىء جدٌدة 

!. لماذا هذا التؽٌر؟

لحظات بولكن البحر ٌؽٌرهم  , ولد الٌتؽٌرون , تتؽٌر الناس عبر سنوات وسنوات 

.. عبر اٌْام , ات ععبر سا, 

!.. مابن ٌابنتً؟_ 

ثم تركنا ..اْخافنا حتى الفزغ ..ممابل لٌبٌا كشر عن اْنٌابه .. كاد البحر ٌبتلعنا _ 

.. للحٌاة من جدٌد 

!.. ٌاالهً 

هربا ..هربا من الموت الى الموت , ٌكررها الناس ٌومٌا ,انها رحلة موت حمٌمٌة 

..  من جحٌم الرصاص الى ااْلعماق المظلمة الباردة 

!.. هل الموت فً البحر هو ؼٌر موت الحرب ؟

.. هً رحلة من الموت الى حٌاة اْو موت ,لكن هذه الرحلة 

!.. هل الحٌاة التً نهرب الٌها مثل تلن الحٌاة التً كنا نحٌاها ؟..ولكن 

هل هو الفارق بٌن حٌاة الموت , الاْدري ماهو, هنان شًء مختلؾ بٌن الحٌاتٌن 

لٌها عوالشوارع الجدٌدة التً نسٌر , هل هو فارق الهواء الذي نتنفسه ..وحٌاة الحٌاه 

 ..

تحمل بصمات من , تحمل خطى من نحب , تلن شوارع المخٌم تحمل ذكرٌاتنا 

خطى الؽرباء تختلط بخطانا , لكن هذه الشوارع النظٌفة ؼرٌبة عنا , نعرؾ 

.. ذكرٌات الؽرباء تختلط بذكرٌاتنا ,

.. وهذه الشوارع النظٌفة تحكً لصة اآلخرٌن , شوارع المخٌم المذرة تحكً لصتنا 
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هل لذارة شوارعنا هً من اْوصلنا الى مانحن علٌه اْم اْن نظافة شوارع اآلخرٌن 

.. تظهر نمابصنا 

لى ماٌرام عكل شًء .. كنت اْستمع الى ابنتً وهً تتحدث عن حٌاتها الجدٌدة 

.. مدارس ااْلوالد , المسكن , الشراب , الطعام ...

.. ولكن رنة الحزن فً صوتها لم تفارلها 

!.. لماذا الحزن ٌابنتً ؟_ 

!.. كاْننً اْعٌش فً الماضً ال فً الحاضر _ 

!.. الحٌاة الجدٌدة لد تجعل االنسان حزٌنا على ماضٌه _ 

رابحة ,اْلننً فمدت رابحة شوارع المخٌم , هنالن شًء الاْعرفه ٌحزننً .. اْبً _ 

اْنا بٌن السعادة ..الاْعرؾ , رابحة اْخوتً , رابحتن اْنت واْمً ,الناس الذٌن اْعرفهم 

.. والحزن 

.. اتركً ذلن للزمن ..ٌعٌش الشخص فً الهبلم حٌن ٌدخل حٌاة جدٌدة _ 

!.. لن ٌحدث هذا لبل اْن اْراكم _ 

!.. ترٌدٌن اْن نعبر البحر _ 

.. سٌكون البحر حنونا اذا عرؾ اْن الوالدٌن سٌلتمٌان بااْلحبة ...نعم ٌااْبً _ 

.. سٌلتمٌان بااْلبناء 

.. لم اْفكر بذلن اطبللا 

ولكن , كانت اْمواجه تؽسل همومً ,لرب للعته كنت اْناجٌه , كان بحر صٌدا حنونا 

, اْتحداه لكً اْعبره , ٌنتظرنً كً اْعبره , صار البحر خصما , المفهوم  تؽٌر فجاْة 

.. ومن ٌتحدى البحر ٌخسر 

 :  رندهلالت 

!.. ٌجب اْن نعبر البحر .. نحن نموت هنا ببطء _ 

:  ولالت حنٌن 

.. هٌا نلعبها ..لعبتنا لعبة حظ ..ااْلمر سٌان ..عمً _ 

:  ولال امام 
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!.. ساْعبر البحر ولو سباحة _ 

.. اْما علً ودمحم فمد كانا فرحٌن بركوب البحر 

: صرخت فٌهم 

سمن , اْلم تسمعوا بٌن فترة واْخرى اْخبارهم .. والناس الذٌن ٌموتون ؼرلا _ 

ن اْهل تونس باتوا ٌكرهون اْكل السمن اْلنه شبع إحتى , المتوسط  شبع من الجثث 

.. من لحم البشر

 : رندهلالت 

اْما فً , هنان ساْرى اْوالدي واْحفادي ..اما اْن نعود الى سورٌا اْو نعبر البحر _ 

كلنا وسنسمع أسورٌا فلن نرى سوى الجثث والبٌوت المهدمة والخوؾ الذي ي

.. اْصوات االنفجارات بدل موسٌمى بٌتهوفن 

.. !.. هنالن مخاطر عدٌدة فً الصحراء والبحر و_ 

:  رندهلاطعتنً 

!.. لن نكون اْفضل من الذٌن عبروا _ 

!. هذا لرارن _ 

!.. الطرٌك اْمامنا ؼٌره _ 

.. لٌلة كان لمر الجزابر ٌتوسط سماء صافٌة ,  كانت لٌلة ساخنة بالتولعات 

نرٌد اْن نمول , نتبادل النظر , جلسنا تحت لبة السماء دون ضوء سوى ضوء الممر 

... لكننا فضلنا الصمت على الكبلم , شٌبا بل اْشٌاء 

.. وعلى الضفة ااْلخرى حٌاة جدٌدة لم نختبرها , هنالن البحر ٌنتظرنا والصحراء 

: ساببل , من اْلمانٌا رنده شمٌك , هاتفنا عبد الرحمن 

!.. هل لررتم ؟_ 

؟؟ !لررنا _ 

" علً" لى للبً سٌاْتً من لبنان اسمهعهنالن صدٌك عزٌز ..على بركة هللا _ 

!.. سترافمونه فً رحلتكم 
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لن نكون وحٌدٌن ..ٌنبؽً اْن ٌكون هنالن رفاق فً رحلة الموت ...نعم اٌْها الممر 

لد نبتسم حٌن نبللً مصٌرنا الجماعً ..سنتبادل الموت والحٌاة  ..حٌنما نموت 

.. دون خوؾ من البحر اْو الصحراء اْو لطاع الطرق .. وعندها نموت بسبلم ..

وتركنا , اْشٌاإنا الملٌلة وضعناها فً حمابب صؽٌرة , فً تلن  اللٌلة  المممرة 

, اْلن الصحراء والبحر الٌحتمبلن الحمابب الكبٌرة , وحٌدة , حمابب السفر ملٌبة 

ٌرٌدان جسدا خالٌا من ..من الذكرٌات وااْلحبلم , انهما ٌرٌدان ااْلجساد شبه عارٌة 

.. كل شًء 

.. سننهض فً الرابعة صباحا ونتحرن فً السادسة نحو العاصمة الجزابر 

كان صوته ..وزوجته " زكً" الذي وصل صباحا من لبنان مػ اْخٌه" علً"هاتفت 

.. متفاببل 

للحافبلت لبل منتصؾ النهار ومن هنان سنتجه الى "خروبه"سنلتمً فً محطة _ 

.. ومن هنان سنعبر الحدود الى لٌبٌا " ..سوؾ " وادي 

ولكننً اْؼمضت عٌنً فً تلن اللٌلة دون اْحبلم  ..لم اْكن اْرٌد اْن اْترن الممر وحٌدا 
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 - 12 - 

كان المكان  ٌعج بالناس "..خروبه "وصلنا لبل الظهر الى ملتمى الحافبلت فً 

ن إذا اْلدمت على هذه الخطوة ؾإ..وكانت اْفكاري تتصارع مابٌن الدام واحجام ..

اْو اْننً ساْراها بعٌنٌن من ..نها علد ٌكون نهاٌة العمر بعٌدا ..دمشك ستؽٌب طوٌبل 

.. زجاج 

.. ه ٌادمشك آَي 

وروحً طفت فوق ..وللبً ٌنزؾ كما تنزفٌن ..اْبتعد عنن نحو المارة العجوز 

.. البحار والصحاري 

..  ساْبتعد وتبتعدٌن 

..  لست فرحا لهذا البعد واْنت اٌْضا 

ولكن روحً ستكون محطمة , ساْران مثل امراْة فً لٌلة عرسها ..حٌن اْعود الٌن 

.. ساْفرح بن لكنها فرحة انسان على وشن الموت , بسبب فرالن 

لكن مالفتنً هو ابن , وجاء معه بعض اْصحابه , كانت ابتسامته تسبمه "..علً"جاء 

.. الذي سٌلجاْ  الى اْوربا وهو لاصر لٌلم شمل عابلته " دمحم"اْخته الٌتٌم 

.. ستنطلك الحافلة الى وادي سوؾ عند الثالثة عصرا _ 

.. ما الموت اْو الوصول إلم ٌعد هنان مجال للتراجع ..فرحت وتاْلمت 

.. الحزن اعتصرنً فصمت فترة طوٌلة ..تعلمت بالجزابر مثلما تعلمت بدمشك 

 :  رندهواْخٌرا همست فً اْذن 

!  سنعود الى سورٌا _

!.. حٌن تستمر ااْلمور سنعود _ 

!.. اآلن _ 

! .. اْنت مجنون _ 

! .. فراق دمشك كالموت_ 

!.. عد وحدن _ 

:  لى ٌدي ولالت بحنان عت ٌدها عوبعد للٌل وض
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!.. اْعدن اْن نعود الى دمشك _ 

الى شوارع دمشك اْسٌر فٌها باْمان ..كاْننً عدت الى شوارع المخٌم ..هداْت نفسً 

.. واْشم رابحة الٌاسمٌن الدمشمً 

, كانت رحلة طوٌلة , ركبنا البولمان الى وادي سوؾ فً الصحراء الجزابرٌة 

عشر ساعات متواصلة كنت فً , راٌْنا مناظر خبلبة , عبرنا فٌها الجبال وااْلنفاق 

كل لحظة فٌها اْشعر اْننً اْلبس فٌها وجهامن الوجوه المتعددة اْلشخاص الاْعرفهم 

.. ولٌس وجهً الحمٌمً 

... خر آلم اْكن اْملن خٌارا 

كانت المناظر الخبلبة التً مّرت خارج زجاج البولمان كاْنها كوابٌس من عصر 

.. الشٌاطٌن 

.. سهوت  للٌبل 

تولفت هنان واْنا اْرى الشمس , فً ؼسك جمٌل , وّدت نفسً اْن اْسٌر فً دمشك 

.. على وشن المؽٌب 

اختفت اْصوات المذابؾ واْزٌز الرصاص , سكرٌة عاختفت الحواجز والمظاهر ال

.. كامراْة مطٌعة , منة آ, بهٌة , عادت دمشك كما كانت ..

!.. ماذا حدث؟

!..  هل اْحلم ؟

.. لم تحلم ..ال 

!.. اْنت تتكلم فً منامن ..صبحً _ 

!.. كان حلما رابعا _ 

!.. لم ٌحن ولت النوم بعد _ 

صوت فٌروز فً شوارعها ..كانت هادبة وجمٌلة ..كنت فً دمشك ولت الؽسك _ 

.. ال اْصوات الرصاص واْنٌن الجرحى 

هنان لٌل دامس , ومازالوا ٌجوعون , مازال الناس هنان ٌموتون !..هذا حلم _ 

.. الموسٌما بل رصاص ولذابؾ ..
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!.. ستعود دمشك كما كانت _ 

!.. لٌس اآلن _ 

!.. ان ابتعدت اْجسادنا عنه تبمى اْرواحنا متعلمة به ..المكان ااْلول هو ااْلجمل _ 

مدٌنة وادي سوؾ فً صحراء ..وصلنا لبل الفجر الى مدٌنة ااْللؾ لبه ولبه 

طانا المهرب تعلٌمات عاْ , كانت سٌارة اْخرى تنتظرنا فً شارع جانبً ..الجزابر 

.. بعدم الكبلم والخروج من السٌارة اثنٌن اثنٌن حتى النلفت النظر 

هكذا علمتنا ..واْن نكون مثاال للطاعة , واْن نصمت دابما , علٌنا اْن نحذر دابما

.. الحرب 

معجون ببماٌا الموت الذي , ب عصمت معجون بالت..خر آهنا الصمت من نوع 

.. صمت المبور وصمت الموت , صمت نازؾ حتى العظام , تركناه خلفنا 

صدى لدمٌن ٌجب اْن تحسب , والصمت عنوان الخوؾ , علمونا دابما اْن نخاؾ 

واْحبلمن التً تركتها خلفن علٌن اْن تنساها , لسانن لطعة مٌتة فً فمن , حسابها 

.. لتعٌش لحظة  الصمت 

.. نظرت الى المباب المنتشرة فً المدٌنة النابمة الصامتة وكاْنها مٌتة 

صعدنا الى شمة , عاد الهواء الساخن ٌضؽط ؼلى صدري لٌخرج تنفسً عن صمته 

وال شًء من , واكتشفنا اْنها ببل ماء وال مرحاض , كنا نتهامس وكاْننا لسنا بشرا ,  

.. ممومات الحٌاة حتى نحافظ ؼلى صمتنا 

تمددنا نحن والنساء ,فً ؼرفة صؽٌرة وحاّرة , كانت الشمة  ملٌبة باْشخاص اخرٌن 

.. ننظر الى بعضنا بصمت , نجتر كلماتنا بصمت , د ٌوم متعب عب, 

!..  بداٌة العذاب اهذ_ 

.. ووضع حذاءه تحت راْسه ونام ".. علً"لال 

.. كٌؾ لنا اْن نتحمل ماسوى ذلن 

.. هنالن طرٌك واحدة الصحراء والبحر ..لن تكون هنان عودة 

.. لى كل االحتماالت عٌوننا مفتوحة عكانت 

.. لطاع الطرق واْشٌاء اْخرى , المهربون , المرض , ااْلمن الجزابري 
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دارت هذه االحتماالت فً راْسً واْنا اْنظر الى تلن الفرش المتسخة التً نمنا علٌها 

 ..

:  ضاحكا " زكً"لال 

... زاء ٌجلسون علٌها دون اْن ٌخلعوا اْحذٌتهم عهذه الفرش لل_ 

.. ابتسمنا ابتسامة باهتة 

ولد سمعت , كانت المباب منتشرة فً كل مكان ,نظرت من النافذة الضٌمة الوحٌدة 

.. اْن هذه المباب تسحب الهواء الساخن الى ااْلعلى بسبب حرارة الصحراء 

.. صباحا 

.. كاْننا نعٌش فً مؽارة , لم ناْكل ولم نؽسل وجوهنا 

:   جاء اْحدهم ولال لنا 

.. التتكلموا ..بهدوء ..انزلوا اثنٌن اثنٌن الى البولمان الذي ٌمؾ خلؾ المبنى _ 

حشٌت باْشخاص من ,اْعادتنا الى العصر الحجري , تلن الشمة امتصت منّا انسانٌتنا 

واْخذوا , هربوا من والعهم ..وؼٌرهم , اْفارله , سورٌون ,  جنسٌات مختلفة 

.. والكل هارب نحو المجهول , هذا  مع وهذا ضد , ٌتنالشون بالسٌاسة 

.. ٌامن لبلتم البحر والصحراءطرٌما لكم ..اصمتوا ..ٌكفٌكم تنافرا ..كلكم سواء 

وعلى الوجوه تساإالت , الحدودٌة " الدبداب"عادت السٌارة تنهب الطرٌك نحو بلدة 

.. عن المصٌر 

.. واْحٌانا ٌاْكلون , اْحٌانا ٌتحدثون واْحٌانا ٌنامون 

.. والسابك الصؽٌر السن ٌنهب ااْلرض بباصه الكبٌر , كان الولت ٌمر بطٌبا وممبل 

 ..

تنظر " حنٌن"وكانت , صامت كعادته " امام"و, كان علً ودمحم ٌنامان على بعضهما 

...  تصحو اْحٌانا وتنام اْخرى رندهو, الً ببل معنى 

: ساْلت حنٌن 

!.. متى نصل ؟_  

!.. الاْعرؾ _ 
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!.. تبدو هذه الطرٌك النهاٌة لها _ 

!.. مثل عذابنا النهاٌة له _ 

: ابتسمت بمرارة 

!.. لكن ٌبدو اْنها تتراكم مع الزمن ..نحن نسافر من اْجل اْن ننسى اْحزاننا ..عمً _ 

!.. من ٌترن بٌته الٌمكن اْن ٌحس بالسعادة _ 

واْحٌانا اْرى نفسً اْتعس انسانة فً , اْحٌانا اْحس اْننً سعٌدة الى اْبعد الحدود _ 

!.. الوجود 

!.. فً هذه اللحظة _ 

!.. هذا الشعور ٌداهمنً مع تمدم الرحلة _ 

!.. اْما اْنا فبل شًء _ 

!.. كٌؾ؟_ 

!.. انهدمت الجدران بٌنهما واْصبحت تابها , لم اْعد اْدرن مابٌن الفرح والحزن _ 

!.. كالمتشابل _ 

!.. تماما _ 

ْاولبن الذٌن ..سوى الخروج ولكن الطرٌك ..ٌبدو اْننا اْضعنا طرٌمنا حٌن خرجنا _ 

 !..النعرفهم ولٌس بٌننا وبٌنهم ثْار ْاو دم كانوا سبب مصاببنا 

كاْنهم .. لٌس لهم للوب , لٌس لهم مبلمح , اْصدلاء الحروب لٌس لهم وجوه _ 

!.. اْو كاْن ااْلرض لفظتهم من اْجل عبثٌة الحٌاة ..ولدوا من حجارة ااْلرض 

ًّ إونظرت , مالت نحوي حتى بان جزء كبٌر من نهدٌها من خبلل فتحة فستانها  ل

: اْدرت وجهً لكنها واجهتنً , نظرة فٌها مزٌج من الدالل والعتب 

انظر الى هذه الصحراء من جعلنا نتوه فٌها ..نحن نتحدث وهم ٌفعلون .. عمً _ 

!.. وحٌن ٌاْتً دور البحر لن تؽسل مٌاهه اْحزاننا اْبدا ..

حٌن كانت فرنسا تحتل سورٌا كانت ..اْشعر اْننً ساْبمى تابها فً هذه ااْلرض _ 

اْنفاق من ..اآلن نهاٌات النهاٌة واحدة .. كانت النهاٌة معروفة ..الحالة مختلفة 

... وصراع من اْجل الشًء .. الحلول 
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حربكم ..كان ٌمول ولد بانت اْسنانه النخرة .. ذلن العجوز الذي استباح جسدي_ 

كنت ..كان بصاله ٌسمط حول فمه وهو ٌتكلم ..اْعطتنا فتٌات جمٌبلت كالحورٌات 

.. اْخاؾ النظر الٌه كما لو اْننً اْنظر الى شٌطان 

وهنان اْجزاء ..جزء من هذه الحرب الملعونة ..هو جزء من الصورة ٌاعمً _ 

ااْلجساد ..نحن نهرب اْلننا جزء من الصورة ..الصورة لن تكتمل اآلن .. واْجزاء 

البرامٌل المتفجرة ..خر من الصورة آالتً ماتت من الجوع فً مخٌم الٌرمون جزء  

خر من آَي لطع الرإوس واْكل ااْلكباد جزء ..خر من الصورة آوالبٌوت المهدمة جزء 

خر من آطفل الجىء ٌحمل بٌده كسرة خبز لم ٌؽتسل منذ زمن  جزء ..الصورة 

خر من آالمراْة الباكٌةالتً انتهن عرضها  على شاشة التلفاز جزء ..الصورة 

العاببلت التً تشتتت فً ..خر من الصورة آالهاربون فً البراري جزء ..الصورة 

هذه الصورة هً جزء من الحٌاة المابمة .. خر من الصورة آَي ببلد هللا الواسعة جزء 

هً جزء من ..من االنعتاق , من ااْللم , من الحب , هً جزء من الموت ..اآلن 

.. الجحٌم 

"... الدبداب"فً منتصؾ نهارحار الى بلدة ..وصل الباص فً الجحٌم 

اْنزلونا بسرعة كاْسرى حرب  ..فكرت اْننً ساْرتاح فً بٌت بارد بعد هذا الجحٌم 

الرمل الصحراوي ٌتموضع فً جمٌع اْركانه ..وحشرونا فً بٌت لم ٌكتمل بناإه بعد 

.. خر آواْخذوا النساء الى بٌت ..

جلسنا فً باحة البٌت على الرمال فً انتظار عبور , زاد التعب , زاد العطش 

.. الحدود 

ن النساء اْصبحن فً مكان ما بٌن الجبال وهن فً إبؽد فترة انتظار لالوا لنا 

.. خر آولم ٌفصحوا عن شًء ..انتظارنا 

الاْدري ان كان هذا _ ربٌة  عااْلسمر الوجه ذي المبلمح ال"ولٌد"منعنا المهرب 

وجمع ثبلثمابة ,من الحدٌث ومن الخروج _ اسمه الحمٌمً اْو اْنه  اسم مستعار 

... دوالر عن كل شخص 

.. ذا لم تدفع فلن تعبر الحدود إ

.. هذا ثمنن وهذا ثمن الحدود العربٌة 

.. حاسٌسنا ومشاعرنا وانسانٌتنا وكرامتنا وذكرٌاتنا أمن ..فرؼونا من كل شًء 
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اْنا لست ذلن الشخص , من الصعب اْن ٌصبح االنسان شٌبا مهمبل  فً لحظات 

تدفع من اْجل اْن , انملبت الى مجرد عابر سبٌل , انملبت الى الشًء ,الذي كنته 

.. تعبر الحدود الى المجهول 

.. اْنت الاْنت 

.. لن تستطٌع اكمال الطرٌك ؾال إوعش تلن اللحظة و, انس كل شًء كنته من لبل 

.. انس عملن وكن شٌبا اللٌمة له 

.. وعش تلن اللحظة من اْجل ااْل تموت , انس اْحبلمن واحساسن باالنسانٌة 

... بر الحدود عش الحاضر واال لن تعو, انس ذكرٌاتن 

عشه بكل , وتعلك بهذا المكان المجهول , انس ماضٌن واْمكنتن التً تركتها 

.. تفاصٌله واال لن تكون شٌبا 

.. بداْ ٌرمٌنا بٌن ضفاؾ التمرد والتوهان , لكن التعب والنسٌان بداْ ٌعشش فٌنا لهرا 

الدبداب "مانحن علٌه بعد "الدبداب " لم نعد نحن لبل, اْخذ النسٌان ٌجردنا من اْنفسنا 

 .."

:  تساءلت والتعب والمهر ٌاْخذ منً كل ماْخذ 

من كان ٌلبس بدلة فاخرة وربطة عنك وٌجول فً !.. هل اْنا صبحً حما ؟" _ 

وٌبدي مبلحظاته , ٌتعرؾ على طرابك تدرٌس المعلمٌن , المدرسة على الصفوؾ 

 "...

ًّ كوحش ولال  : وهجم النسٌان عل

شخص ببل ..شخص هارب من الموت ..خر آاْنت شخص .. اْنت لست صبحً _ 

اْنت لست صبحً الذي كان ..تحافظ على حٌاتن وتترن اآلخرٌن للموت ..لٌمة 

اْنت لست  .. هربت بروحن وضحٌت باْرواح الفمراء ..ٌحب  الفمراء وٌعطؾ علٌهم 

.. خر آَي اْنت انسان .. صبحً 

ًّ وحش التعب فسهوت للٌبل  راٌْت نفسً معلما  مابٌن السماء وااْلرض .. وهجم عل

اْلراْ لصابد محمود دروٌش فً ..اْتاْرجح كبندول ساعة لدٌمة .. بحبال سمٌكة 

الٌجٌد ,وال اْسمع اال صوت تنفسه , اْمام جمهور الاْرى سوى عٌنٌه , الهواء الطلك 
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تصفٌك كالنواح اْو البكاء الصامت , تصفٌك لٌس كالتصفٌك , الجمهور اال التصفٌك 

 ..

اْرى .. اْرى نفسً اْتاْرجح اْكثر ..وكلما اْلراْ لصٌدة اْرى الجمهور ٌتسع وٌتسع 

اْناشٌد , تمترب  من عنمً ..العٌون تلتهمنً واألكؾ تمترب منً باْصابع من حدٌد 

. تعاود رصؾ نسٌانً الى حدود المعمول والبلمعمول , ااْلرض والحب والسرٌالٌة 

, ة عالى حدود الجمال والبشا, الى حدود ااْلمل والٌاْس , الى حدود الحب والكره 

.. الى حدود الحٌاة والموت 

 انتهت ااْلشعار ولم ٌعد فً الماؼة اال العٌون المتوحشة وااْلصابع الحدٌدٌة والهمس 

.. الماتل 

.. وازداد الهمس وحشة , التربت العٌون وااْلصابع , انطفاْت اْضواء الماعة 

ًّ باْصابعهم الحدٌدٌة  وٌحٌطون بً بعٌونهم , همسوا فً اْذنً وهم ٌضؽطون عل

:  المخٌفة 

كلمات لصصن ماتت , لن تستطٌع اْن تكون اْنت بعد اآلن .. نً موتن عهروبن ي_ 

, رصٌفن , ضحكتن , صوتن , ؼرورن , اْنالتن , اْحبلمن ماتت , اْفكارن ماتت , 

!... كلهم ماتوا فكٌؾ ستعٌش اْنت ؟, اْرضن , سماإن 

:  صرخت واْنا اْنهض 

!.. سوؾ اْعود ..سوؾ اْعود _ 

: المهرب ٌنظر الً بعٌنٌه الكبٌرتٌن ووجهه الصحراوي "  ولٌد" كان

!.. السٌارات ستعبر بن الحدود .. انهض _ 

!.. الاْرٌد .. ال..ال_ 

!  اذا لم تنهض سنتركن هنا_ 

!.. اٌْن اْوالدي ؟_ 

!.. فً السٌارة _ 

!.. وزوجتً وابنة اْخً_ 

!.... فً مكان عند الجبل _ 
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.. نهضت كالمجنون 

, واندسست بٌن السابك ورجل مسلح , ركب الشباب سٌارة توٌوتا فً الحوض 

.. والشمس تلهب ااْلجواء , مام إلمحت فً الخلؾ علً ودمحم و

وكان المسلح ٌنظر بٌن الفٌنة ااْلخرى بمنظار , سارت السٌارة على طرق متعرجة  

.. مكبر لٌستكشؾ ان كان هنان من رجال للحدود 

,  ملٌبة بالمرتفعات والمنخفضات , دخلنا بسرعة البرق اْرضا جرداء ملٌبة بالحجارة 

بعد حوالً نصؾ ساعة وجدنا النسوة مع سٌارات اْخرى فً ..السٌارة تكاد تطٌر 

.. انتظارنا بٌن جبلٌن 

.. اْخذت السٌارات الخمس تسٌر خلؾ بعضها فً جو صحراوي شدٌد الحرارة 

جفت حلولنا بسبب حرارة , كنا نتحدى اْنفسنا وحرس الحدود كلما تمدمنا فً المسٌر 

.. وكان الماء للٌبل وساخنا , الجو 

ولد احمر وجهاهما وذببل , لى علً ودمحم وهما ٌفترشان اْرض السٌارة إكنت  اْنظر 

.. كزهرتٌن اْدركهما العطش 

والؽبار ٌعج ..كان ٌمود بجنون ..لم ٌرد السابك على سإالً حٌن ساْلته عن المسافة 

... خلؾ السٌارات وكاْنها هاربة من مصٌر محتوم 

!.. كٌؾ وضعت نفسً فً هذا الماْزق ؟

حاولت االجابة لكن حرارة الجو وااْلعصاب المشدودة لم تمنحنً فرصة ...تساءلت 

.. لبلجابة 

كاْنها تسابك .. خرون اْو طرلا ؼٌرسالكة آَي ما طرلا سلكها  إكانت السٌارات تتخذ 

.. الزمن 

ؼسلنا ..نزلنا .. فً منتصؾ ولدة الشمس تولفت السٌارات اْمام بركة لشرب االبل 

لكنها لحظات استعدنا فٌها .. رإوسنا وشربنا وفً لحظات جفت حلولنا ورإوسنا 

.. شٌبا من نشاطنا 

حشرونا فٌه ونبهوا , دمٌٌن آوصلنا عصرا الى بٌت لٌد االنشاء الٌصلح اللامة 

.. علٌنا ااْلّ نتكلم وال نخرج وال وال

.. عدنا الى شعور المطٌع 
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.. اللدرة لً على الكبلم اْو ابداء الراْي , مرهما , جلست على ااْلرض متعبا 

كاْنن مجرد حٌوان مسالم تحكمت فٌه مجموعة حٌوانات , هنا تشعر بعدم انسانٌتن 

.. كاسرة 

فمد اوصله وجهه " امام"اْما , ب على ااْلرض من التعلً ودمحم عنام كل من 

... المحترق من الشمس الى حافة الجنون 

ن الفكرة اْلننً ساْرى انسانا عثم عدلت , ة آخطر لً اْن اْنظر الى وجهً فً المر

.. لذرا وكاْنه خرج من بطن الصحراء , محطما 

فلم , ٌتحدثون بلؽط الكبلم لٌنسوا والعهم , كان الرجال ٌتحركون حركات الارادٌة 

.. ٌعودوا مثلً كما كانوا فً السابك 

اتجهت نحو , وحٌن صحوت راٌْت سٌارة تمؾ اْمام البٌت ...ؼفوت للٌبل من التعب 

:  السابك وللت بانفعال 

!.. اْرٌد الذهاب حٌث تكون زوجتً _ 

وبعض النسوة مع ازواجهن " حنٌن"فً بٌت على طرؾ الصحراء كانت زوجتً و

 ..

".. امام " اؼتسلت وحلمت ذلنً وكذلن فعل

.. استعدنا شٌبا من انسانٌتنا 

ًّ مفتوحتان , اْكلنا لمٌمات للٌلة  .. كان جسدي نابما لكن عٌن

:   وهً تجلس الى جانبً رندهلالت 

!.. رحلتنا هذه تساوي عمرنا كله _ 

!.. من اٌْن لن هذه الموة ؟_ 

.. ولهذا لم نذق طعم الراحة , لم تطل الامتنا فً البٌت 

اْخذونا ..جاء رجل بسٌارته والدنٌا بعد مؽرب الشمس  واْخبرنا اْن علٌنا المؽادرة 

.. الى شاحنة كبٌرة تجر ممطورة طولها اْكثر من عشرٌن مترا 

اْما البالً فتسلموا .. واْمراْتان اْخرٌان جلسن فً ممصورة خلؾ السابك رنده وحنٌن

.. الممطورة 
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, اْمرونا اْن نستلمً على ااْلرضٌة , كانت اْرضٌة الممطورة ملٌبة بالمازوت 

.. وحذرونا من الولوؾ اْثناء الطرٌك 

.. واْشٌاإنا الملٌلة التً بمٌت وضعناها تحت رإوسنا , كنا نستلمً كالنعاج 

.. لكنه اعتراض مٌت , اْسمع اعتراضهم , اْسمع اْنٌنهم , اْسمع همهمة  الرجال 

اْنا لست ..ارٌد اْن اْصرخ باْعلى صوتً , فكرت اْن اْلمً بنفسً من فوق الشاحنة 

.. حٌوانا 

اْما علً ودمحم فمد ناما دون ..كانت النجوم فولنا ترالبنا وهً هادبة وباردة والمبالٌه 

.. فمد استلمى بعٌدا فً نهاٌة الممطورة "امام"اْما , اْن ٌكترثا باالهتزاز 

... لكل منهم لصة وحكاٌة ..نظرت الى األجساد المستلمٌة المتعبة 

.. حكاٌة دموع ..حكاٌة فراق ..حكاٌة وجع 

بل تختصر .. تختصر الوجع والفراق والدموع ..هذه اللحظات تختصر الحكاٌات 

.. العمر كله 

وفجاْة , كنت اْسهو اْحٌانا ..كانت اْجسادنا تهتز بفعل الطرٌك الصحراوي الرديء 

.. اْجدنفسً ولد ارتفعت عن ااْلرضٌة الحدٌدٌة وسمطت على ظهري 

.. اْحس اْننً لست اْنا ولٌس هذا المكان لً اْبدا 

.. بٌن نجوم وارتطام , مّرت اللٌلة كالكابوس بٌن صحو وؼفوة 

.. زحؾ الفجردون اْن ندري من اٌْن اْتٌنا وال الى اٌْن نسٌر 

كانوا ٌنظرون الى بعضهم وكاْنهم , تسللت الشمس على ااْلجساد المتعبة النابمة 

.. خرجوا من المبور 

... نزلنا باْجساد متعبة ونفوس محطمة , دخلت الممطورة ساحة بٌت كبٌر 

!.. اٌْن نحن؟_ 

.. ساْلت السابك 

!.. فً لٌبٌا "  ؼدامس" نحن فً_ 

: ثم اْضاؾ 



166 
 

!.. ادخلوا البٌت وال تخرجوا منه اْبدا _ 

:  وركب الشاحنة واْطل من النافذة لاببل 

!.. ساْعود_ 

ولد توفر فً هذا البٌت , والرجال الى ؼرفة اْكبر , دخلت النسوة ؼرفة جانبٌة 

.. بعض الطعام والشراب 

.. رؼم الجوع والعطش اَيثرت  االؼتسال بعد ولوفً فً الدور لساعة كاملة 

نسوا اْوتناسوا اْرضٌة الممطورة ,بون الهاربون من الفمر والموت ٌثرثرون ععاد المت

نسوا اْو تناسوا اْنهم لم ٌكونوا اَيدمٌٌن حٌن , نسوا االهتزاْز الذي لصم ظهورنا , 

. لى ااْلرضٌة كالخراؾ عاستلموا 

!.." هل عادت الٌكم اَيدمٌتكم ؟"_ 

.. من ٌفمد اَيدمٌته هل ٌعود الٌها اْم تعود الٌه ؟, اْنظر الٌهم , تساءلت واْنا

وكان ااْلصعب هً تلن ااْلسبلة التً التفٌد وال , كان الجواب صعبا كما السإال 

.. تضر فً ذلن الولت 

وكان هنان اثنان فً باحة البٌت , ولفت اْمام النافذة اْستمع الى كبلم المتعبٌن 

ًّ اْن اخرج واْجلس معه , احدهم سابك الممطورة , للحراسة  .. ولد اْشار ال

ٌمبض مابٌن عشرة اَيالؾ الى عشرٌن , من حرس الحدود اللٌبً " عادل"كان اسمه 

.. الؾ دوالر فً كل مرة ٌعبر فٌها الصحراء بمهاجرٌن ؼٌر شرعٌٌن 

:  للت له 

!.. نحن اْناس شرعٌون لكن الحرب ؼٌر شرعٌة _ 

.. حدثنً عن نفسه 

ولدٌه منها ولد فً العاشرة , طلّك زوجته اْلنها التموم باعمال البٌت على اْكمل وجه 

.. من عمره 

: ثم فاجاْنً بموله 

!.. هل تساعدنً بذلن ؟..اْرٌد اْن اْتزوج بسورٌة_ 

.. ضحكت فبان على وجهه الؽضب بٌنما سبلحه الى جانبه 
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!.. ماالذي ٌضحكن؟_ 

!.. لم ٌساْلنً اْحدهذا السإال من لبل _ 

.. ولم ٌخلصنً من ورطتً اال مجًء سٌارة اْحضرت طعاما وشرابا 

كانت المارٌجوانا لد تركت , "عادل "نظرت الى وجه , حٌن عدنا الى الجلوس 

.. لى وجهه وعٌنٌه عاثارا واضحة 

: لال بحزن 

اْملن ثبلث سٌارات الٌوجد مثٌل لها فً ..اْشعر اْننً ببل حظ فً هذه الحٌاة _ 

اْنا اْبحث عن امراْة ..وعندي دوالرات كثٌرة ..كلها ان لم ٌكن فً لٌبٌا "الزنتان "

.. ترٌحنً 

!.. ساْبحث لن عن تلن المراْة _ 

.. للت ذلن دون وعً 

واْخذ ٌحدثنً عن اٌْام المذافً وابنه سٌؾ , طلب لً عصٌرا , انفرجت اْسارٌره 

.. االسبلم 

لكنه اْضاؾ شٌبا باْن المذافً كان , كنت  على علم بكل تلن ااْلخبار التً سردها لً 

.. صادلا فً لحظة واحدة فمط 

:  ساْلته 

!.. ماهً ؟_ 

!.. حٌن لال بعد اْحداث تونس ان الدور سٌاْتً علٌنا _ 

!.. هل كان ٌتنباْ؟_ 

ربً سوؾ عولكن شعر اْن جارته تونس التً اكتوت بنار الربٌع ال..الاْدري _ 

!.. ٌكتوي هو بنارها 

!.. هل لجاْ الى العرافٌن؟_ 

.. وهً عرافة عجوز " مرٌم نور"كانت صدٌمته _ 

!.. ولم لم ٌرحل لبل اْن ٌمتل ؟_ 
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!.. ثر الموت المادي آولهذا ...اْلن رحٌله ٌعنً موته المعنوي _ 

اما ٌرٌد الدنٌا بما عمن جلس على الكرسً اْربعٌن ..ٌرٌد الموت المادي الاْحد_ 

!.. الٌرٌد الموت ..ٌرٌد الخلود ..فٌها 

: واْخٌرا لال , وبدت نظراته لاسٌة , تؽٌرت مبلمحه , للٌبل " عادل"صمت

رموز .. لكن ااْلمور التسٌر بهذا االتجاه مابة فً المابة ..اْتابع راٌْن  الى حد ما _ 

الحٌاة كابن خرافً ..لكن الحٌاة تلفظ اْولبن الذٌن تعلموا بها , السلطة ٌحبون الحٌاة 

!.. الذمة له وال دٌن 

!.. لكنه رفض الرحٌل _ 

بل ان تركٌبه الدماؼً خبلل  ..والسبب لٌس شجاعة وال بطولة ..هذا  صحٌح _ 

انه ...اْربعٌن عاما فً السلطة جعله ٌشعر اْن فراق الكرسً هوموت معنوي ومادي 

.. وهذا مااْفمده توازنه ولم ٌعد ٌفكر سوى بالبماء ..تعلك بالسلطة بل لل شؽؾ بها 

!.. لماذا رحل بن علً؟_ 

.. لد ٌكون الجبن اْو اْي شًء اَيخر _ 

!.. اذن فالمذافً كان شجاعا _ 

: ظهر علٌه الؽضب لكنه اْجاب 

!.. للت لن شؽفه بالسلطة اْفمده الٌمٌن ..اْبدا _ 

!..  وماٌحدث فً سورٌا اْدهى واْمر _ 

!..  مجرد ثورة بل خراب على خراب علم ٌعد الربً..فً سورٌا انكشفت الخٌوط _ 

!..  لكن البداٌة صحٌحة والنهاٌة سٌبة _  

!.. ال اْوافمن الراْي  _ 

!.. والنهاٌات ااْلخرى اْسواْ بكثٌر _ 

!.. خر معن آَي لوال اْنن ستترن لٌبٌا لكان لً كبلم ! راٌْن الٌعجبنً _ 

حٌنها دخلت سٌارة من نوع , لال ذلن وحمل سبلحه دون اْن ٌمول لً كلمة واحدة 

 ونزل منها رجل اْسمر الٌتجاوز " عادل"ركبها , مرسٌدس سوداء 
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بسبب كمٌة , ي عن الوعونظراته ؼاببة , ٌناه حمراوان ع..شرٌن من العمر الع

.. المخدرات التً تناولها 

واْخذ ٌمطرنً باْسبلة متتالٌة دن اْن ٌترن لً مجاال للرد " عادل"جلس مكان 

وسمط سبلحه الى , واْخذ ٌشخر , ثم فاجاْه النعاس فنام مكانه , استمعت الٌه ..

.. جانبه

!..  وتساءلت هل مااْنا فٌه حلم اْم والع ؟

واذا كنت فً حلم سٌنملب عاجبل , اذا كنت فً والع فهذه لٌست الحٌاة التً اْردتها 

ولٌس بسبب ااْلحداث , لٌس بسبب الشخصٌات البلمعمولة هنا .. جبل الى كابوس آاْم 

.. بل بسبب هذا كله , ولٌس بسبب المشاعر التً تضطرب داخلً , ؼٌر المتخٌلة 

وحٌن اْصّرت ااْلحداث , حٌن شعرت اْننً لست اْنا علمت اآلن  صحة تصوري 

.. على ترتٌب عبثً ؼٌر متولع علمت اٌْضا اْننً اْعٌش فً كابوس سرٌالً 

.. اْحٌانا 

واْلبمً , اْتكىء على حٌاتً السابمة اْلبمى اْتنفس , اْحس اْننً لم اْعد اْشعر بشًء 

واْحبلمً , على ماٌبمٌنً اْعرؾ اسمً وهوٌتً وشارعً الذي فمدته وبٌتً المهدم 

.. وصورة اْوالدي فردا فردا , الضابعة 

انما هو وحش اْسطوري وضع , كان الماثل النابم اْمامً لٌس شخصا من اآلدمٌٌن 

.. حمٌمتً التً كنت اْبحث عنها طوال حٌاتً ولم اْجدها , اْمامً اْلعرؾ حمٌمتً 

.. وببل اَيمال , ببل اْحبلم , ببل مشاعر , ببل مبلمح , هاهً حمٌمتً 

.. بعد عمر من العمل والكفاح , هاهً حمٌمتً الفارؼة من كل معنى 

منكسرة , ذلٌلة , شاحبة , منؽمسة فً الوحل , عارٌة من كل شًء , هاهً حمٌمتً 

 ..

ٌشرب الحشٌش وٌتحكم بمصٌري , وحش اْسطوري من  ورق  ..هاهً حمٌمتً 

.. ومصابر الهاربٌن اْمثالً  

.. ببل دؾء وال اْضواء , ببل سماء وال اْرض ..هاهً حمٌمتً 

ًّ , اْنظر الٌها وتنظر الً ... هاهً حمٌمتً  , تبصك فً وجهً , تضحن منً وعل

.. ترفعنً الى اْعلى وترمٌنً اْرضا 
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.. ببل شكل , ببل تواصل , ببل عنوان ..هاهً حمٌمتً 

.. وتوهان فً الصحراء , جثث لبْلسمان , حمول اْلؽام , كوابٌس ..هاهً حمٌمتً 

هزٌمة , هزٌمة الجسد , انكسار الروح , اْحبلم ضابعة , جراح .. هاهً حمٌمتً 

.. المكان والزمان 

.. هاهً حمٌمتً 

, اْطفال تبكً المستمبل , بٌوت مهدمة , برامٌل متفجرة , لذابؾ , رصاص , اْشبلء

.. ونساء تلد الدٌناصورات 

ما معتوها اْو ؼبٌا اْو إفمد ٌكون , حٌن ٌدرن االنسان حمٌمته لبل نهاٌة عمره بملٌل 

.. مخدوعا 

!.. من خدعنً ؟..ولكن 

 ....اْعطتنً اْجمل ماتملن وخباْت لً فً اْواخر عمري اْسواْ ماتملن .. نها الحٌاة إ

وحٌن تنتهً بالجمٌل فإنن تتمسن , حٌن تنتهً بالسًء فإنن التستطٌع فعل شًء 

 ..بالحٌاة حتى النفس ااْلخٌر 

وأعطتنً مازرعته , من فمر وعوز وكفاح وجد وعران الحٌاة , بدأت حٌاتً سٌبة 

وبدلة , , البما زرعته أنا بل بما زرعه اآلخرون , لكنها اآلن أعطتنً األسوأ , 

 ..أكثر بما زرعته أنا واآلخرون 

هل ألننً أواجه الحٌاة على حمٌمتها , لماذا هذا التضاد الحاد مابٌن السًء والجٌد 

, بل كما كان اآلخرون ,أم ألننً ؼٌر راض عما كنته , فً هذه االولات الصعبة 

 ..لكن االخرٌن هم أنا وأنت وهو وهً 

ًّ أن أعترؾ أننً ركضت وراء , لماذا نلمً اللوم على اآلخرٌن وننسى أنفسنا  عل

 ..واالثنان ٌحبان الهذر بالكبلم , شٌبٌن ؛ النساء والملم 

والملم من أجل األفكار التً تعذبت فً التماط , النساء من اجل المتعة والحدٌث 

, كان للملم متعة تشبه متعة النساء , صورها كما تعذبت فً الركض وراء النساء 

وتبداْ باللهاث خلؾ فكرة , تلهث وراء المراْة اْو الفكرة فإذا نلتها أصبحت عادٌة جدا 

 ..جدٌدة وامراْة جدٌدة 
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بل ااْلفكار التً أوصلتنا إلى همجٌة كانت , الأبحث عن العشك الزابؾ ,  وأنا اآلن 

أو أحرلوها كما , سرلوها , لمد انسل اللصوص إلى مكتبة بٌتً , مخبؤة فً النفوس 

 ..فعل التتار فً مكتبة بؽداد 

كنت كلما رؼبت فً , كما فمدت متعة النساء , فمدت ذلن الركن الحبٌب إلى نفسً 

 ..األفكار رؼبت فً النساء 

وانسلّت إلى داخل روحً , التحمت عملً , هذه العبللة النساء واألفكار تفجرت هنا 

 ..خواء واهماال ونسٌانا وعجزا , 

 ..لماذا هذا العجز 

 ..هل ألننً مّت روحٌا لبل موت جسدي 

كؤننً أتعرؾ , متعة الجلوس خلؾ طاولتً فً مكتبتً الخاصة متعة التوصؾ 

كؤننً أتعرؾ على وجه نسابً , أحلم باألفكار وتحلم بً , على وجه نسابً جدٌد 

 ..وحٌن امسن الملم ترتجؾ ٌدي وكؤننً اكتب ألول مرة , جدٌد 

 ..كٌؾ أعٌش ولد فمدت ذلن الركن 

, أحن إلى الماضً وأبكٌه , انتمل إلى فراغ نفسً اَيخر , وحٌن الأصل إلى نتٌجة 

 ..أبكً روحً ..أبكً اآلفكار والنساء 

 :فجؤة نهض الحشاش ونظر إلً بعٌنٌن محمرتٌن 

 !..مازلت هنا _ 

 ..لم أجبه 

 ..الأحد ٌخرج من البٌت إال بؤوامري ..ادخل إلى الداخل _ 

 !..هذا لٌس من شؤنن _ 

 ..وحٌن دخل عادل صمت وكؤنه بلع لسانه 

 :لال لً عادل 

 !..سنذهب إلى مصراته ..حّضر عابلتن وعابلة صدٌمن علً _ 
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وخبلل الرحلة المصٌرة اخذ ,  , وخبلل عشر دلابك كنا فً سٌارتة المرسٌدس 

, وعن لٌبٌا فً عهد المذافً , وعن زوجته المطلمة , وعن ابنه ,ٌتحدث عن نفسه 

 ..وعن لٌبٌا بعد المذافً 

كان حدٌثه ممتعا وممبل فً آَين ؛ ممتعا ألننً تعرفت على شخصٌة فرٌدة من نوعها 

وممبل؛ آلن ..؛ ٌفعل الموبمات ولكنه ٌتحدث عن نفسه وكاْنه رسول البشرٌة 

 ..شخصٌته  ٌمكن اكتشافها منذاللحظة ااْلولى 

افتخر بؤمواله , افتخر بسٌارته التً المثٌل لها فً مصراته والتً أحضرها من دبً 

 ..افتخر بؤخبلله التً فمدها , التً جاءت عن طرٌك تهرٌب البشر 

 ..ٌربطها متى شاء وٌطلمها متى شاء , هو ٌرٌد الزواج من نعجة 

 !..لن اتزوج إأل امرأة من سورٌا _

 :لالها بملء فٌه ثم أضاؾ

سٌرون حٌاة أخرى ؼٌر حٌاة ..سؤجلب أهلها وارسلهم عبر السفن إلى أوربا _ 

 ..الحرب والدماء 

 :وللت دون أن أعلن , ضحكت فً سّري 

 ..وتجار الحروب والبشر .. لمهربً البشر ..فهذه األٌام لكم ..لل ماشبت ٌاعادل _ 

 ..هذه األٌام لكم ..نعم 

هم ٌمتلون وٌشردون , مع من حاكوا المإمرات , عمدتم اتفالا مع مصانع السبلح 

أنتم تربحون ونحن نخسر ..فً لعبة رولنػ ..الشعوب وأنتم تتاجرون بهم عبر البحر 

.. 

لكنكم اَيثرتم أال , الخاسر الوحٌد هو االنسان البسٌط الذي الٌرٌد من الحٌاة إال العٌش 

 ..من أجل سبلحكم , ٌعٌش من أجل جٌوبكم 

اْلنكم , لماذا ٌكتوي الناس البسطاء بهذا النفً , لماذا لم تذهبوا انتم إلى أوربا 

تملكون السلطة وهم , تملكون الموة وهم الٌملكون , تملكون المال وهم الٌملكون 

 ..الٌملكون 

 ..لٌس لهم إال طرٌك واحد هو طرٌك الموت ..
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ٌضٌع , والذي ٌموت فً أوربا تتماسمه هموم وهموم , الذي ٌموت فً البحر ٌفنى 

ٌضٌع بٌن اللهاث خلؾ اللممة المؽمسة , بٌن المخدرات والحانات وتجار البشر 

 ..بالذل 

 ..إنه موت من نوع اَيخر 

 ..ماتت البشرٌة , بسبب جٌوبكم العفنة وسبلحكم الفتان 

أو فً ذل , لٌتوهوا فً البحار المظلمة , ترن الناس بٌوتهم التً بنوها لبنة لبنه 

ورؼم ذلن , أو بٌن ثلوج السوٌد والنروٌج الباردة كبرودة أرواحكم , هاٌمات أوربا 

 ..ٌبمى هذا الذل أهون منكم 

 ..أنتم اصحاب الفوضى الخبلّلة 

 ..أنتم حثالة الحضارة البشرٌة 

 ..أنتم اآلخطاء الماتلة 

 ..لكم الجنة ولنا الجحٌم 

 ..لماذا تتتصفون باآلدمٌة 

 ..لماذا تنعمون بكل شًء ونحن الننعم بشًء 

 ..كٌؾ تنامون وتحلمون أحبلما سعٌدة 

 ...لماذا تؤكلون الطعام اللذٌذ 

 ..لماذا تلبسون أفخر الثٌاب 

 ..لماذا تتكلمون كاآلدمٌٌن 

 ...لماذا ترٌدون محو البشرٌة من الوجود 

 ..ماذا نحن ..ونحن 

 ..نحن لسنا بشرا ولكننا نشبه البشر 

 ..نحن النسٌر على ااْلرض بل على الجمر 

 ..نحن النعرؾ من الحضارة سوى وجهها المبٌح 

 ...أحبلمنا كوابٌس 
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 ...الناْكل سوى الفتات 

 ..النلبس سوى ثٌاب التفضل 

 ..النشرب إال الزلوم 

 ..بٌننا وبٌنكم فرق شاسع 

 ..تولفت السٌارة وسط الصحراء فً حوش أحد البٌوت المتطرفة 

 :لال عادل بؤسؾ 

 ..شخص اَيخر اسمه مصباح سوؾ ٌتولى أمركم ..انتهت مهمتً ..هنا _  

 ..كؤننا عبٌد المرن الحادي والعشرٌن 

 ..ٌؤخذنا شخص وٌستلمنا شخص اَيخر 

كان فً الحوش الذي ٌضم ؼرفتٌن وحمام واحد ستون من المهاجرٌن من جنسٌات 

 ..أطفاال ونساء ورجاال..مختلفة 

 ..وذهب دون أن ٌودعنا 

 

++++++++++++++                                  
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 _13_  

جاء مصباح عصرا بوجهه المحتمن وخفافته الزنوبٌا وشورته المصٌر ولال بعصبٌة 

: 

(اجلس المرفصاء )!..ؼعمز لوطا _   

:وبدأ محاضرته الشهٌرة   

األمن ..وال تخرجوا من هذا الباب الحدٌدي ..التصدروا صوتا ..انظروا ٌاناس _ 

..أفهمتم ..ومن الٌفعل ذلن سوؾ ٌضرب حتى لو كان امرأة ..اللٌبً فً انتظاركم   

:احتمن وجهه فوق احتمانه وأضاؾ   

ونحن ؼٌر ..لٌخرج ولٌحصل له ماٌحصل ..ومن الٌعجبه ..اسمعوا كبلمً _ 

..مسإولٌن عنه   

نحن بعنا أنفسنا لهذه العصابات التً ..عصر النخاسة الرخٌصة ..إنه عصر العبٌد 

مع أننا دفعنا ثمن عبودٌتنا ..اخذت تمارس علٌنا العنؾ الجسدي واللفظً والنفسً 

..بالدوالر   

..وبؤسالٌب شٌطانٌة ..صاروا ٌمارسون عمدهم علٌنا متى شاإوا وكٌفما شاإوا   

:أضاؾ مصباح   

وال ..ابلعوا ألسنتكم ..المهم ..وستمسمونه بالعدل ..سٌؤتً طعامكم وشرابكم إلٌكم _ 

..تحاولوا الخروج   

..وسمعت سٌارته وهً تبتعد عن الحوش , ثم خرج وأؼلك الباب الحدٌدي علٌنا   

, كان حوالً ستٌن إلى سبعٌن شخصا ٌروحون وٌجٌإون , نظرت إلى الحوش 

واآلخرون ٌمفون , بعضعهم ٌتحدث مع نفسه وبعضهم نابم , رجال ونساء وأطفال

..صفا واحدا أمام المرحاض الوحٌد لهذه الكتلة البشرٌة   

ًّ رنده نظرة لم افهمها , تمسن علً ودمحم بسروالً خوفا  وبدت حنٌن , ونظرت إل

..واحتمن وجه إمام ؼضبا , حزٌنة   

:للت   

!..ٌبدو اننا ولعنا فً الفخ الذي نصبناه ألنفسنا _   
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وجزء من الحوش الرملً مسموؾ , هنالن ؼرفتان ؛ ؼرفة للنساء وؼرفة للرجال 

, وثبلثة كراس ملصمة ببعضها مؤخوذة على ماٌبدو من أحد المطارات ..بااْلترنٌت 

رأٌت البحر ٌعلو لتؽمرنً مٌاهه , أخذتنً ؼفوة , وتمددت ,جلست علٌه من التعب 

, وفجؤة ظهرت حورٌة جمٌلة الوجه , كان هنان هدوء ؼرٌب , رأٌت لاع البحر ,

:خاطبتنً بلؽتً , نصفها انسان ونصفها سمكة   

!..من أٌن انت ؟_   

!...من الٌرمون الذي أصبح خرابا _   

حٌث كانت ملكة الحورٌات تجلس على , ثم أمسكت بٌدي وهوت بً إلى األعماق 

..ٌحطن بها حورٌات جمٌبلت , عرش من ماء   

:لالت ملكة الحورٌات   

!..نحن ننتظرن منذ زمن _  

:للت باستؽراب   

!..أنا _   

!..صبحً ..نعم أنت _   

!..؟_  

كن , جداتن ؛ حورٌات البحر , فؤنت من فصٌلتنا منذ مبلٌٌن السنٌن ..التندهش _ 

جدن خرج من , ولكنن اآلَين بٌننا ..لم نكن نعرؾ أٌن انت , ٌتحدثن عنن بلهفة 

..وانمطعت أخباره , البحر لٌعٌش على الٌابسة   

!..أنا _   

!..أنت ..نعم _   

, حملننً وسبحن بً إلى اعماق أخرى , واشارت للحورٌات اللواتً أحطن بً 

..وهنالن ألبسننً حلّة مملكة البحر   

:حٌن أعدننً إلى ملكة الحورٌات لالت , أحسست بنفسً ولد تؽٌرت فً لحظات   

!..ألم الل لن إنن واحد منّا ..لمد تؽٌرت ..انظر _   

:صرخت   
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!..أنا انسان ولست كابنا بحرٌاً _  

ًّ وابتسمت ,أجلسونً على كرسً إلى جانب ملكة الحورٌات  .نظرت إل  

!..أنت رجل وسٌم _   

!.لاربت الستٌن _   

!..عمرن هنا سٌنزل إلى الثبلثٌن _   

!..لست بحاجة لعمر جدٌد _   

!..انظر إلى حورٌات البحر ستكون أٌة واحدة طوع بنانن ..التتشاءم _   

!..لست ممن ٌلهثون وراء المتعة _   

ًّ ملكة الحورٌات نظرة طوٌلة ولالت  :نظرت إل  

من خبلل , لكننً اآلن لراْته , لبل أن ألتمً بن لم أكن اعرؾ تارٌخن الشخصً _

هل افتح لن ملفن , أحما انن رجل التركض وراء النساء , جٌنات خبلٌا وجهن 

..الشخصً معهن ؟  

:ثم سؤلتنً , صمّت حتى الأسمع فضابحً   

..هل لن صفحة على الفٌسبون ؟_   

..استؽربت سإالها   

من ٌكذب هنا ..فً الفٌسبون البحري التجد كذب الفٌسبون ااْلرضً _ 

وٌحظر علٌه فتح صفحة , تنمحً صفحته فورا وال تعود إلٌه إال بعد سنوات 

..جدٌدة   

!..لوانٌنكم اخبللٌة أكثر منّا _   

!...وتبمى مسؤلة ااْلخبلق نسبٌة _   

!..وما عندكم  ممنوع مباح عندنا , ماعندنا مباح ممنوع عندكم _   

نحن نعرؾ عنكم ..لكن حضارة البحر ألدم بكثٌر , حضارة ااْلرض لدٌمة _ 

!..أكثر مما تعرفون عنا   

!..مثل ماذا _  
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أنتم تملموننا بؤصوات رصاصكم ..مثل حروبكم المستمرة وأسلحتكم الفتاكة _ 

أما ..التتمنون إال لؽة المتل ..ولنابلكم وهدٌر طابراتكم وبوارجكم الحربٌة 

..نحن فنحب الحٌاة   

..ألم تحدث بٌنكم حروب ؟_   

!..لوحدث ذلن لؽرلت الٌابسة _   

..أٌن بٌوتكم ؟_   

ولهذا ..وال نتنازع على شً ..الملكٌة اْلحد هنا ..هذا الماء هو بٌتنا _ 

!..التحدث الحروب بٌننا   

!..أال ٌؤكل السمن الكبٌر الصؽٌر ؟_   

حٌن تملن كل شًء المكان ..هذه ممولة خاطبة لتبرروا اْلنفسكم لؽة المتل _ 

..المكان للكره ..المكان للحرب ..للحمد   

..أال تهاجمكم ؟..وااْلسمان المفترسة كالمرش مثبل _   

هً التهاجم إال االنسان ألنه بدأ بمهاجمتها ..نحن أصدلاء نتزاور فٌما بٌننا _ 

..! 

!..حضارتكم مثالٌة _   

!..عش عندنا ولن تندم أبدا _   

, ٌلمسن وجهً بؤصابعهن الرلٌمة , كانت الحورٌات حولً ٌسبحن وٌبتسمن 

..وملكة الحورٌات سعٌدة   

ظهر ملن المرش ؼاضبا , اندهشت الملكة والحورٌات , فجؤة اختبطت المٌاه 

:وهو ٌمول   

!..لكن هذا االنسان المكان له بٌننا , نحن اصدلاء ..ٌاملكة الحورٌات _   

!..إنه ضٌفً_   

!..أنفاسه تسمم مٌاه البحر _   

!..للت لن ضٌفً _   

!..اطردٌه وإال فالحرب بٌننا  _   

:نهضت من ؼفوتً اصرخ   

!..أنا اْكره الحرب_   

ًّ باستؽراب  :لالت ,كانت رنده تنظر إل  

!.كنت تحلم _  

!..كان حلما جمٌبل لكنه انملب إلى كابوس _   

:وأضفت   

وهما ,الحرب والبحر حروفهما واحدة ؛  واحدة من نار وواحدة من ماء _ 

..سواء فً الموت الؽرق والمتل   
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..فً تلن اللحظة فتح الباب ودخل مصباح بوجهه المحتمن ولسانه السلٌط   

أصواتكم كالحٌوانات اسمعها من ..أنتم ببل أخبلق وال ضمٌر ...اسمعوا _ 

خفضوا أصواتكم وإال ..للت لكم مابة مرة ..الحٌوانات وحدها التفهم ..بعٌد 

!..سوؾ اعالبكم جمٌعا   

..ماذا ستفعل ؟_   

..أجابه احد الشباب   

!..سؤضرب المرأة لبل الرجل _   

!..سؤكسر ٌدن إن فعلت هذا _   

:للت , فً لحظات تماسكا باألٌدي   

!..بدأت الحرب _   

:علمت رنده   

!..ٌبدو اّن الحرب لدرنا _  

لكن مصباح حلؾ اٌمانا , أخذ المهاجرون ٌبعدون االثنٌن عن بعضهما 

..واْنّه لن ٌصعد معنا سفٌنة نوح إلى اٌطالٌا , ؼلٌظة بؤن ٌؤخذه معه   

وعاد المهاجرون , لملم الشاب أشٌاءه ووضعها فً حمٌبته وخرج مع مصباح 

..ٌلوكون ماحدث بؤشكال واشكال   

:رفع حسان الحمصً رأسه وتصّدر الحدٌث   

نحن النسكت على ضٌم ..كنت سؤتحّدى مصباح لو لم ٌتحداه ذلن الشاب _ 

..سؤرٌه نجوم الظهر حٌن ٌعود مرة أخرى وٌشتمنا ..  

والتً تركت طفلٌن وزوج ,كانت المرأة الدمشمٌة التً ترافمه كزوجها 

تنظر إلٌه على أنه عنترة ..مخدوع على أمل أن تصل إلى السوٌد لتلم شملهم 

..بٌنما كنت انظر إلٌه على انه دون كٌشوت , زمانه   

:أضاؾ حسان الحمصً   

كانت المذابؾ ..كنت فً وادي الساٌح فً حمص ..أتصدلون ٌاجماعه _ 

كؤنهم , تهدأ المذابؾ , ومع ذلن كنت اتجول فً الحً عندبذ , تنزل كالمطر 

..ٌعرفون أننً هنان   

:ثم أضاؾ   

!..صدلوا أو التصدلوا _  

:اجابه شخص للٌل العمل   

!..نحن نصدلن ..أكمل _   

:انتفخ حسان الحمصً وهو ٌكمل كبلمه   
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وضع فً جٌبً , استمبلنً باألحضان , ذهبت إلى أحد لادة المعارضة _ 

أخذت ..عشرة اَيالؾ ٌورو من أجل أن أصبح لابدا مٌدانٌا فً حمص المدٌمة 

...النمود وجبت بها إلى هنا   

:ثم حّن رأسه ولال   

!..فخار ٌكسر بعضه _   

ومن خبلل ,ومن خبلل كبلمه , كانت الخسة والنذالة تطل من بٌن عٌنٌه 

..ومن جلسته حٌن ٌمد رأسه كالحٌة الرلطاء ,حركاته   

كانت المرأة الدمشمٌة صدٌمته تنظر إلٌه وتبتسم وكؤّن حدٌثه هو حدٌث 

..السحر والحكمة   

:وهو ٌشرب العصٌر وٌدخن وٌؤكل التمر , رفع صوته والناس نٌام   

ًّ احد لادة المعارضة لكنت االَين أفاوض النظام فً _  لو لبلت ماعرضه عل

..أنا مفاوض عنٌد ..جنٌؾ   

..وضحن ضحكة جلجلت فً سكون اللٌل   

, وهمست فً أذنه فذاب واحمر وجهه, التربت منه المرأة الدمشمٌة الخابنة 

حاولت اكثر من مرة , كنت أرالب تصرفاته ..وأخذت عٌناه تشعان شهوة 

..تحطٌم رأسه لكننً ضبطت نفسً   

:للت له , وحٌن لم أعد أستطٌع الصمت   

..أنت كاذب ..ببل أخبلق ..أنت ببل مبدأ _  

..أنت رجل كبٌر فً السن وال أرٌد أن أمد ٌدي علٌن _   

:عبل صوتً , عندبذ   

كاذب ..أنت كاذب ..سؤكرر ..ٌدن ستكسر لبل أن تمدها ..اخرس ٌاصؽٌر _ 

..كاذب..  

:لم ٌرد ثم نهض لاببل   

!..سؤلؾ فً صؾ الحّمام _   

:المتنً رنده   

!..دعه ٌمل ماٌشاء _   

هم ..هم أسباب هروبنا ..هذا وامثاله من الطفٌلٌٌن هم أسباب وجودنا هنا _ 

!..أسباب موتنا   

!.لن نصلح الكون _    

!..إذا أصلحنا أنفسنا سٌصلح الكون _   

..صمتت رنده وذهبت إلى بعض أعمالها   

وجزء فً , وجزء فً ألمانٌا , كنت أرالب نفسً ؛ جزء منً فً الشام 

تشظت عابلتنا كما تتشظى المذابؾ فً ..وجزء فً السعودٌة , أوكرانٌا 
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وأنا هنا فً الصحراء ,كنت أرى نفسً أسٌر فً شوارع دمشك , الحرب 

واْنا هنا فً الصحراء اللٌبٌة , وأرى نفسً أسٌر فً شوارع الجزابر , اللٌبٌة 

..وأسٌر فً شوارع عٌن الحلوه أو صٌدا واْنا هنا فً الصحراء اللٌبٌة ,   

وكان أوالدي ٌنادوننً ؛ عدنان من , كنت عدة أشخاص فً شخص واحد 

..وبدور من الرٌاض ,ومنار وسامر من ألمانٌا , اوكرانٌا   

ًّ ,كنت أراهم ٌركضون نحوي  أركض نحوهم والاصل , دون أن ٌصلوا إل

وفٌما بٌننا , ٌبمى كل فً مكانه , الّوح لهم , ٌلوحون لً , أنادٌهم , إلٌهم 

أصوات انفجارات وضجٌج وبكاء وسٌارات اسعاؾ وسموط منازل وأرواح 

..تصعد إلى بارٌها   

..كان الجمٌع فً انتظاري وكنت فً انتظار الجمٌع   

ًّ ,كنت أرٌد التحدث إلٌهم  كانوا كسراب الصحراء ,وكانوا ٌرٌدون التحدث إل

ًّ وانا أنظر إلٌهم  ..اللٌبٌة ٌنظرون إل  

أجد نفسً ممعدا , المكانٌة والزمانٌة , الشًء ٌفصلنا سوى تلن المسافات 

..عن لطع تلن المسافات   

نؤكل الشاورما من , أسٌر معهم فً شوارع المخٌم , ألبلهم ,  كنت احتضنهم 

واألصوات , والضجٌج فً شارع الٌرمون عرس واحتفال , محل الزعٌم  

, والممر فً السماء ٌبتسم , وأبواق السٌارات بهجة , المتداخلة زؼارٌد 

..والنجوم تتوهج وتخفت   

كنا نعتبرها جزءا من حٌاتنا المملة , لم نكن نعرؾ هاتٌن ااْلٌام التً فمدناها 

أذابتها , تلن المساءات السعٌدة ذهبت ولن تعود , لكننا اآلن نتوق إلٌها , 

لد ٌؽسل أرواحنا حٌن , وسٌؽسلها هذا البحر المالح الجبّار , الصحراء اللٌبٌة 

حٌن نصبح جثثا الروح , تنتظر أسماكه لحومنا من أجل طعام انسانً شهً 

نمدمه ألسمان ذلن البحر , سوى لحمنا االَيدمً الهارب من نار الحرب , فٌها 

..الرابض لربنا   

:كنت أنظر إلى حسان الحمصً وهو ٌرممنً بنظراته الشذرة   

!..ماذا بن ؟_   

!..الشًء _   

..واستدار ٌدخن وٌثرثر مع تلن العاهرة الدمشمٌة   

تمدم مصباح من حسان الحمصً , أصدر صوتا كاألنٌن ,انفتح باب السجن بموة 

:ونظر إلٌه باشمبزاز لاببل   

!..هذا المكان لٌس مكانا لعبللاتن النجسة أنت وتلن المرأة _  

..ونظر إلى المرأة الدمشمٌة باشمبزاز أٌضا   

:بدا حسان الحمصً ؼاببا عن الوعً وأخٌرا لال   
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!..إنها خطٌبتً _   

!..أنت تكذب _   

:وجعله ٌركع أمامه وأمسن وجهه بجمع كفه لاببل  

!..إذا تحدثت معها مرة أخرى سؤجعلن تندم _  

وعرفت فٌما بعد أّن ..بدا كااْلرنب بٌن ٌدي مصباح , لم ٌفعل حسان الحمصً شٌبا 

..ابن الؽزاوٌة لد وشى به   

وبدت الدمشمٌة , وصمت كؤنه بلع لسانه ,فً تلن اللٌلة لم ٌنم حسان الحمصً 

..الخابنه وهً تجلس بعٌدة عنه أشبه بامرأة محطمة   

حٌن رآه حسان الحمصً ؼطى رأسه وادعى أنه نابم , فً الٌوم التالً ظهر مصباح 

:لكن مصباح ابتسم للمرة األولى ولال ,   

!..عند الفجر ستركبون البحر إلى اٌطالٌا..حضروا أنفسكم _   

:فعاد مصباح إلى ؼضبه , تعالت صٌحات الفرح من المهاجرٌن   

!..اخفضوا أصواتكم ..أال تفهمون _   

..لكن نظرات الفرح تبادلتها ااْلعٌن بصمت , همدت ااْلصوات   

:عاد وأطل من الباب الحدٌدي لاببل , خرج مصباح فؤخذ الجمٌع ٌحزمون امتعتهم   

!..سترة النجاة من الؽرق هً التً تحتاجونها فمط ..لن تؤخذوا حماببكم معكم _   

..وأؼلك الباب   

:رفع حسان الحمصً الؽطاء عنه ولال   

!..ساَيخذ حمٌبتً ولٌفعل ومعلمه حازم  ماٌحلو لهما  _   

الخابفة من , لكننً كنت أسمع أصوات التذمر المنخفضة , لم ٌلتفت إلى كبلمه أحد 

..عودة مصباح   

:لال آخر   

!..حٌن ٌؤكلنً السمن الأحتاج إلى حمٌبتً ..لن آخذ شٌبا _   

..لكن العٌون الفرحة كانت تتبادل النظرات دون كبلم   

:صرخ أحدهم   

!..سننتهً من هذا السجن _   

:تهكم آخر   

!..ستذهب إلى سجن المارة العجوز أو إلى بطن الحٌتان _   

جلست رنده وحنٌن , ركضوا فً باحة الحوش الترابً دون هدؾ , ضحن الجمٌع 

..وعلً ودمحم إلى جانبً واخذنا نرالب الجمٌع ونحن نبتسم   

..فجرا   

جاءت عدة سٌارات بؤضوابها التً بدت كعٌون , كان الجمٌع ٌجلسون على ااْلرض 

..تتلصص فً الظبلم   
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وكانت للوبنا تدق فً , كنا نتنفس دون أن نشعر بالهواء , كنا نتهامس دون كبلم 

..صدورنا كطبول افرٌمٌة   

صفوا الشباب الذٌن لم ٌؤتوا بعاببلتهم , نملونا إلى ؼرؾ من لصب على شاطا بعٌد 

..ونملوهم بمارب مطاطً إلى السفٌنة التً تمؾ فً عرض البحر   

حٌن ترٌد الوصول إلى المارب المطاطً علٌن أن تنزل فً الماء إلى مستوى 

..صدرن ثم ٌموم الرجال بسحبن   

بعد اْن ركبن المارب المطاطً كانت السفٌنة لد , ذهبت بعض النسوه وعدن ٌبكٌن 

..سارت   

!..ماذا حدث ؟_   

..سؤلتهن وهن ٌبكٌن   

..نصٌبكن فً الرحلة المادمة ..لالوا لنا ..لم ٌبك لنا مكان _   

..سنعود إلى مصباح وؼضبه وكلماته البلذعة ووجهه المحتمن كؤننا عبٌده   

:لال إمام اْلمه   

..لماذا لم تتركونً اذهب مع الشباب ؟_   

:لالت   

!..ننجو معا أو نموت معا _   

ابتسم ولال , لم ٌجاوز السابعة , ولؾ صبً أمامً من أرتٌرٌا , ولفت حابرا مكتببا 

:بلهجة عربٌة فصٌحة   

!..تبدو مكتببا _   

:للت ,نسٌت حزنً وكآبتً , ابتسمت   

!..تتكلم العربٌة بطبللة _    

!..أنا أتكلم العربٌة هكذا _   

!..مدرستن فً ارتٌرٌا تعلّم العربٌة جٌدا _   

!..لم أتعلم العربٌة فً المدرسة وإنما من أفبلم الكرتون _   

!..ممتاز _   

..كان علً ودمحم ٌنصتان وٌبتسمان   

..مااسمن ؟_   

..آَيبو _   

!..جمٌل هذا االسم _   

!..هل أسرد لن لصة الوحش والحسناء ؟_   

..لبلت هذا الصؽٌر ااْلسمر الذي أفرح للبً الحزٌن   

!..كلً آذان صاؼٌة ..لل _   

..لم ٌخطا البالضم وال بالفتح وال بالكسر , لال بلؽة سلٌمة   
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وكان الناس ٌخافون الدخول إلى تلن الؽابة , كان هنان وحش فً الؽابة المظلمة _ 

..بسبب هذا الوحش الشرٌر الشرس , لٌتمتعوا بمناظرها الخبلّبة   

:تولؾ عن سرد الحكاٌة وسؤلنً   

..هل الحكاٌة جمٌلة؟_   

!..أكمل ..جمٌلة جدا _   

وحٌن ,وذات مرة لررت فتاة جمٌلة أن تتحدى الوحش وتدخل الؽابة لٌبل _ 

وأصبحت , رأى الوحش الفتاة الجمٌلة فً الؽابة أحبها وانملب إلى حمل ودٌع 

وصار الناس ٌدخلون الؽابة , الؽابة تؤتمر بؤمر الفتاة الجمٌلة البؤمر الوحش 

..لٌتمتعوا بمناظرها الخبلّبة   

:للت مشجعا   

!..الحكاٌة جمٌلة كجمال تلن الفتاة الشجاعة _   

:جاء والد آبو مبتسما وعرفنً على نفسه   

..انا فٌلمون والد آبو _   

:لال آبو صارخا   

..إنه فٌلً ولٌس فٌلمون _   

..وضحكنا بسبب خفة دم آبو   

:لال فٌلمون   

..البّد أنه لّص علٌن لصة الوحش والحسناء _   

..كٌؾ عرفت ؟..نعم _   

..كل من ٌتعّرؾ علٌهم ٌمص علٌهم هذه الحكاٌة _   

:جاءت فتاة أصؽر من آبو للٌبل ولالت لفٌلمون   

!..أمً ترٌدن ٌافٌلً_   

..ذهب فٌلمون وبمٌت الفتاة وآبو   

:سؤلتنً الفتاة   

..ماذا كنت تعمل فً بلدن ؟_  

!..مدٌر مدرسه _   

..هل لّص علٌن آبو لصة الحسناء والوحش؟_   

..أنت مااسمن ؟..نعم _   

..وعندي حكاٌة أجمل من حكاٌته بؤلؾ مرة ..انا دٌلٌنا اْخته _   

:لال آبو ؼاضبا   

!..اذهبً من هنا ..أنت كاذبة _   

:جاءت ااْلم ساره وحملت خفافتها وهزتها لابلة   

!..هٌا ..التزعجا الرجل _   
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!..لؽتهما العربٌة السلٌمة جذبتنً إلٌهما ..أنا سعٌد بهما _   

..ابتسمت ااْلم وذهبت   

:شجعت  دٌلٌنا لاببل   

!..هٌا دٌلٌنا أخبرٌنً حكاٌتن _   

لكن سفٌنتنا لن تتحطم أبدا ..حكاٌتً هً حكاٌة التاٌتنن التً سنركبها إلى إٌطالٌا _ 

!..ولن تؽرق مثلما ؼرلت التاٌتنن   

..ومن أٌن جاء لن هذا االحساس الموي ؟_   

أما نحن ففمراء ..الذٌن ركبوا التاٌتنن كانوا أؼنٌاء ..اْلّن سفٌنتنا ألوى من التاٌتنن _ 

..وهللا ٌمؾ مع الفمراء المع ااْلؼنٌاء ..  

..اذن فاهلل ٌمؾ معهم المعنا ..لكن هللا أعطى الؽنً ولم ٌعط الفمٌر _   

!..لكنه الٌمؾ معهم عند المحن والشدابد ,ٌمؾ معهم بالمال والجاه _   

كان علً ودمحم ٌستمعان إلٌه , دهشت من تفكٌرها ومنالشتها ااْلمور بشكل منطمً 

....بدهشة   

..لكن هللا لم ٌمؾ معنا حٌن لامت الحرب ومات الفمراء _   

..أو االصابة ..ولؾ معن اْلنه نجان من الموت ..انت واهم _   

..هل دخلت المدرسة ؟..دٌلٌنا _   

..أنا فً الصؾ ااْلول _   

:لال آبو   

..أنا أسبمها بمراحل ..وأنا فً الصؾ الثانً _  

!..لد تكون ااْلكبر لكنن لٌس ااْلفضل _   

..كنت أستمع إلٌهما وكاْننً أرى فٌلما مشولا   

:جاء فٌلمون ولال مبتسما   

!..إنهما ولدان شمٌان _  

:ولحك به عمهما أحمد لاببل   

!..هذه نتٌجة التمنٌة الحدٌثة _   

..هذه التمنٌة جعلت لؽتهما سلٌمة مابة بالمابة _  

كانت تٌتً الصبٌة التً هربت معهم من الفمر تنظر , وجرنا الحدٌث إلى أرتٌرٌا 

..وٌبدو أنها كذلن , كانت تسمً نفسها ملكة أفرٌمٌا , وتبتسم   

:لال فٌلمون   

كنا , مات منا أربعة وعشرون شخصا عطشا ..لطعنا صحراء السودان ولٌبٌا _ 

..كانت رحلة تساوي الموت ..نشرب الماء بؽطاء الزجاجة لنبمى على لٌد الحٌاة   

:لال آبو   

!..كانت مؽامرة لطٌفة وجرٌبة _   
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:ولالت دٌلٌنا   

!..أمامنا رحلة التاٌتنن _   

كان حدٌث فٌلمون وأحمد ممتعا وهادبا ..جلست رنده وحنٌن مع تٌتً وساره وفلورا 

لكل واحد هنا حكاٌة , نظرت إلى ماحولً ..نسٌت خبلله حسان الحمصً , ومفٌدا 

كانت حكاٌاهم , لٌتنً أستمع إلٌهم جمٌعا , بحجم الموت , بحجم المآسً التً نعٌشها 

..أؼرب من الخٌال   

ركن من , بدا بٌت مصباح وماحواه من هإالء الهاربٌن اختصارا للمآسً البشرٌة 

وركن من التوهان , وركن من الدموع , وركن من الدم , وركن من الحٌاة , الموت 

..وركن من االنسانٌة ,   

..أركان ٌحدوها ااْلمل بالوصول إلى جنة أوربا   

 

+++++++++++++                                

, ٌلبس الشورت والشبشب , كان شابا فتٌا , جاء حازم كبٌر المهربٌن , ذات لٌلة 

..لكنه كان سلٌط اللسان وكؤنه خارج من الجحٌم   

:لال بلإم  

سمعت أنكم ضجتم ألنكم تؤخرتم بالسفر , التجعلونً أعاملكم كالبهابم ..اسمعوا _ 

أنا أحاول ..ومع ذلن سؤجد طرٌمة لتامٌن مركب ..أنا الأعمل فً شهر رمضان أبدا..

..أنا أدفع من جٌبً لماء طعامكم وحماٌتكم ..الخبلص منكم   

:لال شخص كان ٌمؾ بعٌدا   

ألصد على كل رأس بشري ألفا وستمابة ..لكنن لبضت منا على كل رأس ؼنم _ 

..دوالر   

..ضّج الحاضرون بالضحن   

:كشر حازم عن أنٌابه   

وعندبذ ستعرفون أّن جحٌمً هو جنة ..وإال سؤسلمكم للسلطات ااْلمنٌة ..اخرسوا _ 

..بالنسبة لهم   

:وساد صمت لطعته امرأة , ابتلعوا ذلهم , ابتلعوا ضحكهم , صمت الحاضرون   

!..نحن آسفون سٌد حازم _   

وحٌن , تبعه مصباح , واستدار لٌخرج , رممها بنظرة متعالٌة , لم ٌلتفت إلى كبلمها 

:وصل إلى الباب الحدٌدي استدار لاببل   

إذا شعرت بكم السلطات اللٌبٌة لن ..وال تصدروا صوتا , التشعلوا أّي ضوء _

!..أحمٌكم   

...وخرج   
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كانت عٌونهم , ابتلعوا أحادٌثهم , صمتوا فً العتمة , ران صمت على الحاضرٌن 

..وكانت للوبهم تدق ببل حٌاة , تنظر فً العتمة كمطط خابفة ببل حٌاة   

..جاءتنً صبحٌة عند الفجر   

:كدت ألمسها وهً تمول , أحاسٌسً تعمل , عٌناي مفتوحتان , لم اكن أحلم   

عد إلى , عد إلى شارعن , عد إلى كتبن , عد إلى بٌتن ..البحر ؼّدار ..صبحً _ 

, ستجد شوارع باردة , فً أوربا لن تجد كل هإالء , عد إلى أصدلابن , رصٌفن 

..وكتبا ببل لؽة , وأرصفة ببل أصدلاء   

:التربت منها وللت   

إلى ..إلى بٌتً الذي هدموه ..إلى كتبً التً تدفؤوا علٌها ..إلى أٌن أعود ٌاأختً _ 

..إلى أصدلابً ااْلموات والهاربٌن ..شارعً الذي ألاموا علٌه الحواجز   

..لم ٌعد فً عمرن بمٌة لتذهب نحو البحر ..شعرن صار أبٌض _   

!..سؤراهما لبل أن أموت ..لكّن سامر ومنارهنان _   

..ٌنتظر الهاربٌن لٌبتلعهم ..للت لن البحر ؼّدار ..لد التراهما _   

حٌن ٌذهب ..أتمنى ان ٌبتلعنً البحر اْلدفن ببل لبر ..لم ٌبك لً مكان اعود إلٌه _ 

..بٌت االنسان علٌه أال ٌكون له لبر   

:ثم سؤلتها   

..ماأخبار جورج ؟_   

ٌمضً ولته باالستماع إلى اْؼانً أم كلثوم التً ..جورج عاد إلى البٌت منكسرا _ 

..كنت أحبها   

:صرخت ,عادت صبحٌه من حٌث أتت   

!..لم نكمل كبلمنا ..عودي _   

..كانت رنده تنظر متسابله دون كبلم   

..إنها من لحم ودم ..كانت صبحٌه معً _   

..لم تعلك وذهبت إلى بعض أعمالها   

للب أبٌض , ابتسمت , نظرنا إلى بعضنا ,جاءت تٌتً وألمت تحٌة الصباح وجلست 

..لٌس كالجسد   

:لالت   

!..أران مهموما _   

!..وهل ٌؤتً هنا إال المهمومون _   

:هزت برأسها موافمة ثم لالت   

!..حدثنً عن نفسن _  

ولم ٌعد له مكان سوى الهروب ..نسً ماكان من لبل ..أنا انسان هربت منه الحٌاة _ 

.. 
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:ثم سؤلتها   

..ماالذي جاء بكم ؟..أرٌترٌا لٌس فٌها حرب _   

..الناس هنان ٌموتون جوعا ..الفمر مثل الحرب _   

!..الهروب نوع آخر من الموت _   

!..لكنن تموت فً أوربا وأنت شبعان الوأنت جابع ..صحٌح _   

!..لو كنت فمٌرا لما ؼادرت دمشك _   

!..أنت لم تشعر بشعور المحرومٌن _   

..تحدثنا عن الفمر والحرب والهروب , جاءت ساره وانضمت إٌنا   

:جاء آبو ولال   

..ماذا تتكلمون ؟_   

..صمت وتراجع , نظرت إلٌه أمه ساره نظرة ؼضب   

:لالت تٌتً   

!..لد نكون أو النكون ..سنركب البحر _   

!..هذه لعبة حظ _   

:لالت ساره   

وإال سٌموت .. ٌمامر بحٌاته من أجل أن ٌعٌش ..كٌؾ ٌتحمل االنسان تلن اللعبة _ 

!..من الفمر أو الحرب   

:لالت تٌتً   

واآلخرون ..منذ ولدنا ونحن نمامر من أجل الحٌاة ..حٌاة االنسان كلها ممامره _ 

!..ٌمامرون بنا من أجل الموت   

:للت   

ٌثرون ..وفً الحروب ٌتاجرون بالسبلح ..هم ٌمؤلون جٌوبهم وٌفمرون شعوبهم _

!..على حساب فمرنا وموتنا   

:لالت ساره   

..شٌاطٌن فً أشكال آدمٌة _  

:لالت تٌتً   

!..بل إنهم ٌعلمون الشٌطان طرلا جدٌدة فً االحتٌال _   

 

+++++++++++++++                           

..جاء رمضان ونحن فً حالة انتظار   

لكننً , انتظار الموت ؼرلا او العٌش فً المنفى االختٌاري ؛ أمران احبلهما مر 

..وجدت أّن الحل ااْلول هو الذي ٌحسم المعركة لصالحنا   
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..الموت   

بل لد , والجدٌد لدٌنا لد فات ..والمنافً تحتاج ألن تبدأ من جدٌد ..اْلّن العمر لد تمدم 

..مات   

..ماذا سؤفعل فً المنفى بعد هذا العمر  

..أٌشعر االنسان بلذة العٌش وروحه معلمة بمكانه ااْلول وهو ٌعٌش بمكان آَيخر   

..إذا مت سٌموت علً ودمحم ورنده وحنٌن ..ٌبدو اننً اصبحت أنانٌا   

..إنهم فً ممتبل العمر أما أنا   

إذا لم اكن أنانٌا , ولكن , أنا لم ألرر مصٌري بل هً ااْللدار , وهزبت من نفسً 

لكننً أحسست بتراجعً لبل أن , إذا لم  ٌبتلعنا جمٌعا ,فسؤرمً نفسً فً البحر 

اْلننً اْحسست , وعجزت عن االجابات ..ماذا سٌفعلون بدونً ..لمن أتركهم ..ألرر 

..أنا انسان ببل ارادة ..فلم أعد الرر شٌبا حٌن لررت الحرب مصٌري ..بجبنً   

:جاءت رنده وهمست ..اعتدلت جالسا وأنا أعد النجوم   

..لم لم تنم ؟_   

..أفّكر فً الرحٌل _   

..كلنا سنرحل من هذا المكان _   

..وانتبهت لكبلمً   

..ماذا تمصد ؟_   

!..كنت امزح _   

..كنت أرى ظهرها ٌبكً , تركتنً وانزوت فً ركن بعٌد   

:جلست إلى جانبها   

..أحس بوجع فً روحً حٌن تبكٌن ..رنده _   

..إذا مت ماذا سنفعل فً الؽربة ؟_   

!..أنا مخطا_   

..ثم نظرت إلى أعماق عٌنٌها   

؟_  ًّ !..أتخافٌن عل  

!..سإال سخٌؾ _   

..وابتسمت   

...اآلن ذهب وجع روحً _   

والنهار سٌكون لطعة من الجحٌم , كانت الشمس لد بدات تسخن , نظرت إلى السماء 

.. 

!..الصٌام والحر عدوان _   

:لالت   

!..ااْلجر على لدر المشمة _  
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..ثم نهضت   

!..سؤصلً صبلة الضحى _   

..كانت روحً ترلص حولها وكانها ملن من المبلبكة , ومشت مبتعدة   

جاءتنً رؼبة ..رأس رنده وجسد حنٌن , تمددت حنٌن امامً عارٌة كما خلمها هللا 

التربت من جسد حنٌن وكؤننً ألترب من حمل , جامحة فً اشباع نزوتً الجنسٌة 

..ألؽام   

:لالت , استكانت لً , داعبت ثدٌٌها ومإخرتها   

!..انا لست رنده _   

!..أعرؾ _   

!..تعرؾ وتستمر _   

!..هذه ااْلٌام ببل لٌم _   

..فركت جسدها وهً تتؤوه , لكنها استكانت , لاومت , وأطبمت على شفتٌها   

!..اتشعرٌن باللذة ؟_   

!..استمر ..نعم ..نعم _   

..كانت ممتعة إلى حد الموت , صبحا أو ظهٌرة , لٌبل أو نهار , فً هاتٌن ااْلولات   

..نهضت من الؽفوة معتكرا ؛ كؤن ماحدث كان حمٌمة , بعد ان انتهٌنا   

..كانت حنٌن تمد لً ٌدها بفنجان لهوة وتبتسم   

!..ؼفوت بعد االفطار _   

أخذت فنجان المهوة وانزوٌت أشربه بصمت ..كانت شهٌة وناضجة , نظرت إلٌها 

..تعلمت برلبتً , لحمت بً ..  

!..الجمٌل ...ماله _   

..لم انظر إلى عٌنٌها , واجهتنً بوجه ضاحن , الشعّر بدنً   

ًّ ..عمً _  !..انظر إل  

..ثم لربت وجهها حتى لفحتنً أنفاسها   

!..أتخجل منً ٌاعمً ؟_   

 

!..ولكن ..ال  _   

..ماذا بن ؟_   

!..رأٌت حلما مزعجا ..الشًء _   

..التربت والمس وجهها وجهً   

..ماذا رأٌت ؟..لل _   

..هكذا ٌمولون ..ااْلحبلم السٌبة ٌجب أال تمال _   

!..لل ٌاعمً ..بؤصدلابن ..برصٌفن ..بشارعن ..بكتبن ..باوالدن ..حلمت ببٌتن _   
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..وحلمت أّن مركبنا ستؽرق ..حلمت بكل ذلن ..نعم ..نعم _   

:لالت , سمط فنجان المهوة من ٌدي  

!..سكب المهوة خٌر _   

!..وهل نحن اآلن بخٌر ؟_   

!..مازلنا أحٌاء _  

!..لكن عمتن صبحٌة لم تنج _   

!..هذا لدرها _   

..كان الحزن ٌلؾ نظراتها , إلى اعماق روحها , اآلن نظرت إلى أعماق عٌنٌها   

..ارتبكت وانا أنظر إلٌها   

!..سؤحضر لن فنجانا آخر _   

:سمعتها تهمس , وضعت الؽطاء على راسً   

!..نوم الهنا _   

..وسمعت خطواتها تذهب بعٌدا   

لكن المشعرٌرة لم , وضعت فولً ؼطاء ثانٌا , شعرت بمشعرٌرة لم أعهدها من لبل 

:رأتنً أرتجؾ , جاءت رنده , تذهب   

ماذا بن ؟_   

!..أشعر بمشعرٌرة لاتلة _   

..الولت والمكان لٌسا مناسبٌن للمرض _   

نظرت إلى عٌنٌها , وضعت ٌدها الطرٌة على جبٌنً , جاءت حنٌن مسرعة خابفة 

:وللت   

..الٌحتمل برد الصحراء ..جسدي صار عجوزا _   

:ولالت , أدخلت كلتا ٌدٌها الطرٌتٌن داخل صدري   

!..مازلت أبو الشباب _  

ومازالت ٌدا حنٌن داخل صدري , شربت الكؤس ونمت , ؼلت رنده بعض ااْلعشاب 

ثم خرج وأؼلك , صحوت على صوت مصباح المحتمن الوجه وهو ٌهدد وٌتوعد ,

..الباب وراءه   

 :اْخذ الجمٌع ٌتهامسون 

!.. ٌكفٌنا ذال ..نموت اْو نعٌش الٌهم ..نرٌد اْن نركب البحر _ 

:   خر ساخرا آلال 

!.. دفعنا دوالراتنا من اْجل هذا الذل _ 
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.. لكن الجو السابد كان محبطا , خرون آوصمت , ضج بعضهم بالضحن ااْلصفر 

وخلع لمٌصه فبان شعر صدره , بعد الصمت ولؾ اْحدهم وسط الساحة الترابٌة 

: ولال صارخا , الكثٌؾ 

اما اْن ٌعٌدوا لنا اْموالنا اْو نركب ..ٌجب اْن نموم بمظاهرة ..اسمعوا ٌاجماعه _ 

!.. البحر 

: لال اْحدهم مازحا 

"!.. عدنان "و" حازم" مظاهرة ضد النظام اْم ضد المهربٌن_ 

: وكاْنه فمد عمله , لال الرجل بجدٌة 

!.. ضد كل هإالء وضد اْنفسنا _ 

: علك اْحدهم , اْخذت الضحكات والهمسات تتعالى 

!.. ساْلوم بمظاهرة ضد نفسً لكً اْنجو من السجن _ 

لى إونظر ,ٌابسا , مدهوشا ,ولؾ الرجل الذي خلع لمٌصه ..تعالت الضحكات اْكثر 

: ولال وهو ٌبكً , ومرغ راْسه بالتراب , جلس على ااْلرض , الحشد الذي حوله 

!.. اْنذال ..نحن اْنذال _ 

.. تحولت ضحكات الذٌن سخروا الى ضحكات صفراوٌة باهتة

: اْضاؾ الرجل 

منعوا عنا الطعام والشراب ..سبوا نساءنا فاْؼمضنا عٌوننا ..لصفوا بٌوتنا فهربنا _ 

, حاراتنا , شوارعنا, سرلوا منا ذكرٌاتنا ..وضعونا فً السجون فصمتنا ..فتحملنا 

.. اْحبلمنا , مدارسنا , اْلبلمنا , لوحاتنا الجدارٌة , كتبنا , اْسرتنا , صورنا 

: كان ٌتكلم وهو ٌمرغ راْسه بالتراب 

.. لم ٌبموا لنا شٌبا واحدا من انسانٌتنا .. اْخذوا منا كل شًء _ 

: لى الحشد وخاطبهم والتراب على وجهه وراْسه والدموع فً عٌنٌه إثم نظر 

اْحبلمكم ..لم تبك اال اْجسادكم العفنة تاْكلون وتشخون ..ماذا بمً منكم .. لولوا لً _ 

.. اْنتم اْموات فً صورة  اْحٌاء .. لم ٌعد لكم شًء ..ضاعت 
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.. وؼطى راسه , ثم ذهب حٌث ٌنام فً الساحة الترابٌة .. وبكى طوٌبل 

.. ولم ٌتبك اال الصمت ودموع الرجال والنساء تتسالط بصمت 

.. كاّْن دم دمشك صبػ لون الممر , ظهر الممرموشحا بحمرة فً تلن اللٌلة 

:  لى الممر وخاطبته إنظرت 

 عوترتؾ, تسٌل دماإهم اْمامن , اْنت ترى الذٌن ٌموتون اآلن ..اٌْها الممر _ 

فهل اْنت حزٌن مثلً اٌْها ..اْنت ترى كل ذلن واْنت صامت , اْرواحهم فً سمابن 

.. الممر 

مع  "مصباح"وظهر , اهتز وجه الممر حٌن انفتح الباب الحدٌدي بعد منتصؾ اللٌل 

.. معهم "حازم" ولم ٌكن, بعض الرجال 

:  لال اْحدهم 

حضروا اْنفسكم  للخروج الى المركب ..البحر هذه اللٌلة ببلطة واحدة ..اسمعوا _ 

التاْخذوا اال ..سنرمٌها فً البحر اذا كانت معكم ..اتركوا حماببكم هنا ..عند الفجر 

.. فرصة النجاة من الؽرق صفر فً المابة ..ستر النجاة 

.. من ٌركب البحر الٌخشى من الؽرق ..تذكرت اْؼنٌة فٌروز 

وبمً وجه ,وبان الملك فً عٌنً دمحم وعلً , "حنٌن" احتضنتها , رندهارتجفت 

.. جامدا " امام"

لكنه , كنت اْحبه وهو صؽٌر ومازلت اْحبه , "امام " لماذا هذا الجمود والجحود عند

اْهو العشك والتعاشك , "امام " ماالذي فً الحمام ؼٌر, تؽٌر كلٌا منذ تعلك بالحمام 

.. اْم هً روح المؽامرة والحرٌة واالنعتاق , فٌما بٌنهم 

التً رحلت دون " صبحٌة" وكاْنها رندهوهً تضػ ٌدها على كتؾ "حنٌن" وبدت

.. تركتنً فً منتصؾ الطرٌك ورحلت , شطرت للبً الى نصفٌن ورحلت ,  وداع

!.. كٌؾ ٌتفاعل العشك والموت ؟

هل العشك ٌإدي الى الموت اْم الموت ٌإدي الى , تمنٌت اْن اْعرؾ العبللة بٌنهما 

.. العشك 

 

++++++++++++++                           
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_14_  

بة بدت حركة الناس مضطر, جاء الرجال بسٌاراتهم لبل الفجر لنملنا الى  الشاطىء 

وفرحة لمرب , مضطربة بسبب المجهول وخابفة من الموت , وخابفة وفرحه 

 ...الخبلص 

:  ٌدي ولالت مبتسمة " حنٌن"اْمسكت 

!.. ورباأسنعبر البحر ٌاعمً نحو ..اْخٌرا _ 

!. اْلست خابفة ؟_ 

!.. اْنت عمً واْخاؾ _ 

.. كان وجهها ٌضًء الفجر , رنده نظرت الى , كنا نضحن لننسى المادم 

:  للت لحنٌن 

!.. انها التخاؾ اْبدا ..انظري الى امراْة عمن _ 

!.. ه تإمن بالمضاء والمدر حامراْة عمً امراْة صال_ 

. مازال متجهما "امام "لكن وجه  , رندهابتسمت 

:  لال دمحم 

!.. سنركب البحر _ 

!.. بل سنعبر البحر _ 

: ولال علً 

!.. اْنا اْحب البحر _ 

: للت ضاحكا 

!.. والبحر ٌحبن _ 

حٌث ,تدافع الناس اْمام الباب الحدٌدي , اْمرنا الرجال بركوب السٌارات فً الخارج 

... وكاْنهم ٌتسابمون نحو الموت , نخرج منه اْلول مرة 

, تكومنا فوق بعضنا , كانت  ببل مماعد , حشرونا فً احدى السٌارات الصؽٌرة 

".. زواره " وسارت السٌارة باتجاه شاطىء 
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.. لكن المدر كان ٌرانا جمٌعا .. لم نكن نرى شٌبا فً هذا الفجر 

طلبوا منا الجلوس , ؼاصت اْرجلنا فً رماله الناعمة , لى شاطىء رملً عاْنزلونا 

ثم طلبوا , جاء الذٌن ركبوا السٌارات ااْلخرى وانضموا الٌنا ,على الرمال والصمت 

... منا اْن نسٌر عشره عشره دون اْن نتكلم كلمة واحدة 

كان هنان على , هذا هو عصرنا عصر الموت المجانً ,كنا نسٌر نحو لدرنا 

تفكٌرنا لم , ؼصنا فً مٌاه البحر الى منتصفنا لنصل الٌه , الشاطىء لارب مطاطً 

كاْننا نركب , نتجه نحو الماء لبلنعتاق من النار ,خرٌن آصرنا اْشخاصا , ٌعد لنا 

اْمسكنا رجال التهرٌب الذٌن كانوا , ٌطارد بنا نحو المجهول , صهوة جواد اْبلك 

.. على المارب ورمونا كاْكٌاس الطحٌن داخل المارب المطاطً 

, واذا بسفٌنة صٌد تنتظرنا ,سار المارب المطاطً ثبلث اْو اْربع دلابك فً ٌم البحر 

... نشلونا من اٌْدٌنا ورمونا داخلها 

: جاء اْحد الرجال ولال بصرامة , متكورٌن على اْنفسنا " امام"جلست اْنا و

!.. هٌا انزال الى ؼرفة المحرن _ 

: للت باستكانة 

... ولكن زوجتً وابنة اْخً و_ 

من رلبتٌنا واْنزلنا عنوة الى ؼرفة المحرن "امام "اْمسكنا اْنا و, لم ٌدعنً اْكمل 

ال فتحة واحدة إكان هنان رجال مثلنا محشورون فً الؽرفة المظلمة التً لٌس لها ..

.. نحو السطح  

وحٌنها بداْ خشب المارب ٌبن ,  كنت اْسمع توافد المهاجرٌن الى السطح بالعشرات 

.. فولنا 

فبداْت تنتشر رابحة , دار محرن السفٌنة المتهالكة, وحٌن اكتملت ااْلعداد الكبٌرة 

, واْخذ اْحدهم الى جانبً , وسارت السفٌنة تتهادى فوق الماء ,المازوت الخانمة 

.. ٌدعو وٌمراْ بعض اآلٌات المرانٌة بصوت مرتفع 

شعرت اْن الخشب فولنا والذي اْخذ ٌتزاٌد اْنٌنه بشكل متواصل , ردد بعضهم خلفه 

.. سٌنكسر وٌسمط فولنا ونموت لبل اْن نؽرق 

, جحظت عٌناه وارتخى جسده ,  وعٌه أحدهمففمد , اْخذت رابحة المازوت تتزاٌد 

..  بعض الشباب الى سطح السفٌنة لٌستنشك هواء نمٌا هفحملو
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اْخذنا نصرخ , اْخذت فتحة الهواء الوحٌدة فولنا تصؽر بسبب ااْلجساد التً تسدها 

.. البعادهم من اْجل ااْل نختنك 

.. بٌن فترة واخرى خوفا من اْن ٌفمد وعٌه " امام" كنت  اْنظر الى

.. كان بعضهم لد بداْ ٌتمٌاْ وٌتبول على نفسه 

الترب فً هذا البحر ..الترب الموت دون رصاص وال انفجارات وال لناصٌن 

.. حٌث الهواء سوى رابحة المازوت , المترامً ااْلطراؾ 

.. هذا االختناق من اْجل حٌاة جدٌدة النعرفها ولد النعرفها 

فعلى ظهر السفٌنة تكوي الشمس الناس !..كٌؾ ٌصّدق هذااالختناق فً بحر مفتوح ؟

.. وفً ااْلسفل ٌختنمون برابحة المازوت 

.. البحر من ورابكم والعدو اْمامكم 

حدد اختٌارن لتصل الى الحٌاة التً تبحث ..اما اْن تختنك اْو تصاب بضربة شمس 

... عنها 

اْنهن الجمٌع بعد ساعات من , داها عبداْت روابح البول والمًء تطؽى على ما

كانوا ٌفكرون فً النجاة من هذا البحر الطاؼٌة , لكنهم لم ٌهتموا بكل ذلن , االلبلع 

 ..

, صعد جمٌعهم الى اْعلى , بعد عشر ساعات اْخذت ؼرفة المحرن تفرغ من الناس 

خر الصاعدٌن واْنا اْحمل آكنت , اْخذ صوت خشب السفٌنة ٌبن فولً  اْكثر فاْكثر 

.. حمٌبة اْورالً فوق ظهري 

.. كان المنظر مخٌفا 

, اْو ٌمفون ككتلة واحدة , مبات من الناس ٌجلسون الى جانب بعضهم كاْكوام بشرٌة 

وكانوا ٌصرخون على بعضهم بعدم , ووجوه الناس ٌابسة , كانت الشمس حارلة 

.. ال الهبلن إالتجمع فً مكان واحد و

ٌستطٌع اْن , صفحة البحرتبدو كبساط ؼامك مجهول , احسست بالهبلن لبل الهبلن 

.. ٌبتلع مركبنا مع اْرواحنا فً ثوان معدودات 

واْخته واْمهما " بوآ" وحنٌن وعلً ودمحم كانوا ٌجلسون الى جانب رندهنظرت الى 

..  من اْرتٌرٌا  "ساره "
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!... الى اٌْن نذهب فً هذا المحٌط ااْلزرق ؟

كان هنان حصان اْبلك ٌسٌر فوق الماء , نظرت الى الصفحة التً تبتلع مدنا باْكملها 

واْسمع صهٌله ٌمبْل , اْسمع صوت حوافره على ببلط اْرصفة دمشك ااْلسود , 

.. الفراغ البلمتناهً 

فً , تركب ذلن الحصان العجٌب  " اْنا دمشك ..اْنا دمشك "صبٌة جمٌلة تصرخ  

وفً الٌد ااْلخرى جذوة نار تتمد تارة , احدى ٌدٌها نصل سكٌن ٌلمع تحت الشمس 

.. وتخفت تارة اْخرى 

: صرخت , ركضت وراء الحصان والصبٌة الجمٌلة دمشك 

!.. اٌْن تذهبٌن ؟_ 

وبمٌت حوافره تطرق , بمً الحصان ااْلبلك ٌطارد فً مٌدان البحر , لم ترد علً 

وٌرتفع نصلها , وبمٌت الصبٌة الجمٌلة دمشك ٌعلو صوتها , اْرصفة دمشك السوداء 

.. وتزٌد جذوة نارها , 

اْخذ الخوؾ ٌؽزو عٌنً , ٌمفز لفزات ؼٌر متوازنة , بداْ الحصان ٌصاب بالجنون

والنار  , النصل ٌشك الماء شما , خافت الولوع , تمسكت بالحصان , الصبٌة دمشك 

.. تشعل صفحة البحر 

.. واْنادي الصبٌة الجمٌلة دمشك , واْنا اْركض وراء الحصان 

والصبٌة الجمٌلة  التً تبٌع " اْرواد "ظهرت جزٌرة , انمسم البحر الى نصفٌن 

ًّ , التحؾ تحت سور للعة ارواد  اْشتري لطعة , وهً تنظر الً , اْعشمها , تنظر ال

.. ماء وكوخ ورجل وفتاة وثلج ٌتسالط , منها 

انها نفسها الصبٌة دمشك , اْحدق بها , اْلمس ضحكتها , اْلمس وجهها , اْلمس ٌدٌها 

.. التً تشك البحر بالنصل وتشعل صفحة الماء بالنار , 

بٌنما اْنت اآلن تشمٌن البحر بالنصل , برٌبة , راٌْتن فً ذلن الزمن هادبة وادعة 

.. وتشعلٌنه  بالنار 

!.. ماذا حدث؟

.. الاْصدق اْنن تلن الصبٌة التً تبٌع الهداٌا لزوار الجزٌرة 

:  فهمست بموة ..والتربت النار من روحً , المس النصل وجهً 
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كل ..ٌجب اْن تصدق كل شًء .. حٌن ٌمتلىء المكان بالموت والنار ..بل صدق _ 

.. شًء 

تجمع الرجال فً , اْخذ بعضهم ٌسب البعض اآلخر, صحوت بل لم اْصح  تماما 

.. وخبل مكان استعدادا للنزال والعران , مكان واحد من السفٌنة 

: صرخ فٌهم رجل عبل صوته فوق الحصان والنصل والنار 

... عودوا ..عودوا ..اذا انملب المركب لن ٌرحمنا البحر  ..عودوا الى اْماكنكم _ 

وعاد الحصان ااْلبلك ...بل خوفا على الحٌاة , عاد كل الى مكانه خوفا من الموت 

, وعاد النصل وحٌدا ٌشك صفحة البحر , ٌطرق بحوافره ببلط دمشك ااْلسود 

اْخذت , لم تعد الصبٌة دمشك تركب صهوة الحصان ..والنار مبْلت سطح الماء 

... تتبلشى شٌبا فشٌبا حتى بدت فً النهاٌة كضوء خافت بعٌد فً صحراء البحر 

نهضت من بٌن الجموع الظامبة حلولهم لشربة ماء عذبة فً بحر ملًء بالماء 

: وبداْت اْصرخ ..المالح 

.. دعٌنً اْران .. عودي .. التذهبً ..التذهبً ٌادمشك _ 

.. لكننً تلفت حولً وجلست , حسبونً جننت للتو , نظر الً الناس العطاش 

.. وذهب الحصان والنصل والنار وبمً البحر , ذهبت دمشك ولن تعود 

.. اْواجه موتً , ذهبوا جمٌعا وتركونً فً عرض البحر اْواجه مصٌري 

هل ٌعود الزمن اْم تعود ااْلمنٌات نحو كؾ , كٌؾ لً اْن اْعٌد كرة حٌاتً الذهبٌة 

.. المدر  

كنت اْراه من بعٌد اْو , كانت لشخص اَيخر ٌشبهنً , تلن الحٌاة الماضٌة لم تكن  لً 

لكنه اآلن مجرد ذبابة فً  , بل ٌستطٌع اْن ٌنطح الصخر , متفابل طموح , لرٌب 

ٌبحث , ٌبحث عن اْمان لٌستطٌع النوم , ٌبحث عن جٌفة لٌبمى حٌا , عرض البحر 

..  عن حب بعد اْن راْى الكره اْكثر من زبد البحر 

!.. لماذا لم اْبك اْنا ؟

!.. لماذاهذا التحول الذي الطابل له ؟

!.. ولماذا؟..لماذا 
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كانت مبلمحه متعبة وؼاضبة , "امام "نظرت الى , ببل حٌاة ,كنت لحظتها ببل ارادة 

... بدت كوردة جورٌة ذابلة تحتاج الى ماء لتتفتح وتحٌا "حنٌن "بٌنما , 

بٌنما وجها علً ودمحم ببل , فمد اْتعبت روحً بوجهها الذي اْحرلته الشمس  رنده اْما

.. مبلمح 

, ٌلبس بذلة العرس " امام" تصورت, الٌاْس سٌد المولؾ , نظرت الى الوجوه 

, كانا ٌسٌران على الماء كل فً اتجاه  , تلبس  ثوب الزفاؾ ااْلبٌض "حنٌن "و

.. ٌلحمان بالصبٌة  دمشك التً ظهرت مع الحصان والنصل والنار 

:  صرخت 

!.. امام _ 

الى , كنت اْصرخ خبلل ؼفوة صؽٌرة اْعادتنً الى الوالع , حد صوتً  أْ لم ٌسمع

..  البحر الواسع والشمس الحارلة  والوجوه المتعبة 

لن  اْلننً اْرٌد رإٌة اْوالدن " حنٌن"ستكون .. اْحلؾ لن "..امام "ساْزوجن ٌا..." 

وستكون راضٌا من الحٌاة التً ؼضبت ...سٌتحول عشك الحمام الى عشك دابم ..,

" .. ذا لم ٌبلعنا البحر إوعندها ساْتنحى عن حٌاتن .. منها 

شعرت اْننً على ظهره منذ ولدت بل , مرت الساعات كالدهر على ظهر المركب 

.. لبل اْن اْولد 

ودمشك اْمامً , الهواء العلٌل ٌداعب مخٌلتً , هنان على سفح جبل لاسٌون اْجلس 

صخور الجبل , هنان اْؼفو على صوت ااْلذان واْجراس الكنابس , كتلة من نور 

كاْنها ولدت , تلن الصخور لها للب عاشك , الماسٌة تصدر مع الرٌح اْصواتا شجٌة 

..   ولدت لبل اْن ٌولد الكره فً النفوس , فً زمن  العشك 

الماء والصخر ضدان , تلن المٌاه  الناعمة تخٌفنً اْكثر من تلن الصخور الصلبة 

.. وضدان فً المشاعر , وضدان فً الروح , فً المادة 

السمراءااْلرتٌرٌة  الجمٌلة تبتسم " تاتا " لست اْدري كٌؾ الحت منً التفاتة فراٌْت 

اآلن , لالت لً عن نفسها ذات ٌوم انها ملكة من اْرتٌرٌا , رؼم وجهها المتعب 

رفعت لً ٌدها ولوحت لً مع , تاْكدت اْنها ملكة اْفرٌمٌا كلها ولٌس اْرتٌرٌا 

.. عندها عادت صخور لاسٌون تصدر تلن ااْللحان الشجٌة , ابتسامتها اآلسرة 
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وزحؾ الخوؾ على الوجوه فً , ساد الهرج المرج , تولؾ محرن المركب 

وتتحدث , وهً تحتضن اْطفالها الثبلثة , اْخذت امراْة تلطم على خدٌها , لحظات 

, كانت تمبلهم بحرارة لبل اْن ٌبتلعهم البحر , لكننً فهمت حزنها, بلؽة لم اْفهمها 

.. وتذرؾ دموعا ساخنة تحت شمس حارلة 

.. اذن حانت اللحظة 

... م اْوالدها الثبلثة واْخذت تمبلهم موّدؼة بدموع سخٌة ألاحتضنت ا

ودعتهم بنظراتً , " دمحم"و"علً "و" حنٌن"و" امام" عن بعد وكذلن رنده ودعت

.. ودموعً تسمط اْلننً الاْستطٌع الوصول الٌهم 

ذهلت المراْة وضمت , عاد محرن المارب ٌعمل مرة اْخرى فصرخ الناس فرحا 

.. كاْنه كابوس استمر للحظات بل لسنوات بل لعمود , اْوالدها من جدٌد الى صدرها 

... لكنه اآلن بكاء فرح الحزن , ازداد بكاء المراْة 

.. واستمر المركب فً شك طرٌمه الى المجهول 

راْى المتعبون على ظهر المركب الشمس , لم ٌعد البحر كبٌبا كما كان لبل لحظات 

وراْوا زبد البحر وكاْنه ثلج سمط فً الصٌؾ , راْوا السماء ضاحكة , باردة الحارلة 

 ..

اْخذت حورٌات البحر تسبح فً , بادلتها االبتسامة , وهً تبتسم " تاتا " راٌْت 

بحثت ؼن الصبٌة الجمٌلة دمشك والحصان والنصل وجذوة النار  فلم , الخٌال  

.. اْجدها 

.. بة  ككابوس آعادت الن

كانت , خرجا من عمك البحر ,وفجاْة , اٌْن ٌمكن اْن تذهب الصبٌة دمشك والحصان 

, لم ٌكن فً ٌد الصبٌة ال النصل وال جذوة النار , حورٌات البحر ٌحطن بالحصان 

: سمعتها تصرخ , دموعها تبدو كآللىء تسمط فً البحر , كانت تبكً 

!. انكسر النصل وانطفاْت النار _ 

!.. لكن الحرب مازالت مشتعلة _ 

.. للت لها 



201 
 

صار , كلت ااْلرواح  واْحرلت الملوب أوالنار , صار النصل داخل النفوس _ 

.. بل هم اْشد لسوة , الناس كوحوش الؽابة 

ولبل اْباه , احتضن اْمه , ٌحمل هدٌته التً اْحبها " ارواد " عاد الفتى من جزٌرة 

ووضع  الرجل والمراْة  والثلج والكوخ والنار فوق طاولة دراسته , واْخوته 

ة ٌجلسان أوالرجل والمر, الثلج ٌتسالط فوق الكوخ , وصار ٌتاْملها , المتواضعة 

.. الدؾء ٌعم المكان رؼم برودة الجو , اْمام مولد النار فً الكوخ 

ونظر الى , وكان نجارا متواضع الحال , جاء اْبً صباحا لبل اْن ٌخرج الى عمله 

: ابتسم لاببل , كرة الثلج والنار 

!.. عبللة وثٌمة بٌن الثلج والنار _ 

!.. ٌدة ٌااْبً عهذه حٌاة س_ 

!.. الصٌؾ اآلن حارق واْنت تملن الثلج _ 

!.. لو ٌسمط الثلج فً الصٌؾ لكان الجو رابعا _ 

!.. برودة الثلج تثٌر مرض مفاصلً .. لكل اْوانه _ 

!.. ومرض الربو لدٌن الٌحتمل ؼبار الصٌؾ _ 

!.. حٌن ٌموت االنسان الٌشعر بالمرض _ 

رابحة الخشب التً تعلك بثٌابن حٌن تاْتً الى البٌت تشعرنً ..اْبً التمل هذا _ 

 الفحم الحجري للمدفاْة عوحبات البطاطا الباردة التً تجلبها مساء مع لط, بااْلمان 

ٌجعلنً , وصوت سعالن واْنت تمترب من البٌت , تجعلنً اْكثر حبا للحٌاة 

.. اْكثرعزٌمة على تجاوز فمرنا 

وؼادر فً ذلن ..ضحن اْبً ومسح على شعري واْلمى نظرة على كرة الثلج والنار 

.. مات وهو ٌدق اَيخر مسمار فً نعشه , ولم ٌعد , الصباح 

ًّ ذلن المساء  , كان فً صحة جٌدة , بعد اْن دفناه على ضوء الشموع , جاء ال

ٌحمل  ,والثلج ٌتسالط كمطن جاؾ ,التربت خطواته المعهودة فً اٌْام الشتاء الباردة 

.... لطرد برد الشتاء , فً كٌسه حبات البطاطا ولطع من الفحم الحجري 

: ابتسم وهو ٌمول لً 

.. اْنا بخٌر ..التحزن ٌاصبحً _ 
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!.. كٌؾ تكون بخٌر واْنت مٌت _ 

!.. اذن فاْنا بخٌر ..ب عااْلموات الٌشعرون بالمرض اْو الت_ 

.. نزلت دموعً دون ارادة منً 

!.. اذا بكٌت فلن اْكون بخٌر ..صبحً _ 

!.. ااْل ترٌدنً اْن اْبكً علٌن واْنت مٌت ؟_ 

!.. البكاء ٌإلم ااْلحٌاء ال ااْلموات ..البكاء لن ٌعٌدنً _ 

.. ارتفعت ااْلٌدي وااْلصوات  ملوحة بفرح وبكاء 

.. البارجة الطلٌانٌة ..البارجة الطلٌانٌة _ 

سمعت اْحدهم ولد بدا االعٌاء الشدٌد ..رددت الحناجر المتعبة العبارة مبات المرات 

: والخوؾ على وجهه 

.. سننجو .. لن نؽرق فً البحر  _ 

هّز راْسه مع ابتسامة متعبة وعندها نهض شخص ناشد .. الرد ونلم ٌستطع  اآلخر

.. ال هلكنا إالجمٌع بالعربٌة ثم باالنجلٌزٌة البماء فً اْماكنهم و

رمادٌة , بدت اْشبه بمدٌنة عابمة , كانت على مسافة بعٌدة منا , التفت الى البارجة 

.. ورؼم كبرها بدت كنمطة تابهة على سطح البحر , اللون 

...  اٌْاد متعبة , اٌْاد بٌضاء وسمراء , مازالت ااْلٌدي تلوح للبارجة 

سمفه اْبً , ٌعلوها سمؾ من خشب ,للت اْلبً وهو مسجى فً ؼرفة بٌتنا المدٌم 

:  حٌن كنت صؽٌرا 

اْحتاج الى صوت خطواتن ..اْنا اْحتاج الٌن !.. لماذا رحلت ٌااْبً وتركتنً ؟_ 

اْحتاج الى ذكرٌاتن ..اْحتاج الى شاٌن الساخن ولطع الكعن ..الى صوت سعالن ..

اْحتاج الى رإٌة السٌجارة بٌن ...اْحتاج الى ؼضبن والى ضحكتن ..عن فلسطٌن 

..  شفتٌن واْنت تتكلم دون اْن تسمط 

كنت , لم تطك الحٌاة بدون اْمً التً رحلت لبلن بستة اْشهر , لكننً اآلن اْعذرن 

تردد  

.."  هللا ٌرحمن ٌااْم صبحً " _ 
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الى الحب الذي ٌجمعكما دون ..اشتمت الى مشاكلكما ..اشتمت الٌن ٌااْبً اْنت واْمً 

.. اْن تظهرا هذا الحب ٌوما 

تٌة من البارجة وعلٌها آثم ظهرت لوارب صؽٌرة , كانت ااْلٌدي مازالت تلوح 

.. رجال ٌلبسون ستر النجاة البرتمالٌة 

... التربوا من لاربنا واْخذوا ٌرمون لنا بستر النجاة 

وبمٌنا على هذه الحال بٌن , تخاطفت ااْلٌدي الملوحة الستر وكاْنها اكسٌر الحٌاة 

.. انتظار الموت وااْلمل بالنجاة 

: لال صوت بلؽة عربٌة سلٌمة 

.. هدوء ..هدوء ٌاشباب _ 

نسوا , والشمس الحارلة ,نسً المتعبون تعبهم , كانت البارجة تمترب منا شٌبا فشٌبا 

راْوها , وتعلمت عٌونهم بالبارجة , عطشهم وفمدان الوعً داخل ؼرفة المحرن 

... جاءت لتخطفهم من موت محمك, كسترة نجاة كبٌرة 

التً لوحت لً بٌدها " حنٌن"والى , " دمحم"و" علً" التً احتضنت رنده نظرت الى

.. رؼم الرضا البادي على مبلمحه ,المتجهم الوجه " ماما"والى , الرلٌمة 

:  لال لً اْبً ذات مرة 

!.. عذاب االنتظار لاتل ..سٌاْتً الٌن وحده ..التنتظر شٌبا _ 

.. لم اْعد اْنظر الى البارجة حتى الاْنتظر الترابها 

: للت  اْلبً ٌومها 

!.. السعادة هً اْن تنتظر شٌبا جمٌبل _ 

!.. تلن ْسعادة نالصة اْلنها مؽمسة بالعذاب _ 

!. حتى السعادة مؽمسة بالعذاب _ 

لد تكون ..حٌن ننتظر شٌبا جمٌبل ٌدق للبنا فرحا ..حتى السعادة مؽمسة بالعذاب _ 

!.. الدلات ااْلخٌرة للحٌاة 

بدت عمبللا وبدونا اْصؽر مما نبدو , التربنا من البارجة اْو اْن البارجة التربت منا 

... تعلمت العٌون بالبارجة العمبللة ذات اللون الرمادي , بكثٌر 
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تعبت الرلاب وهً تنظر الى العمبلق المخلص , اْنزلوا درجا كاْنه ٌرتفع الى السماء 

.. وبدت العٌون اْكثر فرحا , 

: لال اْبً 

!.. اْشتاق لها  رؼم مشاكلنا التً كانت بٌننا ..اْنا اْشتاق اْلمن _ 

: ووضػ ٌدٌه الكبٌرتٌن فوق بعضهما واْضاؾ 

.. لم اْعد اْطٌك الحٌاة بدونها ..تمنٌت اْن اْموت لبلها _ 

.. ونزلت دمعتان ؼلى خدٌه وذلنه وسٌجارته 

نزل جندٌان اٌطالٌان ..شعرت اْن البارجة مبلن رحٌم رؼم جبروتها وحدٌدها الثمٌل 

, حتى الٌحدث هرج ومرج وٌنملب المارب , واْمرونا بالهدوء حفاظا على سبلمتنا 

صعدت , لم اْكن اْلوى على السٌر , اْشار الى شخص بالصعود وكنت اْنا التالً 

ًّ فً ؼرفة المحرن , زحفا على الدرج  .. لجلوس اْربعة رجال على لدم

كان شاردا معظم ,  لم ٌعد اْبً ذلن الشخص الذي ٌهتم بالطعام اللذٌذ بعد وفاة اْمً 

ثم , ٌناه عوتدمع , ٌات لرانٌة آوٌتمتم اْدعٌة و, ٌضع ٌدٌه خلؾ راْسه , الولت 

وحٌن ٌصحو ٌطلب منً اْن اْجلس الى جانبه واْحدثه باْي ,ٌؽطً راْسه وٌنام للٌبل 

.. شًء 

استمبلتنً جندٌة اٌطالٌة على ظهر البارجة ووضعت فً معصمً سوارا من ورق 

, وكان الى جانبها جندي اْعطانً زجاجة ماء كنت باْمس الحاجة الٌها , علٌه رلم 

سرت باتجاه طاولة اْخرى فتش الجندي اآلخر ااْلشٌاء وااْلوراق التً اْحملها بدلة 

ثم , متناهٌة واْخرج هاتفً النمال من كٌس الببلستٌن الذي وضعته داخله خشٌة البلل 

اْمروا الذٌن صعدوا من الرجال بالجلوس على ااْلرض الى جانب طابرة هٌلوكبتر 

.. رابضة على اْرض البارجة 

احتضنتهم وكاْننً اْراهم بعد ؼٌبة , لحك بً علً ودمحم وامام وجلسوا  الى جانبً 

.. طوٌلة 

: ساْل دمحم 

! ماذا نسمً هذه السفٌنة الكبٌرة ٌااْبً؟_ 

!.. اْلنها عسكرٌة ولٌست مدنٌة ..بارجة _ 
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: وساْل علً 

!.. كٌؾ التؽرق فً الماء وهً كبٌرة جدا ؟_ 

!.. اْلن لاع  البحر عمٌك ٌزٌد عن ااْللؾ متر _ 

.. ابتسما وصارا ٌنظران الى الزبد الذي تخلفه البارجة خلفها 

: للت المام 

!.. مبرون _ 

!.. على النجاة من الموت _ 

!.. واٌْضا على شًء اخر _

!.. ماهو ؟_ 

!.. ن اْردت إ" حنٌن"ساْزوجن _ 

: ساْلته ,صمت 

!.. ماذا للت ؟_ 

.. لكن الصمت عبلمة الرضا , لم ٌرد 

: دمعت عٌنا اْبً وهو ٌتذكر اْمً بعد وفاتها 

لكننً حاولت ,كنت اْحبها كثٌرا ..صبرت على فمري ..كانت امراْة لوٌة كالرجال _ 

لم اْطلمها حتى ..كانت تسبنً حٌن تتسع  خبلفاتنا  ..اْن اْطلمها اْكثر من مرة 

 ..التعٌشوا بدون اْم 

:  كفٌه الكبٌرتٌن فوق بعضهما واْضاؾ عووض

حٌنها الٌفكر فٌها الرجل ..حٌن تسب المراْة رجلها تصبح العبللة ضعٌفة بٌنهما _  

.. كامراْة 

: وصمت ثم اْضاؾ 

!.. هل فهمتنً ؟_ 

!.. ٌااْبً..نعم ..نعم _ 
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.. اْدخلوا النساء فً ؼرفة بعٌدة عن الساحة التً ٌتواجد فٌها الرجال 

.. ارتاح للٌبل فبداْ ٌتحدث بكلمات للٌلة مع ابتسامة " امام" وٌبدو اْن

: جاءتنً اْمً فً المنام ولالت ولد بدا الؽضب على وجهها 

الاْملن فٌها ..بل لل سنوات ..عشت اٌْاما صعبة معه ..التصدق اْبان فٌما ٌمول _ 

حتى ..المبلبس المدٌمة كنت اْخٌطها لكم لتذهبوا بها الى المدرسة .. لرشا واحدا 

حمٌبة الكتب التً كنت تحملها واْنت صؽٌر صنعتها لن من معطؾ بال اْلبٌن لبسه 

.. سنوات طوٌلة 

: وصمتت للٌبل ثم اْضافت 

.. هل اْستمر فً المول اْو اْصمت ؟_ 

: اْجبتها 

!.. ولكنه اْبً ..اْعرؾ كم عانٌت ٌااْمً _ 

: انفجر ؼضبها 

كان بٌتنا مهلهبل وهو ٌستمع الى اْؼانً اْم ..اْبون رجل اْنانً الٌهمه اال نفسه _ 

... وكاْنه ٌجلس فً لصر ..كلثوم وعبد الوهاب وصباح واْسمهان 

!.. هذه طبٌعته _ 

!..  طبٌعة اْورثتنا فمرا _ 

لم نشعر بالؽثٌان الذي شعرنا به ونحن على ..استمرت البارجة فً شك عباب البحر 

واْهم من هذا ..جوع لم اْشعر به  فً حٌاتً ..اْحسست بالجوع ...ظهر المركب 

.. اْحسست بالنسمات الباردة تطرد من داخلً حرارة شمس المركب 

.. فً المساء وزعوا علٌنا لطعة من السمن وبعض البسكوٌت وزجاجة ماء 

ولبل اْن ننام وزعوا علٌنا اْكٌاس لمامة سوداء لننام فً داخلها على اْرضٌة البارجة 

 ..

 : رندهللت ل, كان سرٌري دافبا 

!. حٌن اْنام فً سرٌرن اْشم رابحة النظافة _ 

!.. نوم الهنا _ 
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ولم اْنهض اال فً الصباح مرتاح الجسد معتكر ,ونمت فً سرٌر كٌس الممامة 

.. النفس 

بداٌة ..بداٌة الحضارة اْن تنام على ااْلرض ..بداٌة الحضارة اْن تنام فً كٌس لمامة 

بداٌة الحضارة اْن تفرغ مثانتن فً البحر ..الحضارة اْن تنام ووسادتن هو حذاإن 

.. واْنت والؾ على مؤل من الناس 

وفً الٌوم , بد المادر الحسٌنً علبل اْن اْخرج من بٌتً لصفت طابرة المٌػ جامع 

فانخلعت اْبواب البٌت وتكومت , التالً انفجرت سٌارة على بعد حارتٌن من بٌتً 

فً تلن اللٌلة لبل الخروج الكبٌر , فً الٌوم الثالث احتل المسلحون المخٌم , اْمامً 

كنت اْسمع الشظاٌا  , لصؾ استمر طوال اللٌل , لسكان المخٌم من شارع الٌرمون 

.. وهً تسمط على السطح فتثٌر رعبا اضافٌا 

وهذا اْفضل اْلؾ مرة من اْن , لو بمٌت  فً بٌتً لنمت فً سرٌري اْو تحت التراب 

.. اْنام فً كٌس لمامة 

: ولالت بحرلة , بكت اْمً وهً تودعنً حٌن سافرت الى السعودٌة للتدرٌس 

!.. اْلبٌن الذي الٌطٌك سماع صوتً ..لمن ستتركنً _ 

!. بادلٌه المحبة وسترٌن ..اْبً ٌحبن _ 

!.. البحر لمن ؟

اْم لتجار الحروب الذٌن ٌستمتعون , اْم للمراصنة ..للمهاجرٌن الهاربٌن اْمثالنا 

ٌستهوٌهم , تستهوٌهم الدماء البشرٌة , بالهروب البشري وهم ٌشربون الخمور 

.. ٌستهوٌهم الدمار , تستهوٌهم النار والبارود , العنؾ 

!.. لمن اْنت اٌْها البحر؟

لنا نحن المشردٌن اْم لهإالء اْصحاب المصانع !.. لمن اْنت ؟..لل لً بربن 

.. والمصالح 

افتمدت ظل حارات دمشك العتٌمة , اْخذت الشمس تشوي وجوهنا على ظهر البارجة 

.. وحنفٌة الفٌجة بمابها  البارد فً اٌْام الصٌؾ الحارة , 

: بكت اْمً طوٌبل اْمام الحجر ااْلسود فً الكعبة حٌن اْخذتها الى الحج وهً تمول 

!.. واجمعنً معهم ٌوم المٌامة " نظٌره"و" بدرٌه" وابنتً" فتاح"اللهم ارحم ابنً _ 
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: وهو ٌحمل كتبه الجامعٌة ومرٌوله ااْلبٌض وهو ٌمول لً " فتاح" تراءى لً اْخً

!.. التنس ..سنلعب الشطرنج مساء _ 

.. ركعت الى جانب اْمً وبكٌت معها , عد اْلوى على التذكر ألم 

: ولد دمعت عٌناه "فتاح "عاد اْبً ٌحدثنً عن 

شاب ناجح وممبل على الحٌاة ..ٌارب دخٌلن !!.. ؟" فتاح"لماذا حصل هذا مع_ 

.. نهش السرطان اْمعاءه 

, سودا وبٌضا , كانت البارجة تحت ولدة الشمس وكاْنها بساط الرٌح بالنسبة للجمٌع 

.. جلسوا على اْرضٌة  البارجة وكاْنهم ٌجلسون تحت ظل شجرة وارفة 

: حٌن كانت تبكً لمصابه , اْلمً وهو على فراش المرض " فتاح" لال

مشٌت ْشوارع دمشك شارعا شارعا ...راْسً شعرلراْت كتبا بعدد ..التبن ٌااْمً _ 

.. التبن ٌااْمً..كاْننً زرتها كلها ..دمشك كاْنها مدن العالم  جمٌعها ..وحارة حاره 

.. لن اْفعل اْكثر من هذا 

رؼم األمان تبداْ ..ٌمؾ الجمٌع فً صفوؾ حٌن ٌوزعون الطعام على ظهر البارجة 

.. رحلة الذل 

!.. اْلٌس ؼرٌبا ااْل تلتمً الكرامة مع ااْلمان ؟

.. كٌس براز بعد العملٌة الجراحٌة " فتاح" فً خاصرة اْخً

: ضحن وهو ٌمول لً 

... صرت اْخرج البراز من خاصرتً بدال من _ 

, كانت روحً تبكً وهو ٌضحن , واستمر فً ضحن متواصل لساعة كاملة 

.. ثم نام بعدها وبمٌت اْنظر الٌه مدة طوٌلة , ونزلت دموعه ؼزٌرة  وهو ٌضحن 

حٌن كان الجنود الطلٌان على ظهر البارجة ٌوزعون الطعام اْو ٌنظمون الرجال فً 

كانوا ٌصرخون من اْجل اْن ٌجلس , مجموعات تنتمً كل منها الى بلد معٌن 

: الجمٌع

.. سٌتداون ..سٌتداون _ 

.. وكان بعضهم ٌردد الكلمة ساخرا تتبعها ضحكات وهمسات وهمهمات 
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: وهو ٌنظر الى الباب خشٌة اْن تدخل اْمً وتسمع ماٌمول "فتاح "لال لً 

.. العروس النمٌة "بدرٌة " ادفنونً الى جانب اْختً..اْنا الاْخاؾ الموت _ 

:  وضحن وهو ٌمول 

!.. كم كانت نمٌة وصادلة ..ساْراها لبلن ٌاصبحً _ 

... وعندها انفجر معً بالبكاء , لم اْحتمل فبكٌت 

.. خرٌن آٌوما كامبل دارت البارجة فً هذا الخضم المابً لتلتمط مهاجرٌن 

كٌؾ ال ولد اْنمذت , اختلط الفرح والتعب على وجوههم , صعدوا بوجوه متعبة 

.. اْرواحهم من موت محمك

: المه آَي لال لً فتاح فً لحظة نسٌه المرض من 

خطٌبها بوعً ع خرجت م..ثم موتها مازال لؽزا ٌحٌرنً " بدرٌة"جنون اْختنا _ 

ماذا اْرادت اْن تمول لنا ..شًء الٌصدق بٌن الوعً والبلوعً ..وعادت ببل وعً 

كٌؾ انملب ..كانت صبٌة هادبة وعطوفة وجمٌلة ونمٌة كالماء .. بجنونها وموتها 

!.. كٌؾ؟..هذا الهدوء الى جنون 

.. اْسبلة بحثت عنها طوٌبل ولم اْجد لها اْجوبة 

التً تزوجت منه ثم ماتت بعد "نظٌرة" عند خطٌبها واختنا..اتعرؾ اٌْن ٌكمن السر 

.. مرا علٌها فاتجهت الى البلوعً لتهرب من الوالع الخابن آهل ت..سنوات 

: للت له 

!.. واْنا اعانً مثلن ولم اْصل الى حل ..اْسبلتن مشروعة ٌااْخً _ 

: لمعت عٌناه الذكٌتان الواسعتان لبل اْن ٌداهمه ااْللم 

!.. المإامرة ردٌؾ الخٌانة _ 

!.. كٌؾ ؟_

!.. مإامرة الخطٌب وخٌانة ااْلخت _ 

...  الكبلم عوداهمه ااْللم فلم ٌعد ٌستطً

.. جاءت اللٌلة ااْلولى على ظهر البارجة برٌاح البحر الباردة 
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ولم تظهر اال عٌونهم , واآلخرون "امام" وكذلن فعل,دفنت نفسً فً كٌس الممامة 

..  اْمهماعلً ومجمد ٌنامون فً الداخل معوحمدت هللا اْن ,تلمع فً الظبلم 

: ساْلته , كاْن عٌنٌه  تموالن لً كلمنً , نظر الً رجل من اْفرٌمٌا 

!.. اْتتكلم العربٌة ؟_ 

: لال على الفور 

!.. اْنا من الصومال ...نعم _ 

اْخرج راْسه من كٌس , عندبذ , دؾء الكلمات اْنستنا رٌاح البحر الباردة , تحادثنا 

: الممامة وكاْنه ٌتحدى الرٌاح الباردة ومعاناته الشخصٌة ولال 

.. اْنتم محرومون من الحٌاة ونحن محرومون من المال ..كلنا محرومون _ 

: للت له 

!.. الظلم واحد مهما تعددت وجوهه _ 

: لال 

وبٌن هذا وذان الاْجد نفسً اْلننً ..اْحٌانا اْضحن على نفسً واْحٌانا اْحزن علٌها _ 

.. الاْجد حٌاتً 

: للت له 

وهو الذي ٌجعلنا نتوه حٌن ..المكان الذي ولدنا وعشنا فٌه هو الذي ٌشدنا الٌه _ 

!.. نفارله 

: لال 

!. الناس فً الصومال اْؼنٌاء النفوس رؼم فمرهم ..صدلت _ 

.. النوم بسبب اآلالم المبرحة لمرض السرطان " فتاح" فً احدى اللٌالً لم ٌستطع

.. كنت نابما فً سرٌر ممابل لسرٌره حٌن سمعته ٌنادٌنً 

.. صبحً ..صبحً _ 

.. كان وجهه عجٌنة من ااْللم , نهضت والتربت منه 

: لال لً برجاء 
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.. انه اْلم لعٌن ..اْرجون خلصنً منه ..لم اْعد اْحتمل ااْللم ..صبحً _ 

... حاولت اْن اْتكلم لكنه مّد ٌده النحٌلة حتى ٌنهً كبلمه 

اْعطنً سكٌن المطبخ ..اْطلك علً النار ..ضع السم فً طعامً ..التمل اْلحد _ 

.. لم اْعد اْحتمل ااْللم ..افعل اْي شًء .. اْلضعها داخل صدري 

: مسحت بكفً على جبهته العرٌضة وللت ودموعً تسمط 

ساْموت لْبل  اْن اْفكر بهذا \لابٌل \اْترٌد اْن اْكون ..اْترٌد اْن اْكون لاتبل اْلخً _ 

.. ااْلمر 

... كانت لسمات وجهه تنبىء عن اْلم فظٌع 

: للت له 

.. علّن تنام وترتاح ..ساْلراْ لن بعض اآلٌات المرانٌة _ 

!.. الموت هو راحتً _ 

ثم استمرت فً سٌرها دون , تماٌلت البارجة للٌبل , هبت رٌاح لوٌة فً تلن اللٌلة 

.. اْن تعباْ بالرٌاح 

... ٌرتجؾ وهو  حافً المدمٌن " امام" كان

!.. اٌْن اْضعت حذاءن ؟_ 

!.. فً المارب _

! نسٌته _ 

!.. فمد كان ممتلبا بالمًء والبول ..تركته ..ال_ 

جافانً النوم , جلست على طرؾ سرٌري , "فتاح " لمت المران الكرٌم بعد اْن نامغاْ 

 ..

.. دخلت اْمً خلسة ودموعها على خدٌها 

!.. كٌؾ نام ؟_ 

!.. لراْت له بعض اآلٌات المرانٌة _ 

... انه ٌتعذب وال اْستطٌع اْن اْفعل له شٌبا ...ٌاوٌلً _ 
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: ومسحت دموعها ثم همست 

.. هل اْعطٌته الدواء ؟_  

!.. رفضه ورمى به _ 

.. نهض الجمٌع واْخذوا ٌصٌحون من الفرح , من بعٌد" المبٌدوزا " بدت جزٌرة

اتجهوا الى الجهة الممابلة ,تزاٌد الفرح , االنسان ابن ااْلرض ولٌس ابن الماء 

... لكن الجنود الطلٌان اْعادوهم الى اْماكنهم , للجزٌرة 

.. كاْنها ااْلرض التً ولدوا علٌها وتربوا فولها , فرحوا كاْنها اْرضهم 

لكننا , كبرت ثم كبرت حتى باتت لرٌبة جدا  ,كانت الجزٌرة نمطة فً البعٌد 

.. حتى بدت صؽٌرة الى اْن اختفت ,تجاوزناها وابتعدنا عنها مرة اْخرى 

هل ..هل كرهوا البحر , بتهمآولد عادت الٌهم ن, جلس  المهاجرون على ااْلرض 

.. ٌرٌدون اْرضا ثابتة ٌمفون علٌها 

تلن مدٌنتً تركتها تصارع , الشًء ٌفرحنً اْو ٌحزننً, اْنا لم اْفرح ولم اْحزن 

..بل شعرت اْنها ماتت مذ تركتها, لم تهداْ نفسً ,الموت على صهوة حصان جامح   
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_15_  

 

 ...المه آالروح لٌرتاح من " فتاح"بعد ثبلثة اٌْام  اْسلم

, لم تصدق اّْن فتاح لن ٌتكلم معها بعد اآلن , ولفت اْمً فوق راْسه ذاهلة فً البداٌة 

لن ٌحمل , لن ٌضحن بصوت عال , لن ٌذهب الى الجامعة , لن ٌسٌر فً البٌت 

.. ولن ٌحتضنها وٌمازحها , مرٌوله ااْلبٌض 

وتلطم وجهها , اْخذت تمفز كالمجنونة , ثم بداْ الذهول ٌعود الى اْرض الوالع 

وبعدها اْخذت تدق على زجاج المكتبة الحدٌدٌة حٌث نضع , وخدٌها وتنتؾ شعرها 

ركضت نحوها , انكسر الزجاج فسال الدم من ٌدها , " فتاح" فٌها كتبً وكتب

: وللت متوسبل , وربطت جرحها 

!.. اهداْي ٌااْمً _ 

ًّ بعٌنٌن مجنونتٌن ولالت  : نظرت ال

.. اْرحنً ..اْرحنً ٌاصبحً ..نه لم ٌمت إلل لً ..اْصحٌح اْن فتاح لد مات _ 

.. وانهارت على ااْلرض باكٌة نابحة 

وتساءل بعضهم الى اٌْن تذهب بنا هذه ," المبٌدوزا"مضت البارجة متجاوزة جزٌرة 

.. البارجة الطلٌانٌة العمبللة

.. ولم ٌحصلوا على اجابة عن التساإالت التً دارت فً اْذهانهم 

كان الفرح ٌعم المكان , نصبت ااْلراجٌح واْلعاب عٌد ااْلضحى اْمام بٌتنا المتواضع 

لم ٌمض على دفنه سوى اربع " فتاح"و, ولكن الحزن منعنا من ابتسامة واحدة , 

.. وعشرٌن ساعة 

بٌنما صراخ الفرح ٌعلو فً , جلست الى جانب ببر الماء اْستمبل المعزٌن مع اْبً

.. الخارج 

ٌمبع , ومبات من اْكٌاس  الزبالة اْمامً, تولفت اْتاْمل البحر على طرؾ البارجة 

.. فٌها مهاجرون لكل منهم لصة ماْساوٌة 

بدا الذهول والخوؾ على , الى مسكنه ااْلخٌر " فتاح"تنمل لحٌن كانت سٌارة الموتى 

: التربت منه وساْلته , وجه السابك حٌن وصلنا الممبرة 
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!.. هل هنان مشكلة ؟_ 

: لال والذهول لم ٌفارق محٌاه 

, اكتشفت اْن اْنبوب البنزٌن ممطوع ..السٌارة وصلت الى الممبرة دون بنزٌن _ 

!.. لل لً بربن من هو هذا المٌت ؟... ومع ذلن سارت السٌارة 

.. لضى حٌاته المصٌرة فً الدراسة ..شاب فً الثانٌة والعشرٌن _  

:  لال بذهول اْكبر 

لضٌت خمسا وثبلثٌن سنة على ..هذا الشاب مبرون عند ربه ..الاله اال هللا _ 

.. سٌارة الموتى لم ٌحدث لً ماحدث هذا الٌوم 

فً عٌونهم اْمل بالوصول الى , واحدا تلو اآلخر , اْخذوا ٌنسلون من اْكٌاس الممامة 

.. اْرض صلبة 

: ٌنٌها علالت اْمً والدموع فً 

حفروا المبر لرجل ..اْنا الاْصدق ذلن ..بجانب لبر اْخته بدرٌة " فتاح "كٌؾ دفن _ 

كان ٌحبها وكانت ...اْبى اال اْن ٌدفن لربها ..ودفن فتاح مكانه ..خر لم ٌدفن فٌه آ

.. نها عجٌبة ثانٌة فً ذلن الٌوم إ..تحبه 

.. وصلت ركعتٌن ولم تتكلم بعدها اْبدا ,ولامت وتوضاْت , مسحت اْمً دموعها 

خذ الجنود الطلٌان ٌوزعون أ, عادت الشمس نهارا تلسع وجوهنا على ظهر البارجة 

.. كان طعم الماء مختلفا عن طعم ماء دمشك فً حاراتها المدٌمة , زجاجات الماء 

وماء دمشك ٌنساب الى , هذا الماء الٌروي الملوب العطشى..الماء لٌس هو الماء

.. الروح فٌروٌها 

ولد تضحن , تبتسم اْحٌانا,دوما شاردة ..كما كانت بعد فتاح " فتاح"مً لم تكن لبل أ

: وتمول لً , وحٌن اْنظر الٌها تتولؾ عن االبتسام اْو الضحن , 

حملنً ودار بً فً اْرض " ..فتاح" كنت اْخاطب.. لم اْفمد عملً بعد..التخؾ_ 

اْكل ..حّضرت له الطعام ..كان جابعا ...جلست معه تحت شجرة ااْلذدرخت ..الدار 

.. ولال طرفة ضحكت منها..واْبتسم له ..بشهٌة واْنا اْنظر الٌه 

.. اْمً لكن فتاح لد _ 

: لاطعتنً 
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ًّ اْحٌانا ..اْعرؾ اْنه مات _  .. اْحدثه ثم ٌذهب ..لكنه ٌاْتً ال

نظرت فً اتجاهاتها فلم اْجد سوى المٌاه ..كاْن البارجة تذهب نحو بحار الدنٌا 

 .. هاالسوداء العمٌمة وزبد البحر خلؾ

ظننت , ٌسٌر اْمامً " فتاح" وجدت, كنت اْسٌر فً احدى حارات دمشك المدٌمة 

لكن الناس والشمس واْصوات الباعة وحنفٌة الماء ردونً الى , اْننً كنت اْحلم 

.. لكنه كان سرٌع الخطا , كنت اْرٌد رإٌة وجهه , لحمت به ,الوالع

!.. هل ٌعود ااْلموات ؟؟..وتساءلت واْنا اْسرع خلفه 

: للت له , ٌجلس على ظهر البارجة ٌدخن " امام"كان 

! ابنة عمن "حنٌن "حٌن نصل اْلمانٌا ساْزوجن _ 

.. ابتسم دون اْن ٌعلك بشًء 

ولكن , بلحمه وشحمه "  فتاح"نه إ, استطعت اْخٌرا اْن اْسبمه واْنظر الى وجهه 

: التربت منه وساْلته..كٌؾ

!.. من اْنت ؟_ 

: اج عساْل بانز

!!!. بل من اْنت _ 

!.. كنت اْحسبن صدٌما ..سؾ آ_ 

.. وانسحبت 

اْخذت الحٌتان تظهر , للٌوم الثالث عبرت البارجة البحر المتوسط باتجاه اٌطالٌا 

.. كان منظرا اّْخاذا وهً تمفز فوق الماء ثم تختفً , على سطح الماء 

حتى واْنت فً اْشد حاالت الٌاْس  تستطٌع اْن تشعر بالجمال وتنسى عالمن البابس 

 ..

: وهو على فراش المرض " فتاح" لال لً اْخً

.. دمشك هً دمً وروحً ..مهما نلت من شهادات علٌا فلن اْترن دمشك _ 
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اْظن اْنن لن تتركها ..ستبكً دما الدموعا ..وانظر ماذا جرى لدمشك "فتاح "تعال ٌا

لوال علً ودمحم .. اْنا الجبان الوحٌد فً هذا العالم ..ستموت فٌها ولن تتركها ..  

.. ودفنت نفسً لبل اْن ٌاْتٌنً الموت , لحفرت لبري وسط دمشك  ..رندهوخوؾ 

..  فوق ظهر البارجة ولد امتبْلت اْلما وحزنا رندهلمحت 

: ثم علالت بحزن ولسان متل, ركضت نحوها 

.. وهً تهلوس ,اْصابتها حمى "حنٌن "_  

!.. هل حالتها خطٌرة؟_ 

!.. لال الطبٌب حٌن ترسو البارجة سٌنملها الى المشفى _ 

.. ٌنظر من بعٌد وكاْنه شعر بشًء "امام "كان 

!.. ااْل ٌمكن اْن اْراها ؟_ 

! لن ٌسمحوا لن _ 

! ساْراها _ 

ًّ إواْشار ,ٌحمل عصا ,  خطوات حتى  اعترضنً جندي طلٌانً عولم اْسر اال بض ل

, فلم ٌؽٌر مولفه , للت له باالنكلٌزٌة ان ابنتً مرٌضه واْرٌد رإٌتها ..بالتراجع 

 : رندهفمالت 

!.. ساْخبرن عن حالتها اْوال باْول ..التعرض نفسن لبلهانة ..عد _ 

لى اْن إ, دون اْن اْشعر بحرارتها ,وجلست تحت الشمس الحارلة ,  عدت ٌابسا 

.. ؼابت واْخذت نسمات البحر الطرٌة تواسً ٌاْسً وبإسً 

.. لعدٌد  من ااْلمراض الجسمٌة والنفسٌة "فتاح" تعرضت اْمً بعد موت

وتتكلم , وكانت تضحن اْحٌانا , كانت تتخٌل اْشٌاء لٌس لها وجود على اْرض الوالع 

: وحٌن اْساْلها تجٌبنً ببساطة , مع شخص ؼٌر موجود 

!.. نه ٌزورنً كثٌرا إ..مع فتاح _ 

لكن طبٌب الملب نبهنً ااْل اْعرضها اْلي نماش ٌثٌر , اْحاول اْن اْصرخ ,اْمتعض 

.. ؼضبها 

: كانت تبلحظ امتعاضً فتساْلنً , اْحٌانا 
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!.. مابن ٌاصبحً ؟_  

!. مشاكل العمل فً المدرسة كثٌرة ..الشًء ٌااْمً _ 

: عندها تمول 

!.. الحٌاة لصٌرة وتافهة ..التمس على الطبلب _ 

.. ثم اْنسحب الى ؼرفتً اْفرغ حزنً وؼضبً بالبكاء , اْهّز راْسً موافما 

ٌتعلمون بالوهم من اْجل الوهم ..فً البارجة رجال ٌحبون الحٌاة على حساب الحٌاة 

.. ٌحاولون اشعال فتٌل ااْلمل من اْجل ابعاد الٌاْس , 

, ات تحت ولدة الشمس ععلى اْرضٌة البارجة جلس المهاجرون على شكل مجمو

وٌخفون السجابر حتى , تضحن الوجوه رؼم بإسها , ٌتجاذبون اْطراؾ الحدٌث 

.. الٌراها الجنود الطلٌان 

.. هنالن اضاءات من السعادة فً بٌتنا رؼم الموت والحزن والبكاء 

ذات صباح , " البعث " ظهر اسمً فً جرٌدة , حٌن نجحت فً الشهادة الثانوٌة 

دعت نساء الحً , اْخذت اْمً تحضر لحفلة المولد النبوي , صٌفً تتخلله النسمات 

 ..

كاّْن حٌاة جدٌدة دبت فً جسدها , فً باحة بٌتنا المدٌم , فً مساء الٌوم التالً 

تسمً النباتات واْشجار ااْلزدرخت , اْخذت تنظؾ  باحة الدار وهً تؽنً , المنهن 

اْنظر , وكنت اْسحب لها الماء من الببر التً تعاونا جمٌعا فً حفرها , وهً تؽنً 

.. الٌها وهً تؽنً وكاْنها تحضر لعرس كبٌر 

وضع , وجلب بعض ااْلزهاروالفاكهة , وجاء اْبً ولد حلك شعره ااْلشٌب 

: ااْلزهارفً مزهرٌة وجلس على كرسً بجانب الببر ولال 

.. سٌدخل ابنً صبحً الجامعة ..اْنا اآلن فً ؼاٌة السعادة _ 

.. ونهض ولبلنً بعٌنٌن دامعتٌن ثم جلس صامتا 

: التربت منه وللت 

!. هذه الجلسة تحتاج الى كاْس من الشاي _ 

.. سه مبتسما وموافما أهّز ر
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وللٌوم الثالث مّل المهاجرون على ظهر البارجة ولدة الشمس نهارا وبرودة الجو 

.. اْو ٌنظرون الى البحر لٌعودوا الى ذكرٌاتهم, كانوا ٌتحدثون لٌمتلوا الولت ...لٌبل 

ًّ وعلى وجهها للك رندهراٌْت  ..  تشٌر ال

!.. اآلن ؟" حنٌن"كٌؾ هً _ 

!.. نها تعانً من حمى البحر المتوسط إلال الطبٌب _ 

!.. ااْل ٌكفً هذا البحر ااْلجساد التً ابتلعها ؟_ 

!.. اْعطاها مسكنات وهً اآلن نابمة _ 

ثم تحولت ااْلؼانً الى رلص وتصفٌك , ؼنت النسوة بعد المولد النبوي اْؼانً دٌنٌة 

.. وضحكات فٌها شًء كثٌر من الؽنج والدالل 

: لالت لً اْمً بعد خروج النسوة من بٌتنا 

!.. لم اْفرح ٌوما كما فرحت الٌوم _ 

: وبٌده كٌس من المكسرات ولال "فتاح "واْلبل 

!.. سنسهر اللٌلة ونضحن حتى الصباح _ 

ثم نظر الٌها , ووضع فً مابها اْوراق الورد , وعمّر اْبً نارجٌلته التارٌخٌة 

: متباهٌا ولال 

!.. نارجٌلة كالعروس _ 

لكنها تابعت سٌرها ,مالت للٌبل , هّب هواء شدٌد على البارجة , فً اللٌلة ااْلخٌرة 

.. دون اْن تعباْ برٌاح البحر وال بؽضبه 

لم اْعباْ بالرٌاح الباردة كما , ٌحتل مساحة كبٌرة من تفكٌري " حنٌن" كان مرض

 بعد هدوء, ولم اْنم حتى الصباح , دسست نفسً فً كٌس  الممامة , فعلت البارجة 

.. رٌاح البحر 

.. فرح اْمً بنجاحً كان خبرا تناللته نسوة حٌّنا فً الٌرمون 

: لالت لهن 
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ابنً اْول شاب ٌاْخذ ..اْحّس حٌن نجح صبحً اْن روحً ؼسلت من ااْلحزان _ 

اْكاد اْطٌر .. اْوالد عمه لم ٌتجاوزوا المرحلة االبتدابٌة ..شهادة علٌا فً العابلة  كلها 

.. من الفرح 

: لال لً اْبً هو ٌملً بٌضات ؼنم اْحضرها من السوق لتوه 

.. لم تعرؾ اْمن الفرح منذ زمن طوٌل اال حٌن نجحت _

: وابتسم بخبث لاببل 

صبحً "لوكنت صبٌة لحملت بولد مثل ..ثم لالت ..التربت منً وطلبت ..لٌبل _ 

.. هٌا ٌارجل اْم اْنن صرت عجوزا " ..فتاح"اْو "

.. لم ٌخجل مما لاله بل ضحن واستمر فً الضحن وهو ٌاْكل بٌضات الخروؾ 

بداْت الٌابسة تتراءى لنا من بعٌد عصر ذلن الٌوم  نهض مبات المهاجرٌن واْخذوا 

ٌتجهون باْنظارهم نحو الٌابسة وهم ٌصٌحون وٌضحكون ناسٌن رحلة التعب 

.. والموت عبر البحر 

, شعرت اْن ذلن البٌت هو بٌتً , اْخذت البناٌات والسٌارات تتراءى لنا من بعٌد 

واْن الذٌن ٌسٌرون , واْن ذلن الشارع هو شارعً , واْن تلن السٌارة هً سٌارتً 

.. على ااْلرصفة هم اْصدلابً 

لكننً , شوارعها  وال اْسماء, وال لوحات االعبلن فٌها , لم اْعرؾ تلن المدٌنة 

تحتضن ذكرٌاتً , تحتضن  نفًٌ , اْلنها تحتضن عذابً , اْحسست اْننً اْعرفها 

.. الضابعة التً تركتها فً دمشك 

لى علكن بعض ااْلصوات رددت اسمها , لم اْساْل عن اسم تلن المدٌنة االٌطالٌة 

.. مسامعً 

" .. تورنتو" انها" .. تورنتو"_ 

واْخذت ااْلضواء تشع فً الشوارع , فً ذلن الؽسك الجمٌل " تورنتو" ؼابت شمس

كاْنها موسٌما هادبة اْلرب الى , انحنت لحزنً , ؼسلت ااْلضواء همومً ,وااْلبنٌة 

.. لكن الفرح ٌتداخل مع تلن الموسٌما ٌحلم بها اْو تحلم به , الجنابزٌة 

صٌاح وصفٌر ؼطى سماء , لامت المٌامة على ظهر البارجة , فً تلن اللحظات 

وعلى هدٌر محرن البارجة لبل اْن , وطؽى على موسٌما ااْلضواء , " تورنتو"

.. ٌتولؾ 
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فهمدت صٌحات المهاجرٌن وتولؾ ,جاء الجنود الطلٌان بعصٌهم وصراخهم 

واستؽرلت تلن العملٌة ,ولسمونا الى مجموعات , اْجلسونا على ااْلرض , صفٌرهم 

.. ساعتٌن اْو اْكثر 

ابن النفٌس "تلفظ اْنفاسها ااْلخٌرة حٌن جبنا بها من مشفى " بدرٌة " كانت اْختً 

كانت تتنفس ببطء وكاْنها تتنفس , فً سٌارة اْجرة " دوما " لبلمراض العملٌة  فً "

كانت , التربت منها اْلسمع ماترٌد لوله , اْنظر الٌها واْبكً بصمت , اْمامً اآلن 

: تردد بصوت ضعٌؾ

.. صبحً ..صبحً _ 

: للت لها بملب مجروح 

..  ثمً اْننً ساْلتله .. خطٌبن ..من فعل بن هذا .. لولً ماتشابٌن _ 

ًّ وتتاْمل وجهً وكاْنها تودعنً , لم تكن ترٌد الكبلم اطبللا  تلن , كانت تنظر ال

.. النظرة لن اْنساها ماحٌٌت 

.. التفتت الى البٌت واْسلمت الروح , تولفت سٌارة ااْلجرة اْمام بٌتنا المدٌم 

كان هواء المساء منعشا فً  , نزلنا من البارجة على الدرج الطوٌل كما صعدنا 

, ورحب بنا رجال وشابات الصلٌب ااْلحمر , اصطففنا فً صؾ طوٌل , "تورنتو"

.. بوجوه باشة وكلمات لطٌفة 

:  للت الحداهن

" حنٌن"وابنة اْخً مرٌضه تدعى "دمحم"و" علً"معها ولدان  رنده زوجتً اسمها _ 

 ..

: اْجابتتً بلؽة انكلٌزٌة واالبتسامة لم تفارلها 

.. اطمبن ..ساْفعل _ 

.. وذهبت خلؾ خٌام بٌضاء نصبوها من اْجلنا 

فردت اْمً ثوب عرس اْختً بدرٌة فوق جسدها المسجى فً ؼرفتنا ذات السمؾ 

: واْخذت تمول باكٌة للنسوة اللواتً اجتمعن حول جثتها , الخشبً 

.. زؼردن " .. بدرٌة"الٌوم عرس _ 

..  نسوة الحً عاْبكت بمولها جمً
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ًّ , لرب الخٌام البٌضاء "حنٌن "كانت هنالن سٌارة اسعاؾ تنتظر  حنٌن "نظرت ال

: لبل اْن ٌضعوا النمالة فً السٌارة ولالت "

.. لمد اْزعجتن فً حٌاتن الجدٌدة ..سامحنً ٌاعمً _ 

: التربت منها ولبلت راْسها وللت 

.. المهم اْن تكونً بخٌر _ 

الذي ؼّص واْدار وجهه مخفٌا دمعتٌن سمطتا على " امام"وتبادلت النظرات مع 

... خدٌه 

.. حاولت الذهاب معها الى المشفى فمنعونً واْعطونً عنوان المشفى للزٌارة فمط 

... ولفت وحٌدا بعد ذهاب سٌارة االسعاؾ وكاْننً اْلؾ وحدي فً صحراء لاحلة 

.. لٌها آ تضع كفا على كتفً وتخفً دموعا فً مرندهاْحسست بٌد 

كنت اْحب الحٌاة والمرح واالستماع الى اْؼانً فٌروز صباحا واْم كلثوم وعبد 

لكن الحٌاة علمتنً اْن تلن اللحظات السعٌدة ماهً اال ومضات , الوهاب مساء 

.. سرٌعة فً لٌل طوٌل 

ولبل النزول تناول كل منا كٌسا فٌه وجبة طعام  ,نملونا فً حافلة الى مكان مبٌتنا 

... كان على اْرض الحافلة لرب السابك 

.. كلنا كالمتسولٌن أو,افترشنا ااْلرض ,نزلنا وجلسنا فً باحة كبٌرة 

وهذا لم ٌمنع اْختً نظٌرة من , كانت ااْلٌام بعد وفاة اْختً بدرٌة ملٌبة بالدموع 

حٌث طلبها بعد وفاة اْختها  وكاْن شٌبا , التحضٌر لعرسها مع عرٌس اْختها بدرٌة 

" فتاح"وكنت اْنا و, وافمت اْمً اْما اْبً فمد كانت موافمته على مضض , لم ٌكن 

حٌن , من مإمرات ودسابس , لم نكن نعرؾ ماٌدور من ااْلعٌب وخفاٌا , صؽٌرٌن 

دخل معه ملن " للمٌلٌة "دخل بٌتنا ذلن العرٌس الذي ٌنتمً الى مسمط راْس اْمً 

تبعتها "بدرٌة "ماتت , فتسالطت نصؾ عابلتنا خبلل اْلل من عشر سنوات , الموت 

, فً الكوٌت وحٌدة ؼرٌبة تاركة خمس بنات بعد اْن نهش السرطان ثدٌٌها " نظٌرة"

"..  فتاح"ثم لحك بهما اْخً 

اْصبح الموت ٌمٌم بٌننا دون اْن ندري اْن ذلن العرٌس المادم من لرٌة اْمً هو ملن 

.. ولكننً شخصٌا كان عندي هذا االحساس منذ ولت مبكر , الموت نفسه 
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لم نشعر اال والصباح لد , " تورنتو" نمنا جمٌعا فً ؼرفة نظٌفة فً دار لبلٌواء فً 

.. اْلننا لم ننم على فراش منذ زمن طوٌل , انبلج 

" .. حنٌن" جلست اْفكر فً

:   بصوت حزٌن رندهلالت 

!.. هذا الٌوم "حنٌن "سنزور _ 

.. هذا ماكنت اْفكر فٌه _ 

..  ااْلوالد ستٌمظخرجنا لبل اْن ي

.. اْعطٌته العنوان فهز راْسه باْدب وابتسم , اْولفت سٌارة تاكسً 

كاْننً , على جانبٌها بناٌات اْنٌمة مكللة بالمرمٌد , سارت السٌارة فً شوارع نظٌفة 

ًّ ستطاَين الٌابسة من جدٌد , كنت فً حلم  كنت على ٌمٌن اْن , لم اْكن اْظن اْن ْلدم

.. اْعماق البحر ستكون لبرا لً 

: فمد سمعتها تمول اْلبً دون اْن ترانً , لم تعد اْمً تبكً على اْخوتً اْمامً 

ٌرٌد اْن ٌبكً , حٌن اْبكً اْمامه على اْخوته ٌمتمع وجهه ..صبحً هو دنٌاي كلها _

.. لن اْبكً اْمامه اْبدا مرة اْخرى , اْخشى علٌه من الحزن , لكنه الٌبكً 

تمنٌت اْن اْضع راسً فً حجرها واْبكً واْبكً حتى تفرغ شحنة الحزن .. ساعتبذ 

.. وسمطت دموعً بصمت, لكننً انسحبت وانزوٌت فً ؼرفتً ,التً تمبْل صدري 

لم ٌكن على سرٌر , فتحت لنا الباب , " حنٌن"لى ؼرفةإلادتنا ممرضة جمٌلة واْنٌمة 

.. سوى ورلة " حنٌن"

.. وخرجت من الؽرفة مسرعة , استؽربت الممرضة ؼٌاب المرٌضة 

وبصوت متهدج لراْت , بٌدٌن مرتجفتٌن "حنٌن "ذاهلة وانا اْمسن برسالة رنده بدت 

: رسالتها 

اْنا فً طرٌمً اآلن الى مكان ...سفة اْلننً لم اْودعكما آاْنا ..مً عامراْة ..عمً _ 

.. لد اْظل هنا اْو اْعود الى سورٌا ..التعلموه 

العجوز الخرؾ استاْصل رحمً لكً ..ومن اْجلكم " امام" لمد فعلت ذلن من اْجل...

اْتمنى اْن ٌجد امراْة تمؤل له ..لستم بحاجة الٌها ..اْنا اآلن امراْة عالر .. الاْنجب 

.. لد نلتمً ولد النلتمً ..البٌت اْوالدا 
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.. لى اللماء إوداعا و

.. التً لن ٌنسى للبها حنانكم " حنٌن.."

 تشاركنً بكابً رندهوجلست لربً , جلست فوق سرٌرها اْبكً بصوت عال 

.. وحزنً 

: للت اْلمً ذات مرة 

اْلننا ٌوما ما لن .. حٌن نبكً على اْحبابنا الذٌن ماتوا كاْننا نبكً على اْنفسنا _ 

.. نكون اْبدا 

: وكاْننً اْجلس اْمام فٌلسوؾ لدٌم ,لالت ذلن واْضافت

.. الحٌاة كالهواء الذي النراه _ 

:  اْجبتها 

!.. الما تعجز الجبال عن تحملهاآاالنسان ٌتحمل _ 

!.. هكذا خلمه هللا _ 

, عبمت رابحتها فً البٌت المدٌم , لتخبز اْرؼفة ساخنة , اْجابتنً واختفت من اْمامً 

.. لتوصل نفسً الى صفاء خالص , فمسحت تلن الرابحة الحزن شٌبا فشٌبا 

 وهً تسٌر رندهكنت اْسمع فمط شهمات بكاء , كالتابه " تورنتو" مشٌت فً شوارع 

.. خلفً 

:  تولفت وللت 

صمم الموت فً فلسطٌن ..مثل اْبٌها " حنٌن.."مرة اْخرى " حنٌن" لن نرى_ 

.. وفعلها 

!.. ستعود ذات ٌوم _ 

.. لن تعود _ 

.. ستحن ٌوما وتعود ..لكل انسان صفة من اسمه _ 

كان ٌعمل نجارا متجوال فً بٌوت دمشك , حٌن كنت صؽٌرا كنت اْذهب مع اْبً 

.. المدٌمة 
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: كان ٌفتخر بً اْمام من ٌعمل عندهم وٌردد عبارته 

انه فً الصؾ الثالث ومػ ذلن ٌمراْ لنا فً كل لٌلة لصة  من ..ابنً صبحً ذكً _ 

.. لصص اْلؾ لٌلة ولٌلة 

ًّ بافتخار عوٌش .. ل سٌجارة من النوع الرخٌص وهو ٌنظر ال

: بكلماته الملٌلة الملهوفة "امام "استمبلنا 

!..  ؟"حنٌن" كٌؾ_ 

: للت له بحزن 

" !.. حنٌن"لم ٌعد هنالن _ 

!.. ماتت _ 

: رنده لالت 

!.. هربت اْلنها لن تستطٌع انجاب اْوالد لن ..بعٌد الشر ..  ال..ال _ 

!.. من اْجل اْن ٌتشردوا مثلنا ..ومن لال اننً اْرٌد اْطفاال _ 

ًّ بعٌنٌن دامعتٌن  : ونظر ال

!.. اْلم تعدنً ؟_ 

!.. وعدتن فاْخلفت _ 

.. من الؽرفة لٌبكً وحده " امام"خرج 

وٌضع ٌدٌه خلؾ راْسه , كان اْبً مساء ٌحضر الشاي والتمر المطبوخ بالسمن 

: وٌمول لً , وابتسامة على شفتٌه , , والسٌجارة فً فمه , ااْلشٌب 

.. لنا لصة السندباد البحري أ الر..هٌا ٌاصبحً _ 

: وتمول اْمً 

!.. خبز بعض ااْلرؼفة أانتظر للٌبل حتى _ 

, وناسها الطٌبٌن , رؼم جمالها ااْلخاذ وهدوبها , " تورنتو"لضٌنا نهارا حزٌنا فً 

.. لكن الملب الملًء بااْلحزان الٌحلم اال باْحزانه , وشوارعها النظٌفة 
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وتكبر هذه ,ابتسامات من بعٌد , كنت مراهما حٌن اْحببت ابنة الجٌران عن بعد 

تصبح عالما من ..تصبح كلمات ومشاوٌر وهمٌة , االبتسامات حٌن اْكون وحدي 

.. النجوم 

ًّ "حفٌظة"كانت  كنت , تبتسم لً ثم تؽلك الباب , ابنة الحداد تفتح باب بٌتها لتنظر ال

.. اْعتنً بتصفٌؾ شعري ااْلحمر السمٌن وهندامً حتى ترانً فً اْجمل صورة 

مع اْننً اْكره , لكً اْكون لربها , ولد عملت صبٌا عند اْبٌها فً مهنة الحدادة 

.. الحدٌد 

, حٌن  ترانً متسخ الثٌاب بسبب صدىء الحدٌد تضحن عن اْسنان بٌضاء لإلإٌة 

لالتها بسرعة وهربت داخل البٌت " اْحبن " التربت منها ذات مرة وللت لها لولً 

 ..

.. وبدت لً الحٌاة اْجمل واْرحب , بنٌت لصورا وهمٌة , فً تلن اللٌلة لم اْنم 

: رنده وللت ل, الجمٌلة " تورنتو "جلست فً احدى حدابك 

!.. ؟" حنٌن"دون " تورنتو " كٌؾ سنترن _ 

 ًّ .. لم تجب اْلنها التملن جوابا , نظرت ال

: نا اْنهض أللت و

 ..وعندها ستعود ..ساْبعث لها رسالة عبر اٌمٌلها _ 

وتجحظ , لى السعال لٌبل ونهارا ومع السعال تزرق اْطراؾ اْصابعها إعادت اْمً 

:  وحٌن ترانً اْنظر الٌها تمول , عٌناها 

!.. نزلة برد ..لٌس بً شًء _ 

: للت اْلبً 

!.. التدخن واْنت فً الفراش _ 

!.. وهل مرضت اْمن بسببً ؟_ 

!.. ربتاها التتحمل الدخان _ 

: صمت للٌبل ثم لال لً دون اْن تسمع اْمً , صّور الطبٌب صدرها وخطط للبها 

.. اْشن اْن عندها بداٌة سرطان الصدر_ 
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!.. ماذا ؟_ 

.. صدرت منً الكلمة بوجع شدٌد 

: اْضاؾ الطبٌب 

.. ٌعطٌن االجابة الصحٌحة " اٌاد الشطً"مختبر الدكتور_ 

: وحاول كتابة  عنوانه لكننً للت له 

.. الذي توفً" فتاح"اْخذ خزعة ألخً ..اْعرفه _ 

, ساْلت موظفة الصلٌب ااْلحمر عن محطة المطار " تورنتو "فً مكان مبٌتنا فً 

.. فرسمت لً خرٌطة على ورلة بٌضاء 

, ذا طالت الامتهم إاستعجلت هذا ااْلمر اْلن الطلٌان ٌاْخذون بصمة المهاجرٌن عنوة 

.. وعندها لن نتمكن من اللجوء الى اْي بلد اْوربً 

: رنده للت ل

!.. ذا فعلوا ذلن لن نستطٌع لم شملنا مع منار وتامر إ_ 

: لالت بحزن 

!.. ساْموت ان حدث ذلن _ 

واتجهنا حسب , استعجلنا الخروج من االٌواء االٌطالً , فً ضحى الٌوم التالً

.. المخطط الى محطة المطار 

: لال لً اْبً ذات مرة فً جلسة صفاء 

اْلطمبن الى اكتمال ..شاء واحدا واحدا لبل لممتً ااْلولى على مابدة العاْعّدكم _ 

.. لكننً اْخشى ٌوما اْن نتنالص بالموت اْو السفر ...عابلتنا 

.. ودمعت عٌناه ولم ٌعد ٌتكلم 

, واستؽرلت الرحلة تسع ساعات , " مٌبلنو " الى " تورنتو "ركبنا المطار من 

.. لطعنا خبللها اٌطالٌا من جنوبها الى شمالها 

وبٌوت , سهول خضراء وؼابات كثٌفة , كان طرٌك المطار جمٌبل كااْلحبلم 

... وكاْن رساما اْبدعها , لرمٌدٌة اْنٌمة 
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.. تساءلت

.. هل هذه جنة ااْلرض اْم جنة السماء ؟

راٌْت الجواد ااْلبلك وفوله , فجاْة , كنت ماْخوذا بهذا الجمال الذي لم اْرمثله لط 

كانت ٌدا دمشك خالٌتٌن , ٌركض الحصان فً السهول الخضراء , الصبٌة دمشك 

.. من السٌؾ الذي حملته طوٌبل 

: اْردت اْن اْصرخ باْعلى صوتً ..كانا ٌبتعدان واْحٌانا ٌمتربان 

!.. اٌْن سٌفن ٌادمشك ؟_ 

لرب سوق " الدروٌشٌة "لبل خروجه الى ممهى , فً كل صباح ٌؽلً اْبً الشاي 

فً , ٌنتظرون رزلهم , خرٌن آحٌث ٌجلس مع صدٌمه اْبً صٌاح و, "مدحت باشا "

.. النجارة العربٌة فً بٌوت دمشك المدٌمة 

ثم صوت الملعمة وهً , كنت اْرالبه وهو ٌؽلً الشاي باتمان والسٌجارة فً فمه 

.. صارذلن الصوت عبلمة بارزة فً كل صباح , تذٌب السكر

ًّ بكاْس الشاي  حٌث نتجاذب , فً صباحات الصٌؾ الجمٌلة الهادبة , كان ٌاْتً ال

... اْطراؾ الحدٌث فً باحة الدار لبل اْن ٌذهب الى عمله 

: للت له ذات مرة 

ولم , الٌلداوي عرض علٌن اْرضا بتراب المصاري كما ٌمولون ..نت لنوع ٌااْبً أ_

.. تساوي المبلٌٌن "  لوبٌة " وهاهً اآلن فً شارع , تمبل 

ًّ طوٌبل ثم اْجاب  : نظر ال

!.. االنسان الٌاْخذ سوى نصٌبه _ 

!.. االنسان هو من ٌمرر مصٌره نجاحا اْو فشبل _ 

.. لّك عدون اْن ي, ٌاْخذ سّكه , ٌنهض 

... خر آكانت اْراضً ااْلحبلم االٌطالٌة تمر من اْمامً وكاْننً فً كوكب 

... بناسها , ببٌوتها , بعشبها, بشجرها , هذه اٌطالٌا باْرضها 

.. الاْتصور تلن الرحلة اال حلما جمٌبل ماٌلبث اْن ٌنتهً 

 : رندهللت ل
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!.. اْترٌن الحلم الجمٌل الذي اْراه ؟_ 

!.. كنت ساْساْلن هذا السإال _ 

.. كانت اْرض ااْلحبلم هً التً جعلتنا سعداء , ٌد لم نضحن عمنذ زمن ب, ضحكنا 

: واْنا اْسٌر معه فً شوارع دمشك المدٌمة" فتاح"للت ألخً 

.. وهذه األزلة الهادبة , الشوارع , البٌوت , كاْن هذه المدٌنة هً ملكً _ 

: وٌمؾ الى جانب حنفٌة ماء ولال " فتاح" ٌضحن

!. من ٌشرب من هذا الماء ٌصبح شاعرا اْو كاتبا _ 

: واْضاؾ 

!.. اْرٌد اْن اْصبح عالما وكاتبا فً الولت نفسه _ 

وحٌن , اْذهب معها اْحٌانا , كانت اْمً تواظب على زٌارة لبره كل اثنٌن وخمٌس 

.. تعود الى البٌت ولد انتفخت عٌناها من البكاء , الاْكون معها

.. بل تمنع من الحزن , تلن السهول الخضراء الحالمة تمنع من البكاء 

: رنده ساْلت 

!.. هل اْنت سعٌدة ؟_ 

: ردت على الفور 

!.. الاْعرؾ _ 

شارد فً السهول " امام" بٌنما, كان علً ودمحم ؼارلٌن فً النوم على ممعدٌهما 

.. الخضراء 

, صعدت امراْتان مسنتان فً ؼاٌة ااْلنالة , تولؾ المطار فً احدى فً  المحطات 

.. كانتا تتحدثان بصوت منخفض وهما تحٌكان الصوؾ 

 : رندهللت ل

.. اٌْن سنارتن ؟_ 

!..  صارت تحت ردم البٌت _ 
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.. كنت اْتاْملن واْنت تحٌكٌن الصوؾ بمهارة مثل هاتٌن المراْتٌن _ 

فحٌاتنا لم تعد بحاجة للصوؾ من اْجل دؾء , كمل كبلمً أن أدمعت عٌناها لبل 

.. اْرواحنا الباردة 

عشرٌن ٌوما مذ خرجت فً رحلة الموت على ظهر " منار"اختفت اْخبار ابنتً 

.. مركب من مصر 

ودوما , كنت اْسٌر طوال النهار ببل هدؾ , فً تلن اْلٌام , كنت حٌنها فً الجزابر 

الى جانب , اْجلس  تحت الشجرة الممدسة , بٌت اْم الشهداء , اْذهب الى ذلن البٌت 

..  اْم الشهداء , لبر العجوز 

, اْنام للٌبل بسبب االرهاق , تمسح على شعري , تجلس العجوز الجزابرٌة بجانبً 

ٌمبل , ووجهه المضًء , بشعره ااْلشمر وعٌنٌه الزرلاوٌن , ابن منار "حمزة "اْرى 

ًّ راكضا  ًّ , عل , ٌمر ولت طوٌل وهو ٌركض , ورؼم لصر المسافة الٌصل ال

واْصحو فبل اْجده وال اْجد .. لهاثه وصوته الحنون ٌنادٌنً عاْسم, ٌركض للبً معه 

.. العجوز 

وشوارعها , لٌبل باْبنٌتها الفخمة المدٌمة وتارٌخها العرٌك " مٌبلنو " استمبلتنا 

.. النظٌفة 

فرفض استمبالنا مالم , توجهت الى المجمع االسبلمً حٌث ٌبٌت هنان المهاجرون 

, كنا نساْل المارة حتى وصلنا الٌها , ذهبنا الى البلدٌة , نسجل اْسماءنا  فً البلدٌة 

بل اْلن , لٌس بسبب رحلة المطار ااْلسطورٌة عبر ببلد الجنة , كنا فً ؼاٌة التعب 

.. اْعمالنا رفضت مبداْ الؽربة المسرٌة 

, معتمبل فً الحرب العالمٌة الثانٌة , وهذا مااعتمدته , كان بناء المجمع االسبلمً 

اْدخلونا الى ؼرفة كبٌرة ملٌبة , ألّن ؼرفه الكبٌرة توحً بذلن , " موسولٌنً "اٌْام 

, ااْلسود وااْلبٌض وااْلصفر , فٌها مهاجرون من جنسٌات مختلفة , بااْلسّرة 

.. اْشخاص جمعتهم الؽربة وفرلتهم ااْلوطان 

لالت , وعندبذ , هدمت بٌتنا المدٌم وبنٌت مكانه طابمٌن , ودٌة عحٌن عدت من الس

: لً اْمً 

!.. الٌنمصن اآلن سوى العروس _ 

:  لها تلل
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!.. نمودي صرفت فً بناء البٌت _ 

!.. توكل على هللا تجد العروس اْمامن _ 

, اْعجبتها امراْة , تشتري اْرؼفتها الساخنة من الفرن " فاطمة" حٌن كانت اْختً

وكان اْن دلتنا على , فساْلتها ان كان لها اْخت تشبهها لم تتزوج فاْجابتها باالٌجاب 

..  فً بٌتً الجدٌد  رندهال وكانتإولما ٌمض شهر  , رنده

اْصولها , ذات شعر اْشمر , كانت جمٌلة ,  منذ زمن بعٌد  رندهشعرت اْننً اْعرؾ

.. كاْنها المراْة المثالٌة التً فكرت فٌها , مرتبة , نظٌفة , هادبة , جزابرٌة 

: للت لها ولما ٌمض شهر على زواجنا 

ًّ أو, اْعطانً هللا مااْردت من زوجة صالحة _  !.. نت ماراٌْن ف

ًّ بحب ولالت  : نظرت ال

!.. واْنت اْكثر مما تمنٌت _

" علً"و رنده سرنا فً شوارعها اْنا و, كعروس جمٌلة فً اللٌل " مٌبلنو "كانت 

.. وكاْننا نسٌر فً اْرض ااْلحبلم ," دمحم"و

كاْنها مجموعة , كانت دمشك مدٌنة تؽسلها ااْلضواء " لاسٌون " من فوق جبل 

... كونٌة متبْللبة التطالها ٌد 

.. واْنت العصٌة دوما , كٌؾ ٌادمشك  طالتن ااْلٌدي 

واْنا بعٌد , حٌن بداْت اْضواإن تخفت شٌبا فشٌبا , مبلٌٌن ااْلسبلة تدور فً راْسً 

.. عنن 

: رنده للت ل

!.. جمٌلة كدمشك فً اللٌل "تورنتو " _

!.. لكن دمشك هً ااْلجمل _ 

فٌها روح التارٌخ ..دمشك مدٌنة لٌست كالمدن ..دمشك هً ااْلجمل ..صدلت _ 

.. الماضً والحاضر ٌتعانمان فً ابتبلؾ عجٌب , وحبلوة العصر 

: صمت للٌبل واْضفت 

.. نحن نسٌر اآلن ببل اْرواح ..تركنا اْرواحنا هنان _ 
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لم ٌكن هنالن وسابل اتصال كما , حّل اللٌل ولم ٌعد اْبً , فً اٌْام الشتاء , ذات مرة 

.. بداْ الملك ٌهاجمنا جمٌعا كوحش خرافً ..هو  الٌوم 

:  ضربت اْمً كفا بكؾ ولالت 

!.. اْبون مات ..صبحً _ 

.. لكننً كتمت مشاعري , كنت للما اْكثر منها ..لم تكن تظهر هذا الحب اْمامه 

.. انتصؾ اللٌل ولم ٌعد 

.. ساْلت عنه طوال اللٌل فً المستشفٌات واْلسام الشرطة وعدت بخفً حنٌن 

: للت لها , كانت اْمً تنتظرنً اْمام الباب 

!.. عثر علٌه ألم  _ 

.. وال اللٌلة الثالثة , وال اللٌلة التً تلتها , لم ننم تلن اللٌلة 

ولم تاْكل لثبلثة اٌْام متتالٌة , وجلست تؽرق فً بكابها ,ربطت اْمً راْسها بمندٌلها 

" وحٌن ساْلت صدٌمه اْبا صٌاح فً ممهى الدروٌشٌة اْخبرنً اْنه ٌعمل فً لرٌة..

" .. دٌر العصافٌر

واصطحبت اْختً , ولبست معطفها , ومسحت دموعها , خلعت اْمً مندٌلها , حٌنبذ 

.. وكاْنها تستعد لمعركة فاصلة , " جلٌلة"

: وحٌن راْى اْمً ابتسم لاببل , كان اْبً ٌدق المسامٌر فً السمؾ الخشبً 

!.. اْم صبحً ..اْهبل _ 

اْخبرنا اْنن ستؽٌب عن البٌت ..كٌؾ تفعل فعلتن الشنٌعة هذه ..الاْهبل وال سهبل _ 

 ..

 _ ًّ !.. اْعرؾ اْنن تخافٌن عل

.. وبداْ ؼضبها ٌؽلً وهو فً ؼاٌة االنبساط 

كنت اْرٌد السٌر , كانت اْشبه بدمشك الجمٌلة , الجمٌلة " مٌبلنو " رٌد تودٌع ألم اْكن 

كنت اْرٌد  , واْتعرؾ على حاراتها المدٌمة كما كنت اْفعل فً دمشك , على اْرصفتها 

..  لٌكون خبزها وملحها فً ذاكرتً الاْنساه , كل من طعامها آاْن 
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كنت اْرٌد اْن اْكون ابنا لها , واْحادث اْهلها , كنت اْرٌد اْن اْشبع من شمسها وهوابها 

" .. تورنتو"اْلنها احتضنتنً من فم البحر هً و, 

لكننً ودعتها فً المساء بدموع ساخنة , عاشما , محبا , كنت اْرٌد اْن اْكون صدٌما 

.. فً لٌلة باردة 

جوازات سفرنا , دون جوازات سفر , ركبنا سٌارة ستملنا عبر النمسا الى اْلمانٌا 

.. وذكرٌات كثٌرة , الوحٌدة هً مانملكه من اْمتعة بسٌطة 

.. فً لٌل بارد صامت , نظٌفة , عبرت السٌارة طرلا ملتوٌة 

وضػ السابك السمٌن اْؼنٌات ؼربٌة ,  لد اْنستنً متعة السفر عباشة الدموغكانت 

.. واْخذ ٌؽب من مشروب الطالة لٌبمى مستٌمظا طوال اللٌل , بصوت عال 

.. ضٌاع الرجعة منه , كلما اْوؼلت نفوسنا بالضٌاع , كلما اْوؼلنا فً الهروب 

عن بٌتً الذي , عن ذكرٌاتً , شعرت اْننً تخلٌت عن اسمً , فً تلن اللحظة 

عن كتبً ودفاتري , عن اْصدلابً , عن الحارات الشامٌة المدٌمة , بنٌته بعرلً 

.. وحتى عن عابلتً , ومخطوطاتً 

كٌؾ ٌاْكل وهو مٌت ..كٌؾ ٌدفن وهو حً ...كٌؾ ٌموت االنسان وهو ٌتنفس 

.. ااْلموات الٌمشون , ااْلموات الٌتكلمون , لكن ااْلموات الٌاْكلون ..

باتجاه اْرض الجرمان , حدث ذلن كله واْنا اْوؼل فً اللٌل فً تلن السٌارة , ولكن 

.. اْو اْلمانٌا 

: لبل اْن تموت اْمً اْوصتنً بوصٌة لن اْنساها 

ساْخبره بذلن "فتاح "حٌن اْرى ..وحافظ علٌهم ..امؤل هذا البٌت اْوالدا ..صبحً _ 

.. عدنً ٌابنً .. 

!.. اْعدن ٌااْمً _ 

!.. ساْموت اآلن واْنا مرتاحة _ 

.. وجاءت الحرب ولم اْحافظ على وعدي 

ببل مبلمح وكذلن اْوالدي فً تلن السٌارة التً اْدخلتنا خلسة الى اْلمانٌا  رنده كانت

 ..
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, كنت فً تلن اللحظة كتابه فً صحراء ..اْلٌس من ٌترن بلده ٌصبح ببل مبلمح 

.. كنت ببل مبلمح 

كانت , بعد اْن تركنا جبال النمسا , اْعلمنا السابك اْننا اآلن فً ااْلراضً ااْللمانٌة 

  ..السٌارة تسابك الرٌح وهً تحمل اْناسا ببل مبلمح
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 _16_  

اْصبح , كان هنان الملٌل من الناس , دخلت السٌارة مدٌنة اْلمانٌة , بعد الفجر بملٌل 

واشار الى الجهة , تولؾ فجاْة , " اْولم " اْخبرنا اْن هذه مدٌنة , السابك اْكثر توترا 

 :الممابلة 

.. هٌا .. انزلوا خبلل ثوان ..تلن محطة المطار _ 

دخلنا محطة المطار دون اْن نلفت , واختفت السٌارة , نزلنا مع اْؼراضنا الملٌلة 

.. ااْلنظار الى وجودنا ؼٌر الشرعً 

اخترت شخصا كبٌرا فً السن وحادثته باالنكلٌزٌة لٌمطع لً تذكرة لطار من اآللة 

.. فً ضواحٌها " منار " حٌث تسكن ابنتً " مٌونٌخ "الى 

نحسب , نحسب حسابا لخطواتنا , حٌن تكون ااْلمكنة جدٌدة نخاؾ اْن نتحرن 

.. لكل شخص ٌمر لربنا اْو ٌجلس الى جانبنا , حسابا اللتفاتاتنا 

, وعلى مدى ساعتٌن , " مٌونٌخ "وركبنا لطار , اتجهنا الى رلم الرصٌؾ 

التً لم اْرها منذ ثبلث " منار"حٌن اْلتمً بابنتً , تصورت السٌنارٌوهات العدٌدة 

.. ذا لم تكن لنا الشرطة بالمرصاد وتسولنا الى اْحد مراكز االٌواء إهذا , سنوات 

عندما ودعته فً مطار دمشك ولت هروبهم إلى مصر , كانت روحً متعلمة بحمزه 

أحسست به رجبل , عانمنً , ركض نحوي , انزوٌت بعٌدا ألذرؾ بعض الدموع , 

 ..رأٌت فٌه طفولتً التً لم أعشها , لبل أن ٌكبر 

 :خرج منً نداء دون وعً 

 !..حمزه _ 

ًّ رنده بعٌنٌن دامعتٌن ولالت   :التفتت إل

 !..اشتمت إلٌه _ 

 ..لم ٌكن اشتٌالا بمعنى الكلمة بل كان الزمة حٌاة 

لالت , حٌث كانت تعانً من مرض السرطان , حٌن زرت امً فً مشفى المواساة 

 :لً ولد بدت لوٌة على ؼٌر عادتها 

لكننً لست خابفة من الموت ..أنا أعرؾ اْننً لن أعٌش طوٌبل ..اسمع صبحً _ 

 ..حٌن أذهب إلٌه سؤتركن وهذا ماٌإلمنً .. التظن لحظة اّْن فتاح اْؼلى منن ..
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وحٌن عدت ..ذهبت إلى الحمام وبكٌت حتى جفت دموعً , لم استطع البكاء امامها 

ًّ بعٌن خبٌرة ولالت , كانت فً أضعؾ حاالتها ,   :نظرت إل

لكننً ٌاولدي أرٌد ان ألول مابداخلً ..خرجت وبكٌت ..أعرؾ أنن حنون _ 

ًّ فرالن ..  ..لكننً سؤفارلن ..ٌصعب عل

كلما الترب المطار من مٌونٌخ أرى أننً أعانك منار وأوالدها ماٌا وشام وحمزه 

أنسى خوؾ لارب المطاط وركوب البحر , أعانمهم وٌعانموننً , البلهم وٌمبلوننً ..

تحت شمس حارلة لبل , واألجساد المكدسة على ظهر السفٌنة من جمٌع اآلعراق , 

 ..أن تؤخذنا البارجة االٌطالٌة 

وسمعت لببل إّذا , كانت عناصر الشرطة تجوس المكان ,فً محطة مٌونٌخ الكبٌرة 

ٌجردونه من , شكوا بؤحد المهاجرٌن ؼٌر الشرعٌٌن ٌسولونه إلى لسم الشرطه 

وإذا رأوا أنه هارب من الموت ٌرسلونه , خشٌة ان ٌكون عنصرا ارهابٌا ,مبلبسه 

إلى أحد الهاٌمات لٌسجل فٌها وٌبصم بؤصابعه العشرة على أنه مهاجرؼٌر شرعً 

.. 

كؤنها محطة ,  فً تلن المحطة الكبٌرة اندمجت مع كتل بشرٌة من أعراق مختلفة 

ٌتذكر حٌاته , كؤنها الساعات ااْلخٌرة ؛ حٌن ٌعرؾ االنسان مصٌره , نهاٌة العمر 

ٌفرح , ٌعٌش حٌاته مرة أخرى فً لحظات , كشرٌط سٌنمابً , فً ومضات 

 ..وٌحزن لبل أن ٌفارق هذا الوجود 

وكان إمام على ممربة منّا , وهً تحتضن علً ودمحم , بدا الٌؤس على لسمات رنده 

 ..ٌدخن 

وحٌث ااْلكشان , حٌث السكن تسٌر نحو المجهول , الأحد ٌعرفنا  فً هذه المحطة 

الجمٌع الٌرد , الجمٌع لٌس لدٌه ولت , الجمٌع ٌركض , المنتشرة تعج بالمشترٌن 

 ..الجمٌع مشؽول كؤنهم آالت برمجت نحو أهداؾ محدده , على تساإالت اآلخرٌن 

وكان شابا سمحا ٌتكلم االنكلٌزٌة بطبللة أن , وبعد جهد جهٌد استطعت الناع أحدهم 

ودلنا , ٌشتري لنا بطالات لطار إلى روزنهاٌم حٌث ستكون ابنتً منار فً انتظارنا 

 ..أٌضا على رلم رصٌؾ المطار ولوح لنا بٌده حٌن صعدنا المطار 

حٌث , ألامت امً ولٌمة فاخرة لؤللارب وااْلصدلاء , لٌلة نلت شهادة الماجستٌر 

مع سطلٌن من اللبن الرابب من _ لحم بالعجٌن _ أوصت الجزار بصنع صفٌحة 

 ..جارنا اللوبانً البمال 
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وبٌن الحشد الذي , ٌومها رأٌت الفرحة فً عٌنً اْمً كما لم أرها منذ زمن بعٌد 

 :كان مشؽوال بالطعام التربت امً منً وهمست فً اذنً 

 !..لو كان فتّاح حٌّا لرلص حتى الفجر _ 

 ..كان فً عٌنٌها دموع رؼم فرحها 

استعرت من أحد ..ولكننً لم أجد منار فً انتظارنا , نزلت فً محطة روزنهاٌم 

 ..المارة هاتفا خلٌوٌا وهاتفتها فلم ترد 

, ثم فكرت أن أستمل سٌارة اجرة إلى عنوانها , تولفت فً المحطة تابها حزٌنا 

 .. واتجهت إلى مولؾ التاكسً , أخرجت العنوان من بٌن اورالً المبعثرة كحٌاتً 

 ..وكانت المفاجؤة 

ًّ , كان حمزه ٌرافمها , وجدتها كالحلم ,أمام صؾ سٌارات التاكسً  , لم أصدق عٌن

 :صرخت بؤعلى صوتً 

 !..منار _ 

 :لالت وهً تسٌر خلفً , رنده لم تكن لد رأتها بعد .. استهجن المارون صراخً 

 ..هل جننت ؟_ 

 :للت مازحا 

 !..مارأٌن لو لّدم لن المجنون منار بشحمها ولحمها ؟_ 

 !..لمد ضعنا ..أنت تحلم _ 

 ..حٌث رأتنا فً تلن اللحظة , أمسكتها من ٌدها وأشرت إلى منار المادمة إلٌنا 

فً تلن اللحظة لم أدرن ااْلشٌاء على , الأعرؾ ,بسرعة , ببطء , زحفت , ركضت 

ركضت منار نحونا واحتضنتنا , رفعتها , شعرت اّْن رنده سٌؽمى علٌها , حمٌمتها 

 ...مع حمزه 

, لم أكن فً ااْلرض أو فً السماء , ؼمرت الشوارع واألبنٌة , فاضت العواطؾ 

بٌن , بٌن مآذن دمشك , بٌن أجراس الكنابس , بٌن النجوم , كنت فً عالم آخر 

 ..الموت والحٌاة 
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تلن اللحظات هً شًء من السحر , كم دلة للب , كم لبله , الأدري كم عنالا حدث 

ؼسلت أحزاننا على أبً وامً وفتاح وعطٌه وصبحٌه , ؛ كؤنها ؼسلت تعب هروبنا 

 ..ؼسلت اْدران الماضً , وبدرٌه ونظٌره 

 ..لو عشت تلن اللحظات من لبل لعادت حٌاتً خالٌة من الهموم وااْلحزان 

ثم ؼسلت وجهً بحفنة , شربت من حنفٌة الماء لرب الجامع ااْلموي ,  ذات ظهٌرة 

 ..ماء باردة من بردى 

ًّ وٌبتسم   :ثم لال , كان هنان شٌخ ٌنظر إل

 ..ماء الشام دواء لظمؤ النفوس _ 

 ! ..ودواء لؤلرواح المتعبة ..صدلت ٌاشٌخ _ 

ًّ الروح  حٌن جلس حمزه إلى جانبً فً رحلة لطار لصٌرة إلى , عادت إل

 ..كان ٌرحب بً بكلماته البرٌبة الصادلة ..كولبامور حٌث البٌت 

, مسحت على شعره ااْلشمر , ولم أكن أرٌد من هذه الدنٌا سوى لمابه , كٌؾ ال 

كانت , من البراءة والنماء , دخلت عالما سحرٌا , ونظرت إلى عٌنٌه الزرلاوٌن 

 ..ابتساماته بلسما لجراحً 

 :للت الجملة المعهودة 

 !..أأنا فً حلم ؟_ 

 :واحتضننً حمزه من جدٌد وأجابنً 

 !..بل فً علم _ 

الحرب جعلت منً انسانا , هل الحروب تؽٌر الكبار والصؽار , كالكبار كان رده 

 ..فساروا فً طرٌك آخر ؼٌر الذي رسمناه لهم , اما حمزه والصؽار امثاله , آخر 

وهم ٌبدأون من حٌث , نحن نبدأ من حٌث انتهٌنا , وحٌاة جدٌدة , إنها ببلد جدٌدة 

 ..بداْوا 

, لم أشعر إال فً الصباح , وكؤننً انام فً سرٌري فً الٌرمون , نمت اللٌلة ااْلولى 

 ..ولد شلحت تعب اجتٌاز الصحراء وعناء السفٌنة والبارجة 

رأٌت , لكننً حٌن نظرت من النافذة , أردت المول إننً لم أفارق تلن اللٌلة دمشك 

 ..رأٌت هدوءا , رأٌت وجوها ؼٌر اصحابً , شارعا اَيخر رأٌت كنٌسة أمامً 
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 ..كان بامكانً النوم فً هذا الهدوء لٌل نهار 

 أٌار 29فً شارع , وكنا جمٌعا فً زٌارة عمً دمحم خٌر , كنت صؽٌرا , ذات لٌلة 

, فً تلن اللٌلة ضعت فً شارع ملًء بالسٌارات , كان ؼنٌا , كنا فمراء , 

 ...فعبرت الشارع وفمدتهم , استهوتنً السٌارات 

وأجلسنً على طاولة , أخذنً شرطً إلى المخفر واشترى لً شوكوال وبسكوٌتا 

 ..تذكرت أهلً فؤخذت أبكً , وبدأ بمداعبتً , مرتفعة 

الذي ٌعرؾ , لكنه ضٌاع الكبٌر , إنه الضٌاع بعٌنه , هذا المكان ٌشبه ذلن المكان 

 ..ولٌس ضٌاع الصؽٌر الذي الٌعرؾ ضٌاعه , ضٌاعه 

لكننً لدت , الضابع ضّل الطرٌك , بعد اللٌلة ااْلولى أحسست بضٌاع من نوع آخر 

 ..نفسً بارادتً نحو هذا الضٌاع 

 !..أٌن أنت ٌادمشك ؟

ولفت إلى جانب النهر لرب ممبرة , سرت فً شوارع كولبامور الجمٌلة الهادبة 

لوبكٌت دموعا بعدد لطرات النهر لن تعود , لجنود لتلوا فً الحرب العالمٌة ااْلولى 

 ..ولن أعود إلٌها , دمشك 

, كؤنهم دفعونا نحو هذا الضٌاع , هنا أحسست بخطؤي فً هذا الضٌاع االرادي 

هاجر نحو , اترن بٌتن أو مت ..الفكرة تمول , ونحن أصبحنا عبٌد هذا الضٌاع 

 ..عد إلى الضٌاع من جدٌد , البلمكان 

كؤننا دمى ٌحركونها متى ٌشاإون وهم , شعرت أننا كنا ادوات فً ٌد الؽٌر 

 ..ٌبتسمون 

كان حمزه ٌرمً الحصى , جلست على حصى النهر , لم أعد الوى على الولوؾ 

كؤننً كنت , , دوامات لٌس لها نهاٌة , تصنع الحصى دوامات الضٌاع , نحو الماء 

 ..فً للب الضٌاع , فً احدى الدوامات 

هل , هل فً العمر بمٌة لذلن الزمن , هل فات ااْلوان ٌادمشك أن أران من جدٌد 

أران كصبٌة تلتمً مع من تحب , أعود اْلرى صباحن ولٌلن وشمسن ولمرن 

 ..أران حلما وسحرا ودالال,

 ..سؤبمى لربن حتى لو تمزلت إلى اشبلء , حٌن أران لن أعود إلى دوامات الضٌاع 
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, أشم فٌن رابحة طفولتً وشبابً وأفكاري التً صؽتها على الورق من روحً 

 ..حٌن كنت تنامٌن لبل الفجر بملٌل 

, وألمن هو اْلمنا , نزٌؾ جرحن هو نزٌؾ جرحنا , انهضً , انهضً ٌادمشك 

 ..وعوٌل نسابن هو عوٌل نسابنا 

 ..أنت حٌة منذ ااْلزل وستبمٌن حٌة إلى ااْلبد , انهضً ٌادمشك 

أخذت أؼوص فً تلن الدوامات , كانت الدوامات تكبر كلما رمى حمزة حصى اكثر 

ًّ مع حاضري ,  , تندس فٌه ذكرٌات دمشك , ٌإلفان ضٌاعا آخر , ٌصطدم ماض

 ..لترٌحنً من دوامات الضٌاع 

أحسست بؤلم فظٌع ,نظرت إلى دمشك المضٌبة , كنت ألؾ على سفح جبل لاسٌون 

 :أردت أن الول اْلمً التً ماتت منذ سنٌن , فً رأسً 

 !..واْنت امً التً التموت ,,أمً ماتت_ 

 ...دمشك هً أمً التً التموت 

 ..وأمً التً التموت تماوم الجراح , اآلن تركت أمً تحت التراب 

من ٌترن اْمه التً التموت من , إننً ولد عاق , للت وأنا أؼوص فً تلن الدوامات 

بل ٌسٌرون , الٌسٌر فٌها البشر مع البشر , فً ببلد الٌعرؾ لؽتها , أجل أال ٌموت 

 ..وكؤنهم تركوا أصدلاءهم من اجل صدالة الكبلب , مع كبلبهم 

 !..هل هم على حك؟

 ..سإال سؤلته لنفسً 

, الكلب ٌسٌر معن , ٌبدو ان بعض الكبلب أو جلها أفضل بكثٌر من بعض البشر 

حٌن ٌلمسون المال أو , وكثٌر من البشر ٌؽدرون بن , ٌؤتمر بؤمرن , ٌصادلن 

 ..الضعؾ 

 ..وهذا ماحدث اْلمً الثانٌة دمشك 

 :للت البنتً منار ,فً صباح رمادي بارد 

_ الهاٌم _أو ماٌسمى ب, فً النهاٌة سؤسلّم نفسً إلى احد مراكز اٌواء البلجبٌن _ 

.. 

 !..ارتح عدة اٌام ثم تسلّم نفسن ..ولكنن متعب ٌاأبً _ 
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 !..أنا لن أرتاح بعد اآلن _ 

 ..لم ٌاأبً ؟_ 

نظرت إلى المارة وهم ٌضعون أٌدٌهم فً جٌوبهم بسبب برد ذلن الٌوم , نهضت 

 :وللت بمهر , الرمادي 

بٌتً , كتبً سرلت , لٌس لً أصدلاء , لٌس لً ذكرٌات , لٌس لً اسم ..هنا _ 

 ..لم ٌعد لً شًء ..لم ٌعد لً شًء, أحبلمً سرلت , سرق 

 :أخذت رنده تصرخ فً وجهً 

ابك هنان لتمطع ٌدٌن أو ..ابك هنان لتموت موتا مجانٌا ..لماذا جبت إلى هنا _ 

 ..أنت هكذا الٌعجبن شًء .. ابك هنان لتموت من الجوع كاآلخرٌن ..لدمٌن 

 :التربت منها بٌؤس وللت 

 !..أنا هكذا دوما _ 

توصلت بعدها إلى أننً سؤبمى هكذا ..أنا هكذا دوما ..بمٌت ٌوما أفّكر بهذه الجملة 

أتحدث ..وهم ٌرٌدون أن أكون ؼٌري ..سٌكون ؼٌري ..إن تؽٌرت لن أكون أنا ..

أصادق ..ألبس ؼٌر مبلبسً ..أنام فً ؼٌر سرٌري ..الرأ ؼٌر كتبً ..بلؽة الأفهمها 

 ..ؼٌر أصدلابً 

ستذهب روحً ٌومٌا نحو بٌتً الذي ..ولن أكون إال هكذا دوما ..أنا هكذا دوما 

تجلس أما ..تمرأ كتبً ..تتحدث مع أصدلابً ..تمشً على رصٌفً ..عشت فٌه 

 ..حتى لو لم اْكن هنان سؤكون هنان ..كومبٌوتري 

سٌكون واحدا آخر ؼٌري ..وحٌن اْنسى لن أكون أنا ..إن لم أكن هكذا سؤنسى ..

 ..الأعرفه وال ٌعرفنً ..

 ..للتها لها وخرجت أهٌم فً شوارع لم أعرفها من لبل ..تلن هً الحكاٌة ٌارنده 

 :وحٌن استٌمظت لالت لً , ٌومٌن كاملٌن حٌن كانت مرٌضة , نامت أمً ذات ٌوم 

رأٌت ابً ..صبٌة جمٌلة ٌعشمها الشبان ..كؤننً لست أنا ..كنت فً عالم األموات _ 

كان هنان ..لم ٌكن هنان بٌوت وال ابنٌة ..كانا بعمري ..وأمً وهم صؽار أٌضا 

كان ..رأٌت فتاح ..لوالن ..كنت أرٌد البماء هنان ..ضباب كثٌؾ فً ؼابة جمٌلة 

 ..كان ٌنادٌنً باسم آخر لم اعد أذكره ..صؽٌرا جدا كطابر جمٌل 
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كانت حٌاة من ..لم ٌكن هنان أحزان ..لم ٌكن هنان دموع ..كانوا فرحٌن مبتسمٌن ..

 ..حٌاة ألرب إلى فرحة الطابر حٌن ٌطٌر للمرة ااْلولى ..نوع آخر 

, وكنت انظر إلى الحصى ااْلملس فً لعره , كان النهر ٌجري ضحبل صافً الماء 

أشاهد حٌاة أمً , أدلك فً تلن الوجوه , أرى الوجوه التً أعرفها والتً الأعرفها 

 ..وكؤّن روحٌنا مرتبطة ببعضها ..ذلن االتصال بٌنً وبٌنها لم ٌنمطع ..

ماحدث كانت رواسب من الماضً فً , لم تكن ابنتً منار على وفاق مع زوجها 

 ..لكننً وصلت إلى  حابط مسدود , أردت فهم ماحدث , الشام أو فً مصر 

 :للت 

 !..افعلً ماترٌنه مناسبا ..أنت أدرى بمشكلتن _ 

كانت حالة فرٌدة من االنتمال من عالم الموت إلى , جلست أفكر فٌما لالته لً أمً 

 :وأخٌرا التربت منها وسؤلتها , عالم الحٌاة 

 !..أكنت تحلمٌن ٌاأمً ؟_ 

احتضنتهم ..لبلت نظٌره وبدرٌه وصبحٌه وفتاح وعطا ..إنه حمٌمة ..لٌس حلما _ 

 ..إنه حمٌمة ..لم ٌكن حلما ..ال..األم تعرؾ رابحة أبنابها ..شممت رابحتهم ..

 : للت البنتً منار 

سؤلؾ عارٌا ..إذا أمسكتنً الشرطة بدون أوراق رسمٌة ..ٌجب أن أسلّم نفسً _ 

فلم ٌبك لً إال الحفاظ ..سؤرفض خلع مبلبسً ..خشٌة ان أكون ارهابٌا ..امامهم 

 ..بعد أن فمدت اسرار حٌاتً كلها ..على سرٌة جسدي 

أحسست أّن ٌده الباردة حٌن ودعنً فً دمشك مازالت باردة ..وجاء سامر 

أو أنه لحظة ..أحسست أّن لماءنا مابٌن الوداع واللماء هو سنٌن طوٌلة الحصر لها ..

لم أبن امامه أبدا إال فً ذلن الٌوم ...أخذت أبكً وهو ٌعانمنً ..من لحظات الموت 

 ..كانت رنده خلفً تذرؾ دموعها بصمت ..

لم ٌبن حٌن عانمنً بل بكى ..بل أٌام , استمر ٌعانك علً ودمحم لحظات بل ساعات 

 ..بكى كما لم أره من لبل ..حٌن عانك أخوٌه 

 ..فلم ٌرؾ له جفن حٌن احتضن أخاه سامر , وبدا إمام صلبا 

 :للت اْلبً حٌن عدت من السعودٌة 
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 !..كٌؾ لضٌت أٌامن وحٌدا ؟_ 

 :رّدعلى الفور 

صورن كانت ..أخاطبن وتخاطبنً ..كنت أرى ألبوم صورن ..لم أكن وحٌدا _ 

المهم أننا كنا نتحادث ٌومٌا كما لو كنت ..الٌهم ..سوؾ تمول إننً مجنون ..تكلمنً 

 ..أمامً 

كنت أخاطب نفسً , لم ٌكن معً حمزه لرب النهر فً هذا الٌوم الرمادي البارد 

لم أكن اْحّس , حٌن كنت فً الٌرمون , وأعود إلى ذكرٌاتً تارة اخرى , تارة 

كآبة المنفى , كآبة من نوع آخر , هنا , كانت الكآبة تمر للحظات ثم تذهب , بالكآبة 

, كآبة عدم االنتماء , كآبة الروح الباردة , كآبة االنفصال عن ااْلشٌاء التً تحبها , 

 ..وكآبة الطرق المسدودة 

لو أننً واحدا منهم لكنت , كان البط البرّي ٌسبح بسعادة , سرت على ضفة النهر 

ًّ ٌجعل البط ٌبتعد خابفا , سعٌدا   ..لكن احتكان الحصى تحت لدم

 ..ثم اتركنً ..أعطنً مفتاح سعادتن ..أعطنً شٌبا من سعادتن ..الترب اٌها البط 

 ..ثم بدأت أرتجؾ من البرد والجوع , تؤملت البط  طوٌبل 

, كان البرد داخل الروح , ولم ٌكن جوعا بمعنى الجوع , لم ٌكن بردا بمعنى البرد 

, عشت لحظات االنفصال , كؤننً انفصلت عن نفسً , وكان الجوع داخل الروح 

 ..ثم عدت إلى والعً 

 :وضعت منار ٌدها على جبهتً وصرخت , تدثرت بؽطاءٌن وأنا أرتجؾ 

 !..أبً محموم _ 

 ..ثم سبحت فً رإى وأشٌاء لم أتولع رإٌتها , لم أع إال هذه الكلمة 

وحٌن أدخل , كنت أسٌر فً ذلن الشارع , هنالن ألزام ٌرلصون فً شارع مبتل 

ولد , أسنانهم طوٌلة , كانوا ٌصٌحون , , شارعا فارؼا ٌعودون للرلص امامً

حٌن أتراجع أتمدم , ٌخلع أحدهم سنه وٌلوحه كالعصا امامً , خرجت من أفواههم 

تصبح عٌنً كرة , ٌخرج عٌنً , وٌضع طرؾ سنه فً عٌنً , فٌلتصك بً , نحوه 

تصبح بالونا , تكبر العٌن , ٌهربون , أركض خلفهم اْلستردها , ٌلعب بها ااْللزام , 

 :أصرخ , ٌرتفعون , ٌطٌر بهم فً الهواء , ٌدخل ااْللزام البالون , كبٌرا 

 !..أعٌدوا لً عٌنً _ 
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 ..فبل أسمع إال ضحكاتهم البلهاء كالصدى 

كنت خبللها فً , لم تتركنً الكوابٌس وااْلحبلم المجنونة خبلل أٌام الحمى الثبلثة 

وأماكن لم , وأشخاص لم أعرفهم , عالم مجنون , عالم لٌس له ضفاؾ , عالم آَيخر 

عالم لٌس له بداٌة ,كؤّن الكوابٌس وتلن ااْلحبلم هً عالم مختلؾ عن عالمنا , أزرها 

 ..ولٌس له نهاٌة , 

أو امرأة ذات , له لرنان عظٌمان , كانت رنده حٌن تمترب منً أراها وحشا خرافٌا 

تحمل شوكة تؽرزها , أما ابنتً فمد رأٌتها عجوزا , أسنان حادة تصل حتى األرض 

ٌحطان , أما علً ودمحم فمد كانا طابرٌن أسودٌن ..فً صدري عند الذهاب واالٌاب 

 ..أؼصانها تتحرن كاألٌدي , فوق شجرة الأوراق فٌها 

 :كنت أصرخ بملء فمً , لم أعد أطٌك الكوابٌس 

 !...اذهبً عنً أٌتها الحمى _ 

وعٌناها حمراوان , وشعرها أحمر , وجهها أحمر , وجاءت الحمى على شكل امرأة 

 :لالت لً , وجسدها ٌشتعل نارا , 

 !..ولكنً سؤعود إلٌن ..سؤذهب عنن _ 

 ..نهضت وأكلت وجبة دسمة بعد الحمى 

 :للت لمنار 

كان ٌؤتً بعد عمله بمطع اللحم , رؼم نحول جسده , كان جدن ٌحب ااْلكل الدسم _ 

محمر , كان أبٌض البشرة , وٌملٌها وهو ٌلبس الكلسون الطوٌل , الملٌبة بالدهن 

 ..هادئ الطبع  إال إذا أثارته جدتن , الوجه 

 ..ضحكت ابنتً وهً تمؤل لً الصحن بعد اآلخر 

ًّ , وبدت رنده فً أتم سعادتها   :لالت ..وهً تنظر إل

 !..خفت علٌن ..صلٌت لربً حتى تعافٌت _ 

 !..من الموت _ 

 !..التمل هذا _ 

 !..أنا أشبه ااْلموات , رؼم أننً حً أشعر اننً مّت حٌن تركت كل شًء _ 
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مسحت على , أحسست بالذنب , دمعت عٌناها , ؼصت الفرحة فً حلك رنده 

 :شعرها وللت 

 !..ٌكفً أنن معً _ 

 ..وابتسمت من خبلل دموعها 

كانوا ٌجلسون فً شوارع لوبٌه , لم ٌكونوا ٌفعلون شٌبا فً الٌرمون او دمشك 

ٌبٌعون المازوت أو , ٌربطون رإوسهم بخرق بالٌة , وفلسطٌن والٌرمون ببل هدؾ 

تراهم ٌعرفون كل شًء دون ان , لم ٌدخلوا مدرسة أو مسجدا , الكاز او الؽاز 

 ..ٌعرفوا شٌبا 

وٌضعون على , ٌربون الحمام على أسطح منازلهم المهلهلة , فً ؼالب ااْلحٌان 

ٌصرخون وٌؽنون فً أزلة المخٌم , آالت تسجٌلهم أؼنٌات شعبٌة تمبْل النفس ؼثٌانا 

 ..ولٌلهم نهار , نهارهم لٌل , 

ومرة تبدو , مرة ٌحلمون ذلونهم , تراهم فً المرابع اللٌلٌة إلى جانب الرالصات 

الٌفهمها , لهم مصطلحات خاصة فً اللؽة , ذلونهم أطول من شٌخ طاعن فً السن 

 ..وحٌاتهم هباء , وضحكهم عواء , كبلمهم صراخ , إال هم 

فلم ٌعد هنان أمان , ظهروا كؤشباح , وهاهم الٌوم ٌحملون السبلح فً الٌرمون 

 ..حتى فً منتصؾ النهار 

 ..نعمة ااْلمان الٌعرفها إال من افتمدها 

, وأكلت ؼذاءن , وشربت ماءن , تنفست هواءن , علٌن السكٌنة أٌها الٌرمون 

 ..كنت حٌاتً فؤصبحت مماتً 

بٌنً وبٌنن , ولكن بٌنً وبٌنن بحار وسهول ومدن التتكلم لؽتن , أرٌد العودة إلٌن 

بٌنً وبٌنن جثث , وأنهار من الدماء , جبال من الرصاص وهضاب من المذابؾ 

, بٌنً وبٌنن أجساد تموت من الجوع , أو دفنت على عجل , ملماة على الطرلات 

بٌنً وبٌنن جبال من الذكرٌات بٌنً وبٌنن عشك , وأطفال ٌبكون ااْلثداء المٌتة 

 ..المكان 

بٌنً وبٌنن كما بٌن روحً , بٌنً وبٌنن ألم وفراق , بٌنً وبٌنن نجاح وفشل 

وال ٌمكن أن تفجره أعتى , بٌنً وبٌنن شًء الٌمكن أن ٌمتله الرصاص ..وجسدي 

 ..المنابل 
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 ...إنن أنا وأنا أنت 

 :وحٌن رأتنً لالت بدهشة وحزن , ذات صباح حزمت أمتعتً الملٌلة وابنتً نابمة 

 !..إلى أٌن ٌاأبً ؟_ 

 !..أخشى أن ٌفرضوا علٌن ؼرامة مالٌة إن وجدونا عندن بشكل ؼٌر لانونً _ 

لم أشبع ..ابك ٌومٌن فمط ..جاء عندي حٌن كنت هنان ..سامر ٌعرؾ مولع الهاٌم _ 

 ..منكم 

 ..ٌصرخون وٌؽنون وٌلعبون ..كان علً ودمحم ٌلعبان مع حمزه وماٌا وشام 

 :ابتسمت ابنتً ولالت 

 !..دعهم سعداء لبعض الولت _ 

تبمى السعادة ..حٌن ٌخطو االنسان خارج بٌته ..لم ٌعد هنان مكان للسعادة ٌابنتً _ 

 !..هنان وال ٌؤخذ معه سوى التعاسة 

كانت الشمس تطل من بٌن الؽٌوم خجولة , فً ذلن الصباح خرجنا إلى الحدٌمة 

, وتحدثنا عن الذكرٌات المإلمة والمفرحة , شربنا الشاي وأكلنا المكسرات , باردة 

 ..تلن الحٌاة صارت من الماضً السحٌك 

 :وتساءلت حٌنها ونحن نتحدث 

 .., هل الخوؾ على الحٌاة أثمن من من المال وااْلصحاب _ 

بل العجز , لٌس الخوؾ بحد ذاته , وخلصت إلى فكرة ؛اّْن ماجعلنا نترن كل شًء 

, فالرصاص لد صّم اَيذانهم , وال آذان تسمع , أمام اناس لٌس لهم عمول تعمل

 ..والمذابؾ أذهبت عمولهم 

مثل أولبن الذٌن , ببل عمل , ٌصبح االنسان ببل لٌمة , وحٌن ٌجتمع الخوؾ والعجز 

, الذٌن ٌمتلون الللوب لهم ..تستوي ااْلشٌاء أمام هإالء وهإالء , ٌمتلون دون رحمة 

 ..أو كبلهما معا , والذٌن ٌُمتلون ٌموتون من الخوؾ أو العجز 

ؼٌرت الناس من , لم أكن أدري ماهً تلن المعجزة الشٌطانٌة التً ؼٌرت العمول 

 ..بشر إلى وحوش 

 ..لكنها ابتعدت عنً بعدي عن دمشك , التربت أن أعً الحمٌمة , تساءلت كثٌرا 
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تبدل شعره , كان ضحكا سعٌدا , نمت للٌبل وحلمت بؤبً , بعد عودتنا من الحدٌمة 

كان ٌلبس ثوبا أبٌض فضفاضا  , وؼادرت التجاعٌد وجهه , ااْلشٌب إلى أسود 

 ...وٌجلس على كرسً وثٌر 

 :سؤلته 

 !..أهً الجنة ٌاأبً ؟_ 

 :ابتسم ولال 

 !..فوصلت إلى هذا المكان ..بحثت عن أمن فلم أجدها _ 

 !..أهً الجنة ؟..لم تجبنً _ 

 ..لم أر أمن وال فتاح ..لكننً وحٌد ..أنا سعٌد هنا _ 

فلم , فً الضوء والعتمة , بحثت عنه ..ثم اختفى , بدا أبً نمطة ضوء بعٌدة , فجؤة 

, تعبت وأنا ابحث , بعضها بابس وبعضها فرح , كانت هنان وجوه كثٌرة , أجده 

 ..ولم اجد نفسً إال ولد نهضت فً اول المساء 

لم ٌكن هنالن ولت للدموع حٌن ؼادرنا صباحا بصحبة سامر إلى مركز اٌواء 

 ..البلجبٌن فً مٌونٌخ 

 :للت البنتً لبل أن تنزل دموعها 

 !..التحزنً ..نحن اآلن فً بلد واحد _ 

لكننً بكٌت فً المطار الذاهب إلى , لم أبن لحظتها , لد ورؼم ذلن سمطت دموعها 

 ..ولد خبؤت وجهً حتى الٌرانً أحد , مٌونٌخ 

وإمام كان فً عالم , فمد كانت مهمومة , أما رنده , كان كل من علً ودمحم صامتٌن 

 ..آخر 

 ..ضحكنا بشفاهنا البملوبنا , حكى سامر نكتة لٌؽٌر جو الصمت والحزن 

, ٌركبو المطارات , رأٌت أناسا من جمٌع ااْلعراق , فً محطة مٌونٌخ الربٌسٌة 

, ملًء بالمفارلات , ملًء باأللؽاز , كنت فً عالم سحري , إلى معظم االتجاهات 

 ..وملًء بالمفاجآت 

 ..خشٌة أن ٌعتمدوا أنه آوانا , ودعنا سامر , على باب مركز االٌواء 
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وال أعرؾ , نحو حٌاة جدٌدة الأعرؾ نهاٌتها , خطواتنا ااْلولى كانت نحو المجهول 

 ..شكلها 

 :للت لحارس المركز داخل الكولبه كلمة واحدة  

 _أي مهاجر _  !..اَيزول _ 

 ..أشار لً بالدخول 

أوصلنا شرطً إلى البناٌة التً ٌنتظر , فٌها عدة أبنٌة , كان المركز مدٌنة كبٌرة 

دخلنا صالونا كبٌرا فٌه أصناؾ بشرٌة من ..فٌها المهاجرون الجدد اثبات شخصٌتهم 

أو ٌنامون على األرض أو ٌتحدثون , ٌجلسون على الكراسً , جنسٌات شتى 

 ..أو ٌمومون بلؾ السجابر , بالهاتؾ 

كل مشؽول , تؤملت من حولً , أحسست أننً فً صحراء الأحد فٌها , جلست 

 :جاء علً ولال , بحدٌثه الخاص 

 !..أنا جوعان ..أبً _ 

ذهب ثم عاد ووضع كٌسا من الطعام أمامنا فٌه , سمعه أحد ااْلشخاص الوالؾ لربنا 

 :خبز ومعلبات ولال باللؽة العربٌة 

 !..أنتم متعبون وجابعون ..كلوا _ 

وخرج من صالون االنتظار لٌتٌح لنا أن نؤكل دون , كان من فلسطٌن المحتلة 

 ..احراج 

كنت انام وأصحو , تعبنا من االنتظار , حّل المساء ونحن ننتظر , انتظرنا طوٌبل 

ثم مالبثت الوجوه أن تجددت لتدخل , وتعابٌر الوجوه نفسها , فؤرى الوجوه نفسها 

 ..إلى أن حّل اللٌل ولد مّل منا االنتظار , فً دابرة االنتظار 

جاءت شرطٌة ألمانٌة لادتنا بؤدب نحو ؼرفة مستطٌلة , ولبل منتصؾ اللٌل بملٌل 

ثم جاء , والتمطوا صورا لنا , أخذوا بصمات اصابعنا العشرة , فٌها ثبلثة شرطٌٌن 

, وكٌسا من الطعام , شرطً آَيخر لادنا إلى ؼرفته حٌث اعطى لكل منا ؼطاء للنوم 

 .. حٌث تمع ؼرفتنا 58ثم خرج معنا وأشار لنا بالذهاب إلى مبنى رلم 

, عدت الأعً وال أفهم شٌبا , عادت دوامات حمزه , سرنا حوالً مابتً متر .. 

, تولفت لرب شجرة كبٌرة , أخذتنً إلى أعماق الاتولعها , كانت الدوامات شدٌدة 

 :لالت رنده مستؽربة 
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 !..مابن ؟_ 

 !..تعبت _ 

 :ألبلت مبتسمة , مرت امراة من جانبنا 

 ..أنتم من سورٌا _ 

 :أجابتها رنده 

  ..58جبنا اآلن ونبحث عن البناء رلم ..نعم _ 

 !..اتبعونً سؤدلكم علٌه ..حمدا هلل على السبلمة _ 

 ..واختفت كما ظهرت , وتمنت لنا لٌلة سعٌدة , ولادتنا نحو البناء 

 :تمتمت 

 ..إنها جنٌة صالحة ..هذه المرأة لٌست انسٌة _ 

وكؤننا , ضحكت رنده ونحن ندخل ؼرفتنا بعد خروج الشرطً الذي سلمنا الؽرفة 

 ..فً فندق إلى  جانب طرٌك سرٌع 

, وفً الثالثة صباحا أضٌبت الؽرفة , بسبب تعب االنتظار , نمت دون أن أشعر 

وولؾ شرطٌان فً منتصفها وطلبا منا ااْلوراق التً سجلونا فٌها وعلٌه صورنا فً 

 ..ثم انسحبا وأطفآ الضوء , المسم ااْلعلى من األوراق 

انخرطت فجؤة فً , لم تتكلم , جلست انظر إلى رنده التً بدت مستؽربة المولؾ 

 ..بصوت ضعٌؾ حتى الٌصحو ااْلوالد , البكاْء

أخذنً إلى , كان الؽطاء بساط الرٌح , وحلمت دون أن أنام , وضعت الؽطاء فولً 

جلست خلؾ مكتبً اْلكتب أفكاري خبلل هذه , لم أسمع اصوات لذابؾ , بٌتً 

وسمعت صوت , وفجاة أخذت الكتب خلفً تشتعل واحدة واحدة , الرحلة السندبادٌة 

 :الحرٌك ٌهمس لً 

 ..حروفن احترلت ولم تعد تموى على الكتابة _ 

نظرت إلى نفسً فً , عّج مكتبً بدخان أسود ..أصبح رمادا , ذاب المكتب تحتً 

 ..كان نصفً رمادا ونصفً دخانا , مرآة الحابط 
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شعرت أننً , خرجت صباحا مع رنده وأوالدي لنمؾ فً طابور طعام االفطار 

تشعر , هنا تمؾ مع أجناس وأعراق وحدتن معهم المصابب , متسول أبا عن جد 

 ..وستبمى هكذا إلى أبد بعٌد , أنن كنت هنا منذ زمن بعٌد 

, وال تحاول أن تسٌر بخطوات مترددة بطٌبة , التحاول أن تخبا رأسن أو تخفضه 

 ..انظر إلى الوجوه المتعبة حٌث تبادلن النظرة نفسها 

كنت أشعر بذل , بعد أن جلب كل منا صٌنٌة طعامه , جلست على احدى الطاوالت 

أحاول ان ألؾ , أحاول الصراخ فبل اْستطٌع , أحاول البكاء فبل أستطٌع , واستكانة 

عن , عن بتر ااْلعضاء , على احدى الطاوالت وألمً خطابا حماسٌا عن الحرب 

عن الذٌن , عن الذٌن ٌموتون جوعا , عن البرامٌل المتفجرة , لطع الرإوس 

, عن الوحدة العربٌة , عن المخطوفٌن , عن سباٌا النساء , ٌعٌشون فً خٌام الذل 

عن البحر , وللعة الحصن , وللعة حلب , عن الجامع ااْلموي , عن سوق الحمٌدٌة 

 ..والصحراء والسفٌنة والبارجة 

صعدت فوق أعلى شجرة فً مركز , خرجت مسرعا وتمٌؤت طعامً فً الحدٌمة 

وجثث مستلمٌة , كانت هنان رإوس تتطاٌر فً الهواء , نظرت إلى ااْلفك , االٌواء 

دخلت واحدة فً أذنً ثم خرجت من , حامت الطابرات فوق الشجرة , على ااْلرض 

 ..األخرى 

 :انتشلتنً رنده , تعفر وجهً بالتراب , سمطت على ااْلرض 

 !..سمطت من فوق الشجرة _ 

 !..كنت تسٌر فتعثرت ..أي شجرة _ 

ابتعدت , حاولت تمبٌلها , التربت منها , كانت اجمل نساء العالم , نظرت إلى رنده 

 :ولالت بانزعاج 

 !..جننت ..مابن _ 

 !..ألست امرأتً _ 

ونظرت إلى الشجرة , نفضت الؽبار عن ثٌابً , وسارت نحو الؽرفة هً واالوالد 

 ..العالٌة حٌث كنت هنان 

كان جسدها ااْلبٌض , وجلست على السرٌر تنتظرنً , كانت رنده لد خلعت ثٌابها 

بلػ جنونً , كانت ضبابا ,التربت منها , مدت ٌدٌها لتعانمنً , البض ٌنضح انوثة 
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أطل علً من تحت الؽطاء , درت فً أنحاء الؽرفة , اوجه حٌن لم الدر على لمسها 

ًّ , وأطل دمحم من زاوٌة الؽرفة ٌلون لسانه , , وهو ٌضحن  أما إمام فمد نظر إل

 ..نظرة صارمة وعاد للنوم 

لم ..لم ٌعد جسدن لً ..رنده ..لم ٌسمعنً أحد , درت فً أنحاء الؽرفة اصرخ 

 ..أشتاق إلى جسدن ..أنا انسان ..المسن منذ فترة طوٌلة 

لم اْر , لم أر زوجتً , لم أر اوالدي , واستمر صراخً فترة طوٌلة من الزمن 

وبعض اطفال , وجدت نفسً ادور فً حول جذع الشجرة العالٌة نفسها , نفسً 

ًّ والدهشة فً عٌونهم   ..المهاجرٌن نظرون إل

للت لها بصوت , سرت مع فتاة أحببتها أٌام الدراسة الجامعٌة فً حدٌمة السبكً 

 :خافت وخجول 

 ..أنا لست الوحٌد الذي ٌسٌر مع فتاة ..لماذا ٌنظر الناس إلٌنا _ 

 :ضحكت ولالت 

 ..هذا احساسن ..انت تنظر إلى نفسن , إنهم الٌنظرون إلٌن _ 

 :أمسكت ٌدها وللت بصوت عال , خجلت من كبلمها 

 !..أحبن _ 

 :نزعت ٌدها من ٌدي ولالت 

 !..بتصرفن هكذا ستجعل الناس ٌنظرون إلٌنا _ 

, كان هواء دمشك لطٌفا , والبط ٌسبح أمامنا فً البركة , جلسنا تحت شجرة عالٌة 

بحثت عنها فلم أعثر , وحٌن صحوت لم اجدها , وانا انظر إلى الفتاة , نمت حٌنها 

 ..لها على أثر 

ًّ على , لم ٌعرفها احد , سؤلت عنها , ذهبت إلى الجامعة فً الٌوم التالً  نظروا إل

 :وللت لنفسً , فً البٌت نظرت إلى نفسً فً المرآة , اننً مجنون 

 !..أنا مجنون حما _ 

فردت ورلتً وعلٌها صورتً , ولفت فً الصؾ امام المطعم فً مركز االٌواء 

 ..ابتسم فً وجهً وسمح لً بالدخول , امام الشرطً الوالؾ أمام باب المطعم 
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لم اتصور اننً , حٌن وضعت اللممة ااْلولى فً فمً , كان الؽضب ٌؽلً فً داخلً 

سؤلؾ فً الصؾ من اجل وجبة طعام مع فمراء أرتٌرٌا والصومال وباكستان 

وهم هنان , إننا نزحؾ نحو الطعام كالجراد , والبوسنه وممدونٌا وجورجٌا وؼٌرهم 

 ..وٌهدمون البٌوت , وٌمتلون الناس , ٌؤكلون ااْلخضر والٌابس 

لماذا النمؾ فً الصؾ من اجل جمع رصاص الموت فً العالم ودفنه تحت التراب 

.. 

لماذا النمؾ فً الصؾ من أجل أن ندّمر الطابرات التً تهدم البٌوت وتمتل ااْلطفال 

.. 

, بٌوتنا , حدابمنا ..لماذا النمؾ فً الصؾ من أجل حماٌة ذكرٌاتنا من الضٌاع 

 ..أحبلمنا , رؼٌؾ الخبز , ضحكة الملب 

 ..وخرجت دون أن اكمل طعامً , كدت أختنك 

 ..فً شوارع لم اطؤها من لبل , خرجت من الهاٌم أهٌم على وجهً 

ولم ار شخصا , لم أر سٌارة تمر واالشارة حمراء , لم أر شرطة مرور تنظم السٌر 

كنت أسمع أنه إذا التزمت أمة بمواعد , واحدا ٌمطع الشارع واالشارة حمراء 

 ..المرور فهذه امة ناجحة 

كانوا بسٌرون دون ان , كانت تعبر عن السكٌنة والهدوء , , نظرت إلى الوجوه 

سماعات , الٌتزاحمون على باص أو لطار , تخالهم بشر آلٌٌن , ٌنظروا إلٌن 

ومعظمهم مشؽول إما بمراءة كتاب أو تملٌب صفحات , الهواتؾ النمالة فً آذانهم 

 ..هاتفه النمال 

, والشوارع نظٌفة , كانت هنان حاوٌات سوداء للممامة , لم أر اكوام الممامة 

وهنالن أمكنة , الاصوات باعة جوالٌن , ...وأخرى للزجاج ووو , خضراء للورق 

 ..وأشٌاء أخرى الحصر لها , لولوؾ الدراجات الهوابٌة 

 ..وهذا سر حضارتهم, وعندهم نظام منظم , عندنا فوضى منظمه 

سجلت رإوس ألبلم على ورلة لطار ذاهب , بكم من ااْلفكار , عدت من جولتً 

وكؤننً أطل من ؼرفة , أطل من النافذة , جلست فً ؼرفتً الكبٌبة , إلى المجهول 

, أذهب بؤفكاري , أطفال المهاجرٌن بٌضا وسودا ٌلعبون , سجن على ساحة سجن 

, أشعر بالخوؾ رؼم جمالها , رأٌت نفسً فً ؼابة وحٌدا , أرى أشٌاء لم أرها 

حتى لو , وااْلشجار عالٌة الأستطٌع تسلمها , كانت ببل طرق , كانت مظلمة وباردة 
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لم ٌكن , ٌرافمنً خوفً , ترافمنً ااْلشجار , سرت طوٌبل , صرخت لن ٌسمعه أحد 

ولفت استطلع , لم ٌكن هنان شمس وال دؾء , هنالن اتجاهات فً هذه الؽابة 

 ..كان مسدودا بجذوع ضخمة كجدران سمٌكه , المكان 

, كانت تلتصك بالسماء , ونظرت إلى نهاٌات ااْلشجار , تمددت على ااْلرض 

, نزلت الحفرة , كان هنان حفرة فً نهاٌتها ضوء بعٌد , سمعت همسا إلى جانبً 

فً عٌونهم خوؾ , رأٌت فٌها جنودا مدفونٌن بؤسلحتهم , كانت سردابا طوٌبل 

, وجدت نفسً بجانب نهر رلراق المٌاه , أسرعت الخطا , ازداد خوفً , ماٌزال 

 ..تلمع مٌاهه تحت أشعة الشمس 

من أجل , كان علٌنا أن نمؾ فً صؾ طوٌل آخر كً نتصور صورة الكترونٌة 

 ..حسبما ٌمرره الحاسب االَيلً , فرزنا إلى مركز اٌواء آخر او ابمابنا 

 ..أخاطبه وٌخاطبنً , حلمت بالحاسب اآللً ٌمؾ إلى جانبً 

 !..ألٌس لن عمل ؟_  

 !..عندي عمل أفضل منن _ 

 !..ألٌس لن احساس البشر ؟_ 

 !..احساس البشر ٌعذٌهم _ 

 !..ألٌس لن اوالد ؟_ 

أما اآلن فنحن سادة ..كنت وحٌدا مثلما كان آدم ..أوالدي اكثر من اوالد البشر _ 

 ..البشر 

 !..ألٌس لن بٌت ؟_ 

 ..بٌوت الكرة اآلرضٌة مفتوحة لً _ 

 !..ألٌس لن جنسٌة ؟_ 

 ..أتنمل فً مدن العالم دون جواز سفر..الأحتاج إلٌها _

 .. هنا أم فً إٌواءآخر ..أٌن سٌكون مكانً _ 

 ..اخرس ..هذه أسرار دوله _ 

 ..وكؤنه وضع طالٌة االخفاء ,واختفى 
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وأخبرونا بالعودة , التمطوا لنا الصور االلكترونٌة كمجرمٌن ارتكبوا أفظع الجرابم 

كانت رنده كشمس مٌونٌخ , جلسنا فً الحدٌمة ..ؼدا لمعرفة مكان فرزنا الجدٌد 

ًّ لحظة التماط الصورة من ..التً تطل ساعة وتؽٌب ساعات , الباردة  عادت إل

ًّ , جدٌد  وكؤنها نهر من الرصاص ٌوجه , أخذت مبلٌٌن الفبلشات ٌضًء فً عٌن

 :وتهمس كلمات فً أذنً , إلى منتصؾ رأسً 

 !..أنت مطلوب بجرابم دولٌة _ 

ًّ , كان المضاة من الدببة والمرود واآلفاعً , دخلت إلى لاعة محكمة  نظروا إل

وطابرة تحوم , ودبابة فوق مكتب الماضً , وكان هنان نمر داخل المفص , بمسوة 

 ..فً الماعة 

 :بل صرخت فٌهم , لم اخؾ من نظراتهم الماسٌة 

, أولبن الذٌن هدموا البٌوت ولتلوا الناس ..لماذا لم تؤتوا بالمجرمٌن الحمٌمٌٌن _ 

وتنشروها فوق , أولبن الذٌن ٌنبؽً أن تلتمطوا لهم الصور , وشردوا الشعوب 

أنتم ..وفوق الؽٌوم , فوق ناطحات السحاب , المحٌطات والبحار والصحاري 

تلتمطون الصور لرجل وعابلته هاربٌن من الحرب وتتركون  المجرمٌن ٌسرحون 

وأخذت حذابً وصرت أضرب بنعله على طاولة الماضً ااْلكبر ؛ ..وٌمرحون 

 ..وانا أصرخ فً وجهه, الدب األكبر 

الذٌن لم , والمضاة والمحامٌن , والمحاكم الدولٌة ..لعن هللا لجان حموق االنسان _ 

 ..ٌلتمطون الصور للضحٌة وٌتركون الماتل , ٌحموا االنسان الضعٌؾ 

إن لم تلتمطوا الصور ,  سؤبصك فً وجوهكم ,فً محكمتكم ؼٌرالعادلة ..طظ ..

 ..للماتل الللضحٌة 

 ..فمات الجمٌع إال انا , وأطلمت الدبابة حممها , سمطت الطابرة الحربٌة , عندبذ 

واألشجار , لم أعد ارى الشمس ساطعة , مازال ضوء الفبلش ٌؽبش نظري 

لم , لم اعد ارى وجه رنده بسماحة وجهها وكآبته , وال السماء زرلاء , خضراء 

 ..لم أعد ارى علً ودمحم بضحكاتهم البرٌبة , أعد ارى إمام بعبوسه 

ًّ اْلتخلص من ذلن الزٌؾ  سمعت رنده دون ان اراها تسؤلنً بخوؾ , أؼمضت عٌن

: 

 !..أٌإلمن شًء؟..مابن تنهض وتجلس _ 
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 !..ضوء الفبلش ٌإلمنً _ 

 :للت ..سمعت ضحكة رنده وهمهمة سخرٌة إمام 

 ..نحن ؼٌر البشر كلما زاد الضوء ازدادت العتمة _ 

 !..أنت واهم _ 

 ..ردت رنده 

 :سؤلتها 

 !..هل اعجبتن صورتن ؟_ 

 !..لم أرها بعد _ 

ٌضعون , , كؤنها افٌش فٌلم كاوبوي امٌركً ..رأٌت صورنا جمٌعا ..انا رأٌتها _ 

مع أن , للمبض علٌهم , مع مكافؤة مالٌة , امام مكتب الشرٌؾ صور المجرمٌن 

 ..الشرٌؾ نفسه ٌنبؽً ان ٌمبض علٌه لجرابمه التً التعد وال تحصى 

 !..اذهب إلى الؽرفة لترتاح _ 

 ..لالت بعصبٌة 

 ..أنا أعبر عن وجهة نظري .. أنا لست متعبا _ 

مثل كفن ابٌض , ولم اكد أنتهً من جملتً إال ولفت جسدي تموجات ضوء الفبلش 

كؤنه حلم , ٌخترق خضرة من األشجار والسهول , وجدت نفسً فً لطار داخلً ..

 ...جمٌل 

ًّ , بٌنما انظر من خبلل النافذة , الجالسون ٌمرأون كتبهم  ثم اخذت وجوههم تنظر إل

 ...لماذا انت التمرأ مثلنا , فهمت نظراتهم , بؽرابة 

 :للت لهم بلؽتً التً الٌفهمونها 

واألمالً , أكثر منكم بكثٌر ؛ لرأت األؼانً لؤلصفهانً , لرأت بلؽتً كتبا كثٌرة _ 

والموسوعة , وتارٌخ السٌوطً , ومؽنً اللبٌب البن هشام , ألبً علً المالً 

وكافكا وأشعار ؼوته , والبرتو مورافٌا , ورواٌات نجٌب محفوظ , الفلسطٌنٌة 

 ..واستمعت إلى اؼانً فٌروز وأم كلثوم وعبد الوهاب , وشٌلر 
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نحن امة , واألؼانً زادتنً ضجٌجا , أعترؾ لكم أّن لراءاتً لم تفدنً بشًء ..

نحن مجرد بشر الٌمرأون من اجل , ولهذا حدثت الحرب فً دمشك , النفهم مانمرأ 

, صورة مشوهة عن المارئ العربً , أنا هو امامكم , بل من أجل التباهً , الثمافة 

 ..لتلنا جمٌعا , التباهً الثمافً 

, تصبح حضارتكم هشة , عندبذ , التمرأوا من اجل التباهً الثمافً , أنصحكم .. 

أال خسبت ثمافة التهتم بؤرواح الناس , دمرنا انفسنا بؤنفسنا , وٌحدث لكم ماحدث لنا 

الأدري لم , أحسست اننً اعرفه منذ زمن بعٌد , نزلت فً مكان كثٌؾ األشجار ....

 ..فً هذا المكان الجدٌد الجمٌل , انتابنً هذا االحساس 

, كنت أسمع ولع ألدامً كطبول تدق بسبب السكون المطبك , مشٌت بضع خطوات 

حتى أننً لم أر صفحة السماء إال بصعوبة , كانت األشجار عالٌة وكثٌفة األوراق 

.. 

رأٌت صورتً على جمٌع , والتصمت بجذوع األشجار , فجاة طارت اوراق بٌضاء 

فؤخذت , نظرت من خبلل أوراق األشجار , كاننً مطلوب حٌاأو مٌتا , األوراق 

 ..الفبلشات الشمسٌة تخطؾ نظري 

ثم ركضت خابفا فاصطدمت بجذع شجرة ,  لم أعد أرى شٌبا , ولفت مكانً 

كانت هنان ورلة علٌها صورتً لرات تحتها اسمً ..وسمطت على األرض 

لماذا ؼٌرتم ..انا صبحً حّماد ولٌس صبٌح حمود ..صرخت ..صبٌح حمود ..

 .. اسمً 

لست انا الذي خرج من الٌرمون .. صورتً ببل اسم , فردت الورلة بٌد مرتجفة 

 ..اسم جدٌد بوجه لدٌم , أنا بمٌة انسان اَيخر , حٌن دخله المسلحون 

 :ورنده تمول لً, صحوت وانا ارتجؾ 

 !..انت تحلم ..صبحً _ 

استولفنً , تطاٌرت اوراق بداٌة الخرٌؾ وأنا اتمشى فً الحدٌمة الخلفٌة لبلٌواء 

وبجانبه امراة تمسكه , رجل ٌجلس على كرسً الحدٌمة ؛ وكانه ٌنام على سرٌر 

التربت منهما ..كانت دموع الرجل تنمط من اسفل ذلنه بصمت ..خشٌة أن ٌهرب 

 :سؤلت المراة , وجلست 

 !..لماذا ٌبكً ؟_ 
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وهو , وهو ٌؤكل , وهو مستٌمظ , ٌبكً وهو نابم ..ٌحك له ان ٌبكً دما الدموعا _ 

 ..ٌمشً 

 !..لم افهم _ 

 ..حٌن عبر البحر ؼرق أوالده الخمسة مع امهم أمام عٌنٌه _ 

 !..وأنت من تكونٌن _ 

 ..أنا اْمه _ 

 :ومسحت عٌنٌها وأضافت , ثم صمتت 

 !..لو ؼرلت معهم لكان أفضل لً ..لم ٌعد لً دموع ألبكً _ 

 !..كٌؾ لم ٌؽرق _ 

وحٌن لم ٌر اوالده وزوجته صار ٌصرخ ..سبح للٌبل لبل ان تنمذنا سفٌنة ٌونانٌة _ 

ولم ٌهدا إال بعد ابرة مهدئ من طبٌب السفٌنة ..أرٌد اوالدي ..ارمونً فً البحر ..

 ..ألعتنً به , أمر هللا .. أما انا فانمذتنً خشبة من السفٌنة التً ؼرلت .. 

ًّ برٌبة شدٌدة ثم ٌمول   :ٌفتح الرجل عٌنٌه وٌنظر إل

 ..كانوا هنا لبل لحظات ٌلعبون تحت تلن الشجرة الكبٌرة ..هل رأٌت أوالدي _ 

, مثلما لم احتمل من لبل اطبلق الرصاص فً الٌرمون , لم اعد أحتمل هذا األسى 

, ترتعد فرابصً , أحسها تسٌر فً شراٌٌنً , أسمع مسار المذابؾ , تعمبه المذابؾ 

ترتاح اعصابً للٌبل , أسمعها تهدم ..ثم أسمعها تسمط فً مكان لرٌب , وٌدق للبً 

حٌاة لٌس فٌها إال انتظار , فؤعاود التشنج , ثم تعاود المذابؾ سٌرتها األولى , 

 ..بتر األعضاء وال شًءآَيخر , أو, الموت 

 :وللت له , دخلت فً عٌنٌه الجنابزٌتٌن , التربت من الرجل 

إنهم طٌور , كانوا حول أمهم , رأٌتهم ٌضحكون , أوالدن فً السماء ٌلعبون _ 

 ..واضحن لضحكهم , افرح لفرحهم , الجنة 

 :عاد إلى عمله ولال 

 !..كٌؾ أفرح واضحن ولم أعد اراهم _ 

 :ثم عاد إلى العمبلنٌته وصرخ 
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 !..من حمً اْن اراهم _ 

 ..لحمته أمه مهرولة فزعة , وذهب بعٌدا , وأخذ ٌمفز وٌضرب وجهه بٌدٌه 

وجنون , جنون الحرب , هو ضرب من الجنون , ماحدث من لبل وما سٌحدث 

 ..نوبل الذي اخترع البارود 

 :استمبلتنً رنده بسإال لم أكن اتولعه , حٌن وصلت إلى الؽرفة فً االٌواء 

 ..ظننت اْنن ضعت _ 

 :ابتسمت بسخرٌة 

 ..أنا ضابع ..بالفعل _ 

 !..لكنن وجدت نفسن أخٌرا _ 

 ًّ  :نظرت إلٌها وحبست دمعتٌن فً عٌن

 ..لو سمعت لصة ذلن الرجل ألحسست بالضٌاع _ 

شممت رابحتها , ألن ااْلوالد لم ٌكونوا فً الؽرفة , عانمتنً طوٌبل , التربت رنده 

ًّ بحزن , الممٌزة   :همست , أحسست انفاسها تدخل انفاسً , نظرت فً عٌن

 ..ستشعر بالراحة .. تعال إلى الفراش ..نحن وحدنا _ 

حاولت ضرب راْسً , أحسست بضٌاع أكبر , فً الفراش لم استطع اكمال مهمتً 

هذه , بكٌنا معا , وبكت على صدري , لفتنً بٌدٌها الرلٌمتٌن , أمسكت بً , بالجدار 

جدران الخوؾ , جدران الرصاص والمذابؾ حالت بٌننا , األٌام لم تعد تلن األٌام 

المصص , جدران الهروب حالت بٌننا , واألحبلم المكسورة حالت بٌننا , والبحر 

 ..كل شًء ..كل شًء , المؤساوٌة التً نسمعها حالت بٌننا 

 :لال دمحم , جاء علً ودمحم ضاحكٌن وعانمانً 

 ..فً عٌنٌن حزن ..أبً _ 

 !..كٌؾ تعرؾ العٌنٌن الحزٌنتٌن ؟_ 

 !..لٌس لهما برٌك _ 

وأخذت تستمع , ووضعت ٌدٌها فً حجرها , جلست رنده ..كبرت وأنت صؽٌر _ 

 ..إلى الحدٌث 
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 !..لم انتما فرحٌن ؟..اتركا حزنً ولوال لً _ 

 ..جاء مع امه واخته الصؽٌرة , هنا رأٌت صدٌمً فٌصل فً المدرسة  _ 

 ..وأبوه _ 

 !..ودعهم وبمً هنان ..لم ٌاْت ..لال لً _ 

 :عانمته ومسحت دمعتٌه وهمست فً اذنه ..واؼرورلت عٌناه بالدموع 

 ..إلى جانب الفرح ٌوجد هنان حزن ..أرأٌت _ 

 ..جاإوا بالبحر مثلنا _ 

أمسكتهم الشرطة مرات , ناموا مع الوحوش , ساروا اٌاما ولٌالً فً الؽابات _ 

 ..وفً النهاٌة وصلوا , عدٌدة واعادتهم إلى تركٌا 

 :لال علً 

 ..تجدد جلد لدمً فٌصل بسبب السٌر حافً المدمٌن _ 

 ..أخذت رنده تبكً بصمت واْدارت وجهها كً النراها 

 :للت 

 !..سنزوره جمٌعا _ 

 :همس علً فً اذنً , عانمانً 

 !..عٌنان تلمعان فرحا ٌاأبً _ 

لم اتصور حٌن رأٌت أم فٌصل ذلن الشبه الكبٌر بٌنها وبٌن من أحببتها عندما كنت 

, كانت من مدٌنة حمص , طالبا فً الجامعة  فً كلٌة اآلداب لسم اللؽة العربٌة 

من اجل المابها , صرت اسهر اللٌالً الطوال ألكتب محاضرة فً النمد االوربً 

لكنها لم تكن , كل ذلن من اجل أن ألفت نظرها , امام الطبلب بوجود دكتور المادة 

 ..تهتم بً 

 :ذات مرة التربت منها لاببل 

 ..كٌؾ كانت محاضرتً ؟_ 

ًّ باستؽراب لابلة   :نظرت إل
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 !..أنا الاتحدث مع الشباب _ 

 ..كانت تدوس على للبً كلما سارت خطوة , وسارت بعٌدا 

 :للت ألم فٌصل 

 !..أٌن زوجن؟_ 

ألن أوالدي الٌحتملون أصوات المصؾ وال , خرجت..مازال هنان فً الٌرمون _ 

ونجت من , أخت فٌصل مٌسا أصٌبت بالٌرلان من الخوؾ ..اطبلق الرصاص 

وصلت , لم ٌعارض , تركت زوجً وأخذت اوالدي وهربت , الموت بؤعجوبة 

, ثم ركبنا ثبلثة أٌام فً شاحنة بٌن الصنادٌك , تركٌا ثم بلؽارٌا مشٌا على األلدام 

 ..حتى وصلنا إلى هنا 

 !..أرٌد رلم جوال زوجن لو سمحت _ 

 !..لن تمنعه بالمجًء إلى هنا _ 

من ٌهرب من ..زوجن أشجع منا جمٌعا ..أرٌد أن أشد على ٌدٌه ..الأرٌد الناعه _ 

 ..بٌته الٌستحك الحٌاة 

 :وحٌنها لالت , بكت طوٌبل حتى لم ٌعد بممدورها البكاء , لم تجب المرأة 

 !..لكن الحرب لم تنته ..لو خٌرونً بٌن البماء والعودة الخترت العودة _ 

 ..سنعود _ 

 ..ماٌجري هو من أهوال ٌوم المٌامة ..لن ٌعود احد _ 

بعد اٌْام التربت , أخذت تلن الفتاة التً أحببتها فً الجامعة تسترق النظرات نحوي 

 :منً وسؤلتنً 

 !..أمن اْجلً تلمً تلن المحاضرات ؟_ 

 !..؟_

 !..تكلّم _ 

 :وأخٌرا لالت , صمت ولم أجب 

 !..ألٌس كذلن ؟..أنت تحبنً _ 
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 !..وأنت _ 

 !..أنا التً سؤلتن _ 

 ..أحبن ..نعم أحبن _ 

وجلسنا على ممعد فً ظّل شجرة , سرت معها فً حدٌمة الجامعة , فً ذلن الٌوم 

ًّ بوجه مشرق وسؤلت ,وارفة   :نظرت إل

 !..أترٌد خطبتً رسمٌا ؟_ 

 ..بدت المفاجؤة على لسمات وجهً , فاجؤنً السإال 

 !..مابن ؟_ 

 ..ولم , لم أبن بٌتا , ولم اْحصل على وظٌفة , لم أتخّرج بعد _ 

 :لاطعتنً 

 ..األموال والبٌوت والسٌارات ..عندهم كّل شًء , تمّدم لً كثٌرون _ 

 ..أنا اآلن الأملن إال للبً _ 

 ..دع اذن للبن ٌدق وابتعد عنًّ _ 

وضعت للبً , لم أستطع اللحاق بها , ؼطت السماء ؼٌمة سوداء , ومشت بعٌدا 

 ..سحمته حتى ؼطت الدماء حدٌمة الجامعة , على رصٌؾ الحدٌمة وسحمته 

لكننً لوي ألننً أصبحت ببل , ذاهبل, حزٌنا , صامتا , ذهبت إلى البٌت انسانا اَيخر 

 ..للب 

 :استمبلتنً امً بحٌرتها المعتادة 

 !..تبدو حزٌنا على ؼٌر عادتن ..مابن ٌاصبحً _ 

 !..سحمت للبً على الرصٌؾ _ 

 :ضحكت أمً 

 !..أجننت _ 

 ..نبت لً عمل آخر بدل للبً _ 
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 ..وضعت ٌدها على جبهتً تتحسس حرارتً 

 ..لكّن مشاعري ؼٌر طبٌعٌة ..أمً أنا طبٌعً _ 

 ..ذهبت لتحضر الطعام , وحٌن لم تفهم ماللت 

فذكرٌاتً مثل لنادٌل تطفؤ وتضًء فً عتمة , كان الوالع ألسى من تلن الذكرٌات 

رأٌت فٌها , خلتها ثبلثة عمود , لثبلثة أٌام , أما والعً فً مٌونٌخ , المتناهٌة 

من أعراق , والحنٌن فوق الحنٌن , والدموع فوق الدموع , البلوى فوق البلوى 

 ..واجناس مختلفة 

تؤملتها دون الشجر والحجر والبشر , الحظت المرأة نظراتً المتكررة إلٌها من بعٌد 

.. 

 :ولفت امامً ولالت بؽضب 

 _ ًّ  !..ألٌس عندن امرأة ..لماذا تنظر إل

 ..عندي ولكن _ 

 ..ولكن ماذا _ 

 ..هذا كل شًء .. انت تشبهٌن فتاة أحببتها فً الجامعة منذ ثبلثة عمود _ 

 !..ماحدث لنا انسانا ماأكلناه صباحا _ 

 ..هنالن اشٌاء الٌمكن أن تنسى _ 

ًّ لالت , بكت المرأة ام فٌصل   :ووضعت ٌدٌها فً حجرها ودون ان تنظر إل

 ..سٌموت من الجوع ..إن لم ٌمت زوجً بمذٌفة _ 

 !..نحن من نموت هنا _ 

 :ثم نهضت ولالت بصرامة 

 !..أنا الأحتمل نظراتن _ 

 :ثم التفتت ولالت , ومشت مبتعدة 

لكنن تبدو لً زٌر ..أناالانكر فضلن علٌه ..كنت مدٌر مدرسة ابنً فٌصل _ 

 ..بنظراتن لً نزلت من اعلى إلى اسفل ..نساء
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 :نهضت وصرخت وهً تبتعد 

أنا أنظر إلٌن ألنن تشبهٌن امرأة عرفتها فً ..انا الانظر إلٌن كامرأة أشتهٌها _ 

الزمن ..الزمن هجرة البحار ..الزمن المذابؾ والرصاص ..زمن السبلم والوبام 

الزمن ..الزمن الخوؾ والجوع ..الزمن مراكز االٌواء .. الهروب عبر الصحراء 

زمن ٌعود االنسان ..كنت أعرفها فً ذلن الزمان الجمٌل ..الدموع ووجع  الروح 

, وٌشرب ماء بردى تحت شمس دمشك الضاحكة , ٌؤكل وٌضحن , إلى بٌته آمنا 

 ..زمن كحلم جمٌل مّر دون رجعة 

أنت التشبهٌن تلن المرأة , وتلن امرأة نمٌة كالضٌاء , أنت امرأة شوهتن الحرب .. 

وتلن ابنة ظروفها , وأنت ابنة ظروفن المشوهة , ٌمولون إّن االنسان ابن ظروفه , 

إال حٌنما صحونا على , حٌن كان الزمن جمٌبل لم ندرن حلمه الجمٌل , الجمٌلة 

 ..أهوال ٌوم المٌامة 

تمددت على , كانت رنده مشؽولة بترتٌب األسّرة , عدت إلى الؽرفة أرتجؾ 

 :الذي عاد شابا , للت ألبً , ونمت لحظات , سرٌري 

 !..هل رأٌت أمً وفتاح ؟_ 

 ..إنهما فً مكان ٌبعد عنً بعد السماء عن األرض .. رأٌتهما للحظات _ 

 ..ماذا لاال لن ؟_ 

 ..وأمن عاتبة علٌن ألنن تركت البٌت , فتاح حزٌن ألنن تركت دمشك  _ 

 !..وانت _ 

 ..أنا الٌهمنً سوى رإٌتن _ 

 !..انا نادم _ 

 ..ستؤتً إلٌنا بالحرب او بالسلم ..التندم _ 

 !..انا انتظر _ 

 !..ونحن ننتظر _ 

 :صحوت على رنده وهً تمول لً 

 !..انهض حان موعد المطعم ..صبحً _ 
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ًّ بعٌنٌن كبٌرتٌن , تخٌلت ام فٌصل تمر من أمام النافذة   ..تنظر إل

نظرت إلى الوجوه ؛ كانت , كان له بداٌة ولٌس له نهاٌة , ولفت فً صؾ المطعم 

صلٌل المبلعك مثل , رنده واألوالد ٌجلسون على الطاولة هنان , خجولة وتابهة 

أنام على , االختفاء تحت األرض , أردت الهروب من الصؾ , صلٌل السٌوؾ 

 ..ألتصك باألرض كدودة الطٌن , شجرة كالمرود 

, أعطتنً عاملة المطعم عدة صحون , إننا نؤكل ذلن الطعام كؤنه نار فً البطون ..

ًّ بصرامة , ولفت لحظة مفكرا , فٌها طعام تخرج منه نار مستعرة  نظرت إل

 :وصرخت 

 _أي عفوا _ بٌتً_ 

, سرت الأدري إلى اٌن أسٌر , اخذت الصٌنٌة وسرت وحٌدا على ببلط من جحٌم 

أٌن , أسٌر دون ان أنتهً إلى مكان , كان لهٌب الطعام ٌلؾ رأسً بضباب ساخن 

الارٌد أن , أضعتهم فً هذه الماعة الضبابٌة , أٌن رنده واألوالد , طاولة عابلتً  

 ..حتى التلتمً نظراتً بنظرات اآلخرٌن , أرفع رأسً 

أمسكتنً ٌد , أعادتنً الشرطة إلى الداخل , وأنا احمل الصٌنٌة , خرجت خارجا 

وأجلستنً على كرسً , اخذت منً الصٌنٌة , كانت ٌد رنده , ولادتنً إلى الداخل 

 ..كالتابه 

لكننا , أحسست بؽثٌان فظٌع بسبب الجو البارد , ولفنا فً صؾ طوٌل اَيخر , بعدبذ 

تعطٌن رلمن ورلم , عٌون الجالسٌن معلمة بلوحة الكترونٌة , دخلنا إلى لاعة 

 ..الؽرفة التً ستدخلها 

, إما أن تبمى هنا او ترحل إلى مكان اَيخر , ٌمررون مصٌرن مكانن المادم , هنا 

فتبتسم , بٌن الحٌن واآلخر , كنت انظر إلى رنده , تعلمت عٌناي باللوحة كاآلخرٌن 

وبدا التعب والنعاس , أما إمام فمد كان ٌخرج عدة مرات لٌدخن , لتشد من عزٌمتً 

 ..على كل من علً ودمحم 

, ٌتزحلك الجالسون وٌسمطون فوق بعضهم , أخذت الماعة تتحول إلى بالون منفوخ 

أنظر إلى , ولفت فوق البالون , كان تنفسً ٌتصاعد , ٌحاولون الهروب فٌختفون 

سمطت الورلة التً تحمل رلمً من ٌدي , أرٌد ان أسمط فبل استطٌع , المتسالطٌن 

 :التمطتها رنده ولالت , 

 !..نمت ..مابن _ 
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نهضت ثم ,أخذت تتسارع مع تسارع دلات للبً , نظرت إلى اللوحة االلكترونٌة 

شًء ما كالحّمى كانت , ثم امتؤلت عن آخرها ,لم ٌكن أحد فً الماعة , جلست 

ًّ , أخذت أضًء ,اللوحة االلكترونٌة دخلت ثٌابً , تسٌرنً  هذا , والكل ٌنظر إل

 ..وتلن رلم الؽرفة التً سؤدخلها , هو رلمً 

ٌضع نظارة طبٌة ,ٌمارب الستٌن , ولؾ رجل طوٌل المامة , من خلؾ زجاج سمٌن 

ثم اعطانا , أعطانا للمه لنولع أورالنا التً النعرؾ لؽة محتواها , أمامه أورالنا , 

والثالثة من أجل , والثانٌة إلمام , األولى لً ولرنده وعلً ودمحم , ثبلثة أوراق 

 :ثم لال كلمة واحدة , استبدالها فً محطة لطار مٌونٌخ بتذكرة سفر فً المطار 

 !..كارلسروه _ 

فٌها , فؤجاب إنها فً ؼرب ألمانٌا , سؤلت الشرطً فً الخارج عن كارلسروه 

 ..مركز إلٌواء البلجبٌن 

إنها تتسع ..تلن الدوامات التً صنعها حمزه فً النهر , عادت بنا الدوامة من جدٌد 

 ..وتتسع 
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_17_ 

واتجهنا إلى الشارع , حملنا أؼراضنا على عجل كالمطرودٌن من الفردوس المفمود 

سؤلت صبٌة باالنكلٌزٌة عن , ركبنا باصا انزلنا أمام محطة المطار , مرة أخرى 

, ابتسمت وأشارت ان نصعد المطار التً ستصعد فٌه , المطار المتجه إلى مٌونٌخ 

أشارت إلٌنا بالنزول وأخذ لطار آخر سٌوصلنا , وبعد عدة محطات , جلست لبالتنا 

 .. شكرتها ونزلنا , إلى محطة  مٌونٌخ 

, اصنع دوابرن التً التنتهً , ارم حجارتن فً النهر , تلن دوامات التشرد ٌاحمزه 

اصنع , اصنع الموت , اصنع المهر الذي الٌنتهً , اصنع الهروب الذي الٌنتهً 

 ..اصنع كل شًء إال الحب والسبلم , اصنع الدموع , الحزن 

ثم تشلفنا ,تؤخذنا دوامة إلى المركز , هانحن ننتمل كزرافات برٌة من لطار إلى آخر 

 ..نحو الضفاؾ 

إلى أن , ضعنا بٌن زحام البشر , ونزلنا أدراجا أخرى , صعدنا أدراجا متحركة 

ثم ودعانً , أنمذنا من هذه الدوامات شابان عربٌان نزال فً محطة مٌونٌخ الربٌسٌة 

 ..بابتسامات وؼابا بٌن الزحام 

ثم تهنا بٌن الزحام مرة أخرى إلى أن , بدلنا الورلتٌن بتذكرتٌن إلى مدٌنة كارلسروه 

نظرت إلى التذكرة , وأرصفة متعددة , وجدنا انفسنا أمام سكن حدٌدٌة متعددة 

 ..دون ان أسؤل أحدا , فعرفت رلم الرصٌؾ ورلم المطار 

, لطارات تمؾ ولطارات تسٌر , نظرت إلى السكن التً تلمع تحت ضباب مٌونٌخ 

ثم ٌعود مرة , ٌتجه إلى المحطة النهابٌة , وعمرنا ٌسٌر مثل هذا المطار أو ذان 

وؼربة , ؼربة الروح , إنها الؽربة , نذهب دون عودة , لكننا نحن النعود , أخرى 

 ..ترى أنن هنا ثم ترى نفسن هنان , تنام فً مكان وتصحو فً مكان آخر , المكان 

 :شدت رنده على ٌدي وابتسمت لابلة 

 !..بماذا تفكر ؟_ 

 !..لكنها توصلن فً النهاٌة إلى هدفن , تتجه إلى المجهول ..انظري إلى السكن _ 

 !..هل سنصل إلى هدفنا ؟..ونحن _ 

 ..لٌس هنان محطة فً البداٌة وال محطة فً النهاٌة , حٌاتنا سكة ببل لطار _ 
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كان فً عٌنٌها دمعتان تلمعان كلإلإتٌن امتنعتا عن , نظرت رنده عبر نافذة المطار 

 ..السموط 

 ..أعطٌته تفاحة المانٌة ففتح لً للبه , كان لرب مماعدنا شاب لادم من سورٌا 

وهو , ثم جاء أبً وكان فً السبعٌن من عمره , كنت أحمل السبلح فً حمص _ 

وإال سٌنزل , خذ هذا المعول واترن السبلح .. ولال لً ..ماٌزال ٌحمل معوله 

أنتم تمتلون بعضكم , نحن لم نحمل السبلح إال فً وجه الفرنسً , ؼضب هللا علٌن 

األرض تنتظر , فسؤتبرأ منن , إذا لم تترن السبلح فورا , وهذا هو الجنون بعٌنه , 

 ..معولن السبلحن 

 :دمعت عٌنا الشاب وأضاؾ 

ومن هنان , ألنجو من العماب , رمٌت سبلحً فً النهر وهربت إلى تركٌا _ 

 ..وصلت ألمانٌا 

 !..وتركت معول والدن وحٌدا _ 

 ..صوت السبلح صار هو األلوى ..هل سمعت هنان صوت المعاول _ 

 :ثم صمت للٌبل وأضاؾ 

 ..وإذا مات سؤعود ألحمل معوله , أبً مازال ٌحمل معوله _ 

 !..لن تعود _ 

 !..لماذا ؟_ 

 !..من ٌترن معوله الٌعود _ 

 ..سؤعود حٌن ٌخرس السبلح _ 

 ..كلكم أخطؤتم وهذه هً النتٌجة _ 

كان ٌفكر فً معول والده الذي تولؾ عن حب األرض لصالح , ودمعت عٌنا الشاب 

 ..السبلح والدم 

, حمص , البلذلٌة , الرلة , دٌر الزور , حلب , تذكرت مدن سورٌا واحدة واحدة 

احببتها لشٌبٌن ؛ , وتولفت عند حمص ألن نوال فتاة الجامعة كانت منها ..درعا 

وألنها تشبه فٌروز ؛ حٌث كنت استمع إلٌها كل صباح من اذاعة , لهدوبها ورزانتها 

 ..دمشك عبر برنامج مرحبا ٌاصباح لبل الذهاب إلى الجامعة
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أشعر اّن الماعة كانت فارؼة , حٌن كنت ألمً محاضراتً أمام الطبلب وكانت منهم 

أحسست بسكاكٌن تنؽرز فً , وحٌن لم استطع التمدم لها لضٌك الحال , إال منها 

 ..وخٌّم الٌؤس على روحً , صدري 

 ..فً الحب والحرب , لماذا نحن اوالد الهزابم 

 :فسؤلنً , كان الشاب ٌنظر إلً ّ حٌن تولفت عن الكبلم طوٌبل 

 !..مابن ٌاأستاذ ؟_ 

حٌن , حٌن ٌترن االنسان بٌته تنهزم روحه ..أفكر فً حٌاتنا التً مؤلتها الهزابم _ 

حٌن ٌترن ألبوم عمره , ٌترن الشارع الذي سار فٌه سنوات طوٌلة تنهزم روحه 

حٌن ٌتخلى عن , تنهزم روحه , ٌخترله الرصاص او ٌدفن تحت ركام البٌوت 

حٌن الٌؽتسل بمطر , حٌن الٌرى وجوه أصحابه تنهزم روحه , حبٌبته تنهزم روحه 

حٌن الٌرى نجوم ببلده او , حٌن الٌمرأ كتبه تنهزم روحه , ببلده تنهزم روحه 

 ..حٌن الٌنام فً فراشه تنهزم روحه , لمرها تنهزم روحه 

 !..ماذا ألول لن ؟.. 

 ..لمد انهزمت أرواحنا جمٌعا منذ انطلمت الرصاصة األولى فً درعا 

, كانت األراضً الواسعة , صمتنا طوٌبل ونحن ننظر من خبلل نوافذ المطار 

, والبٌوت ذات السموؾ المرمٌدٌة , والسهول الخضراء , والؽابات الكثٌفة 

 ..كل ذلن شؽلنا عن الحدٌث , والمطارات تمر من جانبنا كهبوب الرٌح 

 :فجؤة عاد الشاب ٌمول 

وعرٌشة , وتطل نافذتً على شجرة سفرجل , كانت ؼرفتً واسعة , فً بٌتنا _ 

, كنت أنهض صباحا فً الصٌؾ ,وتٌنة تلتصك اْورالها بزجاج نافذتً , عنب لربها 

 ..طعمها الممٌز مازال فً فمً , ألطؾ حبات التٌن الندٌة 

 ..معول والدن هو الذي صنع تلن ااْلشجار _ 

ألطؾ التٌن وآكل السفرجل , أمام اشجاري , فً كل ٌوم أحّس نفسً أمام نافذتً _ 

 ..الزلت كل ٌوم افعل ذلن وكؤننً مازلت أعٌش هنان , وأتذوق حبلوة العنب 

 ...إنها تسكن فً ارواحنا , نحن عبٌد أمكنتنا الحمٌمٌة _ 

 ..شعرت أّن فٌن جزءا من اْبً ..لم الل ذلن ألحد إال لن .. صدلت ٌاأستاذ _ 
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 :ابتسمت وللت 

 ..وشعرت أّن فٌن جزءا من ابنً عدنان الذي مازال فً أوكرانٌا _ 

وتنظر من النافذة تارة اخرى , كانت رنده تستمع إلى حدٌثنا تارة , وصمتنا 

 :وأخٌرا للت له ..

 ..نحن االثنان خاسران ..وأنا تركت للمً , أنت تركت معول والدن _ 

وفً , ركبت سٌارة أجرة من محطة لطار كارلسروه إلى مركز إٌواء البلجبٌن 

كانت الشوارع نظٌفة وهادبة , الطرٌك رأٌت فتٌات الهوى ٌنتشرن فً شارع جانبً 

 ..لكننً كنت مشوش التفكٌر لجهلً بالمكان الذي اْنا ذاهب إلٌه , فً ؼسك جمٌل 

, كانت هنالن اعداد من المهاجرٌن تتمشى خارج المركز أو فً ساحته الداخلٌة  

أعطانا الموظؾ ورلة دخول إلى المبنى , لرب الباب الحدٌدي , وفً ؼرفة جانبٌة 

ولادنا موظؾ آخر ٌبدو من اصول سٌرٌبلنكٌة او باكستانٌة إلى الطابك ,  (1)رلم 

أحسست , ساعتها , وبّراد صؽٌر , وفتح لنا ؼرفة متسخة فٌها ستة اْسّرة ,الثالث 

فتبعته إلى , ألتبعه , لكنه نمر على كتفً , كنت أرٌد البكاء بصوت عال , بالكآبة 

 ..ؼرفة المستودع حٌث اْعطانً بطانٌات ووسابد 

 :للت لرنده , شعرت بالجوع , كان المطعم مؽلما فً ذلن المساء 

 !..ألٌس لدٌنا طعام ؟_ 

 ..أكلنا مالدٌنا فً المطار _ 

أكلت بعض , بماٌا الناس الذٌن سكنوا الؽرفة , وجدنا بعض الخبز والزبدة فً البّراد 

 ..لمٌمات وكؤننً ألون لحم أموات 

وجٌش , كانت تمؾ خلفه عابلتان أو أكثر , طرق الباب الموظؾ الباكستانً , وفجاة 

 ..من ااْلطفال المهاجرٌن دخلوا الؽرفة دون اسبذان 

 :والؽضب ٌؽلً فً داخلً للت له باالنكلٌزٌة , أخذت الؽرفة تؽلً باألطفال 

 !..كٌؾ تنام عاببلت ؼرٌبة مع بعضها فً ؼرفة واحدة ؟_ 

 ..ابتسم وربت على كتفً وؼادر الؽرفة 

ًّ على وجهً رأٌت رنده ولد , جلست على طرؾ السرٌر تابها  ولبل أن اضع كف

بعد ولت الادري ماهو أخذ أحد ,ودمعت عٌناها , احمر وجهها من الؽضب والخجل 
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كؤنهم وجدوا , وأشار للبالٌن بالخروج , الرجال الذٌن دخلوا الؽرفة مرتبة للنوم 

مرت امامً امرأة ولد , كانوا ثبلث عاببلت من البوسنة او صربٌا , ؼرفة فارؼة 

 ..كشفت عن ثدٌها لترضع ابنها 

وإلى , نظرت إلى رنده التً مسحت دموعها بباطن كفٌها , فرؼت الؽرفة إال منا 

 ..أما علً ودمحم فمد ناما إلى جانب بعضهما كحملٌن ودٌعٌن , إمام الصامت 

فً انتظار ان , جلسنا صامتٌن , لكن النوم ابتعد عنا , كنا متعبٌن من رحلة المطار 

 ..تؤتً عاببلت اخرى وتمتحم الؽرفة 

ت بعد منتصؾ اللٌل , كانت ساحة االٌواء تحتً , نظرت من النافذة  ّْ والحركة لّل

 ..مثل شحوب ارواحنا فً تلن الساعة , وهنان أضواء بعٌدة شاحبة ,

 :طولتنً بٌدٌها وهمست , كان إمام لد نام , كنت أسمع تنفس رنده خلؾ رلبتً 

 !..بعنا انفسنا وعلٌنا ان نصبر _ 

 :للت دون أن ألتفت 

كراسً الحّكام , شٌوخ السٌاسة باعونا , نفط العرب باعنا , تجار السبلح باعونا _ 

أؼلموا كل , لم ٌكن لنا طرٌك آخر , كلهم دفعونا لنبٌع أنفسنا بثمن بخس , باعتنا 

 ..إما ان تبٌع نفسن أو تموت أنت وعابلتن , الطرق امامنا 

كانت ,وحٌن نظرت إلٌها , أحسست أنفاسها ازدادت حرارة , شّدت ٌدٌها حولً 

 ..دموعها تتسالط على خدٌها بصمت 

ولم , كان نومنا لحظة التراب الموت , من التعب أم الحزن , الأعرؾ كٌؾ نمنا 

وٌؤمروننا بالنزول , نصح إال ورجال السكرتارٌا فً المركز ٌفتحون علٌنا الباب 

العطاء المعلومات الشخصٌة إلى , إلى الباحة واخبلء الؽرفة والولوؾ فً الصؾ 

 ..ادارة المركز 

كم , كم مرة نخضع لضوء فبلش التصوٌر ,كم مرة ٌؤخذون معلوماتنا الشخصٌة  

 ..كم مرة وكم مرة , مرة نضع بصمتنا على األجهزة 

لبل أن , لبل اْن نشرب الماء , لبل ان نؽسل وجوهنا , ولفنا فً صؾ طوٌل 

, عٌونهم مآلى بالنوم , كان من هم أمامنا أو خلفنا مثلنا ,نتخلص من آثار النوم 

من الصرب والشٌشان , ولفوا فً الصؾ بمبلبس النوم , وللوبهم مآلى بالٌؤس 

لم ٌتحدثوا فً ذلن , وباكستان ونٌجٌرٌا وجورجٌا وممدونٌا وسورٌا والجزابر 
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استفالوا من ذهول مكان الوطن إلى ذهول , ملّوا األحادٌث جمٌعا , الصباح البارد 

 ..مكان البلمكان 

الكل , جلسنا على مماعدها صامتٌن , دخلنا بعد أن وصل دورنا إلى لاعة كبٌرة 

وإمام , ورنده ٌابسه , كان علً ودمحم نصؾ نابمٌن , صامت إال من صراخ األطفال 

 ..ٌدخن خارجا 

من كل لون ,إلى لاعة صؽٌرة عجت بالبشر , صعدنا درجا بؤشٌابنا الملٌلة التً معنا 

 :للت لرنده ..أحسست أنهم ٌرٌدون خنمنا أو اذاللنا ,  

 !..حٌن نخرج سؤرمً مانحمله فً الزبالة _ 

 !..هل أنت جاد ؟_ 

 !..نعم _ 

 !..أعتبر نفسً لم أسمع شٌبا _ 

خمنت أّن هذا صربً , كانت وجوه الناس لرٌبة من بعضا بسبب ضٌك المكان 

 ..هذا وهذا , وهذا ممدونً , وهذا نٌجٌري أو صومالً أتى وحٌدا , وهذه زوجته 

أردت الخروج  لكن جسدي كان محشورا بٌن ,أخذ العرق ٌتصبب على جبٌنً 

 ..الٌابسة ٌؤس ااْلنبٌاء من هداٌة الكفار , الجالسة والوالفة , األجساد 

 :همست لها ..أعطتنً رنده مندٌبل ألمسح عرلً 

 !..أنا أختنك _ 

اختنمت , بل بسبب عجزي عن فعل شًء , أنا لم أختنك بسبب انعدام الهواء فمط 

اختنمت بسبب هدم , اختنمت بسبب الجثث فً تلن الحرب الملعونة , بسبب هروبً 

اختنمت , اختنمت ألننً تركت بٌتً وشارعً وكتبً , البٌوت فوق رإوس اصحابها 

 ..ألننً بعت نفسً بنفسً 

ًّ مرة , انتظرنا طوٌبل لبل ان ندخل ؼرفة التصوٌر  ضوء الفبلش سٌعمً عٌن

 ..البّد أنهم جاإوا بنا ألصاب بعمى األلوان , أخرى 

ًّ المصور  , أن أخلع نظارتً أثناء التصوٌر , وكان عصبً المزاج , أشار إل

 ..لكنه أشار اشارة حازمة , حاولت الرفض 
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, فٌها لرأت كتبً , فٌها راٌْت بٌتً بوضوح , إذا خلعت نظارتً سؤكون انسانا اَيخر 

فٌها رأٌت زوجتً  , فٌها استمتعت برإٌة دمشك نهارا ولٌبل , فٌها علّمت تبلمٌذي 

 ..وأوالدي وفٌها لرأت لصصً أمام الجمهور 

 ..وزوجتً وأوالدي لٌسوا هم أٌضا , أحسست أننً لست أنا فً الصورة 

كنت أكره الذهاب إلى , ألننً اعرفه , هذا االنتظار أممته , انتظرنا فً بهو آخر 

أحس أّن أٌاما طوٌلة تنمضً لبل أن , دابرة حكومٌة فً سورٌا بسبب هذا االنتظار 

 ..أو أّن صخرة تربض على صدري , ٌنمضً االنتظار 

سؤلنا عن أسمابنا وجنسٌاتنا والبلد , خرج إلٌنا رجل كبٌر فً السن ٌتكلم العربٌة 

 :للت له , الذي جبنا منه 

 ..اسمً صبحً ولٌس صبٌح .. لمد أخطاتم فً كتابة اسمً _ 

 :أجاب بجفاء 

 !..حٌن ٌستدعونن إلى المحكمة صحح اسمن ..هذا لٌس من اختصاصً _ 

, لنولع على أوراق كثٌرة , ثم استدعانا واحدا واحدا , واختفى لبرهة فً ؼرفته 

 ..الأدري ..عشرٌن , عشره 

 :للت 

 !..نحن نولع على أوراق النعرؾ محتواها _ 

 ..ابتسم ولم ٌجب 

والثانٌة , وأخٌرا أعطانا ورلتٌن األولى علٌها صورتً وصورة رنده وعلً ودمحم 

 ..علٌها صورة إمام 

لكننً ..هذا شخص اَيخر ولست اْنا , أردت ان ألول له , نظرت إلى صورتً 

 ..تراجعت خشٌة ان ٌبتسم ابتسامة ساخرة مرة أخرى 

 :لال 

 ..لن تستطٌعوا دخول المركز بدونهما  .(أوزفاٌز  )هاتان الورلتان بمثابة هوٌة _ 

ٌنبؽً ان نمرأها , فٌها تعلٌمات باللؽتٌن العربٌة واآللمانٌة ,ثم اعطانا أورالا أخرى 

 ..ونعمل بها بدلة 
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 :ثم لال لبل أن ٌاْمرنا بالخروج 

 وهنان سٌعطٌكم الموظؾ ماتحتاجونه من مبلعك /m/اتجهوا إلى المبنى _ 

 ..للعاببلت  (L )ومفتاح ؼرفتكم فً المبنى , وأؼطٌة , وسكاكٌن للمطعم 

حملنا ماأخذناه , سرنا من حرؾ إلى آخر ؛ وكؤننا نتعلم الحروؾ الهجابٌة من جدٌد 

( L)فً الطابك الثانً فً مبنى  ( 19)من الموظؾ واتجهنا إلى الؽرفة رلم 

, وخزانتان حدٌدٌتان , وبّراد صؽٌر , كان هنان أربعة أسّرة بطابمٌن , للعاببلت 

ٌؤتً إلٌها اصحابها فً ٌومً العطلة السبت , ونافذة تطل على مزارع صؽٌرة 

 ..واألحد 

 ..صرنا تبلمٌذ فً ساحة الحروؾ واألرلام , صرنا حروفا وأرلاما 

ٌجب أخذ بطالات المطعم , صرت كآلة تسٌر على لدمٌن , لرأت التعلٌمات بدلة 

وٌجب ان نكون فً المركز , السبوع كامل ٌوم الجمعة الساعة الثامنة صباحا 

الطبً فً البناٌة المجاورة بعد اسبوع لتحدٌد موعد الذهاب إلى مشفى لتصوٌر 

 ..رباتنا 

ملٌبة بالهموم , أرٌد ان الول لهم إّن رباتنا ملٌبة بدخان المذابؾ والرصاص 

ملٌبة باألشواق , ملٌبة برمال صحراء الهروب , ملٌبة بملوحة البحر , واألحزان 

 ..لكن ّ كل ذلن الٌعنٌهم ..إلى البٌت واألصحاب 

بل مبلٌٌن , كؤنهم ألوؾ , فً المطعم ذي الماعة الكبٌرة , ولفت فً صؾ طوٌل 

, لماذا كثر المتسولون فً هذا العالم المتحضر , وكؤننً فرد واحد بعدهم , لبلً 

 ..هنالن سببان ؛ الفمر والحرب , لماذا تزداد هذه الصفوؾ وتزداد 

لكن , او نبت لً جناحا صمر , ذلن الصؾ أمامً لن ٌنتهً إال إذا لفزت فوله 

 ..رجال السكرتارٌا ٌمفون بالمرصاد لكل من ٌخالؾ النظام 

أعط بطالتن ذات  اللون المناسب للفطور او الؽداء أو , كل طعامن وأنت صامت 

احمل , وبعد أن تنتهً , ضع اللممة فً فمن وأنت صامت , العشاء وأنت صامت 

 ..إذا فعلت ذلن فؤنت انسان متحضر , أطبالن إلى عامل ؼسل الصحون 

, بدون شهٌة ٌؤكلون , نظرت إلى أولبن الذٌن ٌجلسون على الطاوالت ٌؤكلون 

وأولبن الذٌن ٌضعون طعامهم فً أكٌاس معهم وٌخرجون وهم منخفضً الرإوس 

.. 
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خرجت ألعلن , خرجت من الصؾ ألعلن العصٌان , ٌبدو ان الصؾ  لن ٌنتهً 

خرجت ألتنفس بعض , أننً انسان أهٌن حٌن ولؾ فً هذا الصؾ البلمتناهً 

هإالء الذٌن ٌمفون فً الصؾ , أللول لهم إّن ربتاي سلٌمة ولٌست مرٌضة , الهواء 

لكننً , لبلٌدي االحساس , للممعدٌن , فالصفوؾ للمتسولٌن , ٌتنفسون هواء فاسدا 

ٌلوح بعصاه , عدت إلى الصؾ سرٌعا حٌن الترب منً رجل طوٌل من السكرتارٌا 

.. 

, مرت السنوات وأنا ألؾ فً الصؾ , مّرت الفصول األربعة وأنا ألؾ فً الصؾ 

, بلؽت من العمر عتٌّا وأنا الؾ فً الصؾ , مّرت أٌام عمري وانا ألؾ فً الصؾ 

صار الصؾ , لرأت كتبً وأنا ألؾ فً الصؾ , تزوجت وأنا الؾ فً الصؾ 

, والنساء الوالّدات , تصنع الرجال األلوٌاء , الصفوؾ تصنع النظام , لدري 

وأنا الؾ فً الصفوؾ طوال , كٌؾ ال , تصنع الحضارة , واألطفال األصحاء 

فً , فً الممبرة , فً سوق الهال , امام الجمعٌة االستهبلكٌة , أمام المخبز , حٌاتً 

نمؾ فً الصفوؾ نتحاور ونتنالش على , أمام مكتب العمل , الدوابر الرسمٌة 

عن الشعب , عن ماهٌة النظام , فً االذاعة والتلفزٌون , صفحات الجرابد 

 ..عن الشعب الفمٌر , المتحّضر 

حٌث األطفال ٌلعبون , فً مناطك السكن العشوابً , ٌجب أن تمفوا فً الصفوؾ 

والعجابز ٌجلسون فً الشمس ٌنتظرون موتهم , بكرات مصنوعة من الخرق البالٌة 

والرجال ٌعملون لٌل نهار لٌؤكوا طعاما ردٌبا , والنسوة ٌتحادثن من خبلل النوافذ , 

.. 

من صنع األحبلم الوردٌة , من صنع النظام والرتابة , هذا كله من صنع الصفوؾ 

 ..ومسابمات األؼانً والبذخ فً استودٌوهات المنوات , على شاشات التلفاز 

لتحلموا بها أثناء , لتروا من هً المؽنٌة األجمل , أٌها الرجال , لفوا فً الصؾ 

 ..مضاجعة نسابكم 

واألطفال العراة , من خبلل الزوارٌب الترابٌة , لتروا العالم أجمل , لفوا فً الصؾ 

 ..ومٌاه الصرؾ الصحً تسٌر سوالً فً الحارات , 

ولٌس لردا , ابن التكنولوجٌا , لتتؤكدوا أّن االنسان هو ابن العصر , لفوا فً الصؾ 

 ..وبنى العشوابٌات , جاء من الؽابة واحتل المدن 
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بل هو فً ؼاٌة الحضارة , لتعرفوا اّن االنسان لم ٌعد حشرة , لفوا فً الصؾ 

حٌث الطبمة , من أبناء الطبمة الدنٌا , من أمامه او خلفه من المهمشٌن , واالمتثال 

 ..بل تمفز فولها , العلٌا التعرؾ الصفوؾ 

, ونتمدم فً مضمار االنسانٌة , ونعمر المدن , نبنً الحضارات , فً الصفوؾ 

, ننشا المصانع , فً الصفوؾ ..والسكن المرٌح , حٌث الرفاهٌة والطعام الوفٌر 

ٌستطٌع , فً الصفوؾ ..ونشٌد األبراج العالٌة , ونمد األوسترادات السرٌعة 

نتحدى , فً الصفوؾ ..االنسان الكادح أن ٌطعم أوالده لحوم الدجاج والؽزالن 

ألن الطبٌعة تخاؾ من االنسان إذا كان كالبنٌان , األعاصٌر وتملبات الطبٌعة 

 ..المرصوص 

, فً الجمعٌات االستهبلكٌة , أمام المخابز , هذا ؼٌض من فٌض ألهمٌة الصفوؾ 

أمام البنون واألزٌاء الرالٌة ومعارض السٌارات والمكتبات ,  فً الجمعٌات السكنٌة 

 ..ومحبلت المجوهرات فلٌست لكم حاجة إلى الصفوؾ 

, ومازال الصّؾ طوٌبل , كنت أحمل بٌن ٌدّي خمس بطالات على عددأفراد أسرتً 

تعرلت اصابعً , لرأت كتبا كثٌرة وأنا ألؾ , تثاءبت وأنا ألؾ , ؼفوت وأنا ألؾ 

صرت بحاجة إلى , آلمنً رأسً , تعبت لدماي , وأنا ألبض على البطالات الخمسة 

 ..طبٌب نفسً وجسدي 

حراس , هذا من شؤن رجال السكرتارٌا , هذا لٌس من شؤنً , الصؾ ٌتحرن أو ال

 ..الصفوؾ 

وكؤّن المجاعة العالمٌة ولدت فً هذه الماعة , توالدت الصفوؾ خلفً بشكل عجٌب 

 ..وفّرخت البابسٌن والجابعٌن والمحرومٌن والمهمشٌن , 

لضٌتها وأنا ألؾ أنتظر لممة تسد , بعد سنوات وسنوات , تنالص الصؾ أمامً 

التصمت بطالات الطعام بؤصابعً , فً هذا الخضم المتبلطم من البشر , رممً 

, سمطت على األرض , انتزعتها بصعوبة , بسب تعرق ٌدي وأنحاء جسمً 

ًّ رجل من السكرتارٌا بعٌنٌن محمرتٌن , التمطتها  حٌن رفعت , ثم ابتسم , نظر إل

ناولتها , تمؾ لتوزٌع الطعام , رأسً وجدت أمامً زجاجا وخلفه امرأة تزن طنٌن 

عّدت , من أجل وجبة الفطور , البطالات الخمس ذات األلوان الزرلاء الباهتة 

, وخمس لطع من الزبدة , وأعطتنً خمسة أرؼفة , البطالات المبللة بالعرق 

وضعتها فً كٌس أحمله معً ثم , وخمس بٌضات مسلولة , وخمس لطع من الجبنة 

تلّوى الصؾ الطوٌل أمام , وانطلمت نحو باب لاعة المطعم , مؤلت كوبا من المهوة 
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, اخترلت الصّؾ بصعوبة بالؽة , أردت استنشاق الهواء فً الخارج , الباب 

 ..وخرجت على آخر نفس 

وكؤننً لادم , صعدت الدرج , حٌث ؼرفتً ,  (L)انطلمت بطعام االفطار نحو مبنى 

 ..من رحلة األلؾ مٌل 

وتمددت فً سرٌري وفتحت األنترنت على , وضعت الكٌس , كان جمٌعهم نٌام 

 ..تعلّم اللؽة األلمانٌة

ألؾ فً صؾ المطعم صباحا وظهرا , كررت هذه العملٌة حوالً خمسٌن ٌوما 

جسدي تحول إلى آلة , ثم أعود وألوم باألعمال نفسها فً الٌوم السابك , ومساء 

 ..صّماء الٌحس وال ٌشعر 

 :للت لرنده ذات ٌوم وأنا أضع كٌس الطعام 

 !..أنا لست صبحً _ 

 :ضحكت ولالت 

 !..من أنت اذن ؟_ 

وتعود , أنا آلة تمؾ فً الصؾ فً الساعة السابعة والحادٌة عشرة والخامسة _ 

, الثامنة ودلٌمه الٌجوز , تذهب إلى ؼرفة االستعبلمات فً الثامنة صباحا , لتؤكل 

, تؤخذ بطالة الؽسٌل ثم تذهب إلى مبنى آخر أعطً الؽسٌل لعامل ؼرفة الؽسٌل 

 ..الذي ٌضع نصؾ البطالة فً الكٌس وٌعطٌنً نصفها اآلخر 

ألصل إلى ؼرفتً , أصعد ثبلثٌن درجة , التزٌد وال تنمص , أسٌر خطواتً المابة 

أجساد تركت أرواحها , وٌمر حولنا أصنام كثر , أجلس معن فً الحدٌمة كصنم , 

 ..تسٌر بنظام موّحد , فتحولت إلى آالت , فً ببلدها وجاءت تبحث عن األمان 

أو صخرة , اتصورن شبحا , أٌها الؽد كٌؾ سٌكون شكلن حٌن أعٌش حٌاة اآلالت 

 ..فوق صدري 

ٌتحدثون , كان المهاجرون ٌمرون من أمامً كؤشباح , جلست فً حدٌمة المركز 

رّد التحٌة , التربت منه وسلمت علٌه , سمعت رجبل ٌتحدث العربٌة , بلؽات شتى 

بدأ بسرد حكاٌة , ودون أن أسؤله , مما شجعنً على الجلوس لربه , بؤحسن منها 

 :كان ٌرٌد اخراج األلم من اعماله , هروبه 



276 
 

, ثمانٌة أٌام كؤنها ثمانٌة لرون , ثمانٌة أٌام ٌارجل عشنا بٌن صنادٌك الكرتون _ 

, ماذا فعلنا لٌحدث لنا ماحدث , كدنا نختنك عدة مّرات , نشرب الماء ونؤكل التمر 

جبت انا وأوالد , ودمروا بٌتً , وسرلوا سٌارتً مصدر رزلً , لتلوا ابنً الشاب 

 ..وزوجته وامرأتً , ابنً 

 :وأكمل , كان ٌتنفس وكؤنه ٌبكً 

تصّور أننا ننام , لم ٌعد للحٌاة طعم , أحس اننً مٌت , لم ٌعد لدي أمل بالحٌاة _ 

 ..فً الحدٌمة هنا منذ عدة أٌام ألنه لم ٌتبك ؼرؾ فارؼة فً المركز 

وكؤّن الكبلم لد هرب , كنت صامتا مذهوال , كان للبً ٌبكً لبل أن تبكً عٌناي 

 ..منً 

, رجبله تبكٌان , وجهه ٌبكً , كانت ٌداه تبكٌان , كان الرجل ٌرتجؾ وهو ٌتكلم 

, شعرت أّن دموعه مؤلت البحر الذي حملنا إلى إٌطالٌا , كٌانه ٌبكً , شعره ٌبكً 

 ..أحسست اّن دموعه هً التً حملت تلن البارجة إلى بر األمان 

 :صمت للٌبل ثم أضاؾ 

وفً ,هرب عبر سهول بلؽارٌا بعد أن لتلت زوجته وابنه , ابن عمً لم ٌاْت معنا _ 

لل لً بربن ماذا .. وبمٌت ابنته تبكٌه طوال اللٌل , طرؾ الؽابة مات من البرد 

 ..انظر إلى رأسً هذه الحرب بٌضت شعري , فعلنا لٌحدث لنا ماحدث 

 :ثم انتبه إلى صمتً فمال 

والحسرات , لم ٌعد عندنا إال المآسً والدموع ..لل شٌبا .. لماذا التتكلم ٌارجل _ 

لم ٌعد لدٌنا بٌوت وال زوجات والأطفال وال , والجثث والبكاء على فراق األحبة 

, لل لً بربن , نذهب إلٌه صباحا ونعود مساء محملٌن باألمل فً المستمبل , عمل 

 ..هل بمً هنالن مستمبل 

, كانت كلماته لاطعة جازمة مثل حزنه الماطع , لم ٌكن ٌرٌد االستماع إلى اجاباتً 

 ..مثل مآسٌنا , مثل حٌاتنا المشتتة 

 :للت له 

نمنا فً أكٌاس , التمطتنا من فم الموت , التمطتنا بارجة اٌطالٌة , عبرنا البحر _ 

سارت , كنا فً ؼاٌة االبتهاج , وشوت الشمس وجوهنا , فً اللٌل البارد , الممامة 

, ومن الذهول إلى الحزن , انتملنا من البهجة إلى الذهول , بنا البارجة ثبلثة اٌام 
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أرى أنن تحس مثلً هذا , أنا اآلن جثة تتحرن , ومن الحزن إلى الموت البطًء 

 ..االحساس 

 :ثم لال , بكى 

 !..لم نكن نعرؾ البكاء لبل الحرب _ 

ًّ مودعا , ونهض  , أعانك دموعه , أعانك حزنه , كنت أرٌد أن اعانمه , نظر إل

 :لال لبل أن ٌذهب 

 ..لد نلتمً ولد _ 

 ..لمصابب تصب فً نهر ااْلحزان , نحن هنا جمٌعا مرآة لشخص واحد _ 

 ..هّز رأسه واختفى خلؾ اشجار الحدٌمة 

+++++++++++++++++++                         
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 _18_ 

 

وكؤننً لطعت الصحراء مشٌا على , متعبا  (L )صعدت إلى ؼرفتً فً المبنى 

وكانت رنده جالسة على , وأناس الأعرفهم فٌها , كانت الؽرفة مفتوحة , األلدام 

 ..وفً الممابل شاب وامرأتان ,طرؾ السرٌر ولد ظهر علٌها االكتباب 

 :للت بعصبٌة 

 !..من أنتم ؟_ 

 ..ابتسموا 

 ..أكراد من الحسكة ..نحن من سورٌا مثلن _ 

 : وأضافت المرأة 

 ..سنتشارن الؽرفة _ 

 ..كؤّن صخرة ولعت فوق صدري 

 :لال الشاب وكان بعمر ابنً إمام 

نظام المركز هنا ٌضعون عابلتان أو أكثر فً ..ٌبدو أنن ؼٌر مرتاح لنا ٌاعم _ 

 ..المراكز لم تعد تتسع .. المهاجرون من سورٌا ٌؤتون باآلالؾ ٌومٌا ..ؼرفة واحدة 

 :للت 

 ..لسنا معتادٌن على ذلن ..بصراحه _ 

 :لالت المرأة 

 ..ولكن للضرورة احكام ..ونحن أٌضا _ 

 ..لم أتصور أن تنام زوجتً فً ؼرفة ٌنام فٌها رجل ؼرٌب 

 :ثم نهضت لاببل بموة , تبادلنا النظرات الحٌرى أنا ورنده 

 ..جمٌعنا لم نعتد على ذلن ..سؤعترض _ 

 :ابتسم الشاب الكردي شٌخو ولال 
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 !..نحن نسٌر على نظامهم ولٌس على نظامنا ..إذا ذهبنا سٌؤتً ؼٌرنا ..ٌاعم _ 

نزلت الدرجات الملٌلة وكؤننً أنزل إلى باطن , خرجت , ورؼم لناعتً بكبلمه 

كنت فً حاجة لهواء نمً , كانت هنان امراة ألمانٌة تمسح الدرج , األرض 

اعترضنً رجل ,واتجهت إلى ادارة المركز , اجتزت الحدٌمة , ألستطٌع التفكٌر 

 ..كان وجهه متجهما وباردا , من السكرتارٌا 

ابتسم ببرود , عبرت بلؽة انكلٌزٌة وباالشارات أننً أرٌد ممابلة موظؾ فً االدارة 

, حسبت نفسً أننً الؾ فً صؾ المطعم , وامرنً باشارة من ٌده بالعودة , 

صؾ لٌس فٌه امامً وال , هنا صؾ من نوع آخر , ألحصل على وجبة تسد الرمك 

كنت أرٌد ان تبتلعنً األرض , لكن أمامً وخلفً لوانٌن لم أرها , , خلفً أشخاص 

نحن نسٌر على نظامهم ..تذكرت ضحكة الشاب شٌخو , كنت أرٌد الموت , 

 ..ولكن من ٌهتم , بترن الؽرفة والنوم فً الحدٌمة , فكرت باالعتراض السلبً ..

 ..لم أتصور فً حٌاتً ان ألع فً حٌرة كهذه 

الأستطٌع العودة إلى الؽرفة العبلن فشلً وال التجوال فً باحة المركز إلى 

 ..ماالنهاٌه 

أسرعت إلى الؽرفة , أمام المطعم الذي لم ٌفتح بعد كتلة بشرٌة , كان الولت ظهرا 

 ..ألخذ البطالات بل ألخذ عابلتً 

 ..كان الجمٌع صامتا 

 :لال شٌخو 

 !..ماذا حدث ٌاعم ؟_ 

 !..ولكنه سٌحدث ..لم ٌحدث شًء _ 

 :للت لرنده 

 !..انزلً مع األوالد سننام هنان ..أنا فً الحدٌمة _ 

 :وكانت امرأة لطٌفة ولالت , نهضت خالة شٌخو 

لد ..هً فترة لصٌرة وتمر ..علٌنا أن تحمل بعضنا .. الٌمكن ان تفعل هذا _ 

 ..النرى بعضنا بعدها أبدا 

 ..كانت كلماتها بلسما لحٌرتً وؼضبً وانهزامً وحزنً 
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 :جلست على طرؾ السرٌر وللت 

ولكننا نخضع لموانٌن لٌست من عاداتنا وتمالٌدنا ..لو جبتم إلى بٌتً لرحبت بكم _ 

.. 

 :لالت خالة شٌخو الودودة 

 ..نحن على أرضهم وعلٌنا أن نخضع لموانٌنهم _ 

حٌن خطونا ناحٌة ..أمام إمام فمد كان فً الخارج , تهٌؤت رنده وعلً ودمحم للخروج 

 :لالت أمه بتصمٌم , الباب ولفت أم شٌخو وخالته أمامنا 

 !..نحن سنخرج الأنتم _ 

 :ولالت خالته 

 ..الحدٌمة لٌست أسوأ من ؼابات بلؽارٌا التً نمنا فٌها عشرٌن ٌوما مع الوحوش _ 

 :همست رنده 

 !..سنخرج الحما _ 

هً , ورؼم خجلً لم أطك تلن الحالة , كنت خجبل , جلست على طرؾ السرٌر 

 ..حالة أشبه بشفرة فً بإبإ العٌن 

 :لالت خالة شٌخو ولد بدا علٌها السرور 

 ...نحن السورٌٌن طٌبو الملب ..هكذا ٌاأستاذ _ 

 :ولالت أم شٌخو 

 !..سؤصنع لكم شاٌا سورٌا _ 

 ..وهً تتمتم ودموعها على خدٌها , ووضعت سلن االبرٌك فً المؤخذ الكهربابً 

أرى وجوههم أمامً فً كل ..تركت زوجً وابنً األكبر وابنتً فً الحسكة _ 

 ..لحظة 

 :لالت لها رنده تواسٌها 

 ..هللا كرٌم ..سترٌنهم _ 
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وابنً ..زوجً لال سٌموت فً أرضه ولن ٌرحل ..أنا أعرؾ ذلن ..لن أراهم _ 

وابنتً زوجها متطوع فً الدفاع الوطنً , األكبر متزوج وعنده اطفال وفمٌر الحال 

 ..سؤموت هنا ولن أراهم ..لن أراهم ..

فً تلن األرض تسٌل دماء كثٌرة بحمرة ذلن , صبت الشاي السوري األحمر كالدم 

 ..الشاي 

ٌبدو للما أبدٌا الٌنتهً , ذلن الملك النابض فً لسمات أم شٌخو وهً تحرن السكر 

 ..ورؼم ذلن ابتسمت وهً تمدم لنا الشاي , بنهاٌة السنٌن 

ًّ وأنا اشرب الشاي  للت ألم شٌخو , كان الخجل ٌلبسنً من رأسً إلى أخمص لدم

: 

 !..مؤساتنا واحدة _ 

 ..كنا نعٌش بسبلم واستٌمظنا على حلم فظٌع _ 

كنت أشرب الشاي السوري وكؤننً أشرب دماء .. إنّه كابوس ..إنّه لٌس حلما _ 

كان الشاي حلو , كؤننً أنام فً حفرة ضٌمة كالمبر , الناس التً مازالت تسٌل 

 ..المذاق لكنه بفمً مرا كالعلمم 

 ..كانت مثلً تبحث عن كلمات االعتذار , نظرت إلى رنده 

 :ثم نهضت ..وضعت الكؤس وكؤننً اضع اعتذاري أمام أم شٌخو وخالته 

 ..سنخرج إلى الحدٌمة ثم نعود _ 

 :لالت خالة شٌخو وفً عٌنٌها دمعتان 

 !..سنخرج نحن ..ابك فً ؼرفتن _ 

 ..لكم صدر الؽرفة ولنا العتبة ..سنعود ..ٌاخاله ..ال_ 

 ..وخرجنا ..كان هذا أبلػ اعتذار 

تمبل بتمالٌد , ألسى من رصاصة فً الملب , إنها لحظات أحّد من نصل السكٌن 

 ..وتكون الأنت مع كامل الرضا , تلبس وجها لٌس وجهن , لٌست تمالٌدن 

والناس , الشوارع نظٌفة , خرجنا من الباب الحدٌدي الذي ٌشبه سجن عدرا 

هنا رلابة الكامٌرات , لم ٌكن هنالن شرطة مرور , ٌمطعون اشارات المرور بنظام 

 ..وكؤنه عمارب بػ بن , هنا النظام األوتوماتٌكً , المخفٌة 
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 !..أٌن سنذهب ؟_ 

 ..سؤلتنً رنده 

 ..الأدري _ 

 :للت لرنده , ولطعت الشارع من ممر المشاة , أمسكت بٌدي علً ودمحم 

 ..مارأٌن ..هنالن دكان تركً عنده أطعمة سورٌة _ 

 !..لنجرب _ 

 ..ركبنا محطتٌن فً الباص األنٌك 

دمعت عٌناي اللفرحة الطعام , فً السوبرماركت التركً أحسست أننً فً دمشك 

 ..بل لتلن الروابح التً ذكرتنً بدمشك 

 ..وخرجنا , اشترٌنا أشٌاء بسٌطة بسبب ؼبلء األسعار 

 !.أٌن سنؤكل ؟_ 

 :ضحكت رنده 

 ..هنالن ممعد ٌتسع ألربعة اشخاص تحت تلن الشجرة الوارفة ..فً الشارع _ 

 ..جلسنا وأكلنا طعاما دمشمٌا كالمتسولٌن 

تولفت اللممة فً , ٌموتون لتبل , ٌموتون لهرا , فكرت فً الذٌن ٌموتون جوعا 

كٌؾ أبلعها وآالؾ الناس هنان ٌؤكلون ألواح ,حاولت بلعها فلم أستطع , حنجرتً 

وبٌوتهم فارؼة , وبطونهم جابعة , جٌوبهم فارؼة , وٌعجنون العدس خبزا , الصبّار 

.. 

 ..بصمت اللممة 

 !..مابن ؟_ 

 !..تذكرت الذٌن ماتوا جوعا _ 

 ..وتصبح طعاما لؤلسمان ..أنسٌت أنن كنت ستموت ؼرلا _ 

 ..ولكنهم ٌموتون جوعا ..لم أنس _ 

 ..كل ٌموت بؤسبابه وألسبابه ..ونحن هنا سنموت ؼربة وحنٌنا _ 
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 :تعلك علً برلبتً لاببل 

 ..سوداء ..أرٌد كوال ..بابا _ 

 ..كنهارهم الملًء بالمطران , سوداء كلٌل الجابعٌن 

وانتملت من سواد إلى سواد ..خرجت من أفكاري ونهضت ألشتري الكوال السوداء 

حٌث اخبرتنً ابنتً منار أنها لررت ترن زوجها عبر مهاتفة وأنا عابد إلى , 

 :امتمع وجه رنده ولالت ..الؽرفة 

, فكرت كٌؾ سٌعٌش أوالدها الصؽار ببل أب !..الحول وال لوة إال باهلل _ 

لالت ..من ٌترن وطنه ٌتٌم , من ٌترن بٌته ٌتٌم , كؤننا أصبحنا أٌتاما , واستدركت 

 :رنده ودموعها على خدٌها 

 ..لماذا اآلن ؟_ 

وفً مصر لبل أن ٌركبوا ..لم ٌكن بٌدها حٌلة ..منذ زمن طوٌل وهو ٌضربها _  

 ..وكانت تلن المشة التً لصمت ظهر البعٌر ..البحر ضربها هو وأبوه 

 ..للت وللبً ٌبكً 

 ..اشتالت إلٌنا ..ستزورنا هنا _ 

 !..لماذا لررت تركه فً ألمانٌا ؟_ 

 ..وهنان للرجل ..هنا الحموق للمرأة _ 

تموت المرأة ذال , إنها الموت البطًء للجنس اآلخر , حٌاتنا الذكورٌة لعنة أبدٌة 

 ..وإن تكلمت تبدأ األلاوٌل ,وؼٌظا ولهرا وال تتكلم 

 :كنت أؼلً ؼضبا وأنا الول 

 ..أما هنا فبل أستطٌع ..لو لالت لً هنان لجعلته ٌنسى حلٌب أمه _ 

 :وضعت رنده ٌدها على كتفً ولالت 

 ..حٌن تاْتً سنفهم أكثر_ 

كتبت فً الرواٌة ثبلث ساعات كاملة ألفرغ شحنة المهر التً أحملها , صباحا 

ابتسمت , وبعد أن أؼلمت دفتري سؤلتنً خالة شٌخو إن كنت أكتب رسالة ألحد ..

 :لاببل 
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 ..الواتس أب والفٌبر موكبلن بالمهمة اآلن ..عهد الرسابل ولّى ٌاخاله _

 ..التإاخذنً أنا فضولٌة ..ماذا تكتب فً دفترن السمٌن ساعات وساعات .ولكن _ 

 ...وكٌؾ حدث لنا ..ولماذا حدث لنا , أنا اكتب رواٌة عما حدث لنا ..المشكلة _ 

 :لالت 

 ..لم أفهم _ 

عن الهجرة والعذاب والموت والدموع ..أكتب رواٌة عن الحرب فً سورٌا _ 

 ..والفراق واألسى والبٌوت المدمرة والتوازنات الدولٌة والعشك األبدي لدمشك 

 ..كؤنن تكتب لصتنا جمٌعا_ 

 !..تماما ٌاخاله _ 

 ..ماذا أسمٌتها ؟_ 

دمشك الحرب بعد ان كانت دمشك الٌاسمٌن ..دمشك على صهوة جواد ..أسمٌتها _ 

.. 

 !..كبلمن ٌفتح جروحنا _ 

 ..إنها آالمنا جمٌعا _ 

 !..هل أطلب شٌبا _ 

 !..لولً ٌاخاله _ 

 ..هل تسمعنا شٌبا مما كتبت كل مساء _ 

 ..على الرحب والسعة _ 

 :ابتسمت ولالت 

 ..ونحن سنصنع لن شاٌا دمشمٌا بنكهة كردٌة _ 

ثم ..كانت رنده تطل برأسها مبتسمة من خبلل الستارة التً وضعتها حول سرٌرها 

 :لالت 

 !..زوجً ٌحب استعادة أحزانه _ 
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 !..إنه موت ..ماحدث لنا لٌس حزنا _ 

 :لالت خالة شٌخو _ 

 !..هذا صحٌح _ 

أنتظر رؼٌؾ الخبز او حبة الفاكهة , كٌؾ ٌصفو الذهن وأنا الؾ فً صؾ المطعم 

 ..أو كؤس حلٌب 

من أجل صوؼها , تشتت ذهنً وأنا احاول استعادة تلن الصور التً مّرت بً 

 ..كلمات على الورق 

لٌس عندي سبلح آخر أحارب فٌه من أجل الذٌن , وضعت سبلحً , وضعت الملم 

أو تمطعت أوصالهم , أو بكوا دون ذنب , أو هربوا دون ذنب , ماتوا  دون ذنب 

 ..دون ذنب 

وأعادت الثمة لتجاوز , لم أكن أدري أّن تلن الكلمات التً أخطها لد أعادت حزنً 

 .. استعادة الحزن والثمة فً آن معا , إنه تنالض عسٌر , الحزن 

كل ,كل انهدام بٌت , كل شهمة روح خرجت , كنت أرٌد استعادة كل دمعة حزن

أو , وكل لذٌفة لّطعت األوصال , كل رصاصة عبثت باألرواح , حزن أرملة 

 ..أزهمت األرواح 

آثروا الحزن , كنت أرٌد بكلماتً أن أصرخ فً وجوه الذٌن باعوا الحٌاة بالموت 

َيبة بالسعادة , على الفرح  , حملوا األحماد , احتكموا للرصاص ال للعمل , اشتروا الكا

 ..لٌذٌموا الناس اآلمنٌن العذاب تلو العذاب , من ؼابات العالم 

للذٌن , للذٌن ؼرلوا فً البحار , كنت أرٌد أن أوثك للذٌن هربوا والذٌن لم ٌهربوا 

 ..وهم ٌبحثون عن األمان , ماتوا بردا فً الؽابات 

كنت أرٌد ان أصرخ فً وجوه أولبن الذٌن كانوا أدوات رخٌصة فً أٌدي دول 

هذا ٌصلً ناحٌة الشرق وهذا ٌصلً ناحٌة , كبرى لها مصالح فً الشرق األوسط 

 ..أما الذٌن لتلوا فلم تكن وجهتهم إال الكعبة أو المسٌح المظلوم , الؽرب 

ألننً تركت هوابً ورصٌفً وكتبً , كنت أرٌد أن ألول إننً انسان جبان 

انتملت من لبنان صٌدا إلى , األشٌاء تموت كما ٌموت البشر , وأصدلابً ٌموتون 

, أحببت األماكن التً جلست فٌها فترة لصٌرة , الجزابر إلى إٌطالٌا إلى ألمانٌا 

 ..فكٌؾ بذلن المكان الذي لضٌت فٌه حٌاتً كلها 
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كنت أرٌد أن ٌحب الناس الشمس والورد والماء العذب واالبتسامة والضحكة من 

 ..ال الرصاصة والمذٌفة والحزن والعطش والجوع والتشرد والموت , الملب 

بل أرٌد أن أصوغ من كلماتً منبرا , كنت أرٌد أن ألول إننً انسان الأدعً الحكمة 

, لؤلرامل , لؤلطفال الذٌن ماتوا أو تٌتموا , للعاببلت التً تشردت , للمعذبٌن 

 ..للفتٌات المخطوفات 

, وعبٌد المال والنفط , كنت أرٌد فضح صنّاع الحرب والخطؾ , وفً الممابل 

وهم ٌتفرجون , والموت جوعا , أولبن الذٌن استساؼوا المتل والذبح ولطع الرإوس 

وإلى جانبهم , على المعاناة فً لصورهم عبر شاشات كبٌرة وكإوس الخمر أمامهم

, أمام سرٌر ٌتسع لؽرفة كبٌرة , ترنو إلٌهم بعٌنٌن ناعستٌن , حورٌة جمٌلة عارٌة 

وكانوا ٌمارسون الجنس وٌؤكلون الطعام الفاخر والناس تموت لتبل وجوعا وبردا 

 ..وتشردا 

 ..ومواساة الجرحى واألٌتام , ورثاء المتلى , كنت أرٌد أن أعلن محاكمة المجرمٌن 

عصر , كنت أرٌد أن أكون شاهدا على عصر المتل والدمار العصر البناء والحكمة 

 ..عاد  االنسان إلى لسوة الوحوش 

 ...انتبهوا 

, عصر نهاٌة الحٌاة السعٌدة , كنت أرٌد المول ؛ إّن  هذا العصر هو عصر الموت 

 ..فهنٌبا لكم بهذا العصر , عصر الجنون ال عصر العمل , عصر الكراهٌة والحمد 

ًّ ..ألول لكم  إلى , إلى الرإوس الممطوعة , التفتوا إلى أنهار الدم , التلتفتوا إل

إلى سرلة البٌوت , إلى األطفال المتلى , إلى الجثث المؽطاة بالردم , المبانً المهدمة 

 ..إلى الذٌن انتحروا خوفا من المتل , والمصانع 

, وسفر الخلود , الٌاذة الحرب , كنت أرٌد أن أجعل مما كتبت عنوانا لمؤساة العصر 

 ..والمانتٌن والٌابسٌن , والجوعى والمتؤلمٌن , للموتى والمصابٌن 

أدركنا لبل أن , نحن عجزنا عن ولؾ الدم والرصاص , ٌاإله السماوات أدركنا 

 ..تصبح لٌامة الدنٌا لبل لٌامة اآلخرة 

وكن الشافً , احم المساكٌن وارحم المستضعفٌن , احكم ٌارب بٌن هإالء وهإالء 

 ..للجرحى والراحم لؤلموات 

 ..كً ٌصبح ضمٌري نمٌا مثل ضوء النهار , هكذا كنت أرٌد المول 
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 ..ولم تحفظ فً بطون الكتب , كنت أرٌد أن ألول أشٌاء لم تخطر على للب بشر 

كانت دموع أم شٌخو وخالته تنهمر , منذ األمسٌة األولى التً لرأت من الرواٌة 

الذٌن , الذٌن جرحوا , كؤنهن ٌبكٌن الذٌن لتلوا فً الحرب , بكٌن بصمت , مدرارا 

 ..ٌبكٌن الثكالى واألرامل , تٌتموا وتشردوا 

 :تولفت عن المراءة ونظرت إلٌهما بعٌنٌن دامعتٌن 

 !..لماذا البكاء ؟_ 

 :لالت خالة شٌخو 

 ..إنها لصتنا جمٌعا ..كؤنن كنت معنا ..كلماتن فتحت جروحنا _ 

وتهدج , وبكٌت أنا بصمت , بكت بصوت عال , لم تعد رنده تموى على الصمود 

 ..كان طعم الشاي الدمشمً بنكهة كردٌة مرا فً فمً , صوتً وأنا اتابع المراءة 

وحٌن , كانت أعمالً تبكً لبل أن تبكً عٌناي , أعادت تلن الكلمات مرارة الحٌاة 

 :تولفت للٌبل عن المراءة سؤلت خالة شٌخو 

 !..كٌؾ رسمت كلماتن عذابنا ؟_ 

 !..عذابً هو عذاب اآلخرٌن _ 

 ..كؤّن كلماتن أحجار صّوان دخلت فمنا جمٌعا _ 

 ..كان لً موعد آخر مع عذاب آخر ,فً اللٌلة التالٌة 

ضاعت , لم تمو على الكبلم , حزٌنة , تابهة , جاءت إلى كارلسروه , ابنتً منار 

جاءت وفً ٌدٌها طعام لبإسنا , فً طرق السكن الحدٌدٌة التً تذهب إلى آخر الدنٌا 

 ..طعام لجوعنا , 

 ..للبً ٌذرؾ دموعا على حظها العاثر , بكى وجهها لبل أن تبكً عٌناها 

 :لالت وهً ترتجؾ 

 !..كان ٌضربنً كعبدة اشتراها _ 

 !..لماذا فتحت جرحن هنا ؟_ 

 ..أما هنان فالكلمة للرجال ..هنا أستطٌع أن احصل على حمولً _ 
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 ..أما هنا ..كنت أستطٌع هنان ان أنسٌه حلٌب أمه _ 

 ..سآخذهم واطرده كالكلب ..األوالد لً هنا _ 

 :صمتت للٌبل ثم لالت 

 ..المرأة هنا لٌست المرأة هنان _ 

بكتا , التربتا منها ..كانت خالة شٌخو وأمه ذاهلتٌن, أمسكت ٌدٌها المرتجفتٌن 

 ..لدمت لها خالة شٌخو شاٌا دمشمٌا ساخنا بنكهة كردٌة لٌتولؾ رجفانها , لعذابها 

سرت إلى ..كانت شمس كارلسروه دافبة حنونة , خرجنا سوٌا , فً الٌوم التالً 

تحدثنا عن أشٌاء , تناولنا البوظة , جلسنا على ممعد على الرصٌؾ , جانب ابنتً 

 ..كثٌرة إال عذابنا 

 ..وكؤننا نضحن من أنفسنا , ضحكنا 

وحدٌثهم ٌختلؾ عن , سعادتهم تختلؾ عن سعادتنا , كان ماحولنا سعداء بالشمس 

 ..حدٌثنا 

 :للت لها , كان ٌشرق رؼم الحزن , نظرت إلى وجه ابنتً 

 !..دعً الحزن وراءن _ 

 ..ضحكاتهم تمؤل األرصفة وتؽطً وجه الشمس ..انظر إلى الناس هنا _ 

حتى فً سورٌا مازال هنان أناس .. لكن أعمالهم تبكً , هنان بشر ٌضحكون _ 

, هم أكبر من الوجع , ٌؽنون وٌرلصون , ٌضحكون وهم تحت المصؾ والدمار 

, ٌرلصون وهم ٌبكون , ٌؽنون وهم ٌبكون , وأكبر من الدمار , وأكبر من الموت 

 ..تلن هً عظمة االنسان 

ًّ مصٌبتً ..أبً أنت انسان عظٌم _   ..هونت عل

وكان الحمام ٌطٌر , خطواتنا كانت رلصا , مشٌنا على أرصفة كارلسروه الحجرٌة 

 ..وٌحط من حولنا 

 ..إنه سعٌد بجناحٌه ..انظري إلى الحمام _ 

 ..ألنه حر فهو سعٌد _ 

 :ثم أضافت بعد صمت 
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 ..أخذت أوالدي وطرت , لو كان لً جناحٌن لطرت _ 

 ..ٌمكن أن ٌفعل االنسان ذلن دون جناحٌن 

ومنع ابنتً من , حٌن أولفنا السكرتارٌا أمام الباب الحدٌدي , لم  ٌطل فرحنا 

أعطته الهوٌة أو , والٌحك لها النوم فٌه , ألنها لٌست من نزالء المركز , الدخول 

, وعندبذ أخبرها أن الامتها ٌجب أال تتجاوز الثامنة مساء , ماٌسمونها األوزفاٌز 

 ..وإال سٌترتب علٌها ؼرامة مالٌة 

 :لالت رنده , دخلنا الؽرفة لنفكر فٌما سنفعل 

 ..سؤنام معن فً الشارع _ 

 :للت 

 ..سننام جمٌعا فً الشارع _ 

أخذت ابنتً هوٌتها من السكرتارٌا لبل الثامنة , أعدت رنده طعاما خفٌفا وبراد شاي 

 ..وخرجنا جمٌعا 

 ..أخذ الطمس ٌبرد مع تمدم اللٌل , تناولنا طعامنا على كرسً حدٌمة نابٌة 

 :لالت منار 

 ..الحزن ٌبلحمنا أٌنما ذهبنا ..أرأٌت ٌاأبً _ 

 :ثم نهضت لاببل بحزم , استمرت سهرتنا فً الجو البارد حتى مالبل منتصؾ اللٌل 

 ..سندخل جمٌعا المركز _ 

 ..كٌؾ ٌاأبً _ 

 ..كان كل من علً ودمحم ٌرتجفان 

 :للت البنتً ,ولفنا خارج الباب الحدٌدي

 ..انتظري للٌبل _ 

وأدخلت ابنتً على , ثم خرجت وأنا أحمل الورلة التً علٌها صورة رنده , دخلت 

 ..اسم أمها 

 :للت لهم ,حٌن صرنا فً الداخل 
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 ..التنظروا خلفكم ..أسرعوا _ 

 ..كنا سعداء بدؾء الفراش فً تلن اللٌلة 

 :بعد معاناة الفطور الصباحً لالت رنده ونحن نجلس على أحد مماعد الحدٌمة 

 ..أوالدها ٌجب أال ٌبموا بدون أب ...أال تصالح ابنتن مع زوجها _ 

 :للت 

أن تضرب انسانا وتهٌنه وأنت تعٌش معه فهذا معناه ..هل فّكر وهو ٌضربها بهذا _ 

ابنتن ٌارنده هً التً ..وهذا من أسباب ماحدث لنا ..أنن ارتضٌت أال تكون انسانا 

ضربت وهً التً أهٌنت وعلٌها اآلن أن تصحح حٌاتها بما ٌتناسب مع كرامتها 

 ..أعتمد أنها تسٌر على الطرٌك الصحٌح ..

, وجهها ٌضًء نورا , وهً تمسن بٌد طفلة صؽٌرة , جاءت أمً , فً المنام 

 ..وحذاإها ٌلمع كعٌن الشمس , وتلبس ثٌابا فاخرة 

 :سؤلتها 

 !!..من هذه الفتاة الصؽٌرةٌاأمً ؟_ 

 !..هذه أختن بدرٌه _ 

أردت أن أنظر فً , أردت ان أحضنها فلم أستطع , أردت ان أبكً فلم أستطع 

 ..عٌنٌها فلم أستطع 

 :سمعت صوتها ؛ كعصفور ٌشدو بلحن 

 !..هذا أخً صبحً _ 

 !..مازلت تذكرٌننً _ 

 !..لم أنسكم أبدا _ 

 ..لكنن مازلت فً للوبنا ..لكن الحٌاة الصاخبة أبعدتنا عنن للٌبل _ 

 !..كٌؾ التمٌت بها ؟..أمً _ 

 ..فً عالمنا إذا ذكرت شخصا تراه أمامن _ 

 !..عالمكم أجمل من عالمنا _ 
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 !..عانٌت كثٌرا فً مشفى األمراض العملٌة _ 

 !..عاد عملً صافٌا كشمس النهار _ 

 !..التربً منً أللبلن _ 

 ..أخاؾ أن تحترق ..جسدي مصنوع من الضوء ..الأستطٌع _ 

 ..أحسست بنعومتها دون أن ألمسها , كانت كنسمة صٌؾ باردة 

, بوجهها الوّضاء , كانت بدرٌه ماثلة امامً , فً الٌوم التالً لم أستطع النوم 

 ..واجاباتها الذكٌة , وأنالتها ,وصوتها الرخٌم , ورلتها ,وبراءتها 

 ..كٌؾ ٌخبا الجنون ذلن كله 

 ..ام أّن خٌالً أصبح مرٌضا , أهً كذلن حما 

 ..لمست احساسها , لكننً رأٌتها وسمعتها ولمست ضوءها 

 ..فهل تلتمً األرواح 

فهل , , كثٌر من المجانٌن ٌمتلون , لارنت حلمً بما ٌجري فً سورٌا من جنون 

, هً ماتت برٌبة نمٌة , ٌزدادون بشاعة , أم أنهم ٌزدادون جنونا , ٌصبحون مثلها 

 ..وهم ٌموتون أشرارا 

بمنماره , كان هنان شحرور اسود , نظرت إلى شجرة عالٌة فً مركز االٌواء 

كؤننً أسمع , كؤننً اسمع صوت بدرٌه وهو ٌشدو , البرتمالً ٌصدر اصواتا شجٌة 

موسٌما خالدة خلود موسٌما بٌتهوفن وعبد الوهاب وبلٌػ , أعظم موسٌما فً حٌاتً 

كؤّن صوتها البريء ٌردد , أحسستها لحظة , ساعة أو أكثر , تولفت أستمع , حمدي 

 ..مماطع من خبلل هذا الشحرور 

لكنه طار , لو استمر الشحرور فً شدوه ٌوما أو اكثر لما شعرت بالتعب والولت 

مع احساسه الذي هو , مع صوته الذي هو صوتها , طارت روحً معه , واختفى 

 ..احساسها 

لكننً انسان عاجز , لو كان لً جناحان للحمت به , شعرت بالضٌاع حٌن اختفى 

 ..عاجز عن امسان اللحظات السعٌدة , عن الطٌران 
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وهو ٌبحث عن , دفنته الرمال حتى منتصفه , كنت كحمار تاه فً صحراء العرب 

إلى , وبمً هٌكله العظمً شاهدا على الضٌاع , ثم أكلته وحوش الصحراء , مخرج 

 ..أن طمرته الرمال ونسً كما ؼٌره 

 ..إننً أختنك 

صحٌح أّن أصوات الرصاص , ولست ابن هذا الزمان , أنا لست ابن هذا المكان 

أسمع , أسمع انٌن الجرحى , لكنها مازالت تدوي فً داخلً , والمذابؾ اختفت 

 ..أسمع بكاء الحزانى , الشهمات األخٌرة للمتلى 

لم أنظر إلٌها , جلست لبالتً , مّرت امرأة من أمامً تجر رجبل مشلوال على عربة 

 ًّ لم ,ذلن الصوت أعرفه , سمعت صوتها , كانت تلبس نظارة سوداء , ولم تنظر إل

أصابنً , إنها حنٌن ابنة اخً , نظرت إلٌها وكؤننً أكاد أطٌر فرحا , أصّدق ماأرى 

كانت عضبلتً لد ارتخت من هول , رفعت ٌدي أشٌر لها , وانعمد لسانً ,الشلل 

 ..المفاجؤة 

 :تحشرج صوتً 

 ..حنٌن ..حنٌن _ 

 ًّ  ..سمطت عدة مّرات لبل أن تحضننً , ونهضت , التفتت إل

 !..الدنٌا صؽٌرة _ 

 ..لالت ولد خلعت نظارتها الشمسٌة 

 ..نظرت إلى الرجل فبدت علٌها كآبة أخفتها لسمات وجهها 

, سمط عن الطابك الرابع وأصٌب بالشلل , كان ٌعمل طٌانا فً بٌروت ..زوجً _ 

 ..التمٌته فً اٌطالٌا وتزوجنا 

 :ثم أمسكتنً من ٌدي وولفت أمام زوجها 

 ..هذا عمً صبحً _ 

 ..لالتها بفرحة عارمة 

 :ولال , ومّد ٌدا مرتجفة , ابتسم من للبه 

 ..لوكنت أستطٌع الولوؾ لولفت احتراما لن _ 
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 ..لكنه تماسن , كان على وشن البكاء , وصوته مرتجؾ , كانت ٌده باردة 

 ..اشتمت لرإٌتن لبل ان أران ..حدثتنً حنٌن كثٌرا عنن _ 

 :ثم أضاؾ 

 ..ماتت زوجتً السابمة وأوالدي جمٌعا تحت الردم _ 

 ..دفنت حنٌن رأسها فً صدري وأجهشت بالبكاء 

 ..هل نحن أوالد الحزن , وحٌن نلتمً نحزن , لماذا حٌن نفترق نحزن 

حٌن نجحت بكت أمً وحٌن , وحٌن عدت بكت امً , حٌن سافرت بكت أمً 

 ..مرضت بكت أمً 

تذكرت , كنت أبكً دون سبب , جلست وحٌدا وبكٌت دون أن ٌرانً أحد , ذات ٌوم 

ٌحمل حبات , وأبً وهو عابد فً اللٌالً الباردة , أمً وهً تموم بتحضٌر الطعام 

تذكرت بدرٌه وهً تلفظ اسمً حٌن كانت , والفحم الحجري , البطاطا الباردة 

تذكرت , تذكرت نظٌره وهً تموت وحٌدة فً احدى مستشفٌات الكوٌت , تحتضر 

تذكرت ضحكته , تذكرت أخً فتاح وهو فً المشفى , صبحٌه وهً تؽنً لفٌروز 

تذكرت نجاحً فً , تذكرت أمً وأنا أودعها لبل أن ٌلفوها بالكفن , لبل وفاته بٌوم 

 ..ولٌلة عرسً , ولٌالً والدة أوالدي , الماجستٌر 

أو , نحسها سكٌنا فً للوبنا , نمؾ علٌها , شعرة صؽٌرة , بٌن الفرح والحزن 

هً , تتوارد على خواطرنا أحاسٌس مختلفة , نشعر أّن الزمن لد انتهى , حلولنا 

وال حدود , الحدود له من الحزن , نسبح فً ملكوت كبٌر , تتجاوز العمل والخٌال 

 ..له من الفرح 

 ..أم أننا تربٌنا على هذا النمط , أم طبٌعة األشٌاء , تلن طبٌعتنا 

 :نظرت إلى عٌنٌها وللت , كنت أفكر بهذا ومازالت حنٌن تدفن رأسها فً صدري 

 !..هذا ولت الفرح الالحزن _ 

 :ورؼم مؤساته الشخصٌة لال زوجها 

 !..حٌن ٌلتمً األحباب تبدو الدنٌا مبهجة _ 

 .متى جبت ؟_ 

 ..منذ ٌومٌن _ 
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 !..أٌن ؼرفتن ؟_ 

 (  ..L )فً مبنى _ 

 !..ونحن أٌضا _ 

 ..أنا مشتالة لرإٌة رنده واألوالد _ 

 ..وأمسكت ٌدي باألخرى , ودفعت عربة زوجها بٌد 

نحو رصٌفنا , نحو بٌتنا الذي هدم , على رصٌؾ الٌرمون , كؤننا نسٌر فً عرس 

كؤنها على موعد مع أبٌها ولد ..الذي سرلته ألدام من جاإوا من ؼابات الحروب 

 ..عاد إلى الحٌاة 

 ..تركت العربة فً الطابك األرضً وأمسكت زوجها وصعدا ببطء 

احتضنتها عدة مرات وهً , بدت رنده حٌن رأت حنٌن كوردة ألحوان تفتحت للتو 

 :تردد الجملة نفسها 

 !..الأصدق أننً أران _ 

 :لالت لزوجها , سلمت علٌه حنٌن بحرارة , فتح إمام الباب 

 !..هذا ابن عمً إمام الصامت _ 

 : لال إمام 

 !..الصمت أبلػ من الكبلم _ 

 :لال زوجها 

 !..من ٌتكلم ٌخطا ..صدلت _ 

 :لالت خالة شٌخو , بدت المفاجؤة علٌهما , جاءت خالة شٌخو وأمه 

 !..عابلة ثالثة _ 

 ..هذه ابنة أخً وزوجها ٌمٌمان فً الطابك األرضً_ 

 ..ألٌس عنكم عابلة أخرى فً الؽرفة ؟_ 

وامرأة فمدت , رجل مع زوجته فمد اوالده الثبلثة ..عندنا عابلتان العابلة واحدة _ 

 ..زوجها ومعها ولداها الصؽٌران 
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 :لال زوج حنٌن 

 ..هذه الحرب أكلت أحبابنا _ 

 :لالت خالة شٌخو بلهجة متفابلة 

, سؤعمل لكم شاٌا دمشمٌا بنكهة كردٌة ..اتركونا منها اآلن ..أحزاننا كثٌرة _ 

 ..بهذه المناسبة السعٌدة , وبعدها سؤدعوكم على الؽداء 

 :ثم لالت بعد للٌل 

 ..عمن كتب عنن كبلما ٌبكً الروح لبل العٌن _ 

 :ولالت , وسمطت دمعتان على خدٌها , طولتنً حنٌن بٌدٌها الرلٌمتٌن 

 !..عمً حنون الملب والملم _ 

, ركبنا حافلة مع عشرٌن شخصا واتجهنا إلى مشفى لتصوٌر رباتنا , صباحا 

 :للت لرنده , نظرت إلى األشجار الخضراء والشوارع النظٌفة 

 !..لماذا الٌكون عندنا مثل هذا ؟_ 

 ..لكن االنسان عندنا الٌحب الجمال , عندنا أفضل من هذا _ 

أعطونا كمامات وجلسنا ..الصمت سٌد المولؾ , دخلنا المشفى وكؤننا دخلنا ممبرة 

ٌبتسم مع هذا وٌتحدث مع ذان ,كان السكرتارٌا الذي رافمنا دمث األخبلق , ننتظر 

.. 

تعلمنا التحدث بصوت منخفض ؛ ألن طبٌعة المكان تجعلن تفعل ذلن دون ارادة 

 ..منن 

, كنت أنظر إلى الوجوه الصامتة والمتعبة , جلسنا ننتظر النتابج , بعد التصوٌر 

وحٌن خرجا لال لنا , اسدعوا امرأة ورجبل , أرى لصة مؤساة فً تعابٌر كل وجه 

, وفً الطرٌك عادت األشجار الخضراء , السكرتارٌا أن نستعد للعودة إلى المركز 

 ..والشوارع النظٌفة والمبانً المرمٌدٌة الجمٌلة 

بحة , كان الحزن ٌلبس كلماتها , جلست مع حنٌن وحدنا فً الحدٌمة , بعد الظهر 

 :سؤلتها , ضحكتها , حركاتها , تماسٌم وجهها , صوتها 

 !..لم الحزن ؟_ 
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 ..لٌس عندي جواب ..عمار زوجً ٌسؤلنً السإال نفسه _ 

 :وصمتت للٌبل ثم لالت 

ومن , ٌكبرون فً أعماله , ٌمول لً إنهم ٌعٌشون داخله , لتل أوالده الخمسة _ 

 ..أجل هذا تزوجنً ألننً الأنجب 

 ..من أجل هذا الحزن _ 

, الجمٌع تفرق عن أحبابه , من أجله ومن أجل ماحولنا الذي ٌشبه ٌوم المٌامة _ 

 .هل كتبت عن ذلن فً رواٌتن ؟, هذه أٌام ٌوم المٌامة 

والذي ابتلع عشرات ألوؾ , مازلت أعبر البحر الذي عبرته ..كتبت ماهو أفظع _ 

سمعت ان شعب تونس لم ٌعد ٌحب السمن ألنه أكل أجساد , الهاربٌن من الموت 

 ..الؽرلى 

 !..أنت تؽٌرت ٌاعمً _ 

 ..نار الحرب تصهر الحدٌد فكٌؾ بالنفوس _ 

 :نظرت إلٌه حنٌن ولالت , كان هنان ؼراب ٌزعك فً أعلى شجرة سرو 

حٌن حرق التونسً نفسه ..لم ٌعد هنان مساحة للفرح ..كلنا أصبحنا ؼربانا _ 

 ..أحرلنا معه 

 ..أحٌانا تمولٌن أشٌاء أبلػ مما كتبت _ 

 :ثم للت 

 ..أٌن عمار ؟_ 

ٌنظر إلى صور اوالده الخمسة وٌبكً بصمت , ٌحب ان ٌجلس وحٌدا , أحٌانا _ 

.. 

 ..كؤننا نؤكل حجارة الصّوان _ 

++++++++++++++++++++                      
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 _19_ 

فً البداٌة كان , كان هنان رجبلن ٌتحدثان بلهجة سورٌة , فً الممعد الممابل 

 :صوتهما منخفضا ثم عبل فجؤة حٌن لال أحدهما لآلخر 

 ..النظام أشرؾ من رأسن العفن _

 :ورد اآلخر 

 ..المعارضة ستمود سورٌا إلى الطرٌك الصحٌحة _ 

وهرب المبلٌٌن , ماذا حدث هنان ؛ انهدمت البٌوت فوق رإوس أصحابها ..هه _ 

أكانت الببلد هكذا حٌن كان النظام ٌحكم , وعم الؽبلء والببلء الببلد , متشردٌن 

 ..الببلد 

 ..أتدافع عن فساد النظام _ 

اختبؤتم بٌن الناس , دخلتم المدن والمرى كالجرذان ..الفساد أرحم مما حدث _ 

, النظام لم ٌهتز ..لم لم تواجهوه وجها لوجه ..ممرات النظام معروفة , ألنكم جبناء 

 ..أنتم حثالة البشرٌة ..الذي تشرد وعانى هو الشعب 

وماهً إال لحظات حتى اشتبكا باألٌدي , نهض االثنان متحفزٌن كدٌكٌن شرسٌن 

 ..واألرجل 

 :وللت موبخا االثنٌن , ركضت نحوهما ووولفت بٌنها 

 ..هنا أنتم مهاجرٌن ؼٌر شرعٌٌن , لماذا لم تبموا فً سورٌا لتمتلوا بعضكم _ 

دلات فٌها من الحمد , كدت اسمع دلات للبٌهما المتصارعٌن , ابتعدا عن بعضهما 

 ..والشرور ماٌمكن أن تكون هنان شرور وأحماد منذ بدء الخلٌمة 

 ..بدا الخجل على المسمات الحالدة ثم لمحت الندم 

 :خففت لهجتً لاببل 

 ..والؽرٌب أخو الؽرٌب ..أنتما ؼرٌبان هنا _ 

 :ثم نظرت إلى الذي دافع عن النظام 
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 !..إذا كنت تحب النظام لماذا لم تبك هنان لتدافع عنه _ 

 :وللت للذي دافع عن المعارضة 

 ..إذا كانت ثورتن شرعٌة لماذا لم تبك هنان لتدافع عنها ..وأنت _ 

 :ثم للت 

إذا أردتم ان , نحن جمٌعا هربنا من أتون الحرب والموت ..أنا من سورٌا مثلكم _ 

تعرفون فً لرارة نفوسكم أنتم , تنملوا الحرب هنا لن تحصدوا سوى الخٌبة والندم 

 ..نحن أصبحنا أدوات فً ٌد الؽٌر , نظاما ومعارضة , وؼٌركم أن الجمٌع لدأخطؤ 

 :ثم التفت إلى الرجل المعارض وللت 

النظام مازال لابما والناس هم الذٌن ..إنها مجزرة بحك الناس ..هذه لٌست ثوره _ 

 .. تشردوا ولتلوا 

 :ثم للت لرجل النظام 

لتل الناس , لصؾ البٌوت والمزارع ..النظام تعامل مع الجمٌع كؤنهم أعداء _ 

 ..ذهب دم العاصً مع دم الطابع ,

 :ثم نظرت إلى كلٌهما 

تركنا حٌاتنا وذكرٌاتنا هنان , والشعب دفع ثمن هذه األخطاء ..كلنا أخطانا _ 

, من ٌعّوض لً ذكرٌات ستٌن سنة من حٌاتً , التلعنا مثل شجرة نخرها السوس ..

من ٌعّوض لً كتبً التً سرلت , من ٌعّوض لً ألبوم صور اوالدي وهم صؽار 

من ٌعوض لً حٌاتً التً ضاعت فً لحظة ..من ٌعوض لً بٌتً ..او احرلت 

 ..جنون 

 :ثم أضفت وأنا انظر إلى حنٌن التً ابتسمت ابتسامة تشجٌع , صمتا من الخجل 

ركبت البحر وعبرت ..أنا عانٌت مثلكما , أنا لست خطٌبا فً مسجد او كنٌسة _ 

ؼطى المًء والبول , كدت اختنك من رابحة محرن السفٌنة المتهالن , الصحراء 

 ..فهل كان ٌمكن أن ٌحدث ذلن , لو لم تحدث الحرب المجنونه , مبلبسً 

 :أضفت وأنا أجلس بٌنهما , أسرعت حنٌن نحوي وشّدت على ٌدي 

حٌن دخل الشٌشانً واألفؽانً والباكستانً , ماحدث كان ٌجب أال ٌحدث _ 

لو بمٌت المسؤلة علٌنا , وحشاشو العالم وزعرانهم إلى سورٌا حدث الشرخ بٌنكما 
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أنا فلسطٌنً وأحّس أننً سوري أكثر من , نحن شعب ٌحب الحٌاة , لما كان ماكان 

, شممت ٌاسمٌن دمشك , شربت ماء بردى , كونً فلسطٌنٌا ؛ ألننً عشت هنان 

صارت تلن األماكن جزءا , ومدحت باشا والصالحٌة , مشٌت فً سوق الحٌدٌة 

كانت الحٌاة جمٌلة , ولفت على جبل لاسٌون , سبحت فً بحر البلذلٌة , من حٌاتً 

, لكن هذه الحرب ذبحت الشرٌؾ لبل الحمٌر , رؼم بعض الفاسدٌن والمنتفعٌن 

 ..خبت بهجة الحٌاة , وحٌنبذ 

الثورات , دمرت الجمٌل والمبٌح , الربٌع العربً أصبح عاصفة ثلجٌة مدمرة .. 

لكن هذه الثورة لطعت رإوس , الثورات تمطع رإوس الفاسدٌن , التفعل ذلن 

وهذه الثورة هدمت البٌوت على , الثورات تبنً , األطفال والنساء والشٌوخ 

 ..رإوس اصحابها 

وكانت , وكان هنان ظلم فصار ظلمات , نادٌنا بالحرٌة فؤصبحنا ننادي بالموت ..

 ..وكانت هنان محسوبٌة فؤصبحت محاسٌب , هنان رشوة فؤصبحت رشوات 

 :دمعت عٌنا كل منهما وأنا أضٌؾ 

, بعد أن كنا نطعمهم , صرنا نؤكل على موابد االخرٌن ..انظرا إلٌنا جمٌعا _ 

 ..صرنا نلبس من مبلبسهم بعد ان كنا نصدر إلٌهم الملبوسات الرالٌة 

إذا لم نلملم , حاضرنا هدم , ماضٌنا هدم , انظروا إلى آثارنا التً هدمت .. 

 ..جراحنا فلن نكون أبدا 

الدم الٌجر , ولكن هذا ولت العمل الولت الدم .. لد تموالن هذا ٌبٌعنا كبلما ... 

 ..سوى الدم والكراهٌة التجر سوى الكراهٌة 

 :تمدمت حنٌن ولالت 

أنا فتاة هربت من درعا إلى أحد مخٌمات ..سؤلول لهما .. عن اذنن ٌاعمً _ 

صار , زواج مسٌار , خطؾ , اؼتصاب , فً مدة لصٌرة رأٌت ماالٌرى ,االردن 

ًّ عجوز أوهمنً أنه , معظم الرجال ٌرٌد التخلص من بناته  أنا ضحن عل

لكن , استطعت أن اهرب , كان هو العرٌس , سٌزوجنً ابنه وحٌن سافرت معه 

فً هذه الحرب كثر االستؽبلل .., ٌمتن هما او انتحارا , ؼٌري الٌستطعن الهروب 

 ..إننا نموت ببطء حتى لو لم ٌمتلنا الرصاص , كثرت للة الشرؾ , 

 ..ثم جلست حنٌن وهً تلهث ثم انفجرت بالبكاء 

 :للت لهما 
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 ..أنتما سورٌان ..هل أنتما عدوان _ 

وعلى شجرة لرٌبة اخذ شحرور ٌصدر اصواته , هزا رأسٌهما واحتضنا بعضهما 

 ..الشجٌة 

 :للت مبتسما 

 ..الشحرور ٌحتفل بالمصالحة ..انظرا _ 

ًّ طوٌبل ثم لالت , سارا بعٌدا كتفا لكتؾ   :جلست حنٌن إلى جانبً ونظرت إل

 ..فً كل ٌوم اكتشؾ فٌن جدٌدا .. من أنت ٌاعمً _ 

االنسان ..أحٌانا حٌن النعرؾ ماذا نفعل نصبح أشد وحشٌة من الوحوش الكاسرة _ 

حٌن ٌتبلعب به , حٌن ٌفمد منطمه ٌصبح وحشا , حٌن ٌفمد عمله ٌصبح وحشا 

 ...اآلخرون ٌصبح وحشا 

 :ضّمت ٌدي بٌن ٌدٌها 

 !..لن أتركن بعداآلن _ 

 !.لكننً سؤتركن اآلن _ 

 !..سؤلحك بن _ 

 ..ال..هذه المرة _ 

 !..سر _ 

 !..نعم _ 

 :لالت حنٌن , ظهرت رنده فً أول الحدٌمة , عندبذ 

 !..أنتما متفمان اذن _ 

 :أجابتها رنده 

 !..على الخٌر _ 

 ..خرجنا من البوابة الحدٌدٌة فشعرنا بحرٌة أكبر 

 :وضعت رنده ٌدها فً ٌدي ولالت 
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 !..اشتمت إلٌن _ 

 ..وأنا أكثر_ 

 :لالت , سرلت منها لبلة فً شارع فارغ 

 !..أنت تزٌد شولً _ 

ًّ ذلن العاشك ,أحسست أنها دخلت فً خبلٌا جسدي , عصرت اصابعً  , أثارت ف

الٌمكن نسٌانها , تصبح نؽمة خالدة , تتؽلؽل فً جسدي , تضرب على أوتار الحب 

.. 

 :للت 

 ..لونبمى نسٌر هكذا _ 

 :أجابت 

 !..ٌالٌت _ 

وبدأت تنمو , فتحت الملوب المؽلمة , كؤّن البوابة الحدٌدٌة فتحت أبواب الحب 

 ..براعم حب ربٌعً 

كؤنها عادت فتاة , وأنا امسن بٌد رنده , كدت ألفز من الفرح , كان ٌوما استثنابٌا 

شعرها الذهبً , فتاة شمراء خجولة , حٌن التمٌتها فً بٌت أهلها , فً العشرٌنٌات 

 ..أعجبنً فٌها آنذان خجلها وجمالها , ٌطاول خاصرتها 

 :للت ألمً 

 !..لن أتزوج ؼٌرها _ 

 :وبدورها لالت أمً 

 ..هذه الفتاة دخلت للبً _ 

كانت تجلس مع الجمهور تحضر أمسٌة لصصٌة , وبعد ٌومٌن , خطبتها بسرعة 

 ..لً فً اتحاد الكتاب 

 ..وحٌن انتهٌت صفمت لً طوٌبل , لم أكن انظر إال إلٌها حٌن كنت الرأ 

لكن دؾء كلماتنا انستنا , كان الجو باردا , مشٌنا تلن األمسٌة فً شوارع دمشك 

 ..برودة الجو 
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 :لالت 

 ..كنت ارى صورتن وألرأ لصصن  فً مجلة صوت فلسطٌن _ 

 !..وهل تؽٌرت صورتً عندن ؟_ 

 ..واآلن معجبة بن ككاتب وحبٌب , كنت معجبة بن ككاتب ..ال_ 

 ..لكننً خشٌت مضاٌمتها , كنت أرٌد اختبلس لبلة منها فً ظبلم اللٌل 

 :لالت 

شعرت أننً أفهمن , عدت وتصفحت صورن ولصصن , حٌن جبت لخطبتً _ 

 ..من جدٌد 

 !..بعد هذه السنٌن ..والٌوم _ 

 ...أشعر أننا شخص واحد _ 

 ..هنا ؼربة للجسد والروح معا , لكن األمكنة التً التمٌتن بها تركناها _ 

تخٌل أنن مازلت هنان ..واآلن نعٌش خٌال األمكنة , كنا نعٌش والع األمكنة _ 

 !..تخٌل أنن مازلت هنان , ألست الكاتب التً تتخٌل األشٌاء ..

وممهى , هً بٌت وكتاب ورصٌؾ , األمكنة هً حجارة وتراب وذكرٌات _ 

 ..األمكنة الحمٌمٌة هً التً تمفز فوق األمكنة , ورصٌؾ نمشً علٌه , نرتاده 

 :ابتسمت ولالت 

 ..أحاول أن النعن فتمنعنً ..دوما _ 

 .انظر إلى عجوز ٌتكا على عربته , تولفت للٌبل 

 ..سنصبح هكذا بعٌدا عن أمكنتنا الحمٌمٌة _ 

 ..ؼرباء المكان ..وسنموت هنا _ 

 ..الحرب الملعونة لطعت أوصال روحنا _ 

 :وأخٌرا للت , كنا صامتٌن , جلسنا على ممعد إلى جانب الطرٌك 

لكن أرواحنا المضطربة هً التً تجعلنا نلفظ تلن , فً هذه األمكنة هدوء وسبلم _ 

 ..األمكنة 



303 
 

 :نهضت ومّدت ٌدها 

 ..ماذا تحب حنٌن أن نهدٌها ..لل ..كدنا ننسى ماجبنا من أجله ..هٌا _ 

 !..الأعرؾ _ 

لكن عٌنً حنٌن ذرفت دمعتٌن , فرحت عٌنا عمار , لدمنا هدٌتنا المتواضعة لحنٌن 

 :ولالت وهً تمبلنً أنا ورنده , ؼالٌتٌن 

 !..أنتما أبً وأمً _ 

 ..وتمدم عمار بكرسٌه ولبّل ٌدي 

ٌصبح طابرا ٌؽّرد فً سماوات لٌس لها , حٌن ٌملن االنسان كثٌرا من المشاعر 

 ..حدود 

حدثتنا ..دخلت المرأة الحلبٌة التً تماسم حنٌن ؼرفتها وهً تحمل طفلها الرضٌع 

عن مصٌبتها ؛ سمط البٌت فوق رأس زوجها وأوالدها الثبلثة وهً أمام الفرن 

 :وأضافت وهً تبكً ,تنتظر ربطة خبز 

وكان زوجً مصابا بشظٌة , لم ٌدخل الخبز بٌتنا منذ أسبوع , ماتوا جابعٌن _ 

 ..وهو ذاهب إلى عمله 

 :وتنهدت وأضافت 

 ..لم ٌبك لً فً الدنٌا سوى هذا الطفل _ 

تتوالد , اختلطت مؤساتً مع اآلخرٌن , لم ٌعد فً ممدوري االستماع أكثر 

أحسست باالختناق , نهضت , وكؤنها التنتهً , المصابب فً أٌام الحرب المجنونة 

 :لالت حنٌن .

 !..لم تشرب لهوتن ..عمً _ 

 !..مصٌبة المرأة لهوة مّرة _ 

 :لالت المرأة 

 !..أنا آسفه _ 

 !..حزننا واحد _ 
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جلست على الكرسً تحت المطر , أخذت زخات المطر تسمط فوق حدٌمة المركز 

 :للت لها , اؼتسلت معً رنده , اؼتسلت بالمطر , 

 !..سؤلحك بن ..اذهبً _ 

 !..سنذهب سوٌا _ 

 !..سٌبللن المطر _ 

 !..سنبتل سوٌا _ 

أخذ شًء ؼرٌب فً داخلً ٌحدثنً ..لم ٌبك إال أنا ورنده , فرؼت الحدٌمة سرٌعا 

 ..بؤّن حٌاتً ستتولؾ حٌن ٌتولؾ المطر 

 :للت لرنده 

 !..سؤموت فً أرض ؼرٌبة _ 

 !..بعد عمر طوٌل _ 

 !..بعد أن ٌتولؾ المطر _ 

 :وضعت ٌدها على جبهتً وصرخت 

 !..أنت مصاب بالحمى _ 

 :وأمسكت ٌدي 

 !..انهض _ 

 !..لن أنهض لبل ان ٌنتهً المطر وٌؤتً الموت _ 

 :لالت وهً تبكً 

 ..ٌكفً مابً ..صبحً _ 

 :وضعت رأسً على الوسادة وكان آخر ماسمعت لول رنده لعلً ودمحم 

 !..أبوكما سٌنام ..اصمتا _ 

, رأٌت فٌه جدي الذي كان ٌصلً األولات كلها فً المسجد , انتملت إلى عالم آَيخر 

, فٌها الكثٌر من العبر , ٌروي لنا فً كل لٌلة حكاٌة , كان حكٌما وهادبا وعطوفا 

 ..ولم أر أجمل من خطه حٌن ٌكتب , وفً ؼٌر اولات الصبلة ٌمرأ كثٌرا 



305 
 

 :جلس أمامً فً تلن اللٌلة بوجهه المبتسم المتفابل وسؤلنً 

 !..أترٌد ان تصبح ؼنٌا ؟..صبحً _ 

 !..الأعرؾ _ 

 !.نعم أو ال ..لل _ 

 !..نعم _ 

 !.من أجل من ؟_ 

 !..من أجلً _ 

 !..أما أنا فؤرٌد أن أصبح ؼنٌا من أجل اآلخرٌن _ 

 ..ثم ؼنّى لً أؼنٌة شعبٌة بصوت ماٌزال ٌرن فً أذنً 

 ..               هاهلل هاهلل ٌالدٌنار 

 ..              تعمل للنذل ممدار 

 ..             بعد ماكنت بكٌكٌره 

 ..           صرت الٌوم الحاج بّكار 

وكؤننً اسمعها اآلن رؼم مضً , وتردد صوته مرات عدٌدة بهذه األؼنٌة الشعبٌة 

 ..نصؾ لرن على موته 

 ..كنت أتملب فً فراشً وأنا اسمع جدي ٌؽادرنً وهو ٌطرق بعصاه مبتعدا 

 :نادٌت علٌه لاببل 

 ..مارأٌن ٌاجدي أن ألول _ 

 ..هاهلل هاهلل ٌالٌورو                  ..

 ..                  بتعمل للنذل دوره 

 ..                    بعد ماكنت 

 ..وأكملت األؼنٌة وأنا أبكً 

 ..أٌن أنت ..جدي _ 
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 :وفتحت عٌنً على رنده تمول 

 ..كنت ترى كابوسا _ 

 ..بل رأٌت جدي _ 

 :لال علً , وعلً على ٌساري , جلس دمحم على ٌمٌنً 

 !..أرٌد رإٌة صورة جدن _ 

 ..جدي الٌحب التصوٌر _ 

 :وسؤل دمحم 

 !..ماذا ٌحب ؟_ 

 ..ٌحب المراءة _ 

 :لال دمحم 

 !..صؾ لنا جدن _ 

 :تذكرت مبلمح جدي وللت 

ووجهه فً ..عٌناه فً سواد اللٌل ..أبٌض البشرة مثل شعره ..كان رجبل طوٌبل _ 

وحٌن ٌهدأ .. صوته حٌن ٌؽضب كطرق الحجارة ..خطواته واسعة ..بٌاض الثلج 

وحٌن تحدثه ٌستمع إلٌن وهو .. حٌن ٌحدثن ٌنظر إلٌن باستحٌاء ..كخرٌر الماء 

وإذا استمع ٌستمع إلٌن بكل جوارحه , إذا تحّدث أسر من حوله بكبلمه ..مبتسم 

وحٌن ٌمرأ المرآن تحس أّن دلات للبن ترؾ ..ٌنام فً ولت مبّكر وٌصحو فجرا ..

 ..مع صوته 

وحٌن , وأنا أتحدث كان كل من علً ودمحم ٌرسمان جدي على ورلتٌن مختلفتٌن 

 :انتهٌت فردا الورلتٌن أمامً ولال كل منهما 

 ..هذه صورة جدن _ 

كان ٌلبس , وٌبتسم , رأٌته ٌجلس فوق المبر , كنت أمام لبره ذات مرة ألرأ الفاتحة 

 ..ثوبه األبٌض وشعره كاللٌل 
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جلست المرفصاء , لكنه اختفى , أردت أن أخاطبه , بعد ان انتهٌت من الفاتحة 

آتٌة من , لكننً هذه المرة شممت رابحة عطر , أللرا الفاتحة من جدٌد علّنً أراه 

 ..داخل المبر 

 :للت 

 ..أرٌد أن أران مرة أخرى .. جدي  _ 

 ..تولفت رابحة العطر , عندبذ 

كما , وأنا ارتب أؼراضً عثرت على صورة جدي فً شبابه , ذهبت إلى البٌت 

فمن أٌن جاءت , فجدي لم ٌتصور فً حٌاته أبدا , أخذت أرتجؾ , رأٌته على لبره 

 ..وسؤلت أبً فاستؽرب هو اآلخر , سؤلت امً فاستؽربت أٌضا ,هذه الصورة 

 :لالت امً 

 !..جدن من الصالحٌن _ 

 !..والصورة _ 

 !..هذا علمه عند هللا _ 

وكؤّن , وبٌن ولت وآخر كنت انظر إلٌها , احتفظت بالصورة فً دفتري الشخصً 

 ..جدي ٌخاطبنً من خبللها 

 !..لّص لً ٌاجدي لصة من لصصن _ 

 ..كان صوته حمٌمٌا 

 ..هذا ٌوم الحساب ..المصص انتهت _ 

 !..حساب من ؟_ 

 ..حسابنا جمٌعا _ 

 :وأضاؾ 

, وٌمتتل الناس وتهدم البٌوت , سوؾ تهتز األرض بعد سنوات ..التستؽرب _ 

 ..وٌتشرد المبلٌٌن 

 !..متى؟_ 
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 !..هذا علمه عند هللا ..الأعرؾ _ 

للبت صفحات دفاتري وكتبً فلم , فً الٌوم التالً أردت رإٌة الصورة فلم أجدها 

 ..كان الولت مساء , ذهبت إلى لبر جدي , أجدها 

ًّ , عند جانب الممبرة  لالت لً وهً تتكا على , كانت هنان عجوز تنظر إل

 :عصاها 

 ..دع األموات ٌنامون بسبلم ..لٌس هذا ولت زٌارة المبور _ 

 ..سؤلرأ الفاتحة على لبر جدي _ 

 ..أنت صبحً وجدن هو الحاج اسماعٌل رحمه هللا _  

 !..كٌؾ عرفت واْنا الأعرفن ..نعم _ 

 !..لكننً أعرفن وأعرؾ جدن جٌدا _ 

 :التربت منً متكبة على عصاها ولالت 

لمد أخذها كما وضعها ..التبحث عن صورته ..جاءنً جدن فً المنام ولال لً _ 

.. 

 ..ولم أعد أفهم شٌبا , لم أعد أعً شٌبا 

 ..األموات الٌؤخذون شٌبا ..ولم ٌر الصورة أحد ؼٌري ..كٌؾ عرفت ؟_ 

 ..للت لن الحاج اسماعٌل جاءنً فً المنام _ 

 ..من أنت ؟_ 

 ..لكن المهم أال تشؽل بالن بؤمر الصورة ..الٌهم من أنا _ 

 :ومشت نحو باب الممبرة والتفتت لابلة 

ًّ أن أعود إلى بٌتً _   ..عل

 ..واختفت لبل أن أسؤلها سإاال آخر 

كانت أمً تجلس فً باحة الدار ولد تورمت , عدت إلى البٌت وأنا فً ؼاٌة الذهول 

 ..عٌناها من البكاء 

 ..لم تبكٌن ٌاأمً ؟_ 
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نمت بعد الظهر وجاءنً جدن فً المنام ولال لً بلؽً صبحً أال ٌبحث عن _ 

 ..الصورة 

 ..فً تلن اللٌلة لم أستطع النوم 

ًّ ولالت , جاءت حنٌن , فً الصباح   :ونظرت بملك إل

 !..مابن ٌاعمً ؟_ 

 !..لم أنم لٌلة البارحة ..الشًء _ 

 :لالت رنده وهً تؽلً المهوة على سخان كهربابً 

 !..منذ ٌومٌن وهو ٌتحدث عن جده _ 

 :لالت حنٌن بحماسة 

 ..ألٌس عندن صورة له _ 

 ..ضحكت رؼم تعبً 

 ..هل للت ماٌضحن ؟_ 

 ...كؤنن وضعت ٌدن على الجرح ..ماٌشؽلنً هو صورة جدي _ 

 !..لم أفهم _ 

 :فمالت , ونحن نشرب المهوة حدثتها عن لصة الصورة 

 !..شًء الٌصدق _ 

 :وأضافت 

 ..ولكن من هً تلن العجوز لرب الممبرة ؟_ 

 !..الأعرفها رؼم أنها تعرفنً _ 

 ..هنالن عجابب التصدق _ 

 ..لكنها حدثت معً ..لو حدثنً أحد بتلن المصة لن أصدله _ 

 ..ألم تجلب معن بعض الصور _ 
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لكن صور ..كانوا فً محفظتً حٌن خرجنا من الٌرمون ..معً صور أوالدي _ 

أمً وأبً وأخوتً ضاعوا فً البحر حٌن هبت الرٌح على ظهر البارجة  وأنا 

 ..انظر إلٌهم 

 ..أرٌد أن أرى صور أوالد عمً وهم صؽار _ 

كانت هً صورة جدي , وحٌن التمطتها , سمطت منً صورة , فتحت محفظتً 

 ..التً فمدتها 

 :صرخت 

 ..هذه صورة جدي التً حفظتنً من الؽرق فً البحر _ 

ًّ , ذهلوا جمٌعا   :للت , فهمت نظراتهم , نظروا إل

 .. ألسم اننً لم أر الصورة منذ فمدت _ 

 :لالت حنٌن , تداولت األٌدي صورة جدي وكؤنها كنز 

 ..إنه ٌشبه أبً _ 

 :تؤملت الصورة ولالت بعٌنٌن دامعتٌن , دخلت خالة شٌخو 

 ..إنه جدي _ 

 :ثم لالت بتوسل 

 ..أرجو ان تعطٌنً نسخة منها _ 

 :وللت , وضعت الصورة فً محفظتً 

 ..بل أكثر ..بل عشرٌن ..ؼدا سؤنسخ منها عشر نسخ _ 

لسإالنا عن الطرٌمة , ألنه موعد المحكمة , ولفنا امام باب ادارة المركز , صباحا 

جلست رنده مع علً ودمحم إلى جانب أحد , كان الجو باردا جدا , التً جبنا بها 

طال انتظارنا فً هذا الجو , وولؾ إمام ٌدخن , األبواب على مصطبة رخامٌة 

وزع علٌنا أحد الموظفٌن ورلة دخولنا ولد كتب خلفها أّن , وعند الظهٌرة ,البارد 

 ..المحكمة تؤجلت إلى األسبوع الممبل 

كان هنان رجل , أمام النافذة المطلة على المزارع الصؽٌرة , جلست فً الؽرفة 

 ..وزوجته ٌمتلعان األعشاب الضارة من حول األشجار 
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وتلبس , تعٌش على موابد اآلخرٌن ..أصبحت عشبة ضارة ٌاصبحً ..للت لنفسً 

 ..وتتكلم لؽتهم , لباسهم 

 ..من شجرة مثمرة إلى عشبة ضارة , مالذي دفعن إلى هذا 

لرأت على النت , أم االشمبزاز مما ٌجري من جنون , أهو الخوؾ من الموت 

 ..إّن ماٌجري فً الشرق األوسط هو حفلة من حفبلت الجنون , اْلحد الكتّاب 

أتمٌؤ على , صرت أبصك على نفسً , تؽلؽل االشمبزاز من نفسً فً داخلً

لبابعً نفط , لتجار األعضاء البشرٌة , ألولبن المتلة ..المحكمة لٌست لً ..نفسً

 .. للذٌن ٌشردون الناس , ببلدهم فً سوق النخاسة 

ثم , ببل أمل , أعٌش ببل هدؾ , ترمى إلى جانب الطرٌك , أنا اآلن عشبة ضارة 

 ..اموت فً أرض لم ٌعرفها أبً وال أمً وال أجدادي 

, ٌتكلم بلسان لٌس لسانه, ٌمشً بمدمٌن لٌست له , كؤننً تحولت من كابن إلى آخر 

 ..وٌمارس الحب بجسد لٌس جسده , ٌضحن بفم لٌس فمه 

, دفعتنً األجساد من هنا إلى هنا , أمام مبنى ادارة المركز , ولفت فً صؾ آخر 

 ..حتى استمّر مكانً فً الصؾ 

كانت جدٌدة وكؤنها خرجت , أخذت ماٌمرب من مبتً ٌورو , هذا هو صؾ الٌورو 

 ..تؤملتها مثلما ٌتامل ؼرٌبا شٌبا ؼرٌبا , للتو من المطبعة 

وضعت ٌدي فً جٌبً , أول ماٌجب فعله الٌوم هو أن أنسخ صورا عدٌدة لجدي 

بحثت فً جٌوبً فلم , الخلفً ألخرج المحفظة التً تحوي صورة جدي فلم أجدها 

 ..كانت رنده تجلس على السرٌر تداعب علً ودمحم , صعدت الؽرفة , أعثر علٌها 

لكننً لم أعثر على المحفظة , فً حماببنا الملٌلة , فً سراوٌلً , بحثت فً سرٌري 

.. 

 :ولالت , جلست رنده إلى جانبً , أردت البكاء , جلست على طرؾ السرٌر 

 ..ٌظهر أنن أضعت صورة جدن من جدٌد _ 

 ..بل أضعت المحفظة كلها _ 

ًّ لاببل  :رأٌت جدي وهو ٌنظر إل

 ..التبحث عن الصورة _  
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 ..واختفى الوجه من أمامً 

 :صرخت 

 ..لم أعد أطٌك هذه الحٌاة _ 

 :ردت رنده بدورها 

 ..والحٌاة لم تعد تطٌمن _ 

 :أضافت وكانت ماتزال فً حالة هٌاج ..نظرت إلٌها وكؤننً اصحو من حلم 

 ..صور من نحب هنا فً للوبنا الفً الورق _ 

 ..سمعت صوت رنده ٌنادٌنً ,خرجت من الؽرفة دون أن ألول شٌبا 

, لم أشعر بالبرد ولم أبال بالمطر , كان الجو ممطرا وباردا , جلست فً الحدٌمة 

او كؤننً لست أنا , كان هنان فراغ فً رأسً ؛ كؤّن األشٌاء تبدلت , كنت كالمخّدر 

.. 

لمت نفسً ؛ ألننً , اختلطت دموعً بالمطر الذي ؼسل وجهً , بكٌت , وفجؤة 

 ..ألجؤ إلى البكاء حٌن الألدر على فعل شًء , أصبحت ضعٌفا 

حفرت فً اذهانهم الحزن , أشعرتهم بالخواء , الحرب الملعونة بدلت كٌانات الناس 

 ..بنت الحواجز بٌن المرء ولرٌنه , لمرون 

ضؽطت علٌها , لبضت على النمود التً أخذتها صباحا , وضعت ٌدي فً جٌبً 

لم ٌعد لدّي صبر , كؤننً اضؽط على رلبتً , أصبحت كتلة صؽٌرة , بمبضتً 

 ..فبل شًءاآلن أجمل من الموت , على الحٌاة 

 :مبللة بالمطر وتمول لً , فً تلن اللحظة شممت رابحة رنده تجلس بمربً 

 ..أنا أحبن ..صبحً _ 

ولبلتنً وهً , التربت شفتاها منً , نظرت إلٌها , ارتخت لبضتً عن النمود 

 :تهمس 

 !..أرٌدن ان تظل صبحً الذي أعرفه _ 

 :ضممتها لاببل 

 ..أشعر أننً لست انا _ 
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أنت , أنت الوى من صوارٌخهم ولذابفهم , أنت الوى من كل حروب العالم _ 

 ..ألوى من حمدهم 

 ..أنا أشفك علٌهم ..لم أعد أحمد علٌهم _ 

 ..مازال الحمد ٌؤكلهم , مازالوا ٌمتلون بعضهم ..شفمتن التهمهم _ 

 ..ورؼم ذلن أشفك علٌهم _ 

 :وهمست ..احسست بؤنفاسها الحارة رؼم الجو البارد , والتربت منً أكثر 

ًّ ..وأنا _   ..أال تشفك عل

 ..أنت شًء آخر _ 

 ..كٌؾ ؟_ 

 ..ألم تفهمً _ 

 ..أرٌد شرحا آخر ٌاأستاذ ..ال _ 

 ..لكننً بعٌد ..أنا لرٌب منن _ 

 !..أعرؾ _ 

 ..حٌاتنا السابمة ماتت _ 

 ..ستعود _ 

 ..ووضعت رأسها على صدري , وطولت خصري بٌدٌها 

 !..نحن فً الشارع _ 

 ..أنت زوجً ..مالً ولهم _ 

 ..أنت تعذبٌننً _

 ..أنا أتعذب أكثر منن _ 

كنت كؤننً فً , لم نعد نعبؤ بالبرد وال بالمطر , كانت أنفاسنا هً التً تتبللى 

ًّ , فراش وثٌر   :تهمس ..تنام على ٌدّي وعٌناها مفتوحتٌن , أنظرإلٌها وتنظرإل

 !..أحّس باألمان معن _ 



314 
 

 !..وأنا أٌضا _ 

 :خرج السإال نفسه منً ومن رنده ..نتمارب أكثر وإذا حنٌن امامً باكٌة حزٌنة 

 ..مابن ؟_ 

 :ومن خبلل شهماتها لالت 

 ..وسنسافر ؼدا ..فرزونا إلى فرانكفورت _ 

 :ثم أضافت 

 ..سنفترق مرة اخرى بعد أن التمٌنا _ 

 :مسحت على شعرها وللت مخففا عنها 

 ..وحٌن نؤخذ االلامة سنجتمع من جدٌد ..سنؤتً إلٌن .. الٌهم _ 

 :تمدم عمار بكرسٌه مهموما ولال 

 !..لن ننساكم أبدا _ 

 :للت له 

 !..حنٌن أمانة عندن _ 

 !..أنا األمانة عندها  _ 

 :نهضت وللت 

سنحتفل هذه اللٌلة ..لن ٌكون افترالنا هذه المرة حزٌنا .. مازلنا فً بلد واحد _ 

 ..لنضحن اللنبكً 

 :للت , ابتسموا جمٌعا رؼم الحزن 

 .. هكذا ابتسموا _ 

, مرة نصمت , ومرة ٌداهمنا الحزن , مرة نضحن ,كانت لٌلة حافلة بالمشاعر 

شاركتنا خالة , لكنها كانت لٌلة ممٌزة , ومرة نتحدث جمٌعا دون أن نفهم بعضنا 

وعند الفجر ودعتنا حنٌن وعمار لٌناما ساعتٌن لبل , شٌخو ووالدته مشاعرنا 

 ..الرحٌل 
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ثم كامراة , ثم كصبٌة , كانت حنٌن تركض أمامً كطفلة , لم أنم تلن الساعتٌن 

 ..لكنها بمٌت حنٌن التً أحبها 

من خبلل ,صعدت روحً معها , حٌن صعدت الحافلة التً ستملها إلى فرانكفورت 

, سمطت دموعً دون أن أدري , لم أحتمل اللحظة , الزجاج لوحت بٌدٌها موّدعة 

 ..وشاركتنً رنده الدموع 

أسبلة ..لماذا ولماذا , ولماذا ٌجب علٌنا ان نصادق الحزن , لماذا حٌن نلتمً نفترق 

وبدون وعً , والحافلة تتحرن نحو الباب الحدٌدي , كثٌرة تزاحمت فً راسً 

, تولفت الهثا , وحٌن اختفت عن ناظرّي فً منعطؾ الشارع , لحمت بالحافلة 

 :لال لً , تذكرت عطا والد حنٌن لبل ان ٌذهب إلى الموت , ٌابسا 

 !..حنٌن ابنتن حٌن أموت _ 

 :أمسكت رنده ٌدي ولالت , كنت كمن ٌرٌد تمزٌك نفسه حٌن اختفت الحافلة 

 ..ستراها _ 

 ..متى ؟_ 

 ..الزمن ٌمضً _ 

 ..ٌفرق األرواح كما ٌفرق الموت األجساد ..هذا الزمن ملعون _ 

, وإذا بجوالً ٌرن , لم ٌكن بً رؼبة بالكبلم , عدت إلى الؽرفة ضابعا منكسرا 

 :تناولته رنده ولالت بلهفة 

 !..إنه عدنان _ 

 ًّ  ..كؤّن صوته اكسٌر الحٌاة , دبت الحٌاة ف

 !..كٌؾ أنت؟..أبً _ 

وإمام ٌبتسم , وسامر ٌجلس امامً , عادت حنٌن إلى جانبً , حٌن سمعت صوته 

وعلً ودمحم ٌجلسان فً , ورنده تحضن كفً , ومنار وبدور تحضران العشاء , لً 

 ..حجري 

 ..أمنٌتً لبل ان اموت ان تجتمع عابلتنا مرة ثانٌة على طاولة واحدة _ 

 ..سٌكون ذلن ٌاأبً _ 
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, لكنها لم تستطع منع دموعها , أعطٌت الجوال لرنده , لم أستطع االستمرار 

 :وسمعتها تمول 

 ..أنا الأبكً حزنا بل أبكً فرحا _ 

, خرجت الشمس من بٌن السحب , نهضت أنظر إلى المزارع من خبلل النافذة 

 ..من بٌن ؼٌوم محملة بالمطر ,وكؤّن صوت عدنان جعل الشمس تشرق من جدٌد 

نظرت إلى , تركتها تفرغ حزنها , انهارت رنده على السرٌر حٌن انتهت المكالمة 

وإلى حبات السفرجل , الشمس وإلى حبات البرتمال المتسالطة تحت الشجرة

 ..المتسالطة تحت شجرة أخرى 

 ..وانتابنً احساس بجمال الحٌاة 

 ..صوت عدنان كان لد منحنً هذا االحساس وكذلن بزوغ الشمس 

 :للت لرنده 

 ..مارأٌن أن نجلس فً الحدٌمة _

 ..أحسست أّن الجو دافا رؼم برودته , ابتسمت كبزوغ الشمس 

 :للت لرنده ونحن نجلس على احدى كراسً الحدٌمة 

 ..ٌملب التوازن وٌنملن من حالة إلى أخرى .. شعور االنسان ٌشبه انفجارا نووٌا _ 

 ..كٌؾ ؟_ 

وحٌن سمعت صوت عدنان امتؤل ..حٌن ذهبت حنٌن أحسست بالفراغ ٌحٌط بً _ 

 ..هذا الفراغ بالفرح 

 ..تصؾ األشٌاء بدلة ألنن كاتب _ 

أعجز عن اختٌار الكلمات فؤلابل شخصا عادٌا ..أحٌانا ألؾ عاجزا عن التعبٌر _ 

 ..ٌمنحنً ماكنت أبحث عنه 

 ..أال تشعر بالبرد ؟_ 

كلمات عدنان منحتنً الدؾء لمماومة , البرد حالة مادٌة خارجٌة .. ال ..اآلن _ 

 ..البرودة الخارجٌة 

 ..كانت تستمع بكل اهتمام 
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 ..حٌن تبرد أرواحنا تبرد الحٌاة من حولنا والعكس صحٌح _ 

 :وبعد صمت لصٌر أضفت 

كانت هنان ساحة ملٌبة , كنت ذات صٌؾ أسٌر فً شوارع دمشك العتٌمة _ 

وفً زاوٌة الشارع رأٌت حنفٌة , كدت أختنك بسب الحرارة , بالشمس فً تموز 

دخلت كٌانً , فً تلن اللحظة شعرت ببرودة جمٌلة , ماء ٌشرب منها رجل عجوز 

من لم ٌشربه الٌحس , ماء الشام هو اكسٌر الحٌاة ..ونملتنً من حالة إلى أخرى 

 ..بطعم الحٌاة 

 !..لكنه تلوث بالدم _ 

 ..تدفعهم إلى الجنون والموت , هنالن مصالح ولوى عالمٌة تلعب بؤرواح الناس _ 

ًّ , وفجؤة ظهر رجبل النظام والمعارضة ٌسٌران جنب إلى جنب  وحٌن سلما عل

 :للت لهما ممازحا 

 ..لما كنا نحن هنا , لو كنتما هنان هكذا _  

 ..ابتسما وابتعدا 

 ..من هما ؟_ 

 ..سؤلت رنده 

 :لصصت علٌها ماحدث فعلمت 

 ..لو كنت هنان لكنت من رجال المصالحة الوطنٌة _ 

 ..حٌن ٌتعب الطرفان لٌس لهما طرٌك سوى المصالحة _ 

 ..تنتظر مكالمة منً فتبكً , كنت أتحدث وكانت حنٌن ماثلة أمامً 

ومع العجوز , فً مخٌم الزعتري , تتذكر أٌامها فً ؼرفة المركز فً فرانكفورت 

 ..ذكرٌاتها هً حصٌلتها التً بمٌت لها , ولماءنا  , واختفاءها فً اٌطالٌا , 

 :كان صوت حنٌن , رّن هاتفً الجوال 

 ..طنت اذنً فملت إّن عمً ٌذكرنً _ 

 ..صحٌح _ 
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 ..لماذا كلما اجتمعنا نفترق _ 

أخذت رنده الهاتؾ وابتعدت عنً ..أحسست أنها الجملة الحمٌمٌة , ؼّص حلمً 

ثم اؼلك الخط وانخرط , رأٌت شخصا ٌتحدث بالهاتؾ بلهجة سورٌة , لتحادثها 

 ..بالبكاء 

 :لال..وضعت ٌدي على ظهره ألواسٌه , تمدمت منه 

 ... كنت أتحدث إلى اخً الذي سرحوه من الخدمة بسبب اصابته _ 

 ..جلست رنده إلى جانبً تستمع إلى لصة الرجل السوري 

أصٌب فً أطراؾ حمص بطلك ناري فً , أخً ٌامن كان عنصرا فً الجٌش _

 ..ولكنه لم ٌمت , ومات , رأسه 

 !..كٌؾ؟_ 

أخذوا األموات ومنهم أخً إلى براد , أخذوا المصابٌن إلى المشفى السعافعهم _ 

وللصدفة , فبمً خارج البراد , وللصدفة لم ٌعد براد المشفى ٌتسع للجثث , المشفى 

 ..فؤسعفه بعد أن كان فً عداد األموات , أٌضا مّر أحد األطباء به فوجده ٌتحرن 

 ..حادثة أؼرب من الخٌال _ 

حٌن عاد أخً ٌامن إلى لرٌتنا استمبله األهالً .. ماٌحدث هنان فوق كل خٌال _ 

فلم ٌعد ٌعرؾ أحدا فً المرٌة ..لكنه لم ٌعد ٌامن الذي كان ..وكؤنه عابد من المبر 

 ..لمد فمد ذاكرته ..حتى أمه لم ٌعد ٌعرفها 

 :مسح الرجل دمعتٌن وأضاؾ 

 ..طوال الولت وهو ٌنظر إلى الجدار صامتا ..عاد شخصا آخر ؼٌر ٌامن _ 

 :شهمت رنده 

 !..ٌاهللا _ 

 :للت له 

 ..نحن اآلن مثله فمدنا ذاكرتنا حٌن تركنا سورٌا _ 

مشت رنده إلى جانبً صامتة وكؤنها , خرجت من المركز , أحسست باالختناق 

 ..شعرت أّن الكبلم لم ٌعد ٌفٌد 
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هإالء ماتوا مٌتتٌن , كم من المصابٌن ماتوا فً البرادات وهم أحٌاء , فكرت 

 ..المٌتة واحدة 

 ..وماهً الصور التً راودتهم , ماذا فكروا , كٌؾ شعروا وهم ٌتجمدون 

 ...ألن أٌدٌهم تجمدت , لم ٌستطٌعوا أن ٌدلوا جدران البراد 

 ..أٌن هم األطباء الذٌن لم ٌعرفوا الحً من المٌت 

ولد , حالة التتكرر إال نادرا ..ٌامن حالة شاذة من بٌن مبات بل من بٌن آالؾ 

 ..التتكرر

 ..إنه عصر الجنون 

 ..وٌبدو اّن هنالن لصصا أكثر اٌبلما لم نسمع بها 

لكننً خشٌت أال ٌصدلنً المراء , فكرت فً توثٌك تلن المصص فً هذه الرواٌة 

.. 

فمر االوبان من أمامً سرٌعا , أمسكتنً رنده من ٌدي وشدتنً إلى الخلؾ , فجؤة 

 ..ساحما 

 :لالت بخوؾ 

 !..كاد ٌدهسن _ 

 ..كنت أفكر باألحٌاء الذٌن تجمدوا فً برادات المستشفٌات _ 

لوال , كدت أمزلها , للبت صفحات رواٌتً , لم أستطع النوم , عدنا إلى الؽرفة 

 :دخول خالة شٌخو التً لالت 

 ..ستمرأ لنا هذا المساء _ 

 ..الناس ٌتعذبون أكثر مما كتبت ..كدت أمزلها _ 

 ..إذا مزلتها لن ٌعرؾ الناس كم تعذبوا _ 

 :لبست حذابً وللت لرنده 

 ..سؤرى إن كان لنا اسم فً الفرز الجدٌد _ 



320 
 

كانت اوراق األشجار لد بدأت تتسالط فً , هبت رٌاح باردة فؤنعشتنً , خرجت  

وبصعوبة بدأت ألرأ , رأٌت الناس ٌتجمعون أمام لوحة الفرز , بداٌة الخرٌؾ 

أخرجت , لمحت اسمً واسم رنده وإمام وعلً ودمحم , األسماء  من بٌن األجساد 

 ..هاتفً النمال وصورت ورلة فرزنا 

سؤتخلص من الحمامات , سؤتخلص من الؽرفة المباحة لكل العاببلت , نبض للبً 

 ..سؤتخلص من ذلً دفعة واحدة , سؤتخلص من الولوؾ أمام المطعم , المشتركة 

, مدٌنة الحدابك الجمٌلة , من الصورة عرفت اّن فرزي جاء فً مدٌنة شتوتؽارت 

أما أنا فلن املن فً تلن , مدٌنة األؼنٌاء , مرسٌدس وبورشه , والسٌارات الفخمة 

 ..المدٌنة سوى كلماتً التً كتبتها عن العذاب 

 ..فرحت ولم أفرح 

وهل الؽرفة هنان ستكون مشتركة مع عابلة أخرى , هل هو مركز جدٌد أم لدٌم 

فرحت للٌبل ثم بدا , أسبلة خطرت على ذهنً وانا أصعد إلى ؼرفتنا ألخبر رنده ..

 ..علٌها التؤثر 

 ..مابن ؟_ 

 ..سنترن أم شٌخو وخالته _ 

 ..العاببلت تفرلت فً هذه الحرب فكٌؾ باألصحاب _ 

ودمعت عٌنا , ورنده , بكت أم شٌخو وخالته , فً تلن األمسٌة الملٌبة بالمشاعر 

وحٌن عدت كان الشاي الدمشمً , أما أنا فخرجت إلى الممر ألمسح دموعً , إمام 

 ..بالنكهة الكردٌة حاضرا أللرأ لهم مماطع من الرواٌة للمرة األخٌرة 

 :لالت خالة شٌخو وهً تمدم لنا الشاي 

 ..أمانة علٌن إذا طبعت الرواٌة أن ترسل لنا نسخة منها _ 

 ..تلن احزاننا جمٌعا ..سؤفعل ٌاخالة _ 

 !..وعد _ 

 !..وعد _ 

 ..فاؼلمت أورالً وصمتّ , لم أستطع اكمال المراءة , بكوا جمٌعا حٌن لرأت 

 :لالت خالة شٌخو 
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كلماتن , كلماتن أعادت ذاكرتنا التً كدنا نفمدها , كلماتن أعادتنا إلى هنان _ 

 ..أنت للت مالم نمله ,الرأ ٌااستاذ , شاهد حً على ماحدث 

 :فمالت خالة شٌخو , عدت إلى المراءة وحٌن وصلت إلى جهاد النكاح ولفت خجبل 

 ..نحن نعرؾ كل شًء ..التخجل ٌاأستاذ _ 

, األولى عن امرأة اسمها سعاد ..سردت لصتٌن حمٌمٌتٌن فً هذا الموضوع 

ثم جاإوا لٌخبروها أن زوجها , ومات أوالدها تحت المصؾ , اختطفوا زوجها 

, ٌرٌد رإٌتها وحٌن ذهبت معهم لم تجد زوجها وأجبروها على النكاح الجماعً 

 ..فرضخت لؤلمر ثم انتحرت فً نهاٌة المطاؾ 

الفتاة التً هربت من جحٌم الحرب اختطفوها , أما المصة الثانٌة فهً لصة بسمه 

كان زعٌمهم هو الذي افتض بكارتها ثم تركها , وتداولوا علٌها واحدا اثر اآلخر 

فما كان , وذات لٌلة ألبسوها حزاما ناسفا لتنفذ عملٌة لرب مدرسة اطفال , لرجاله 

 ..منها إال أن فجرت نفسها بٌنهم لتنتمم لشرفها 

 :لالت خالة شٌخو بحماسة 

 !..أخت رجال _ 

 :ثم أضافت 

 !..إنها اخبلق الخنازٌر ..هذه لٌست أخبلق الثوار _ 

 :وسردت لنا لصصا ٌخجل الملم من كتابتها ثم لالت 

 !..اكتب ذلن ٌاأستاذ _ 

 :فملت مجامبل 

 

رؼم سخونة أعصابنا , كان الشاي الدمشمً بالنكهة الكردٌة لد برد !..سؤفعل _ 

 ..ومشاعرنا 

++++++++++++++++++                         

 

 



322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_20_ 

 ..نملنا أؼراضنا إلى جانب الحافلة التً ستملنا إلى شتوتؽارت , فً الصباح البارد 

 ..وبكت رنده وكؤنها تودع أهلها , ودعنا شٌخو وأمه وخالته 

 :لالت لً خالة شٌخو لبل أن أخرج
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 !..أنت وعدتنً بنسخة مطبوعة _ 

 :أجبتها مبتسما 

 !..وعد الحر دٌن _ 

 ..مكان آخر نودعه لنستمبل مكانا جدٌدا , تحركت الحافلة باتجاه شتوتؽارت 

 ..تشعر أنن التنتمً إلٌها وال تنتمً هً إلٌن , تتبدل األمكنة , حٌن تهاجر 

 كان للمكان لدسٌة رؼم بداوة السكان الذٌن ٌرحلون من , فً العصر الجاهلً 

رؼم تبدلها حسب المطر , ٌشعرون أنهم ٌنتمون إلى أرضهم , مكان إلى آخر 

 ..والعشب 

كنت أنظر إلى المدن التً مررت فٌها من اٌطالٌا إلى ألمانٌا إلى , ورؼم كل شًء 

التً لن تنمحً ,لبنان إلى الجزابر إلى لٌبٌا فؤشعر أنها أصبحت جزءا من ذاكرتً 

.. 

أحن , أحن إلى تورنتو حٌث أنزلتنا البارجة االٌطالٌة , أنا ابن تلن األمكنة العدٌدة 

ولذلن شعرت , أشعر أنها أصبحت جزءا منً , إلى مٌبلنو التً لضٌت فٌها لٌلتٌن 

 ..بؽصة حٌن تركتها 

نظرت إلى ..كم مكان سؤبدل بعد هروبً لبل ان ٌستمر مكانً تحت التراب 

 :الحظت رنده تؤثري فسؤلت , مسحت دمعتٌن , كارلسروه والحافة تؽادرها 

 ..كٌؾ ٌحن الؽرٌب إلى مكان ؼرٌب ؟_ 

 !..االجابة صعبة _ 

الصعوبة فً األمر أن المكان الذي التنتمً إلٌه ٌحتل جزءا من روحن ومن _ 

 ..ذاكرتن 

كارلسروه مدٌنة جمٌلة لكننً الأنتمً إلٌها وهذا ماٌإلمنً !..االنسان ابن األمكنة _ 

 ..هل هً لعنة األماكن , وٌبدو أّن األلم ٌبلحمنً حتى فً األمكنة ..

لكن هذه , لم أفكر ٌوما وأنا فً دمشك اننً سؤترن مكانً إال إلى فلسطٌن أو المبر 

كارلسروه , مٌونٌخ ,أولم , مٌبلنو , تورنتو , الحرب جعلتنً أنتمً إلى اماكن عده 

وهاهً شتوتؽارت على ..ودراع بن خده , بٌروت وصٌدا والجزابر , ولبلها , 

 ..الطرٌك 
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, بورشه , مرسٌدس , كنت أسمع اسمها حٌن كانوا ٌتحدثون عن السٌارات الفخمه 

 ..ولم أفكر ٌوما أن المدر سٌحط رحالً بها 

فهل هً لعنة الحرب أم لعنة , الحروب تصنع المعجزات , إنه عالم أشبه بالخٌال 

 ..األماكن 

تصبح , نعٌش فٌها لفترة لصٌرة ثم نتركها إلى ؼٌرها , أماكن تمر كمر السحاب 

نحلم , متشظٌة كما شظاٌا المذابؾ , لكن هذه الذاكرة مشروخة , جزءا من ذاكرتنا 

حتى لو عدنا نحس أننا فمدنا , لكن الحلم ٌبمى حلما , بالعودة إلى مكاننا األصلً 

 ..جزءا من ذاكرتنا فً تلن األماكن التً تركناها 

 :لالت رنده وكؤنها أحست بماٌدور فً ذهنً 

 ..أنت حزٌن ألنن تركت كارلسروه _ 

 ..أنا حزٌن ألن تلن األمكنة اخذت الشكل المزٌؾ لمكانً األصلً _ 

 ..ستعود ٌوما إلى مكانن األصلً دمشك _ 

 ..انتمٌت إلى أمكنة الأعرفها ومع ذلن أحبها , لكن ذاكرة األماكن تشوهت _ 

 ..االنسان ابن المكان _ 

ابتعد المكان الذي عشت فٌه شهرا ونٌؾ بكل مصاعبه , ابتعدت كارلسروه 

 ..وأفراحه 

أما إمام فلم تبد على مبلمحه مشاعر , كان علً ودمحم ٌنظران من النافذة مبتسمٌن 

 ..الرضا أو السخط 

ألننا سنرتاح أسبوعا , حٌن كنا نركب الحافلة إلى البلذلٌة نشعر باالطمبنان , هنان 

وتدخن النارجٌله وتؤكل , ترى البحر أمامن صفحة صافٌة , من عبء العمل 

 ..السمن 

 ..شعرت بالتوتر ألننً الأعرؾ المكان الذي اتجه إلٌه , األمر مختلؾ , هنا 

 :للت 

 !..متى سنستمر فً بٌت ؟_ 

 ..لن ٌحدث هذا إال بعد االلامة _ 
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ستعملٌن لحافا وأرٌكة من , أوراق وأوراق , هنالن اجراءات كثٌرة ..ٌاهللا _ 

, حمامن كله أوراق , مطبخن ملًء باألوراق , ستصبح جدرانن أورالا , األوراق 

سماإن أوراق , زوجن أوراق , وجهن أوراق , مبلبسن أوراق , أحبلمن أوراق 

 ..حٌاتن أوراق , أكلن أوراق , أرضن أوراق , 

 :ضحكت رنده حتى دمعت عٌناها ولالت 

 !..لل نحن صرنا أورالا _ 

سنتحول فً المستمبل إلى أوراق فٌها تعلٌمات الهجرة والجنسٌة واالندماج ..نعم _ 

, وكرت األوكا وكرت البنن ,والراتب , ودراسة اللؽة وتعدٌل االسم والكنٌة 

 ..وجواز السفر والهوٌة وؼٌرها وؼٌرها 

 :ثم أضفت 

وحٌن نموت النحتاج إلى ..سوؾ تحملٌن جواز سفر لٌس لن لكن صورتن علٌه _ 

 ..ذلن كله ألّن األموات الٌحملون أورالا ثبوتٌة 

كنت أنظر من خبلل نافذة الحافلة إلى البٌوت , صمتت رنده وصمّت أٌضا 

 ..المرمٌدٌة واألشجار التً بدأت أورالها تتسالط فً الخرٌؾ

أم دابرٌة كما , هل هً مثلثة مثل كارلسروه , فكرت فً شكل مدٌنة شتوتؽارت 

هنالن أسماء شوارع لٌست , هنالن سكن حدٌدٌة فوق األرض وتحتها , لرأت عنها 

سوؾ , كؤّن الجن هم الذٌن بنوا هذه المدن , الكهرباء التنمطع وال المٌاه , بلؽتن 

 ..تدور فً دوابر شتوتؽارت حتى تتوه وتدوخ 

أردت ان أسلً نفسً بعد المرى التً , كان الصباح رمادٌا كبٌبا كحالتً النفسٌة 

 ..لكن ذلن لم ٌمنع كآبتً الداخلٌة , نمر علٌها 

طباعهم مختلفة , مع أناس الأفهم علٌهم , كٌؾ لً أن أجد نفسً فً مكان الأعرفه 

, ٌتحدثون بصوت منخفض , ٌرافمون الكبلب وٌمرأون الكتب , أشكالهم مختلفة , 

شعرت أننً أرٌد أن أنام ..لد ٌصادفن شخص نابم فً المطار شرب حتى الثمالة 

ولم تبهجنً تلن المناظر الجمٌلة فً , ألّن األفكار المتبلحمة أتعبتنً , أنا أٌضا 

 ..الخارج ألننً احسست أنها ببل حٌاة 

 :للت لرنده , دخلت الحافلة أطراؾ مدٌنة كبٌرة 

 !..ٌبدو اننا وصلنا شتوتؽارت _ 
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ثم انعطفت لتمؾ أمام , خففت الحافلة من اندفاعها , وتنهدت وهً تنظر من النافذة 

 ..مازال العمال ٌعملون فٌه , والثانً أصفر اللون , األول برتمالً اللون , مبنٌٌن 

حملنا أؼراضنا البسٌطة , نزل الجمٌع من الحافلة , كانت السماء تمطر رذاذا 

وكؤنهم ٌعرفوننا منذ زمن , استمبلنا رجال ونساء خارج الحافلة بوجوه ضاحكة ,

وضعت على الطاوالت أصناؾ الكاتو والعصٌر , ولادونا إلى لاعة كبٌرة , بعٌد 

 ..والماء والمهوة والشاي 

,  شربنا وأكلنا , سلموا علٌنا واحدا واحدا , كان بعضهم ٌتكلم العربٌة بركاكة 

وكان بٌنهم بعض العرب الذٌن الاموا فً المانٌا منذ , كانت ابتساماتهم التفارلهم 

 ..مدة طوٌلة 

بعد اللماء الحافل أخبرونا أننا سندخل احدى الؽرؾ فً الممر حٌن ٌمرأون أسماءنا 

خلؾ المكتب تجلس عجوز لم تفارلها , دخلت إلى ؼرفة , حٌن لرأوا اسمً , 

, وظرفا آخر فٌه مفاتٌح ؼرفتً , أعطتنً ظرفا فٌه شٌن مالً , االبتسامة 

حٌث ستكون ؼرفتنا ورلمها , وأشارت من نافذة المكتب إلى المبنى األصفر الثانً 

  .( ب8)

حٌن ألفلت باب ,  وثبلثة أسّرة , فٌها خزانة وبراد صؽٌر , كانت الؽرفة مستطٌلة 

 :الؽرفة للت لرنده 

 !..لن ٌشاركنا أحد فً هذه الؽرفة _ 

 !..لكن المطبخ والحمامات مشتركة _ 

 !..من السًء إلى األحسن , إنهم هنا ٌتبعون خطوات _ 

وحٌن عدت كانت عٌنا رنده حمراوتٌن من البكاء , خرجت ألستحم من عبء السفر 

 ..فً سرٌره العلوي ,  وكان إمام صامتا شاردا , 

 ..ماذا بن ؟_

 !..تذكرت بٌتنا _ 

 !..اما أنا فؤوصٌن ان تنملً رفاتً إلى هنان , ستعودٌن أنت إلٌه _ 

 :لالت بحدة 

 !..ٌبدو أنن ترٌد مؤتما آخر _ 
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 !..هذه حمٌمة _ 

 ..بعد بهجة الؽرفة الجدٌدة , كان الجو لاتما كحالتنا النفسٌة 

 :للبت الشٌن بٌن ٌدي وللت 

أما اآلن , حٌن كنت ألبض راتبً أحس بكٌانً , صرت أتلمى معونات كالفمراء _ 

 ..فالنمود التعنً لً شٌبا 

ًّ , وجلست أمامً , تركت رنده ترتٌب الؽرفة الجدٌدة   :نظرت إل

صبحً ..ٌكفً أننً تركت اهلً فً نار الحرب وجبت معن .. أنت تزٌد همً _ 

 ..ٌكفً ..

 ..واسودت الدنٌا , كبر حزنً فجؤة , أحسست أننً حزٌن 

وإذا بً أمام ممبرة , وسرت فً شارع طوٌل ببل هدى , خرجت من مركز اإلٌواء 

علٌه , كان هنان عجوزان ٌمفان أمام لبر , كما تعودت , دخلتها ولرأت الفاتحة , 

أحسست بحزن أمً وأبً على فتاح وبدرٌه , صورة شاب فً العشرٌن من العمر 

 ..ونظٌره وعطا 

ًّ بصمت , ولفت إلى جانب العجوزٌن  , كان بودي مواساتهما بلؽتهما , نظرا إل

سرت بٌن الممابر أنظر إلى الشواهد الرخامٌة الؽالٌة , لكن نظراتً كانت كافٌة 

 :وتساءلت فً نفسً , الثمن 

 ..كما نموت نحن الفمراء , المنعمون ٌموتون _ 

خرجت من الممبرة الهادبة إلى الشوارع التً تضج بالحٌاة والناس والسٌارات 

كانت دوابر , سرت ببل هدى وولفت فوق جسر أنظر إلى مٌاه النهر , الفارهة  

 ..كؤنها اندمجت بدوابر مدٌنة شتوتؽارت , حمزه تتسع أمامً 

شعرت بالتوهان وبعدم , اختلطت أفكاري , ضاعت الدوابر , سمط مطر خفٌؾ 

ومن هما العجوزان فً , وماهو هذا النهر , ماهً تلن المدٌنة , معرفة نفسً 

ثم , شعرت أن ذلن الٌعنٌنً للحظات , ومن ذلن الشاب الذي داخل المبر , الممبرة 

 ..فً لحظات اخرى أحسست انهم أصبحوا جزءا من كٌانً 

, تختلط الحمٌمة بالبلحمٌمة , التدرن األشٌاء على حمٌمتها , تلن ضرٌبة الهروب 

وأعٌش وجودا , نسٌت فٌه وجودي المدٌم , شعرت أننً أمام مسار جدٌد فً حٌاتً 

 ..جدٌدا 
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وحلّت محلها نماط , ضاعت الدوابر تماما , وأنا أفكر بكل هذا ,  ؼسلنً المطر 

 ..المطر التً تضرب الماء 

ابتعدت عن الدوابرالتً  اختفت وعن نماط المطر التً تطرز , ابتعدت عن النهر 

 ..صفحة الماء 

تحاول , أحسست بٌد تضؽط على عنمً  , اشتدت أفكاري لتامة , اشتد المطر 

انتعشت , دخل إلى صدري هواء بارد رطب , فتحت زر الممٌص , اخراج روحً 

 ..هل هً برودة الموت ..للت لنفسً , للحظات ثم أحسست بالبرودة 

كنت أسرع , اشتمت إلى أوالدي جمٌعا , أسرعت الخطا ألهرب من تلن األفكار 

 ..الأدري سببا لهذا االشتٌاق الفجابً , الخطا نحو مركز اإلٌواء الجدٌد 

وكان جسدي ٌنمط , جلست على طرؾ السرٌر , كانت رنده ماتزال ترتب الؽرفة 

 ..التربت رنده منً وبٌدها منشفة جففت الماء عن شعري ووجهً , ماء 

خرجت من الٌرمون لكً الأموت , كانت أجمل امرأة فً العالم , نظرت إلٌها 

 ..وأتركها وحٌدة 

 ..ستمرض ..لست مضطرا للسٌر تحت المطر _ 

 ..مادمت معً لن ٌصٌبنً مكروه _ 

أحسست , التربت منً , وعادت تفرن شعري بالمنشفة , ضحكت باستحٌاء 

لكن علً ودمحم دخبل فجؤة وهما فً ؼاٌة , أردت أن أسرق منها لبلة , بؤنفاسها 

 ..السعادة 

 :لال علً 

 ..صار عندنا رفاق من سورٌا _ 

 :سؤلته 

 !..بهذه السرعة _ 

 : لال دمحم 

 ..تكلموا بلؽتنا فصرنا أصدلاء _ 

 :لال علً 
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 ..محمود وزكرٌا أكبر منا للٌبل لكننا أحببنا صدالتهما _ 

 :ولبل أن ٌخرجا لال علً 

 ..نحن فً ساحة المركز ..أبً  _ 

 : نظرت إلى رنده وللت 

كلما طال الزمن أحببتها أكثر ..هم وجدوا أصدلاء جدد وأنا عندي صدٌمة لدٌمة _ 

.. 

 !..لد ٌدخل إمام وٌسمع ماللت _ 

 ..العٌب أن أكتم مشاعري ..لٌس ماأفعله عٌبا أو حراما ..لٌسمع _ 

 ..ولبل أن تنهض سرلت منها لبلة 

 :لالت خجلة 

 ..أنت تتصرؾ كالمراهمٌن _ 

 ..السنوات لم تجعل حبً ٌفتر _   

 :للت لرنده , ابتعدنا عن بعضنا , دخل إمام 

 ..أنا ذاهب لصرؾ الشٌن _ 

 :سمعتها وأنا أخرج 

 ..البراد فارغ ..أحضر لنا شٌبا نؤكله _ 

ًّ موظفة بنن  أعطٌتها ,  (الهوٌة )طلبت األوزفاٌز , برٌبة شدٌدة  (ب ؾ)نظرت إل

وبعد جهد وضعت , فهمت منها أنها ٌجب أن توضع علٌها صورتً , ورلة المركز 

 ..الشٌن فً آلة وأعطتنً النمود 

كان , وبعد الظهر نمت للٌبل ,  (rewe)اشترٌت طعاما من سوبرماركت ال 

الناس تتسوق فً شارعً لوبٌه , ملٌبة بالضوء , الٌرمون أمامً مساحة كبٌرة 

, وفجؤة تولفت الحٌاة , والشوارع تعج بالسٌارات , مبتسمة مطمبنة , والٌرمون 

رأٌت نفسً ألؾ وحٌدا فً شارع , وامتؤل الٌرمون بالحفر , وهجر الناس الشوارع 

 :واسع وأصرخ 

 !..أٌن أنتم ٌاأهل المخٌم ؟_ 
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سمعت , كانت لؽاتهم ؼرٌبة , صاروا ٌضحكون , أحاط بً مسلحون ملثمون 

 :أحدهم ٌمول 

 ..اتركوه ..إنه مجنون _ 

 :أردت أن ألول 

 ..إن ماتفعلونه هو الجنون بعٌنه _ 

 ..هذه الحرب علمتنا الخوؾ ,حتى فً الحلم كنت أخاؾ , لكننً صمت 

 ..حملوا سبلحهم وذلونهم وذهبوا 

, الأوالد ٌلعبون , المماهً , المطاعم , السٌارات , الناس ..بمٌت وحٌدا أصرخ 

 ..أهو الخوؾ على الحٌاة أم هو شًء آخر , أٌن ذهب كل ذلن فً لمحة عٌن 

 ًّ  ..تطؽى على نداءاتً المتكررة , كانت اصوات المذابؾ تصم أذن

 :لكزتنً رنده وهً تمول 

 ..الطعام جاهز ..انهض _ 

آكل شعور الخوؾ فً عٌونهم , وكؤننً آكل لحم أطفال الٌرمون , كنت آكل الطعام 

, ٌؤكلون الواح الصبّار وانا آكل اكبادهم , هم ٌموتون من الجوع وأنا آكل لحومهم , 

 ..ٌؤكلون لحم المطط والكبلب وانا آكل لحومهم 

 ..لحم الٌرمون مستباح 

 ..كلنا أكلنا لحمه 

لٌبمى , .. ومن بمً عاد إلى العصر الحجري, الذٌن خرجوا أكلوا لحم من بمً 

واألرواح الشرٌرة انفلشت , بمٌت فٌه ذبالة من روح , ولكن هٌهات , الٌرمون حٌا 

 ..فً سمابه وأرضه 

 ..أخرجوا األموات لتؤكلوا لحومهم 

 ..أخرجوا المطط والكبلب والذباب لتؤكلوه 

 ..أخرجوا أوساخ امعابكم لتؤكلوه 

 ..لم ٌتبك شًء لم نؤكله 



331 
 

 ..هنا بدأ الشر وهنا ٌنتشر الشر ..لم ٌتبك شًء لم نؤكله 

كلوا من لحم جثثكم المتعفنة بالكره والخداع ,التلوا بعضكم , احملوا السبلح 

 ..والمإامرات 

 ..فلحومهم طرٌة , التلوا اطفالكم وكلوهم 

 ..لم ٌتبك ؼراب لم ٌنعك فوق سماء الٌرمون 

 ..لم ٌتبك حمٌر لم ٌطؤ أرض الٌرمون 

 ..الٌرمون امرأة تزوجها مبات الرجال 

أكلت لحوم األموات ولم تخجل من الرجال الذٌن توالوا ..وولدت اآلؾ المعالٌن 

 ..علٌها واحدا اثر اآلخر 

 ..لكنها راضٌة , ممهورة , مخٌم الٌرمون امرأة مستباححة 

 ..لنكاح الشر , تركها أهلها لرجال الشر 

وأطفالها أصبحوا جنودا , ومساجدها خلت من المصلٌن , بٌوتهاأصبحت لبورا 

 ..ٌمتلون بعضهم فً الزوارٌب الضٌمة 

 ..وألواح الصبّار واألعشاب , ألم تشبعوا من لحم األموات والمطط والكبلب 

 ..من لم ٌشبع من أكل الحبلل لن ٌشبع من الحرام 

اتخمت من لحم المطط , اتخمت من لحم األطفال ,  اتخمت من لحم األموات 

أٌتخمت , أٌتخمت من األعشاب وألواح الصبّار , والكبلب والحمٌر والحمٌر والبؽال 

 ..أٌتخمت من المذابؾ والرصاص , اتخمت من الدموع , من الوجع 

أٌتخمت من أٌادي النساء , أٌتخمت من أولبن الذٌن ٌموتون من أجل كراتٌن اإلؼاثة 

, اللواتً ٌبحثن فً األرض الملٌبة بالرصاص وشظاٌا المذابؾ عن الخبازى والعلت 

اطبخوا الحجارة ..لم ٌعد إال أن تطبخوا ألوالدكم الحجارة فً عهد عمر بن الخطاب 

, حجارتنا لم تتعب , كما تعبت أرواحنا , كما النت أرواحنا , ستلٌن الحجارة , 

 ..صارت كاالسفنج , حجارتنا لم تعد لاسٌة 

 ..وهم ٌموتون هنان , أنا اصاب بالتخمة , لم ٌعد لدّي صبر على التخمة 

 ..كٌؾ لحٌاتً ان تستمر , كٌؾ لجسدي ان ٌرتاح , كٌؾ لروحً أن تستمر
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 :لم أعد أسمع رنده وهً تمول 

 !..مابن ؟..صبحً _

 :حسبتنً مٌتا وأنا جالس فصرخت , أٌتخم سمعً 

 ..لم الترد علً؟..صبحً _ 

 ..وبجسد متهالن , بروح متعبة , نظرت إلٌها بعٌون متخمة بالدموع , انتبهت لها 

 !..أنا متعب _ 

 ..ووضعت اللممة فً فمً وكؤنها سعٌر 

, لم ٌعد هنان معونات , ولم ٌعد هنان أطفال جابعون , لم ٌعد هنان بطون جابعة 

وال ألواح صبّار , وال لحم الكبلب والمطط والبؽال والحمٌر , وال خبازى وال علت 

 ..فالجمٌع لد أٌتخم , 

وال عن لحم المطط , التسل عن المعونات , التسل عن التخمة , حٌن ٌؤتً الموت 

 ..فؤنت فً زمن الحرب المجنونة , اشبع موتا , والكبلب والبؽال والحمٌر 

 ..وهنان حٌث الموت تبدأ الحٌاة , هنا حٌث الحٌاة ٌبدأ الموت 

 ..هنا شربت الماء لكننً مازلت ظامبا 

 ..هنا أٌتخمت لكننً مازلت جابعا 

 ..لكن جسدي ٌنفجر فً كل لحظة , لم أعد اسمع أصوات المذابؾ , هنا 

 ..حٌن تركت الٌرمون وعبرت البحر صرت انسانا آخر 

 ..حٌن دخلت مراكز االٌواء تؽٌر شكلً 

 ..حٌن لمست امرأتً أحسست أنها امرأة أخرى 

 ..ونفسً لم أعد أعرفها , أوالدي لم أعد اعرفهم 

البّد أّن أصوات , لبر أمً وابً واخوتً , صوري , ذكرٌاتً تركتها هنان 

 ..الرصاص والمذابؾ أزعجت الموتى 

 ..فهذا زمن ازعاج األحٌاء واألموات ..الٌهم 
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ًّ ولالت ,تنظر إلى الشًء , تجلس فً الشمس , التمٌت بامرأة فً اإلٌواء  نظرت إل

: 

 !..أنت من سورٌا _ 

 ..كٌؾ عرفت ؟_ 

 !..شكلن ٌوحً بذلن _ 

 ..الحرب ؼٌرت األشٌاء ..لكن شكلً تؽٌر _ 

 ..داخلن هو الذي تؽٌّر الشكلن _ 

 ..من أنت ؟_ 

 ..أنا محاضرة علم نفس فً جامعة حمص _ 

 ..كٌؾ جبت ؟_ 

 !..وأنت ..مشٌت عشرة بلدان كً أصل إلى هنا _ 

 ..لكننً ضٌعت نفسً , عبرت البحر ألصل إلى هنا _ 

 ..الحرب تؤخذ األرواح وتؽٌّر النفوس , كلنا تؽٌرنا _

 ..مالذي جاء بن إلى هنا ؟_

المسلحون , كان كل شًء واضحا لً ,عند أول الٌرمون , بٌتً فً الجسر _ 

األطفال , والناس تجوع , ٌصولون وٌجولون فً الٌرمون والنظام ٌحاصرهم 

 ..والنساء تمطؾ الخبازى والعلت تحت ولع المذابؾ , والشٌوخ ٌموتون جوعا 

 ..األرض تهتز 

من ٌدخل لهم الطعام والشراب , كٌؾ ٌحدث هذا , المسلحون ٌؤكلون والناس جٌاع 

.. 

أما الذٌن , ولم ٌمتلوا , أولبن الذٌن لم ٌحملوا سبلحا , الناس هم الذٌن حوصروا فمط 

أرى جموعهم وهً , خرجت من بٌتً حٌن خرج أهل الٌرمون , ٌمتلون فمتخمون 

 ..تزحؾ فؤبكً 

أراه ٌتآكل بفعل  , كنت أنظر إلى بٌتً , كل ٌوم  فً, استؤجرت بٌتا فً الزاهرة ..

, محاضراتً هنان , كتبً هنان ..حتى صار على الهٌكل , المذابؾ والرصاص 
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لم أعد أشعر , أمشً كهٌكل عظمً ..شعرت أننً صرت على الهٌكل مثل بٌتً 

 .. لم أعد أطٌك الحٌاة , زوجً مات لهرا فً تركٌا , بشًء 

جلست أنا وأوالدي , أعطٌته معظم مامعً من نمود ,اتفمت مع سابك شاحنة .. 

, حٌن تهتز الشاحنة , والطعام تمر وماء , الضوء, الهواء , الثبلثة بٌن الصنادٌك 

, وأخٌرا أوصلتنا السٌارة إلى مهّرب آخر ,  نهتز معها ؛ كجثث جوفاء ببل روح 

أجلس ٌومٌا على هذا ..وهاأنا هنا , أخذ مابمً معً من نمود وأوصلنً إلى مٌونٌخ 

ماذا , حتى أننً لم أعد ألرأ , لم أعد أفكر بشًء , حٌن ٌنام أطفالً , الممعد ٌومٌا 

 ..ألرأ وماحدث معً حكاٌات من األساطٌر 

لم تعد هنان , ماذا ألول بعد أوجاع األرواح , بعد لولها هذا لم أستطع لول شًء 

 ..كما لم تعد هنان مساحة كافٌة للمراءة , مساحة كافٌة للكبلم 

ًّ لابلة , كان وجهها كالشمع , نهضت المرأة   :مشت للٌبل ثم التفتت إل

نحن , ولرأت لصصن عن فلسطٌن , رأٌت فٌلمن عن الجوالن ..كنت ألرأ لن _ 

, نرٌد استعادة سورٌا , نرٌد استعادة الٌرمون , اآلن النرٌد فلسطٌن وال الجوالن 

 ..تلن آمالنا تصؽر فً زمن الحرب المجنونة 

لم ٌكن , تلن الحروب لم تكن حروبنا , تلن الحروب علمتنا الجبن والهروب ..

 ..إنها فخ الحروب , جنوننا 

كٌؾ أنهض ولواي استنزفت بسبب , اختفت المرأة وأنا لم أعد ألوى على النهوض 

 .. ماسمعت هو شًء الٌحٌط به عمل , ماسمعت 

لكننً لم , أردت أن أنظر إلى السماء الكالحة ..أردت ان أبكً لكن البكاء خذلنً 

 ..هادبا , ابسا ي, كنت صامتا , أستطع 

ماسمعته من , ماكتبته فً حٌاتً لٌس شٌبا أمام تلن اللحظة .. كنت كؤننً الشًء 

, ٌجرون الخذالن , المرأة أعاد لً تلن المشاهد حٌن خرج معظم أهل الٌرمون 

 ..تركوا ذواتهم داخل الٌرمون وخرجوا ببل ذوات , تركوا كل شًء وهربوا 

أن ..أن تترن شخصن وتسٌر ببل شخص ..بل هً نهاٌة النهاٌات , إنها النهاٌة 

أن تشعر أنن ..أن تترن أحبلمن وتسٌر ببل أحبلم , تترن ذاكرتن وتسٌر ببل ذاكرة 

 ..نمطة ماء سمطت فً مجرى وتبلشت 

وجاءنً صوت ..ماذا أفعل بهذا التراكم الحزٌن ..نظرت إلى السماء وللت لنفسً 

 ..عاجز ..أنت اآلن عاجز, اآلن لٌس بٌدن فعل شًء ...من أعمالً 
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البحر من ورابكم والعدو ..ولكن أٌن المفر ..نهضت وكؤننً أهرب من ذلن الصوت 

 ..امامكم 

رأٌت مجموعة من الرجال ٌحٌطون برجل ٌتحدث بلهجة , فً ساحة مركز اإلٌواء 

نسً آالمه وبٌته وشارعه وأهله ..سورٌة عن الراتب الشهري للكبٌر وللصؽٌر 

كدت أصرخ فٌهم , كانوا ٌستمعون إلٌه باهتمام بالػ , واهتم بالمعونة الشهرٌة 

مثلما طرق , ومازال صوته ٌطرق سمعً , لكننً تجاوزتهم ..ألهذا جبتم إلى هنا ..

ولبل أن أؼادرهم سمعت أحدهم ..سمعً صوت من أعمالً حٌن وصفنً بالعجز 

 ..وآخر بالمختار , ٌصؾ اآلخر بالعمٌد 

عادات الزواج والطبلق , هنا تبدأ حكاٌة باب الحاره فً مركز إٌواء شتوتؽارت 

ومماومة االحتبلل الفرنسً  كانت تسلٌنا فً ,ومشاكل نساء ورجال باب الحارة 

 ..لكنها اآلن تدفع إلى الجنون حٌن بدأ الوالع , أشهر رمضان 

تعرفنا على العمٌد المزٌؾ , هنا تبدأ لعبة األسماء المستعارة من مسلسل باب الحاره 

 ..والمكابد المزٌفة , والرجال المزٌفون , والنساء المزٌفات , والزعٌم المزٌؾ 

فباب الحاره لم ٌعد ذلن الباب الذي ٌضم الناس ,تبدو حٌاتنا كلها هً لعبة التزٌٌؾ 

 ..ولم تعد مشاكلهم بسٌطة فً عصر الزٌؾ , البسطاء 

وأخذوا ٌإسسون لباب حارة جدٌد فً , تجمعوا كلهم فً الطابك العلوي من اإلٌواء 

وكؤس من ,وبدون حارس ٌتدفؤ على تنكة عتٌمة صدبة , ولكن بدون باب ..ألمانٌا 

 ..الشاي 

والمكان ,لكنهم لٌسوا هم , ٌستعٌرون األسماء ببل مضمون ..هنا تبدو حكاٌة الزٌؾ 

وذلن زمان وهذا زمان آخر ..ذلن مكان وهذا مكان آخر ..لٌس لهم وكذلن الزمان 

... 

وعاش من , مات من مات , هدمتها الحرب , سرلتها الحرب , لم تعد الحارة لهم 

, دمشك تؽٌرت , سٌنارٌو المسلسل تؽٌر , األبطال ٌتحدثون بلؽة اخرى ...عاش 

 ..وصارت شٌبا آخر بعد الحرب , كانت شٌبا لبل الحرب 

ولم تعد , لم تعد تسمع أحادٌثهم , لم ٌعد أبطالها إلٌها , خلت الحارة من ساكنٌها 

لم تعد تسمع إال أصوات , ولم تعد ترى لمتهم حول مابدة الطعام , ترى مكابدهم 

 ..وأزٌز الطابرات الحربٌة , الرصاص والمذابؾ 
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, والناس الطٌبون تبخروا , باب الحارة تبّخر ..العدو الخارجً أصبح عدوا داخلٌا 

 ..والحمد ٌؤكل األخضر والٌابس , الجسد ٌؤكل بعضه 

 ..واآلن بدأت حكاٌات الوالع المر , هنالن بدات حكاٌات التسلٌة 

هنالن ابواب كثٌرة أوصدت فً وجوهنا إال باب ..لم طاردتنا باب الحارة إلى هنا 

 ..انفتح فً عمولنا وانؽلك مبلٌٌن المرات, الحارة 

 ..هل هإالء الناس نتاج الحرب أم نتاج باب الحارة 

لم أتحّدث مع أحد منهم و تركتهم ٌصفون أنفسهم بصفات باب الحارة , ولفت حابرا 

ولكننً , ابتعدت للٌبل , تركتهم ٌمولون نكات بذٌبة , وٌحسبون الربح والخسارة , 

 :سمعت أحدهم ٌمول لً 

 ..ألٌس كذلن ؟..أنت من سورٌا _ 

 ..التفت إلٌه وابتسمت 

 ..كٌؾ عرفت ؟..نعم _ 

 ..ولفت تستمع إلٌنا _ 

 :ثم أضاؾ 

, واآلخر من حمص , وذان من دوما , وهذا من ؼوطة دمشك , أنا من المنٌطرة _ 

 ..واألخٌر من درعا 

 ..وأنا من مخٌم الٌرمون ..تشرفنا _ 

 ..هل تلعب الورق ..جبنا البارحة ..ٌجب أن تزورنا _ 

 ..ونحن نلعب الورق  هنا , إنهم ٌلعبون بمصابرنا هنان 

 :للت له بصراحة 

 ..فً حٌاتً كلها لم ألعب الورق _ 

 ..على كل مازال عرضً لابما ..ٌاخساره _ 

 ..إن شاء هللا _ 

 ...وابتعدت 
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هنالن لٌل طوٌل , كان باب الحارة لد فّرخ فً عمولهم آالؾ األبواب الموصدة 

 ..وأمام باب الحارة الذي اختفى مع الحارس , ٌنتظرنا فً لعبة الورق 

كان مركز اإلٌواء , كؤّن أبواب دمشك أوصدت فً وجهً ..لم أعرؾ إلى أٌن اتجه 

ولفت , الشارع الطوٌل إلى جانبه ٌؤخذن حٌث الممبرة , األصفر كصفرة الموت 

ٌمفون من أجل دفن شخص ؛ كؤنهم , هنالن أناس بمبلبس أنٌمة , أمام باب الممبرة 

 ..ذاهبون إلى عرس 

 ..ولفت أرلبهم 

, البّد أن صاحبه الؽنً لم ٌؤخذ معه سوى هذا التابوت ,التابوت من خشب فاخر 

كانوا فً ؼاٌة األنالة , دون أن تسمط دمعة من عٌونهم , رسموا شارة الصلٌب 

 ..والهدوء 

طرلت األبواب , كانت أبواب دمشك تؽلك بابا اثرآخر , ؼاب التابوت داخل المبر 

وضعوا ببلطة رخامٌة , كٌؾ لً دخول دمشك مرة أخرى , لم ٌفتح لً أحد , كلها 

رسم الجمٌع مرة أخرى شارة , وهالوا التراب فوق الرخام ,فوق التابوت الفاخر 

, وبمً المبر وحٌدا , ركبوها وؼابوا , ثم اتجهوا إلى سٌاراتهم الفاخرة , الصلٌب 

 ..مع أبوابها الموصدة , بمٌت دمشك وحٌدة 

 :صرخت أعمالً 

 ..افتحً لً ٌادمشك ولو بابا واحدا _ 

, كؤننً فً لبر , وأنا هنا وحٌد , تركتها وحٌدة , دمشك وحٌدة , األبواب الآذان لها 

 ..سوى الصمت , الشًء اطبللا , وال مشٌعٌن , ببل تابوت 

من كان , لم أعد افهم شٌبا , داعش فً الٌرمون ..نهضت صباحا على خبر جدٌد 

سبلح , فوضى فوق فوضى , اختلطت أوراق اللعب , من المسلحٌن لبل داعش 

أٌاد سوداء , هنالن تبدو اللعبة ؼامضة , صارت لعبة الموت كمتاهة , فوق سبلح 

 ..فتهنا فً الصحاري والبحار , لعبت بمصابرنا 

 ..ٌذبحون باسم االسبلم ..ٌمتلون باسم االسبلم 

 ..الخبلفة االسبلمٌة حلم المتلة ومجاهدي النكاح 

 ..من أٌن اتوا ..من هم 
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سرلة , سرلة بٌوت , لطع رإوس , هنا الموت بكل أشكاله ..هنا الخبلفة االسبلمٌة 

 ..عفن باسم الدٌن , جهاد نكاح , نساء 

ثٌاب , ثٌابً , مذكراتً الشخصٌة , كتبً , ألبومات صوري صارت بؤٌدٌهم 

 ..دٌن الفجور والمبور , استباحوا كل شًء , زوجتً الداخلٌة 

 ..على أسلحتهم ,على ذلونهم , هنالن شٌاطٌن تترالص على أٌادٌهم 

ناصرهم , ناصرهم دعاة الدٌن , جاإوامن الخارج , دخلوا من خبلل فساد النظام 

 ..شٌاطٌن الجن واالنس 

خبلفة الجنس والدٌن والمتل , سٌعرفه هنا , من لم ٌعرؾ الموت بكل أشكاله 

 ..خبلفة الموت ..

أبو عاٌد مات فً ..رأٌت خبرا وصورة رجل كنت أعرفه ,ولبل اؼبلق النت 

 ..مات لهرا ..لم ٌمت بشظٌة وال برصاصة ..اإلٌواء فً سورٌا 

 :لال لً, لو لتلوه لكان أهون علٌه من الموت البطًء 

 ..سؤموت هنا ..لن أترن سورٌا _ 

هنالن , ولكن الفرق كبٌر , لد أموت لهرا هنا أٌضا , اآلن حسدته ولمت نفسً 

تلن , وهنا سٌضمنً تراب ؼرٌب عنً , سٌضمه تراب ٌعرفه ألنه مشى علٌه 

 ..الحرب صارت تمتل الناس لهرا 

ًّ بفنجان المهوة الصباحً فً اإلٌواء  وٌجلس لبالتً , تصورت أبو عاٌد وهوٌؤتً إل

 :وكنت أسؤله ..ٌنظر بعٌدا وكؤنه ؼابب عن الوعً , 

 ..بم تفّكر ؟_ 

 ..حٌن أعود إلٌه كاْننً عدت إلى فلسطٌن ..أفكر أن أعود إلى بٌتً فً المخٌم _ 

 ..لكن فلسطٌن بعٌدة _ 

 ..فً بٌوت مخٌم الٌرمون عرفنا فلسطٌن أكثر _ 

 !..هذا صحٌح _ 

 :ثم ٌمول 

 ..حٌن أخرجونا من الٌرمون كؤنهم اخرجونا من فلسطٌن _ 
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 ..عرفت اآلن سبب موته ألّن فلسطٌن صارت أبعد 

رأٌتها تبتسم , وأنا اتحّدث مع نفسً , كانت الدكتورة مدّرسة علم النفس تجلس بعٌدا 

 , ًّ لكن نظرة الحزن لم تفارق , كانت هادبة رزٌنة , ذهبت نحوها , أشارت إل

 ..عٌنٌها 

 :سؤلتنً بدهشة 

 ..أتتحدث مع نفسن ؟_ 

 ..من بمً  لم ٌتحدث مع نفسه بعد الذي حدث _ 

 ..ولكّن هذا بداٌة الجنون ..عفوا _ 

 :ابتسمت لاببل 

 ..الحرب المجنونة تصنع أناسا مجانٌن ..كلنا ٌاأستاذه أصبحنا مجانٌن _ 

 :بدت دمعتان فً عٌنٌها 

وٌحملون , هنالن أطفال تحت سن العاشرة أصبحوا ٌشربون السجابر !..صدلت _ 

حٌن رأٌت ذلن عرفت أّن عصر ..هذا هو الجنون بعٌنه , السبلح مع داعش 

 ..السورٌالٌة صار والعا ولٌس خٌاال

ٌسرلون األعضاء البشرٌة , ٌكبرون وٌسرلون البٌوت , ٌطبمون االسبلم وٌمتلون ..

أم , من كهوؾ الظبلم , من أٌن أتى هإالء .. ٌجلدون الناس وٌصلون , وٌكبرون 

 ..من االنسان البدابً 

 ..أرادوا االسبلم دما السماحة وخٌر ..

 ..كؤنهم لوم ٌؤجوج ومؤجوج , كلما لتلوا كلما ازدادوا عددا 

كٌؾ ٌصلون واألوساخ , ترى أشكالهم وكؤّن الواحد منهم لم ٌرتبط بالماء فً حٌاته 

 ..تؤكل وجوههم ولحاهم 

 !..هذا عالم سورٌالً كما للت تماما _ 

 :وأضفت 

 ..لبلها كان لنا حٌاة واآلن صار لنا حٌاة أخرى _
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إال من ندبة عمٌمة ؼطتها بشال , بدا عنمها أبٌض ناصعا , هزت الدكتورة رأسها 

 ..وردي 

 :عندها ابتسمت ولالت , الحظت أننً رأٌت الندبة 

 !..لم تعرفنً على زوجتن _ 

 ..تفضلً ..زوجتً فً الؽرفة تعد الطعام _ 

 !..سؤشرب المهوة فمط _ 

ًّ رنده نظرات ملتهبة , بعد أن خرجت  لم اسؤلها ألنها ستتكلم حتما , نظرت إل

 :جلست أمامً وعمدت ساعدٌها ولالت بلهجة حادة ..

 ..من هً؟_

 !..واآلن هً مثلنا تماما ..كانت أستاذة فً الجامعة _ 

 !..أتعرفها من لبل حٌن كنت فً الجامعة ..لم اسؤلن عن عملها _ 

 ..ماذا تمصدٌن ؟_ 

 ..أنت تحب نساء األرض جمٌعا ..أنا أعرفن تماما ..صبحً _ 

 ..لكننً اخترت واحدة من بٌن نساء األرض _ 

 :وجلست إلى جانبها , التربت منها 

؟_  ًّ  !..أما زلت تؽارٌن عل

 !..ألننً أعرفن _ 

مانفعله نحن البشر الذٌن جبنا عبر البحر والصحراء وسهول ..هنا عالم آخر _ 

من حال إلى حال ..صدلٌنً أشعر أننً انتملت من عالم إلى عالم ..الثلج تبدل تماما 

 ..وماتفكرٌن به صار من الماضً السحٌك ..

 !..دابما تخلص نفسن _ 

 ..ودابما تتهمٌننً _ 

 :كان دافبا وحزٌنا , فً تلن اللحظة رن الهاتؾ وسمعت صوت حنٌن 

 !..عمار زوجً دخل فً ؼٌبوبة فجؤة _ 
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 :كان صوتها ٌرتجؾ 

 ..لالوا لً إنه لن ٌعٌش طوٌبل _ 

ولكن الٌحك لً السفر خارج شتوتؽارت فلٌس معً هوٌة بعد , أرٌد ان آتً إلٌن _ 

..! 

 !..فمط أخبرن بما حدث ..أنا الألومن _

 :أخذت رنده الهاتؾ منً ولالت لحنٌن لبل ان تؽلك الخط 

 ..سنؤتً إلٌن _ 

 :ثم لالت لً 

 ..إذا رآنا البولٌس فً المطار سنرٌهم أوراق المركز _ 

 :للت بمهر 

 !..أال تسمعٌن ماٌحدث فً أوربا ..ولكنهم سٌجردوننا من ثٌابنا لطعة لطعه _ 

 ..ٌجب أن نكون إلى جانب حنٌن فً هذه المحنة ..إذا لم تذهب سؤذهب وحدي _ 

 ..وعلً ودمحم ..سنسافر إلى فرانكفورت ؼدا ..حنٌن لطعة من للبً _ 

 ..سنتركهما عند إمام _ 

 :للت مازحا 

 ..هل نسٌتها ؟..وأستاذة الجامعة _ 

 ..لم أنس شٌبا _ 

 ..وخرجت من الؽرفة 

وكؤننً أٌضا ..كانت تتجه إلى المجهول ..ولفت أمام السكن الحدٌدٌة مرة أخرى 

 ..أتجه إلى المجهول 

++++++++++++++++++++++                   
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_21_ 

أخذت السكن من خبلل النافذة تسرع عن ٌمٌنً , جلست رنده فً المطار صامتة 

 ..؛كؤنها تسابك الزمن 

وركض فً سهول جرد الخرٌؾ ورق ,دخل المطار فً نفك وخرج من آخر 

 ..أشجارها 

 ..ثم تختفً وكؤنّها لم تكن , مسرعة كهدٌر الموج , لطارات تمرق ٌمٌنا وشماال 

كانت المطارات لها رأس انسان , كنت أركض وراء لطارات متعددة وسكن متعددة 

 ..تسابمنً وأسابمها , وجسم حصان , 

كانت السكن تتجه إلى صحراء فٌها وحوش أسطورٌة ..وأسبمها مرة , تسبمنً مرة 

 ..وهً أٌضا لم تتعب , لم أتعب , تضحن منا حٌن نسابك بعضنا , عمبللة , 
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 :صحوت على رنده وهً تمول لً 

 ..ٌجب أن نبّدل المطار _ 

 :للت لها 

 ..لطار آخر وسكن أخرى _ 

 :ضحكت ولالت 

 ..أنت تتكلم كالنابم ..ٌبدو أنن ؼفوت _ 

إلى أن , كان من حولنا ٌسٌرون بصمت , وصعدنا أدراجا أخرى , نزلنا أدراجا 

 ..جلسنا فً لطار آخر 

 :سؤلت رنده 

 ..لماذا نبدل المطار ؟_ 

 :ضحكت مرة أخرى ولالت 

 !..لكً نصل إلى وجهتنا _ 

 :للت 

 !..التً تبدلت ..المطارات كحٌاتنا _ 

 ..دوما تفلسؾ األمور _ 

 :رمت حنٌن رأسها على كتفً ولالت بصوت حزٌن 

 !..ٌؤتٌنً الموت ..كلما أردت ان أعٌش _ 

 ..كماكان هادبا فً شلله ,كان عّمار هادبا فً ؼٌبوبته 

 :لالت حنٌن باكٌة 

 ..تذكر زوجته وأوالده الذٌن لتلوا ثم نام ولم ٌصح بعدها أبدا _ 

 :ثم لالت باكٌة , .وصمتت

 !..ماذاأفعل ٌاعمً ؟_ 

 ..وعمار متمدد دون حران , بكت االثنتان , احتضنتها رنده 
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, كلما بزغ فً حٌاتً ضوء , لم أعد أعً تلن األحزان التً تحٌط بً من كل جانب 

 ..تؤتً العتمة من كل جانب 

 :لالت حنٌن 

ولد ٌموت دون أن , لد ٌصحو , لد ٌعٌش فً الؽٌبوبة أٌاما ولد ٌعٌش سنوات _ 

 ..ٌصحو 

, ونحن النشعر بالحٌاة من حولنا , هو الٌشعربما حوله , كانت ؼٌبوبتنا واحدة 

 ..الؽٌبوبة داخل الروح , الؽٌبوبة التعنً أال تتحرن 

 ..كان الجو كبٌبا رمادٌا , وبكٌت وحدي , خرجت إلى الممشى فً المشفى 

والمهر , ملتنا األحزان , لم ٌعد لدٌنا مانفعله سوى البكاء , بعد تلن الحرب المجنونة 

 ..تركنا مثل لطع الببلستٌن المهشمة , أكل أرواحنا 

, وكؤنها تخاؾ أن تمع من الحزن , تمسكت بً حنٌن بعد خروجنا من المشفى 

 :تولفت ونظرت إلٌها لاببل

التحزنً ..الحٌاة جمٌلة , الؽٌوم , األشجار , الناس , السٌارات , انظري حولن _ 

.. 

 :لالت وفً عٌنٌها حزن 

 ..الحٌاة جمٌلة لكنها لاسٌة ٌاعمً _ 

 :وضعت الطعام ولالت لً ..كانت ؼرفتها فً المركز مرتبة نظٌفة 

 ..كل ٌاعمً فؤنت متعب وجابع _ 

 ..كان الحزن لد جعلنً أنسى الجوع 

 ..بعد الطعام هٌؤت لً سرٌرا للنوم 

 ..وسؤجلس مع امرأة عمً فً الخارج ..نم للٌبل _ 

ًّ أبً وأمً وفتاح وعطا وبدرٌه ونظٌره وصبحٌه , تمددت على الفراش  , جاء إل

 ..كانوا سعٌدٌن بعودتً , أحاطوا بً 

 :لالوا لً 

 ..لن تشعر بالراحة إال إذا جبت إلٌنا _ 
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ًّ على حنٌن وهً تمدم لً فنجانا من المهوة   :وسؤلتنً , فتحت عٌن

 ..من الذٌن تحادثت معهم وأنت نابم ؟_ 

 ..أبً وأمً وأخوتً !..األموات _ 

 ..وولفت رنده عند الباب تستمع , جلست صامتة 

 :تساءلت حنٌن 

 !..ماذا ٌرٌد األموات حٌن ٌؤتون إلٌنا فً المنام ؟_ 

 ..هم مرتاحون ونحن متعبون ..ٌرٌدون االطمبنان علٌنا _ 

 :لالت لبل أن ترد , رّن هاتؾ حنٌن ولطع علٌنا الحدٌث 

 ..المشفى _ 

 :لالت حنٌن ..ثم أؼلمت الخط , تحدثت امرأة على الخط اآلخر باأللمانٌة 

 !..على كل سؤذهب للمشفى ثم أعود .. لم أفهم شٌبا _ 

 :ثم تساءلت 

 ....أٌمكن أن ٌكون عّمار لد مات ؟_ 

 ..ولد ٌكون أفاق من الؽٌبوبة _ 

 :لالت لً , كانت حنٌن ترتجؾ وهً فً المصعد 

 ..لد ٌكون عمار مٌتا ..حلمت باألموات _ 

 ..وركضت نحو ؼرفة عّمار بلهفة طفل 

 ..أّن عّمار حّرن أصبع ٌده ثم عاد إلى ؼٌبوبته , فهمنا من الطبٌب بعد جهد جهٌد 

 :للت لها , أصاب االحباط حنٌن 

 ..هذه بادرة طٌبة _ 

 ..ولد تكون ؼٌر ذلن _ 

 :للت لها ونحن نترن المشفى 
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 ..بهذه المناسبة سؤدعون إلى لطعة كاتو _ 

مشٌنا فً شوارع نظٌفة ملٌبة , أمسكت بٌدي وعصرتها مبتسمة ..لم تكن معنا رنده 

 ..والمطارات والمحبلت األنٌمة , بالناس 

 ..جلست إلى جانبً فً الكافتٌرٌا وأحاطتنً بذراعٌها 

 !..لماذا تفعلٌن ذلن ؟_ 

 !..ألننً أحبن _

 ..والناس _ 

 ..افعل ماتشاء دون أن تضاٌك أحدا ..هنا الأحد ٌنظر إلى أحد _ 

 ..وأنت اآلن تفعلٌن ماتشابٌن _ 

 ..كان فً عٌنٌها لمعان ؼرٌب , نظرت إلى وجهً 

 ..نعم أفعل ماأشاء _ 

 ..لو رأتن رنده لظنت أنن_ 

 ..أننً ماذا _ 

 ..أنن لست ابنة أخً بل امرأة أخرى _ 

 ..وهذا هو الوالع _ 

 !..ماذا تمصدٌن ؟_ 

 ..أحلم بن دابما كرجل ٌمترب منً ثم ٌبتعد _ 

 ..نهضت منفعبل

 !..ماهذا الكبلم ؟_ 

 ..اهدأ للٌبل ٌاعمً واسمع ماسؤلوله لن _ 

 ..جلست وأنا فً ؼاٌة الهٌجان 

 :لالت حنٌن بهدوء 
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أنا ابنة سفاح وجدنً أخون وهو عابد من احدى ..أنا لست ابنة أخٌن عطا _ 

لد ٌكون أبً ٌهودٌا او مسٌحٌا أو ..عملٌاته الفدابٌة فً فلسطٌن لرب احدى المساجد 

 ..مسلما ولد تكون أمً كذلن 

 ..نهضت مرة أخرى مزمجرا 

 ..أنت تمولٌن ذلن لتؽطً على أعمالن المذرة ..هذا ؼٌر صحٌح _ 

ًّ وهً تنظر فً وجهً , سالت دموع حنٌن على خدٌها   ..كانت عٌناها تتوسل إل

 :لالت 

 ..للت لنفسً لن الول الحمٌمة ولكننً لم أستطع ..كنت أتعذب _ 

 ..سحبت ٌدي , لمست ٌدي , أحسست صدق مشاعرها , جلست 

 ..لن تضاجعنً إذا لمست ٌدي _ 

 ..ولكن ٌدن اآلن ٌد امرأة اخرى الٌد ابنة اخً _ 

 ..أنفاسها حاّرة , التربت منً 

 ..هل أنت مرٌضة ؟_ 

 ..للبً المرٌض _ 

 :ثم أضافت 

 ..هل ستمول لرنده ؟_ 

 ..ٌجب أال تعرؾ 

 ..هذا هو الصواب _ 

 :حٌن أمسكت ٌدي ونحن نعود إلى المركز للت لها 

 ..ستبمٌن ابنة أخً ..لن ٌؽٌر كبلمن شٌبا _ 

 ..كبلمن لٌس من للبن _ 

 ..لم نتحدث بعدها بشًء إلى أن وصلنا المركز 

 :للت لرنده لبل ان أجلس 
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 !..سنعود الٌوم إلى شتوتؽارت _ 

 !..وعمار _ 

 !.. بخٌر _ 

 !..وحنٌن _ 

 !..هاهً أمامن بخٌر _ 

 :التربت رنده من حنٌن التً لم تفه بكلمة ولالت لها 

 ..خرجت بوجه ثم عدت بوجه آخر ..نظراتن تؽٌرت ..مابن _ 

 !..هً حزٌنة فمط على عّمار _ 

 !..حنٌن تكلمً _ 

 :لالت حنٌن وهً تبكً 

 !..سٌتركنً وحٌده ..عمً الٌحبنً _ 

 :لالت رنده وهً تحتضنها 

 !..إذا تركن هو لن أتركن أنا _ 

ًّ وتبتسم  هذه الفتاة البرٌبة انملبت فً , دون أن تراها رنده , كانت حنٌن تنظر إل

 ..لحظات إلى امرأة لعوب 

 :للت بحسم 

ًّ ..اذن سؤسافر لوحدي _   !..علً ودمحم بحاجة إل

 :التربت منً حنٌن واحتضنتنً لابلة 

 !..وتترن ابنة أخٌن وحٌدة مع مصٌبتها _ 

لكن نظرات رنده , حاولت أن أبدو طبٌعٌا ..الشعّر بدنً حٌن لفحت أنفاسها وجهً 

 ..دخلت أعمالً ونبشت ماٌجول فً خاطري 

وحٌن تمطع الصوت خرجت رنده , اتصلت بإمام مطمبنا علٌه وعلى علً ودمحم 

التربت منً حنٌن ولفحت انفاسها وجهً من جدٌد ولالت , عندبذ , لتتحدث مع إمام 

: 
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 !..أنا أحبن ألنن مثلً األعلى _ 

 !..وأنا أكرهن ألنن امرأة سالطة _ 

 !..هذا ماٌموله لسانن الللبن _ 

 !..من أنت ؟_ 

 !..امرأة تحبن _ 

 !..أنت شٌطانة _ 

 ..كان للمن ٌتؽزل بهم ..لرأت لن لصة عن الشٌاطٌن ..وأنت تحب الشٌاطٌن _

 !..أنا أعرفها تمرأ أعماق االنسان من نظراته ..رنده الحظت شٌبا ..اسمعً _ 

 !.نظراتن أم نظراتً _ 

 !..نحن االثنٌن _ 

 !..اذن دع لً تدبٌر األمر _ 

 ..أُي أمر ؟_ 

 ..للتها بعصبٌة 

 !..أنا وإٌان ..أمرنا نحن _ 

 ..وأنفاسها تلفح وجهً كنار جهنم , كانت تتحدث وتمترب 

 ..ابتعدت حنٌن وجلست تلعب بؤصابعها , سمعنا صوت خطوات رنده 

 :سؤلتنً رنده 

 ..مابها حنٌن ؟_ 

 ..حزٌنة على زوجها ..الشًء _ 

 ..ولهذا سنمٌم عندها أسبوعا عّل عّمار ٌصحو من ؼٌبوبته _ 

 :لفزت حنٌن ولبلت رنده وهً تؽمزلً بعٌنها ولالت 

 !..امرأة عمً تحبنً أكثر من عمً_ 
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 :للت 

 !..حٌن تتفك المرأة على الرجل ٌصبح الرجل خاسرا _ 

 :نهضت حنٌن وجلست إلى جانب رنده ولالت 

 ..سنخرج اللٌلة سوٌا بهذه المناسبة السعٌدة _ 

 :لالت رنده 

 !..أنا الأحب الخروج كثٌرا ..اخرجً أنت وعمن _ 

 :صرخت 

 ..ال_ 

ًّ رنده  ًّ نظرات مرٌبة , بهتت ف  :فاستدركت لاببل ..ونظرت إل

 !..ألصد إذا لم تخرجً لن أخرج _ 

 :.لالت حنٌن 

مارأٌن ٌامرأة ..سؤخرج مع عمً هذه اللٌلة ومع امرأة عمً ؼدا نهارا..وجدتها _ 

 .عمً ؟

 !..موافمه _ 

لكن خشٌت أن تعرؾ رنده أن هنان شٌبا أخفٌه , كدت أصرخ بؤننً ؼٌر موافك 

 ..فصمتُّت 

, التً الأنساها لبضت على عنك حنٌن فً طرٌك خال من الناس , فً تلن اللٌلة 

 :وللت لها مهددا 

ابتعدي عنً وإال ..لم أعد اطٌك سماع أكاذٌبن ..اسمعً أٌتها الشٌطانة الصؽٌرة _ 

 ..لتلتن 

 :لالت ببل مباالة 

 !..أموت شهٌدة من أحب , عندبذ _ 

 :لالت وهً تنهض , فارت أعصابً وصفعتها صفعة ألمتها أرضا 

 ..إذا لتلتنً لن أكرهن _ 
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وجنونها سٌإدي بها وبً إلى ماالتحمد عمباه , ٌبدو أن حنٌن لد جنت , فكرت للٌبل 

.. 

 :للت لها بهدوء 

 ..ماذا ترٌدٌن منً ؟_ 

 :ردت بهدوء أٌضا 

 !..الأرٌد سوى أن تحبنً كما أحبن _ 

 !..أحبن كابنة أخ _ 

 ..الحب حب مهما كان ....لست ادري من أٌن جاإوا بمستوٌات الحب تلن _ 

 ..أنت مرٌضة _ 

 ..أنا اآلن حنٌن أخرى وانت اآلن صبحً آخر ..اهزأ بً كما تشاء _ 

 !..هكذا اذن _ 

ألن الحب هو استمرار ..الحب ٌبمى ..إذا لتلت الحرب الجسد فالمشاعر تبمى _ 

 ..الوجود 

 ..وإذا كان هذا الحب حراما _ 

 ..أخذتنا إلى أعالً السماء ثم رمت بنا إلى أعماق األرض ..الحرب شوهتنا _ 

 :ثم أضافت 

 ..لكنن التستطٌع االفصاح , أنت تحبنً اآلن كما أحبن _ 

, تصورت نفسً دون رفمة حنٌن , الناس حولً ٌسٌرون كالدمى , ظننت أننً أحلم 

, ولكن اآلن أكره وجودها ,كنت أحب رفمتها , كنت أرٌد ان أكون وحدي دونها 

 :أخً عطا كان ٌمول حٌن ٌنظر إلٌها 

 ..إذا شممتها فإنن تشم فلسطٌن ..هذه من رٌحة فلسطٌن _ 

 ..ولم ٌدر أن فلسطٌن هذه اصبحت فتاة مشوهة 

 :كنت أسؤله 

 !..أنت تتعلك بها كثٌرا _ 
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 !..لٌس لً ؼٌرها _ 

 ..ولم أشعر بذلن , وأنا أتذكر ذلن كانت ٌدا حنٌن تتعلك بذراعً 

 :خلصت ذراعً من بٌن ٌدٌها لاببل 

 !..اتركٌنً _ 

 ًّ  :نظرت إل

 !..أنت تفكر بً _ 

 !..الشؤن لن بما أفكر فٌه _ 

 :رأٌت امامً وجه أخً ٌمول لً 

 !..التمسو علٌها _ 

 :صرخت فً وجهه

 ..إنها ابلٌس فً ثوب امرأة ..دعنً منن ومنها _ 

 ..الٌاأخً هذه سمٌتها حنٌن بسبب حنٌنً إلى فلسطٌن _ 

 ..لكنن لم تمل لً إنها ابنة سفاح _ 

 !..التخبرها بذلن _ 

 !..إنها من أخبرتنً _ 

 !..ٌبدو أننً للت لها دون أن أعرؾ _ 

أردت ان ألمسه ألمسح , ثم ظهر لً وكؤنه حمٌمة , سمعت بكاءه وكؤنه إلى جانبً 

 ..دموعه لكنه اختفى 

 ..كانت حنٌن تتعلك بً دون أن ادري 

 :أبعدتها عنً برفك هذه المرة وللت لها 

 !..أنت مرٌضة _ 

 :لالت بحدة 

 !...ماذنبً إذا لم تكن عمً _ 
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 :وأضافت 

 !..لم ٌمربنً كامرأة ورجل ..زواجً من عمار كان زواجا صورٌا _ 

 !.كذبة أخرى _ 

 !..بل حمٌمة أخرى _ 

 !...لم كل هذا ؟_ 

 !.أللحك بن إلى هنا _ 

 ..من لال لن إننً هنا ؟_ 

 ..أنسٌت ؟..أنت   _

, نحن فً الطرٌك إلى المانٌا ..للت لها , تذكرت مكالمة وأنا على وشن النوم 

 ..الحرب لم تبك لً بٌتا أو فراشا دافبا 

 ..وكان صمتً الرارا بصحة كبلمها .لم أجب 

 :حاولت امتصاص الحافز الشٌطانً داخلها فملت 

ًّ بدور ومنار _  فكٌؾ أنظر إلٌن اآلن بشكل ..كنت أحملن وأنت صؽٌرة كابنت

 ..مختلؾ 

 !..وأنت ستتخلص منها مع الزمن ..أنا تخلصت من هذه النظرة منذ زمن _ 

 !..الأستطٌع _ 

 !..الشًء مستحٌل _ 

 !..سؤفعل _ 

التربت منً وسرلت لبلة ..فبدا وجهها كوردة تفتحت للتو , للت ذلن دون أن أدري 

 ...سرت فً بدنً كسكٌن حادة لطعت شراٌٌنً 

 ..فمد توصلت إلى لناعة أّن الكبلم الٌفٌد معها , لم ألل شٌبا 

 ..كانت رنده لد نامت حٌن وصلنا إلى المركز 

بدت , فمررنا العودة إلى شتوتؽارت , بمً عّمار على حاله طوال أسبوع الامتنا 

 ..انخلع للبً علٌها وهً تلوح  بٌدها مودعة , حنٌن حزٌنة جدا حٌن ركبنا المطار 
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حٌن , سمطت دموعً وبكت رنده ...عادت أمامً ابنة أخً , فمد نسٌت مافعلته 

 ..ؼابت حنٌن على رصٌؾ المطار 

 :لالت رنده 

 !..ماذا ستفعل وحدها _ 

 !..سٌعٌنها هللا _ 

أو , أحٌانا تلمع متعرجة , عادت السكن المتجهة إلى البلنهاٌة تنؽرز فً روحً 

 ...وأحٌانا ٌؽطٌها نفك , مستمٌمة 

 :حٌن دخلنا أحد األنفاق سؤلتنً رنده 

 ..أال ٌكفٌها مصٌبتها فً زوجها ..أشعر انن تمسو على حنٌن _ 

 ..أفعل ذلن لتعتمد على نفسها _ 

ألم ترها على رصٌؾ المحطة كانت تبكً ..لٌس لها أحد ؼبرن فً هذه الؽربة _ 

 !..بحرله 

 ..لم أجب 

 !..وزوجها بٌن الحٌاة والموت _ 

 ..ولم أجب 

 ..هل تخفً عنً شٌبا ؟_ 

 :للت على الفور 

 ..ال ..ال_ 

ًّ نظرة فهمت منها أننً الأعنً النفً بل اإلٌجاب   ..نظرت إل

 :لم نكد نصل إلى شتوتؽارت إال وكانت حنٌن تتحدث فً الهاتؾ لابلة 

 !..مات عّمار _ 

 ..بانتصار البانهزام ,أحسستها تمولها بفرح البحزن 

 :للت لها أنا أٌضا جملة 
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 !..العمر لن _ 

 ..وأخذت رنده الهاتؾ لتواسٌها 

لٌمٌم عندنا علّه ٌجد  (فالسوت )فً تلن اللٌلة وصل سامر إلى المركز لادما من 

 ..عمبل فً شتوتؽارت المدٌنة التً ٌسمٌها األلمان مدٌنة العمل 

حٌن ننام ننام لرٌبا من ..ضٌمة كؤننا فً سجن عابلً , انحشرنا فً ؼرفة واحدة 

وحٌن نؽلك الباب بسبب برودة الطمس تصبح , وحٌن نتحرن نتحرن بدلة , بعضنا 

 ..الؽرفة التطاق 

 ..متوترا فً أحٌان أخرى , هادبا أحٌانا , بدا سامر هزٌبل 

 :ولبل أن ٌنام ابتلع حبتٌن فسؤلته 

 ..ماهذا الدواء ؟_ 

 !..لبلكتباب _ 

 !..جبت إلى ألمانٌا ومازلت مكتببا ..اكتباب _ 

 !..بل ازداد اكتبابً _ 

 :ثم صمت للٌبل وأردؾ 

 !..أدخلونً ذات ٌوم إلى مشفى المجانٌن لكننً هربت _ 

 :جلست وللت , لم أعد الوى على الولوؾ 

 !..كل هذا ٌحدث معن وأنا الأدري _ 

 ..هل سٌخؾ اكتبابً ..وما الفرق إن علمت ام ال _  

 ..بدت رنده ذاهلة فً البداٌة ثم انفجرت فً البكاء 

 ..لم أنم فً تلن اللٌلة ؛ تصورت سامر ولد هام على وجهه مجنونا 

 :سمعت رنده تهمس 

 !..سٌكون عندنا فً أمان ..نم _ 

, حنٌن التً تبدلت من ابنة أخ إلى امرأة شٌطانة ..لم أعد أفهم ماٌجري , صباحا 

وأنا الذي ترن كل شًء , وسامر التً تتشظى شخصٌته إلى آالؾ الشخصٌات 
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, ورنده التً التتوانى تنتمد شخصٌتً فً كل كبٌرة وصؽٌرة , وعاش فً ببلد بعٌدة 

 ..وأنا أٌضا , كلهم تؽٌروا 

وألنه صار ٌمبض راتبه من , مع األٌام أكثر إمام من شرب الخمر لرخصه هنا 

ٌتحدث بلهجة , وحٌن ٌشرب كثٌرا , عن طرٌك البطالة البنكٌة , الجوب سنتر 

 ..سواء منً أو من أمه او من ؼٌرنا , استفزازٌة عن أحداث مضت فً حٌاته 

كنت أصمت , فكرت أن أخرج من المركز وال أعود إلٌه ألتخلص من هذا العبء 

ًّ سواء بصراخً , لكنه صراخ مضبوط ,وأحٌانا اصرخ  وكانت رنده تلمً اللوم عل

 ..أم بصمتً 

 :للت لرنده ذات مرة 

 !..لم أعد أطٌك الحٌاة _ 

 :أجابت على الفور 

 !..الٌعجبن حال ..أنت هكذا _ 

, هنا التستطٌعٌن ضرب ابنن أو حتى تعنٌفه , وهل أنت سعٌدة بما ٌجري حولن _ 

جعلونا رلما فً كل شًء , هنا الاحترام لآلباء وال لؤلمهات , سٌطلب الشرطة 

وتتنزه مع , أال ترٌن الكبلب تركب فً السٌارات الفارهة , الكشخص من لحم ودم 

والناس عندنا ٌموتون , إنهم ٌضمون الكبلب فً أحضانهم فً المطارات , أصحابها 

وطعام الكبلب والمطط تؤخذ حٌزا كبٌرا فً جمٌع السوبرماركات , جوعا وعطشا 

افهمً ذلن لبل أن تحاولً ..ونحن ٌارنده شًء آخر تماما ..إنهم هنا شًء آخر .. 

 ..انتمادي 

 :صرخت فً وجهً 

 ..لماذا جبت إلى هنا اذن ؟_ 

 ..لم ٌكن لً طرٌك سوى البحر _ 

 !..اذن علٌن أن تستسلم _ 

 !..صبحً الٌستسلم ٌارنده _ 

 !..كبلمن الٌمدم وال ٌإخر .. اذن اصمت _ 

 !..لم أصمت فً حٌاتً ولن أصمت اآلن ..أنا أصمت _ 



357 
 

 ..ماذا بٌدن أن تفعل ؟_ 

 !..كثٌرة جدا ..أشٌاء كثٌرة _ 

 ..لبست وخرجت ,أنهٌت النماش 

كانت حنٌن ,حتى رّن هاتفً الجّوال ,ولم أكد امشً فً الشارع البارد الملًء بالثلج 

 :على الخط اآلخر تمول 

حٌن آتً لن تسٌر لوحدن !..أسمع أصوات السٌارات حولن ..أنت وحدن _ 

 ..سؤكون معن فً كّل مكان ..

 :اتصلت مرة أخرى فملت ,أؼلمت الهاتؾ دون أن أرد 

 ..ماذا ترٌدٌن منً ؟_ 

 !..أحب التحدث معن _ 

 ..ألست حزٌنة على زوجن ؟_ 

 !..الحزن الٌمنع الكبلم _ 

 !..الحدٌث بٌننا _ 

 !..دعنا نتفاهم _ 

 ..على ماذا ؟_ 

 !..أنا لٌس لدّي رحم ..التخؾ لن أنجب لن أطفاال ..على أن اكون زوجتن بالسر _ 

 !..أنت مجنونة _ 

 ..نحن نعٌش فً بلد المفاجآت ..فّكر بما للته _ 

ثم تبدلت الصورة إلى صورة , لكن صورتها عادت أمامً , أؼلمت الخط فً وجهها 

ثم صورة رنده التً التكؾ عن انتمادي إلى صورة إمام الذي , سامر المرٌض 

 ..انؽمس فً شرب الخمر 

أم هً , المشاكل كثٌرة حولً وأنا آخر من ٌعلم ؛ هل هً نتٌجة الحرب هنان 

 ..ذٌولها العفنة 

 ..ودون وعً وجدت نفسً داخل الممبرة من جدٌد 
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 ..هادبة , أنٌمة , كانت امرأة عجوز تمؾ أمام لبر 

كانت العجوز حزٌنة بصدق , والممابر عندنا صحراء , كانت الممبرة حدٌمة زهور 

لكن الحرب , كانوا ٌمولون إننا نمتلن كما كبٌرا من المشاعر الٌملكها الؽرب , 

, هل هً بماٌا التارٌخ , أٌن كانت تلن المشاعر الدفٌنة , فتحت مشاعر الكره والحمد 

 ..بماٌا داحس والؽبراء والزٌر سالم 

أم هً نتٌجة انفبلت البٌت والكبت الجنسً , هل هً نتٌجة الفساد فً كل مكان ..

 ..أم نتٌجة الفمر والمهر لعمود ولرون ..

خرجت من ..ثم عاد وجهها حزٌنا , بادلتها االبتسامة , حٌن رأتنً العجوز ابتسمت 

ذات مرة سمعت اّن الشاعر شٌلر كان ٌسكن , ولفت مفكرا إلى أٌن أذهب , الممبرة 

فكرت فً زٌارة متحؾ شٌلر ألرى األشٌاء التً , وصار بٌته متحفا , هذه المدٌنة 

 ..كان ٌستعملها 

 ..أرٌد ان أعٌش الماضً الجمٌل ألهرب من والعً 

ًّ ..المتحؾ , البٌت , شٌلر , كلمت بعض المارة بكلمات دالة  ولكن لم ٌفهم أحد عل

 ..ولبل أن ٌسٌروا كانوا ٌمطروننً بكلمات الشكر ..بسبب عدم معرفتً لؽتهم 

ولبل أن ٌتركون ..دانكً ..بٌتً ..هنا التجد أحدا دون أن تسمع منه كلمات الشكر 

 ..تشوس ..ٌرددون كلمة وداعا 

ووالدته امرأة متدٌنة , عرفت أن والد شٌلر كارل أوجٌن كان ضابطا فً شتوتؽارت 

 ..وهذا مازرع فٌه حب الدٌن واألخبلق , 

فً مسرحٌته بعنوان اللصوص التً نشرها على نفمته الخاصة كان البطل كارل 

ولد وصفه أحد أفراد عصابته بؤنه , المحب للفمراء , مور ٌلعب دور روبن هود 

فثلث الؽنٌمة التً تكون حك , وانه الٌعبؤ بالمال مثمال ذرة , الٌمتل من اجل التسلٌة 

أما , أو ٌعٌن الشباب المبشرٌن بمستمبل مرموق , خالص له ٌعطٌه للفمراء والٌتامى 

إذا ولع بٌن ٌدٌه عٌن من أعٌان الرٌؾ الذٌن ٌسومون فبلحٌهم سوء العذاب كؤنهم 

أو , ممن ٌستؽلون المضاء لخدمة مآربهم , أو وؼد ٌرفل فً فاخر الثٌاب , األنعام 

كؤنه شٌطان , هادرا , ثابرا , عندها ٌتجلى على فطرته , أي رجل من هذا النوع 

 ..رجٌم 

وخٌرهم , وٌعبدون صنم المال , كارل هذا ٌندد برجال الدٌن الذٌن ٌتملمون السلطان 

  ..(عملة لدٌمة  )فً سبٌل عشرة شوالل , الٌتردد فً خٌانة الثالوث األلدس 
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, كلنا  فً سورٌا نحارب كارل مور , ولد رأٌت أنه فً هذه المسرحٌة ٌتحدث عنا 

 ..النرٌد شخصا نظٌفا بل شخصا ملوثا 

وهً اآلن النشٌد الوطنً , التً لحنها له بٌتهوفن  (إلى السعادة  )ولم أنس لصٌدته 

 :ٌمول فٌها ..ولد دعا فٌها إلى المحبة , لئلتحاد األوربً 

                          كل األحٌاء ترضع السعادة 

 ..                        من أثداء الطبٌعة 

 جمٌع األشرار,                        جمٌع األخٌار 

 ..                       ٌمتفون أثرها الوردي 

 :وٌمول فٌها أٌضا 

 ..                       السعادة تعنً الرٌشة الموٌة 

 ..                     فً الطبٌعة األبدٌة 

 ..                     السعادة تدٌر الدوالٌب 

 ..                    فً ساعة العالم الكبٌرة 

 ..                    هً التً تخرج الورود من البراعم 

 ..                   الشموس من لبة السماء 

 ..                  هً التً تلؾ كرة السماء فً األماكن 

 ..                  التً الٌعرفها منظار الرابً 

نحن تعساء إلى , فكرت فً كلماته وأنا أجلس فً احدى حدابك شتوتؽارت الجمٌلة 

انهارت , انتهت سعادتنا حٌن صار الرصاص والموت الحكم بٌننا , حد الموت 

فالعالم ٌتكا على السعادة العلى الكره ..تلن السعادة التً تبنً العالم , سعادتنا فجؤة 

 ..        والحمد 

أرواحنا , ونحن نتؤلم كثٌرا , واأللم ضد السعادة , الكره والحمد الٌنتجان سوى األلم 

اكتب لنا لصٌدة , ولل لنا من نحن , تعال ٌاشٌلر انظر إلٌنا , حٌاتنا كتلة ألم , تتؤلم 

, عن الوجع  عن هدم البٌوت ولطع الرإوس , عن البكاء , عن األلم العن السعادة 

 ..عن موتنا , اكتب لنا عن وجعنا , عن الهروب , وأكل األكباد 
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لمد متنا آالؾ المرات وسنموت آالفا اخرى لبل موتنا , ابتسمت وأنا أتذكر الموت 

 ..الحمٌمً 

عشت فً عصر , عصر الموت العبثً ,لم تعش ٌاشٌلر عصر الحروب المجنونة 

لم تر , لم تر االنفجارات وبرامٌل الموت ولطع الرإوس وأكل األكباد , السعادة 

 ..عصر السعادة , عشت فً عصر الفرح ,البٌوت تسمط فوق رإوس أصحابها 

حاولت التكلم مع المارة ألصل إلى بٌت شٌلر علّه ٌمنحنً بعض السعادة لكنهم لم 

 ..ٌفهموا لؽتً فانكفؤت عابدا إلى المركز 

 :سؤلتنً رنده لتخفؾ ماحدث بٌننا 

 ..أٌن كنت ؟_ 

 !.أبحث عن السعادة ..عند شٌلر _ 

 ..أتمزح ؟_ 

 ..كلنا بحاجة فً الولت الحالً إلى السعادة ..أنا الأمزح _ 

فؤجابت , بعد للٌل أخبرتها أن حنٌن تحاول االنتمال إلى شتوتؽارت بعد وفاة زوجها

 :على الفور 

 ..لرب عمها ..أفضل لها _ 

 :أردت أن أصرخ 

 ..هً ابنة سفاح ..أنا لست بعمها _ 

 ..وعلً ودمحم ٌلعبان فً ساحة المركز , كان سامر ساهما شاردا 

 :سؤلت سامر 

 ..ماذا فعلت الٌوم ؟_ 

 !..أرٌد العودة إلى سورٌا ..أنا أكره هذه الببلد .. لم أفعل شٌبا _ 

 ! ..أتعود إلى الموت _ 

 ..وعاد إلى شروده ولم ٌعد ٌتكلم 
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ٌاهللا ..أأبكً على نفسً أم على آالم اآلخرٌن , روحً تبكً علٌه , للبً ٌدمى علٌه 

 ..كم هابل هذا االلم !..

صحوت من شرودي على صراخ السورٌٌن الذٌن ٌسكنون الطابك العلوي من 

وهذا حموي وهذا ,وهذا شٌعً , وهذا سنً , وهذا حمصً , المركز ؛ هذا درزي 

 ..كؤنهم احزاب متفرلة ..شامً 

البّد أّن المترجم , نظرت إلى الساعة , جاءت الشرطة وفضت خبلفاتهم الصبٌانٌة 

 ..العرالً أبو مصطفى ٌنتظرنا اآلن فً لاعة الدرس فً المركز 

 ..أخذت دفتري على عجل وللت لرنده أن تلحك بً 

 ..كان أبو مصطفى ٌنظر إلى ساعته الذهبٌة وانا أدخل 

 :بادرنً مبتسما 

 !..أهبل أبا عدنان _ 

 ..كان بعض من ٌحضر درسه فً الماعة وبعضهم لما ٌحضر بعد 

 :سؤلنً أبو مصطفى 

 ..كٌؾ تسٌر رواٌتن ؟_ 

 !..إنها ملٌبة باآلالم _ 

 !..هذا ماتولعته _ 

 !..نحن شعوب خلمت للحزن الللفرح _ 

انظر إلٌنا أمرٌكا من أجل كذبة صؽٌرة عن الدمار الشامل لتلت ..هذا صحٌح _ 

 ..ومازال الموت سٌد المولؾ فً العراق ..ملٌونا ونصؾ من العرالٌٌن 

 ..كؤنها حرب عالمٌة ثالثة ..لكن ماحدث فً سورٌا اشد فظاعة _ 

 ..اكتمل العدد وبدأ أبو مصطفى درسه فً اللؽة األلمانٌة 

, لؽتً بعٌدة عنهم , أفكار أمة جدٌدة , كلمات أمة جدٌدة , انتملت إلى عالم آخر 

لكننً ٌجب أن أتمن هذه , مخارج الحروؾ , تمالٌدي , عاداتً , مشاعري , أفكاري 

ًّ تؽٌٌر جهاز نطمً , واآلن , جهاز النطك عندي حددته لؽتً العربٌة , اللؽة   ..عل

ًّ مبتسما   :كان أبو مصطفى دمث األهبلق حٌن نظر إل
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 ..هل أعجبتن اللؽة األلمانٌة ٌاأبا عدنان ؟_ 

 !..سوؾ اتعلمها ألّن اهلها استضافونً ولت الشدة ّ_ 

 :على العشاء سؤلتنً رنده 

 ..متى ستؤتً حنٌن ؟_ 

 !..لكنها مدروسة , األلمان اجراءاتهم بطٌبة ..ال أدري _ 

 !..كؤنن لست متحمسا لمجٌبها _ 

ترٌدٌن شخصا سابعا ..نحن ستة محشورون فً ؼرفة ..ؼٌر متحمس ..صدلت _ 

 ..إنها احبلم الحكاٌا ..أترٌن هذه الؽرفة وكؤنها لصر مكون من عشرٌن ؼرفة ..

 :ثم لالت , صمتت رنده ؛ ألنها عرفت أننً الول الحمٌمة 

 ..المهم ان تكون إلى جانبنا , ستكون مع نساء أخرٌات فً ؼرفة أخرى _ 

 :لم أعلك  

 ..أتخفً عنً شٌبا ؟..صبحً _ 

 :للت على الفور 

 ..ال ..ال_ 

واألرض بٌضاء , نهضت صباحا , نزل الثلج كثٌفا على شتوتؽارت , فً تلن اللٌلة 

لبست , كان الجمٌع نابما ..والسماء بٌضاء , والشوارع بٌضاء , واألشجار بٌضاء , 

, المطارات , كل شًء هنا بمواعٌد ؛ الباصات , ثٌابً واتجهت إلى موعد الباص 

 ..حتى األشٌاء التً التحس أشعر انها بمواعٌد مسبمة , األطباء , الدوابر , الناس 

ولفت , لم ٌكن هنالن إال بضعة أشخاص فً الباص , سرت الهوٌنا حتى الأتزحلك 

 ..أمام كنٌسة دق جرسها العاشرة صباحا 

 ..كنت تابها , لم أشعر بالبرد 

وجدت نفسً فً أحد السوبرماركات ؛ الشًء هنا ؼٌر الطعام والحزن والمواعٌد 

 ..المسبمة 
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الأستطٌع تمبٌلها أو , الأستطٌع النوم إلى جانبها , لكنها بعٌدة عنً ,رنده لرٌبة منً 

والحمامات مشتركة والمطبخ , ننام ونؤكل ونتجادل , فً ؼرفة واحدة ..لمس ٌدها 

 ..مشترن 

 : صرخت , أرٌد أن انفجر 

 ..متى نؤخذااللامة وٌصبح لنا بٌت _ 

 :ضحن سامر ساخرا ولال 

 !..سٌبلحمن الجوب سنتر للعمل , عندبذ _ 

 ..سؤعمل لٌل نهار ..أنا أحب العمل _ 

, ٌنامون باكرا , خمسة اٌام ٌعملون كالساعة , إنهم ٌمدسون العمل وهذا سر تفولهم 

أما ٌوما , وٌعودون مساء , ٌذهبون إلى أعمالهم كرجال آلٌٌن , وٌنهضون باكرا 

او إلى البٌوت الزراعٌة , السبت واألحد فٌنطلمون إلى المطاعم او الكافتٌرٌات 

 ..المخصصة لهم لٌعملوا باألرض

 ..لوانٌنهم تنفذ إلى أدق التفاصٌل مثل شبكة عنكبوت التستطٌع الخروج منها 

 ..إنها مدنٌّة أوربا 

لكنها بهجة باهتة , وبما لذ وطاب من الطعام والشراب , هذه المدنٌة مؤلى بالمباهج 

لكنن التحس برؼبة , تجد الصباٌا فً الصٌؾ ولد تركن سٌمانهن مشرعة مكشوفة ..

أو ألن , تشعر أنها تمثال من شمع الروح فٌه , للنظر رؼم جمال الفتاة الباهر 

 ..األشٌاء المخفٌة إن انكشفت تصبح ببل معنى 

حاولت معرفة احساسً فً هذا الجو ؛ أهو احساس الرضا او الرؼبة او الحزن او 

 ..وادركت أخٌرا أنه خلٌط من هذا وذان ..الضٌاع 

وحٌن تتكالب علٌن األحزان ٌصبح احساسن  رهٌنا , حٌن تترن وحٌدا تفكر كثٌرا 

 ..الكثٌر من الوعً أحٌانا ومن البلوعً أحٌانا أخرى , الدراكات مشوهة 

 ..لكننً حزٌن , كل ماحولً مبهر 

وحاولت تحطٌم نسبٌة األشٌاء فً , حاولت الدخول إلى سعادة شٌلر فلم أستطع 

 ..الحزن والفرح فلم أستطع أٌضا 
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لن نكون سعداء لو ذهبنا إلى , حنٌن تبلحمنً بجنونها , إمام مدمن , سامر ضابع 

 ..الجنة 

واسمً , لم أعد أطٌك نفسً , وهنا الحزن ٌتراكم , هنان عاببلت تمتل بدم بارد 

 ..أنا لست انا وهم لٌسوا هم , وكل ماحولً 

 ..واآلن اصبحت شخصا آخر , لبل الحرب كنت شخصا 

 ..لكننً أحمل أحزان االنسان البدابً , أنا فً للب حضارة الؽرب 

حتى ٌكون , فانؽمست على النت لتعلم اللؽة األلمانٌة ..لم أعد أدري ماأفعل 

 ..بممدوري االندماج فً المجتمع األلمانً 

سؤكون انسانا آخر تماما , لن أكون صبحً المدٌم ,أن أبدل نفسً ,أردت أن أنسى 

 ..الأعرفه وهو أٌضا الٌعرفنً ,

أنا , تحدثت بصوت عال لكنه لم ٌكن صوتً , نظرت فً المرآة فلم أعرؾ نفسً 

نهاٌتً ونهاٌة عابلتً ونهاٌة ..فهل هذا بداٌة الجنون او الموت , شًء آخر تماما 

 ...العالم السعٌد الذي عشت فٌه 

 ..هل أحلم أم هو الوالع 

هل ٌحك لً ان أنام وانهض فؤجد ..هل ٌحك لً أن أسؤل عن نفسً أٌن ضاعت 

 ..نفسً من جدٌد 

خطرت هذه األسبلة فً ذهنً وأنا أجلس مع الكبار والصؽار فً احدى الماعات فً 

وهو ٌعطٌنا , امام كرٌستٌان العجوز األلمانً الٌهودي األصل من الٌمن , المركز 

 ..الدرس األول فً اللؽة األلمانٌة 

 ..حٌن اعود طفبل ٌتؽلم لؽة جدٌدة , أنا انسان صؽٌر وتافه 

 ..مكسور الخاطر , مشوه األحاسٌس , لكننً عجوز من الداخل , عدت صؽٌرا 

اللؽة بعٌدة , ووجدنا شٌبا آخر , جبنا من أجل شًء , نحن خلمنا لكً النعٌش هنا 

 ..والحٌاة هنا تسبمنا بؤشواط بل بمرون , والناس بعٌدون عنا , عن لؽتنا 

 ..كؤننً لست على الكرة األرضٌة 

وفمدوا سبعة مبلٌٌن , لبل ثمانٌن عاما كان هنا دمار شامل فً الحرب العالٌة الثانٌة 

 ..وتابعوا الحٌاة وانتصروا علٌها , وعانوا األمرٌن , من البشر 



365 
 

أم نبكً على مافات , فهل نحن بعد تلن الحرب المجنونة ننتصر على الحٌاة 

 ..لكننا نحن الننسى ألننا ابناء داحس والؽبراء , هإالء نسوا ..

 ..عمولنا ؼٌر عمولهم , أحبلمنا ؼٌر احبلمهم , أحاسٌسنا ؼٌر أحاسٌسهم 

حتى الحروؾ البلتٌنٌة المشتركة مع ؼٌرهم ٌلفظونها بشكل مختلؾ , لكنم بشر مثلنا 

 ..عن االنكلٌز أو الفرنسٌٌن 

 ..حٌاتهم خاصة , لؽتهم خاصة , عمولهم خاصة , إنهم شًء خاص 

فً الترحاب , لكن كلماتهم الرلٌمة , هدوإهم ٌدفع االنسان إلى كرههم أحٌانا 

 ..تؽٌر وجهة نظرن فورا , والوداع 

 ..وكٌؾ لً أن أعٌش تنالض الحٌاة , كٌؾ لً أن اكون أنا بعد كل هذا 

 :فكرت بكبلم رنده 

 ..أنت الٌعجبن شًء _ 

 :أجبتها ولد عبل صوتً 

مجرد ..مجرد رلم أو مهاجر من الدرجة الثانٌة ..أنا هنا الشًء ..أنا لست أنا _ 

أعترؾ انه لم ٌعد لً ..شخص الهدؾ له سوى الطعام والشراب وممارسة الجنس 

واعترؾ اٌضا أّن الحٌاة جمٌلة هنا ؛ لكنها كتفاحة حمراء , هدؾ فً هذه الحٌاة 

 ..ٌعجبن شكلها لكنها ببل طعم , جمٌلة 

 :ولفت على مفترق طرق وتساءلت 

 ..فً هذه الطرٌك أم تلن أم الثالثة أم الرابعة ..أٌن أجد  نفسً اآلن _ 

 ..لم أجد نفسً فً أّي منها 

وإذا برجل ٌجلس إلى ..تعبت من التفكٌر فجلست على أحد المماعد بجانب الطرٌك 

ًّ بعٌنٌن , جانبً وبٌده زجاجة بٌره ولد احمر وجهه من كثرة ماشرب  نظر إل

 :للت له ,تابهتٌن وتحدث باأللمانٌة 

 ..أنا الأفهم علٌن _ 

وفً تلن اللحظة عرفت أننً الأفهم على ..باأللمانٌة ؛ ألننً تعلمت هذه العبارة 

 ..نفسً فكٌؾ أفهم على اآلخرٌن 
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 ..نهضت ومشٌت مبتعدا 

تمبل الفتاة صدٌمها فً المطارات , ٌشربون الخمور لكنهم الٌسٌبون إلى أحد 

 ..ٌلبسون ماشاء لهم وال أحد ٌنتمدهم , والشوارع والحدابك وال أحد ٌنتبه إلٌهم 

 ..نحن نختلؾ عنهم بكل شًء 

ٌصرخون , أطفالنا فً الٌرمون ٌلعبون فً الشوارع إلى مابعد انتصاؾ اللٌل 

وتتحول , ٌسبونه وٌسبهم , ٌطردهم الشٌخ أحمد ممابل بٌتً , وٌزعجون اآلخرٌن 

 ..حفلة السباب إلى شتابم لذرة 

, ٌنام الجمٌع كبارا وصعارا لبل التاسعة ؛ فالعمل فً انتظار الكبار صباحا , هنا 

 ..والمدرسة فً انتظار الصؽار 

هذه التربٌة , ببل معلمات ,كؤنها ببل أطفال , لصك مركز اإلٌواء كانت هنان روضة 

 ..الخبللة هً التً منحت الحضارة 

وهنا النساء , ٌتحدثن ساعات طوٌلة ببل فابدة , نساإنا ٌجتمعن عند احدى الجارات 

سٌارات , لطارات , سابمات حافبلت , من كوكب آخر ؛ ٌعملن فً كل المجاالت 

 ..فً الشرطة , فً المطاعم والمصانع والحانات , أجره 

أو ٌصنعن , النسوة إما ٌكدن لبعضهن , مسلسل باب الحارة رصد لنا والعنا 

 ..أو ٌفكرن بالزواج  , أو ٌتفنن بالطبخ , المشاكل 

كنت شامخا فؤذلون ..كنت جمٌبل فزرعوا فٌن الفراغ ..الشًء آخر أٌها الوطن 

واعداإنا ٌضحكون علٌنا , صرنا نتلهى بازهاق األرواح , واآلن جاء دور الموت ..

, لم ندرن جمال أرضنا , نحن أمة التدرن إال موتها , تخلفنا فّرخ حربنا المجنونة ,

نحن النستحك , نحن نمتل بعضنا , نحن أبناء داحس والؽبراء , نحن النعرؾ الحب 

, كلنا مدانون حتى العظم , كلنا مشروخون حتى العظم , الحٌاة ٌامحمود دروٌش 

بٌوتنا , نحن النحلم سوى بالنساء , بٌوتنا جمٌلة لكن نفوسنا عفنة , البريء والمجرم 

السارق األكبر , النحب سوى شٌبٌن الجنس والمال , عامرة بالكتب ؼٌر الممروءة 

نتباهى بؤشٌابنا المادٌة , نحب أن نلون الناس بؤلسنتنا , نحترمه والفاضل نسخر منه 

عٌوننا التبصر سوى ..أكثرنا ٌلهث وراء الرؼٌؾ وأللنا متخم , ونهمل أرواحنا , 

, طبلبنا ٌحفظون وٌنسون , ونفوسنا التشتاق إال لمضاجعة النساء , عٌوب اآلخرٌن 

ابنا ٌتباهون  ّْ وزراإنا ٌوظفون , فتٌاتنا ٌحلمن بعرٌس على حصان أبٌض , كّت

جامعاتنا التخّرج إال العاطلٌن عن , ونساإنا الٌتمن إال الكبلم الفارغ , ألرباءهم 
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نمول أشٌاء النصدلها ونفعل , نعٌش فً عالم لٌس لنا , أحبلمنا دابما وردٌة , العمل 

 ..نعٌش ٌومنا وننسى ؼدنا , فً احبلمنا طفولة العصر الحجري , أشٌاء النحبها 
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 _22_ 

كانت حنٌن ولد بدت السعادة , انتحٌت ركنا هادبا , رّن هاتفً وأنا فً وسط الشارع 

 :فً نبرات صوتها 

 !..وافموا على انتفالً إلى شتوتؽارت _ 

 !..أنا ؼٌر سعٌد _

 ..لماذا ٌاعمً ؟_ 

 !..لكنن التملن الشجاعة لتمولها , أنت تحبنً _ 

 !..أنت مجنونة _ 

 !..أنا مجنونة بن _ 

 :وفجؤة بكت وهً تمول 

 _ ًّ فاستؤصل رحمً خشٌة أن , لم ٌكن له لدرة على النساء ..العجوز ضحن عل

لم ٌتبك ..فلسطٌن هكذا ٌاعمً كؤنها أنا ..أنا ابنة سفاح ..ٌشاركه اوالدي فً ثروته 

 ..لً إال مشاعري المشوهة 

 ..مهما حاولت ..ستظلٌن ابنة اخً _ 
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لوال تلن الحرب لما للت لن سّري الدفٌن ..الحرب الملعونة ؼٌرتنا ..كلنا تؽٌرنا _ 

, لؽتنا تؽٌرت , أحبلمنا تؽٌرت , أعطتنا أسماء مستعارة ..لمد شوهتنا الحرب ..

 ..لم ٌتبك منا شًء , حٌاتنا تؽٌرت 

 :سمعتها تمول , كانت دموعها عبر الهاتؾ كؤنها دموعً 

 ..إذا فمدتن سوؾ أرمً نفسً أما سكة لطار ..أنا لٌس لً ؼٌرن _ 

 ..زاد ضٌاعً وزاد ألمً وزاد حزنً 

التمطه ولم , سمط هاتفً الجوال أرضا , انمطع االتصال , تولؾ عملً عن التفكٌر 

 :أجد نفسً إال وأنا اهاتؾ حنٌن 

 !..أنا موافك _ 

 :فرحها خرج من سماعة الهاتؾ فصرخت 

 !..أنا أحبن _ 

خرجت الجملة منها مثلما تمول فتاة لعرٌسها لبل ٌوم من الزواج , لم تمل عمً 

نظرت , ولفت أمام احدى محطات المطار , كانت ٌدي ترتجؾ , أؼلمت الهاتؾ ..

لو , لو تدخل هذه السكن فً شراٌٌنً , إلى السكن التً تلتمع كسٌوؾ مسنونة 

 ..لو أتبلشى دون أن أدري , تمطعنً إلى ذرات تتبخر فً الهواء 

وأنا , هو الٌعرؾ أٌن ٌتجه , فً المطار كان هنان رجل نابم ورابحة الخمر منتشرة 

, هو ضٌع عمله وأنا ضٌعت مشاعري , هو ٌتجه إلى المجهول وأنا أٌضا , أٌضا 

ًّ وانظر إلٌه , أرٌده أن ٌنهض , جلست اتؤمله وكؤننً اتؤمل نفسً  علنً , ٌنظر إل

 ..أجد ضٌاعً فً عٌنٌه 

أحسست أننً لن أصل أبدا وهذا , كانت المحطات تتتالى دون معرفة وجهتها 

 ..ماأردته 

 ..كان الرجل نابما وكنت ؼارلا فً التفكٌر 

 ..ونمت , أرٌد ان أنام ..تعبت من كل شًء , تعبت من التفكٌر 

كنت , ومضاء من جمٌع الجهات , فٌها سرٌر عرٌض ومرتب , كانت ؼرفة واسعة 

البد أن تؤتً رنده لنمارس الحب بعٌدا عن , كؤننً أنتظر أحدا , عاري الصدر 

 ..صخب األحزان 
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ًّ , سمعت خطوات خفٌفة آتٌة من خلفً   :وضعت كفٌها على عٌن

 ..من أنا ؟_ 

 !..رنده _ 

 :صرخت ..وفً عٌنٌها رؼبة جامحة , نصؾ عارٌة , التفت إلٌها فإذا حنٌن 

 ..لماذا أنت هنا ؟_ 

 ..أنسٌت ؟..إنها لٌلة عرسنا _ 

 !..ورنده _ 

 !..رنده أصبحت عجوزا _ 

 !..لكنن ابنة أخً _ 

والحزٌن لٌس له إال ابنة السفاح !..وأنت ابن األحزان ..أنا ابنة سفاح ..هذا وهم _ 

.. 

 :نهضت لاببل 

 !..لن ٌحدث هذا _ 

كنت كالفؤر المحاصر ,لكن الؽرفة لٌس فٌها أبواب وال نوافذ , أردت الهروب 

بٌنما حنٌن متمددة على السرٌر عارٌة مبتسمة , أركض من جدار إلى جدار 

, لفت ذراعٌها حولً كثعبان , وأخٌرا تعبت وجلست على طرؾ السرٌر ..

 ..وسحبتنً نحو السرٌر 

وجدت نفسً فً المحطة التً ,لم أجد الرجل المخمور النابم , نهضت مذعورا 

 ..صعدت منها 

نزلت لبل أن ..كادت رابحة الخمر المنسكبة على أرض المطار تصٌبنً بالؽثٌان 

لكنه أزال ؼثٌان رابحة الخمر , كان الهواء باردا جدا , تؽلك سابمة المطار األبواب 

 :سؤلت , تنتظرنً , كانت رنده تجلس أمام طاولة الطعام , 

 ..أٌن كنت ؟_ 

 ! ..الأعرؾ _ 

 !..؟_
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 !..األماكن هنا الأعرفها وهً التعرفنً _ 

 ..لماذا ذهبت اذن ؟_ 

 !..نمت فً المطار _ 

 ..ضحكت رنده حتى بدت أسنانها البٌضاء اللإلإٌة 

 ..أٌن األوالد ؟_ 

 !..وسامر وإمام خرجا ..علً ودمحم ناما وهما ٌنتظرانن _ 

 :همست , أنفاسها اصطدمت بوجهً , التربت من رنده 

 !..ماذا بن؟_ 

 !..الضابع ٌشتاق إلى من ٌعرفه ..اشتمت إلٌن _ 

 :ضحكت مرة أخرى 

 ..منذ متى عرفتنً؟_ 

 !..منذ األبد وإلى األزل _ 

 !..أتمول شعرا ؟_ 

أنت كل ..أنت الوجه الذي الأعرؾ ؼٌره ..أنت مكانً وزمانً ..بل هً الحمٌمة _ 

 ..شًء لً 

 ..البّد أّن شٌبا حدث معن لتمول لً هذا الكبلم ..صبحً _ 

 ..كنت نابما فً المطار ..لم ٌحدث شًء _ 

 ..ماذا رأٌت فً المنام؟_ 

 :أردت ان أتلعثم لكننً استدركت 

 ! ..كان نومً ببل احبلم ..لم أر شٌبا _ 

حنٌن عارٌة على السرٌر , استكملت صورته , بعد الطعام , عاد الحلم بكل تفاصٌله 

أردت ان , نفضت من رأسً هذه التفاصٌل الكابوسٌة ..ومازالت تدعونً بكفٌها , 

سمعت رنده من ورابً , فتحت الباب ألخرج , تبتلعنً األرض او تسحبنً السماء 

 :تسؤلنً 
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 !..ألم تؤت لبل للٌل ؟_ 

 ..أحس المركز مثل سجن _ 

صبحً أنا ..أنت تهرب من شًء ما .. وأنا أحس أن هذا لٌس سبب خروجن _ 

لم التموله لً وترتاح ..هنان شًء الأعرفه , زوجتن منذ ثبلثٌن عاما أعرفن تماما 

.. 

 ..ثم خرجت هروبا من لول الحمٌمة , تولفت للٌبل حابرا 

أردت الهروب , وأنا أركض فً شارع ملًء بالثلج , أن أصرخ , أردت أن أبكً 

 ..من نفسً لبل أن أهرب من أي انسان آخر 

 ..أٌن المفر ؟..ولكن 

جبت , جبت إلى ألمانٌا ألرتاح من أصوات المصؾ والرصاص وأزٌز الطابرات 

 ..أشد وطؤة و وألسى إٌبلما , فلحمت بً هموم من نوع آخر , ألنجو من الموت 

, أردت العودة أللول لها الحمٌمة , نظرت إلى المركز البرتمالً اللون , تولفت 

, كان جسدي ٌؽلً كفرن , لم أشعر بالبرد المارس , لكننً تسمرت فً مكانً 

, ضاعت األشٌاء من رأسً , لم أعد افكر , ال , تولفت أمام مولؾ الحافلة أفكر 

جلست على احدى , عدت إلى المركز , الفً أرض وال فً سماء , تمنٌت أال أكون 

 ..وبالثلج المتراكم على الكرسً , تبللت ثٌابً بندؾ الثلج , مماعد الحدٌمة 

 :دخلت مدٌرة المركز جٌسٌكا لالت لً من بعٌد 

 !..هالو _ 

خجلت من , نهضت , رممتنً بنظرة استؽراب لبل أن تدخل ..أجبتها بالتحٌة نفسها 

, وجدت رنده مستلمٌة على سرٌرها , دخلت ؼرفتً , كان جسدي ٌرتجؾ , نفسً 

 :سؤلتنً رنده بحنان أم الزوجة , خلعت مبلبسً المبللة ولبست بٌجامتً 

 ..ماذا بن ؟_ 

 :للت بعصبٌة 

 ..الشًء _ 

أردت أن أصرخ ألعبر عن داخلً المتمزق فسمعت أصوات السورٌٌن , صمتت 

 ..فتصورت أننً اشاهد حلمة من مسلسل باب الحارة , فولً 
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فً , لم ٌتبك منن سوى الصور , لم ٌتبك منن سوى الذكرى , أٌن أنت ٌادمشك 

 ..رأسً المهموم حتى نخاع العظام 

أردت الصعود , أرضن ذكرى , سماإن ذكرى , ناسن ذكرى , شوارعن ذكرى 

 ..التً صار حلما , أعٌد لحظات الماضً الحلوة , أستمع إلٌهم , إلٌهم 

 ..لكننً تولفت عند سبابهم وشتابمهم وصراخهم 

 ..وهدٌر ركض الدامهم , سمعت األبواب تؽلك بعنؾ 

أتوا هنا ولم , إنها حروب التنتهً , هذا مع وهذا ضد , جاإوا بحروبهم هنا 

أتوا حاملٌن رصاصهم ولذابفهم وصوارٌخهم فً , ٌتطهروا من داحس والؽبراء 

 ..نفوسهم 

لكن صوارٌخهم ولذابفهم , ٌلعبون الورق , تراهم ٌجلسون مع بعضهم , وبعد للٌل 

وهم ٌذهبون , وهم ٌدخنون النارجٌلة , وهم ٌؽنون , مازالت مستعده وهم ٌضحكون 

 ..إلى حدابك شتوتؽارت 

 :فً ٌوم مشمس , لال لً احدهم وأنا اجلس فً حدٌمة المركز 

وٌرسلونها إلى أهلهم وألاربهم فً , ٌصورون والبمهم على هواتفهم النمالة _ 

وٌتباهون بهذه الصور ؛ كؤنن تبتسم , أولبن الذٌن ٌموتون جوعا وعطشا , سورٌا 

 .. لشخص تجلده 

نسوا , نسوا الضٌاع فً البحر , نسوا المعاناة وارتاحوا , نسوا الجوع وشبعوا ..

 ..وجاإوا إلى هنا ببل مبلمح , الدمار والمتل 

 : لت له 

 ..الحرب جعلتنا أشخاصا النعرؾ أنفسنا ..نحن جمٌعا ببل مبلمح _ 

 !..إنها لعنة _ 

كلنا ملعونون , من ٌحمد ملعون , من ٌمتل ٌمتل جاره ملعون , نحن الملعونون _ 

 ..بشكل أو بآخر 

 ..إنهم فً واد ولؽتهم فً واد آخر , ابتعدت عنهم كً الأسمع لؽتهم الؽرٌبة عنً 

سمعت زلزلة العصافٌر ونعمت , عندبذ, ابتعدت عن المركز حتى الأسمع أصواتهم 

 ..بالهدوء رؼم برودة الجو 
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 :عاودت االتصال لابلة , لطعت االتصال , كانت حنٌن , رّن هاتفً 

 !..عمً  ..أنا عندكم فً المركز ٌا ..هكذا تستمبل ضٌوفن_ 

 ..البد أن رنده تمؾ إلى جانبها , لالت الكلمة األخٌرة بنؽمة أخرى 

 :ثم أضافت 

 ..أٌن أنت ؟_ 

 !..الأعرؾ_ 

 ..سؤبحث عنن ..البد أن تكون لرٌبا ..لالت امراة عمً إنن خرجت للتو _ 

لم أعد أستمتع بزلزلة , لم ٌعد الهدوء الذي نعمت به هدوءا , تسمرت فً مكانً 

, كؤن فً داخلً انسانا ٌدفعنً إلى االلتماء بها , وال بالطبٌعة الجمٌلة , العصافٌر 

كنت أسمع , كنت أسمع صوتها لبل أن تتكلم , كنت أسمع خطواتها لبل أن تاتً 

سمعتها تهمس فً , او كشٌطان رجٌم , كانت كحلم جمٌل , أنفاسها لبل أن تمترب 

 :أذنً من خلؾ ظهري 

 ..أتفكر بً ؟_ 

 ..التفت إلٌها كالممسوس 

 ..سؤنالشن بهدوء ..لن أصرخ أو أؼضب _ 

 ..سؤحتضنن بعد فراق ..ولكن لببل ..تفضل _ 

 ..وكان عطر جسدها أّخاذا ..اختلطت بؤنفاسً , كانت أنفاسها حارة , ضمتنً إلٌها 

 :همست وفمها لرٌب من أذنً 

 !..أنا أحبن _ 

تلن لحظة لٌست , التنعت للحظة أنها لدري ..كنت كالمخدر , لم أنبس ببنت شفة 

تختلط كلها لتكون شٌبا الٌمكن , والؽضب والحزن , فٌها الخٌانة واللذة , كاللحظات 

 ..وصفه 

أنظر إلى عٌنٌها كؤنها عٌون , وتكاد السماء ترمٌنً من عل , تكاد األرض تبتلعنً 

وأنفاسها , شفتاها ملٌبتان بالرؼبة والموت , فً البإبإ ٌترصدنً الموت , الموت 

تلن , تعالً إلى األرض الحرام , التربً أكثر ..صرخ داخلً , حارة كنار جهنم 
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كانت , تحت شجرة بعٌدة عن األنظار , التربً , األرض لٌست لنا و لن تلعننا 

التربت من المناطك , نهشت روحً , اللذة أعمتنً , استسلمت لها , لببلتها مجنونة 

استمتعت كثٌرا ..مارست الحب معً وأناؼابب عن الوعً , استسلمت , الحرام 

هً لٌست حنٌن , تشل حركتً , كانت كحٌة رلطاء تلتؾ حولً , وتؤلمت كثٌرا 

 ..شٌطان آخر , إنها امرأة اخرى , التً أعرفها 

عضتنً من خدي , أخذت تذوب حٌن وصلت لمة الذروة , فً نظرتها لذة وسعادة 

جلست , صحوت وهً تنهض من تحتً منتصرة , فؤحسست بالدم الساخن ٌسٌل 

ًّ بابتسامة انتصار , وضمت ركبتٌها , على األرض   ..ونظرت إل

 :صرخت 

 ..أنت شٌطانة _  

 !..أنا امرأة _ 

 ..كٌؾ فعلت هذا ؟_ 

 !..أنت ترٌد هذا أٌضا _ 

 !..أنت ساحرة _ 

 !...لكنن لن تتركنً بعد اآلن ..لل ماتشاء _ 

 !..كٌؾ أنظر إلٌن بعد اآلن ؟_ 

 ..امراة تعشمن _ 

 !..لوال الحرب لما كنت معً اآلن _ 

 !..الحرب تفعل األعاجٌب _ 

 !..ورنده _ 

 !..لن تصدق ماتمول _ 

 !..لماذا أنا ؟_ 

 !..أنت لدري _ 

أال تكفً الحرب الملعونة التً جعلتنا ببل مبلمح ..كٌؾ لً ان أعٌش بعد اآلن _ 

 ..ببل جذور ,
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 ..الحرب لٌست ملٌبة بالسلبٌات _ 

 !.وماذا بعد ؟؟_ 

 ..ستكون شخصا آخر ..ستنسى تعاستن ..حٌن نكون معا ستنسى الوالع المإلم _ 

 ..بل لولً ستزداد تعاستً _ 

 !..أتراهن ..فً المرة المادمة ستطلب أنت منً ذلن _ 

 :نهضت ونظرت إلى الشجرة ولالت بفرح عارم , كنت عاجزا عن الرد 

 ..هذه الشجرة مباركة _ 

 :للت بعصبٌة 

 ..بل ملعونة _ 

ًّ ولالت   :ولبل أن تبتعد التفتت إل

 !..سؤلول لرنده إننً لم أعثر علٌن _ 

أما أنا فلم استطع , وذهبت تمفز فوق األرض لشدة سعادتها أم تعاستها الأدري 

أحسست أننً كبرت عشرات السنوات , حاولت عدة مرات حتى نهضت , النهوض 

كانت , وحلمت بما ٌمكن أن ٌكون , عدت وجلست تحت الشجرة , فً تلن اللحظة 

, عنمها ٌتملص وٌمتد , فمها امامً ٌتجّرع اللذة , كنا عارٌٌن , حنٌن تحتً تماما 

وشعرها األسود , عٌناها حمراوان كالدم ..وبٌدي سكٌن ذات نصل حاد طوٌل 

بعد أن , لتصل إلى نشوتها , كانت تطلب منً مزٌدا من الحركة , ٌتؤرجح تحتها 

وضعت النصل على رلبتها وفصلت رأسها عن جسدها , وصلت ذروتً بلحظات 

.. 

ًّ بتضرع , تدحرج بعٌدا  والجسد ٌهتز من اللذة والموت معا , كانت العٌنان تنظر إل

 ..حتى همد تماما .. 

, فكرت فً الموت , ركضت هاربا بعٌدا عن الشجرة الملعونة , نهضت من حلمً 

حتى لم أستطع السٌر من , ابتعدت عن مركز اإلٌواء أشواطا , سرت ببل هدؾ 

 ..جدٌد 

كان للبً ٌدق , صعدت إلٌها وعدت إلى المركز , كانت هنالن حافلة لادمة , تولفت 

استمبلتنً وجوه الشعوب المؽلوبة , وفً رأسً آالؾ األفكار حول الخٌانة , بعنؾ 
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والجورجً والسوري , االفرٌمً والباكستانً والصربً والممدونً , على أمرها 

, كان نبضً ٌتسارع كلما التربت من ؼرفتً ,اختلطت وجوههم أمام نظري الزابػ ,

, تلن الحرباء حنٌن زادت همومً , وأنا ببل أخبلق , وإمام مدمن , سامر مكتبب 

ولكن , وكانت ممارسة الجنس معها متعة التدانٌها متعة , كان جسدها دافبا وطرٌا 

لٌت , كٌؾ سؤنظر إلى عٌنً رنده بعد اآلن , الخٌانة كانت أكبر من كل هذا 

 ..األرض تنشك وتبتلعنً 

 ..لٌت السماء تهبط فوق رأسً 

 :ولال ,جلس إلى جانبً صومالً كان ٌتكلم العربٌة بركاكة 

 !..تبدو منزعجا أو ؼاضبا _ 

 !..صحٌح _ 

 ..لكنن وصلت وهم لم ٌصلوا ..كثٌر من الناس ماتوا دون الوصول إلى هنا _ 

 !..لٌتنً لم أصل _ 

وسرد لً لصة ستة صومالٌٌن تاهوا فً البحر ثبلثٌن ٌوما ثم عادوا إلى النمطة التً 

 ..جلسوا على الشاطا وماتوا لهرا وعطشا , خرجوا منها 

 ..كان  ٌسرد لً حكاٌته بهدوء عجٌب وبمرارة عجٌبة وبحب كبٌر 

ًّ بعٌنٌن دامعتٌن , صمت للٌبل وكانه ٌمرأ سورة على أرواحهم   ..ثم نظر إل

سمعت , وسمعت أصوات أناس على وشن الؽرق , نسٌت حنٌن ولذتً الحرام معها 

, كانت المذابؾ تسٌر فً الماء , سمعت صراخ األطفال , أمواج البحر العاتٌة 

لم ٌعد , ثم ٌسود صمت البحر , واألجساد تنتفخ , وكانت الوجوه تتطاٌر كالشرار 

ٌنتشر الدم , تؤكل أجساد الصؽار والكبار , هنان أحد سوى أسمان المرش والحٌتان 

ٌنفجر البحر من ؼضب , ٌؽلً الدم حٌن تبلمسه أشعة الشمس , فوق مساحة البحر 

, ٌبن البحر , األرواح ترفرؾ مع النوارس , تعلو مٌاهه نحو السماء , األرواح 

ٌؽسل , ٌؽسل أجسادهم , ٌلفظ البحر األجساد البالٌة على الشاطا , تبكً السماء 

هكذا , ترٌد األجساد أن تنهض , البحر ٌبكً حٌن ٌداعب تلن األجساد , أرواحهم 

, شاهدة على وجع ممٌم , شاهدة على هروب لم ٌتم , لكنها بالٌة هنا , لال البحر 

لكنها تعانك البحر , تتوق األجساد إلى لبور األرض , شاهدة على حرب مجنونة 

 ..تعانك الحرٌة , واألسمان والنوارس 
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لونه مثل لون الطٌن جاء عن طرٌك برٌد المركز , حٌن أعطتنً  رنده ظرفا كبٌرا 

فتحت الظرؾ فإذا هً أوراق لبول لجوبنا االنسانً , لم أستطع النظر فً عٌنٌها , 

 ..ٌتبعها اندماج بتعلم اللؽة األلمانٌة ثم الامة مفتوحة فجنسٌة , لمدة ثبلث سنوات 

أما أنا فلم أعرؾ , ولم ٌظهر الفرح على إمام , وفرح علً ودمحم , فرحت رنده 

 ..فرحت ام حزنت 

سوؾ أدفن نفسً فً رمال , وأنسى كل ماكان لً من حٌاة مضت , سوؾ ألٌم هنا 

سوؾ أنام فً فراش ؼٌر , سوؾ أحلم احبلما ؼٌر احبلمً , الوهم الحضاري 

سوؾ , سوؾ أشرب مٌاها ؼٌر مٌاهً , سوؾ أستمل حافلة ؼٌر حافلتً , فراشً 

سوؾ أفرح فرحا ؼٌر , سوؾ أعانً آالما ؼٌر آالمً , آكل طعاما ؼٌر طعامً 

سوؾ ألٌم , سوؾ أتحدث لؽة ؼٌر لؽتً , سوؾ أحزن حزنا ؼٌر حزنً , فرحً 

سوؾ أسٌر على رصٌؾ , سوؾ أعاشر جٌرانا ؼٌر جٌرانً , فً بٌت ؼٌر بٌتً 

سوؾ ٌضمنً تراب ؼٌر , سوؾ ٌكون لً عادات ؼٌر عاداتً , ؼٌر رصٌفً 

سوؾ , سوؾ أرى وجوها ؼٌر ناسً , سوؾ أربً اوالدي بؽٌر تربٌتً , ترابً 

وسوؾ أصارع , سوؾ أتممص شخصٌة ؼٌر شخصٌتً , أؼضب ؼٌر ؼضبً 

 ..موتا ؼٌر موتً 

 ..لم أر حنٌن فً ذلن الٌوم 

ذهبنا إلى ألرب بلدٌة للتسجٌل فً الجوب سنتر لننفصل نهابٌا عن , فً الٌوم التالً 

لم ,أخذت رلما من آلة فً الجدار وجلست أنتظر مع المنتظرٌن ..السوسٌال أمت 

تلن الشجرة الملعونة مازالت جذورها , أكن لد نظرت إلى وجه رنده منذ البارحة 

 ..فً أعمالً 

 :أخذت رنده راحة ٌدي ولالت 

 ..لم تنظر إلى وجهً منذ البارحة ..مابن _ 

 :للت على الفور 

 ..الشًء ..الشًء _ 

 :لالت بصوت هامس ولوي حتى الٌسمعها احد 

 ..بل هنان شًء وأشٌاء _ 

 ..كانت عٌناها تنضح بنظرة اتهام , نظرت إلى وجهها , اآلن 
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 ..للت لن الشًء _ 

 ..أنا اعرفن .. هنان شًء تخفٌه عنً _ 

 !..ماذا ٌدور فً رأسن ؟_ 

 ..أرٌد الحمٌمة الماٌدور فً رأسً _ 

 ..حمٌمتً تركتها هنان ..لٌس لً حمٌمة هنا _ 

 ..لكنن تزداد ؼموضا ..كلنا تؽٌرنا ..أعرؾ أنن صرت شخصا آخر _ 

 ..منذ لحمت بن حنٌن فً الٌوم األول لمجٌبها وأنت ؼٌر متوازن 

 !..لم أرها _ 

 ..هً لالت لً ..بل رأٌتها _ 

 !..هً كاذبة _ 

جعلتنً أبدو صؽٌرا , خلعت حجبً النفسٌة , عرتنً من الداخل , نظرت إلً رنده 

 ..وخجوال 

لم أفهم علٌها , تحدثت كثٌرا , فدخلنا ..التالً ..خرجت الموظفة ولالت باأللمانٌة 

أعطتنا أورالا ..دوٌتش ..طلبنا منها التحدث باإلنكلٌزٌة لكنها لالت بلهجة حازمة ,

 ..ثم خرجنا , وأورالا جاهزة , كثٌرة طبعتها للتو 

 :نظرت إلى رنده وأنا مبتسم 

 ..هل فهمت علٌها ؟_ 

 ..كانت تتحدث بسرعة عجٌبة ..وهل تحسبنً ألمانٌة ألفهم علٌها _ 

 ..حملنا األوراق وجلسنا على كرسً مولؾ الحافلة 

, كانت تمؾ فً منتصؾ الشارع عارٌة بجسمها البلوري , مرت حنٌن فً خاطري 

 ..وعٌنٌها الواسعتٌن , وشعرها األسود الطوٌل , وثدٌٌها الصؽٌرٌن المكورٌن 

جاءت ..تنظر نحوي تارة وإلى السماء تارة أخرى ..تفتح ٌدٌها للرٌح أو الموت 

سمعت , لم أر الحافلة وهً تمؾ امامً , اختفى جسدها , سٌارة مسرعة وصدمتها 

 ..فمط صوت رنده  تستعجلنً للصعود 
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, كانت ترافمنً عارٌة الصر , ظهرت حنٌن من جدٌد خلؾ زجاج الحافلة المسرعة 

 :دخلت عملً ولالت 

 ..أتفكر بً ؟_ 

 !..ال_ 

 !..كاذب _ 

 !..اخرسً _ 

 !..حٌن تفكر بً سؤكون معن _ 

 :سمعت رنده تمول لً , أدرت وجهً 

حنٌن تمٌم فً ؼرفة مع امراة عجوز من صربٌا فً البناء الثانً من المركز _ 

 ..بعد الؽداء سنذهب لزٌارتها ..

 !..اذهبً وحدن _ 

 ..لماذا ؟_ 

 ..سؤزورها فً ولت الحك ..أنا متعب _ 

, رأٌت إمام فً محطة البانهوؾ , عادت الكوابٌس تبلحمنً وأنا على مابدة الطعام 

ًّ وكؤننً ؼرٌب عنه , وبٌده زجاجة خمر , ولد افترش األرض   ..ٌنظر إل

وكان شاحب , كان ٌضحن وال ٌتكلم , ثم زرت سامر فً مشفى األمراض العملٌة 

 ..الوجه متهدل الثٌاب 

ولد , تدعونً بٌدٌها , عارٌة , ثم رأٌت حنٌن تستلمً على سرٌر بمساحة ؼرفة 

 ..بدت دماء تسٌل من جانب فمها 

 :لالت رنده 

 ..لم لم تؤكل جٌدا ؟_ 

 !..للت لن إنً متعب _ 

 !..اذهب إلى الطبٌب مازالت ورلة السوسٌال معن _ 

 !..عوارض الموت لٌس لها طبٌب _ 
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 :فمالت بحدة , بدا الؽضب على وجه رنده 

 ..الٌعجبن شًء ..أنت هكذا _ 

 :جاءت حنٌن إلى جانبً وهمست , تمددت على السرٌر ,لم أرد 

 !..أحبن _ 

 ..أصبحت كابوسا , تمطعت الكلمة إلى أشبلء 

, وبدا إمام ولد احمرت عٌناه , كان لد شرب خارجا حتى الثمالة , أخذ سامر ٌؽنً 

 :صرخت فٌهما 

 ..كبلكما شربتما _ 

 ..لم ٌردا 

, أحسست بخطوات تلحك بً , تبللت دون أن أشعر , خرجت وسرت تحت المطر 

 ..كانت حنٌن , التفت 

 !..اتركٌنً ..ألبل ٌدٌن _ 

 !..أنا لدرن _ 

 ..أنت موتً البطًء _ 

, أنفاسها الحارة دؼدؼت كٌانً , وكنا لد التربنا من الشجرة اللعٌنة , التربت أكثر 

أصبحت لعبة بٌن ٌدٌها , استسلمت لجنونها, استسلمت لهمسها , استسلمت لمببلتها 

كان جسدها ندٌا , افترشنا الطٌن , جرتنً نحو الشجرة الملعونة , التصمت بً أكثر ,

, كانت تدخل فً عظامً وفً روحً , كنت أسحك آالمً ألصل إلى اللذة , بضا 

 ..لكنها لذٌذة ,وكانت تمودنً إلى هاوٌة سحٌمة , كنت كالمؽٌّب 

, ولم أستطع االستٌماظ , لم أستطع النوم , لم أستطع النهوض , فً األٌام التالٌة 

جاءت , اتصل سامر باالسعاؾ فً الرابعة صباحا , كؤننً تلمٌت آالؾ الكدمات 

المرأة هً حنٌن والرجل هو أخً , امرأة ورجل , سٌارة االسعاؾ بعد ربع ساعة 

 :ولالوا لسامر بلؽتهم , كتبا لً دواء لم آلؾ طعمه , فتاح 

 ..صحة والدن جٌدة لكنه متعب نفسٌا _ 

, جلست دون أن تتكلم , صحوت على نظرات حنٌن الٌابسة , ازدادت روحً ضٌما 

نظرت , نهضت , لم تبتسم , فابتسمت لها , خفت من نظراتها , كؤنها كانت تحتضر 
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ًّ وكؤنها تودعنً  كانت تسٌر نحو الباب وكؤنها تسٌر وراء , وخرجت دون كبلم , إل

, فلم أستطع , حاولت النهوض ألرجعها , ودعتها بنظراتً , صحوت تماما , نعش 

, وبمٌت روحً المعذبة , بمٌت خطواتها الجنابزٌة , بمٌت نظراتها , كانت لد ؼابت 

 :سؤلت رنده رؼم معرفتً الجواب , تلن اللحظات لن أنساها 

 ...هل ذهبت حنٌن ؟_ 

كان وجهها ٌشبه وجوه األموات , فً نظرتها ٌؤس , خرجت وكؤنها لٌست هً _ 

..! 

 :ثم أضافت 

 !..حزنت لمرضن _ 

 :أردت المول 

 ..إنه وداع ..لم ٌكن حزنا ..ال_ 

تمؾ على أطراؾ , كانت تلبس كالعروس , جاء طٌفها , لم تؤت حنٌن تلن اللٌلة 

كانت تمؾ تحت الشجرة , وتبتعد عنً حٌن ألترب , تمترب منً حٌن أبتعد , ؼابة 

, ألؾ فتظهر , أركض وراءها فتؽٌب , تلوح لً بٌدٌها وكؤنها تودعنً , الملعونة 

, وزادت أوجاع روحً , زاد ارهاق جسدي , طوال اللٌل وأنا أعانً هذا الكابوس 

 :سؤلت رنده , الدوار أجلسنً منهكا , فلم أستطع , نهضت لزٌارتها 

 ..أٌن ستذهب ؟_ 

 !..الأدري _ 

 :لالت وكؤنها تعرؾ مابداخلً 

 !..ستؤتً حنٌن فً الصباح _ 

 :للت لها بثمة 

 !..لن تاتً أبدا _ 

ثم عادت , ارتدت , سمعنا صرخة شمت صمت اللٌل , بعٌد منتصؾ اللٌل بملٌل 

كبر الصراخ وبدأ الهرج والمرج خارج المركز , تكبر مثل دوابر حمزه فً الماء 

.. 

 ..نهضت رنده من نومها ولد بدا الفزع فً عٌنٌها 
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 ...ماذا حدث ؟_ 

 ..ونهض كل من سامر وإمام وبدآ التدخٌن 

 :لال إمام مازحا , تكاثرت الخطوات واألصوات فً البناء الثانً من المركز

 !..اشتبن النظام والمعارضة _ 

 :للت 

 !..أشم رابحة موت _ 

 :التربت رنده منً وسؤلتنً , لم ٌستٌمظ علً ودمحم 

 !..موت من _ 

وماتزال تلن ..لكننً شممت هذه الرابحة حٌن ماتت أختً بدرٌه ..الأدري _ 

 ..الرابحة تعبك فً أنفً رؼم العمود الطوٌلة التً مّرت 

كانت , وبعدها طرق عنٌؾ على باب ؼرفتنا , بعد للٌل جاءت سٌارة االسعاؾ 

والهلع ٌطل , نصؾ عارٌة , منكوشة الشعر , الصربٌة التً تماسم حنٌن ؼرفتها 

 ..وهً تبكً ,تحدثت بلؽة لم نفهمها , من عٌنٌها 

عرفنا بعدها , تحّدث سامر باأللمانٌة مع المسعؾ , خرجنا جمٌعا نحو البناء الثانً 

 ..أّن حنٌن شربت سم الفبران 

وزبد خفٌؾ , كانت حنٌن نابمة نومتها األخٌرة , عادت رابحة الموت تزخم أنفً 

 :هزتها رنده وهً تصرخ , ٌخرج من جانب فمها 

 ..لماذا ؟..لماذا فعلت هذا ..حنٌن _ 

حنٌن لم تحتمل ..لكنه بمً معً , ولد لدفون معها ,  كان الجواب عندي وعند حنٌن 

كان على أحد منا أن ٌنسحب من هذه , لم تحتمل عذابً فآثرت االنسحاب , ألمً 

 ..الخطٌبة 

 ..وكنت أجبن منها , كانت أشجع منً 

, أما زلت تذكرٌن اللذة المحرمة , أما زلت تذكرٌن تلن الشجرة الملعونة ..حنٌن 

هنا فً المطارات وفً , تعلمنا منها , تلن الخطٌبة حولنا ..كاننً آدم وكؤنن حواء 

فً داخل , ٌمبلون بعضهم , ٌحتضنون بعضهم , وعلى األرصفة , الساحات 

ابنة السفاح من , كؤّن هذه الحرٌة اتاحت لنا هذه الخطٌبة , المطارات ٌتبادلون المبل 
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صرخت , ؼطى المسعؾ وجه حنٌن وبان علٌه الحزن , فلسطٌن ذهبت ولن تعود 

 :رنده 

 !..ماتت_ 

 ..هز المسعؾ رأسه 

دفنت معها , معجونا بالخطٌبة , وهاهو الموت لد أتى , للت إننً أشم رابحة الموت 

لماذا جاء , رأٌتها صؽٌرة على كتؾ أخً عطا , وبمً معً السّر ٌعذبنً , سرها 

بكٌت أمام الناس , رأٌتها بدون خطٌبة , ألنه لم ٌستطع انجاب طفل , بهذه الخطٌبة 

أردت , أردت لول كل شًء لبل أن ٌخرجوها من الؽرفة , لم أستطع ضبط نفسً , 

لم ألل لها إنها , هل هو حزن أم فرح , لم تدر رنده ماأفكر به ,  أن أرتاح فبكٌت 

لكنها لم , لكننً أحسست أنها احست , لم ألل لها لصة الشجرة الملعونة , ابنة سفاح 

 ..تمل شٌبا 

لكن الذكرٌات , نبحث عن مسار جدٌد لحٌاتنا , حٌن ٌؤتً الموت تتولؾ كل األسبلة 

نرٌد أن ننسى فنتذكر أكثر ,نرٌد أن نبعدها فتدق اكثر , تمرع فً رإوسنا كالطبول 

لحظات , نتذكرها فً لحظات معٌنة ,تحفر تلن الذكرٌات مع الزمن أخادٌد عدٌدة , 

 ..الفرح أو الحزن 

بمٌت , انفضوا كما اجتمعوا , لم ٌتبك أحد فً فراشه , أخذت سٌارة االسعاؾ حنٌن 

 :أمسكتنً رنده ولالت , لم أشعر بالرذاذ الثلجً ٌلفح وجهً , وحٌدا مع رنده 

 !..عد إلى فراشن ..أنت مرٌض _ 

 !..ونترن حنٌن _ 

 !..سنذهب ؼدا إلى المشفى لدفنها _ 

 :للت باكٌا , كؤن آالم حنٌن لدؼسلت آالمً , لم أعد أشؽر بآالمً 

 !..ذهبت حنٌن ولن نراها _ 

وبعد ٌومٌن كان فً ..حٌن جاءت من فرانكفورت لبل ٌومٌن كانت تمتلا بالحٌاة _ 

 ..مالذي حدث ..نظرتها هموم البشر جمٌعا 

 ..الأحد ٌدري إال هً _ 

 ..وأنا أٌضا ..ولم أستطع أن الول 



384 
 

+++++++++++++++++++                    

 

 

 

 

 

 

 

_23_ 

 ..أحٌانا 

, تمطع أعضاءن , ٌنفصل رأسن ,  تمر لحظات فً حٌاة االنسان كحد السكٌن 

 ..وتحولن إلى كابن آخر , تستلب ارادتن 

, كنت أنا الماتل وهً الضحٌة , تلن هً اللحظات التً أحسست بها بعد موت حنٌن 

 ..لبل ٌوم واحد فمط , بعد أن كانت هً الماتلة وأنا الضحٌة 

نرٌد أن نكون شٌبا نطمح إلٌه دون , حٌن نتبادل األدوار ننسى دورنا الحمٌمً 

 ..حماس 

لكنها , حٌن لم أكن أعرؾ أنها ابنة سفاح , ضوءا , كانت حنٌن شٌبا متوهجا 

 ..أصبحت ظلمة وشٌطانا ووحشا بعد أن عرفت 

لماذا لم ٌخبا سره عنها من أجل أن , كٌؾ ألخً عطا أن ٌخطا تلن الخطٌبة 

هل أبوهاالذي , أراد أن تكون فً الوحل كما وجدها فً الوحل , تعٌش حٌاتها بنماء 

صحٌح أن عطا منحها الحٌاة لكنه لم ٌمنحها الطرٌك , النعرفه عدو أم صدٌك 

 ..السوي 

هً لم تكن , وأنا اعود إلى ؼرفتً مهدود الموى , ابتسمت هازبا للكلمة األخٌرة 

 ..وأنا كذلن , سوٌة 
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ًّ أن أحمل هذا العبء , أما أنا فمد صرت أشن بنفسً , هً ابنة سفاح  , لماذا عل

مالذي , لماذا لم ٌخبرنً أخً بذلن , ماذا لو كانت حنٌن كاذبة ولم تكن ابنة سفاح 

 ..دفعها إلى أن تهب لً نفسها 

 ..أسبلة كثٌرة دارت فً رأسً وأنا أراها نابمة فً رحلة الموت 

 ..جثة هامدة , مثلها تماما , كنت متمددا فً فراشً 

 ..لم أنم 

وجها لً بعض , تحدث معهما سامر , ولؾ شرطٌان أمام باب ؼرفتً , صباحا 

 ..األسبلة وذهبا 

 :همست فً أذنً , كنت فً كامل ٌمظتً , جاءت حنٌن وهً تبتسم فً وجهً 

, لم تذق طعم أنثى من لبلً , لن تنسانً , رؼم موتً سؤبمى حٌة فً ذهنن _ 

 ..سؤبمى فً ذاكرتن حٌة ومٌتة 

 :صرخت 

 ..اتركٌنً ..ابتعدي عنً _ 

 ..ودخلت رنده ولد ارتدت مبلبس الخروج , نهض علً ودمحم مفزوعٌن من صوتً 

 ..إلى أٌن ؟_ 

 ..سنذهب لنودع حنٌن لبل الدفن ..ارتد ثٌابن ..إلى المشفى _ 

أمسكت بٌدي  همست , جلست لبالتً فً الحافلة والمطار , , مشت حنٌن إلى جانبً

ًّ رنده ونحن ندخل بهو مشفى كبٌر ونظٌؾ , فً أذنً كلمات العشك  لم , التفتت إل

 :وسؤلتنً , أشم فٌه رابحة الموت 

 ..مع من تتكلم ؟_ 

 !..مع حنٌن _ 

 ..أدركت أننً كنت أمزح , ابتسمت بمرارة 

, حٌث تمبع جثة حنٌن , دلتنا موظفة االستعبلمات إلى بناء منفصل فً نهاٌة المشفى 

 :سؤلت رنده 

 ..ألن ٌؽسلوها ؟_ 
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هنا كل شًء على , ونحن أٌضا وكل من جاء , سٌدفنونها على طرٌمتهم _ 

 ..انس عاداتنا والبلً بهم , طرٌمتهم 

 ..نحن مسلمون ..أوصٌن ان تؽسلنً حٌن أموت ..لن أنسى شٌبا _ 

 ..سؤموت لبلن ..أنا أكبر منن _ 

 ..الموت الٌعرؾ كبٌرا وال صؽٌرا _ 

انهدم جدار كبٌر , وكؤنها تعذبنً بهدوبها وصمتها , كانت حنٌن نابمة بهدوء 

 ..والجدران البالٌة فً طرٌمها للهدم , بداخلً بموت حنٌن 

فبدت حنٌن وكؤنها شخص من الماضً , ثم خرجنا , بكت رنده , كان وداعا لصٌرا 

 ..السحٌك 

كنت مع وجوه المتعبٌن , تولفت فً الصؾ أللبض راتبً من السوسٌال فً المركز 

بعدها ..عٌونهم مطفؤة لكنها تلمع حٌن ٌرون الٌورو , عربا وعجما , بٌضا وسودا 

, آلدي , ترٌؾ , رٌفً , ٌبدأ موسم التسوق لدٌهم فً السوبرماركات المنتشرة بكثرة 

 ...لٌدل 

 :لالت لً الموظفة التً تسلّم الشٌكات 

 ..أنت أخذت الامة..اذهب إلى الجوب سنتر ..المال لن عندي _ 

ومازالت هنان جدران أخرى , انهدم جدار آخر , لم ٌكن فً جٌبً سنت واحد 

 ..ستنهدم 

كانت حنٌن , وجدت نفسً عند الشجرة الملعونة , خرجت من المركز صامتا تابها 

 ..جلست إلى جانبها , تنتظرنً هنان 

 !..لماذا لتلت نفسن ؟_ 

 !..من أجل أن تعٌش أنت _ 

 !..أنا مٌت لبل الموت _ 

 :أمسكتها من ٌدها فمالت , ولفت لتؽادر 

 !..لم أبك لن _ 

 ..وبمٌت مع الشجرة الملعونة 
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وزادت , صار تنفسً سرٌعا , كً تتسالط عنً تلن األحبلم , مشٌت سرٌعا 

 ..ودخل الهواء البارد ربتً , نبضات للبً 

 ..تعبت 

ًّ رنده وبدا علٌها الملك , عدت إلى المركز   ..نظرت إل

 !..وجهن أصفر _ 

 !..ركَيضت للٌبل _ 

 !..أتركض فً هذه السن ؟_ 

 !..أحس أننً شاب _ 

 !..التستطٌع اخفاء العمر بكفن _ 

 !..أنا جابع _ 

 ..أٌن المال ؟..سؤطعمن _ 

 !...مالنا فً الجوب سنتر بعد اإللامة _ 

 ..ماذا سنفعل ؟_ 

 !..سؤذهب إلٌهم ؼدا _ 

 !..بل الٌوم _ 

 !..اللؽة هً العابك الوحٌد ..أحس أننً اتحدث مع مخلولات فضابٌة _ 

 !..حٌن نتعلم لؽتهم ٌصبحون مخلولات أرضٌة _ 

 ..الحظت ؼٌاب أوالدي 

 ..أٌن ذهبوا ؟_ 

 !..الأحد ٌخبرنً وجهته _ 

 !..نحن هنا الشًء _ 

 ..وضعت ٌدي على نهدها وعصرته , سرلت منها لبلة , التربت من رنده 

 !..كٌؾ لو جاإوا ورأون _ 
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 !..لكنهم ٌعرفون _ 

 !..ٌعرفون لكنهم الٌرون _ 

 !..إلى متى سنبمى هكذا ؟_ 

 !..حتى نستمر فً بٌت _ 

 !..هٌهات _ 

عن بٌتنا وعن , أخذ ٌهذي ..هبت رابحة نبٌذ معتك , دخل إمام , ابتعدت رنده بؽنج 

عن ..عن احبلمه , الحرب وعن حالته عن عٌشه فً إٌواء عٌن طاٌا فً الجزابر 

 ..وعن 

 :أخذت رنده تصرخ ..رددت علٌه بمسوة فرد هو بؤلسى , كدت أطك لهرا 

 !..دعه ..أال ترى حالته _ 

لماذا ٌفعل هذا وهو ..لو تركته للحرب لكان لتل أو بترت أطرافه أو دخل السجن _ 

 !..فً أمان ؟

 ..ٌبدو أنه نسً أننً أبوه , أخذت لهجة إمام تعلو 

 !..أنا أفعل هنا ماأرٌد ..أنت الشؤن لن معً _ 

 ..أحلؾ على هذا ..لن تسكن معنا فً بٌت تحت سمؾ واحد _ 

 ..وأنا الأرٌد العٌش معكم _ 

 ..أنا لست أبان _ 

 ..وأنا لست ابنن _ 

 ..لبست وخرجت ؼاضبة , عادت رنده إلى الصراخ 

 :ولفت أمام إمام 

ولكن حٌن تتزوج سٌعاملن ابنن بجحود أكبر ..صرت أطول منً ..لن أضربن _ 

..! 

كانت تجلس على كرسً على لارعة الطرٌك حزٌنة ..وخرجت أبحث عن رنده 

 ..وحٌدة دامعة العٌنٌن 
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 !..أنت التعرؾ التعامل مع أوالدن _ 

 ..الساد فً عٌنٌن ٌزٌده البكاء ..فدموعن ؼالٌة ..الأرٌد أن أزٌد دموعن _ 

ًّ ثم انفجرت بالبكاء , صمتت نهضت وضربت الكرسً , لم أدر ماأفعل , نظرت إل

 ..الخشبً بٌدي االثنتٌن 

 !..للت لن التبن _ 

فعشمتها منذ ذلن , تلن هً الفتاة الجمٌلة التً جاءت لً أمً بصورتها , هدأت رنده 

 ..التارٌخ 

 :للت بلهفة 

 ..متى نذهب لخطبتها ؟_

 ..سنذهب ؼدا حٌن تؤتً أختن جلٌلة وفاطمة 

 ..سذهب الٌوم أنا وأنت وصدٌمً دكتور الجامعة محمود _ 

 !..هذه هً العادات ..للت لن الٌجوز _ 

 !..أخشى أن تخطب _ 

 !..لن تخطب بٌن ٌوم ولٌله _ 

تحدثت مع ابٌها وأمها عن عملً فً المدرسة , كان ذلن الؽد هو رأس السنة 

نظرت , كان شعرها األشمر شبلل من ذهب , جاءت رنده بصٌنٌة المهوة , وكتاباتً 

ًّ بوجه خجول , كانت أجمل من الصورة , إلٌها   ..ونظرت إل

 ..تجاهلتها كً الأعكر صفو جلستً , أخذت أختً جلٌلة تؽلً كٌدا 

وأمها امرأة صالحة , كان والد رنده جندٌا متطوعا فً جٌش التحرٌر الفلسطٌنً 

 ..متدٌنة 

فً مرحلة ..وعرفت أن عابلتهم تنتمً جذورها إلى لبابل األمازٌػ فً الجزابر 

من أجل , جاء جدهم واستوطن فلسطٌن لرب بحٌرة طبرٌا ,استعمار فرنسا للجزابر 

وفً الهجرة , هربوا من الحرب فجاءت إلٌهم الحرب , أن ٌكون لرٌبا من المدس 

وسجلوا فً األونروا على ,  هاجروا إلى سورٌا مع الفلسطٌنٌٌن 48الكبرى عام 

 ..أنهم فلسطٌنٌون  
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 ..تلن هً الحروب تؽٌر المكان وتؽٌر االنتماء

أما هً فبل تعرؾ إال بضع , كان أبوها وأمها ٌتحدثون بلهجة لبابلٌة جزابرٌة 

 ..كلمات من تلن اللهجة 

, وبعد أٌام أخذت االذن من أبٌها لنخرج سوٌا , كان ٌوما استثنابٌا , خطبتها سرٌعا 

 ..فاصبح مساء دمشك شٌبا آخر بوجودها , خرجنا إلى مساء دمشك 

صفمت , استمعت رنده إلى لصتً التً ألمٌتها , فً لاعة اتحاد الكتّاب الفلسطٌنٌٌن 

كان للهواء العلٌل فً ذلن المساء , سرنا بعدها فً شوارع دمشك , حٌن انتهٌت 

 ..أردت ان أسرق منها لبلة لكننً تراجعت , طعم آخر 

 !..حدثٌنً عن نفسن _ 

 ..وال شًءآخر , أدرس البكالورٌا األدبً ,اآلن _ 

كؤنها لٌست رنده التً , أما اآلن فمد تؽٌرت كثٌرا ..كانت خجولة إلى حّد كبٌر 

 ..عرفتها 

 ..إنه تبدل المكان والزمان واألحوال 

كؤنها صدٌمة أو جارة , فؤصبحت شٌبا آخر , صار لها بطالتها البنكٌة الخاصة , هنا 

 ..او عابرة سبٌل 

كانت األمور الشخصٌة تتوالى كسرعة رابحة الموت فً سورٌا والعراق والٌمن 

 ..ؼٌرتها وعجنتها من جدٌد , الحرب صهرت النفوس بنارها , ولٌبٌا 

فً المهاجر أو فً , سٌعمبه ظهور جٌل جدٌد , إنه تفكن أسري بعد التفكن الوطنً 

, متمرد , حمود , ناجح , فاشل, ؼاضب, سورٌا ؛ جٌل ٌصعب أن نحدد صفاته 

 ..ٌعرؾ هدفه , ضابع , ضعٌؾ , لوي , متردد , متعلم 

 ..كان الوضع ؼٌر ماكنت أفكر فٌه 

 :للت لرنده معاتبا 

 ..حٌن ٌستمل االنسان مادٌا ٌنسى ماضٌه _ 

 ..مازلت رنده التً تعرفها ..لٌس صحٌحا _ 

 ..االنسان الٌدرن تؽٌره _ 
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 !..أنت متخلؾ _ 

 ..شعرت باساءتها فصمتت 

, ألول مرة أشعر بعجزي , لم أستطع التفاهم مع الموظفة , ذهبت إلى الجوب سنتر 

اتصلت , كادت تنفجر ضحكا وأحٌانا ؼضبا , أعطٌتها بعض الكلمات واالشارات 

 ..بؤبً مصطفى العرالً تحدث معها ثم أخبرنً ماترٌد 

خرجت من ؼرفة الموظفة والعرق ٌتصبب فً أنحاء جسمً رؼم برودة الجو 

 :ترددت جملة لالها لً أبو مصطفى فً نهاٌة حدٌثنا ..

 !..سٌؤتٌن المطلوب بالبرٌد _ 

, التخاطب الكبلمً لٌس مهما بل األهم التخاطب الورلً عبر البرٌد , فً ألمانٌا 

حٌن ٌوزع الموظؾ مٌخابٌل , شبت أم أبٌت , ولتفهم لؽتهم , لتكون حجة علٌن 

مع كثٌر من كلمات الشكر والوداع , تعلو فمه االبتسامة , البرٌد على ؼرؾ المركز 

.. 

الأدري كٌؾ ٌكون , إنها لعبة التعارؾ التً تبنً الحدود والسدود رؼم االبتسامة 

وكلمات , ولهذا البد أن تمابل الضحكة بؤحسن منها , هذا التنالض مابٌن الود وضده 

لكن كل ذلن مصطنع , والرلة برلة أكثر , والود بود أكبر , الشكر بشكر أفضل  

 ..زٌؾ الحضارة المادٌة التً الترحم , ومزٌؾ 

أم هً فً جٌنات , من أٌن التبسنا هذه العادة , دوما نحن نتولع ضد األشٌاء 

 ..أرواحنا 

 ..نحن نعٌش على الشن من كل شًء وببل شًء 

ولفت فً , بدأت ؼرابزي تعمل , ثم دخلته , ولفت حنٌن فوق رأسً , فجؤة 

 ..وحنٌن عارٌة فً منتصفه , بدا الرصٌؾ سرٌرا دافبا , منتصؾ الرصٌؾ 

 ..كما لم نمو على ولؾ شكنا , لم نمو على ولؾ ؼرابزنا 

أما هم , نحن ضد أنفسنا , لماذا النصدق ماٌمال إذا كان الشن ٌؤكل نفوسنا 

 ..فواضحون 

الخلؾ المصة التً تبنً العمل , نحن نلهث خلؾ المصة المثٌرة للؽرابز والشهوات 

ولهذا المكان للعمل فً سرداب , نحن دمى ٌتبلعب بها المسم السفلً من أجسامنا , 

 ..الؽرابز 
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 ..لم انجررت وراء حنٌن لو لم أكن كذلن 

 ..إننا بهابم على شكل آدمٌٌن 

, ثم نخطىء مرة أخرى فنلجؤ إلى هللا , حٌن نخطىء نندم فنلجؤ إلى هللا لنرتاح 

 ..إلى أن ٌنتهً العمر بٌن خطؤ وتوبة , وهكذا آالؾ المرات 

حٌث سرلوا كل شًء حتى أسبلن , فً مزرعتً الصؽٌرة هنان فً خان الشٌح 

كنت أرٌد منها تؽطٌة الحابط , كنت اعتنً صباح مساء بنبتة خضراء , الكهرباء 

جاء الصٌؾ ولفح أورالها فؤحالها إلى نبتة ٌابسة , االسمنتً بؤورالها الخضراء 

 ..الحٌاة فٌها 

 ..نحن اآلن نبتة ٌابسة الحٌاة فٌها 

كما أؼدلنا على انفسنا التوبة لكننا لم , أؼدلت علٌها من مٌاه الببر لكنها لم تستجب 

 ..نستجب 

فالشمس والحرارة سببت ٌباس النبتة , نخطىء ونتوب آالؾ المرات , سنبمى ٌباسا 

ففً المرن الحادي والعشرٌن خرج من أعمالنا , والخطؤ والندم سببت ٌباسنا جمٌعا , 

وتسرق , تمطع الرإوس وتؤكل األكباد , صارت تمتل ببل رحمة , وحوش كاسرة 

 ..األعضاء 

ألننا رسمنا , وٌعتمدون أّن هللا ٌمؾ حارسا لخطاٌاهم , إنهم ٌفعلون ذلن ثم ٌتوبون 

على لدر , على لدر عمولنا المنخورة , على لدر ؼرابزنا , الدٌن على لدر أهوابنا 

 ..على لدر فساد أولً أمرنا , حٌاتنا الفارؼة 

 ..والندم ٌجرآخر ..الخطا ٌجر الخطؤ 

 ..لمد ٌبست مثل تلن النبتة بسبب خطؤي وندمً المتكررٌن 

ولن أكون ذلن المثمؾ الذي طرد من بٌته , أعترؾ لكم أننً لن أعود كما كنت 

 ..وهاجر عبر الصحراء والبحر , لسرا 

 ...ومازال ندمً ٌتكرر, مازال خطؤي ٌتكرر

, لكننا لم نكن نحن , صحٌح أننا اجتمعنا , كنا عابلة وادعة فؽٌرتها نار الحرب 

 ..وأعتمد أننا لن نكون 
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وعلً ودمحم , وسامر مازال مكتببا ولد وجد عمبل وؼرفة وتركنا , إمام مدمن 

, أما عدنان فمد ترن عمله فً أوكراٌنا , ٌذهبان إلى المدرسة وٌتحدثان األلمانٌة 

ورنده منشؽلة بالمطبخ وال أرى أنها ستعود امراتً التً , وٌحاول اللحاق بنا 

تشعرنً بخطؤي , أما حنٌن فمد ذهب جسدها وبمٌت روحها تعذب روحً , عشمتها 

 ..تهدم روحً ثم تبنٌها ثم تهدمها من جدٌد , وندمً 

 ..ماتت وجرتنً إلى الموت معها 

, أصؽر منً , فكرت بكل ذلن وأنا أجلس مع لبابل شتى فً كورس اللؽة األلمانٌة 

من أفؽانستان ونٌجٌرٌا ومالً والكونؽو والصومال وفلسطٌن وساحل العاج 

 ..وباكستان 

لكننً , نحن الكبار مازلنا نحبو فً خضم هذه اللؽة نشعر أنها التسكن روحنا 

فؤنا أشهد اآلن , لكن مامر بً ٌمنعنً أحٌانا ..أحاول فهم روحها لكً استطٌع فهمها 

 ..بداٌة تفكن عابلتً 

, زرت صدٌما من حلب تعرفت علٌه فً مسجد عمر بن الخطاب فً شتوتؽارت 

حدثنً عن ذلن , ولٌس عنده أوالد , ٌعٌش مع زوجته فً بٌت صؽٌر , متماعد 

 :التفكن العابلً فً هذه الببلد لاببل 

ولكن حٌن تحصل على بطالة بنن باسمها , تؤتً المرأة هنا كهرة مؽمضة العٌنٌن _ 

فٌعٌش , وهنا ٌبدأ التفكن , بعبللاتها , بلبسها , بحدٌثها , تحاول االستمبلل بآرابها 

 ..الزوجان مع بعضهما دون روح 

 :ثم صمت ولال بمهر 

 ..المال سبب المصابب كلها _ 

 :سؤلته 

 !..هل الحٌاة هكذا ؟_ 

 ..الحٌاة هنا سهلة مادٌا لكنها مرٌرة نفسٌا _ 

نحن الذٌن , لكن النمص لٌس فً الحٌاة بل فً آدمٌتنا , الحٌاة التعطٌن كل شًء 

واألزهار , والنجوم تلمع فً اللٌل , الشمس تطلع وتؽٌب , والحٌاة ثابتة , نتؽٌر 

أما , كل شًء ٌسٌر كما هو , والفمر ٌصٌر بدرا ثم ٌختفً , واألشجار تثمر , تتفتح 
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, نحب شٌبا ثم نكرهه , حسب مصالحنا , حسب أفكارنا , نحن فنسٌر حسب أهوابنا 

 ..ولكننا نتؽٌر , نشعر أننا لم نتؽٌر 

, ٌحدوهم األمل باعادة باب الحارة فً ألمانٌا , األخوان السورٌون فً المركز فولً 

 ..وطعام ومكابد , وزواج وطبلق , باب الحارة لٌس إال مشادات ووطنٌات زابفة 

لكنهم مثل أبً عصام وصاحب الممهى والعمٌد وصاحب ,  ٌتؽٌرون حسب أهوابهم 

 ..إنهم هم لكنم لٌسوا هم ..الفرن وشٌخ الحارة 

 ..لمد تعبت من هذه الممارنة 

 ..دون أن ندري , تؽٌرت مصالحنا المادٌة فتؽٌرنا كلنا , فً الحرب 

كانت , أرى حمدنا , أرى كرهنا , جلست أمام التلفاز أرى حربنا على الشاشة 

وكان الحمد ٌمؤل الشاشة , كان الدمار ٌمؤل الشاشة , المذابؾ تمؤل الشاشة 

إلى , إلى بداٌة الحروب , األشخاص الذٌن ٌتماتلون عادوا إلى العصور الحجرٌة ..

 ..بشاعة  الحروب 

ولم تكن تموت إال , لم تكن تموت إال بٌوتنا , لم ٌكن ٌموت فً هذه الحرب إال نحن 

 ...ذكرٌاتنا 

أو , او امرأة لم تسب , لم ٌعد هنان بٌت لم ٌهدم , أولفوا هذه الحرب أٌها المجانٌن 

 ..أو طفل لم ٌشرد , عابلة لم تهرب 

 ..أولفوا هذه الحرب أٌها المجانٌن 

لم تعد هنان دموع ,تؽتصبون مااؼتصب , تمتلون الجثث , إنكم تدمرون مادمر 

 ..ودماء 

وملّت الدموع , لمد مّل الموت موتنا , كما لم تعد للحرب طعم , لم ٌعد للهروب طعم 

 ..وملّت الدماء دماءنا , دموعنا 

 ..وصلنا إلى ماهو أبعد من الموت 

, لطعا صؽٌرة فً سماء ؼرفة اإلٌواء , أنفجر معها , تنفجر ,الشاشة أمامً تتشظى 

 ..فالحرب لم تنته ولن تنتهً ..ثم تعود إلى وضعها األول لتتشظى من جدٌد 

وصار لً , فً الجزابر ثمانٌة أشهر ولم تنته , ألمت فً لبنان تسعة أشهر ولم تنته 

, ام هً حروب عالمٌة , أهً حرب عالمٌة ..الأدري ولم تنته , لرون , هنا سنتان 
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أم , هل ألن سورٌا فٌها شًء من المداسة , لماذا تولفت كل الحروب إال هذه الحرب 

 ..أم فٌها تلن الفسٌفساء من الناس واألعراق , فٌها ذلن الؽموض الذي الٌفهم 

فهذه الحرب تحكً أسطورة الموت , لم أكن أدري أننا نحمل هذا الكم من الحمد 

 ..بوجهٌها المدٌم والجدٌد 

إنهم أوالد الموت ,ٌتابعون المتل , وسٌؤتً ٌؤجوج ومؤجوج , لتلوا باسم الدٌن 

 ..الأوالد الحٌاة 

والطالب , والعامل لم ٌعد ٌذهب إلى المصنع , الفبلح لم ٌعد ٌزرع الممح والورد 

 ..والسّمار فً المماهً تفرلوا , ترن كتابه فً المدارس المدمرة 

لكن , الطعام الٌكفً الجمٌع , نحو الؽابات وماتوا بردا , ذهبوا نحو البحار وؼرلوا 

 ..الرصاص ٌكفً وٌزٌد 

خافت العصافٌر كما , هربت العصافٌر وؼردت فً أرض جدٌدة , فً جبل لاسٌون 

تفرق الزمان , تفرلت العصافٌر , تفرق الناس , كؤنه ٌوم المٌامة , خاؾ البشر 

 .. والمكان 

 ..هو صوت الفمر , وكان إلى جانبً صوت آخر ؼٌر الحرب 

كانت احداهن , إلى جانبً فً المركز مهاجرون من صربٌا وممدونٌا وكوسوفو 

تذهب بعربة أطفال وتعود بكمٌات كبٌرة من اللحوم المعلبة منتهٌة الصبلحٌة تخلص 

فتخرج من الطعام رابحة كرٌهة , وتبدأ باعداد الطعام , منها أحد السوبرماركات 

 ..كرابحة عفن معجون بدموع الفمر 

بعد حروبهم فً البلمان فً التسعٌنٌات من المرن الماضً نتج الفمر المدلع , هإالء 

 ..فالفمر والحرب وجهان لعملة واحدة , وبالتالً الهروب 

ٌجمعون , ثم ٌعادون إلى ببلدهم , فهمت من أحدهم أنهم ٌؤتون كل عدة سنوات 

 ...ماٌمدرون على جمعه من مال وٌعودون 

ٌؤكلون على , ٌمضون حٌاتهم بٌن ذهاب وإٌاب , الفمر الٌنتهً والحرب التنتهً 

وٌنامون فً حدابك مراكز الهجرة حٌن تكون األعداد فوق , موابد مراكز الهجرة 

 ..طالة استٌعاب الؽرؾ 

فكرت كٌؾ للفمر أن , فً مركز كارلسروه وؼٌره مناظر التنتهً من كل ذلن 

 ..لكننً عجزت عن التفكٌر , وكٌؾ للحرب أن تنتهً , ٌنتهً 
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لم أعد اطٌك عذابً فهربت إلى عذاب , كؤننً أهرب من نفسً إلى اآلخرٌن 

 ..اآلخرٌن 

 :لالت لً رنده وهً تمسح الؽرفة 

 !..أنت تشرد كثٌرا هذه األٌام _ 

 !..أفكر بعذاب اآلخرٌن حولنا _ 

 ..عذابنا جزء من عذابهم _ 

 ..لكنها ؼٌرت الموضوع لتنتشلنً من تفكٌري المؤساوي , هززت رأسً موافما 

 !..أٌن وصلت فً كورس اللؽة ؟_ 

 !..مازلت أحبو _ 

 :ضحكت وأضافت 

 !..لم نولد بعد لنحبو_ 

 !..أعادتنا الحرب إلى الصفر _ 

 !..نحن هنا فً أمان _ 

 !..وهنان ٌموتون جوعا وفمرا وخوفا _ 

 :ثم أضفت 

 !..ونحن هنا نموت ؼربة وذال _ 

 :مسحت دموعها وسؤلت سإاال لم أتولعه , ودمعت عٌناي أٌضا , دمعت عٌناها 

 !..لماذا انتحرت حنٌن ؟_ 

 !..الأدري _ 

 :صرخت فً وجهً 

 !..لماذا انتحرت ؟..أجب ..أنت الوحٌد الذي تدري ..بل تدري _ 

لكن النتٌجة األكٌدة أن رنده أدركت ..كنت أنا وإٌاها نصرخ دون أن نسمع بعضنا 

 ...بحسها األنثوي أن شٌبا ما حدث بٌنً وبٌن حنٌن 
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 :وأخٌرا للت لها 

 ! ..لولً ماعندن _ 

 !...هنان شًء كان بٌنن وبٌنها وهذا مادفعها إلى االنتحار _ 

 ..وضعتنً فً حفرة لم أستطع الخروج منها 

 ..كٌؾ عرفت ؟_ 

, خجلن وخجلها , مشٌتن ومشٌتها , اضطرابن واضطرابها , نظراتها ونظراتن _ 

رالبت , شرودن وشرودها , كبلمن وكبلمها , صمتن وصمتها , تنفسن وتنفسها 

 ..كل ذلن حتى علمت الٌمٌن 

 :صرخت فً وجهها 

 !..أنت ساحرة _ 

 !..انا امرأة _ 

ًّ نظرات فٌها استخفاؾ وسخرٌة , لحظات وال ألسى  بنت , فٌها اتهام , نظرت إل

ثم خلعت نظرتها عنً وأخذت , هذه النظرات بٌنً وبٌنها آالؾ المضبان الحدٌدٌة 

 ..بكت كؤنها ستفارلنً إلى األبد , تبكً 

لم أكن أرٌد , كان أكثر من ذلن بكثٌر , وحزنها لم ٌكن حزنا , بكاإها لم ٌكن بكاء 

جلست ثم نهضت وأخٌرا , لم أعرؾ ماافعل , لكنها لم تطك وجودي , حزنها هذا 

 :صرخت 

وجاء , كانت ابنة سفاح وجدها مرمٌة فً أحد الحمول ..حنٌن لم تكن ابنة اخً _ 

 ..هذه هً المصة كلها , بها ألنه كان عالرا 

ًّ ..لكنها تولفت عن البكاء , لم تعلك  لحظات , بل نظرت إلى الجدار , لم تنظر إل

ًّ نظرة اتهام , كسنوات   ..وعادت صامتة منكسرة , ثم نظرت إل

 :للت 

 ..كان سرها هو موتها , لالت لً سرها وماتت , لٌس لً دخل فٌما جرى _ 

 ًّ  :تابعت , لم تلتفت إل
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, فكٌؾ سٌكون لً دخل باآلخرٌن , أنا اآلن انسان لٌس لً دخل فً حٌاتً _ 

ورمتنً على بعد آالؾ , لكنها كشفت لً كل شًء , الحرب جردتنً من كل شًء 

ومن األشخاص , من كتبً , من رصٌفً , من بٌتً , الكٌلومترات من ذكرٌاتً 

 ..الذٌن عرفتهم 

 ًّ شعرت أنها لو التفتت لشنمتنً , كانت دموعً تسمط بصمت دون أن تلتفت إل

 ..نظراتها 

 :أضفت منكسر الصوت والجناح 

ابنة اخً لم , أصبح كل شًء حولً مزٌفا , أنا لم ٌعد لً وجود , هذا كل شًء _ 

هذا كل , وأنا لست أنا , وأوالدي لٌسوا أوالدي , وانت لست انت , تكن ابنة اخً 

 ..هذا كل شًء ..شًء 

تمددت على السرٌر , وبدا المرض فجؤة على وجهها , كانت ٌابسة وصامتة 

لم ٌكن فً ذلن الصباح من صوت سوى صوت , وأدارت وجهها للجدار , الحدٌدي 

جلست , ولكن على ماذا أعتذر , أردت االلتراب منها واالعتذار , جرس الكنٌسة 

 ..صامتا واألفكار تناوشنً 

لو , حٌن صمتت أجراس الكنٌسة , لم ٌكن ٌسمع داخل الؽرفة سوى صوت تنفسها 

ترددت لبل أن , كانت على ماٌرام لتركت الؽرفة ألسٌر فً الشوارع دون هدى 

 :ألول لها 

 ..صمتن ٌإلمنً ..لولً شٌبا _ 

كانت مفتوحة العٌنٌن دون تنفس , نظرت إلٌها ..انمطع صوت تنفسها فجؤة , لم ترد 

 :صرخت ..لم تجب , هززتها ..

ًّ ..رنده _   ..ردي عل

, اآلن سمطت دموعها على الوسادة , تحركت للٌبل وكؤنها صحت من كابوس 

 ..سمطت دموعً أٌضا بصمت 

 :لالت بحزن 

وأنت كما , تعرضنا للموت , لطعنا الصحراء والبحر , جبنا بعد رحلة عذاب _ 

 ..أنت 

 ..أفضل من أن تؽٌرنً الحرب ؛ كما ؼٌرت كثٌرٌن _ 
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ولفت , تؽتسل بالمطر , حٌث شجرات األزدرخت , فً بٌتً المدٌم , ذات شتاء 

وأنا , اآلن احس بالبرد دون مطر , تبللت ثٌابً دون أن أشعر بالبرد , تحت المطر 

 ..فً هذه الؽرفة الدافبة أحس أسنانً تصطن 

فمدت وعًٌ وأنا أجلس , الشًء اطبللا , البرد وال حر , بعدها لم أعد اشعر بشًء 

 :سمعت رنده تصرخ ..مكانً 

 !..لم وجهن أزرق ؟..صبحً _ 

 ..ولم أع بعدها شٌبا 

, كان أبً ٌمر أمامً وكذلن أمً وأخً فتاح وعطا وأختً بدرٌه فنظٌره فصبحٌة 

ًّ صامتٌن , كل األموات مروا من أمامً  ثم ٌعودون , ثم ٌذهبون , كانوا ٌنظرون إل

 ..وٌتكرر هذا المشهد مبات المرات , من جدٌد 

ولم أدر ان سكان المركز تجمعوا حول , لم أدر أن سٌارة اسعاؾ نملتنً إلى المشفى 

ألن , لكننً لم أسمع صوت سٌارة االسعاؾ , السٌارة وهم ٌحملوننً على نمالة 

أحاول أن اتكلم فبلأستطٌع , وأنا أنظر , األموات كانوا ٌمرون من أمامً بصمت 

 ..كنت ممٌدا وكانوا ٌمرون بصمت , أحاول االشارة بٌدي الأستطٌع ,
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_24_ 

ًّ وأنا فً سرٌر المشفى  وممرضات شمراوات كممثبلت السٌنما ٌحطن , فتحت عٌن

والثالثة ترتب المبلءة فولً , وأخرى تنظر إلى األجهزة , واحدة تمٌس نبضً , بً 

.. 

ًّ ابتسمن جمٌعا , كانوا مبلبكة الرحمة وكنت الشٌطان المرٌض  حٌن فتحت عٌن

 ..وتمتمن كلمات رلٌمة بلؽة ألمانٌة لم أفهمها 

 :انحنت على السرٌر وهمست , واالبتسامة تسبمها , دخلت رنده , بعد للٌل 

 !..كنت سؤموت وراءن _ 

 !..لكننً مازلت حٌا _ 

 !..ماذا حدث لتفمد وعٌن ؟_ 

 ..أنت الوحٌدة فً العالم التً ال أحبها ان تبكً , ألنن كنت تبكٌن _ 

 ..لكن الكبلم تولؾ فً حنجرتً , ساعتها أردت أن ألول كل شًء 

 !..أرٌد أن ألول لن شٌبا ..رنده _ 

 !..علٌن اآلن ان ترتاح ..التمل شٌبا _ 

 ..عندي خٌانة وحزن وٌكاء , كٌؾ أرتاح وعندي أسرار التحملها الجبال 

ولكن هل ٌمكن أن , أردت مواربة الحمٌمة , لٌس لدي الشجاعة أللول لها الحمٌمة 

, ٌإرلنً , وسر حنٌن ٌؤكل داخلً , كٌؾ أعٌش بمٌة حٌاتً , تتوارب الحمٌمة 

 ..وٌرتفع بً إلى عنان السماء , ٌرمٌنً فً عمك األرض 
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وصمت بحزن كل من سامر ,بكى علً ودمحم , جاء أوالدي وزارونً فً المشفى

وكؤنهم فً صؾ واحد ضد العفن المخبوء فً ,كنت أنظر إلٌهم مع رنده ..وإمام 

 ..داخلً 

, نظرات سامر وإمام تتهمنً ,دموع علً ودمحم تتهمنً , كانت عٌونهم تتهمنً 

 ..صمت رنده وحزنها ٌتهمنً 

ًّ كً الأرى كل ذلن   ..أؼمضت عٌن

 :سمعت رنده تمول لهم 

 ..هٌا نخرج ..ٌرٌد أن ٌنام ..أبوكم بخٌر _ 

على فكً فسال , عصرت لبضتً , لاضت دموعً على الوسادة , حٌن خرجوا 

 ..الدم من أسنانً 

 ..تركونً مع أوجاعً وخرجوا 

حلمت بؤبً , تعبت من التفكٌر فنمت , كٌؾ لً أن ارتاح مع هذا السر الذي ٌإرلنً 

ًّ , وهو ٌؤكل صامتا   :سؤلته , جاء أخً فتاح وجلس لربً , حادثته فلم ٌرد عل

 ..مابه أبً ؟_ 

 !..أبون الٌحبن _ 

 !..لكنه كان ٌحبنً _ 

 !..أنت تعرؾ ماذا فعلت _ 

 ..هل عرؾ شٌبا ؟_ 

 !..عرؾ كل شًء_ 

ًّ , وجاءت أمً وأدارت لً ظهرها   ..ولم تلتفت إل

 ..لن ٌؽفروا لن حتى تمول لرنده مافعلته مع حنٌن .. أرأٌت _ 

 ..لال فتاح 

 :صرخت 

 !..لماذا تبلحمنً حتى فً احبلمً ؟..حنٌن ..حنٌن _ 
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 !..أصبحت جزءا منن _ 

 ...آه _ 

 ..كانت تمترب , وبدت حنٌن فً البعٌد عارٌة ضمن ضباب كثٌؾ 

 :لال فتاح 

 !..هاهً جاءت إلٌن _ 

 !..الأرٌدها _ 

 !..هً ترٌدن _ 

ًّ وأنا ألول   ..الأرٌدها ..الأرٌدها ..صحوت ورنده تنظر إل

 ..من هً؟_ 

 !..كنت احلم _ 

 !..لد تكون احبلمنا جزء من الحمٌمة _ 

 !..نسٌت الحلم _ 

 !..ٌبدو أنن نحسنت ألنن نمت _ 

 ..وأحٌانا احبلمنا تؤتً إلٌنا لتثمل علٌنا , أحٌانا نهرب إلى احبلمنا 

. جاءت ممرضة شمراء ؛ وجهها كحكاٌة أسطورٌة عن امراة تماوم شر الساحرات 

, فهمت من صوتها الدافا المنخفض أننً سوؾ أؼادر المشفى , كانت مبتسمة 

 ..ثم ذهبت , تحدثت معها رنده باللؽة االنكلٌزٌة 

 ..دارت بً الؽرفة للٌبل ثم استمرت ..نهضت 

 ..لبست ثٌابً وخرجت للشمس الدافبة 

كانت عٌناها تضحن تحت أشعة الشمس , نظرت إلٌها , أمسكتنً رنده من ساعدي 

 ..الخجولة , الدافبة 

 :للت لها 

 !..تؤّجل موتً للٌبل _ 
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 ..اعتكرت نظراتها 

 ..انظر للشمس ..لماذا التحب الفرح _ 

 !..آسؾ ألننً أؼضبتن _ 

 ..عادت عٌناها تضحن 

 ...مشٌنا حتى محطة المطار وجلسنا ننتظر 

وكٌؾ لها أن تحدثنً وأنا , كٌؾ لً أن احدثها وهً الترٌد , كانت لحظات انتظار 

 ..الأرٌد 

 :صمتنا حتى منتصؾ رحلة المطار نحو المؤوى ثم بادرت بالمول 

 ..كٌؾ تشعر اآلن ؟_ 

 !..أفضل بكثٌر _ 

 ,,كان فً وجهها جمود وشرود

 !..رنده مابن _ 

 !..أنا فرحة بعودتن إلٌنا ..الشًء _ 

 !..وأنا فرح بوجودن معً _ 

على , على شارعً , اشتمت للحزن على بٌتً , كٌؾ لً أن أخرج حنٌن من داخلً 

أنستنً كل ذلن , وجاءت حنٌن فمسحت كل شًء بوجودها ..كل شًء تركته هنان 

 ..وبمٌت هً الوحٌدة العالمة فً ذهنً , مسختنً , هزبت بحزنً , 

 :لالت رنده 

 !..حٌن تفكر تصمت _ 

 !..أفكر بكل شًء تركناه _ 

 ..بٌوت كثٌرة هجرت وبٌوت كثٌرة دمرت والحبل على الجرار _ 

 ..ماذا فعل الناس لهم ؟_ 

ألن كثٌرا من الكبار بحاجة إلى تربٌة من جدٌد , لم ٌستطٌعوا تربٌة أوالدهم _ 

 ..ولهذا فشل الشباب ..
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 :ثم أضافت 

لو كان لدٌهم مشاعر دٌنٌة , كانوا ٌذهبون إلى المساجد وكؤنهم دمى متحركة _ 

 ..حمٌمٌة لما حدث ماحدث 

 ..فتح كبلم رنده جروحً  

 :للت 

ٌخطر ببالً أن أمزق أوراق رواٌتً وأرمً لصاصاتها فً ماء النهر لرب _ 

 ..اإلٌواء 

 ..هل جؾ للمن ؟_ 

فؤلول لنفسً لم ألل ..ولكنها تعذبنً كلما لرأت سطورها ٌصٌبنً حزن وهم ..ال _ 

 ..فٌها كل ماحدث 

دع الذٌن لم , ألنها أحزانهم , إنها ملن اآلخرٌن , هذه األحزان لٌست ملكن _ 

 ..ٌكتووا بنار الحزن أن ٌمرأوها علّهم ٌتجنبون تلن األحزان 

 ..لكننً مثل تلن الحرب وصلت إلى طرٌك مسدود _ 

 ..متنوعة األبعاد , أنت أمام ملحمة كبٌرة , ماٌحدث فوق الوالع والخٌال _ 

إنها ملحمة الموت والدمار والدموع واألحزان التً , لٌتها لم تحدث تلن الملحمة _ 

 ..التنتهً 

 :وضعت ٌدها على الجرح حٌن لالت 

 ..أم أنن ترٌد اخفاء شًء , ولم لم تمل فٌها كل شًء _ 

 :رددت على الفور 

 ..الكاتب حٌن ٌرٌد اخفاء شًء ٌتجه نحو الفن .. ال..ال_ 

 ..وهل فعلت ذلن ؟_ 

 ..رواٌة ببل فن كجسم ببل روح _ 

 !..لم تجب على تساإلً _ 

 !..بل أجبت _ 
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كانت الشمس تختفً خلؾ ؼٌمة ..ولد أنمذنً من االحراج وصولنا إلى المؤوى 

 ..رمادٌة 

 ..للت لرنده وأنا أنظر إلى المؤوى ذي اللون البرتمالً 

 ..االثنان تستطٌع أن تنام فٌهما ..المؤوى ٌشبه السجن _ 

 ..لماذا شبهته بالسجن ؟_ 

 ..ألن لونه كثٌاب معتملً ؼوانتانامو _ 

 ..ماهذه الممارنة ؟_ 

 ..والبرتمالً هو لون بٌن الدم والنار ..األلوان تدل على التفكٌر أحٌانا _ 

 ..هذا والع أم فن ؟_ 

 ..لكننً لم أستطع , أردت الهروب , أعادتنً إلى المربع األول 

 ..لماذا صمت ؟_ 

 ..هذا اللون لنتذكر دابما أننا بٌن الدم والنار , مازلت افكر باللون البرتمالً _ 

 ..من أجبرن على المجًء ؟_ 

 !..النار والدم _ 

 ..الحرب فن أم والع ؟_ 

 !..هً االثنان معا _ 

 ..كٌؾ ؟_ 

 ..وهً وجود وحشً على األرض ..هً ملهمة الكتّاب منذ لابٌل وهابٌل _ 

 !..أنت تعٌدٌننً إلى الوالع والفن _ 

 !..وأنت تعٌدنً إلى األلوان _ 

 ..هل هنالن عبللة بٌنهما ؟_ 

حرابك الحرب تشبه هذا اللون البرتمالً ..الشًء فً هذا الكون لٌس له عبللة _ 

 ..والفن لد ٌجّمل الحرب ولد ٌجعلها بشعة ..
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 !..نحن نعٌش المتنالضات _ 

 !..هذا صحٌح _ 

الأصدلاء حولً وال , أحسست اننً لد فارلت الحٌاة وحٌدا , تمددت على السرٌر 

 ..بل صمت  مطبك كصمت المبور , البكاء وال عوٌل , أحباب 

هنالن والٌات ألمانٌة تمنع دفن المٌت فً كفنه المماشً , فكرت فً طرٌمة دفنً هنا 

 ..وتجبر أهله على دفنه بتابوت خشبً ,األبٌض 

أصدر حاكم الوالٌة لانونا بالسماح بالدفن , فً والٌة بادن فوتنبرغ التً أعٌش فٌها 

 ..كما ندفن أمواتنا

 ..وسكن جسدي , وتولفت حركتً , فكرت لهذا دون أن أحس بما حولً 

 :صرخت رنده 

 ..لبل للٌل كنت تتحدث بالمطار وكؤنن ابن عشرٌن ..صبحً مابن _ 

,  سؤموت فً أرض لٌست أرضً..فروحً لم تعد ملكا لجسدي ..لم أستطع أن أرد 

, ستؤخذنً السٌارة وحٌدا ,لن ٌسٌر خلفً أصدلابً ..وأدفن فً تراب لٌس ترابً 

 ..إلى لبر بارد وتضعنً فٌه وتعود 

 ..كما عشت ؼرٌبا فً الحٌاة , سؤكون ؼرٌبا فً الموت 

تجمع , وصارت تضرب وجهها بٌدٌها أمام باب الؽرفة , أخذ صراخ رنده ٌعلو 

الصرب والسورٌون والصومالٌون والممدونٌون وصاروا ٌتهامسون بلؽاتهم المختلفة 

.. 

ًّ , عادت روحً إلى جسدي  وخرجت وجدتنً رنده أمامها , ونهضت , فتحت عٌن

 ..وتفرق الموجودون ٌتهامسون مبتسمٌن , فانهارت رنده على األرض 

 !.مابن ..رنده _ 

 ..أكنت تمزح ؟..أنت كنت مٌتا   _

 !..الروح لٌست بؤمري ألمزح _ 

ًّ طوٌبل   ..كؤنها ترانً للمرة األولى , نظرت إل

 :للت 
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 !..لو متنا هنان لكان افضل _ 

 !..لكننا لم نمت _ 

 ..أهكذا ترٌن ؟_ 

ٌبدو أن فً عملن الباطن أفكارا ..لم أعد أدرن ماأنت ..لم ٌعد لدّي أعصاب _ 

 ..أال ٌكفً ان الحرب دمرتنا ..سوداوٌة مما ٌجعلن تفكر بؤشٌاء تدمرنا 

 ...هذا ماحدث ببساطة ..لم أفكر بشًء _ 

 !..أكنت تكتب عن رجل مات فً رواٌتن ؟_ 

 !..الأذكر _ 

 :صرخت فً وجهً 

 !..أحٌانا تذكر لً تفاصٌل ممله لما كتبته ..كٌؾ التذكر _ 

 !..وأحٌانا الأذكر _ 

 !..كؤننً اجادل جدارا _ 

 ..للت لن ؼادرت روحً جسدي ثم عادت إلٌه من جدٌد ..أنت لم تصدلً ماحدث 

 !..علٌنا أن ننهً هذا النماش العبثً _ 

 !..أنت بدأته _ 

 :دارت حول نفسها ثم لالت 

 !..هل أنت جابع ,سٌؤتً علً ودمحم جابعٌن من المدرسة , سؤحضر بعض الطعام _ 

 ..جابع لكل شًء جابع للطعام والحرٌة وممارسة الجنس .. نعم_ 

 .حرٌة ماذا _ 

 ..حرٌة كل شًء _ 

 ..لن أعود للنماش _ 

 ..وخرجت من الؽرفة 
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جلس كل واحد إلى ..جاء علً ودمحم وبرفمتهما صدٌمتٌن ألمانٌتٌن من المدرسة 

 ..جانب صدٌمته دون أن ٌكترثا بً 

 :للت بلهجة ؼاضبة 

 !..من هاتان ؟_ 

 :لال علً 

 !..هذه صدٌمتً وهذه صدٌمة دمحم _ 

 !..ولماذا صدٌمة ولٌس صدٌك ؟_ 

 :لال دمحم بلهجة وكؤننً من عصور مالبل التارٌخ 

 ..الصدٌمة أوال ثم ٌؤتً الصدٌك ..هنا هكذا ..بابا _ 

أخذت تصؾ الصحون فوق الطاولة لتنشؽل عن , كانت محرجة , نظرت إلى رنده 

 ..نظراتً 

التربت ..لم أكن أدرن إال فً تلن الحظة أن تؽٌٌرات جذرٌة سوؾ تحدث لعابلتً 

 :منً رنده وهمست 

 !..إنهما ٌتحدثان األلمانٌة مع علً ودمحم مما ٌجعلهما ٌجٌدان اللؽة بشكل أسرع _ 

 :للت هازبا 

 !..األلمانٌة وشًء آخر _ 

 :وحٌن لم ترد أضفت 

 ..حتى أوالدي الصؽار تؽٌروا ..كلكم تؽٌرتم _ 

 :أجابت بلهجة حازمة 

 !..وأنت تؽٌرت لبلنا _ 

 !..اذن لنبحث عن حٌاة أخرى _ 

 ..ماذا تمصد ؟_ 

 !..أرى أن عابلتنا سوؾ تتشظى كما شظتنا الحرب _ 
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 ..فؤحسست بالندم , بدت مشٌتها وهً تبتعد عنً حزٌنة 

 ..بعد أن أؼلمت الباب , حٌن خرجت صدٌمتا علً ودمحم أمسكتهما وضربتهما 

 ..أنتما صؽٌران على هذه الصدالة _ 

ًّ بتحد ودموعه على خدٌه   :لال علً وهو ٌنظر إل

 !..لكن اآلباء هنا الٌضربون أبناءهم _ 

 :وزاد على ذلن دمحم 

 ..لالوا لنا فً المدرسة إذا ضربن أحد ابوٌن فؤخبر الشرطة _ 

 :صرخت فٌهما 

 ..هٌا ..هٌا أخبرا الشرطة _ 

ًّ نظرة لوم وعتب , صمتا   ..ولم تتكلم , دخلت رنده ونظرت إل

 :بعد للٌل لال علً 

 ..سنخرج إلى الحدٌمة لنلعب _ 

 :للت 

 !..التبتعدا كثٌرا _ 

 :وهً تصب لً كلماتها وكؤنها من رصاص , حٌن خرجا بدا وجه رنده لاسٌا 

 ..نحن هنا نعٌش فً مجتمع جدٌد ٌجب أن نحترمه ..أٌام الضرب مضت _ 

 !..أنسٌت اننا لسنا من هذا المجتمع _ 

 !..أصبحنا جزءا منه شبنا أم أبٌنا _ 

 !..ترٌدٌن أن أمتنع عن تربٌة أبنابً _ 

ٌشرب ..صار مدمن خمر ..ماذا حدث ..هذا إمام امامن ربٌته هنان كما ترٌد _ 

 ..وٌعلم هللا ماذا ٌفعل أٌضا ..أمامن وأنت تنظر إلٌه 

 !..ترٌدٌن المول إّن تربٌتً فاشله _ 

 ..فاشله ..نعم فاشله _ 
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 :فخففت من لهجتها حٌن لالت , احتمن وجهً 

 !..لكننا ٌجب االعتراؾ بها , الحمٌمة مّرة _ 

 :للت لها بانكسار 

 !..أنا أهزم أمام عابلتً كما هزمت فً الحرب _ 

 ..الحرب بدلت نفوسنا كما بدلت أمكنتنا ..كلنا هزمنا .. لم تهزم وحدن _ 

 !..أحٌانا أشعر أنن معً وأحٌانا ضدي _ 

 ..تصرفاتن تجعلنً ألؾ ضدن   _ 

ونسٌت , نظرت إلٌها نظرة طوٌلة , بدت لً رنده واضحة كما لم تكن من لبل 

وكنت أسمع فً الخارج ضحكات علً ودمحم وصوت ألدامهما وهما , إساءتها 

 ..ٌركضان 

نتبادل األحادٌث والضحكات وحتى , أحسست أننً أجلس فً بٌتً فً الٌرمون 

 ..النكات البذٌبة 

عهد لم أكن احبه , عاد بً الولت إلى ذلن العهد , كنت شٌبا آخر فً تلن اللحظة 

 ..لكننً احببته اآلن ألننً فمدته , فً حٌنها 

 :سؤلتنً رنده بنعومة 

 !..مابن ؟_ 

 ..أتذكرٌن جلساتنا فً بٌتنا ؟_ 

 !..ومن ٌنساها _ 

 !..عدت إلى تلن الجلسات _ 

 ..ولكنن ..أفكارن ومشاعرن هً التً عادت _ 

 ..وصمتت 

 !..لكننً ماذا _ 

 ..الأرٌد أن أفسد علٌن روح تلن الجلسات   _

 !..أحٌانا أحبن كثٌرا وأحٌانا أكرهن كثٌرا _ 
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 ! ..لم تمل لً ذلن من لبل _ 

 !..ألوله اآلن ألننً أحبن _ 

 !..وفً لحظات الكره تصمت _ 

 ..لٌس كرها بل شًء آخر ..أسؤت التعبٌر _ 

 !..مثل ماذا _ 

ثم ٌصحو ولد حلم أحبلما مزعجة , مثل أن ٌنام االنسان ببل ؼطاء فً مكان بارد _ 

 ..ٌبدو علٌه الملك للحظات ثم ٌنتهً ..

 ..وهل أنا حلم مزعج ؟_ 

 ..بل ألصد الحالة ..الألصدن أنت _ 

, تظرت إلٌها ملٌا , أحسست برؼبة شدٌدة بعد هذا الحوار بممارسة الحب مع رنده 

 :لالت ..فهمت لصدي 

 ..اللعنة على هذه الؽرفة للطعام أم للشراب أم الستمبال الناس _ 

فبل تفعل سوى أن تصبح ضجرا وتتحسر , أما هنا , فً بٌتنا كان هنان متسع للحب 

 ..ثم تنام 

 :التربت من رنده وهمست فً أذنها 

 ..وسنكون وحدنا , سنذهب إلى ؼرفة فً فندق _ 

 !..الاوافك _ 

 ..لم ؟_ 

 ..سٌنظرون إلً على أننً عشٌمة الزوجة _ 

 !..لٌفكروا ماٌشاإون _ 

 !..الألبل _ 

 :للت بعصبٌة 

 !..هل هذه حاله .. هذا ٌعنً أننا معا ولسنا معا _ 
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 !..لٌس لنا إال الصبر _ 

 !..أرٌد أن أشعر أننً انسان له حموله األساسٌة _ 

 ..وهل العبللة تعطٌن انسانٌتن ؟_ 

 ..أنت زوجتً ..نعم وألؾ نعم _ 

 !..لم كنت منذ فترة خارج هذه االنسانٌة ؟..اذن عبللتنا تعطٌن انسانٌتن _ 

 ..ماذا تمصدٌن ؟_ 

 !..أنت تفهم لصدي _ 

 !..تمصدٌن حنٌن _ 

 ..الٌجوز على المٌت ؼٌر الرحمة _ 

 ..مما جعل أعصابنا تهدا, صمتنا طٌلة ذلن الولت 

++++++++++++++++++++++++++++             
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 _25_ 

ذهبنا إلى دابرة األجانب من أجل معاملة جواز السفر والهوٌة , فً الٌوم التالً 

 ..األلمانٌتٌن 

حاولت أن أرى , ودخلت جلد رجل آخر , شعرت حٌنها أننً خرجت من جلدي 

, كانت بصمتً هً بصمته ..مشٌته و صوته , أحبلمه , وزنه , طوله , مبلمحه 

أن , حاولت أن أتكلم معه , وكانت جلستً هً جلسته , وكان وجهً هو وجهه 

 : حاولت أن أصرخ فً وجهه, أعرفه كما عرفت نفسً 

 !..من أنت ؟_ 

 :أنالشه بهدوء , وحاولت أن أكون هادبا 

 !..صرنا اثنٌن الواحد _ 

ًّ وكؤننً انسان ؼرٌب عنه , لم ٌجبنً  , أخذت أعصابً تفلت منً , كان ٌنظر إل

 :وللت له بؽضب , أمسكته من رلبته 

 ..لل وإال !.. من أنت ؟_ 

ًّ بعٌنٌن زجاجٌتٌن , لكنه لم ٌجب , امتمع وجهه  تركته ٌدخل فً , كان ٌنظر إل

كانت عٌناه الزجاجٌتان تشعان , ٌجول فً خواطري , ٌرتاد نفسً المسبٌة , داخلً 

 ..كضوء بعٌد فً ؼابة 

 ..لم ٌتبك منً شًء 

 ..صار هو كل شًء 

ولد للتو وكبر , صار سروالً الذي ألبسه ..حزنً وفرحً , ضحكتً , بصمتً 

 :نظرت إلى ابهامً وللت , للتو 

 ..بل لٌس ابهامً ..هذه لٌست بصمتً _ 

 :ضحن ملٌا ولال 
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 !..كٌؾ تحرن ٌدن إذا لم ٌكن ابهامن _ 

 !..إنها ٌدن الٌدي _ 

ًّ بعٌنٌه الزجاجٌتٌن   :نظرإل

 !..إنها ٌدنا _ 

 ...صمت خابفا من بطشه ومن عٌنٌه 

 :لال بعد للٌل 

 ..تكلّم ..لماذا صمت _ 

 !..تكلم أنت ..إذا كانت ٌدنا واحدة فلساننا واحد _ 

 !..هذا هو الفارق الوحٌد ..أنا أتكلم بلؽة ؼٌر لؽتن _ 

 ..كٌؾ تفهم لؽتً ؟_ 

 ..أنا أفهم لؽتن لكنن أنت التفهم لؽتً _ 

 ..لم أعد أفهم شٌبا _ 

 ..مع الزمن ستفهم _ 

لم ٌعد , كٌؾ أصؾ هذا االختبلؾ , لكنه ٌختلؾ , وكان هو نفسً , كنت هو نفسه 

وصار هو اآلمر , احتلنً فً ثوان , ألنه طاؼٌة ..ال..بممدوري أن ألول له كلمة 

 ..الناهً فً كٌانً كله 

ًّ بعٌنٌه , خرجت من دابرة األجانب هاربا منه  رأٌته على ناصٌة الرصٌؾ ٌنظر إل

 ..الزجاجٌتٌن 

 :للت له 

 ..سؤركلن فً الشارع حتى تموت ..ابتعد عنً _ 

أم تحسب نفسن مازلت ..هنالن لؽة واحدة هً العمل ولٌس الٌد  ..فً هذه البلد _ 

 ..هنان 

 !..أنت التفهم سوى هذه اللؽة _ 

 ..سٌؤتً البولٌس فورا وٌعتملن _ 
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خرجت منها , كانت هنالن سٌارة شرطة تمؾ على ناصٌة الشارع , نظرت حولً 

 ..صبٌة جمٌلة تلبس مبلبس الشرطة 

ًّ بصرامة وابتسامة  :لال ضاحكا ,أدرت وجهً , نظرت إل

 !..خفت منها _ 

 !..الجمال عندكم مرتبط بالمسوة _ 

 !..لسوة مخملٌة _ 

وهً , كانت تبتسم له , ثم ذهب ٌتحدث إلى الشرطٌة الجمٌلة , لال هذا وابتسم 

 ...وشعرها األصفر ٌتطاٌر كشبلل من ذهب فوق كتفٌها , تنظر نحوي 

ًّ مسرعا ولال   :عاد إل

 ..كانت تعرؾ أن مبلمحن من المهاجرٌن ..سؤلتنً عنن _ 

 ..ولم ؟_ 

 !..الأدري _ 

 ..هل عرفت أننً سؤركلن ؟_ 

 ..جابز ..الأدري _ 

 !..مخادع _ 

 !..إذا سمعتن ستحاسبن على هذه الكلمة _ 

 :نادتنً رنده , عجلت الخطا ألتخلص منه 

 ..لم العجلة ؟_ 

 :خرج من تحت ثٌابً وهمس فً أذنً , نادتنً مرة اخرى , لم أتولؾ 

 ...تولؾ .. زوجتن تنادٌن _ 

 :ثم ابتسم ابتسامة صفراء وأضاؾ 

 !..ألصد زوجتً _ 

 ..ماذا ؟_ 
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 ..هل نسٌت ؟..إنن أنا _ 

 :ثم أضاؾ 

 ..هل أحدثن عن أسرار بٌنن وبٌنها فً الساعات الحمٌمٌة _ 

 !..اخرس _ 

 ..بل لم أعد أطٌك وجودي معه , لم أعد أطٌك وجوده 

 :للت له متحدٌا 

 !..إما أنت أو أنا _ 

 ..إذا لتلتنً فستمتل نفسن _ 

 :سؤلتنً , نظرت إلٌها بعٌنٌن زجاجٌتٌن , لحمت بً رنده وهً تلهث 

 ..ماذا بن ؟_

 _ ًّ  ..هل أنا صبحً ؟..انظري إل

 ..ماذا حدث لعملن ..اسم هللا علٌن _ 

 ..أي شًء ..حركاتً , وجهً .هل تؽٌر بً شًء ..لم ٌحدث شًء _ 

 !..أنا خابفة علٌن _ 

أمسكنً , وأمسكت ٌد رنده وركضت بها , رمٌته بعٌدا , أخرجته من تحت ثٌابً 

 ..من سترتً حتى كدت ألع 

 ..ولم أسمع إال صوت رنده وهً تولظنً 

 !..الطعام جاهز _

 :وسؤلت دون وعً , بحثت عن الرجل 

 ..أٌن هو ؟_ 

 ..من ؟_ 

 !..كنت أحلم ..الأحد _ 

 !..كثرت اأحبلمن هذه األٌام _ 
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 !..بل لولً كثرت كوابٌسً _ 

عٌناه الزجاجٌتان تضٌبان كعٌنً , رجل من لحم ودم , كنت أراه فً عٌنً خٌالً 

, ٌسٌر معً , ٌؽضب معً , ٌضحن معً , كنت أراه ٌؤكل معً ..هرة فً اللٌل 

 ...وٌنام معً , ٌتحدث معً 

 ..كٌؾ لً أن أتخلص منه 

ًّ أن اتخلص من نفسً كما فعلت حنٌن ..وجاءت الفكرة  لم ألتل فً صحراء ..عل

ؼرلت فً , لكننً ؼرلت فً أوحال نفسً , ولم أؼرق فً البحر المتوسط , لٌبٌا 

 ..ؼرلت فً حزنً المتراكم , كآبتً 

ًّ رنده وكؤنها لرأت مابداخلً , لم أعرؾ أننً سؤصل إلى هذه النتٌجة   ..نظرت إل

 ..بم تفكر ؟_ 

 !..أفكر بالموت _ 

 ..انفجرت باكٌة ولم تعلك بشًء 

 ..بٌنما هو ٌبتسم أمامً , كان بكاإها ٌدمً للبً 

 :لالت لً بانكسار , مسحت دموعها بكفً 

 !..أال ٌكفٌنا موتا وحزنا _ 

هم الذٌن صنعوه ..ولم أصنع الحزن ..هم الذٌن صنعوه ..أنا لم أصنع الموت _ 

 ..تعبت ..لمد تعبت ..

 ..ورمٌت رأسً على كتفها 

 ..سمعت صوت تنفسها , سمعت دلات للبها , مسحت على شعري األشٌب 

ًّ بعٌنٌه الزجاجٌتٌن  لم ٌعد , ذاب فً داخلً , الرجل الذي فً داخلً كان ٌنظر إل

 ..صار وجوده هو وجودي , له وجود 

 :للت لرنده 

 !..أحس أننً رجل آخر _ 

 ..وتنفسها تسارع , لكن للبها دق سرٌعا , ضحكت 
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 ..من أنت اذن ؟_ 

 !..هنالن رجل حّل مكانً _ 

 !..أخشى على عملن _ 

 ..ولهذا ألول ماألول , أنا أدرن األشٌاء _ 

 !..البّد أنن تمزح _ 

 ..أصبحت امرأة اخرى ..أال تحسٌن أنت أنن تؽٌرت ..ماأحسه للته _ 

 ..لكننً لم أتؽٌر ..تؽٌر الزمان والمكان والوجوه _ 

 !.الذي ٌتؽٌر الٌحس بتؽٌره _ 

 !..كٌؾ أحسست أنت بهذا التؽٌر ؟_ 

 ..األرواح تختلؾ ..الأدري _ 

 ..ألنن لم تتمبل الحٌاة هنا تحس بهذا التؽٌر _ 

وفجؤة وجدت نفسً فً مكان وزمان , عشت عمري فً مكان وزمان مختلؾ  _ 

 ..فكٌؾ الأشعر بالتؽٌر ..مختلؾ 

 !..ألست مثلن ؟..وأنا _ 

 ..أرٌد فمط أن أنام على صدرن ألسمع دلات للبن وصوت تنفسن ..الأدري _ 

 ..ونمت 

كانت هنالن , مشٌت لٌبل فً شارع لوبٌه وصفد وحٌفا وفلسطٌن , فً الٌرمون 

اختفت , كنت مذهوال , تتحدث وتصمت , تمترب وتبتعد , تظهر وتختفً , أشباح 

والؽربان , وسموؾ األبنٌة على األرض , الخاوٌة الحزٌنة , األضواء من الشوارع 

 ..تطٌر من مكان إلى مكان 

كانت ذلون األشباح , صرت أسؤل األشباح والؽربان , فلم أجده , بحثت عن بٌتً 

ًّ , وكانت عٌونهم زجاجٌة مثل ذلن الرجل , تطاول أرجلهم  كانوا ٌنظرون إل

 ..وحٌن ٌبتسمون تظهر أنٌابهم , وٌمشون 

لم ٌكن هنالن بشر وال شجر وال سٌارات والأطفال , بحثت وحدي فً الظلمة 

 ..ٌلعبون كما كانوا 
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 ..كانت الشوارع ؼارلة بالصمت والحزن 

 ..صمت لٌس كالصمت وحزن لٌس كالحزن 

, سمعت نحٌب النساء وبكاء الشٌوخ , سمعت أنٌن الشوارع وبكاء الحجارة 

 ..وصراخ األطفال 

حاولت أن , لكننً أحسست بالعجز , حاولت أن اصرخ , ولفت فً الظبلم وحٌدا 

 ..أتجه إلى أي مكان لكننً كنت تابها 

حٌن كنت , مشٌت طوٌبل ولم أصل , حٌن تكاثرت األشباح ظهر ضوء مشٌت إلٌه  

 ..أتولؾ لبلستراحة تعاود األشباح االحاطة بً وعٌونها الزجاجٌة تضًء كالهررة 

صممت الوصول , أو ٌمترب منً , أحسست اننً ألترب منه , كبر الضوء فجؤة 

, كان كتلة نار مشتعلة , حٌن وصلت إلٌه , لم ٌكن لً أمل ؼٌره , نحو الضوء 

ٌتدفؤ على عظام , كان هنان شٌخ لحٌته تصل األرض ..بجانب شواهد ممبرة 

 ..األموات 

 ًّ  :لال دون أن ٌنظر إل

 !..من أنت ؟_ 

 !..أنا من سكان الٌرمون _ 

 ..فهل أنت منهم ؟.. لم ٌعد هنا إال الذٌن الأمل لهم فً الحٌاة   _

 ..ولماذا تتدفؤ بعظام الضحاٌا ..من أنت أٌها الشٌخ _ 

 ..أجب عن سإالً .. الدخل لن بً_ 

 ..لن اجٌب لبل أن تمول لً من أنت _ 

حمل كومة من عظام األموات , اهتزت لحٌته , بان الؽضب على وجه الشٌخ 

 ..ورماها داخل النار فشبت إلى أعلى وصرت أسمع لهٌبها 

ًّ بعٌنٌن محمرتٌن ولال   :نظر إل

 !..عد من حٌث جبت _ 

 ..بٌتً فً هذا المكان _ 

 ..األشباح والجثث هً التً تسكن البٌوت _ 



420 
 

دخل , أصابنً الخوؾ ..كانتا عظمتٌن مدببتً األطراؾ , ومّد الشٌخ ٌدٌه نحوي 

 :كانت النار تؤكله وهو ٌمول لً , الشٌخ فً أتون النار 

 !..المكان لن هنا بٌن األموات ..عد من حٌث جبت _ 

 ..من أعلمن أننً لست مٌتا ؟_ 

 !...لم أجد أحدا ٌتكلم هنا إال أنت _ 

 !..وأنت _ 

 !..اتدفؤ بعظامهم , أنا شٌخ األموات ..ومع ذلن سؤلول لن ..أنت الدخل لن بً _ 

 :ثم لال بلهجة آمرة 

 !..اذهب لبل أن أتدفؤ بعظامن _ 

 ..لفز شٌخ األموات بعٌدا واختفى , جاءت زوبعة وأطفات النار 

, تلمست الجدران المهدمة , تهت مرة أخرى , والنهار مازال بعٌدا ..حّل الظبلم 

تذكرت األضواء والسٌارات ووجوه الناس الضاحكة لٌلة , الصمت سٌد المكان 

تذكرت رابحة الدجاج المشوي والشاورما واألٌدي التً تصافح بعضها , األعٌاد 

سوى البٌوت ..الشًء ..اآلن , تذكرت الناس الذٌن الٌنامون من الفرح , بود 

 ..فالمكان لم ٌعد إال لؤلموات ..المهدمة والعتمة والصمت 

ابتسم فً , على الباب الزجاجً (ؼٌرت)صحوت على دلات العجوز األلمانً 

 ..فكذبت علٌه حٌن أعلمته أننً على ماٌرام , وجهً وسؤلنً عن حالً 

سجلت ..كان ٌحمل ورلة لتسجٌل أسماء الذٌن سٌتعرفون على مدٌنة فوتسبرغ 

ودعوته لشرب كؤس من الشاي فلم ٌمبل , أسماء عابلتً ودفعت له ثمانٌة ٌوروهات 

 :لالت رنده فرحة ..

 !..سنتعرؾ على مكان جدٌد _ 

 ..وصفك علً ودمحم من الفرح 

أدلك فً وجه , مرة تلو أخرى , أستعٌده , كنت ماأزال تحت كابوس ذلن المكان 

 ..شٌخ األموات فإذا هو شبٌه ذلن االنسان الذي احتل داخلً 

 :لالت رنده بعد أن وضعت ٌدها على كتفً بعد أن خرج كل من علً ودمحم 
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 !..الأران سعٌدا _ 

 :سؤلتها 

 ..أسمعت بشٌخ األموات ؟_ 

 :جفلت لابلة 

 !..كش بره وبعٌد _ 

 !..حلمت به _ 

 !..إنه مجرد حلم _ 

 ..لالت ذلن بدالل وؼنج 

 ..أحسست أنها ترٌد أن نمارس الحب ولو بالكبلم دون اللمس 

 :لالت ولد التربت أنفاسها منً 

 ..لل لً كبلما فً الحب ال الموت , نحن أحٌاء ..دعنا من األموات _ 

 ..كٌؾ؟_ 

 :لالت ..لفحتنً أنفاسها االمثٌرة 

 !..أنت كاتب وتستطٌع أن تثٌر الحجر بكلماتن _ 

لم أعد أجد الكلمات التً أعبر بها عن نفسً فكٌؾ أجد تلن الكلمات عن الحب _ 

..! 

 !..الحٌاة التتولؾ _ 

عصرت كفً على كؤس , كانت كؤنها حنٌن , أخذت أنفاسها الحارة تؽزو روحً 

 :للت , لفت رنده جرحً , سال دمً على األرض الخشبٌة , الماء فانكسر 

 !..هذا الجرح بسٌط إلى جانب جرح نفسً _ 

 !.ٌجب أن تذهب إلى المشفى _ 

 !..والحب _ 

 !..ٌإجل _ 
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 !..والموت _ 

 !..ٌإجل_ 

 !..االثنان الٌإجبلن _ 

 !..اذن سؤؼلك الباب _ 

وولفت أمامً تنضح انوثة كما كنت أراها , وأرخت ستارة الباب الزجاجً , أؼلمته 

 ..من لبل 

, تمددت , مازال الدم ٌنزؾ على األرض , أمسكتنً من ٌدي وجرتنً إلى السرٌر 

ًّ بخجل ولبلت ٌدي المجروحة , مارسنا الحب والدم على األرض  , بعدها نظرت إل

 ..كنت ذاهبل أمام الحب والموت , كان شٌخ األموات ٌبتسم أمامً 

 :ظهر الرجل اآلخر من داخلً وسؤلنً 

 ..من أنت ؟_ 

الذي لم , ومازالت رنده متمددة أمامً بجسدها األبٌض البض , أشحت بوجهً عنه 

 ..تإثر به السنون 

 :لالت لً 

 !..فً كل مرة أحس ّ أننا عرٌسان من جدٌد _ 

 :لالت , حدلت فٌه ملٌا , كان دمً على األرض لد تجمد 

 !..لماذا التتكلم ؟_ 

حٌوانات منوٌة ماتت دون , دماء كثٌرة نزفت ومازالت تنزؾ ,انظري إلى دمً _ 

لم ٌتبك شًء إال الموت , األرحام تمزلت تحت الردم والرصاص , أن ترى النور 

..! 

 !..وهل نسٌت الحب ؟_ 

لكنهم لم , تحدثوا كثٌرا عن الحب والحرب ..الحب والحرب وجها عملة واحدة _ 

الوجه , هبلم الحروب , إنها جنون الحرب , إنها لٌست حربا , ٌعرفوا هذه الحرب 

, فً هذه الحرب فمد االنسان انسانٌته , المكان فٌها للحب , الضابع من الحروب 

 ..وأصبح ألسى من الوحوش 
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كانـت رابحة ؼنجها مازالت فً المكان , التربت منً رنده ..للت ذلن وأنا أرتجؾ 

 :أدارت وجهً نحوها ولالت , 

ًّ ..التنظر إلى الدم _   !..انظر إل

 ..لبل للٌل كنت مع الحب واآلن ولت الدم _ 

 !..عش معً _ 

 !..الٌمكن أن أنسى _ 

 ..ماذا ترٌد ؟_ 

 !..أرٌد لهذا الجنون أن ٌتولؾ _ 

 !..حٌن ٌحٌن الولت سٌتولؾ _ 

 !..متى ؟_ 

 !..هذا شًء النعرفه _ 

 ..ٌجب أن ٌنهوه ..كما بدأوه ٌجب أن ٌنهوه , بل ٌعرفه الجمٌع _ 

 ..كنت أصرخ وأنا المس دمً على األرض وأمسح به وجهً 

ًّ باستؽراب   :نظرت إل

 !..هل جننت ؟..صبحً _ 

فمط تجار الحروب ٌجلسون فً الفنادق ..الدم ٌمؤل وجوههم ..كلهم هكذا هنان _ 

وأشٌاء ..وأعضاء بشرٌة ..تمتلا جٌوبهم دما وماال ..وٌبتسمون للعاهرات ..الفخمة 

 ..أخرى 

 :جلست على األرض والدم على وجهً وأكملت 

دخل فٌها ..إنها حرب من نوع آخر ..هذه الحرب لٌست رصاصا ولنابل _ 

الحشاشون والعاطلون عن العمل وتجار الحروب ومصانع الموت أبوابا واسعة 

دخلوها وهم ٌضحكون على ..والبٌوت المهدمة ..دخلوها وهم ٌؽنون فوق الجثث ..

وعلى أجسادهم مبلبس ..وبٌن شفاههم سجابر ؼالٌة الثمن ..الهاربٌن من الموت 

إنهم ..وكانت اللحظات تنتظرهم ..كانوا ٌنتظرون تلن اللحظات ..الماركات العالمٌة 

وخوؾ ..ودموع األطفال ..وؼبار البٌوت المهدمة ..ٌعٌشون على رابحة الدم 
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والٌسمعون إال صوت الموسٌما ..تحصنوا فً أماكن التطالهم فٌها حرب ..الهاربٌن 

وٌتبادلون ..ٌضحكون وهم ٌؤكلون أفخر الطعام ..الصوت الرصاص والمذابؾ 

 ..النكات البذٌبة وهم ٌؽمزون العاهرات فً الحانات 

 :أكملت ..كنت أصرخ دون وعً ورنده ذاهلة ودموعها على خدٌها 

 ..وسؤتبعهم حتى أعرؾ نهاٌة هذه الحرب ..هم الذٌن جنوا لبلً ..لم أجن بعد _ 

ًّ  والدماء على وجهً ..كؤنه لطمنً فصحوت ..دخل إمام وعٌناه محمرتان  نظر إل

حاولت أن أصرخ أو أبكً ..ثم تحّول ضحكه إلى هٌستٌرٌا ..وبدأ ٌضحن ..وٌدّي 

إنها لحظة ..كٌؾ لً أن أصؾ تلن اللحظة ..ازداد ذهول رنده وكآبتها ..فلم أستطع 

لم أعد اشعر ..الدم والخمر والكآبة والحزن والمهر والضحن الهٌستٌري ..التنسى 

خرجت من الؽرفة والدم ٌمؤل وجهً ..لم أعد أشعر بما ٌجري ..بؤحاسٌسً 

 ..كنت ماأزال أسمع ضحكات إمام التً أخذت تخؾ ثم اختفت ..وٌديّ 

أخذت ..ؼسلنً الماء ..ؼسلنً الدم ..فتحت الماء البارد فولً ..دخلت الحمام 

كانت ضحكات إمام ..تولؾ الزمن ..أخذت أرتجؾ من ذهولً ..أرتجؾ من الحمى 

جلست مثل حمامة ..كانت الشمس دافبة ..خرجت مبلل الثٌاب ..لد دخلت كٌانً 

 ..ذهبت إلى عوالم لم أعرفها ..أخذت أسنانً تصطن ..مبتلة 

دخلت إلٌه دون ثٌاب ..ولبر جدتً ..وهنان لبر جدي ..هنا لبر أمً وهنا لبر أبً ..

وانضم إلٌهم , جدي , جدتً , أمً , أبً ..جاء الجمٌع الستمبالً ..كما خلمنً ربً 

وكانوا ..كانوا ٌضحكون دون ضحن ..فتاح ونظٌرة وبدرٌه وعطا وصبحٌة 

وكانوا ٌرلصون دون رلص ..وكانوا ٌؽنون دون ؼناء ..ٌتحدثون دون حدٌث 

وأجٌادهم نحلت ..وجوههم كبرت ..أٌادهم استطالت ..كانت وجوههم لد تؽٌرت ..

وأسنانهم تصطن حٌن ..أرجلهم تطٌر حٌن ٌمفزون ..كانوا ٌلبسون شٌبا كالضباب ..

 ..ٌضحكون 

 ..أنتم سعٌدون ألننً مت مثلكم _ 

 :جاءنً جوابهم واحدا 

 ..كل السعادة _ 

درت حول نفسً ..داروا حولً ..لؽتهم كانت اشارات لوٌة حٌنا ضعٌفة حٌنا آخر 

كانت الماعة التً تضمنا ببل ..كانوا ٌتداخلون مع جسدي الذي تحول إلى هبلم ..

 ..كانت لطعة كالدخان ..سمؾ وال جدران وال أرضٌة 
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 ..صحوت فإذا أنا تحت الشجرة الحرام التً ضمتنً أنا وحنٌن 

بحثت عن نهر ألؼسل الدم عن ..كان الضباب حولً ؛كؤنه دخان ذلن الكابوس 

اتجهت ..تذكرت أننً ؼسلت دمً ..كنت أتجنب النظر إلى المارٌن ..وجهً وٌدّي 

وخلصت ..استرجعت ماحدث ..ركبتها إلى مكان ؼٌر محدد ..إلى مولؾ الحافلة 

انملبت مفاهٌمً ..شعرت بتؽٌري اآلن ..إلى نتٌجة أننً اشترٌت األمان بالحرب 

ضعت مابٌن الماضً السعٌد والحاضر الذي اللون وال طعم له ..التً عشت علٌها 

.. 

نسوا ..كان الهاربون فولً ٌمٌمون الوالبم وٌسمون أنفسهم بؤلماب باب الحارة 

أخذوا ٌنسجون والعا ..الرصاص والخوؾ نسوا الهروب فً الصحراء والبحر 

 ..فتشوه الماضً فً أذهانهم حتى نسوا أنفسهم ..جدٌدا على أنماض والع مضى 

++++++++++++++++++++                       
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_26_ 

 

                 

" .. شتوتؽارت " وجدت نفسً اْمام متحؾ 

.. له اْبواب متعددة , كان بناء حجرٌا هادبا دون نفور 

.. وعندها تذكرت اْن الٌوم هو ااْلحد ..لكن اْبوابه كانت موصدة , حاولت دخوله 

وكاْننً حاولت تصور ,حاولت اْن اْتصور مابداخله ,ولفت اْمام المبنى اْتاْمله 

.. مابداخلً 

فً داخلً , ذكرٌات من الماضً , وجوه من الماضً , صفحات من الماضً 

, وصوري المفمودة , واْشٌابً المفمودة , ٌضم ذكرٌاتً المفمودة , متحؾ كبٌر 

.. وحٌاتً المفمودة 

ولكن لٌس من حجر بل من لحم , مثل اْعمالً تماما , كان المبنى متعدد الطبمات 
اْرتبه  حسب تسلسله , الماضً السحٌك من حٌاتً , حاولت نبش الماضً , ودم 

واْنا فً الرابع , كان هنان صور لصفً المدرسً , لكننً لم اْستطع ,   الزمنً 
, وكاْننً اْنظر الى مستمبلً بتشاإم , حلٌك الراْس , كنت متجهم الوجه , االبتدابً 

واْتسلك شجرة ااْلزدرخت فً بٌتنا المدٌم , اْخذت اْركض واْلعب , تحركت الصورة 
مجبلته " فتاح"صّؾ اْخً , واْمام باب بٌتنا الحدٌدي , اْخذت اْكبر فً لحظات , 
.. لٌبٌعها بعد اْن لراْها ..مٌكً , سوبرمان , سمٌر..

فهذا المتحؾ نبش داخلً واْنا ..لم اْكن اْدرن اْن تلن ااْلٌام هً اْجمل اٌْام حٌاتً 
.. اْجلس على ممعد اْمام بنابه الحجري المهٌب 

كان ٌضحن اْحٌانا , راٌْت اْبً وهو ٌتحدث وٌضع السٌجارة فً فمه دون اْن تسمط 
حٌن كان ٌعمل عند الٌونانً " .ٌافا " وٌتاْلم اْحٌانا اْخرى وهو ٌتحدث عن حٌاته فً 

فً الضفة الؽربٌة وٌتزوج " للمٌلٌة " وكان ذلن لبل اْن ٌذهب الى , " بترٌدس " 
..اْمً   

بٌنما , وعٌناه دامعتان , حزٌنا ,كان صوته منخفضا , كنت اْحاول سماع ماٌمول 
..ٌشرب الشاي ونظراته على الماضً حٌث متحؾ ذكرٌاته   

 
الذي انملب طفبل صؽٌرا فً "فتاح "تحتضن اْخً , راٌْت اْمً ساهمة حزٌنة 

..حضنها   
 

:ولد بدا حزٌنا , ساْلت اْبً   



427 
 

 
!..لماذا اْنت حزٌن ٌااْبً ؟_   

 
:تردد لبل اْن ٌجٌب   

ًّ ..ماذا اْلول _  ًّ واْخون اٌْضا ..الاْحد هنا ٌتحدث ال اْنا دابما ..اْمن ؼرٌبة عن  
 

مللت ..مللت تكرار الذكرٌات ..اْسترجع ذكرٌاتً فً هذا الضباب المحٌط بً 
....حٌاتً   
: للت له   

 
!..تً الٌن لرٌبا آس_   

 
ولكننً حزٌن لما ..هنا الاْحد ٌتحدث مع اْحد ..لن تتحدث معً ..حتى لو جبت _   

 
.. ..ولن تكون اْولها , خر الحروب المجنونة آتلن الحرب لٌست ..حدث لكم   

 
:التفت اْلمً وللت لها   

 
!..اشتمت لحضنن ٌااْمً _   

 
:ثم همست بصوت مبحوح , كانت عٌناها رمادٌتٌن , التربت منً   

 
ذا جبت لن اْستطٌع إ..نحن اْموات واْنت حً ..الاْرٌد اْن اْفمدن مرة اْخرى _ 

..هذه لوانٌننا ..التحدث معن   
 

!..صؽٌرا ؟" فتاح" لماذا عاد اْخً_   
 

!..الذي ٌموت برٌبا ٌعود صؽٌرا _   
 

:ثم دمعت عٌناها وهً تمول   
 

رى النار والؽبار فوق البٌت وماحوله أكنت ..نت تركت البٌت أ.. ماذا حدث لكم _ 
.. 

 
هربنا فً الصحراء ..وتعرفنا على شعوب لم نكن نعرفها ..زرنا ببلدا لم نزرها _    

 
...لم نعد نحن ..لكننا لم نعد نحن ..هنٌة ,وصلنا ببلدا هادبة ..والبحر   
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سمعت صوتً ٌنادٌهم واْنا .. ٌبكً " فتاح" ؼابت اْمً وؼاب اْبً وسمعت صوت

 اْجلس 
 

..اْنبش حٌاة ااْلموات لبل ااْلحٌاء " شتوتؽارت " اْمام متحؾ   
 

نظرت , اْمام المتحؾ "  بٌتهوفن "وانساب الى سمعً عزؾ السٌمفونٌة  التاسعة ل   
 

وعلى ااْلرض لطعة لماش , خلفً فاذا صبٌة جمٌلة تعزؾ السٌمفونٌة على الكمان   
 

..لٌضع فٌها المارة النمود   
 

, حٌن عزفها " بٌتهوفن "كما صفك ل , لو كان هنان جمهور لنهض وصفك لها ملٌا  
 

فلم,فً ذلن الزمان نهض الجمٌع من اْجل اْن ٌراهم المن اْجل اْن ٌسمع تصفٌمهم   
 

لؽة اضطراباته وفرحه , لؽة اْحاسٌسه , ال لؽته الداخلٌة إٌسمع " بٌتهوفن " ٌعد   
 

..المه آوحزنه و  
 

تلفه, , كانت موسٌما السٌمفونٌة تطوؾ فوق المتحؾ , شعر بتلن اآلالم أكنت   
 

..سٌمفونٌته  علٌها " بٌتهوفن " حٌن بنى , عن السعادة " شٌلر" بكلمات   
 

 كنت اْرى شعر الصبٌة الذهبً كاْشعة الشمس ٌتطاٌر مع كل دفمة موسٌما من 
 

..كمانها الحنون   
 

نسٌت نفسها وهً تؽمض ..ارتجفت ..لى اْعماق اضطراب السٌمفونٌة إوصلت   
 

لم تعد  تمؾ  فً الشارع ..   عٌنٌها الزرلاوٌن وتتوه فً عالم السٌمفونٌة الرخً  
كاْننً دخلت عالمها ودخلت هً , كنا واحدا , عد اسمع تلن الموسٌما الرخٌة أولم  ,

 عالمً
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لم تعد هنان فواصل تفصلنً عن عالم , بداْت اْحزانً ,  هداْت السٌمفونٌة , 
, وعوالم تفرح وتحزن , ذانا صاؼٌة آصرت , لم اْعد اْتحرن , الموسٌما الرخٌة 
....تؽضب وتتحسر   

 
اهتزازات عدة , حول هذه األحاسٌس اهتزت الصبٌة , كان العالم لد اتحد من حولً 

...لمها أماٌعٌد تلن السٌمفونٌة الى , فً موسٌما الكمان , وهً تمنح من روحها ,   
 

وؼضب النفس , عادت ممطع اضطراب السٌمفونٌة أ, تجمع عدة اْشخاص حولها 
....وحزنها   

 
" بٌتهوفن"عشت مع , نسٌت الصحراء والبحر , نسٌت حزنً , خر آكنت فً عالم   

 
...بكٌت  من الفرح المن الحزن,  لحظتبذ ,  حلى لحظات تلن السٌمفونٌة أوالصبٌة   

 
...كان الناس ٌمرون ٌمفون للٌبل ثم ٌسٌرون ؼٌر مبالٌن   

 
...حزنه هوحزنً ...هو ؼضبً " بٌتهوفن" ؼضب...صؽً بكل جوارحً أكنت   

 
....  رلصه هو رلصً ...هدوإه هوهدوبً  ...فرحه ونشوته هو فرحً ونشوتً   

 
ًّ باهتمام إٌستمع " بٌتهوفن" بدا ًّ إكنت اْحادثه وٌستمع .. صما ألم ٌكن ...ل ل
...ٌبتسم البتسامتً وٌحزن لحزنً ...  

 
زمن ...زمن الحب الزمن الحرب ...ٌاه نعٌش ذلن الزمن الجمٌل إنا وأكنت 

الموسٌما والسٌمفونٌات والحفبلت والتصفٌك والذوق الرفٌع الزمن الرصاص 
...والمذابؾ   

 
كانت تفرح ...كان كمان الصبٌة الجمٌلة ٌمفزبٌن ٌدٌها فرحا حٌنا وحزنا حٌنا اَيخر 

....لفرح الموسٌما وتحزن لحزنها   
 

كاْنهما بحرصاؾ اْو سماء, نظر فً عٌنٌها الزرلاوٌن أكنت ...لم ٌبد علٌها التعب    
 

....ببل ؼٌوم  
 

..مالً ععرفت اْن موسٌماها دخلت اْ ...لمحت الصبٌة اهتمامً فلمحت ابتسامتها   
 

...اْنا وبٌتهوفن وهً شخصا واحدا ,اْصبحنا نحن الثبلثة   



430 
 

 
...والموسٌما منحتنً الصفاء ..هذه الرلة منحتنً الهدوء   

 
...اْعلو معها واْهبط ..اْتوتر  معها واْهداْ ...تعلو وتهبط  , السٌمفونٌة تتوتر وتهداْ   

 
...     اْتوه فً عالم ؼرٌب وجمٌل   

 
" بٌتهوفن..."رى عمري الذي مضى أ..رى شبابً أْ .اْرى حٌاتً الجمٌلة الماضٌة   

 
لى صفاء الحٌاةإوصفاء زرلة عٌنً الصبٌة اْعادنً ...اْعادنً الى الماضً الجمٌل   

 
حٌث طعم , خلؾ المسجد ااْلموي , صفاء الحارات المدٌمة ...صفاء  دمشك ...

"...النوفرة " الشاي الدمشمً فً ممهى   
 

...ٌالٌت تلن اللحظات التنتهً   
 

اْعٌش الماضً الهادىء ببل اْصوات ..ٌالٌت تلن الموسٌما تظل تشنؾ سمعً  
...الرصاص والمذابؾ واْزٌز الطابرات الحربٌة   

 
..لى األبد إلٌت تلن اللحظات تبمى   

 
...اْحسست بالحٌاة بعد ٌاْس   

 
...كنت اْفكر بالموت واآلن فكرت بالحٌاة  

..اْعاد لً بصري وسمعً واحساسً وجنونً وحنانً ..اْعاد لً حٌاتً " بٌتهوفن  
 
...عاد لً كل شًء أ  
 

اْلزور بٌتن حٌث" بون"هل اْذهب الى ..هل اْصفك لن " ..بٌتهوفن"ماذا اْلول لن ٌا  
 

...لؾ اْمام تمثالن اْلشكرن أهل ...ولدت    
 

واْنت اٌْتها ...لى حضن ااْلمل إاْعدت ٌابسا ..اْعدت مٌتا الى الحٌاة ..لول لن أماذا   
 

...موسٌما كمانن اْجمل من اْلؾ عازؾ فً الكونشرتو ...الصبٌة الشمراء الجمٌلة   
 

..بعثت سٌمفونٌة بٌتهوفن االلهام فٌن  ..كنت فرلة موسٌمٌة وحدن   
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...تؽٌرت فً لحظات ..لبل جلوسً اْمام متحؾ شتوتؽارت وبعده ..اْنا لم اْعد اْنا   

 
تجعلن تعٌش, تفجر ٌنابٌع ااْلمل , الموسٌما التً دخلت اْعمالً اْخذت تترالص   

 
" ...بٌتهوفن"فً بستان جمٌل الزهرات فٌه طٌور تردد اْلحان   

 
...كاّْن ٌنبوع بردى ٌنساب مع الموسٌما   

 
ًّ فً اٌْام معرض دمشكأكاّْن مٌاه نهر بردى الملونة بااْلضواء تترالص  مام عٌن  

 
...حٌن كنا نعٌش حٌاتنا الجمٌلة , الدولً   

 
اْرى, اْرى اْضواء دمشك لٌبل من فوق جبل لاسٌون , تنساب السٌمفونٌة فً دمً   

 
...بٌتً ٌربض هنان ضمن جواهر من ااْللوان فً لٌل دمشك الحالم   

 
...وحٌن ترلص نرلص  ..وحٌن تحزن نحزن ..حٌن تضحن الموسٌما نضحن   

 
نحس بالسكٌنة, وشربنا من مٌاهها ,كنا نعود الى البٌت ولد امتبْلنا من هواء دمشك   

 
حٌن تهداْ السٌمفونٌة وحٌن تبتسم , تإّرخ لهذه اللحظات " بٌتهوفن" كاْن موسٌما, 

...وحٌن تحضن الكمان كاْنه رجلها العاشك , الصبٌة  
 

 
وهو " بٌتهوفن" اْرى, تبداْ الصبٌة باالضطراب مع  موسٌما السٌمفونٌة التاسعة 

..ٌرتجؾ   
 

ٌختلط الحابل , ولد امتبْلت بالمتظاهرٌن السماط النظام " درعا " اْرى شوارع ... 
تعلو موسٌما السٌمفونٌة الى اْوج , تصبح المظاهرات ساحات للدم , بالنابل   

 
تبداْ حمص ودٌر الزور وحلب, تعلو وتعلو الموسٌما , تتسالط الجثث , اضطرابها   

  
فً, اْرواح ااْلبرٌاء واْرواح الشٌاطٌن , ٌبداْ حصاد ااْلرواح , والرلة تعٌش الحالة   

 
تنفجر , تنفجر السٌارت , وتهدم البٌوت , تصعد االرواح , كل جملة موسٌمٌة   
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ٌهربون...ٌهرب الناس عبر البراري  والصحاري والبحار , المشاعر واألحاسٌس   
 

, رق جبٌنها عي, ترتجؾ الصبٌة  , ترتجؾ الموسٌما  , من الموت ااْلسود 
....وتضطرب عٌناها  الزرلاوان كاْنهما بحر هابج   

 
 ًّ اْرى هروبً المتواصل من لبنان , رى الجثث والبٌوت المهدمة أ, اْؼمض عٌن

...لى اٌطالٌا فاْلمانٌا إلى الجزابر إ  
 

تبداْ حٌاة رخٌة الطعم فٌها وال, تختفً المشاهد العنٌفة , تهداْ الموسٌما , فجاْة   
 

...وٌصفو الوجه, تصفو العٌنان الزرلاوان , تشدنً الى تلن السنٌن الخوالً , لون   
 

...اْبدو سعٌدا ولكن ببل  روح السعادة الحمٌمٌة   
 
 

...كان فرحً نالصا   
 

...وكانت رلصات نفسً مع السٌمفونٌة نالصة   
 

لكن دمشك مازالت تحارب على حصان اْبلك ...لو كنت فً دمشك لمؤل الفرح نفسً   
 

...دمشك مازالت تنزؾ ...  
 

واْللهمتنً تلن,لى السٌمفونٌة التاسعة لمؤل الفرح للبً إلو اْننً فً دمشك واستمعت   
 

...النؽمات لصة جدٌدة اْورواٌة جدٌدة   
 

لواْننً فً دمشك لكنت عشمت الماء والهواء واْصوات الباعة الجوالٌن وصوت 
...فٌروز   

...لكن كل شًء نالص هنا   
 

...تبداْ السٌمفونٌة التاسعة وتبداْ معها حٌاتً الماضٌة بفرحها وترحها   
 

اْن اْكون هنان ،...اْشعر اْننً اْرٌد اْن اْنتهً معها ..تبداْ وتنتهً واْنا اْبداْ وال اْنتهً   
 

فً شارع, فً ممهى الكمال الصٌفً ,على سفح لاسٌون , بٌن كتبً , فً بٌتً   
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..فً  شارع لوبٌة حٌث الناس المتسولون والفرح ٌمبْل عٌونهم ,  الحمرا   
 

رؼم الحٌاة الهانبة , اْما هنا فبل طعم اْلي شًء , حٌن كنت هنان كان للفرح طعم 
ورؼم الهدوء , ورؼم كلمات الشكر التً تسمعها فً كل لحظة , ورؼم الموسٌما   

 
...ورؼم ورؼم , ورؼم  الراحة فً وسابل  المواصبلت  , المحٌط بن   

 
عشت لحظات جمٌلة ضمن .. بتً  آالتربت من ن..التربت السٌمفونٌة من نهاٌتها 

..لفراق ابة آن  
 

..نفسً تمتلىء بالحزن ..عٌنا الصبٌة الزرلاوٌن تمتلبان بالحزن   
 

وكاْنها زهور ..لحظات الاْنساها " بٌتهوفن" اٌْتها الصبٌة عشت معن ومع سٌمفونٌة  
 

..خبلبة ضمن بحر مصطخب   
 

..خرون ؼٌر مبالٌن آوبدا , صفك لها الجمهور ومشى   
 

ًّ  الصبٌة إنظرت, حد ؼٌري ٌصفك ألم ٌعد , صفمت كثٌرا , نهضت من ممعدي  ل  
 

حٌن بمٌت اْصفك , ثم تحول تمدٌرها واعجابها الى دهشة , نظرة تمدٌر واعجاب 
..وحدي  

 
نظرت الى عٌنٌها , ابتسمت , شكرتها , والتربت من الصبٌة , تولفت عن التصفٌك   

 
...كان فٌهما حزن دفٌن , الزرلاوتٌن   

 
..اٌْنما ذهبت اْرى الحزن   

 
" لو سمعها, لد ٌكون هذا الحزن هو الذي دفعها الى اتمان عزؾ السٌمفونٌة 

نه فمد السمع لكنه ٌسمع بمشاعره اْكثر مما أصحٌح , نفسه لصفك لها " بٌتهوفن
...ذانهم آٌسمع اآلخرون ب  
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ًّ إلى الصبٌة وعادت تنظر إعدت اْنظر  ابتسمت ثانٌة وهً , بدوت محرجا , ل
وتضم لطعة المماش وفٌها النمود التً رماها بعض, تضع الكمان فً حمٌبته الجلدٌة   

 
ًّ بٌن حٌن وإكانت تنظر , المارة  هل , تسمرت فً مكانً الاْعرؾ مااْفعل ...خر آل

كنت حزٌنا حتى , لم اْكن اْتصورها , فاق من السعادة آلى إاْلبل ٌدٌها اللتٌن اْخذتنً 
َيبة , عمك الحزن  انتشلتنً باْنؽامها الى اْفك لم اْرتده من , وكنت كبٌبا حتى عمك الكا

..ٌحس فٌه المرء اْنه ولد من جدٌد , اْفك فسٌح , بل ق  
 

ًّ نظرة اْخٌرة إنظرت , حملت الصبٌة حمٌبة الكمان  ابتسمت , وكاْنها تودعنً , ل
مع موسٌماها , مشى للبً مع اْنؽامها , ومشت مبتعدة , بادلتنً االبتسامة , من للبً 

فً كل خطوة تخطوها بعٌدا , مع اضطرابها وسكونها , مع حزنها , مع فرحها , 
..ٌعود الحزن من جدٌد , عنً   

 
:للت فً نفسً , مشٌت بضع خطوات ثم تولفت , ردت اللحاق بها لٌزول حزنً أ  
 

..لن تعود اْبدا ..اللحظات الحلوة لن تعود _   
 

..وتولفت على الرصٌؾ تابها   
 

تمنٌت اْن اْبمى بمٌة حٌاتً واْنا اْستمع الى تلن , " الهاٌم " لى ؼرفتً فً إعدت 
...السٌمفونٌة  من تلن الصبٌة   

 
..تمنٌت عودة اْفراحً   

 
تلن ,  واْتنفس هواء دمشك , تمنٌت اْن اْصحو اْلجد نفسً اْؼتسل بمٌاه دمشك   

 
بل لد تفولها حزنا وفرحا , " بٌتهوفن" تمابل سٌمفونٌة, السٌمفونٌة التً فً داخلً 

.. 
 

ًّ  إنظرت  :  ولالت رندهل  
 

!..كاْنن تحلم _   
!..كٌؾ عرفت ؟_   

  
!..اْفهم نظراتن حٌن تكون حالما _   

 
!..فٌها الفرح وفٌها الحزن ..حٌاتنا مثل سٌمفونٌة _   
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!..ماذا ترٌد اْن تمول ؟_   

 
!..مااْردت لوله للته _   

 
!..لم تمل كل شًء _   

 
عشت فً ...سمعت سٌمفونٌة بٌتهوفن التاسعة  اْمام متحؾ شتوتؽارت ..الٌوم _   

 
..نسٌت نفسً .. حزانً أنسٌت ..عالم حالم   

 
: ابتسمت وهً تمول   

 
!..ونسٌتنً اٌْضا _   

 
..اْو كالسحر ..كنت شٌبا كالخٌال ..كنت ضمن اْحزانً واْفراحً ..لم اْنسن _   

 
..الموسٌما تجعل من تعرفٌنهم مخلولات سحرٌة شفافة   

 
..اْحاطا بً ..كان ضحكهما سٌمفونٌة توزع فرحا ..دخل علً ودمحم وهما ٌضحكان   

 
..لببلنً   

 
: رنده لالت   

 
!..هذه هً السٌمفونٌة الحمٌمٌة _   

 
!..صحٌح _   

 
..للت هذا واْنا اْضمهما   

..خر  آلم اْتولع فً تلن اللٌلة سٌمفونٌة من نوعَي   
 

كانت , فً ذلن المساء البارد , ونحن نشرب الشاي " امرس" ورندهجلست اْنا و  
 

رؼم , فبدا المنظر ساحرا , ؼطتها الثلوج ,    ااْلرض البٌضاء كاْنها فً عرس 
..معاناته بعد لدومه الى اْلمانٌا , ٌسرد بشًء من التفصٌل " امرساْخذ , لسوة البرد   
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جزابرٌون ..مع اْشخاص من جنسٌات مختلفة " الهاٌم " عشت سنتٌن ونصؾ فً _ 
, الذباب والصراصٌر كانت تشاركنا ؼرفتنا ...باكستانٌون , فارله أ, صومالٌون , 

اْحٌانا اْنام , وبة حٌاتً عرؼم ص, اْتمنت اللؽة ااْللمانٌة " فالتسوت " فً تلن المدٌنة 
اْبكً اْحٌانا من المهر , واْحٌانا الاْجد فً جٌبً سنتا واحدا لشراء تبػ , جابعا 

اْبكً اْحٌانا من المهر , واْحٌانا الاْجد فً جٌبً سنتا واحدا لشراء تبػ , وحٌن ..

التابعة للبلدٌة  "الجوب سنتر " اْخذت دابرة , وحٌن انتهٌت من دراسة اللؽة ..
عملت فً المطاعم وفً ورشات البناء وفً برن , بمبلحمتً من اْجل اٌجاد عمل 

..ترٌدنً اْن اْكون صدٌما لها , وسكنت عند امراْة مسنة , السباحة   
 

وطلبت منً , عن طرٌك معارفها فً البلدٌة , حاولت التملص فبداْت تضاٌمنً   ...
    

...وؼٌّرت المفل , مؽادرة البٌت   
 

,لى بٌت ٌمطنه مهاجرون ٌتعاطون المخدرات فرفضت إنملنً نابب ربٌس البلدٌة ..  
 

ولٌس فٌه , لم ٌكن فٌه سوى ضوء واحد , وعمابا لً اْسكنونً فً بٌت كبٌر فارغ   
 

جلبت مرتبة بعد منتصؾ اللٌل من , بٌت كسجن كبٌر ومخٌؾ , فراش للنوم 
..الشارع  

 
رؼم برودة , ,ووجهه ٌزداد احتمانا , امر ٌتحدث وعٌناه تلمعان حزنا سكان   

 
...الجو فً الخارج وازدٌاد كثافة الثلج   

 
..كان للبً ٌعتصر حزنا واْنا اْسمع ماٌمول   

 
:اْضاؾ لاببل   

 
ذهبت, فاْحالنً الى مشفى للمجانٌن , لى طبٌب نفسً إذهبت , تضاٌمت نفسٌا _   

 
لو بمٌت هنا اْلصابنً , للت لنفسً  , راٌْت مجانٌن من الدرجة ااْلولى , هنان   

 
ننً ساْجلبإ, للت للممرضة التً تمسكت بً كمجرم ٌرٌد الهروب , الجنون فعبل   

 
لكننً بداْت اْتناول الحبوب , خرجت ولم اْرجع , وساْعود , اْؼراضً الشخصٌة 

كنت .. اْخذت اْعانً معاناة من نوع اَيخر , ومنذ ذلن الولت , التً كتبها لً الطبٌب 
اْولفت , وكاْننً لم اْنم لحظة واحدة , اْنام لولت طوٌل من النهار .. اْنام دون اْن اْنام   
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فعدت الٌه وكاّْن دواء المجانٌن, فكنت اْحس بضجٌج وصراخ داخل راْسً , الدواء   

 
...ه مااْصعبها آ..استعبدنً   

 
ًّ " الجوب سنتر " فاْخذت ادارة , لى المشروب اْلنسى إلجاْت ... تضٌك الخناق عل  

 
..الى اْن اْعطٌتها تمرٌرا عن حالتً فهداْت ,   

 
..كان ٌتكلم وكانت روحً تتعذب   

 
... كانت تبكً وال ترٌد اْن تصدر صوتا ,  تحت الؽطاء رندهسمعت شهمات   

 
..تلن هً سٌمفونٌة العذاب   

 
:امر سللت ل  

 
الخوؾ علٌن كاد ٌدفعنً اْحٌانا ..واْنا بعٌد عنن كانت اْحاسٌسً لرٌبة منن _   

 
كان للبً ٌبكً ..ّما اْن تجن فعبل اْو تموت انتحارا إكنت اْشعر اْنّن , لى الجنون إ  
 

وحٌن ٌؽٌب..لكننً حٌن كنت اْسمع صوتن عبر الهاتؾ اْجد نفسً ..حٌن اْتذكرن   
 

...صوتن تعود معاناتً فً التفكٌر بن   
 

..امر وبكى كطفل صؽٌر ساحتضننً   
 

..بكٌنا جمٌعا   
 

:امر سلال   
 

..لكننً اآلن اْحبن ..كنت اْكرهن ..اْبً _   
 

" سٌمفونٌتنا هً سٌمفونٌة...اختلطت اْحزاننا ..اختلطت دموعنا ...لبلته وبكٌت 
.. فرح للٌل وكثٌر من ااْلحزان ؛"بٌتهوفن  
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..لكنها سوداء فً الداخل بذكرٌاتنا المّرة , كانت لٌلة بٌضاء فً الخارج   
 

...نم أطوال اللٌل لم   
 

..اْرى ندؾ الثلج ٌتراكم على ااْلرض دون صوت   
 

اْحاول سماع اْفراحها , الاْسمع اال اْحزانها , تعاد فً ذهنً سٌمفونٌة مشروخة   
 

...الاْستطٌع ؾ  
  

!..لماذا كل هذا الحزن ؟  
 

..فجاءت الحرب وللبت اآلٌة , خلمنا هللا للفرح الللحزن   
 

كانت تلن الحروب بالنسبة الٌنا مصابر اْناس, لراْنا عن الحروب عبر التارٌخ   
 

..كانت تلن الحروب مجرد اْرلام وتوارٌخ , اناتهم عالنعرؾ م, النعرفهم   
 

,اْناس عانوا , عرفنا اْن هذه ااْلرلام والتوارٌخ هً المعاناة بحد ذاتها , اآلن   
 

خرون لراْوها بدمآو, واْناس كتبوا اْرلام الموتى وتارٌخ الحروب بدم بارد   
 

...اْبرد   
 

, عشناها بكل تفاصٌلها المّرة , لم نمراْها بل عشناها , اآلن جاءت حربنا   
 

..سٌمفونٌة بماٌا الروح , سٌمفونٌة الدموع والوجع , كانت سٌمفونٌة حزٌنة   
 

لكن الذٌن ٌعٌشون فً الحرب ٌموتون باْشكال , الذٌن ٌموتون ٌذهبون   
 

ٌموتون من استؽبلل تجار, ٌموتون من الفمر والخوؾ والمرض , مختلفة   
 

...ٌموتون من للة الموت , ٌموتون من فساد المجتمع  , الحروب   
 

لى كل إفبة هربت من المكان , فهم فبة اْخرى , اْما الهاربون من الحرب   
 

الحك الموت, فبة استؽلها تجار البشر اْبشع استؽبلل , لى البلمكان إ, ااْلمكنة   
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..وفبة اْخرى نجت فتفالمت معاناتها , ؼرلا اْو بردا , فبة منهم   

 
الشًء, لم تعد ترى الفرح , تشظى البشر كشظاٌا صاروخ , تفرلت العاببلت   

..ؼٌر الدموع   
 

حلموا بالعودة الى المكان..حلموا بالفرح فبلحمتهم ااْلحزان ..د اْفضل غحلموا ب  
 

..مالهم آتبلشت ..بدت اْحبلمهم كوابٌس ..فكان البلمكان   
 

كاْنها شٌطان اْسود بعد اْن" حنٌن"حلمت ب..رندهنظرت الى .. لى الحب إعدت   
 

..اْن كانت مبلكا اْبٌض   
 

وال الحلم, فبل الوالع ؼلب الحلم , توازن االثنان .. تنمل بٌن الوالع والحلم أكنت   
 

صرت اْبا ..اْوالد ااْلمكنة الجدٌدة ..اْوالدي صاروا اْوالد ااْلزمة , ؼلب الوالع   
 

..ببل اْوالد   
 

: رنده لالت   
 

ًّ ؟إلماذا تنظر _  !..ل  
 

..امراْة من نوع مختلؾ ..كاْننً اْران اْلول مرة _   
 

!..كٌؾ ؟_   
 

!..الاْدري _   
 

كاْنه ٌرى , كانت عٌناه تتحركان ..لى وجهه إنظرت ..على ظهره " امرس" نام
..            الكوابٌس الحمٌمٌة التً مّر بها   

 
..اْنفاسها المست  وجهً  , رندهالتربت   

 
!..هل ترانً حما امراْة من نوع مختلؾ ؟_   
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!..نعم _   
 

..لها دخل بالموضوع " امرس" حٌاة_   
 

!.الاْدري _   
 

..اْنا اْلول لن _   
 

...كان فً صوتها بحة حزن , استمعت الٌها   
 

الصحراء ..معاناتنا واحدة رؼم اختبلفها " ..امرس" نحن نعانً مثلما عانى_ 
والناس " .. شتوتؽارت " اٌواء " ..كالسروه " اٌواء ..البحر عبللتنا مع المهربٌن ..

هذه ااْلمور تتراكم ..كاْننا نعٌش فً عالم مختلؾ ...الذٌن عرفناهم من ببلد مختلفة 
ذا فتحت بابها هبت فً إ..مثْل اْشٌاء لدٌمة فً ؼرفة محكمة االؼبلق ,فً  نفوسنا   

 
.وجهن عفن ااْلشٌاء   

 
 

حٌن ..تراكمت ااْلحزان  والمعاناة فً نفوسنا مثل تلن الؽرفة المؽلمة "صبحً .."   
 

لى جانبإحزاننا كطحلب أنسمع ماٌحزننا تفتح الؽرفة فتهب الرابحة العفنة فتنمو   
 

..مٌاه اَيسنة   
 

اْورثتنا اْمراضا , وكلما طالت نكاْت الجراح , ماهذه الحرب التً طالت ...  
 

وفتحت باب تلن الؽرفة برابحتها, وحٌاة تعٌسة لم   تكن فً الحسبان, نفسٌة   
 

..العفنة   
خمس سنوات لم اْره ..الذي لم ٌستطع تجاوز حدود اْوكرانٌا "عدنان"عدت اْفكر ب

.. 
 

ولد ٌكون هو نسً صفحة وجهً ووجه.. نسٌت صفحة وجهه .. اشتمت الٌه   
 

...اْمه واْخوته   
 

...كٌؾ لنا اْن نلتمً مرة اْخرى   
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 من اْجل اْن ٌعٌش فً تلن الببلد الباردة ٌعمل منذ السادسة صباحا حتى مابعد

 
..منتصؾ اللٌل   

 
: لبل اْن اْنام رندهللت ل  

 
!..اْرٌد اْن اْراه لبل اْن اْموت _  

 
" !.. عدنان"للبً ٌحدثنً اْنن تمصد _   

 
!..ومن ؼٌره _   

 
شعرت اْن سٌمفونٌتً ..نفرت ااْلحزان داخل نفسً  ..نفرت دمعتان من عٌنٌها   

 
..كانت روحً تبكً ..بابسة الى اْبعد الحدود   

 
ًّ ااْلمل رؼم  :لمها ألالت تبث ف  

 
!..للبً ٌحدثنً اْنه سٌاْتً اْخٌرا _   

 
!..المهربون الاْمان لهم _   

 
نراه ٌبتسم, ٌدور اْمام عٌوننا , ٌدور فً اْذهاننا " عدنان" كان خٌال..صمتنا   

..  ثم ٌؽٌب   
 

!..منذ زمن لم ٌحدثنا _   
 

..الاْدري ..بكٌت ..اْتذكرٌن حٌن اْوصلته صباحا ٌوم دخل المدرسة وهوصؽٌر _  
 

: ولالت بتصمٌم رندهالتربت منً   
 

!..ستراه ..ستراه _   
 

..وصمتت   
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الهاٌم " جاءت الشرطة لتفض خبلفات باب الحارة فً الطابك العلوي من , صباحا 
.." 

  
والزعٌم , اختباْ فً ؼرفته " معتز " و, والمختار اْكل المط لسانه , العمٌد صار اْرنبا 
..ؼاب عن الحارة   

 
هنا الخبلفات التفض بالعصً والصراخ ..اللانون باب الحارة ..خر آلانون .. هنا 

.. 
 

..ااْلصوات هادبة واللؽة مختلفة .. كاْنن فً كوكب اَيخر ..شًء مختلؾ ..هنا   
 

..التدفعن الى الخلؾ اْو الى ااْلمام ..التصرخ فً وجهن ..حدا أالشرطة التضرب   
 

..ومن كل صراخ ..لكن هذا الهدوء هو اْلسى من كل هدوء ..تتحدث الٌن بهدوء   
 

..لل عٌعترؾ بال.. ضبلت علكنه لانون مختلؾ الٌعترؾ بال, لانون الهدوء .. هنا   
 

..الٌعترؾ بالعصا لكنه ٌعترؾ بالمنطك   
 

لوة التمؾ اْمامها عصوات , منطك الموة الخفٌة , خر آحتى المنطك ٌتشكل بمنطك ..
وال صراخ , وال صراخ باب الحارة , باب الحارة وال عصوات الحارات ااْلخرى 

..الحارات ااْلخرى   
 

ٌسٌطرون على ..ٌحلون مشاكلهم دون صراخ ..نهم ٌفعلون ماٌرٌدون دون صراخ إ  
 

..المشاكل دون صراخ   
 

واْدركت اْخٌرا اْن الحضارة المؽلفة بالسٌلوفان ..حاولت معرفة مكمن لوتهم الخفٌة   
 

..تبداْ من المانون ال من الفوضى ..ضبلت عتبداْ من العمل ال من ال  
 

,الٌنامون فً الطرلات , لكنهم الٌعتدون على اْحد , كثٌرون ٌشربون الخمر ..هنا   
, حٌاتهم هادبة , وحٌن تنبح ٌاْمرونهم بالصمت فٌصمتون , التنبح كبلبهم على اْحد 

..وصوتهم هادىء رؼم ضجٌج لطاراتهم , رؼم لوة حضارتهم   
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..تلن لوتهم الخفٌة المادرة على ضبط ااْلشٌاء دون كلل وال ملل   
 

رؼم عماراتنا ..هل هو لانون الحضارة بٌنما نحن مازلنا نخضع لمانون التخلؾ   
 

, ومحبلتنا التجارٌة البّرالة , وطعامنا اللذٌذ , وسٌاراتنا الفارهة , الحدٌثة   
 

..لكن نفوسنا مازالت تعٌش العصر الحجري ..وجامعاتنا العدٌدة   
 

,هم دفعوا ثمن حضارتهم مبلٌٌن ااْلرواح فً الحربٌن العالمٌتٌن ااْلولى والثانٌة   
 

..ونحن ندفع اآلن الثمن لنصل الى ماوصلوا الٌه   
 

!!..كم ثمن الحضارة باهظا   
 

تعلموا , تعلموا النوم باكرا , بتلن ااْلرواح التً ذهبت تعلموا الدلة فً المواعٌد   
  

وتعلموا التخطٌط لحٌاتهم لمابة, تعلموا ااْلصوات الهادبة ’ النهوض باكرا للعمل   
 

..ن لم ٌكن اْكثر إعام لادمة   
 

...تعلموا وتعلموا وتعلموا  
 

..اْم الحٌاة طرٌك الموت ..هل الموت  طرٌك الحٌاة   
  

..اْرى اْن الموت هو طرٌك الحٌاة   
 

تجعلنا نشعر بمٌمة , فااْلرواح التً تذهب فً حربنا المجنونة تدفع ثمن اْخطابنا 
..الحٌاة  والولت والعمل والتفكٌر الهادىء   

 
 

ومن الموت , من ااْللم ٌخرج الفرح , نها سٌمفونٌة الحٌاة إ..ااْلرواح التذهب عبثا   
 

..تخرج الحٌاة   
 

صمتت اْصوات باب الحارة, بمجًء الشرطة " الهاٌم " كنت اْفكر بهذا بعد اْن هداْ   
 

, هداْت اْصواتهم , اْهل الحارة دخلوا ؼرفهم , لم ٌعد هنان باب للحارة اْصبل ,   
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ولفت , الحضارة جعلتهم ٌهداْون , اجتروا اَيالمهم واْحمادهم وهداْوا , اْعلنوا التوبة   

 
"الهاٌم " عبل ضحكً فً فراغ ..وبداْت اْضحن , لى ؼرفهم المؽلمة إخارجا اْنظر   

 
ضحكت فً الداخل اٌْضا طوال اللٌل , لكننً كنت اْضحن , الاْعرؾ لماذا ضحكت 

.. 
 

.. ذاهلة فً البداٌة ثم بداْت تضحن معً رندهكانت   
 

!...لماذا تضحكٌن ؟_   
 

!..شّر البلٌة ماٌضحن _   
!..اذن هذا لٌس ضحكا _   

 
!..انه بكاء فً صورة ضحن _   

 
..لم نتولؾ عن الضحن حتى سمطت دموعنا   

 
!..اْراٌْت نحن نبكً النضحن _   

 
,فً البناءٌن, كان الجمٌع هنا ٌضحكون من ااْللم , لم نكن وحدنا نضحن من ااْللم   

 
..ااْلصفر والبرتمالً   

 
لكن الؽرفة دافبة ..وااْلرض تلبس رداء ثلجٌا اْبٌض , كان البرد شدٌدا تلن اللٌلة   

 
..وخانمة   

 
  :رندهللت ل

 
..هل تشربٌن الشاي معً ؟_   

 
!..فً هذا الولت المتاْخر من اللٌل _   

 
!..لٌس للشاي ولت _   
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!..كما لٌس للضحن ولت _   
 

 وازداد ضحكنا مرة اْخرى ونحن نشرب الشاي الذي اشترٌته من سوبر ماركت
 

..تركً   
 

:ساْلتنً   
 

!..ماالذي جعلن تضحن؟_   
 

!..اْلن باب الحارة اْؼلك نهابٌا وساد سكون _   
 

!..خر آهنان سبب _   
 

!.. ماهو ؟_   
 

!..لل اْنت ..الاْدري _   
 

!..اْحسست اْننً ساْنفجر فضحكت _   
 

..بزغ الفجر ونحن نشرب الشاي ونضحن ..تبادلنا المبل ونحن نشرب الشاي   
 

نها عادت الى زوجها اْلنها تعبت مع اْوالدهاإولالت اْلمها " منار"هاتفتنا ..صباحا   
 

...بمفردها   
 

....ولكننً لم اْعلك  , ضحكت اٌْضا   
 

  :رندهساْلتنً 
 

!..هل ضحكن هذا ٌشبه ضحكن فً اللٌلة الماضٌة ؟_   
 

!..ال ..طبعا _   
 

!..ماذا ترٌد اْن تمول ؟_   
 

!..اْلصد ابنتنا ..ن ابنتن مجنونه إاْلول _   
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!مزاجٌة ولٌست مجنونة _   

 
!..المزاج جزء من الجنون _   
!.. الرجل الذي ٌضرب زوجته هو مجنون اٌْضا _   

 
..لم رضخت حٌن ضربها اْلول مرة..هذا مااْوصلنا الى تلن الحرب المجنونة _   

 
اْم اْن اْهلها والمانون لٌسوا اْهبل لتحمل .. اْلٌس هنان لانون ..اْلٌس لدٌها اْهل   

 
..هنا لّب المشكلة ..االنسان حٌن ٌرضخ مرة سٌرضخ مرات عدٌدة .. المسإولٌة   

 
!..اْترٌد اْلوالدها اْن ٌعٌشوا بدون اْب _   

 
..اْنا اْعرؾ االنسان حٌن اْلمحه اْلول مرة ..كان ٌجب اْن تعرفه لبل اْن تنجب _   

 
!..ابنتن لٌست مثلن بل ؼبٌة مثلً _   

 
!..ومن تحدث عن الؽباء ؟_   

 
!...كبلمن ٌدل على هذا _   

 
!..لم اْعد اْحتمل .. ترٌدٌن نمل مشاكل ابنتن الٌنا أْ _  

 
...حتى ٌبرد النماش بٌننا " الهاٌم " لبست وخرجت من ..رندههداْت   

 
كانت ..كانت هنان طفلة صؽٌرة شمراء ترافك اْمها على دراجتها الصؽٌرة   

 
..ابتسمت اْمها ..ابتسمت لها ..ولفت اْتاْملها ..تشبة ابنتً  منار وهً صؽٌرة   

 
:للت لها بلؽة اْلمانٌة ركٌكة   

 
!..انها تشبه ابنتً وهً صؽٌرة _   

 
...ابتسمت مرة اْخرى ومشت فً طرٌمها   

 
ولكن االتجاهات , فاْنا هنا الاْحدد اتجاهاتً ..دون تحدٌد اتجاه " ااْلوبان " ركبت   
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..هً التً تحدد طرٌمً   

 
ولفت اْمامً مبتسمة فً , لة مستطٌلة لكتابة المخالفات آصعدت مفتشة وبٌدها 

للت لها مبتسما , بحثت عن بطالتً الشهرٌة فلم اْجدها , عبوس وطلبت بطالة النمل 
:وبلؽة اْلمانٌة ركٌكة   

 
!..نسٌتها فً البٌت _   

 
, دون اْن تمبل اعتذاري , طلبت هوٌتً بلطؾ "..الهاٌم " خجلت اْن اْلول لها فً   

 
..واْعطتنً الهوٌة وورلة المخالفة , وبداْت بكتابة المخالفة المالٌة باْربعٌن ٌورو   

 
,للبت ورلة المخالفة بٌن ٌدّي وكاْننً اْللّب حٌاتً , حدث كل ذلن فً لحظات   

 
ًّ من دٌن , اْحسست بالذنب والؽضب  فاْنا بحاجة الى المبلػ اْلسدد ماتراكم عل  

 
..لى  هنا إحتى وصلت   

 
هنا جسد طري , " حنٌن " لم اْشعر اال  واْنا اْمام لبر , " ااْلوبان " نزلت من   

 
..هنا شٌطان جعلنً اْندم ندما لم اْندمه فً حٌاتً ,  ٌمبع داخل المبر   

 
,حٌن لم تعد ابنة اْخً , كانت مبلكا فانملبت شٌطانا حٌن صارحتنً بالحمٌمة   

 
..فهل معرفة الحمٌمة تإدي الى الهبلن   

 
..لو علم اْخً بما حدث لبصك فً وجهً   

اْحسست اْننً ٌجب اْن اْبمى الى..لم اْعرؾ كم جلست اْمامه .. بكٌت اْمام المبر ندما   
 

..اْن اْدفن نفسً حٌا ..ااْلبد   
 

..هل اْهرب ..هل اْمزق الصمت حولً , لم اْعد اْعً مااْفعل , ولفت ثم جلست   
 

..ولكن الى اٌْن اْهرب من نفسً   
 

تذكرت .. الضوء فٌها وال اْمل ..فاق سوداء آحملتنً الى ..لفتنً التعاسة تماما   
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هل عبرت الصحراء والبحر لكً اْجتر..نه ضحن اْسود إ..ضحكً لٌلة البارحة   

 
...تعاستً هنا   

 
..نهاٌة ببل اْمل وال وطن ال ذكرٌات ..واْخٌرا التنؽت اْننً ممدم على نهاٌتً   

 
..نهاٌة لٌست كالنهاٌات   

 
ولفت وابتعدت, تفتح ذراؼٌها وتدعونً , تجلس فوق المبر " حنٌن " شعرت اْن   

 
..كانت تبتسم وكنت خابفا ..عن المبر   

 
كنت اْركض دون..ركضت هاربا ..راعاها اْمتارا والتفت حولً كاْفعى ذامتدت   

 
ًّ المارة مستؽربٌن .. وعً  ولكن طرٌمة , لٌن إهم الٌنظرون عادة ..نظر ال

..ركضً لفتت اْنظارهم   
 

الاْرٌد اْن اْركب..كانت الممبرة بعٌدة عنً ..حاولت اْن اْكون هادبا ..تولفت الهثا   
 

..اْو الباص حتى الاْخالؾ مرة اْخرى " االوبان "   
 

ًّ ..مشٌت  ..سرت واْنا متعب ..ٌجب اْن اْسٌر حتى اْصل ..اْحسست بتعب فً لدم  
 

جلست لربً عجوز تمارب المابة عام ..جلست اْلسترٌح على اْحد الكراسً 
ًّ وابتسمت .. " عزرابٌل " ظننت اْنها .. كانت ابتسامتها ؼرٌبة  جدا ..نظرت ال

وكاْننً اْهرب من مصٌري ..نهضت وهربت راكضا .. جاء فً صورة عجوز 
..وسمعتها وهً  تزجره ..سمعت صوت كلبها ٌعوي خلفً ..  

 
 
 
 
 

  
 

..متعبا اْجّر نفسً " الهاٌم " وصلت   
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:رندهساْلتنً   
 

!..مابن ؟_   
 

..مشٌت كثٌرا ..متعب _   
 

!..معن بطالة شهرٌة _   
 

!..نسٌتها فخولفت _    
 

, تجلس على الوسادة فوق راْسً " حنٌن " كانت , تمددت على السرٌر الحدٌدي   
 

: صرخت فٌها   
 

!..اخرجً من حٌاتً _   
 

!..اْتحّدث نفسن ؟..صبحً _   
 

!..سهوت _   
 

!..من هً التً ترٌد اْن تخرج من حٌاتن ؟..ال _   
!..كنت اْهلوس _   

 
!..الاْعتمد _   

 
!..اْنا متعب  ..رنده_   

 
!..اْنت تتهرب من االجابة _   

 
ونثرت كل لطعة فً منطمة , لطعتها الى اْربع لطع , " حنٌن " اْمسكت ب..نمت   

 
والرابعة التمطها, والثالثة فً بحر , والثانٌة فً صحراء , ااْلولى فً ؼابة , بعٌدة   

 
..نسر وطار بها   

 
ًّ فً الماء البارد , لى جانب نهر إوجلست ..حٌنها ضحكت من للبً  ,وضعت لدم  
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حٌث كنا فً اْولات الصٌؾ , لرب دمشك " الهامة " كاْن هذا النهر ٌشبه النهر فً   
 

..ونستمتع بالهواء والماء والطعام , نستاْجر مصطبة الى جانب النهر   
 

لى جانبً وكذلن رنده إلٌست , لكننً وحدي , فرحت اْلننً عدت الى هنان 
..ااْلوالد  

 
لم اْنظر الٌها اال حٌن مدت ٌدها ومسحت , جاءت صبٌة من البعٌد وجلست لربً   

 
" ...حنٌن "ذا هً إنظرت الٌها ؾ, على شعر صدري   

 
..وعندبذ نهضت من الحلم , رمٌت نفسً فً النهر   

 
ًّ رندهكانت  ..لاس , فً نظرتها اتهام ؼرٌب ,  تجلس لربً وتنظر ال  

:وكاْننً اْخرج من ماء ؼرلت فٌه , للت بعصبٌة   
 

وجدها اْخً وهو عابد من احدى  ..انها ابنة سفاح ..لٌست ابنة اْخً " حنٌن " _   
 

..عملٌاته فً فلسطٌن   
 

!..ولماذا لم ٌمل لن ؟_   
 

" حنٌن " وحٌن وجد ..اْخً كان عالرا ..  كان ٌرٌد الناع نفسه اْنها ابنته _   
 

..اْلنع نفسه اْنه اْبوها واْنها ابنته   
 

!..هً لالت لن _   
   

واْن ..شعر اْنه سٌموت ..خر عملٌة فً فلسطٌن آهو لال لها لبل اْن ٌخرج فً _   
 

..ولم ٌعد .. وذهب .. ضمٌره لن ٌرتاح فمال الحمٌمة البنته المزٌفة   
 

!..ولماذا انتحرت ؟_   
 

!..حٌاتها معذبة ..الاْدري _   
 

:صرخت فً وجهً وهً تبكً   
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خنتنً مع التً بمٌت ابنة اْخٌن سنوات ..اْلنن وطبتها ٌاصبحً ..اْنا التً اْدري _   

 
!.كٌؾ ؟..كٌؾ تفعل هذا ..كاْنن خنتنً مع ابنتن .. طوٌلة   

 
..كانت تصرخ بهستٌرٌة لم اْعهدها فٌها من لبل   

 
..واْمسكتنً من لمٌصً وشدتنً الٌها بعنؾ   

 
!..لل ..اْلم تفعل ذلن _   

 
ًّ ؼزٌرة  كان بكابً الدلٌل الماطع, اْحسست بمرب نهاٌتً , طفرت الدموع من عٌن  

..على اعترافً   
 

..حٌن اعترفت لً بحمٌمتها ..كانت مبلكا فانملبت شٌطانا رجٌما _   
 

!..انتحرت اْلنها  لم تتحمل تلن العبللة _   
 

!..واْنا سمطت .. هً سعت الٌها _   
 

كٌؾ ستنظر ..كٌؾ سٌنظر الٌن اْوالدن ..كٌؾ ساْنظر الٌن من اآلن فصاعدا _ 
!!..اْنت الى نفسن ؟  

 
..لم اْعد اْحتمل   

 
..سمطت على ااْلرض فالدا الوعً   

 
..لى جانبً فً المستشفى حٌن صحوت إ رندهكانت   

 
:للت بانكسار  

 
!..سامحٌنً _   

 
:لكنها لالت اْخٌرا , صمتت طوٌبل   

 
!..الزمن كفٌل بذلن _   
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...ولم تطل هً الكبلم , كنت متعبا ولهذا لم اْطل الكبلم   
 

: للخروج لابلة رندهتهٌاْت , حٌن جاءت الطبٌبة لاست ضؽطً ونبضً وخرجت   
 

!..من اْجل ااْلوالد ثم اْعود الٌن " الهاٌم " ساْعود الى _   
 

ًّ دمعتان وهً تخرج  ..نفرت من عٌن  
 

كاْننً كنت اْسٌر فً صحراء , فكرت فً حٌاتً كلها واْنا على سرٌر المستشفى   
 

...رى سراباأ, كلما الح لً اْمل فً الوصول الى واحة , النهاٌة لها   

 

++++++++++++++++++++                 
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وكان , كانت الخٌبة بعد الخٌبة , فلم أهنا فً حٌاتً , جبت إلى هنا هربا من الموت 

ومنار , وسامر نصؾ مجنون , وابنً إمام مدمن , أنا خابن , الحزن بعد الحزن 

وبدور لم أرها , وعدنان فً أوكرنٌا ٌعمل لٌل نهار لٌعٌل نفسه , ترٌد ترن زوجها 

 ..منذ خمس سنٌن 

 ..أشعر بالضٌاع 

فّر , لكننً بماٌا انسان , لم ٌنمصنً هنا طعام او شراب أو كساء أو احساس باألمن 

 ..من الحرب 

, أموت مع األموات , أشعر أننً مازلت هنان , حٌن أستمع إلى أخبار الحرب 

 ..وأهرب مع الهاربٌن , أبكً مع الباكٌن , أجرح مع الجرحى 

 ..كانت روحً هنان 

, أشعر برؼبتى فً ممارسة الحب ألخفؾ حزنً , وهنا الأستطٌع االنفراد بزوجتً 

 .لكن الؽرلة الواحدة تمنعنً من تحمٌك ماأرٌد 

, جلست على العشب أمام ؼرفتً , أطلّت شمس دافبة ذات صباح بعد برد لاس 

هربا من الموت أو هربا , من الببلد الممهورة جاإوا , تؤملت أصناؾ المهاجرٌن 

سوري وسوري , اوكرانً , باكستانً , صربً , صومالً , ممدونً , من الجوع 

 ..وسوري 

ٌعطشون , ٌموتون فً البحر لٌؤتوا و ٌجوعون لٌؤتوا , أخذت ألمانٌا تعج بالسورٌٌن 

 ..لٌؤتوا 

فلم ٌعد للخٌال معنى أمام , ٌنسجها والع سورٌالً , وتبدأ الحكاٌات الخٌالٌة حولهم 

 ..مؤساتهم 

فٌدفع بهم إلى تاجر اعضاء , ٌدفعون لمهرب من أجل أن بوصلهم إلى أوربا ..

, تضٌع السفن فً عرض البحر , ٌؤكلون أوراق الشجر لٌبموا أحٌاء , بشرٌة 

عندهم أمل واحد , تتمرح أرجلهم وهم ٌمشون فً الجبال , فٌعطشون وحولهم الماء 

 ..هو الوصول إلى جنة عدن 

 ..أما والعهم فبل ٌتحمله عمل , وأحبلمهم وردٌة , خٌاالتهم خصبة 

, وتطفو الجثث البالٌة , وتؤكل األموات , أرى أسمان البحر المتوسط تؤكل األحٌاء 

 ..ٌلفظها البحر بعد أن تشبع اسماكه 
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أما , فٌرمون أنفسهم من موت إلى موت , عن فرصة حٌاة , ٌبحثون عن أمل فمدوه 

 :ولو سؤلت أحدهم لمال لن , الذٌن ٌصلون فٌشعرون أنهم خرجوا أحٌاء من المبور 

 !..لو خٌرونً مرة أخرى لما فعلت _ 

ٌذهلون مما , وحٌن تعود عمولهم , حٌن ٌهربون , كؤّن الجنون ٌعصؾ بعمولهم 

وهم الذٌن عادوا إلى , ولٌسوا هم الذٌن ماتوا , رأوا وكؤنهم لٌسوا هم الذٌن عانوا 

 ..الحٌاة من جدٌد 

 ..أحضرت رنده كؤسٌن من الشاي وجلست لربً 

 ..كٌؾ أنت اآلن ؟_ 

 !..ٌبدو أنن سامحتنً _ 

 !..سإالً عنن شًء ومسامحتً لن شًء آخر _ 

 ..فتحت الموباٌل وأرٌتها صورا مفجعة , لم أكن أرٌد الخوض فً هذه المصة 

 !.هذه جثث أطفال ونساء ورجال هربوا عبر البحر وؼرلوا _ 

 :بكت رنده ولالت 

 !..لم ٌعد للجنون حد _ 

 ..تصورت علً أو دمحم معهم , كنت أشرب الشاي وكؤنه دم أحد تلن الجثث 

ومن الناس , وعبر األخبار , تابعت أخبار الموت عبر شبكات التواصل االجتماعً 

 ..سمعت حكاٌات التصدق ..

وآالؾ من الناس , امرأة عجوز تمبل ٌد شرطٌة ممدونٌة على الحدود لتتركها تعبر 

جثث فً شاحنة على .. ٌطبخون تحت األشجار وٌنامون فً العراء وعلى الثلج 

وكؤن رواٌة , هربا من الموت إلى الموت , اختنموا داخل الشاحنة , حدود النمسا 

 ..ؼسان كنفانً رجال فً الشمس عادت حٌة 

فالرجل الذي ٌجلس , لكن عذاب الموت ٌختلؾ , هل الموت ٌختلؾ من مكان آلخر 

وبمً , وتؤتً لذٌفة تفصل رأسه عن جسده , فً دٌر الزور أمام بسطته المتواضعة 

أما الذٌن ؼرلوا فً البحر فمد رأوا الموت , لحظات عذابه لصٌرة , على جلسته 

 ..ألوانا لبل أن ٌفارلوا الحٌاة 

 ..ولصص اخرى ٌشٌب من هولها شعر الولدان 
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حٌن تدرن , أرٌدها أن تبكً لكً تسامحنً , كنت أسرد تلن المصص ورنده تبكً 

 ..أن مافعلته ألّل بكثٌر مما ٌجري 

 ..كنت أبكً من الداخل ورنده تبكً بدموعها 

ألننً أرٌد , لكننً كنت أشربه , كان مرا علمما , لم أشعر بحبلوة كؤس الشاي 

ألننً عشت فً زمن هذه الحرب التً التشبه , أنتمم من حٌاتً , االنتمام من نفسً 

 ..الحروب 

تختلؾ هذه الحرب عن الحروب , كما ٌختلؾ عذاب الذٌن ٌموتون فً هذه الحرب 

 ..السابمة 

التشبه حرب , ألنها حرب من نوع آخر , األعداء الحمٌمٌون مختفون عن األنظار 

الهدؾ لهذه الحرب  , األولى والثانٌة , وال الحربان العالمٌتان , داحس والؽبراء 

 ..سوى المتل والتشرٌد والخوؾ 

فما ٌحدث , تجرعً هذه الكؤس المرة , دخلت رنده الؽرفة ومازال كؤس شاٌها ملٌبا 

أرٌد معرفة , أرٌد وصفها فبل أستطٌع , وال مبلمح , فتلن أٌام الوجه بها , الٌصدق

كنت عاجزا أمام تلن الحرب , أرٌد أن أكتب عنها فبل أستطٌع , سببها فبل أستطٌع 

.. 

, وأعبلم سوداء وخضراء وصفراء وحمراء , أسماء منظمات ورجال من كل لون 

 ..أو هو ٌوم المٌامة فعبل , تشعر أن ٌوم المٌامة لد جاء 

 ..نهضت وخرجت من مركز اللجوء هابما على وجهً 

, ٌعاملون الكبلب باحترام , ٌتحدثون إلى الكبلب , الناس ٌجرون كبلبهم بصمت 

, طعام الكبلب فً أرلى السوبرماركات , والناس عندنا تموت من أجل الشًء 

وعندنا ٌمتاتون بورق الشجر وٌفتً شٌوخنا بؤكل الحمٌر والبؽال والكبلب خوفا من 

 ..الموت جوعا 

ٌتنزهون مع كبلبهم صباح مساء , والكبلب هنا مدللة , الكبلب هنان تذبح مع البشر 

 ..وإذا تؽوط حملوا برازه فً كٌس خاص , إذا ولؾ الكلب ولفوا , 

, كؤننا نعٌش فً عالم سورٌالً , والكبلب هنا متخمة , الناس هنان ٌموتون جوعا 

وعالم , عالم الموت والدمار , عالم المتنالضات ,الوجه له وال طعم وال مبلمح 

 ..الرفاهٌة 
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, ونحن اآلن نعانً من أجل فهم معنى الحٌاة , عانوا من لبل ففهموا معنى الحٌاة 

 ..الحٌاة بدون تضحٌة 

أرالب أوالد المهاجرٌن وهم ٌمتطون الدراجات , أجلس على كرسً أمام المركز 

أهلهم , ذاكرتهم لصٌرة , نسوا معاناة الهروب , ٌسمطون وٌضحكون , الهوابٌة 

الجوعى الٌؤكلون , ٌصورون موابدهم العامرة وٌبعثون بها إلى الجوعى هنان 

 ..هنان الجحٌم وهنا الجنة , هنان معاناة البشرٌة , الصور 

ٌاسمٌن دمشك , ماء دمشك ٌختلؾ , هواء دمشك ٌختلؾ , لكن شٌبا ما ٌنمصنً هنا 

أشباح دمرت الهواء , كٌؾ كبر الوحش فً هذا الهواء والماء والٌاسمٌن , ٌختلؾ 

 ..والماء والٌاسمٌن 

نتبادل أحادٌث , نسهر أسبوعٌا , كنا مجموعة من الكتاب والصحفٌٌن والمدرسٌن 

فً داخل ..نشرب المهوة والشاي وأحٌانا البٌره , الثمافة والسٌاسة والنكات البذٌبة 

فً مجال االبداع , ٌعطٌن نظرٌات لها أول ولٌس لها آخر , كل منا فٌلسوؾ كامن 

وحٌن جاء السفلة , كنا نحارب بالكبلم طواحٌن الهواء ..والسٌاسة , والنمد والحٌاة 

 ..والموادون وبابعو المازوت والحشاشون هربنا كاألرانب 

 ..الثمافة حدٌمة الجبان 

وكنا أصحاب , كانوا أوالد الشوارع واألزلة , لم ٌعرفوا مبادئ المراءة والكتابة 

نبنً عالما من , نصفك , نتذوق األدب ..الصالونات الثمافٌة والمراكز الثمافٌة 

لم نكن نراهم , وهم الٌعرفهم أحد , تتردد أسماإنا فً وسابل االعبلم , الكلمات 

لكنهم اآلن أسٌاد , كؤنهم حثالة األرض , كنا نترفع عن مخاطبتهم , حٌن نلتمً بهم 

أمام المواجهة , لم نحترم أدبنا , لم نحترم كلمتنا , هربنا منهم كالجرذان , الحرب 

 ..وكبرٌاءنا وهربنا , نسٌنا لؽتنا , نسٌنا شخصٌاتنا , نسٌنا شجاعة كلماتنا 

 ..وكانت كلماتنا هً خوفنا وجبننا , كان رصاصهم هو لولهم وفعلهم 

لمد , لم نحترم كلمتنا , نحن أوالد الثمافة المزٌفة , ٌجب أن نبصك على أنفسنا 

لم نعد نملن الوسٌلة لمول ..تسالطت الكلمات الموٌة الصلبة فً أدبنا أثناء هروبنا 

مزٌفوا الثمافة , بل نحن المزٌفون , فما كان ٌمال بدا مزٌفا , شًء أو فعل شًء 

ننعً ألبلمنا التً كتبنا , ننعً ثمافتنا كلها , نحن ننعً أدبنا كله , والفكر واألدب 

 ..ننعً حبرنا وأورالنا , فٌها 

تتسع لجمٌع , بدون ذنب , تتسع لمبات األجساد المٌتة , أورالنا أصبحت أكفانا لنا 

 ..تتسع لثمافتنا كلها , تتسع لكلماتنا المزٌفة , مثمفٌنا 
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أو بٌن أرجل , أو فً عرض الموج , لمد تبخر األدب إما فً عمك الصحراء 

 ..الهاربٌن من الموت 

, صار الكبلم للرصاص , فلم نعد أسٌاد الكبلم , تبخري وذوبً أٌتها الكلمات 

اكتبوا على الحجارة التً مّر علٌها , احترلت الكلمات الرنانة , انصهر الورق 

اكتبوا على الحجارة , اكتبوا على الحجارة هروب الناس , الهاربون أخبار الدمار 

اختصر , فالطفل الكردي إٌبلن أصبح حدٌث الصحافة العالمٌة ..ؼرق األطفال 

كان أكبر من رواٌة , اختصر بموته وجع الهاربٌن , بموته موت جمٌع األطفال 

كان موته الحلمة التً كسرت كل الحلمات , ومن أمهات الكتب العربٌة , ومن لصة 

عمره , بل ثبلثة لرون , عمره ثبلث سنوات , نام على الشاطا لرٌر العٌن ..

 ..الحضارة الحدٌثة التً ماتت تحت ضربات الحرب المجنونة 

 ..هرب من الموت إلى الموت 

 ..هرب من الموت إلى حٌاة الوجع فٌها وال بكاء وال جوع وال حرب 

صادفت شٌبا ؼرٌبا ؛ طفل فً , فً بهو المدرسة التً أتعلم فٌها اللؽة األلمانٌة 

كان , لم ٌكن طفبل , ٌتحدث بالهاتؾ إلى أهله فً حلب  , الثالثة عشرة من عمره 

 ..وحكمة الشٌوخ , ٌتحدث بلؽة واثمة , بل مبات السنٌن , عمره مابة سنة 

الحرب صهرته فؤصبح رجبل لبل أن ٌصبح , جاء إلى هنا وحٌدا لٌلم شمل عابلته 

 ..رجبل 

بعد أن كان , صار مركز العابلة , ٌتحدث مع أبٌه وأمه وجدته وأخته الصؽٌرة 

 ..هنان طفبل الحول له وال لوة 

 ..إنها حرب ؼٌر كل الحروب , ماهذه الحرب التً حولت األطفال إلى رجال 

صار الطفل , كنت أتعلم منه , ألستمع إلى كل كلمة ٌمولها , كنت ألحك به فً الممر 

اختصر , بكبلمه اختصر مالرأته سنوات عمري الستٌن , معلمً فً زمن الحرب 

كان رواٌة عظٌمة لم , أحادٌث الثمافة والحب واألمل والرجولة وحكمة الشٌوخ 

لم أكن أعرؾ أن , أبحث عن سبب هذا االنمبلب , ولفت أتؤمله , تكتب حروفها بعد 

 ..تلن الحروب المجنونة تنتج هذه الحكمة فً األطفال 

فهل هو نتاج , إنه األعجوبة الثامنة بعد األعاجٌب السبعة فً الكرة األرضٌة 

 ..الحرب أم أن الحرب لد شوهته 

 ..سٌكون له ألؾ شبٌه وشبٌه مادامت تلن الحرب 
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 ..رد على تحٌتً كرجل , حٌن انتهى من حدٌثه التربت منه وسلمت علٌه 

 ..من أٌن انت ؟_ 

 ..من حلب وأنت _ 

 ..انا من الٌرمون المدمر _ 

 ..كبلنا أبناء نكبة واحدة _ 

 ..لم أتحدث مع طفل بل مع رجل 

 ..كٌؾ جبت وحدن إلى هنا ؟_ 

 ..وسرت نحو بلؽارٌا ثم وصلت ألمانٌا , وذهبت إلى الٌونان ,عبرت إلى تركٌا _ 

 ..وحدن _ 

 ..رجل وامرأة وطفل رضٌع ..كانت ترافمنً عابلة من حمص _ 

 ..هل أخذت اإللامة ؟_ 

 ..األسبوع الماضً ولدمت لم شمل عابلتً _ 

 ..هل استشرت محامٌا _ 

 ..لرأت الموانٌن على النت _ 

 ..فً أي صؾ كنت حٌن تركت حلب ؟_ 

 ..فً الصؾ السابع _ 

 ..وفرت دمعتان من عٌنٌه 

 ..أتذكر رفالً ومدرستً التً دمرت كلما خلوت إلى نفسً _ 

 ..كلنا نتذكر أصدلاءنا وأمكنتنا التً دمرت _ 

 ..وآخرون ٌعملون فً الشوارع ..جزء من رفالً لتلوا _ 

 !..ننواصل معهم _ 

 ..حسب المستطاع ..أحٌانا _ 
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 :واختلطت فرحتً بنضوج عمله مع حزنً وهو ٌمول , أرت احتضانه كانه ابنً 

مشٌت , حذابً تمطع , حٌن عبرنا حدود كرواتٌا مشٌت فً السهول والجبال _ 

ًّ , اصطبؽت الحجارة بدمً , حافٌا فوق الشون   ..لم أعد اشعر بمدم

 !..ماأبشع الحرب ..آه _ 

 ..بل نفوسنا الضعٌفة , لم تكن الحرب وحدها هً التً شردتنا _ 

 !..أنت ابن الصؾ السابع ٌتحدث هكذا _ 

 !..مارأٌته فً الطرٌك علمنً الكثٌر _ 

 !..أرٌد صدالتن رؼم فارق العمر _ 

كان هنالن كلب ٌلحك بصبٌة , ثم صمت وتؤمل الشارع من النافذة , ابتسم بود 

 ..جمٌلة بؤدب 

 !..الكبلب هنا محترمون أكثر مما كنا هنان _ 

 ..دمعت عٌناه 

هم ماتوا فً ..لكننً ألول أحٌانا ماالفرق , أبكً أحٌانا على رفالً الذٌن لتلوا _ 

أبً مصاب وعاجز ,تركنا أهلنا ..تركنا مدارسنا ..الحرب ونحن متنا حٌن هربنا 

صرنا نركض فمط وراء ..وأمً تركض طوال النهار لتإمن ألخوتً الخبز والماء ..

 ..حٌاة التطاق ..الخبز والماء 

 :للت , لم ٌرد أن ٌعتذر لٌدخل صفه , نظر إلى ساعته 

 ..هذا رلمً إن أردت أن نتواصل _ 

 ..كتب رلمً على جواله وودعنً ودخل صفه 

, لكنها ؼٌرت الكثٌرٌن , فً تلن اللحظة عرفت أن الحرب لم تؽٌرنً وحدي 

 ..ؼٌّرت الجمٌع , ؼٌرت الكبار والصؽار 

ًّ عاصم  , وهو ٌجلس على ممعده وأنا مازلت فً البهو , صدٌمً الجدٌد , نظر إل

 ..هذه االبتسامة وصلنا إلٌها بعد مراحل من الحزن , بادلته االبتسامة , وابتسم 

, وكانت األفكار تتبلعب فً رأسً , كانت األشجار فً الخارج تتبلعب بها الرٌح 

, مع كثٌرٌن , وأنا أجلس فً ؼرفة المازوت, مازالت طمطمة خشب  السفٌنة 
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كؤّن الموت مازال ٌبلحمنً وأنا , كؤننً مازلت أركب تلن السفٌنة , أسمعها ٌومٌا 

 ..أبحث عن الحٌاة 

 ..سفٌنة الحٌاة كانت كابوسا 

أصارع بماٌا الهواء المتبمً فً , إلى الشمس , ٌختنك الرجال فٌخرجون إلى الهواء 

أحلم احبلما وردٌة , أصارع ألعٌش , لرٌبا من محرن المازوت , أسفل السفٌنة 

 ..وحولً رجال ٌفمدون الوعً , ألبمى على لٌد الحٌاة 

لكن خشب السفٌنة مازال ٌبن تحت ثمل , لم أفمد الوعً ألّن أحبلمً كبٌرة ..

لكن أحبلمً , للت لنفسً سؤموت سحما لبل أن أموت ؼرلا , المهاجرٌن فً األعلى 

 ..أخذتنً إلى بعٌد  

أؼالب , كنت نسرا فً األعالً , حلمت فوق مٌاه البحر , حلمت فوق السفٌنة ..

أرى عممه , أرى مٌاه البحر السوداء , أرى السفٌنة نمطة فً بحر , الرٌح وٌؽالبنً 

 ..وأرى موتً , أرى حٌاتً , المخٌؾ 

أحاول ,أحاول االرتفاع اكثر , الطمطمة تعود إلى أذنً واضحة وأنا فً األعالً ..

 ..لكن الموت ٌبلحمنً , الهروب من هذا الصوت المرٌب من الموت 

والمتعبة إلى حد , الرجال والنساء واألطفال المشوٌة وجوههم تحت الشمس ..

ٌبلحمون , ٌبلحمون الؽٌوم البٌضاء , ٌبلحمون نوارس البحر بنظراتهم , الموت 

 ..الحٌاة 

أرى الصبٌة دمشك , أرى حصان دمشك فوق المٌاه , وأرتفع , أنا مازلت أرتفع ..

أسمع اصوات المذابؾ والرصاص من , وال من مجٌب , أنادي , تمتطً الحصان 

 ..على بعد آالؾ األمٌال 

, الطمطمة تعود ألوى مما كانت , أعلو وأعلو هاربا منه , دابما ٌبلحمنً الموت .. 

, كلهم صعدوا إلى األعلى , الأجد أحدا فً أسفل السفٌنة , أصحو من منامً 

أتشبث بطرؾ الفتحة , رجبلي تإلماننً , أحاول الصعود , صعدوا إلى الشمس 

 ..فؤرى الشمس والوجوه المتعبة المحرولة , ألصعد 

ألننً , لكننً الأرٌدها اآلن , أرٌد شربة ماء ..ماء البحر ٌحٌط بً وأنا عطشان ..

الناس هنا ٌبولون فً , فلٌس هنان مرحاض للهاربٌن من الموت , الأرٌد أن أبول 

 ..وهم جالسون أو والفون , ثٌابهم 
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أبحث , أبحث عن منمذ , فً هذه المساحة المابٌة التً النهاٌة لها , تلفت حولً ..

, لٌس حولً سوى الماء والشمس والوجوه المتعبة , عن سفٌنة تعبر بنا بر األمان 

 ..واألحبلم المكسورة 

حٌن تنملب السفٌنة رأسا , ماذا سٌحدث لهذه الوجوه المتعبة , حٌن تموم المٌامة .. 

خوؾ الحدود له , لن ٌظهر على الوجوه المتعبة سوى خوؾ الٌوصؾ , على عمب 

.. 

سٌبتسمون , سٌتذكرون كل شًء فً لحظات , نهاٌة الحٌاة البابسة , إنها النهاٌة ..

والخوؾ , لدرهم أن ٌموتوا والعطش والجوع ٌؤكل جوفهم , أٌضا لمدرهم األرعن 

 ..ٌؤكل نفوسهم 

تمر كشرٌط , سٌتذكرون سرٌعا حٌاتهم الساٌمة فً لحظات ؛ لحظات كسنوات ..

 ..شرٌط من الذاكرة الموٌة كموة الموت المادم , متمطع 

ستدفنون فً أعماق هذا , ولن تنالوا النعٌم الذي ترٌدون , لن تصلوا إلى هدفكم .. 

, ستنسون سرٌعا , لن تكون لكم لبور معروفة , مع أسماكه وحٌتانه , البحر 

لن تهربوا هنا , لن تفعلوا شٌبا سوى الصراخ .. وستنمحً ذاكرتكم لحظة الموت 

, ستنامون بؤلصى راحة , لن تتعبوا , لن تركضوا , مثلما هربتم فً الحرب 

 ..وستعمل ذاكرتكم سرٌعا إلى أن تتمطع فجؤة لحظة الموت 

 ..موت لٌس كموت الحرب ..

وفً الٌوم الثانً , تتنالل األخبار ووسابل االعبلم خبر موتكم كؤرلام الكؤشخاص 

 ..ٌنساكم العالم 

زمن الموت المجنون , زمن الحروب المجنونة , ماأكثر األحزان فً هذا الزمن ..آه 

 ..والجنون لٌس فً العمول بل فً الملوب ..وزمن الحٌاة المجنونة , 

وصوت , لم تعد تفارلنً , أراها فً منامً وصحوي , تلن السفٌنة أحلم بها دوما 

التً سمعتها من كمان , الطمطمة ٌطؽى على صوت السٌمفونٌة التاسعة لبٌتهوفن 

 ..الصبٌة لرب متحؾ شتوتؽارت 

فً , ٌتسابمان فً رأسً ..من سٌتؽلب على من , تختلط السٌمفونٌة وطمطمة السفٌنة 

أحاول , تصبح األصوات كالمطحنة فً رأسً , فً أحبلمً وصحوي , مشاعري 

لكننً , أرٌد للسٌمفونٌة أن تتؽلب على تلن الطمطمة الكرٌهة , لكنهما هنا , أال أسمع 
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لماذا دخلت إلى , لماذا التفارلنً , ومن مشاعري , الأستطٌع محوها من رأسً 

 ..أرٌد أن أرتاح , كٌانً  

لم أعد , لم أعد أرى فً البحر تلن الزرلة الساحرة , لم أعد أحب البحر وال السفن ..

 :للت لرنده ذات مرة , أرى رومانسٌة الشمس وهً تؽٌب خلؾ البحر 

 ..الأرٌد ركوب البحر أبدا _ 

ثم , الأرى إال تلن السفٌنة المتهالكة التً سلمتنا للبارجة اإلٌطالٌة , الأرى إال ؼدره 

 ..لكن الطمطمة مازالت هنا فً داخلً , النار أكلتها  , احترلت 

والؽرلى الٌعرفون سوى الموت , هنا الأعرؾ أحدا , أنا والذٌن ؼرلوا سواء 

لم لم تخلصنً من , آه أٌها البحر ..وموتهم راحة لهم , موتً صار عببا علً ..

 ..الأكاد أنسى حتى تعود تلن الطمطمة وكؤنها تمول لً ..آه , آالمً 

ومن تلن , لن تتخلص منه , وستبمى فٌه بمٌة حٌاتن , أنت مازلت فً البحر .. 

كؤننً , تزداد تلن األصوات , وكلما سمعت خبرا عن مركب لد ؼرق , الطمطمة 

نحو الٌابسة او , كؤّن البحر مازال ٌإرجحنً , مازلت أركب تلن السفٌنة اللعٌنة 

 ..نحو أعماله 

البحر ٌإرجح , تظهر أسنانه كالحٌتان العمبللة , ٌضحن البحر وهو ٌإرجحنً ..

ٌإرجح األسمان التً , السفن والناس ولطع السحاب األبٌض كاألكفان , كل شًء 

كانت أحبلمً , كنت أحلم , فً ذلن البحر اللعٌن ..هنان ..تنتظر اللحم البشري 

لكنها تولفت حٌن ركبت لارب المطاط الذي أوصلنً إلى السفٌنة , كؤحبلم المجانٌن 

وسار بنا عشر دلابك , دفعنً أحدهم إلى داخله كؤننً كٌس من البطاطا , المتهالكة 

 ..واستمرإلى اآلن وسٌستمر إلى ماالنهاٌة , الخوؾ من البحر ولد فً تلن الدلابك , 

لحظة فصلت بٌن , لم أكن أعلم أننً أصبحت ببل أحبلم إال فً تلن اللحظة ..

إنها لعبة ..أحبلمً وموتً ..هروبً وموتً , حٌاتً وموتً , بٌن حٌاتٌن , عمرٌن 

, الٌلعبها إال األلوٌاء , الٌلعبها إال الكبار , لعبة الحٌاة والموت , الحب والموت 

لكنه , فٌه ٌنام الحٌتان , فٌه ٌنام الذٌن حلموا بالحٌاة , اللوة تعلو فوق لوة البحر 

وأنا أنظر إلٌها من , مازالت صفحته السوداء كحد الشفرة تراودنً , الحوت األكبر 

أحاول رإٌة أعماق , حٌن أنظر إلٌها ٌرتجؾ للبً ..على ظهر البارجة اإلٌطالٌة 

ٌبتلع كل  شًء وٌرمً على شاطبه البماٌا حٌن ..لكنه ٌحتفظ بالسر وحده , البحر 

 ..ٌشبع 
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وكؤّن أولبن الذٌن , أحاسٌسه هً أحاسٌس األلوٌاء , وال مشاعر , لٌس له للب ..

 ..ولدتهم حٌتانه , أشعلوا الحرب المجنونة خرجوا منه 

ورنده فً أعبلها , كنت فً أسفل السفٌنة , لم أدر أننً كنت فوق صفحته المخٌفة ..

 :للت فً نفسً , ؛ تحت الشمس الحارلة 

 !..سنؽرق سوٌا ولن نرى بعضنا ..لن أراها بعد اآلن _ 

تذكرت رنده , كان الموت لاب لوسٌن أو أدنى , تلن الطمطمة تإرلنً حتى اآلن 

الهاربة , والطمطمة تزٌد حٌن ٌسرع المركب المحمل باألجساد المتعبة , وأوالدي 

 ..من الموت والفمر 

 ..لحظات الفراق أتت ..

لكن , ألمً علٌهم النظرة األخٌرة , أردت الخروج من الفتحة ألرى رنده وأوالدي 

 ًّ  ..ولم ٌدعونً أتحرن لٌد أنملة , أربعة رجال جثموا فوق لدم

ظهرت السحب البٌضاء كاألكفان من خبلل األرجل , نظرت إلى سماء الفتحة .. 

 ..التً سدت معظم فضاء الفتحة 

, أخذ تنفسً ٌضٌك , وأّن السحابة كفن ٌنتظرنً , أحسست أّن األلدام تدوسنً ..

 ..وأخذت أصرخ ببماٌا صوت ؼٌر مسموع 

ًّ وجه ؼطى السحب البٌضاء المتناثرة فً األعلى , من خبلل الفتحة .. , نظر إل

, أٌادي كثٌرة مّدت بعده , مّد لً ٌده , رأى وجهً المحتمن , سمع بماٌا صوتً 

كان جسدي لد بدأ ٌلفه , انتشلتنً من الموت , انتشلتنً من أعماق حفرة المحرن 

 أحسست , لم ٌعد لدّي صوت ألصرخ , واألٌدي تسحب جسدي , الموت 

, رأٌت وجوه أبً وأمً وفتاح وعطا وبدرٌه ونظٌره وصبحٌه , أننً فً عالم آخر 

وكانت السعادة تؽمر , ٌشٌرون لً بؤٌادٌهم أن ألبل , كانوا ٌنتظروننً عند نهر جار 

 ..نفوسهم 

ؼابت وجوه , كان هنان هواء وشمس , أخرجتنً األٌدي إلى سطح المركب ..

 ..وأخذت الوجوه المتعبة تحل محلها شٌبا فشٌبا , أمواتً شٌبا فشٌبا 

ترصد األجساد بٌن الحٌاة ,تبدلت السحب من أكفان إلى وجوه ترصد المتعبٌن ..

نظرت , صحوت تماما , فبدا الخوؾ على الوجوه , مالت السفٌنة للٌبل ..والموت 
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ًّ وابتسمت , إلى رنده فً ألصى السفٌنة  كؤّن ابتسامتها هً اكسٌر الحٌاة  , نظرت إل

.. 

لكننا ..وابتعد الموت , استمرت الحٌاة , استمرت السفٌنة , لوحت لً بٌدها المتعبة ..

 ..مازلنا على كؾ المدر 

, ووجه البحر المتجعد أحٌانا , والسحب البٌضاء المرتفعة , النوارس تهزأ بنا 

 ..واألملس أحٌانا أخرى 

ًّ , الأستطٌع ؛ كؤّن الشلل أصابنً ..أرٌد الولوؾ  أربعة رجال جثموا فوق لدم

 ..حتى لم أعد أشعر بهما , لساعات طوٌلة 

أشارت بٌدها تسؤلنً عن حالً ألن , من بعٌد الحظت رنده األلم على وجهً 

 ..ابتسمت رؼم ألمً فابتسمت , األصوات التصل بٌنً وبٌنها 

التستطٌع أن تضع لدمن , األجساد المتعبة متبلصمة , لم ٌكن هنان مجال للتحرن 

, كؤنن ولدت فً هذه المساحة الضٌمة ..فً مكان ثم تضعها مرة ثانٌة فً مكان آخر 

كؤّن هذا , كان ّ هذه السماء الفسٌحة لم تعد لن , كؤّن هذا البحر المتسع لم ٌعد لن 

تلن السفٌنة , تلن المساحة الضٌمة هً خشبة خبلصنا , الفراغ الهابل لم ٌعد لن 

 ..المهتربة هً حٌاتنا ولد تكون مماتنا 

وإذا أردنا , محشورون فً هذا الفضاء الواسع فً جحر صؽٌر , األمكنة لم تعد لن 

, هنان سترى اتساعا , إلى األعماق , انطلك من هذا الجحر , االتساع فهو الموت 

وكل متعب ٌحافظ على , ارض به أو مت , هذا الجحر هو حٌاتن , لٌس بعده اتساع 

ٌحلمون باألرض التً , وأفواه عطشى , وٌنظرون إلى البحر بعٌون متعبة , جحره 

 ..وألسنتهم الجافة تلهج بالدعاء , كانوا ٌسٌرون علٌها 

كؤّن األرض لم تعد تتسع لهم , لٌس أمامهم سوى البحر والسماء والسفٌنة المتهالكة 

المعرفة الوحٌدة فٌما , الحكاٌات تعددت لكن الهم مشترن , هنا , فذهبوا إلى البحر 

انسحبوا من كل شًء إال هدفهم , تركوا كل شًء إال همومهم , بٌنهم هً الوصول 

, حزنهم , لؽتهم , بٌتهم , معارفهم , ألرباءهم , لبل الموت ٌتذكرون كل شًء , 

 ...فرحهم 

لو ؼرق لما اهتمت به وكاالت , لمحت آبو األرتٌري الصؽٌر إلى جانب أخته 

وٌنام هنان كما نام اٌبلن الكردي على الشاطا , سٌضٌع فً أعماق البحر , األنباء 

, وفجؤة , وتستمر سحب السماء تسٌر بهدوء , وٌستمر البحر فً سلب األرواح ..

تمترب , إنها طابرة هٌلوكبتر , لتل الصمت حولنا , صوت من بعٌد حركنا نحوه 
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األٌادي , تراها خشبة الخبلص من الؽرق , واألبصار تشخص نحوها , وتمترب 

سوؾ ..هنالن أمل فً الحٌاة ..والشفاه ٌابسة كؤرض عطشى , ثم تلوح , ترتفع 

 ..نعٌش 

لتكون الطابرة على مرمى , إلى ناحٌة ٌمٌن السفٌنة , أخذ الناس ٌتدفمون ..

, ظهر خوؾ على وجوه الجمٌع , كادت تنملب , مالت السفٌنة المتهالكة , أبصارهم 

نسوا الطابرة وتمسكوا , عادوا ٌزحفون , إنه عصارة الخوؾ , خوؾ لٌس كالخوؾ 

 ..بؤمل الحٌاة 

وفً األفك , علٌه رجال ٌلبسون سترات بٌضاء , وفجؤة ظهر لارب مطاطً ..

 :تساءلت فً نفسً , اختطفتها األٌادي , رموا لنا سترات النجاة ..ظهرت البارجة 

 ..هل ٌمكن أن نؽرق والبارجة لربنا ؟_ 

وحٌن لبست رنده وحنٌن وعلً ودمحم وإمام , لد تنملب السفٌنة المتهالكة لسبب ما 

, كانت السفٌنة خبلل ذلن تمترب من البارجة العمبللة , ستر النجاة لبست أنا أٌضا 

كؤنها الحٌاة , كؤنها مدٌنة عابمة ..أصبحنا شٌبا صؽٌرا أمام عظمتها وجبروتها 

 ..والملوب متعلمة بها , العٌون شاخصة إلٌها , األبدٌة 

, هدأ الناس ..كان الطلٌان ٌشٌرون لنا بؤٌدٌهم أن نلزم أماكننا بمكبرات الصوت 

 .. كانت لحظة فارلة مابٌن الحٌاة والموت , الفرحة ؼمرت عٌونهم البابسة 

 ..لحظات التنسى 

نسوا , نسواأحبابهم الذٌن تركوهم , نسوا التعب والعطش ومرارة الصحراء 

ربط رجال البارجة الطلٌان , هنا سٌولدون من جدٌد , نسوا أحبلمهم , ذكرٌاتهم 

تلن الكتلة , تعلمت العٌون والملوب بالبارجة العمبللة , السفٌنة المتهالكة بالحبال 

 ..ومن التعب إلى الراحة , الحدٌدٌة العمبللة ستنملهم من الموت إلى الحٌاة 

+++++++++++++++++++++++                  
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, كنت أتذكر كل ذلن وأنا أجلس على كرسً فً احدى حدابك شتوتؽارت الجمٌلة 

هنا الكبلب التعوي إال , أو تبعه كلبه بهدوء , أرى الناس ولد جّر معظمهم كلبه 

 ..وٌلتزمون بها , ٌفهمون اللؽة , التهاجم البشر ’ على الكبلب 

التفهم إال , عندنا الكبلب الأصحاب لها , ٌسٌر فٌسٌر , ٌمؾ الكلب فٌمؾ صاحبه 

 ..تخٌفن فً اللٌل وتبتعد عنن فً النهار , لؽة الهجوم والعض 

, ولد أمسكت طرؾ حبل ٌطول وٌمصر فً رلبة كلبها , جلست عجوز إلى جانبً 

فنظر إلٌها نظرة , همست له بضع كلمات , جلس الكلب على األرض إلى جانبها 

ًّ الكلب نظرة صارمة ..حنان  همست العجوز ..وأدرت وجهً , خفت منه , نظر إل

كؤنهم بشر فً , شًء الٌصدق ..لكلبها بضع كلمات فؤشاح الكلب وجهه عنً 

رأى كلبا آخر فعوى لكنها ..ابتسمت للعجوز فبادلتنً االبتسامة ..صورة كبلب 

 ..لجمته ببضع كلمات فصمت 

ماالفرق ..والكبلب عندنا مطاردون ومكروهون , الكبلب هنا محترمون ومحبوبون 

مما ٌجعل الكبلب ألرب إلى , أن االهتمام ٌفعل العجابب , وتوصلت إلى نتٌجة ..

 ..البشر 

وحٌن خرجت منها رأٌت نفسً أمام مصنع سٌارات المرسٌدس , سرت فً الحدٌمة 

لكن ذلن الحلم خبا مع , ذات ٌوم حلمت بسٌارة من هذا النوع وأنا فً سورٌا ,  

 ..أحبلم أخرى 

, فالمكان لٌس لً , أعٌش على هامش الحٌاة , أنا الٌوم الأحب شٌبا وال أكره شٌبا 

, أنا أحس هنا بالضٌاع , أحاول التؤللم فٌعود الشرٌط الحزٌن , والزمان لٌس لً 

تمنٌت أن أحس بآدمٌتً فلم أستطع , عابلتً كلها هنا ولكننً أفمد األمان الداخلً 

 ..فؤفرح بمرورها , تمر األٌام سرٌعا ..

هً إما مسرورة أو مشؽولة بالهاتؾ النمال  أو , تصفحت الوجوه , ركبت األوبان 

, تمبل الفتاة فتاها دون خجل ..والٌنظرون إلٌن بفضول , أو بحدٌث جانبً , بكتاب 

وهنان ألؾ باب وباب موصد فً , لٌس هنالن أبواب موصدة ..الشًء مؽلك أمامن 

 ..وجه الذٌن الظهر لهم 

حرب بحجم الخراب الذي كان مختببا ,انفجرت الحرب , هنالن حٌن طفا العفن .. 

, ٌحب وهو ٌكره , ٌإمن وهو كافر , انساننا ٌكذب وهو ٌحلؾ بصدله , بؤلؾ وجه 

ٌعرؾ وهو , ٌطؤطا رأسه وهو متعجرؾ ,ٌصمت وهو ٌتكلم , ٌبكً وهو ٌضحن 

كنت ..عاطل عن العمل عمبل وجسدا , انساننا مفرغ من الهواء والضوء , جاهل 
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والمتحدث ثرثار , الصامت شٌطان أخرس , بل كنت األسوأ , واحدا من هإالء 

, ٌمّل الكبلم منا , نجلس على سدة الكبلم , الٌنفع صمتً وال تنفع ثرثرتً , كبٌر 

, نتحدث فً العلوم التطبٌمٌة والنظرٌة , نرفع هذا ونخفض ذان , نتحدث ونتحدث 

, نحاور ونداور , نفعل األعاجٌب بالكبلم , ننتصر بالكبلم , نمتلا هواء بفعل الكبلم 

وٌضحن اآلخرون علٌنا , نضحن على اآلخرٌن , ندخل آفالا جدٌدة , نتهم ونبرئ 

 ..ونحن نمارس البشاعة بؤبهى صورها , نتهم بعضنا بالكفر والزندلة ..

, مجموعة من العلماء , ٌرٌد الواحد منا أن ٌكون مجموعة من األعاجٌب ..

 ..وهو ٌجلس فً ممهى أو فً سهرة للعب الورق , مجموعة من الجهابذة 

, لذلن نخدع أنفسنا , نضحن , نشعر أنها مفتوحة , أبوابنا موصدة فً وجوهنا ..

 ..ونبنً عوالم من زجاج لابل للكسر , نعٌش فً األوهام , ونخدع اآلخرٌن 

, المهم هو تفاوت طبمات النفوس , التفاوت فً أحٌابنا بٌن رالٌة وعشوابٌة الٌهم 

فً , تترالص أمامهم الشٌاطٌن , تتراكم فً نفوسهم أحماد واحماد , هنان المهمشون 

وجاءت الحرب فوجدوا , ٌحلمون دون أن ٌحلموا , أذهانهم ألؾ شٌطان وشٌطان 

 ..أحبلمهم الضابعة 

 :لال لً أحدهم فً مركز الهجرة 

 ..الؼٌرهم ..هم ...من أوصلنا إلى كل ذلن _ 

 ..لماذا اذن لم تبك تماتل وتمتل _ 

 ..فخار ٌكسر بعضه ..أنا أخذت حصتً وهربت _ 

 ..أنتم أسوأ من خصمكم _ 

 :لكنه لال أخٌرا , لم ٌجبنً 

 ..فصرنا نماتل من أجل أن نهرب , كنا نماتل من أجل أن نعٌش _ 

 ..هذا فشل _ 

 ..الأدري _ 

 ..للت فً نفسً وستبمى إلى أبد اآلبدٌن التدري 

 :ثم لال , صمت وعمد ٌدٌه ونظر إلى السماء باكٌا , كان الندم مرسوما على وجهه 

 ..فمدت زوجتً وأوالدي بسبب الحرب _ 
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 :للت بحدة 

 ..بسبب ؼبابكم وللة حٌلتكم _ 

 ..هز رأسه موافما 

 :للت 

 !..لم لم نفهم منذ البداٌة ؟_ 

 :لال 

وحٌن ..فحملت السبلح , أؼلمت األبواب فً وجهً ..كنت عاطبل عن العمل _ 

 ..لتلت زوجتً وأوالدي رمٌت السبلح وهربت 

 : وفجؤة جاءته موجة عصبٌة فؤخذ ٌضرب رأسه وٌمول 

 ..أنا من لتلهم ..أنا من لتلهم _ 

تفلت منً وبدأ ٌضرب رأسه وجسمه بكلتا ٌدٌه ..أمسكت ٌدٌه حتى الٌدمً رأسه 

 :المكورتٌن وٌمول 

أنا جبان ..تركتهم أموات ونجوت بنفسً ..أنا جبان , أرٌد ان أموت .. دعنً _ 

 ..بل أحمر مخلوق على هذه األرض ..جبان ..

 ..احتضنته وبكٌت معه فهدأ

 :لال 

 ..أتبكً من أجلً ؟_ 

 ..من أجلن ومن أجل اآلخرٌن الذٌن اكتووا بنار هذه الحرب اللعٌنة _ 

 :لال بصوت متهدج 

أتعذب ثم أموت ..عشره ثم اموت , سنتٌن , أعٌش سنة ..ماذا سؤفعل هنا _ 

 ..ٌالٌتنً لم أهرب ..

 ..كان علٌن أال تحمل السبلح وتمتل أخوتن_ 
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 ..كنت بحاجة إلى المال_ 

 ..والمال أودى بن إلى الهاوٌة _ 

 ..هّز رأسه موافما 

 :للت له 

وؼٌرنا فمد أهله جمٌعا ..أنا مثن فمدت كثٌرا من ألربابً فً هذه الحرب اللعٌنة _ 

 ..إذا أصابنا الجنون سنجن وحدنا ..

 :لال ودموعه على خدٌه 

 ..كاد الصبر ٌإدي بً إلى الجنون ... صبرت كثٌرا _ 

لن تؽٌر ..ارم نفسن من فوق أحد الجسور أو أمام سكة لطار ..انطح الجدران _ 

 ..شٌبا 

 :ثم لال ..هدأ للٌبل 

 ..أرٌد أن أكون صدٌمن ..من أنت _ 

 ..نحن أصدلاء الهم والحزن _ 

 ..لكننً مازلت أتعذب ..أرحتنً _ 

 ..كلنا نتعذب _ 

 ..أرٌد ان أرٌن شٌبا ..هبل تؤتً معً إلى ؼرفتً _ 

شعرت أنه كان ٌرتجؾ لبل أن , مشٌت مع الرجل نحو ؼرفته فً المبنى الثانً 

 ..كانت صور أوالده وزوجته معلمة فوق سرٌره ..ٌدخل ؼرفته 

 :جلست على طرؾ السرٌر وللت له ..لم ٌبك لً منهم إال هذه األوراق _ 

 !..أترٌد نصٌحتً ؟_ 

 :لال بلهفة 

 !..أرٌد ان أرتاح _ 

 !..وعش حٌاتن كما أنت اآلن ..انزع هذه الصور من أمامن _ 
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 ..وهل أنساهم _ 

 ..الصور فً الملب ..الصور لٌست فً تلن األوراق_ 

ووضعها فً , نهض ونزع الصور عن الجدار ..دمعت عٌناي وأنا أتحدث إلٌه 

 :ثم لال , ابتسمت فبادلنً االبتسامة ..حمٌبة تحت  السرٌر 

ًّ من السماء _   ..كؤنن مبلن نزل عل

كان سعٌدا وهو ٌحضر الشاي , لكنه حلؾ أن أشرب الشاي معه , نهضت ألخرج 

 ..وحٌن انتهٌنا من شرب الشاي فتح حمٌبة تحت السرٌر ولدم لً شٌبا ,

 ..ماهذا ؟_ 

صارت جزءا من ..كنت أبٌع الٌانصٌب إلى جانبها ..هذه مٌدالٌة تجسم المرجة _ 

 ..حٌاتً 

 ..حٌن أنظر إلٌها سؤتذكرن وأتذكر دمشك _

 :للت له مبتسما , عانمته وكاننً أودعه 

 ..سنكون أصدلاء الهم والحزن _ 

هنان آالؾ الحكاٌات , خرجت من ؼرفته مثمبل بالهموم , دمعت عٌناه لكنه ابتسم 

وهنان حكاٌات عن , حدثت فً تلن الحرب الملعونة , التً تدمً الروح لبل العٌن 

 ..مآس سورٌالٌة حصلت فعبل 

مّر مٌخابٌل نابب مدٌرة , تمشٌت فً حدٌمة المركز ألنسى همومً وهموم اآلخرٌن 

كانت الشمس تسطع حٌنا وتختفً خلؾ الؽٌوم فً أحٌان , المركز جٌسٌكا وحٌانً 

 ..ثم ٌنساها لفترة ثم تعود , أخرى ؛ كؤنها هموم االنسان تلح علٌه 

, كنت أسمع صوتها , كانت رنده فً المطبخ ,دخلت ؼرفتً وتمددت على السرٌر 

وصبرها البلمتناهً على , وكان ٌشدنً إلٌها شٌبان ؛ محبة لدٌمة الأرٌد انتزاعها 

 ..المصابب 

 ..وعنا ..وعن آخرٌن وآخرٌن , كان بً شوق للحدٌث معها عن بابع الٌانصٌب ..

من , لرأت ماكتبته من لبل , ولبل أن تؤتً فتحت دفتري الذي أكتب فٌه رواٌتً 

ومإان بدأت بكتابة الجملة األولى حتى دخلت رنده ولالت , اجل مواصلة الكتابة 

 :بدهشة 
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 ..أنت تكتب صباحا ..لٌس من عادتن الكتابة اآلن _ 

 ..كنت أضع بعض المبلحظات لكتابة الؽد _ 

 ..ٌبدو أنن تعرفت على صدٌك جدٌد فً البناء الثانً _ 

 ..صدالة الهم والحزن _ 

 :وأضفت 

 !..سؤحدثن عن حكاٌة ذلن الرجل _ 

 ..سؤعود إلٌن حٌن أنتهً من الطبخ _ 

ولم أكد أكتب كلمة واحدة حتى ضجت الؽرفة ..وبمٌت مع للمً وأورالً , وخرجت 

 ..بدخول علً ودمحم مع كرتهما الذهبٌة, بالحركة 

 ..ولؾ واحد على ٌمٌنً وآخر على شمالً 

 :لال علً 

 ..سؤنضم إلى فرٌك شتوتؽارت _ 

 :ولال دمحم 

 ..وأنا إلى فرٌك مٌونٌخ _ 

 !..هل كتبتما العمود ؟_ 

 ..حٌن نكبر _ 

 ..إلى أن تكتبا العمود اهتما بدراستكما _ 

 :فال دمحم 

 !..ولكنن لم تفرح بفكرتنا _ 

 ..فرحت كثٌرا وسؤفرح أكثر حٌن تنجحان فً المدرسة ..بالعكس  _ 

 ..وضعا الكرة فوق سرٌرهما وفتحا حماببهما المدرسٌة وجلسا ٌمرآن 

, ملٌبا بالدموع , كان ملٌبا بالحزن , لرات ماكتبته لبل ٌوم , رجعت إلى للمً وأورالً 

 ..ملٌبا بالوجع 
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زوجتً تطبخ لكً نؤكل وهنان , وهم هنان ٌبكون أوالدهم , أنا أضحن مع أوالدي 

 ..الٌطبخون وال ٌؤكلون سوى الموت والخوؾ 

 ..ماهذه األوجاع

 ..ولم أر نفسً إال ولدأخذت ؼفوة من تعب اآلالم 
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_29_ 

, كؤنها تداعب وجهً , نفدت أشعة الشمس من خبلل ثموب سمؾ سوق الحمٌدٌة 

 ..وال تشعر بالتعب , تسٌر بً إلى آخر العمر 

 ..وكانت النساء كلهن حوامل , رأٌت أصدلاء الثمافة ٌسٌرون معً 

 :للت لصدٌك الثمافة 

 ..سٌلدن الرجال الذٌن سٌموتون فً الحرب _ 

 :لال وهو ٌفتح فمه عن أسنان صدبة ورابخة فم عفنة 

 ..وهن ٌلدن من أجل الحٌاة ..أنت تتحدث عن الموت .. ابتعد عنً _ 

ًّ , التربت منً فتاة جمٌلة تحمل كتابا ضخما تنوء بحمله ..وتركنً  كانت تنظر إل

 ..ثم تنظر إلى كتابها وتبكً ,وتضحن 

 :سؤلتها 

 !..ماالذي ٌضحكن وٌبكٌن ؟_ 

 !..انظر إلى لدمٌن _ 

 :للت لها , كنت ببل حذاء 

 ..خرجت من البٌت وأنا ألبس حذابً _ 

لرأت والنسوة الحوامل ٌسرن إلى , وعادت إلى كتابها الثمٌل , لم تلتفت لكبلمً 

 ..جانبها 

فرض على النسوة الحوامل أن ٌلدن , جرت حكلٌة عجٌبة , فً ببلد الشام العتٌمة _ 

وهنان , أما التً ستلد البنات فستكون والدتها فً الوادي , الرجال فوق الجبل 

سنوات وسنوات , وحٌن ٌكبر الرجال ٌحاربون بعضهم , ستدفن البنات مع أمهاتهن 

 ..لن ٌبمى سوى الجبل والرٌح وممابر النسوة , وحٌن ٌموت جمٌع الرجال , 

 :نهضت وأنا أردد 

 ..وجع فً الوالع وفً الحلم _ 

ًّ نظرات , تجلس إلى جانبً ولد فاح عطرها , كانت رنده وحدها  وكانت تنظر إل

 ..فٌها شًء من اإلٌحاء 
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 ..وسامر فً عمله , وإمام لن ٌعود لبل المساء , خرجا ناحٌة النهر والنهر بعٌد _ 

تمددت رنده أمامً على السرٌر , لكن الوجع ٌؤكلنً من الداخل ..فهمت لصدها 

 :ولالت 

 ..هٌا لبل أن ٌؤتوا _ 

 :نهضت رنده ؼاضبة ..  لكننً لم أستطع , تصبب العرق على جبٌنً وأنا احاول 

 ..أنت كبرت ٌاصبحً _ 

 ..لم أكبر لكن اآلالم تمنعنً من _ 

 :لاطعتنً هازبة 

اآلالم شماعة ..جبت إلى هنا وحملت أوجاعن وأوجاع اآلخرٌن ..  اآلالم ..اآلالم _ 

 ..عجزن 

 :ؼضبت 

 !..الأسمح لن _ 

 ..اعترؾ أنن كبرت ولم تعد لادرا على فعل شًء .. ٌجب أن تسمح لً _ 

 :رفعت ٌدي وصرخت فً وجهها 

 ..اخرسً وإال _ 

 ..ستندم إذا فعلتها ..هٌا اضربنً _ 

وسمعت رنده , حملت سترتً وخرجت , جلست مرهما وٌابسا ثم نهضت بتثالل 

 ..خلفً تبكً 

, الخوؾ أحبطنً , الهروب أطاح برجولتً , كان الشجر ٌبكً وأنا أسٌر تحته 

لكن هذا , أردت العودة إلى المركز ألعتذر من رنده , ثم تولفت , سرت ببل هدى 

, أصبحت عجوزا على حافة الموت , االعتذار سٌطٌح بآخر جدار من رجولتً 

 ..ماذا بمً لً , أصبحت ببل رجولة 

وكذلن ابنتً , وعدنان لم أره منذ سنوات , وسامر نصؾ مجنون , إمام مدمن ..

كؤننً سؤنتهً , أشٌاء كثٌرة هنا تدفعنً إلى النهاٌة , والرواٌة فً نهاٌاتها , بدور 

 ..مع آخر كلمة سؤكتبها 
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تمنٌت أن أتبلشى فً تلن , فجلست على الرصٌؾ , لم أعد ألوى على الولوؾ 

الأرٌدها أن , وٌدمٌنً , ٌعتصرنً , كؤّن بكاء رنده ٌؤتٌنً عبر روحً , اللحظة 

وأنا من سٌطلك , الحصان العجوز ٌطلمون علٌه الرصاص , تبكً من أجل رجولتً 

ًّ طلمة الرحمة  شعرت أننً سؤفمد ..تولؾ تفكٌري وتولفت حواسً كلها , عل

لال علً , إنهما علً ودمحم , وفجؤة سمط فولً جسدان أعرؾ رابحتهما , الوعً 

 :بخوؾ 

 !..لم تجلس على الرصٌؾ ؟..أبً _ 

 :ولال دمحم 

 ..هل أنت مرٌض ؟...أبً _ 

 ..تعبت فجلست على الرصٌؾ ..الهذا وال ذان _ 

 ..وسرنا نحو المركز , أمسن كل منهما بٌد , أنهضانً 

ثم وضعت الطعام أمامً , خرجت إلى المطبخ , كان الحزن ٌبدو على وجه رنده 

 :ولالت 

 ..بندوره بالبٌض ..طبخت الطعام الذي تحبه _ 

 ..شكرا _ 

 :ضحكت رنده ولالت 

 !..تحدثنً كؤننً شخص ؼرٌب عنن _ 

 :ثم التربت وهمست فً أذنً 

 ..ستبمى زوجً مهما حدث _ 

ًّ وتبتسم  المنها بل من ,أحسست أننً مازلت منزعجا ..كانت خبلل الطعام تنظر إل

 ..نفسً 

 :كانت حنٌن تمول لً بعد أن كشفت لً أمرها 

وكانت أحبلمً , كنت أرٌد رإٌتن دوما ..أحببتن منذ اللحظة األولى حٌن كبرت _ 

 ..فؤران فً منامً وأعوض ؼٌابن ..تسعفنً 

 !..كٌؾ ؟_ 
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 ..أحضنن وتحضننً ..ألبلن وتمبلنً ..أجلس معن   _

ولد عرفت بحسها األنثوي ذلن , لكنها حٌن تؽٌب أشتاق إلٌها , كنت أنفر من لولها 

 :فمالت ٌوما 

 _ ًّ  ..طرٌمة تنفسن ..نظراتن تمول ذلن ..أعرؾ أنن تشتاق إل

عذابً , لكننً كنت مسلوب االرادة , كانت رنده حاضرة فً ذهنً ..وكنت أتعذب 

التً تاهت فوق توهانً , أضٌؾ إلٌه عذاب نفسً , لٌس فً خروجً من بٌتً 

 ..الكبٌر 

 ...ونؽذٌها نحن ببل ارادة وكؤنها لدرنا , كؤّن األشٌاء السلبٌة تتراكم فوق بعضها 

 :صحوت من أفكاري على صوت رنده تمول لً 

هنان ..لماذا التذهب إلى التافل ..نعد هنا من الفمراء ومعنا بطالة بونٌز كارت _ 

 ..تباع األشٌاء بربع لٌمتها أو بالل 

 ..سمعت أنها منتهٌة الصبلحٌة أو على وشن   _

أم علً السورٌة التً تمطن فولنا لالت لً إنها توفر بعض النمود من ..لٌست كلها _ 

 ..لنجرب ..وراء التافل 

 ..نحن العمل لنا هنا سوى الطعام ..لنجرب _ 

نهضت , أحسست بالراحة , ركنت فً ركن بعٌد , تنحت حنٌن من ذهنً للٌبل 

 ..ألبعدها أكثر 

 :سؤلت 

 ..متى ٌفتح هذا التافل ؟_ 

 ...صباحا وبعد الظهر عدا ٌومً السبت واألحد ..مرتان ٌومٌا _ 

 !..سؤذهب ؼدا صباحا _

 !.هذا ٌناسبن ألنن تنهض مبكرا _ 

 :نادٌتها فمالت , لم تجلس أمامً كعادتها ..لدمت لً رنده كؤس شاي ساخن وحلو 

 !..هإالء الصرب ٌؤخذون دورنا فً الؽسٌل أٌضا ..سؤضع الؽسٌل فً الؽسالة _ 
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 :تمتمت وأنا أشرب الشاي 

 ..هذه هً الحٌاة ..واآلخرون ٌؤخذون أدوارنا ..جمٌعنا ٌؤخذ أدوار اآلخرٌن _

الوجوه المختلفة تدل ..أخذت عربة التسوق وركبت األوبان وذهبت للتافل , صباحا 

كلهم متحفزون لٌنمضوا على الخضار والفواكه الرخٌصة , على جنسٌات متعددة 

 :للت فً نفسً , كنت فً آخر الصؾ , الثمن 

 !..ماذا سٌترن لً هإالء سوى الفتات ؟_ 

, لكن ولت الدخول لد الترب ..فكرت أن آخذ عربة التسوق وأعود من حٌث أتٌت 

نمؾ من أجل أن , الٌساوٌه طعام العالم كله , وهذا الذل , هذا الولوؾ , انتظرنا 

 ..ونؤكل من أجل أن نعٌش , نؤكل 

أخذت , كرهت االنتظار الممٌت , كرهت الولوؾ فً الصفوؾ , بصمت على نفسً 

لكننً مللت تلن الوجوه , أسلً نفسً حٌن للبت صفحات الفٌسبون فً جوالً 

أرٌد أن أؼلك ..فؤؼلمت جوالً ..واألحادٌث الجوفاء , واألخبار الملفمة , المتصنعة 

, فتح الباب وأبرزوا  بطالة البونٌز كارت , أرٌد أن ٌنتهً هذا االنتظار , حٌاتً 

أعطى رجل فً الداخل لكل واحد , توتر المشهد , أبرزوا بطالة فمرهم وعوزهم 

 ..سطبل لٌضع فٌها األشٌاء التً سٌنتمٌها 

واألٌدي مرتجفة , الوجوه محمومة , بدأ حمى الركض نحو الخضار والفواكه 

 ..تحاول الوصول إلى أفضل الموجود بؤلل ولت 

الباحثٌن بؤٌدٌهم وعٌونهم التً التشبع , المرتجفٌن , ولفت أتامل هإالء الزاحفٌن 

امتؤلت السطول , حملوا بكل مااستطاعوا , وابتسمت ساخرا من نفسً ..عن الطعام 

 ..ومازالت عٌونهم تبحث عن المزٌد , بالفواكه والخضار والشراب 

 ..مهما أكلوا سٌظلون جابعٌن , لضٌة الجوع مازالت حاضرة فً تارٌخهم 

, هذا االنتظار ثمنه بخس فً فً األموال , ٌنتظرون من أجل بطونهم , فً كل ٌوم 

, لكنه مذل إلى حد بعٌد ؛ ألنه ٌمضم من عمري أحداثا مرت بً وكنت أفتخر بها 

 ..فإذا هً تضٌع فً هذا االنتظار 

صاروا عبٌد البطون , التً لم تمتل الناس بل أذلتهم , آه من تلن الحرب المجنونة 

 ..والمال والخوؾ والهروب 
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أدركت كم أنا صؽٌر , أدركت تفاهة األحبلم الكبٌرة التً كانت تراودنً ..أخٌرا 

األحبلم وأوالدي وزوجتً وحتى , كل شًء ٌهرب من بٌن ٌدي , إلى حد التفاهة 

 ..نفسً 

, إلى حرب الذل وتؽٌٌر النفوس , كؤننا هربنا من تلن الحرب إلى حرب أشد لساوة 

 ..والوحدة التً تنتظرن فً ببلد الؽربة 

 ..ببل أي شًء , ببل مشاعر , ببل أحبلم , كؤننً كابن آخر , كؤننً أبتعد عن نفسً 

 :انتبهت إلى رجل ٌمول لً باأللمانٌة 

 ..وهٌا ..امؤل سطلن _ 

أخذت ماتٌسر لً وجررت عربة السوق إلى , هنا علٌن أال تشرد وإال فاتن المطار 

 ..المركز مكسور الخاطر 

أرٌد التعبٌر عن رأًٌ , أرٌد أن أصرخ الأستطٌع , أرٌد أن أبكً الأستطٌع 

 :سؤلتنً رنده , جلست صامتا على حافة السرٌر , الأستطٌع 

 !..مابن ؟_ 

 !..صرنا وحوشا بعد الحرب _ 

لم , صرنا وحوشا كاسرة ..لم نعد بشرا ..جمٌعنا ..هم ..أنت ..أنا !..ماذا تمصد ؟_ 

 ..ٌعد همها سوى الطعام والشراب

 :لالت بسخرٌة 

 ..لم تكن هكذا ..أنت تعمل من الحبة لبة ...التافل جعلن تفلسؾ األمور _ 

 ..ألننً لم أكن هكذا صرت هكذا _ 

 ..أنت التنالش _ 

 :نثرت طعام التافل على أرض الؽرفة وللت 

 ..هذا هو الذل ..هذا هو التافل _ 

 :ولبل خروجً سمعت رنده تمول 

 !..مجنون _ 
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تنهشنً العٌون , أنا مجنون ألننً تعرضت للذل ولم أنبس بكلمة واحدة ..صدلت 

لكن , أواجه الجدار , بل حشرة على جدار , أصبح صؽٌرا , وأنا ألؾ فً التافل 

 ..العٌون تبلحمنً 

مدٌنة المرسٌدس , مدٌنة األؼنٌاء , كثٌرة هً المرات التً تهت فً هذه المدٌنة 

 ..مدٌنة شٌلر , والبورشه 

لو كانت تلن الصبٌة أمام , أٌن ستمودنً لدماي , أحث خطاي نحو األوبان ثم أتباطؤ 

 ..المتحؾ لحثثت الخطا نحوها لتخرجنً من حزنً بسٌمفونٌة بٌتهوفن 

لم أعد المسإول الوحٌد , صرنا أفرادا نعٌش فً ؼرفة واحدة , لم نعد عابلة واحدة 

أصبحت أشعر بالوحدة واالكتباب , صار لكل واحد كرت بنكه الخاص , عن العابلة 

 :تمول له أمه , إمام ٌشرب وال ٌدفع سنتا واحدا ..

 ..لماذا التساهم معنا بمصروؾ البٌت _ 

 :ٌرد 

 !..أنتم اهلً ومجبرٌن بً _ 

 ..صرت حشرة على جدار ..ألم ألل لكم 

انتظرت األوبان األول مع , علنً ألتمً بتلن الصبٌة , حثثت خطاي نحو المتحؾ 

ًّ ..البشر والكبلب المدللة   ..كنت حشرة على جدار , لم ٌلتفت أحد إل

 ..بمشً بً األوبان وكؤنه ٌمشً إلى نهاٌة عمري 

 ..انتشلنً من العدم , كان عدنان , رّن هاتفً الجوال 

 ..كٌؾ حالن ٌاأبً ؟_ 

 ..أنا بخٌر _ 

 ..كنت أكذب علٌه 

 !..سآتً إلى ألمانٌا _

 :أضاؾ ..فرحت ولم أستطع الكبلم 

 ..أنتم لطعتم البحر وأنا سؤلطع الجبال من أوكراٌنا _ 

 :ثم سؤلته..صمتنا 
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 !..مابن ٌاعدنان ؟_ 

 ..صوتن لٌس فٌه تلن الحٌوٌة التً كانت ..أشعر أنن كبٌب _ 

 ..والدلٌل أننً ذاهب اآلن إلى متحؾ شتوتؽارت ألسمع السٌمفونٌة ..أنا بخٌر _ 

 !..سٌمفونٌة _ 

 ..هنان فرلة تعزؾ على الرصٌؾ سٌمفونٌة بتهوفن _ 

 :وضحكت لاببل 

 !..هاأنا أضحن _ 

 ..هذا بكاء..هذا لٌس ضحكا ٌاأبً _ 

 ..سؤدعو لن لتصل سالما _

 :وتنّهد لبل أن ٌنمطع الخط ولال 

 ..أرجو أن تستمتع بسٌمفونٌة بٌتهوفن _ 

لو حدث لعدنان شًء لن أعٌش لحظة , أحسست أننً اكتب نهاٌة سطور حٌاتً 

نظرت من خبلل , كان األوبان ٌمطع المحطات دون أن أعرؾ شٌبا ..واحدة 

أخذت السماء تصبح .. نزلت فً أول محطة ..لم ٌكن هذا طرٌك المتحؾ , الزجاج 

سرت ببل هدى , فؤحسست باالنتعاش , وهطلت زخات خفٌفة فوق وجهً , رمادٌة 

 ...وإذا أنا وجها لوجه امام متحؾ شتوتؽارت 

 ..وحٌن نخطط للوصول النصل أبدا , حٌن نتوه  نصل هدفنا 

من تلن الصبٌة ..جلست على ذات الكرسً حٌن استمعت إلى سٌمفونٌة بٌتهوفن 

 ..وكؤنها آتٌة من الجنة 

لم أعبؤ , جبت ألستمع إلى عزفن الذي ٌطاول الروح , أٌن أنت أٌتها الصبٌة 

بٌنما الناس , كنت أبحث عن تلن الصبٌة , بالمطر الذي أصبح ٌنزل بؽزارة 

 ..أو ٌتمون المطر بمظبلتهم المختلفة األلوان , ٌتراكضون تحت المطر 

, وكانت أبواب المتحؾ مؽلمة تماما , كان المطر هو تلن السٌمفونٌة فً ذلن الولت 

المطر والمتحؾ , أحسست األحاسٌس نفسها وأنا استمع إلى عزؾ تلن الصبٌة 

 ..والصبٌة والكمان كانت لد فمدت روحها 
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ولم تعزؾ , ولم تؤت الصبٌة , وبمً المطر , بعد أن خبل الشارع من المارة 

 ..دخل البرد أعماق روحً فعدت إلى المركز , السٌمفونٌة 

 :للت لها وأنا فً ؼاٌة التعب , لم تكلمنً رنده 

 !..سٌؤتً عدنان عبر الجبال _ 

 :ثم لالت بملك ..تفتح وجهها كزهرة 

 !..أخشى علٌه _ 

 !...الحّل سوى الهروب _ 

 :ثم سؤلت 

 ..متى ؟_ 

 ..الولت رهن باشارة المهرب _ 

فً تلن اللحظة , نسٌت أحزانً , دخل علً ودمحم وهما ٌتحدثان األلمانٌة وٌضحكان 

, وتماٌلت األشجار بفعل النسٌم , وأشرلت الشمس , عزفت الصبٌة السٌمفونٌة 

 ..وتفتحت الورود 

 !..علمانً اللؽة _ 

 !..أصحٌح ٌاأبً أنن ستعود طالبا فً المدرسة ؟_ 

 ..من أجل االندماج ..هذا أكٌد _ 

 !..اندماج _ 

 ..لال علً بدهشة 

وإال لن تحصل على ..لتندمج فً المجتمع األلمانً علٌن أن تتعلم اللؽة األلمانٌة   _

 ..الجنسٌة فً المستمبل 

 :ضحن دمحم ولال 

 !..نحن مندمجان منذ اآلن _ 
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لالت لً الموظفة فً البلدٌة إنّنً سؤلبض راتبً من السوسٌال , فً الٌوم التالً 

لمد اعتبرونً متماعدا وسؤعٌش عالة , ولٌس من الجوب سنتر بسبب سنً  المتمدمة 

 :لكننً للت للموظفة والؽضب ٌؤكل داخلً ..علٌهم 

 ...أنا لادر على العمل ..الأرٌد راتبا دون أن أعمل _ 

 :لالت بلهجة صارمة مع ابتسامة 

 ..أنت فً سن التماعد ..المانون هو المانون _ 

تبا , الولابع تإكد ذلن , ألم ألل إننً حشرة على جدار , نهضت منكسر الظهر 

 ..تبا لعمري الذي انتهى إلى مذلة , لسنً عمري التً أذلتنً 

 :لالت لً رنده بؽضب 

التحلم هنان بمرش ..هل ٌعطونن راتبا شهرٌا وأنت فً البٌت ..لو كنت هنان _ 

 ..واحد 

أسٌر فً سوق ..أشم رابحة ٌاسمٌن دمشك ..ولكن ٌكفً أننً هنان ..صحٌح _ 

أصعد ..أشرب من نبع بردى ..فؤرى الوجوه التً اعتدت على رإٌتها , الحمٌدٌة 

 ..جبل لاسٌون وأرى دمشك المضٌبة 

 ..ألم ألل لن _ 

 ..وصمتت 

 :للت 

 ..أنا مجنون ..أكملً _ 

 ..ولم ٌكن أمامً سوى الصمت , ولم تجب 

ٌمترب منً ثم ٌؽٌب , نمت تلن اللٌلة وانا أحلم بعدنان ٌصعد جباال وٌنزل أخرى 

وكنت أسمع بجوار , كانت رنده تؽط فً نوم عمٌك , ولبل الفجر بملٌل صحوت ..

وتذهب  فً مسار رحلتها االعتٌادٌة لتلم , ؼرفتً سعال الصربٌة التً تدخن كثٌرا 

 ..معلبات منتهٌة الصبلحٌة لتؤكلها 

أرٌد حجرة منفردة تضمنً , أرٌد بٌتا , وكنت ؼاضبا من األعماق ..كان إمام ٌدخن 

, اشتمت مبلمستها لٌبل , اشتمت للحدٌث معها حدٌثا الٌسمعه ؼٌرنا , مع زوجتً 

 ...اشتمت رشفة رٌمها , اشتمت مداعبة نهدٌها 
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لٌس لن إال , لٌس لن إال هذه الؽرفة , فمطلبن مازال بعٌدا ..دع األحبلم تراودن 

 ..واالشتٌاق المٌت , األحبلم المبتورة 

كن ببل ..كن ببل حب وال كره ..كن ببل انسانٌة ..كن ببل اشتٌاق ..كن ببل أحبلم 

 ..كن لٌس أنت ..شًء 

ولم أعد لادرا على , هربت منً أحبلمً ..دلت ساعة الكنٌسة المجاورة دلات سبع 

مفتوح , ومازلت مستلمٌا على ظهري , دلت ساعة الكنٌسة ثمانٌة دلات , التفكٌر 

حاولت النهوض ألفتح دفتر رواٌتً وأخط الصفحة التً , مشوش التفكٌر , العٌنٌن 

ًّ ..لكننً لم أستطع النهوض , اخطها ٌومٌا  , كؤنه لم ٌعد لدّي لدمان , لم أشعر بمدم

 :استؽربت حالتً , فتحت رنده عٌنٌها ..زحؾ خوؾ له مخالب إلى نفسً 

 !..لٌس من عادتن النوم إلى هذا الولت _

 !..لم أنم _ 

 !..دابما تكتب صباحا _ 

 !..الأستطٌع النهوض _ 

 :لالت بملك 

 !..ماذا ؟_ 

 _ ًّ  !..الأشعر بمدم

نهضت رنده نحو الباب لتصرخ فنهضت من , كنت ببل لدمٌن , كشفت الؽطاء عنً 

 ..كابوسً 

الجموع التً تزحؾ إلى أوربا أٌاما , ألم أصل إلى بر األمان ..لماذا ٌحدث لً هذا 

أو , والحلم بالعودة , واجترار الذكرٌات , من أجل الوصول , طوٌلة دون طعام 

 ..الحزن ألنهم لن ٌعودوا 

أنا لم أختصر الولت ..اختصر الولت والحزن, اٌبلن اكردي الذي نام على الشاطا 

خطوات عدنان , بمٌت ألحزن , بمٌت حٌا ألتذكر , بمٌت حٌا ألعانً , وال الحزن 

أحس , ٌمترب موتً فتمترب خطواته , وهو ٌصعد الجبال كؤنها تدوس على روحً 

أرى فً , أنه ٌحمل روح إٌبلن الكردي وأرواح الذٌن ماتوا فً البر والبحر 

أرى فً , أرى فً خطواته خبلص الممهورٌن , خطواته دموع الهاربٌن من الموت 

فً , فً خطواته سلب واٌجاب , خطواته فرحة الواصلٌن إلى شاطا اٌطالٌا 
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متى أراه ٌمؾ أمامً وٌمول لً , متى تصلٌن أٌتها الخطوات , خطواته حٌاة وموت 

: 

 !..لمد وصلت ..هاأنا ٌاأبً _ 

أحسست ..كان الجمٌع نابما ..استٌمظت من أحبلمً على دلات الكنٌسة السبع 

ثم ذهبت إلى المطبخ وصنعت كؤس , جلست إلى جانب الشوفاج , بمفاصلً  بادرة 

 ..ثم فتحت دفتري ألكتب صفحتً الٌومٌة فً الرواٌة , شاي 

فلم , وأصابعً ثم انتشر نحو جسدي كله , كانت الكلمات كنمل انتشر فوق ٌدّي 

 ..أستطع التنفس 

, أصبحت هٌكبل عظمٌا , الكلمات تؤكلنً , النمل ٌؤكلنً , لم أخط كلمة واحدة 

ولطعة فً , لطعة فً دمشك , أصبحت كتلة عظام متناثرة فً أرجاء األرض 

 ..ولطعة فً ألمانٌا , ولطعة فً لبنان , ولطعة فً الجزابر , البحر 

األمكنة أصبحت شظاٌا كشظاٌا صوارٌخ الحرب المجنونة ,هكذا أنا تناثرت أشبلء 

.. 

كؤّن , رأٌت ألدامه الضخمة , رأٌت عٌونه الكبٌرة , كبر النمل , كبرت الكلمات 

 ..النمل اصبح دٌناصورات على صفحات الرواٌة 

 ..أو أحتضر , كؤننً أصعد جببل , أؼلمت الدفتر وبدأت ألهث 

, كل شًء أصبح ؼرٌبا عنً , ولم تعد األوراق أورالً , لم تعد الكلمات كلماتً 

كؤننً لم , كان صفحة بٌضاء , وفتحت دفتري مرة أخرى , تحدٌت نفسً والنمل 

, أصابنً رهاب , أٌن ذهبت الدٌناصورات , أٌن ذهبت الكلمات , أخط كلمة واحدة 

 ..وأصبح سرابا أبحث عنه , حزنً ضاع , كلماتً ضاعت 

 :اتصل بً عدنان ولال 

 ..أنا على حدود النمسا ..أبً _ 

 :صرخت رنده ..وانمطع الخط 

 !..لماذا انمطع الخط ؟.. أحدث له شًء _ 

 ..لٌس فً ممدوري أن أجٌبها 

 ..الشجر صمت واألرض والهواء تولؾ , صمت كل شًء 
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 :صرخت فً وجهً 

 !..ماذا بن تكلم _ 

 :للت بهدوء 

 !..لم أعد استطٌع الكبلم _ 

 ..وحٌن ٌجب أن تصمت تتكلم , حٌن ٌجب أن تتكلم تصمت _ 

ورجال شرطة , عالم الجبال والؽابات واأللدام الهاربة , كنت فً عالم آخر ..لم أرد 

,  كنت فً ؼابة كثٌفة األشجار ..والكبلب البولٌسٌة واألسبلن الشابكة , الحدود 

, أنصت , كان هنان فمط خطوات , لم ٌكن هنان اتجاهات , والثلج ٌتسالط ,مظلمة 

تكاثرت , ولهاث الكبلب البولٌسٌة ٌمترب , الخطوات تمترب , كان البرد شدٌدا 

هاهو عدنان ٌموده رجال , كنت ألبع تحت شجرة كالخلد , الخطوات واللهاث 

 :صرخ عدنان , نهضت أواجه الرجال والكبلب , ٌجرون الكبلب البولٌسٌة 

 !..اهرب ٌاأبً _ 

 ًّ للت لبل أن تبدأ الكبلم ..كانت رنده تمؾ أمامً والحزن ٌمؤل وجهها , فتحت عٌن

: 

 !..حلمت بعدنان ..كابوس _ 

 ..بكت بحرلة 

 !..لم البكاء ؟_ 

 ...زاد شربه وشروده ..إمام ٌمتل نفسه ٌومٌا _ 

 ..هذه فرصته ..والدولة تعطٌه راتبا شهرٌا , المشروب رخٌص _ 

 ..لٌس عندن إال السخرٌة _ 

 ..وهً عٌن الحمٌمة ..السخرٌة هً التً تمنع االنفجار _ 

 :ثم للت 

 ..نحتاج إلى هواء نمً ..مارأٌن أن نخرج للٌبل _ 

 ..هزت رأسها موافمة 
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 ..أٌن علً ودمحم ؟_ 

 ..ٌلعبان مع أوالد المركز _ 

 :ضحكت بسخرٌة 

 ..وٌلعبون به وهو كبٌر , ٌلعب االنسان وهو صؽٌر _ 

 ..ابتسمت رنده من خبلل دموعها 

 !..فً هذه أصبت _ 

 ..إن السخرٌة هً عٌن الحمٌمة ..ألم ألل لن _ 

 :للت ..مشت رنده إلى جانبً صامتة ..كان الجو رمادٌا كبٌبا 

 ..أحن إلى كؤس شاي على شرفة منزلً _ 

 ..لم ٌعد هنان شرفات هنان _ 

 ..الشرفات هنا لٌست كشرفاتنا _ 

 ..كٌؾ ؟_ 

 ..احساس لد ٌكون خاطبا _ 

وأماكن لشً , حولها أشجار , بٌوت رٌفٌة ..المكان الذي دخلنا فٌه كان مهجورا 

 ..وصمت مطبك, اللحوم 

 :للت لرنده 

 !..لو أعٌش هنا _ 

 !..وحدن _ 

 !..وحدي _

 !..وأنا_ 

 ..ٌبدو أنن تفكر بشًء _ 

 !..ماهو؟_ 

 !..أنت تعرفه _ 
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 !..أنا لم أعدأعرؾ شٌبا _ 

 !..ترٌدنا أن ننفصل _ 

 !..لم أفكر بهذا _ 

وعملنا الباطن هو الذي ..عملن الباطن هو الذي دفعن إلى هذا المول ..بل فكرت _ 

 ..ٌسٌّر حٌاتنا 

 !..متى لرأت هذه النظرٌة ؟_ 

 ..لم ألرأها بل أحسها ٌومٌا _ 

 !..أال ترٌن أننا نلوثه بكبلمنا ..انظري إلى هذا الجو الصامت _ 

 !..سؤعود إلى المركز _ 

 ..كؤنن لست رنده تفكرٌن بشًء ثم تصدلٌنه _

 ..أال تعتمد اّن حٌاتنا انملبت بموت حنٌن _ 

 ..ولكننا نسٌر على األرض ..نحن أموات _ 

 ..أال ترٌد أن تتحدث عن حنٌن أم أنن نسٌتها _ 

 ..بل الأرٌد _ 

 ..استدارت من أجل أن تعود 

 ..صرخت مفجرا ذلن الصمت الماتل 

حٌاتنا انملبت منذ انطلمت الرصاصة األولى هنان ..حٌاتنا لم تنملب بموت حنٌن _ 

منذ ..منذ تركت ذكرٌاتً ..منذ هدم أول بٌت هنان ..منذ مات أول طفل هنان ..

 ..وهاأنت تكملٌن الحدث حتى تكتمل المصة ...منذ رحلة الصحراء والبحر ..هربت 

 :لالت بسخرٌة 

 ..الأرٌد أن اسمع منن هذه السٌمفونٌة المشروخة _ 

هذا هو , اسخري منً , سٌمفونٌة الحرب والهروب ..إنها سٌمفونٌتنا جمٌعا _ 

اآلن عودي إلى الهاٌم إن , كما وصفتها , هذه هً سٌمفونٌتنا المشروخة , والعنا 

 ..أردت 
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 :ولالت , جلست رنده على صخرة تبكً 

ولد , وسٌموت أبً ولن أراه , مات أخً ولم أره , أنت تعذبنً فوق عذابً _ 

 ..ٌموت أهلً جمٌعا وال أراهم 

رأٌت على الفٌسبون أن ابنها لتل ,وأنا أٌضا أختً جلٌله تحت النار ولن أراها _ 

كؤّن النار هنا فً ..بصاروخ وابناها اآلخران حمبل السبلح والتحما بالمجانٌن 

 ..صدري 

 ...وأنت تساهم معهم فً عذابنا , اآلخرون ٌعذبوننا _ 

 ..أنا لم أحمل سبلحا ولم ألتل أحدا _ 

 ..حزنن هو أمضى سبلح _ 

 ..الماتل والممتول كلهم انهزموا ..لم ٌنتصر أحد فً هذه الحرب _ 

 :نهضت ومسحت دموعها ولالت 

 ..حتى لو انتهت الحرب أنت لن تنهٌها _ 

 ..والذٌن ماتوا هل هم حشرات _ 

 ..ماذا بٌدن أن تفعل ؟_ 

 ..بصمتً ..بمهري ..بحزنً ..بملمً ..سؤفضحهم _ 

 ..لن ٌهتم بن أحد_ 

الذٌن هم ..الذٌن هم ضد الحرب سٌفهون ..الذٌن ٌفهمون معنى الحٌاة سٌهتمون _ 

 ..ضد الدم سٌفهمون 

 ..اذهب إلٌهم وأولؾ الحرب معهم _ 

 ..لن أٌؤس _ 

 ..حٌن هربت ٌبست _ 

لكن هروبً لم ٌكن من أجلً ..لو مت لتولؾ عذابً..أندم ألؾ مرة على هروبً _ 

 ..بل من أجل علً ودمحم 

 ..هربت من أجلهم وهاأنت تعٌدهم إلى حربن _ 
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 ..آه _ 

 ..وجلست على الصخرة وبكٌت 

, كان وجهها جامدا , وحٌن التفتت , ثم تولفت , ابتعدت عنً رنده وهً ؼاضبة 

 :سمعت صوتها , لم أنظر إلٌها , عادت والتربت منً , لكنه حزٌن 

 !..انهض وعد معً _ 

 :عادت وصرخت , لم أتحرن 

 !..انهض وعد معً _ 

, شعرت أننً سؤسمط مع كل خطوة , كنت أمشً كؤننً فً الهواء , نهضت 

 :أمسكتنً رنده من تحت ابطً ولالت 

نحن خرجنا من لعبة ..لكن حربنا نحن انتهت بهروبنا , الحرب هنان لم تنته _ 

 ..الحرب وأنت ترٌد ان تعود إلٌها 

 :للت بضعؾ 

حربنا ..لم أستطع الخروج من كابوس الحرب ..جسدي هنا فمط ..روحً هنان _ 

ألسى من رصاصهم ولذابفهم وأصوات طابراتهم وبرامٌلهم ..هنا ألسى من حربهم 

 ..تشوهنا من الداخل .. لبل الحرب كنا شٌبا وبعدها أصبحنا شٌبا آخر ..المتفجرة 

 ..كنت ألهث وأنا اتحدث 

 ..ونحن تمطعت ارواحنا ..الذٌن أصٌبوا فً الحرب لطعت اوصالهم .._ 

 ..كانت تنظر بذهول 

 :لالت بؽضب ..تولفت كلماتً , تولؾ لهاثً 

 !...أنت فً طرٌك الجنون _ 

, سؤذهب إلى طبٌب لٌستؤصل ذاكرتً ..لكً الأشعر ..ٌالٌتنً أجن لكً أنسى _ 

, كالنسمة , وعندبذ سؤؼدو ككبلبهم المدللة ..لٌستؤصل لهري , لٌستؤصل حزنً 

 ..كصفحة الماء فً ٌوم صٌفً , كالهواء العلٌل 

 ..النماش معن عمٌم _ 
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لكن أعصابً , اشتهٌتها فً تلن اللحظة , , وتركت ٌدي واستعجلت خطواتها 

 ..وأحبلمً تتمد فوق نار عظٌمة , وذاكرتً متمدة , مشدودة 

 ..هاتً ٌدن ..لفً ..رنده _ 

 ..الذي ٌتكلم مثلن الٌحتاج لمساعدة _ 

ًّ ملٌا ولالت   :وتولفت ونظرت إل

 !..إذا بمٌت هكذا لن أعٌش معن _ 

 :رفعتنً ولالت , تمسكت بؤردافها , تمدمت منها ببطء 

 ..ضعفن بسبب جنونن _ 

 !..الأستطٌع أن أنسى _ 

رمتن كؤنن ..ماذا فعلت بن الحرب ..كتبت كثٌرا وألمٌت محاضرات كثٌرة _ 

 ..المجانٌن هم الذٌن انتصروا على ثمافتن ..الشًء 

وماأكتبه اآلن ..أتكلم حتى الأجن .. لكننً الأستطٌع إال أن أتكلم ..هذا هو الوالع _ 

 ..فً رواٌتً األخٌرة هو نهاٌة حٌاتً 

 ..هروبن هو استسبلم ..ألنن استسلمت لهم ..هم كتبوا نهاٌتن _ 

 !..هربت خوفا علٌكم _ 

أنتم ....لكننً أعرؾ أشٌاء كثٌرة ..أنا الأكتب مثلن ..هربت خوفا على حٌاتن _ 

 ..ألنكم تعٌشون فً أبراج عاجٌة ..المثمفون تنظرون إلٌنا وكؤننا ببل عمول 

 ..كان أدبً ملتزما بمضاٌا الشعب والوطن واالنسان _ 

 !..حٌن هربت تخلٌت عن كل ذلن _ 

 ..ترٌدٌن أن أنسى الماضً _ 

لكننً الأنشر ..أعمالً كبٌبة , روحً حزٌنة ..أنت التعرؾ أعمالً ..لم ألل ذلن _ 

 ...كل ذلن على المؤل 

 !..أنت تعٌشٌن بوجهٌن اذن _ 

 ..أفضل من أن أزعج اآلخرٌن بحزنً وكآبتً _ 
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 !..عشت معن ثبلثٌن عاما وكؤننً لم أعرفن _ 

وسهراتن الثمافٌة , وكلماتن المثالٌة ..كنت تعٌش فً برجن العاجً ..ألم ألل لن _ 

 ..الحرب انتصرت علٌنا جمٌعا ابدأ من جدٌد ...الشًء ..وأخٌرا ..

 ..حاولت وفشلت _ 

 ..حاول مرة أخرى وسؤكون إلى جانٌن _ 

 ..أرٌد حذاء لدٌما لٌخلصنً من حٌاتً , ألم ألل إننً حشرة على جدار 

 :ولبل أن نصل المركز بملٌل سؤلت رنده 

 ..هل أنا حشرة ؟_ 

 ..ٌبدو أنن _ 

 ..ولكن هذا شعور صادق ..لم أجن _ 

 ...سؤدخل وسنرى ماذا سنؤكل الٌوم ..لن أنالشن _ 

 !..وأنا سؤجلس هنا _ 

 !..بدأ المطر ٌهطل بؽزارة _

 ..علّه ٌؽسل أحزانً _ 

 ..ودخلت رنده دون أن تعلّك 

+++++++++++++++++                         
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 _30_ 

ًّ , ممابل الكرسً الذي أجلس علٌه جلست صبٌة جمٌلة تشبه حنٌن  نظرت إل

جلست , جاءت امرأة فً الخمسٌن من عمرها , ثم أدارت وجهها , وابتسمت بببلهة 

ودون أن أسؤل بدأت ..ومسحت على شعرها وكؤنها طفلة صؽٌرة , إلى جانبها 

 :المرأة تسرد لصتها 

تمرحت لدماها من ..ماتت أمها وهً فً الطرٌك إلى ألمانٌا ..هذه ابنة ابنتً _ 

كانت تدرس فً الجامعة ..أما هذه فلها لصة أخرى ..السٌر أٌاما وماتت فً بلؽارٌا 

, ودخلت شظٌة فً رأسها , مات خطٌبها , وذات ٌوم انفجرت أمامها لذٌفة هاون , 

تنهض , وتبكً لبلشًء , تضحن لبلشًء , ومنذ ذلن الولت لم تعد تذكر اسمها 

 ..ولم تعد تعرؾ أننً جدتها ..لٌبل وتضرب رأسها فً الجدار إلى أن تنام 

 :للت 

وعدم ..لكننا نحن لم ننس ..على األلل هً نسٌت ماحدث ..لٌتنا كنا جمٌعا مثلها _ 

 ..النسٌان ٌعذبنا 

 ..هذا صحٌح ٌاأخً _ 

كؤنها حضرت فً ..تشبه حنٌن , التفاتتها , حركة عٌنٌها , جلستها , نظراتها 

ولربت , لامت الصبٌة وجلست لربً , أدرت وجهً ..شخصها من أجل تعذٌبً 

 :ابتسمت ولالت لجدتها , وجهها منً 

 !!..هذا أبً _ 

 :لكنها عادت ولالت 

 ..هذا خطٌبً ..ال _ 

لالت لها جدتها , كانت أنفاسها كؤنفاس حنٌن , وأمسكتنً من لمٌصً وشدتنً إلٌها 

: 

 !..عٌب ..حنان _ 

لربت حنان وجهها من وجهً ..كان داخلً ٌؽلً ذهوال ..حتى اسمها كان شبٌها بها 

 :وبانت أسنانها اللإلإٌة وهً تهمس لً , 
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 ..متى سنتزوج ؟_ 

 !..إن شبت ..ؼدا _ 

 :نهضت وأمسكت ٌدي ولالت , عندبذ ..أجبتها دون أن أعً ماألول 

 !..خذنً إلى الكوافٌر اذن _ 

 !..اآلن _

 !..ماالمانع ؟..اآلن _ 

 :نهضت ولالت لحنان بؽضب , , امتمع وجه الجدة 

 ..حان موعد طعامن ..هٌا _ 

ثم كشفت ..وبدا ثدٌاها اللٌنان كعجٌن لم ٌختمر ٌلتصمان بصدري , تمسكت الفتاة بً 

 :ولالت لجدتها ,عن رأسها فتهدل شعرها األسود الطوٌل 

 ..أرٌد ان أتزوج اآلن ..أنا لست جابعة _ 

لكنها لم تستطع , وهً تمترب منها وتجرها , تحول وجه الجدة إلى وحش كاسر 

 :انتبهت الجدة إلى مولفً السلبً فمالت لً , كنت مؤخوذا بالمولؾ ..

 !..لل شٌبا ٌاأخً _ 

التً كانت تتمسن بً بشدة , ابتسمت فً وجه الفتاة , كؤننً صحوت من حلم جمٌل 

 :وللت أخٌرا , وأنفاسها على وجهً , وصدرها على صدري , 

 ..سؤذهب ألحضر لن ثوب الزفاؾ األبٌض _ 

 ::بانت أسنانها اللإلإٌة لبل أن تمبلنً 

 !..سؤذهب معن _ 

 ..لبل أن تلبسً الثوب ..ٌجب أن تؽتسلً أوال ..ال _ 

 :فكرت للٌبل 

 ..ٌجب أن أؼتسل لعرسً ..نعم _

 :ثم سؤلت 
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 ..متى ستعود ؟_ 

 ..مسافة الطرٌك _ 

 ..وهً تمبلنً للمرة الثانٌة , عصرت ثدٌٌها على صدري أكثر 

 !..سنتزوج الٌوم _ 

 ..الٌوم ..نعم _ 

تركتنً الفتاة حنان وكؤنها اخذت ..ممزوجا بالؽضب , كان الخجل ٌجلل وجه الجدة 

 ..روحً 

 :لالت الجدة لبل أن تبتعد 

 !..التإاخذنا ٌاأخً _ 

 !..أرجو لها السبلمة _ 

فبدوت فً هذا المولؾ مثل الحشرة , كانت نفسً تشتاق إلى احتضانها مرة اخرى 

تركت ٌد جدتها وركضت , ابتعدت عنها فً االتجاه المعاكس ..فً أبهى صورها 

ركضت جدتها ,عاد ثدٌاها ٌضؽطان على صدري , احتضنتنً , بلهفة وجنون 

جرتها , شفتاها كجبن طري , لبلتنً , وهً أٌضا نسٌتها , نسٌت جدتها , خلفها 

 :جدتها ولالت بؽضب 

 ..أنت التستحٌن _ 

ًّ نظرة عتب  لكن أعمالً , تلن النظرة جعلتنً أشترن مع جنون حنان , ونظرت إل

 ..كانت تحب هذا الجنون 

 :وكانت تصرخ , جرتها بعنؾ 

 ..أرٌد الذهاب مع زوجً _ 

, وأنا أمام ؼرفتً , فؤحسست بتعب مفاجىء , ابتعدت نظرة العتب , ابتعد الصراخ 

, كانت حنان تبتسم لربً , جلست على طرؾ السرٌر , لم ٌكن أحد فً الؽرفة 

, دخلت رنده , كانت تضحن لربً , لبلتها بحرارة , لمستنً , لمستها , ابتسمت لها 

 :لالت باستؽراب 

 !..أتضحن وحدن ؟_ 



495 
 

 ...كنت مع _ 

 ..وتولفت عن الكبلم 

 ..مع من ؟_ 

 ..تذكرت شٌبا فضحكت ..مع نفسً _ 

ًّ نظرة ؼرٌبة , اختفت حنان   :ولالت , ولبل أن تخرج رنده نظرت إل

 ..سؤحضر الطعام من المطبخ رٌثما ٌؤتً علً ودمحم _ 

كان الباص ملٌبا , لم ترنً وأنا أمر من أمام باب المطبخ , خرجت بعدها 

 :سؤلت نفسً , الممبرة , مّر لرب, بالشمراوات والكبلب 

 ..إلى أٌن سؤذهب ؟_ 

 ..ولم أجد الجواب 

ولفت , وفً طرٌمً دخلت الممبرة , عدت إلى المركز ماشٌا , نزلت من الباص 

سحمت الزهرة بمدمً ..كانت هنان وردة لد أخذت تنمو فوق لبرها , أمام لبر حنٌن 

بدت حنان وحنٌن وجهان , سحمت الشٌطان الذي فً داخلً , سحمت أحبلمً , 

 ..لعملة واحدة 

 ..كان صوت عدنان ٌابسا ..رّن هاتفً الجوال 

بل لم أعد , لم أعد أستطٌع السٌر ..أنا اآلن فً ؼابة على حدود النمسا ..أبً _ 

 ..أستطٌع الكبلم 

عدنان ..بدت لً الحٌاة باهتة واهٌة , انمطع االتصال , جلست على ممعد فً الممبرة 

الحرب ..لٌس للحٌاة معنى لو حدث له مكروه , وهادئ ,خجول وطٌع وصادق , 

 ..هً المعنى الوحٌد واألوحد فً هذا العالم 

, رملً النساء , ٌتمً األطفال , شتتً اآلمنٌن , استمري أٌتها الحرب المجنونة ..

استمري واستمري ..وكل األحداث ماعدان هواء , فؤنت للب الحدث ..استمري 

التعبؤي , التعبؤي بهروبهم , التعبؤي بصراخ الناس وال بحزنهم ..واستمري 

 ..بدموعهم 
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أطلمً علٌهم مابمً من , وانتصري على الذٌن الٌحملون سبلحا ..استمري ..

وال , فؤنت اآلن الموة الوحٌدة , حطمً آمالهم , فجري للوبهم الطرٌة , رصاصن 

 ..شًء ؼٌرن 

أنام كما , كنت أرٌد البماء فً تلن الممبرة ,فلم أفلح , حاولت االتصال بعدنان 

حاولت النهوض فلم ..ٌنتهً عذابً , ٌنتهً احساسً , تنتهً أحبلمً , األموات 

 ..حاولت الكبلم فلم أستطع ..حاولت الصراخ فلم أستطع , أستطع 

, لم ٌعد أحد فً المكان , بدأت األشباح تلعب برأسً , انتشر المساء فوق الممبرة 

 ..ولم أكن أنا فً أي مكان 

ًّ لٌستا منً , إننً أتحرن , جسدي كله , ٌدّي , تحسست وجهً  زحفت ..لكن لدم

وصلت بصعوبة إلى رصٌؾ الحافلة التً , اتسخت مبلبسً بالطٌن , خارج الممبرة 

صرت حشرة , والطٌن مازال على مبلبسً , نهضت بصعوبة ,توصلنً للمركز 

 ..كبٌبا , كان صوت عدنان حزٌنا , رّن هاتفً , على األرض العلى الجدار 

ٌنامون فً العراء ..هنان أناس مثلً ..احتجزتنً الشرطة النمساوٌة على الحدود _ 

 ..سؤهرب ..أكاد أجن ..وٌؤكلون فً العراء , 

 ..وانمطع الخط مرة اخرى 

, نهرب المن أجل أن نعٌش بل من أجل أن نتذكر ..مازلنا نهرب من تلن الحرب 

 ..نهرب من داخلنا لبل أن نهرب بؤلدامنا ..من أجل أن نتؤلم 

لكننً صعدت , خجلت من الصعود والطٌن ٌلتصك بمبلبسً , تولفت الحافلة امامً 

ًّ ولم ٌبتسموا ,  خجلت الجلوس ..وكؤنهم لم ٌروا شٌبا , ورؼم حالتً لم ٌنظروا إل

لمحت ابتسامة السابك من , على ممعد فً الحافلة رؼم فراغ عددكثٌر من المماعد 

 ..خبلل المرآة 

 :وحٌن رأت الطٌن على مبلبسً لالت , كانت رنده تخٌط بعض الثٌاب الصبلحها 

 ..ماهذا ؟_ 

 ..سمطت على األرض _ 

 !..لماذا ؟_ 

 ..الذٌن ٌسمطون الٌدرون لماذا _ 
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 ..سؤعطٌن ثٌاب النوم ..اخلع مبلبسن _ 

 ..أنا أٌضا بحاجة للنوم _ 

إنه دم ..تحلل الطٌن فً الماء دما ..ولفت تحت الدش ألزٌل الطٌن عن رأسً 

, إلى الطٌن الذي علك بؤلدام الهاربٌن ..ولفت أنظر إلى الدم ..دمً أنا ..األرض 

 ..لكنه لم ٌفهم لؽتً ولم أفهم لؽته , أرٌد التحدث إلى هذا الطٌن 

 :كان صوت رنده فً الخارج وهً تدق الباب 

 !..لماذا تؤخرت ؟..صبحً _

 !..لم أمت بعد _ 

 ..ننتظرن على الطعام _ 

كنت أفكر بهذا حٌن انمطعت مٌاه , كؤنها تبتعد عن لبري , وسمعت خطواتها تبتعد 

 ..ودخلت الؽرفة وفً داخلً خوؾ مبهم , لبست ثٌابً على عجل ,الدش 

 :لال علً ..كانت رنده وعلً ودمحم ٌنتظروننً على الطعام 

 !..جعنا ٌاأبً _ 

 :ولال دمحم 

 !..تؤخرت فً الحمام ٌاأبً _ 

كانت عٌنا رنده ترلباننً دون أن تتكلم ..جلست معهم دون أن أنبس بكلمة واحدة 

 :سؤلتها ..

 ..هل انمطعت المٌاه فً المطبخ ؟_ 

 ..ال_ 

 !.انمطعت مٌاه الدش فجؤة _ 

 :ضحكت رنده ولالت 

 ..كل شًء ٌجري هنا بشكل سلس ..هنا المٌاه التنمطع وكذلن الكهرباء _ 

 :بدأ ؼضبً 

 !..أنا الأكذب _ 
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 :ولالت ..نهضت وخرجت للٌبل ثم عادت 

 !..نسٌت الحنفٌة مفتوحة ..مٌاه الدش مازالت تنزل ؼزٌرة _ 

 :صرخت لاببل 

 !..أال تصدلٌنً ..للت لن انمطعت _ 

 ..حشرة الجدار أصبحت ثورا ..صرت هابجا كالثور 

 !..ألم تري الدماء على أرضٌة الحمام؟_ 

 !..أرضٌة الحمام نظٌفة _ 

 !..أنا رأٌت الدماء _ 

 !..لننه هذا النماش العمٌم _ 

لم ٌعد هنان ولت للحٌاة ..أخذت الساعات تتحصن فوق المتارٌس ..أخذ الولت ٌنفد 

.. 

++++++++++++++++++++++++++         
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_31_ 

صومالٌة وباكستانٌة وعرالٌة , حٌن ولفت أنا ورنده مع ؼٌرنا من  جنسٌات مختلفة 

وأفؽانٌة وألبانٌة وأوكرانٌة أمام مكتب لتوزٌع المبلبس بالمجان تابع للصلٌب , 

إنه لم ٌشتر ..األحمر األلمانً دلنً علٌه أبو صبحً الحلبً الذي لال لً فٌما لال 

 ..لطعة ثٌاب منذ ثبلثٌن عاما 

, تفتش عن تارٌخن , وعٌون المنتظرٌن تنفد إلى خبلٌان ..عاد  االنتظار ثمٌبل 

 ..وتجعل منن هٌكبل عظمٌا 

 :للت لرنده بصوت منخفض 

 !..لم أعتد إال على شراء مبلبسً من أرلى الماركات _ 

 ..وهنا شًء آخر ..أنت هنان شًء _ 

, خرجت عجوز طاعنة فً السن ذات بنٌة لوٌة ونظرات حادة , على درج حدٌدي 

نظرت إلى المنتظرٌن ولالت ألكثر من واحد إنن جبت الشهر الماضً ولهذا لن 

ثم نظرت إلى سترتً الجلدٌة ولالت كبلما لم أفهمه وفهمت من , تدخل هذا الشهر 

 ..أبً صبحً أنها تحدثت عن سترتً الجلدٌة الجدٌدة وتستؽرب ولوفً هنا 

ضحكنا , أخذنا نمٌس المبلبس بعضها كان أصؽر وبعضها كان أكبر , فً المساء 

 ..على أنفسنا وكؤننا متسولون أبا عن جد 

, مثل جمعٌات الصلٌب األحمر , تسول حضاري , هنا التسول له أصول ولواعد 

والبونز كارت من أجل التافل وتخفٌض لٌمة ركوب الحافبلت واألوبانات , والتافل 

دون مطالبتن , وهنان الراتب الشهري من السوسٌال إذا كنت فً سن التماعد , 

, أما إذا كنت دون سن التماعد فإن الجوب سنتر ٌمنحن الراتب الشهري , بالعمل 

 ..لكنه ٌلح علٌن بالعمل 

الطرٌك سوى هذا الطرٌك أمام الهاربٌن من , لتسول جدٌد , خضعنا لموانٌن جدٌدة 

 ..الحرب 

ٌعود , ثم ٌعود صؽٌرا , ٌبنً لصورا من رمال , ٌبنً أحبلما , الهارب ٌبنً آماال 

 ..حشرة على جدار التسول الحضاري 

أن تنتظر التافل , أن تمؾ فً الصؾ , علٌن أن تطٌع , علٌن أال تعترض , هنا 

 ..والسوسٌال والجوب سنتر وجمعٌات الصلٌب األحمر 
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 ..ونبدل لؽتنا , نبتلع حروفنا العربٌة , نمؾ فً الصؾ , نبمى ننتظر 

 ..أخرجنً صوت عدنان من حالة االكتباب 

ماذا ..فً محطة المطار ..وأنا اآلن فً فٌنا ..هربت من المعسكر المفتوح ..أبً _ 

 ..أفعل 

 ..ومن هنان إلى شتوتؽارت .اشتر تذكرة إلى مٌونٌخ _ 

 :ثم لالت بحزن , كادت تطٌر من الفرح, أخبرت رنده 

 ..لم أتصور أننً سؤرى عدنان مرة أخرى _ 

 :لالت , لكننً كنت للما ..وبمٌت مبتسمة طوال اللٌل 

 ..نخشى أن تسوله الشرطه إلى احدى الهاٌمات دون أن نراه _ 

 ..لكننا سنراه ...البد من الملك _ 

 ..عدنان ٌحب هذه األكلة ..سؤطبخ ؼدا ملوخٌه بالدجاج _ 

فً أحد , سامر استؤجر ؼرفة صؽٌرة , تفرلت عابلتً رؼم اجتماعنا فً بلد واحد 

ومنار انتملت من مٌونٌخ إلى فٌسبادن , وإمام سٌتزوج وٌخرج , األحٌاء البعٌدة 

 ..وحٌن ٌؤتً عدنان الأعرؾ ماذا ٌمرر ..

 :لالت رنده 

 !..هذه سنة الحٌاة _ 

 :للت 

 ..هذه سنة الهروب ..هذه سنة الؽربة _

 !..المهم أوالدنا بخٌر _ 

فً منتصفه بحرة ماء , كنت أتمنى أن أشتري بٌتا شامٌا كبٌرا متعدد الؽرؾ _ 

نضحن سوٌا ..نؤكل سوٌا ..ولكل ولد ؼرفة ..وفوق الماء تنتثر أوراق الورد 

دوما الحروب تحطم ..لكن الحرب حطمت هذا الحلم ..نحزن سوٌا ..نتحدث سوٌا ..

 ..األحبلم الجمٌلة 

 ..أنت تحب تعذٌب نفسن _ 
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 ..خرجت لبل أن ٌحتدم النماش 

ولم أشعر بجمال الحدٌمة , لكننً وجدته كبٌبا فارؼا ..كان نهار شتوتؽارت جمٌبل 

 ..التً سرت فٌها 

والناس مع أطفالهم وكبلبهم , أسراب من البط واألوز تسبح فً بحٌرة الحدٌمة 

حاولت الخروج من جلدي ,سعداء ؛ جاإوا بسعادتهم من المكان الذي ٌنتمون إلٌه 

البط سعٌد وأنا كبٌب إلى نمً , ثم ٌرمً نفسه فً الماء ,والتمتع بالبط وهو ٌطٌر ,

 ..العظام 

الكبلب سعٌدة . الكبلب هنا تهز ذنبها وهً تسٌر إلى جانب صاحبها أو صاحبتها 

 ..وأنا كبٌب 

األطفال , األطفال ٌضحكون وهم ٌنظرون إلى البط أو إلى أسمان البحٌرة 

المسنون سعداء , ٌبتسمان بسعادة ,المسن ٌسٌر مع زوجته ..ٌضحكون وأنا كبٌب 

 .. وأنا كبٌب

ًّ , لم أعد ألوى على التفكٌر .. كنت أسمع صوت البط وهو ٌرمً ,أؼمضت عٌن

ًّ ,وانفجار المنابل , ٌختلط صوته مع صوت الرصاص , بنفسه فً الماء  أفتح عٌن

, وحّل مساء بارد ,  كلهم اختفوا ,فبل أجد الناس واألطفال والكبلب والمسنٌن والبط 

 ..أردت الوصول إلٌها لكننً نهضت بتثالل ,كانت هنان نجمة فً السماء ترلبنً 

لكنها استٌمظت بمجرد دخولً , حٌن وصلت إلى ؼرفتً فً الهاٌم كانت رنده نابمة 

 :رفعت رأسها ولالت ومازال النعاس فً عٌنٌها ,

 ..لال لً مٌخلبٌل الٌوم إّن السوسٌال سٌنملنا إلى بٌت من ثبلث ؼرؾ _

 ..سٌؤتً عدنان إلى بٌت ال إلى هاٌم ..هذا خبر الموسم _ 

 ..لكنه سٌمر بما مررنا به _ 

 ..أال ترٌد أن تؤكل ؟..المهم أن ٌصل بخٌر   _

 ..سآكل لطعة من الجبن وأنام _ 

منذ زمن , نظرت إلى جسدها تحت الؽطاء , ؼطست رنده فً الفراش مرة أخرى 

وننفرد بؽرفة خاصة بنا , لكننا سنترن هذه الؽرفة اللعٌنة , بعٌد لم ألرب هذا الجسد 

 ..وعندها نفعل مانرٌد ,
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 :كان صوت عدنان وهو ٌمول لً ,عادت األشواق تلتهب عبر الهاتؾ 

 10سؤصل شتوتؽارت فً الثانٌة ظهرا على الرصٌؾ رلم ..أنا فً المطار ..أبً _ 

 ..سؤكون هنان _ 

 ..وانمطع االتصال 

 ..وابتسم إمام , ورلص علً ودمحم ,بدت رنده أكثر فرحا من ذي لبل 

 ..عاد ببهجته التً ؼطاها ؼبار الحرب , عاد الماضً بؤشواله 

 ..وكدت أصفك دون وعً , كان للبً ٌرلص فرحا 

 ًّ  :لالت رنده وهً ترى الفرح فً عٌن

 !..منذ زمن بعٌد لم أر الفرح فً عٌنٌن _ 

 ًّ  :نهضت رنده ولبست ثٌابها على عجل ولالت ..كادت دمعة تطفر من عٌن

 ...سؤذهب للسوق وأشتري لعدنان الطعام الذي ٌحبه  _ 

بل ,  لبل ساعتٌن 10وأنا سؤكون فً محطة المطارات المركزٌة عند الرصٌؾ _ 

 ..منذ اآلن 

 ..ستصٌبن نزلة برد ..لكن الجو بارد _ 

 ..أنا فً ؼاٌة السعادة ..حرارة األشواق ستنسٌنً البرد ..لن أعبؤ بالبرد _ 

 ..وخرجت رنده 

لال ..جلس علً على ركبتً الٌمنى ودمحم على الٌسرى ووضعا أٌدٌهما خلؾ رلبتً 

 :دمحم 

 ..نسٌت وجه أخً عدنان  _ 

 ..كنت صؽٌرا حٌن سافر للدراسة _ 

 :وسؤل علً 

 ..كٌؾ هو ؟_ 

 ..شاب وسٌم _ 
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 ..منذ جبنا لم نضحن من الملب ..وضحكا 

 :جلست تحت شمس الهاٌم وتساءلت 

 ..هل سؤعرفه إذا رأٌته !..هل ؼٌرت السنون وجه عدنان ؟_ 

 :وفجؤة أطل وجه حنان لابلة بؽضب وعتب , وطردت األسبلة من ذهنً 

 !..أٌن بدلة عرسً أٌها الكاذب ؟_ 

 :للت على الفور ودون تفكٌر 

 !..هاهً فً الؽرفة _ 

 :شدتنً من ٌدي 

 !..هٌا نراها _ 

 ..جاءت جدتها راكضة والهثة 

 ..تعبت وأنا أبحث عنن ..أنت هنا _ 

 ..أرٌد عرٌسً ..أنا الأرٌدن _ 

 ًّ  ..وسحبتها من ٌدها بكل لوتها دون أن تنظر إل

كان صوت المطارات ..اختفٌت عن انظار حنان وجدتها , لم أستطع فعل شًء 

ٌبدو أنه , متى ألبله , متى أحتضنه  ,10متى أراه على الرصٌؾ , تطرق مسامعً 

 ... وأنا الذي أراه مازال صؽٌرا , أصبح رجبل مكتمبل 

اختلط فرحً بعدنان بحزنً على حنان ..كان صراخ حنان ماٌزال ٌطرق مسامعً 

 ..الحرب التمتل فمط بل تعذب وتشوه , ؛ لو لتلتها تلن الرصاصة لكان خٌرا لها 

جاءت رنده وهً تحمل كٌسٌن من ,لبل أن أدخل ؼرفتً ,تولفت فً زاوٌة الهاٌم 

ًّ بدهشة وفزع ,األؼذٌة   :نظرت إل

 !..ماذا حدث لعدنان؟_ 

 ..لم ٌحدث شًء _ 

 !..لماذا وجهن شاحب وٌدان ترتعشان ؟_ 

 !..ولكنً سؤذهب اآلن ..للت إن الولت مبكر ..الأدري _ 
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 :وخرجت مسرعا من الهاٌم وسمعتها تمول 

 !..دعنً أسمع صوته حٌن تلتمٌان 

بخطواتً الخارجة , بصوت األوبان المرٌب  , اختلط صوتها بصوت صراخ حنان 

سٌمفونٌة الحٌاة والفرح والحزن , كانت هنان سٌمفونٌة من نوع آخر , من الهاٌم 

 ..واأللم والعذاب 

, وسهول منبسطة ,فٌها جبال خضراء , سوى تلن السٌمفونٌة , لم أعد أسمع شٌبا 

, ووحوش مفترسة , وبحر هابج ,فٌها عواصؾ , ومطر كالدموع , وشمس حارلة 

 ..وشٌاطٌن لهم لرون , ونساء جمٌبلت 

وكلما الترب ازداد , من المحطة الربٌسٌة فً شتوتؽارت , كان األوبان ٌمترب 

 .., أحسست المسافة بعٌدة رؼم لربها , نبضً تسارعا 

, إنه اللماء الذي لن أنساه طوال حٌاتً , هل ٌرتجؾ أٌضا عدنان , إننً ارتجؾ ..

صعدت الدرج الكهربابً الخطؤ , لماء الفراق بعده , لماء ٌختصر الزمن والمسافة 

لم ٌتبك على وصول المطار سوى عشرٌن , لم أعد أعرؾ اتجاهاتً , ثم نزلت 

, سؤلت عجوزا , خشٌت وصول المطار دون أن اكون فً انتظار عدنان , دلٌمة 

لم أنتظر الدرج , ضحكت من نفسً , فؤشار إلى درج كهربابً كنت ألؾ إلى جانبه 

وركضت الممر الفاصل الطوٌل المإدي , لفزت فوق درجاته , الكهربابً لٌوصلنً 

هذا الممر , وانا أسٌروأسٌر , إلى أرصفة األوسبان أحسست أن الزمن تولؾ 

مابٌن سماء , مابٌن مكان ومكان , الفاصل مابٌن زمن وزمن , الفاصل هو 

 ..وأرض

واصطخاب أفكاري , ولهفتً , ودلات للبً , وأنفاسً , هذا الممر ٌبدأ بعد خطواتً 

لم ٌعد الممر , إنه السٌمفونٌة التً سمعتها من تلن الصبٌة أمام متحؾ شتوتؽارت , 

 ..أطال الشوق , أطال اللهفة , بل أطالها , ٌختصر المسافة 

 لكنه ٌبعدنً حٌن ٌتؤخر 10ٌمربنً من الرصٌؾ ..إنه ٌمربنً وٌبعدنً فً آن 

 ..حٌن تنفتح األٌدي للماء فبل تجد سوى السراب , العناق 

كؤننً فً ,  لكننً لم أعد أعرؾ لراءة األرلام البلتٌنٌة 10كنت أمام الرصٌؾ 

 ..حضانة الحٌاة 

وسار فً ,  فؤشار إلى لوحة فوق رأسً 10سؤلت رجبل عند الرصٌؾ رلم 

كان هنان كرسً , المطار لم ٌصل بعد ..ضحكت على نفسً مرة أخرى ,طرٌمه
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وتنزل , ترتخً المفاصل , بعد العناق ٌؤتً التعب , فارغ لكننً لم أجلس رؼم تعبً 

 ..وٌدق الملب سرٌعا , الدموع 

,  بعد العناق  نمنع أنفسنا بجدوى الحٌاة , ٌتبلشى المكان والزمان , بعد العناق ..

 ..بجدوى الفرح , بجدوى الحب 

 ..وتتؤلأل األشٌاء , تصؽر المسافات , بعد العناق ..

 ..لم ٌكتبها إال عبالرة الموسٌما , هنان سٌمفونٌة من نوع آخر , بعد العناق ..

تبدأ , سٌبدأ الضحن الملًء بالفرح , تبدأ الذكرٌات المؤلى بالدموع , بعد العناق ..

 ..وتبدأ كلمات الحزن , كلمات الفرح 

وتخضر األشجار , تخرج الشمس من بٌن الؽٌوم , تنفتح الذاكرة , بعد العناق ..

 ..كما الشمس واألشجار والؽٌوم البٌضاء , وٌضحن الناس , فرحا 

بكل خلٌة فً , تابعته بجوارحً  , 10سٌدخل الرصٌؾ , لمحت لطارا من بعٌد 

سٌتم العناق حتما ,لحظات الترابه كؤنها دهور , كان ٌمترب وكنت ألترب , جسدي 

 ..ستتم األشٌاء كما تخٌلتها ,لوعة الفراق والحزن والبعد , وتنطفا اللوعة ,

كانت , سمعت دلات للبً تطؽى على أصوات المطارات , لكن المطار مازال ٌمترب 

هل , فً داخله عدنان الذي لم أره منذ خمس سنوات , عٌناي على المطار المادم 

 ..وسؤبمى أنتظر , كؤن المطار ٌمترب من دون أن ٌمترب , تؽٌر أم أنا الذي تؽٌرت 

مشى , دخل المطار أعمالً , أمتار للٌلة تفصلنً عن عدنان ,مالهذا المطار الٌمترب 

تولؾ , لكنه لم ٌتولؾ , عبر شراٌٌنً , سار فً دورتً الدموٌة , على سكة روحً 

, المطار مازال ٌسٌر فً دمً , ارتخت مفاصلً , أحسست بالضعؾ  , أٌها المطار 

 ..فً أعمالً المظلمة والحزٌنة ,على سكة روحً 

,  سٌرانً عدنان من بٌن جمٌع الناس , أحسست أننً الأستطٌع الولوؾ أو الجلوس 

 ..سٌعرؾ وجهً وسؤعرؾ خطواته 

 ..وال أدرن أي شًء , لكنه لم ٌصل ,المطار على بعد خطوات منً 

الذي ٌمترب دون أن , كانت عٌناي معلمتٌن على المطار الذي ٌسٌر دون أن ٌسٌر 

 ..ٌمترب 
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أحسست بدنو األجل , فً تلن اللحظات التً الأنساها أحسست بذهاب لطار عمري 

كؤنه خرج , وهدأت محركاته , جانبً , ولؾ المطار إلى جانب الرصٌؾ , عندبذ , 

 ..أحسست بسخونته تلفح وجهً , من دمً 

هنان فً , كنت أنظر إلى أبوابه المتعددة على طوله الكبٌر , لم تنفتح األبواب بعد 

هنان أم هنا , كٌؾ أرى عدنان , نهاٌته أخذ الناس ٌتدفمون من أبوابه كؤمواج البحر 

ٌنسون , بٌنما الناس ٌتكاثرون , كانت عٌناي تدوران فً جمٌع االتجاهات , 

أرٌد , وجوه تمر سرٌعا مثل حلم ,وجوه الأعرفها , ٌسٌرون نحوي , االتجاهات 

 ..وجها واحدا ؛ وجه عدنان 

كنت ..من أول المطار إلى آخره ألرى ذلن الوجه , صرت أركض على الرصٌؾ 

لم أكن , وأنا أنظر إلى الوجوه , أركض ضد تٌار الناس الذٌن نزلوا من المطار 

كانت خطواتً , كانت الوجوه متشابهة إلى حد بعٌد , أعً شٌبا  فً تلن اللحظات 

وكان للبً متسارع , كانت أنفاسً متبلحمة إلى حد بعٌد , مضطربة إلى حد بعٌد 

 ..النبض إلى حد بعٌد 

 ..لمد تعبت ..دعنً أره ..هٌا ..أٌن وجهن ٌاعدنان 

كانوا ..وبٌن األلدام المدبرة عنً , كنت حابرا بٌن الوجوه المتكاثرة الممبلة نحوي 

ًّ بشًء من الؽضب , ٌتحاشون االصطدام بً  أحسست أننً تابه فً ,ثم ٌنظرون إل

 ..وكنت أبحث عن وجه لم أره بعد , صحراء الوجوه التً الأعرفها 

+++++++++++++++++++++                          
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_32_ 

 ..أمسكتنً ٌدان من الخلؾ 

احتضنتنً , شممت رابحة تلن الٌدٌن , بعد لحظات ,لكننً , فً البداٌة فزعت 

لكننً لم ألتفت حتى الٌصٌبنً احباط , إنه عدنان , أخذت الصحراء تبتعد , الٌدان 

.. 

كان ,نظرت إلٌه لبرهة , لم أصدق , وكان وجه عدنان أمامً , استدارت الٌدان 

, لم أصدق , لبلنً وأنا ذاهل ,وعٌناه حمراوان , وشعر ذلنه طوٌبل ,وجها متعبا 

 ..وحٌن أفمت من ذهولً لبلته بؽزارة  مع دموعً دون أن أتكلم 

 :لال بصوت حنون 

 !..التبن ٌاأبً _ 

 !..ظننت أننً سؤموت لبل أن أران _ 

 ..لن أتركن_ 

 ..كنت أرٌد استمبالن فً بٌتنا لكنها الحرب الملعونة _ 

 !..هذا لدرنا _ 

تدفمت مابٌن ,تدفمت العوطؾ فً تلن اللٌلة ..كانت لٌلة فارلة مابٌن الحٌاة والموت 

مابٌن عدنان , مابٌن عدنان وأخوٌه الصؽٌرٌن , مابٌن عدنان وأمه ,عدنان وبٌنً 

 ..مابٌن عدنان وسامر الذي حضر مسرعا , وإمام 

وهل , خرج إلى الحٌاة من جدٌد , مشعة بحب لدٌم , كانت لٌلة مشعة بالعواطؾ 

 ..هنان أجمل من أن ٌعود الحب المدٌم 

لدماه تمرحتا من السٌر أربعة أٌام , لكنه ٌؽلً من الداخل , كان عدنان هادبا كعادته 

 :لال , فً الجبال 

 ..ثم نسٌر لٌل نهار , نرتاح لدلابك , نصعد جباال وننزل جباال _ 

 :أضاؾ وعٌناه تلمعان حزنا وفرحا فً آن 
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لم , كً الأنام , وفرؼتها فً زجاجة , اشترٌت أربع علب من مشروب الطالة _ 

 ًّ  ..كما لم أعد أشعر بالنعاس , أعد أشعر بمدم

وكؤنها التصدق , وهً تمبل عدنان مابٌن الحٌن واآلخر , كانت رنده تبكً بصمت 

 ..أنه أمامها 

 :تساءل عدنان ؼاضبا 

لماذا انملب البشر إلى عصر مالبل ..لم حدث هذا ؟..هذا زمن الحروب والهروب _ 

 ..التارٌخ 

 ًّ  :للت له ولد طفرت دمعتان من عٌن

لكن الفرق أن , عاد الناس إلى العصر الحجري , هذا ماكتبته فً الرواٌة _ 

 ..وصار الهروب أكثر , وصار الحزن أكبر , سبلحهم صار أكثر فتكا 

 :للت لعدنان ..لم نشعر بالولت ونحن نتحدث 

, تشرد , هروب , ألصى ماٌصل إلٌه خٌالن من أحزان تبدت فً هذه الحرب _ 

بٌع , استؽبلل , ذهان , عصاب , ترمل , تٌتم , تمطٌع رإوس , تمطٌع أعضاء 

 ..كؤن هذه الحرب اختصرت كل الحروب , أمراض نفسٌة , أعضاء 

 ..هذه الحرب هً بداٌة الحروب ونهاٌتها _ 

لكنه مطلً بمشرة رلٌمة , حٌن ٌنهار المجتمع فجؤة هذا ٌعنً أنه منهار من أساسه _ 

.. 

التستطٌع المإامرات ,لكنها متماسكة من الداخل , هنالن مجتمعات تبدو لن منهارة _

 ..واألعاصٌر هدمها 

وهنالن , هنالن مجتمعات سرٌعة االنهٌار , لكن أدوار المجتمعات تختلؾ _ 

 ..مجتمعات تماوم االنهٌار 

الحضارة داخل النفوس ولٌس فً أشكال ..هذا هو الفرق بٌن الحضارة والهمجٌة _ 

إذا كانت النفوس ضعٌفة , والسٌارات الفارهة , األبنٌة ومفاخر الطعام والشراب 

 ...كان الخطرألل , وكلما تحصنت النفوس ,كان االنهٌار أكبر 

, هً تإثر فٌنا , نحن النعٌش فً جزٌرة بعٌدة عن المجتمعات األخرى ..أبً _ 

 ..ألننا لسنا رلما صعبا فً المجتمعات الحضارٌة , لكننا النإثر فٌهم 
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الخوؾ نخر , الفساد نخر عظامنا , نحن من جعل تلن الحضارات تلعب بنا _ 

 ..لهذا كنا مجتمعا رخوا ..التخلؾ طؽى علٌنا , الفمر أتعبنا ,نفوسنا 

, متخمة بالمال , تنطبك علٌنا كلمة لبابل شتى ..نحن التنطبك علٌنا كلمة مجتمع _

وبرامج , ونساء ؼانٌات , لكن هذا المال ٌعاد إلٌنا سبلحا وموتا وحبوبا مخدرة 

 ..تلفزٌونٌة مدمرة 

كان دمً ٌبكً , أردت  أن أنفجر , أردت أن أبكً , لم أعد أستطٌع الكبلم بعد هذا 

 ..كانت عظامً تبكً ,

 ..الطرٌك مسدود 

 ..مابن ٌاأبً ؟_ 

 ..أنا حزٌن حتى العظم _ 

, أرادت رنده ابعادهما , نام علً على ٌد عدنان الٌمنى ودمحم على ٌده الٌسرى 

 :فهمس عدنان 

 ..أنا سعٌد بهما سعادة التوصؾ ..دعٌهما _

 :سـؤلت عدنان , لاربت الساعة الثالثة صباحا ولم نشعر بالنعاس 

 ..لماذا تولؾ عملن فً المستودعات ؟_  

مالن ,أفلس صاحب الملٌارات ..الحرب زحفت نحو أوكراٌنا مثل سورٌا _ 

الحرب تؤكل كل , وصفّى عمله و لم ٌعد هنان استٌراد وال تصدٌر , المستودعات 

 ..لتلى الحرب لٌس أجساد الناس فمط بل جٌوبهم , شًء 

, من أجل جٌوبهم ٌمتلون الناس , أصحاب معامل السبلح هم شٌاطٌن العصر _ 

 ..ٌفعلون مبل ٌخطر على بال ابلٌس , وٌشردون البشر 

, عاد بعضهم إلى سورٌا لتلوا أو تشردوا , أعرؾ كثٌرٌن تركوا دراستهم _ 

 ..واآلخرون هربوا إلى أوربا 

 ..إنها الحرب الخبٌثة _ 

وكؤّن ,األحزان تؤخذن من لصة إلى أخرى ..األحزان تتوالد ..لم ننم حتى الصباح 

 ..الحزن الواحد ٌصبح شخصا له أبناء واحفاد 

 :للت , ابتسمت فابتسم , وتمدد عدنان إلى جانبً , تمددت على الفراش 



510 
 

 !..الأصدق أنن إلى جانبً _ 

وكانت عٌنا إمام تشعان وهو ٌدخن فً ..كانت عٌنا رنده تضحكان رؼم حزنهما 

 ..سرٌره العلوي 

كان , لم أشعر بالخوؾ ,رأٌت نفسً أسبح فً بركة مع تمساح كبٌر , ؼفوت 

 ..وٌتجه سرٌعا إلى نهاٌة البركة ثم ٌعود , ٌحملنً على ظهره , ٌداعبنً 

وأسنانها بارزة , عٌناها تشعان ضوءا أحمر , فجؤة ظهرت جلٌلة أختً لرب البركة 

همست فً أذنه كلمات للٌلة ثم , أشارت للتمساح فؤطاعها , وكؤنها مصاص دماء , 

, حسبته ٌداعبنً , بانت أسنانه الحادة , فتح فمه , الترب منً التمساح , اختفت 

وفً لحظات , ابتعدت خابفا , شعت عٌناه ضوءا أحمر كعٌنً جلٌلة , الترب منً 

كان رأسً ماٌزال فً الخارج , وضع جسدي داخل فمه وأطبك فكٌه , الترب منً 

ًّ ,هزنً عدنان وأنا مازالت أصرخ , وكنت أصرخ مستؽٌثا ,  كانت , فتحت عٌن

 ..عظامً تإلمنً 

 :للت وأنا أنظر إلى عدنان 

 !..إنه كابوس _ 

 ..هل ٌؤتٌن دابما ؟_ 

 !..أحٌانا _ 

 !..الكابوس نفسه _ 

 !..شبٌه به ..الأدري _ 

ألصمت وجهها , ثم ظهرت حنان , كان هنان شخص ٌمترب من الباب الزجاجً 

 :وهً تصرخ , وصارت تدق على الزجاج , وفتحت عٌنٌها , بالباب الزجاجً 

 !..اخرج أٌها الكاذب _ 

 :سؤلنً عدنان 

 .!..من هذه _ 

 ..رصاصة الحرب مازالت فً رأسها ..صبٌة مختلة _ 

دخلت , فتح لها , خشً عدنان أن ٌنكسر , أخذت حنان تدفع الزجاج بٌدٌها ولدمٌها 

 ..ؼاضبة منكسرة وهً تتنفس بصعوبة , وتولفت فوق رأسً 
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؟   _  ًّ  ..لماذا كذبت عل

 :سؤلت رنده 

 .!..ماالمشكلة ..صبحً _ 

 !..كنت أجلس فً الحدٌمة فظنت أنً عرٌسها _ 

 :ضحكت رنده 

 !..هً تمارب عمر ابنتن منار _ 

 :ولال لها , ضحن عدنان وجلب لها كرسٌا 

 !..سؤشرب الشاي معن _ 

 ..وكانت رنده تنظر إلٌها بحزن , ابتسمت 

آثار الرصاصة فً ..نامت على الكرسً كطفل صؽٌر , بعد أن شربت حنان الشاي 

وظهرت جدتها كالمجنونة فً , كان هنان ورم جانب رأسها , رأسها انكشفت 

 ..الخارج تبحث عنها 

خرجت ونادٌت , تجاوزت جدتها باب ؼرفتً , مددتها رنده على سرٌرها وؼطتها 

 :لالت بؽضب , علٌها 

 !..هً عندن اذن _ 

ًّ بعٌنٌن ..وجدت رنده وابنً عدنان ووجدت حنان نابمة , دخلت ملهوفة  نظرت إل

 :للت ..أدرت وجهً كً الٌمتد أسفها إلى ندم ,آسفتٌن 

 ..لم ٌتبك لها فً الحٌاة ؼٌرها ..هذه جدتها _ 

 :لالت بحزن 

 !..أنا أحٌا من أجل هذه المرٌضة _ 

 :لالت رنده 

 !..كلنا نعانً ٌاخاله _ 

 :لال عدنان وهو ٌضع كؤس الشاي أمام جدتها 

 !..أنا ابن العرٌس _ 
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وأخٌرا نهضت جدة حنان ,امتدت أحادٌثنا عن الحرب والهروب ..ضحكوا جمٌعا 

كان هنان خٌط من الدم , ارتمى رأس حنان إلى جانب الوسادة , هزتها , لتولظها 

 ..   اجتاح الملك لسمات وجه جدتها, على الوسادة 

 :صرخت دون وعً 

 !..انهضً ..حنان _ 

ًّ جدتها ولالت بحزن ..كان متولفا .وضعت ٌدي على نبضها   :نظرت إل

 !..ماتت_ 

 :احتضنت الجدة حنان وصارت تهزها وهً تبكً , عندبذ ..كان صمتً أبلػ رد 

 !..أنا أعٌش من اجلن ..التتركٌنً ..حنان _

ألن , أمسن عدنان ٌدي الجدة ,وتركتها وصارت تضرب وجهها بكلتا ٌدٌها 

كانت رنده تبكً دون أن تستطٌع فعل ..أظافرها جعلت الدم ٌسٌل ؼزٌرا من وجهها 

 :خرجت الجدة وهً تصرخ بؤعلى صوتها ,نهض علً ودمحم واحتمٌا بؤمهما , شًء

 !..ماتت حنان _ 

وجدوها مٌتة وحملوها نحو , جاإوا بعد عشر دلابك, اتصل سامر باالسعاؾ 

 ..صعدت جدتها السٌارة وهً تزحؾ ..السٌارة مؽطاة الوجه 

 :للت 

 !..الحرب لتلتها حتى هنا _ 

 ..لم ننم تلن اللٌلة 

لكن رصاص الحرب ,تحلم بزوج وأطفال وبٌت سعٌد ,كانت حنان صبٌة جمٌلة 

 ..لضى على أحبلمها 

 ..لماذا تكون أحبلمنا  رهنا لصناع الموت 

 ..لماذا نحلم إذا كنا النستطٌع تحمٌك أحبلمنا 

أن تلد األطفال , كان من حمها أن تعٌش كؤي فتاة , لم تعتد بحلمها على اآلخرٌن 

لم تحلم بؤكل , لم تحلم بمطع الرإوس, لم تحلم بتدمٌر بٌوت اآلخرٌن , وتبنً بٌتا 

, كانت وردة لطفت لبل أوانها ..لم ولم ولم , لم تحلم بالماء برامٌل متفجرة , األكباد 
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ونامت فً , وعبرت الجبال , حملت الرصاصة فً رأسها , كانت حلما جمٌبل 

 ..الطٌن 

 ..كنت فً ألسى حاالت الحزن 

 :أحس بً عدنان فوضع كؤس شاي ساخن أمامً ولال 

 !..أما زلت على عادتن تحب الشاي صباحا _ 

 !..مازلت كما أنا _ 

كان ,أعرؾ طالبا فً أوكراٌنا ..وكذلن األزمات , السنون تؽٌر طبابع االنسان _  

وبسبب , كان ٌحدثنً عن خططه المستمبلٌة كثٌرا , وكان ٌحلم كثٌرا , ٌحب الحٌاة 

, وفً ذات صباح ..الحرب لم ٌعد أهله ٌرسلون له المال البلزم الكمال دراسته 

 ..انتشلوه من النهر الذي ٌمر لرب خاركوؾ جثة هامدة 

بل , لم تكتؾ بحصد أرواحهم  وممتلكاتهم , كم حصدت هذه الحرب أحبلم الناس _ 

 ..فجرت أعمالهم من الداخل 

 :صمت للٌبل ثم للت 

لو كان هنان شخص خصب الخٌال لما استطاع خٌاله الوصول إلى خمس أو _ 

 ..أحٌانا الوالع ٌسبك الخٌال .. عشر ما أحدثته الحرب من مآس

لو رأٌت المهاجرٌن على حدود النمسا ٌفترشون األرض وٌلتحفون السماء ..أبً _ 

كانت ..لكنهم كانوا فً منتهى السعادة ألنهم تركوا الحرب , لم ٌؽتسلوا منذ زمن , 

 ..تلن المحطة رؼم لذارتها واحة جمٌلة بالنسبة لهم 

 :بعد أٌام للت لعدنان 

 !..البد أن تسلم نفسن فً أحد المراكز لتصبح الامتن شرعٌة _

 !..أنا اآلن ؼٌر شرعً كٌؾ سؤصبح شرعٌا _ 

 ..لال ساخرا 

 :للت بعد للٌل 

 !..لكن البد من ذلن ..أنا حزٌن على فرالن من جدٌد _ 
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كان الناس ٌتدفمون من سورٌا والعراق عبر تركٌا ثم ٌصلون إلى , فتحنا التلفاز 

وهنان طرق , ٌؽرق من ٌؽرق وٌنجو من ٌنجو , الٌونان عبر الموارب المطاطٌة 

 ..أخرى مشٌا على األلدام عبر صربٌا وبلؽارٌا 

 :للت 

الذٌن صبروا على أهوال الحرب لم ٌعد ..لم ٌحدث مثل ذلن فً التارٌخ كله _ 

 ..بممدورهم الصبر 

 :لال عدنان 

 ...اآلن تصبح األمور بالنسبة للمهاجرٌن أسوأ..حظً سًء _ 

 ..أو أن الحظ تخلى عنا ..حٌن تركنا سورٌا تخلٌنا عن الحظ _ 

 ..بكت رنده بصمت 

 :لال عدنان 

 ..دابما نتجه نحو الحزن _ 

 ..الحرب حطمت فرحنا _ 

 :لال عدنان 

لكن أخشى أن ٌفرزونً بعٌدا ..ؼدا سؤسلم نفسً فً كارلسروه أو ألب شتات _ 

 ..عنكم 

 ..ستنضم إلٌنا أخٌرا _ 

ًّ الحزن ونحن نشرب ..كان هنان فراق آخر ..وصمتنا جمٌعا نفكر باللحظة  بدا عل

المهوة لبل انطبللنا إلى محطة المطارات المركزٌة ألوصل عدنان لٌستمل المطار 

 ...إلى ألب شتات 

 :لال عدنان ولد أحّس بحزنً 

 !..أنا اآلن انسان ؼٌر شرعً أال ترٌد أن أصبح شرعٌا _ 

ضحكا اشبه , وضحن ضحكا حزٌنا , ضحكت رنده من خبلل الدموع فً عٌنٌها 

 ..بالبكاء 

 :لال عدنان 
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ولرأت أنهم ..عددهم بعدد سكان الٌرمون المكتظ ..ملٌون مهاجر دخل ألمانٌا _ 

 ..ٌمٌمون خٌاما ضخمة إلٌوابهم أو فً الصاالت الرٌاضٌة 

 ..هجرتهم الحرب أخٌرا ألنها لم تعد حربا أخبللٌة _ 

 ..وعندبذ أحسست بالضٌاع , ومثلما استمبلته ودعته 

والولوؾ فً صؾ , والنوم مع آخرٌن , من اتساخ الحمامات , سٌعانً مثلما عانٌنا 

 ..واالدارة للتصوٌر أو االنتظار ألخذ صورة شعاعٌة لصدره , المطعم 

هنان , هنان موت وهنا ذل , ألم ٌتعبوا من المتل والتدمٌر , هذه الحرب أتعبتنا 

 :لال لً عدنان لبل أن ٌركب المطار ..جوع وهنا شبع 

 ..أدع لً ..أبً _ 

بكٌت حتى لن ٌعد ٌتبمى لً ..وحٌن سار المطار بكٌت مرة أخرى , لبلته وبكٌت 

ابكوا معً , الممهورون جمٌعا ٌبكون معً ..أحسست أن عدنان ٌبكً معً , دموع 

نسٌر من فراق إلى آخر  , لم ٌعد لدٌنا سوى الحزن , فلم ٌعد لدٌنا ؼٌر الدموع , 

لم تعد هنان بارلة أمل لتتولؾ هذه , ومن ذل إلى آخر , ومن حزن إلى آخر 

ولٌبن , ابكوا , على األٌتام , على األرامل , ابكوا على األموات , الحرب المجنونة 

 ..فبل شًء ٌؽسل الحزن سوى الدموع ..العالم جمٌعه معكم 

 :لالت رنده  , حٌن وصلت إلى الهاٌم

 !..إلى متى نبكً ؟_ 

حزن ٌرمً الروح إلى , حزن لٌس كاألحزان , أفرؼت حزنً فً سطور الرواٌة 

ًّ من الساعات , ثم ٌصعد بها إلى أعالً السماء , أعماق األرض  لم أدر كم مّر عل

, جلست رنده تلون أحزانها صامتة , وأنا أفرغ حزنً على الورق , وأنا أكتب 

 :لالت 

 !..اتصل بعدنان _ 

 !..لم ٌصل بعد _ 

لم ٌعد الملم ,تولفت مرات عدٌدة وأنا الهث كؤننً أصعد جببل , وتابعت الكتابة 

تولفت عن الكتابة لكن الحزن لم , بحثت عن آخر فلم أجد , ٌحمل حزنً فانكسر 

, ٌابسا , صامتا , بمٌت جالسا , حاولت الخروج لكن لدمً لم تطاوعانً , ٌتولؾ 

لرأتها مرات , تدعونً إلى لراءتها , كانت الكلمات الحزٌنة أمامً تضًء نفسها 
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حٌن تكتب الحزن تشعر , نوع الوصؾ له , عاد حزن من نوع آخر , ومرات 

هل تختلؾ األحزان بٌن , وحٌن تمرأه تشعر بشًء مختلؾ , بشًء ؼٌر عادي 

 ..الشعور والوصؾ 

نملوه ..ابتعد كثٌرا مع أننا كنا نرٌد أن ٌمترب , بعد أٌام نملوا عدنان إلى دورتموند 

 :بدا حزٌنا ومتوترا وهو ٌمول , إلى ساحة ملعب حشروا فٌه المهاجرٌن 

 !..سؤعود إلى أوكرانٌا الأطٌك العٌش هنا _ 

 ..عادت األحزان تناوش للوبنا المعذبة 

 :أخذت رنده الهاتؾ ولالت له بعفوٌة وصرامة 

سورٌل اآلن لٌست كما كانت من لبل ..إذا عدت إلى هنان سٌعٌدونن إلى سورٌا _ 

وٌستمعون إلى ..ٌتدفؤون بالبطانٌات ..زوج أختً ٌملن كازٌة ولٌس عندهم مدفؤة ..

 ..والخوؾ ٌؤكلهم ..نؽمات الرصاص والمذابؾ وأزٌز الطابرات 

 :حٌن انمطع الخط أمسكت ٌدها ولبلتها وللت 

 ..أنا أستمد الموة منن _ 

 ..ٌكفٌنا أحزانا _ 

 ..لم ٌعد هنان متسع ..شبعنا بكاء ..شبعنا حزنا _ 

 ..نسٌت نفسً وأنا اكتب , فتحت الكراسة ألكتب , تزاحمت األفكار فً رأسً 

 ..حّل المساء وأنا اكتب 

 ..الطعام برد .انهض ..صبحً _ 

كانت أفكارا رابعة , حاولت استعادة تلن األفكار , كنت أكمل رواٌتً وأنا نابم 

فرحنا الٌؤتً إال فً احبلمنا ..كنت أكتب عن الفرح العن الحزن , وصورا جمٌلة 

 ..أرٌد استعادة الفرح ..

 :لالت رنده 

 ..أال ترٌد أن تؤكل ؟_ 
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لكنها بعٌدة , كنت أرٌد البحث عن تلن الكلمات الضابعة ..لبست معطفً وخرجت 

, مثل حلمً تماما , مشٌت فً شوارع مظلمة باردة , عنً بعد تلن النجوم المتؤللبة 

 ..كان لدي شعور أن كلمات الفرح التً أبحث عنها كانت تضًء تلن العتمة 

ذلن , ومن خبلل الحزن نتعرؾ على الفرح , من خبلل الظلمة نتعرؾ على النور 

, ضوء الحمٌمة , كؤننً أسٌر نحو الضوء , الظبلم كان ٌضًء فً نفسً الفرح 

 ..أبحث عن كلمات الفرح من خبلل حزنً 

بٌن الحزن , كنت أحب أن تكون رنده معً ألتكلم عن العبللة بٌن الضوء والعتمة 

 ..بٌن الٌمٌن والكفر , والفرح 

كنت ألهث وأنا , كلما أوؼلت فً العتمة كنت ألترب من تلن الكلمات الضابعة 

أما , إذا أردت أن تفرح فبل بد أن تتعب , كان الوصول إلٌها مهمة صعبة , ألترب  

ٌهاجمن وأنت تجلس فً مكانن , فالحزن ٌؤتً إلٌن دون تعب , إذا اردت أن تحزن 

 ..كذبب بري 

مثل أحبلمنا , كلمات الحلم جاءت متفرلة , لم أعد لادرا على السٌر فً الظبلم 

, تعبت من الظبلم , ولفت فً الظبلم , مثل تشتتنا  ..مثل فرحنا الضابع ..الضابعة 

أحسست أننً تركت كلمات الفرح فً ,عدت أدراجً , لم أسمع إال صوت تنفسً 

كانت , كانت كلماتها مبعثرة ومتلعثمة , لم أستطع صٌاؼتها , ذان السدٌم المظلم 

تلن األشباح أضاعت كلمات , كنت أحس بهمسها , األشباح تبلحمنً فً الظبلم 

سمطت كلمات , واإلٌواء وعٌن الحلوه , عاد صوت الرصاص فً الٌرمون , الفرح 

تعبت ,تعبت وأنا أبحث عن كلمات الفرح , الفرح التً تذكرتها واحدة تلو أخرى 

نمت فً تلن , تعبت من كل شًء , تعبت ألننً لم أستطع صٌاؼتها , وأنا أتذكرها 

بشعرها , جاءتنً حنان فً أبهى صورة , اللٌلة وفً ذهنً بعض من كلمات الفرح 

 :األسود كاللٌل الجمٌل ولالت 

 !..أما زلت تذكرنً ؟ _

 !..نعم _ 

 !..لم لم تؾ بوعدن ؟_ 

 ..كان كذبة ..لم ٌكن وعدا _ 

 :وتابعت 
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الأدري كٌؾ ..فجبت أنت ..بعد أن تعبت من الهزٌمة ..كنت أفكر بشًء جمٌل _ 

 ..وال ادري كٌؾ ذهبت ..جبت 

 ..شممت رابحتن ..كنت أنت على الوسادة حٌن خرجت روحً _ 

 !..وأنا حزٌن لعذابن ..وحزن وبكاء ..رابحتً رصاص وبارود _ 

خرجت إلى فضاء ..كنت فً ؼاٌة النشوة ..كنت فً ؼاٌة السعادة ..بالعكس _ 

 ..أرحب الحرب فٌه وال رصاص 

 ..أنا سعٌد لسعادتن _ 

_  ًّ  ..لن تكتمل سعادتً إال حٌن تؤتً إل

وحمام شتوتؽارت ٌؤكل فتافٌت , كانت الشمس تدخل ؼرفتً , نهضت من النوم 

ممزوج برابحة , فرح ؼامض , أحسست بالفرح , الخبز على العشب أمام الؽرفة 

 :لالت , والترب منً كؤس شاي ساخن من رنده ..لهوة إمام 

 !..لم تتحرن وأنت نابم البارحة _ 

 .!..كٌؾ _ 

 !..خفت علٌن ..لم تنهض أبدا _ 

 !..من الموت _ 

 !..لل شٌبا آخر _ 

 ..ماهو الشًء اآلخر ؟_ 

 ..ؼٌرت الحدٌث 

 ..انظر إلى الشمس والعشب األخضر والحمام _ 

 ..لكننً ..حمام شتوتؽارت سعٌد _ 

 :لاطعتنً 

 ..البلها ..هذه حٌاتن الجدٌدة _ 

 ..كان طعم الشاي رابعا 

 ..أرٌد ان تكون حٌاتً كطعم شاٌن الرابع _ 
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 ..تبدو الٌوم متفاببل     _ 

إنهم ٌعٌشون ..أولبن الذٌن أراهم على الٌوتٌوب ..لكنهم ..لم أكن ٌوما متشابما _ 

أرى ؼبار البٌوت المهدمة ..أسمع صراخ الممهورٌن ..أشم رابحة بارودهم ..معً 

 ..أنت هل نسٌت ...وأحس باألطفال الجابعٌن ..

 ..ولكن ..ال _ 

 ..الذي ٌنسى لٌس حٌا _ 

كنت أرؼب فً الجلوس على العشب مع , كانت الشمس لد لونت العشب بضٌابها 

 ..وأؼٌر شكلً ,أؼٌر لهجتً , أؼٌر اسمً , أنسى , أضحن , الحمام 

 :للت , كنت مؤخوذا بهذا المنظر 

 !..كؤس آخر من الشاي سؤشربه على العشب _ 

تؤملت , تؤملتهم ..طار بعض الحمام وبمً آخرون , خرجت ولفت على العشب 

وضعت رنده , وأنا أعٌش من أجل األمان , ٌعٌشون من أجل الطعام , نفسً 

 ..كرسٌٌن على العشب وجلست لبالتً 

 !..أشعر أننً أرٌد الكتابة فً الرواٌة ألنهٌها _ 

 !..أصبحت الرواٌة همن الوحٌد _ 

أفكار عن , هنالن أفكار لم أللها بعد ..أرٌد ان أنهٌها وهً تدفعنً إلى الترٌث _ 

 ..أرٌد ان تكون رواٌة عظٌمة , عن كل ماجرى , عنكم ,عنً , الحرب 

 ..لم تكن تمول ذلن عن رواٌاتن السابمة _ 

 ..إنها طعم آخر ..رواٌاتً السابمة كتبتها فً السلم   _

 !..كؤنن لم تكتب سواها _ 

سؤكسر للمً وأعٌش على هامش الحٌاة ..لن أكتب بعدها ..إنها خاتمة رواٌاتً _ 

... 

 !..أنت تؽٌرت ..صبحً _ 

 ..أنا لم أعد أملن نفسً _ 

 ..كٌؾ ؟_ 



520 
 

 ..أنا أعرؾ احساسً ..الادري _ 
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_33_ 

حٌث , إلى فٌسبادن عاصمة األنالة  (ببل ببل)ركبت سٌارة من مولع ,فً الٌوم التالً 

 ..بعد أن دّب الخبلؾ بٌنها وبٌن زوجها مرة أخرى , تمٌم ابنتً منار مع أوالدها 

بسٌاراته األنٌمة المسرعة على الطرٌك , كان المساء جمٌبل بسمابه وأرضه 

 ..وصوت  ساحر لمؽنٌة أجنبٌة من خبلل اذاعة السٌارة ,

 ..كنت فً عالم آخر 

أفرؼت شحنة نفسً على , كنت أحس أننً ببل روح , كانت رنده صامتة إلى جانبً 

نهاٌة لٌست , كانت األحداث لد بدأت تمٌل إلى النهاٌة ..ورق الرواٌة هذا الصباح 

, بماٌا موت حنٌن وحنان , أحبلم مبتورة , جذوة أمل , نهاٌة ضٌاع , كالنهاٌات 

 ..وبماٌا نفسً , وبماٌا البحر , بماٌا الصحراء 

, أترن النهاٌة مفتوحة على كافة االحتماالت , منذ بدأت الكتابة كنت أكره النهاٌات 

أم أن االحتماالت ستبمى مفتوحة , هل تمودنً الرواٌة إلى نهاٌتً , الأدري , والٌوم 

.. 

الأدري لم ؼزانً هذا , , واآلن أحب الموت أكثر , كنت أحب النساء والملم كثٌرا 

 ..بٌنما السٌارة تنهب األوتستراد , االحساس 

 ..نهاٌة مؽلمة أم مفتوحة الٌهم , كؤنها تؤخذنً إلى نهاٌتً 

 :وضعت رنده ٌدها على كفً وهمست 

 ..بم تفكر ؟_ 

 ..لم أجب 

ابتسمت كً ال أبمى جافا مع ,كنت أحب أن أبمى فً تلن المتاهات الفكرٌة الماسٌة 

 ..وتركتنً فً تلن المتاهات , ردت لً االبتسامة , رنده 

وكان نهر من , كان نهر من أضواء السٌارات فً االتجاه الممابل على األوتستراد 

أحس دمً ٌسٌل , لهم الضوء ولً الدماء ..الدماء من جهتً ٌتجه إلى أمكنة متعددة 

الدماء والبكاء ٌتآلفان , دم أجدادي , دم أبً وأمً , دم زوجتً , دم أوالدي , 

ٌدخل تٌار , أفتح نافذة السٌارة , تؤخذنً موجة من الحزن الشدٌد الأستطٌع التنفس ,

 :سؤلت رنده بملك , أؼلك النافذة , ٌتجمد وجهً , ٌعٌد لً وعًٌ , بارد 
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 !..مابن؟_ 

 !..الشًء _ 

تساءلت بٌن الوعً , عدت إلى العدم , وعدت إلى األضواء وأنهار الدماء 

ظروؾ المكان , لماذا تركت ابنتً زوجها فً هذه الظروؾ الصعبة ..والبلوعً 

, أدرت وجهً كٌبل ترى رنده دموعً ..دمعت عٌناي , ظروؾ الضباب , البعٌد 

 :وضعت ٌدها على ٌدي ولالت 

 !..؟.لم تبن ٌاصبحً _ 

ٌختلط الطٌن بالدم , أسٌر مع أنهار الدماء ..كؤننً كنت فً عالم آخر , لم أجب 

كتبً طارت فً , االنفجارات فً داخلً تتبلحك , تنطبك األرض على السماء ,

لم ٌعد , أحبلمً تناثرت , دفاتري تمزلت , األوراق ؼطت الكرة األرضٌة , الهواء 

 :هزتنً رنده بخوؾ , تهدل وجهً , لم ٌعد لً كٌان , لً شًء 

 !..ماذا حدث لن ؟_ 

هزتنً مرة , لم أستطع الكبلم , نظرت إلٌها وكؤننً أنظر إلى شخص الأعرفه 

 :أخرى 

 !..تكلم ٌاصبحً _ 

أردت الكبلم فلم ..كانت أضواء السٌارات تعكس على وجهً اشباحا مختلفة األشكال 

 :صرخت رنده , أستطع 

 ..صبحً ..صبحً _ 

تحركت , تحركت ٌداي , نظرت إلٌها ..كؤنها أنهضتنً من نوم استمر سنوات 

 ..شفتاي 

 ..لماذا تصرخٌن ؟_ 

 !..حسبتن مت  _

 ..هكذا لال أبً ...المٌت الٌتؤلم _ 

 ..كنت أسمع صوت تنفسها الممهور ..حبست دموعها فً مآلٌها 
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مدٌنة األنالة والمسارح والملهى اللٌلً األكبر فً ,وصلنا لٌبل إلى مدٌنة فٌسبادن 

, كان كبٌبا حزٌنا هو اآلخر , وكان لد سبمنا إلى بٌت أخته , استمبلنا عدنان , أوربا 

 ..نظرت إلٌه فؤدار وجهه 

أنا نادم ..أسكن اآلن مع مهاجرٌن آخرٌن فً حاوٌات حدٌدٌة .. كما للت لكم _ 

 ..ألننً جبت إلى هنا 

 ..ستنجح هنا كما لم ٌنجح شخص آخر  _ 

كانت كولن المدٌنة التً ٌسكن فٌها تمع فً منتصؾ المسافة مابٌن فٌسبادن 

 ..وشتوتؽارت 

 :احتضنته أمه ولبلته بحرارة وسؤلته 

 ..كٌؾ هً منار ؟_ 

 !..كبٌبة _ 

 ..لماذا تركت زوجها ؟_

 ..لم تعد تطٌك العٌش معه _ 

 :للت 

 ..إما االكتباب أو الزوج _ 

ولكن لم ٌكن فٌها لطارات لضٌك , كان هواإها منعشا , مشٌنا فً شوارع فٌسبادن 

 ..شوارعها 

 :لال عدنان ,  بالمرب من الملهى الكبٌر 

 ..األثرٌاء العرب تجدهم هنا _ 

خرج منه , كان ٌعرض مسرحٌة هاملت لشكسبٌر , وبالمرب منه مسرح كبٌر 

تفرجوا , ومعاناة االبن , تفرجوا على لاتل األب , كان عددهم كبٌرا , الجمهور 

 ..وسمعوا جمل شكسبٌر المسبوكة بعناٌة فابمة , على المكابد 

فهاملت كما رأى ممدوح عدوان فً احدى مسرحٌاته التً عرضت على مسرح 

وكؤنه ٌخبرنا لبل زمن كبٌر أننا سنستٌمظ , الحمراء بدمشك استٌمظ متؤخرا 

كانت عٌوننا ..ألن حربنا بدأت منذ زمن بعٌد لكننا لم نكن نشعر بها , متؤخرٌن 
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كانت للوبنا حٌة لكننا لم نشعر بؤنها كانت مٌتة فً , مفتوحة لكننا لم نكن نرى بها 

 , كؤننا لم نكن فً عالم الوالع , كانت مشاعرنا حمٌمٌة لكنها كانت مزٌفة ..صدورنا 

 ..مٌاه آسنة كانت تسٌر من تحتنا دون أن نشعر بها , كؤننا كلنا هاملت المخدوع 

 :للت , كانت عبلمات االكتباب واضحة على وجه ابنتً , وصلنا لٌبل 

 ..لماذا تشعرٌن باالكتباب وأنت من لررت مصٌرن _ 

 ..اآلن كلت له الصاع صاعٌن ..كان ٌضربنً كبهٌمة ..اآلن انتممت منه _ 

 ..وحمد الجمال , فً نفوسنا بداوة الصحراء , هذه هً المٌاه االسنة 

 :للت 

 !..أخطؤت بتربٌتً _ 

 :لالت رنده 

 ..هً التً أخطات ..لم تخطىء _ 

 ..كانت متحفزة ولابلة لبلنفجار , بدا على وجه ابنتً شراسة لم أعهدها من لبل 

بكٌت بصمت وأنا أضع رأسً على الوسادة ..أخذت شام الصؽٌرة تؽنً ألبٌها 

 :للت البنتً فً الصباح , لٌحضنها , فكرت بؤخذها إلى أبٌها لٌراها..

 !..االستمبلل المادي خرب البٌوت فً ألمانٌا _

 ..ماذا تمصد؟_ 

 !..أنت تعرفٌن لصدي _ 

 :بدا وجهها أصفر كاألموات ثم انفجرت لابلة 

ًّ اتخاذ هذا المرار ..أبً _   أحسست أننً مهانة حتى العظم , لم ٌكن من السهل عل

 ..كلما كان ٌضربنً كنت أبصك على نفسً 

كان األجدر أن تنفصلً عنه هنان لبل أن ٌتربى أوالدن دون أب , تؤخرت كثٌرا _ 

.. 

 !..لم أعد أطٌك رإٌته _ 
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 ..استمبللن المادي هو الذي جعلن تطلبٌن الطبلق _ 

 ..لكننً _ 

 :ثم مسحت دموعها ولالت بتحد , انفجرت بالبكاء , ولم تكمل جملتها 

 ..المهم أننً انتممت منه .ولٌكن _ 

 ..وماذنب األوالد ؟_ 

 !..لٌؤخذهم إن أراد _ 

 !..لن تصبري على ذلن _ 

 ..أنت جبت لتعذبنً فوق عذابً ..أبً _ 

 !..االنسان ٌصنع عذابه _ 

 :أخذت تصرخ وتبكً وهً تمول 

 !..أنت لم تزوجنً الشخص المناسب _

 أنا ماذا ؟؟_ 

 :لالت رنده 

 !..صبحً ٌكفً _ 

 :للت 

 !..مهما تمولٌن فهو صحٌح _ 

أو دودة فً طٌن , أنا حشرة على جدار , لست انسانا , لست أبا , فً هذه الببلد 

مشاكلنا المتراكمة منذ , لكننا هنا جمٌعا نشبه بعضنا , لولً ماتشابٌن , األرض 

لكن همجٌة الحرب علمتنا الكره ال الحب , نظن أننا حضارٌون , سنوات نحلها هنا 

 ..علمتنا األنانٌة , 

بكت , بكت روحً , بكٌت كالنساء , ثم بكٌت أمام روجتً وابنتً , وصمت

ًّ , مشاعري  النملن , بكى الجمٌع وكؤننا أمام طرٌك مسدود , بكى كل شًء ف

نسجن , نجرح اآلخرٌن ونبكً , نمتل ونبكً , وألننا شعوب بكاءة , سوى البكاء 

ازواجٌة ..نحمد على اآلخرٌن ونبكً , نكره اآلخرٌن ونبكً , اآلخرٌن ونبكً 

 ..إننا هكذا وسنبمى , نرٌد عذابنا بعد تعذٌب اآلخرٌن , الشخصٌة هً لوام حٌاتنا 
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سرت فً شوارعها حزٌنا تابها ..لم ٌدخل الفرح نفسً فً مدٌنة األنالة والثمافة 

 ..وأرواحهم تابهة كروحً , نظراتهم تابهة كنظراتً , هنالن مهاجرون كثر فٌها ,

 :خطر لً أن أسؤل أحدهم ,حٌن تترن مكانن األول تصبح ببل مكان 

 ..هل أنت مثلً ؟_ 

تتآلؾ مع , كٌؾ لنا أن نصنع من هذه األمكنة الؽرٌبة أمكنة تدخل  فً أرواحنا 

ولفت أمام أكبر كازٌنو فً أوربا كانت بحرات العشب والماء فً كل مكان ..نفوسنا 

أو , وكؤنه للعة من المبلع ,وربض مبنى الكازٌنو الحجري , مكان وال فً األحبلم , 

رأٌت وجوها عربٌة تدخل فً سٌارات فارهة إلى باحة الكازٌنو , لصر لملن عربً 

لم ٌشعروا , وهنا تمتل النفوس , هنالن تمتل األرواح , إنهم أثرٌاء العرب , 

إنهم ببل مبلمح مثلنا ,بالجابعٌن والمشردٌن والهاربٌن من الحرب فً البر والبحر 

 ..إنهم أسرى نفوسهم المسجونة فً أعماق الترؾ , تماما 
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 _34_ 

كنت أبحث , كان النهار ملبدا بالؽٌوم ,عدت خالً الوفاض من مدٌنة األنالة والثمافة 

 :للت لرنده , عن الشمس من خبلل طبمات الؽٌوم الكثٌفة 

 ..مارأٌن ؟_ 

 !..الذي ٌعٌش المشكلة هو أدرى بها _ 

هنالن لسوتان ؛ لسوة الؽربة وفسوة فمدان األب ..لكن للبً حزٌن وروحً أٌضا _ 

والمزاج نوع من , للت لن ذات مرة إن ابنتن مزاجٌة , أنا حزٌن من أجل األوالد , 

 ..الجنون 

 !..كان من األولى أن تتركه لبل أن تنجب _ 

لكنها أرادت أن تنتمم من , المانون الٌسمح , هنا الٌستطٌع أن ٌمس شعرة منها _ 

 ..أعتمد أنها خسرت معنوٌا , الماضً بعد أن استملت مادٌا 

 :لاطعتنً رنده 

 ..هنالن لم ٌكن بممدورها فعل شًء _ 

 ... االستطاعة تؤتً من أعماق االنسان _ 

 ..كلنا نّدعً المعرفة لكن معرفتنا تبمى نالصة _ 

, أعادنا إلى العصر الحجري , االنتمام هو الذي أوصلنا إلى تلن الحرب المجنونة _ 

فً أعماق نفوسنا حمد ٌظهر فجؤة , نحن أمة االنتمام منذ وجدنا على هذه األرض 

من الهرم , نحن مجتمعات هبلمٌة , النفكر إال بؤنفسنا , فٌبٌد األخضر والٌابس 

 ..األصؽر العابلة إلى الهرم األكبر المجتمع 

أدارت وجهها ومسحتهما , رأٌت دمعتٌن تسمطان على خدٌها بصمت , صمتت رنده 

 ..لكننً صمت أٌضا , كنت  أحب أن ألول أكثر , 

كان بً رؼبة أن أنهً هذا ..لضٌت النهار أكتب سطور الوجع , فً الٌوم التالً 

لكن وجعً زاد حٌن لال لً , أن ٌبلمسوا آالمنا , أن ٌمرأ الناس وجعنا , الوالع 

فً حاوٌات , إنهم وضعوه مع ؼٌره من المهاجرٌن , عدنان صباحا عبر الهاتؾ 

وأنه ٌعانً أكثر مما لو كان تحت لصؾ لنابل , حدٌدٌة ؼٌر صالحة للسكن اآلدمً 

 ..دمشك 
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, ولم ٌكن أمامً إال أن أعبر عن وجعً بالكلمات ,   لم ٌكن أمام رنده سوى البكاء 

وبدت حنٌن شٌطانا رجٌما , بدت حنان مبلكا طاهرا , كنت أسابك الزمن وأنا اكتب 

وبدا إمام , وبدت رنده كتمثال الحرٌة , وبدا علً ودمحم زهرتٌن فً مهب الرٌح , 

وبدا سامر مشروع انسان ٌضع لدما فً الشن ولدما فً , كشٌخ طاعن فً السن 

ببل , أما أنا فبدوت ببل مبلمح , وبدت منار امرأة ؼاضبة من كل شًء , الٌمٌن 

 ..ببل سماء وأرض , ببل مشاعر , ذاكرة 

وبدا , ذاكرته فً دمشك ووالعه فً ألمانٌا , كنت انسانا ٌعٌش بنصفٌن   ..

 ..مثل دمى ٌحركهم الحنٌن والخوؾ والذكرٌات والدموع , المهاجرون أمثالً 

ٌعٌشون الماضً , وال ٌدركون رإاهم , بدونا خلٌطا من أناس الٌعرفون اتجاهاتهم 

 ..والحاضر فً الٌوم آالؾ المرات 

 ..ٌلبسون وهم عراٌا , ٌسٌرون وهم ٌمفون , ٌضحكون وهم ٌبكون ..

كان هنان شخص ٌصرخ وفً عٌنٌه لهر ,ذهبت لجلب برٌدي من ادارة الهاٌم 

 :كان ٌتحدث العربٌة , الحدود له 

اآلن أوربا ..لم أستطع لم شملهم ..أوالدي هنان وأنا هنا ..أرٌد العودة إلى سورٌا _ 

وأنا هنا الأستطٌع فعل ..أوالدي هنان ٌخافون من المصؾ ..تخاؾ منا وكؤننا داعش 

مثلما صنع أحدهم تمثاال وبث فٌه الروح ..صنعوا داعش ثم خافوا منها ..شًء لهم 

 ..الحٌاة لً بدونهم ..أرٌد ان أموت بٌن اطفالً ..فتمرد علٌه 

 ..وانهار على األرض ٌبكً 

 :للت له ..أمسكت ٌده وبكٌت معه 

 ..المحامً هنا ٌحل مشكلتن _ 

 ..مع أنه لم ٌفهم كلمة واحدة , كان مٌخابٌل ذاهبل مما سمع , مسح دموعه 

 :للت لمٌخابٌل بلؽة ألمانٌة مكسرة 

 ..ساعده من أجل لم شمله بهم ..هو مشتاق ألطفاله _ 

كنت أرالب ..هّز مٌخابٌل رأسه وجلس أمام الحاسوب لٌكتب رسالة إلى السوسٌال 

 ..ذلن وكؤننً أرالب نفسً 

بالصدفة ولع تحت ٌدّي دفتر ..فً ذلن الٌوم كنت على موعد مع مفاجؤة أخرى 

هل أنا كذلن ..تساءلت..وصمنً بالجنون والبلمباالة واألنانٌة , مذكرات ابنً سامر 
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إنه العداء نفسه ..وكان ٌبادلنً هذا العداء الخفً , كنت أكّن له كل الحب والعطؾ ..

مشاعرن فً اتجاه ومشاعر اآلخرٌن فً ..من أودى بنا إلى تلن الحرب اللعٌنة 

 ..هذا ماٌإلم الروح لبل الجسد ..اتجاه آخر 

ثم ٌظهر فجؤة كوحش خرافً ٌملب ..هل العداء الخفً ٌؤتٌنا هكذا أو أننا نفكر به ..

فكرت ان ..هو لن ٌبمى خفٌا إلى األبد ..ٌملب النفوس وٌدمً األرواح ..الموازٌن 

فالعداء الخفً هو أصٌل ..لكننً تراجعت ..أفاتحه بالموضوع ألعرؾ مكمن كرهه 

وٌظهر فجؤة حٌن ٌستوي , ٌندس بٌن الناس كؤلسنة الشٌاطٌن الحمراء ,فً النفوس 

أنت تضحن , اذن فنحن جمٌعا على برمٌل من البارود ..فً النفوس كثمرة خبٌثة 

, أحسست بالمهر والتعب , ضحكة تخفً حمدا أسود ,  واآلخر ٌبادلن الضحكة 

, نهاٌة عالمً , هذه نهاٌة العالم , هذه نهاٌة الدنٌا السعٌدة , ربٌته فوصمنً بالجنون 

لطعت دوامً فً المدرسة ٌومها وعدت , كانت والدته عسٌرة , عدت إلى الماضً 

ًّ , إلى البٌت   ..وفعبل كان , جاءنً هاجس ٌمول إن رنده بحاجة إل

أحسست أن , نزل سامر مملوبا من رجلٌه ولٌس من رأسه ,نملتها إلى مشفى التولٌد 

, كؤننً أستشرؾ هذا الموت اآلن , رنده سوؾ تموت بسبب هذه الوالدة العسٌرة 

لتلها سامر بعدابه , ماتت العواطؾ والمحبة , ماتت جمٌع األشٌاء فً داخلً اآلن 

 ..عبر كلمات كانت ألسى من الصخر ,الخفً الذي أعلن عن نفسه 

ألرب الناس وأعزهم  , وحمٌمة اآلخرٌن حولً , اآلن واجهت الحمٌمة ؛ حمٌمة نفسً 

, اآلن , أشعر بعطش شدٌد إلى الحب المدٌم , تصورت نفسً فً صحراء لاحلة , 

لرأت صفحة نفسً ,  واآلن اآلخرون لم ٌعودوا هم اآلخرٌن , ؼاب هذا الحب 

بعدها بمٌت ٌومٌن , وأنا افكر بما حصل , أردت تدمٌر نفسً , لسوت على نفسً 

أحسست أن أجلً لد دنا دون أن أموت , كاملٌن فً الفراش دون طعام أو شراب 

, كنت على حافة الهاوٌة دون أن أهوي , كنت على وشن البكاء دون أن أبكً ..

 ..أتدلى منها دون أن أسمط , ألؾ علٌها , لاطعة , كانت األشٌاء حولً حواؾ حادة 

 :لالت لً رنده , لرأت مرة أن حالة الحواؾ هً نهاٌة العمر 

 !..كنت أستمد منن الموة ..لم أرن ضعٌفا مثلما اآلن _ 

 ..عندبذ سٌزداد الماء األبٌض فً عٌنٌها ,لم أخبرها مالرأته من كلمات سامر 

 !..متى سنؤخذ بطالة األوكا من أجل عملٌة عٌنن ؟_ 

 ..أنت تؽٌر الحدٌث _ 
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 :عادت ولالت ..لم أجب 

 !..كنت تخبرنً بكل شًء _ 

لكننً , كنت أحب أن أهوي وٌنتهً كل شًء , ولفت على الحواؾ مرة أخرى 

من , رأٌت نفسً ولد هوٌت , نمت للٌبل , بٌن الحٌاة والموت , مازلت متؤرجحا 

كؤننً أنتظر , كنت سعٌدا , لم أصرخ وأنا أهوي ..لمة جبل ملًء بالحواؾ الحادة 

ولم أدر أننً فً المشفى إال ..وكؤننً ذاهب إلى حمل ملًء بالسعادة , هذه اللحظة 

 ..بعدما صحوت 

أحسست أننً فً , كانت ممرضة شمراء كؤنها حورٌة من الجنة تبتسم فً وجهً 

كلما أردت , عادت كلمات سامر الماسٌة كالصخرتطرق تبلفٌؾ دماؼً , عالم آخر 

ولم أشعر , لم أشعر بهذه المسوة وأنا فً الصحراء اللٌبٌة , نسٌانها أتذكرها أكثر 

لو لم , كانت كلماته ألسى من الصحراء والبحر , بهذا الخوؾ وأنا فً لج البحر 

 ًّ الحظت الممرضة , أخذ جسدي ٌرتجؾ , أعش أللرأ هذه الكلمات لكان أسهل عل

فرؼت سابلها فً , وبٌدها ابرة , خرجت مسرعة وجاءت بصحبة الطبٌب , ذلن 

 ..دمً 

كانت دموعها على , لمحت رنده مثل ضوء ٌنٌر عتمة حٌاتً , لبل أن أهدأ وأنام 

أخذ , لكن الكلمات الماسٌة ؼطت على ابتسامتً , ابتسمت رؼم دموعها , خدٌها 

 ..ولم أدر ماحدث بعدها , عدت إلى الحواؾ , السابل ٌفعل فعله فً جسدي 

وعلى محٌا كل منهم ابتسامة , رجال ونساء ٌجرون كبلبهم ..كنت فً حدٌمة عامة ..

, تساءلت لماذا ٌهتم هإالء الناس بكبلبهم وال ٌهتمون بؤوالدهم حٌن ٌكبرون , رضا 

الكلب الٌعرؾ سوى الطاعة واالنسان الٌعرؾ سوى , لمد عرفوا أعماق االنسان 

ًّ حٌن نزلت دموعً , الجحود   :لالت بحزن , كانت رنده تنظر إل

 !..فً الماضً لم تكن تخبىء عنً شٌبا .. مابن _ 

 !..لٌس فً صالحن أن تعرفً _ 

 ..سنتماسم الحزن سوٌا مثلما تماسمنا الحٌاة _ 

 ..الأستطٌع ..لكننً _ 

 !..حاول _ 

 !..الأرٌد أن أزٌد همومن _ 
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كنت ألؾ على الحواؾ لبل النطك ..كنت أنظر إلٌها وكؤننً لم أعرفها من لبل 

وكنت أحاول اختٌار الكلمات التً تخفؾ من حزنها وتبمً على , بكلمة واحدة 

 :لكننً للت ..حزنً 

 !..الأرٌدن أن تحزنً _ 

رأٌت نفسً , أخذت الحواؾ تتكسر , عندبذ ,مسحت على جبهتً بكفها الصؽٌرة 

 :للت , هواإها علٌل وسكونها جمٌل , أسٌر فً أرض منبسطة 

 !..ٌدن مسحت حزنً _ 

 :لالت 

 !...كؤنها ٌد حنٌن _ 

 :صرخت ..عادت الحواؾ 

 ..ال ..ال_ 

اختفت الحواؾ , عادت ٌدها إلى جبهتً ..عادت الحواؾ ألسى وأشد , أبعدت ٌدها 

 :لالت بوداعة , وعادت األرض المنبسطة , 

 !..ستمول لً فً النهاٌة _ 

 !..ولكن لٌس اآلن ..نعم _ 

 :حاولت أن تبعد ٌدها للت لها 

 !..أرجون ..دعٌها _ 

 ..كانت لمسة ٌدها بلسما لجراحً الخفٌة 

 :للت لسامر ذات مرة 

 !!..أنت تكرهنً _ 

 :للت له مرة أخرى ..صمت ولم ٌرد

 !..لل شٌبا _ 

بل ,أن دموعً التً ذرفتها علٌه ٌوم سفره لٌس حزنا علٌه , لرأت فً مذكراته 

 ..ألننً لن أستطٌع بعد اآلن التحكم بمصٌره 
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ًّ حٌن ؼادر إلى تركٌا ومنها إلى الٌونان فؤلمانٌا  الٌد الباردة التً سلّم بها عل

 ..أصبحت كالنار تؤكل جسدي 

 :للت لرنده 

 !..أرٌد أن انسى _ 

 !..ماذا ترٌد أن تنسى ؟_ 

 !.. كل شًء _ 

 !..انس ماٌإلمن فمط _ 

 !..ماٌإلمنً هو الذي لن انساه _ 

لم تكن رنده إلى , ٌنزؾ دمً , ٌتشمك لحمً , أسٌر علٌها , عادت الحواؾ الحادة 

 ..أرٌد لمسة ٌدها حتى تختفً الحواؾ الحادة , جانبً 

 :عادت رنده ولالت 

 !..كنت أؼسل ٌدّي _ 

اختفت الٌد التً , اختفت كلمات الجحود ..عاد األمان , أخفت اللمسة الحواؾ الحادة 

ًّ , أحرلت جسدي  كانت رنده تردد أؼنٌة لدٌمة وهً تمسح على شعري , فتحت عٌن

عادت موسٌما الصبٌة أمام , كانت موسٌماها شجٌة كسٌمفونٌة بٌتهوفن , وجبهتً 

لٌس فٌه , انتملت إلى عالم آخر , اختلطت الموسٌما باألؼنٌة , متحؾ شتوتؽارت 

لٌس فٌه ٌد , لٌس فٌه جحود , لٌس فٌه كلمات جارحة , لٌس فٌه خوؾ , حواؾ 

 ..تحرلن حٌن تسلّم علٌن 

 :ابتسم وردد كلمتٌن , فتح جفنً , جاء الطبٌب 

 ..أي ممتاز ..زٌر ؼود _ 

ٌد رنده وحدها هً , هما اللذان حسنا حالتً , لم ٌعرؾ أنه الالدواء وال المشفى 

ًّ الحٌاة   ..لمسة واحدة كانت ألوى من كل شًء ...التً أعادت إل

 :لالت رنده فرحة , لحمت به الممرضة , ؼادر الطبٌب بعد أن كتب مبلحظته 

 ..كنت خابفة ..الحمد هلل _ 

 !..من الموت _ 
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 !..بل من مرض مزمن _ 

 ..أتعرفٌن أن لمسة ٌدن هً ألوى من المشفى ومن أدوٌة العالم كله _ 

 :ابتسمت 

 !..أتمزح ؟_ 

 !..بل ألول الحمٌمة _ 

ًّ دون أن ٌتكلم , استمبلنً سامر بابتسامة باهتة  أما علً ودمحم ..أما إمام فمد نظر إل

 :للت لهما ..فمد احتضنانً ولببلنً 

 !..الصؽٌر ٌحب والدٌه _ 

 :فال علً بلهجة عالل 

 !..حٌن نكبر سنحبن أكثر _ 

 :ولال دمحم 

 !...ومن الٌحب والدٌه _ 

 :لالت رنده ..وكؤنه فهم شٌبا , كانت عٌنا سامر خبلل ذلن تدوران فً محجرٌهما 

 ..اطلبوا ماتشاإون من الطعام ..الٌوم سنحتفل بخروج أبٌكما من المشفى _ 

ًّ إلى لمة رأسً , أصبحت الحواؾ دبابٌس تنؽرز فً جسدي  تعبت , من باطن لدم

رأٌت الحواؾ تنؽرز , أحسست أننً مت لوهلة , تمددت على السرٌر ..روحً 

شًء ٌشبه تنمٌل , كان هنان شًء آخر أحس به , لم أتؤلم ابدا , أكثر فً جسدي 

, وكانت روحً معلمة فوق رأسً , كؤننً أصبحت ببل دم , لم ٌنزؾ دمً , الجسد 

 ..تنوس كبندول الساعة 

, إنها عذاب جدٌد , إنها لعبة جدٌدة , وروحً تنوس أكثر فؤكثر , الحواؾ تمزلنً 

 :صرخت رنده , لكننً لم أستطع , أردت الخروج من هذه الحالة 

 !..ماذا أصابن ؟..صبحً _ 

ًّ ؛ كؤننً كنت أؼرق ثم طفوت على سطح الماء   :للت ..فتحت عٌن

 !..الحواؾ تمزلنً _ 
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 :  استؽربت رنده جملتً 

 :ابتسمت وللت, أحسست أننً أهلوس 

 !..ضعً ٌدن على رأسً   _

 :انفجرت لاببل , تمتم سامر كبلما لم أفهمه , ابتعدت الحواؾ الحادة , وضعت ٌدها 

 !..ماذا تمول ؟_ 

ًّ بعٌنٌن حالدتٌن ولال   :نظر إل

 ..اسكت وإال _ 

 !..أتهددنً أٌها الكلب _ 

عادت الحواؾ الحادة أشد اٌبلما رؼم وجود ٌد رنده فوق , لبس حذاءه وخرج 

 ..جبهتً 

 :همست رنده 

 !..اآلن عرفت كل شًء _ 

 ..نهضت لوٌا 

 ..إلى أٌن ؟_ 

 !..عندي رؼبة فً الكتابة حتى الموت _ 

 !..سـؤصنع لن الشاي ..التمل هذا _ 

مثل , مثل أنصال , كانت الكلمات مثل الحواؾ الحادة ..فتحت دفتري وبدأت الكتابة 

 ..مثل برامٌل متفجرة , , رصاص ولذابؾ 

لم ٌعد لها مذاق , صارت الكلمات عدوة لً , أرٌد أن أنتهً من هذه الكلمات 

لكن الحرب بددت , كنت أحتضن الكلمة التً أكتبها مثل أم تحتضن ابنها , كالسابك 

هذه الحرب جعلتنا نكره األشٌاء بسرعة , الكلمات الجمٌلة واستبدلتها بكلمات لاسٌة 

 ..لكنها لم تجعلنا نحب األشٌاء بسرعة , 

إنها مرهونة للرٌح , حٌاتن لم تعد لن , مشاعرن لم تعد لن , الملب لم ٌعد لن 

 ..السوداء 
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 :التربت منً رنده وهمست , كنت أسمع أنٌن الملم وأنا أكتب الكلمات الماسٌة 

 !..ماذا لال سامر؟_ 

 !..عن جنونً وعن سن الٌؤس لدٌن ..بل كتب ..لم ٌمل _ 

 ..فّرغ مشاعره فٌها ..مجرد كلمات جامدة _ 

, رأٌت فٌها الدماء , أحسست ان هذه الكلمات من لحم ودم ..إنها الحمٌمة ..ال_ 

 ..ورأٌت فٌها الكره , رأٌت فٌها الجحود , ورأٌت فٌها الدموع 

 !..شاب طابش _ 

 ..لكن الطٌش فً رإوسنا ..الكلمات عاللة _ 

 :وضعت الملم وللت لرنده 

 !.لم أكن أنوي اخبارن _ 

 !.ٌجب أن أعرؾ _ 

 !..ماالفرق ؟_ 

 :فكرت للٌبل ثم لالت 

 !..ماالفرق ..نعم _ 

ًّ أن أخرج ألتنفس هواء نمٌا , أؼلمت الدفتر  , بعٌدا عن الكلمات الماسٌة , كان عل

 ..بعٌدا عن الحزن , بعٌدا عن الكره المخفً 

 :نهضت رنده ولالت 

 !..سؤذهب معن _ 

 ..خرجت ولحمت بً , لم ألل شٌبا 

++++++++++++++++++++++++++++               
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_35_ 

 

كانت الحواؾ الحادة لد ابتعدت عنً حٌن , سرنا بطٌبا تحت شمس شتوتؽارت 

 :لالت , ابتسمت وأنا أنظر إلى رنده , أخرجت مابداخلً 

 !..ٌبدو أنن تعافٌت _ 

 !..حٌن أكون معن _ 

 ..وإال سٌكون لاتبل, الجرح الذي ٌبمى فً الداخل ٌجب أن ٌخرج _ 

وكان , تنؽرز فً باطن لدمً , مالرأته كان كالحواؾ الحادة كؤنصال السكاكٌن _ 

ًّ أن  أسٌر فوق تلن األنصال  ًّ أال , فٌسٌل دمً أراه وهو ٌسٌل , عل وكان عل

 ..أتولؾ 

 ..التفكر بما لرأت _ 

أردت نسٌانه ,فً ذاكرتً , الكبلم أصبح مطبوعا فً داخلً , حاولت ففشلت _ 

 ..تثمل ذاكرتً , ٌزٌحها كصخرة صماء ..بتذكر أشٌاء جمٌلة لكنه كان ٌؽطً علٌها 

 ..الزمن كفٌل بالنسٌان _ 

 ..لالت ذلن ولمست كفً فهدأت نفسً 

 ..لٌس الزمن وحده كفٌل بالنسٌان بل لربن منً _ 

 :وهمست , التصك جسدها بجسدي , التربت أكثر 

 !.سؤكون أكثر لربا منن بعد اآلن , إذا كان األمر ذلن _

 :للت 

كتبً سرلت ..بٌتً هدمته الحرب ..أوالدي لم ٌعودوا لً ..لم ٌعد لً ؼٌرن _ 

 ..إذا فمدتن سؤفمد نفسً ..ذاكرتً انمحت ..

 ..أنت تبالػ _ 

 ..بل أنا ٌابس حتى العظم _ 
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 ..هذا وهم _ 

 :وهمست بؤذنً ..لٌس فٌه أحد ,فً شارع جانبً , واخذت تلتصك بً أكثر 

 !..اشتمت لن _ 

 ..ذلن زمان مضى _ 

 ..مازلت شابا _ 

كانت , كنت خارج الزمن , لم نشعر بالولت , لٌلة عرسنا سهرنا حتى الصباح 

ولم أعد لادرا على تلبٌة رؼباتً , لكننً كبرت اآلن , صؽٌرة وشهٌة ومازالت 

 ..ورؼباتها 

 !..الزمن عدوي األول _ 

 !..مارأٌن أن تتحدى الزمن _ 

 ..ألدام مخملٌة التشعرٌن بها لكنها ساحمه , الزمن ٌدوسنا بؤلدامه _ 

 :للت , كان البط سعٌدا ؛ ٌطٌر وٌلعب وٌسبح ..جلسنا فً الحدٌمة أمام بحٌرة البط 

 !..لٌتنً مثلهم_ 

 :ضحكت رنده ولالت 

ًّ ماذا تفعل ..أنت ذكر البط وأنا البطة _  ..إذا نافسن ذكر بط آخر عل

 ..الأفعل شٌبا ألننً لست انسانا حٌنذان _ 

 :لالت , أخذ المساء ٌزحؾ والبرد ٌشتد 

 !..لنرجع _ 

 !..بعد للٌل _ 

أرٌد , أرٌد ان أنهً هذه اللٌلة عرس الرواٌة , كان رأسً ٌختزن الكثٌر من األفكار 

 ..أن أضع النمطة األخٌرة وأرتاح 

أرٌد لكلماتها أن تصبح وصمة عار على جبٌن ..رواٌة موتً , إنها رواٌة هجرتً 

 ..وهدموا البٌوت , لتلوا بعضهم وشردوا العاببلت , أولبن الذٌن حملوا السبلح 
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ألن الدموع صارت بحرا ٌؽرق فٌه , وصمة عار لكل من ساهم فً الحرب 

, فالبكاء لم ٌعد ٌكفً , وصارت رمال الصحراء بعدد أحزان الناس , المهاجرون 

 ..والمذابؾ فجرت نفوس الحمد, ألن الرصاص لم ٌنته 

 ..سؤنهً هذا الحزن على الورق ..كان رأسً هو الملم ,  كنت أكتب ببل للم 

 :لالت رنده 

 !..تجمدت من البرد _ 

 :ثم نهضت ولالت 

 !..سؤعود وحدي _ 

 ..أمسكت ٌدها وسرنا معا 

 :للت لرنده , نام البط واألوز على شاطا البحٌرة 

صار , االنسان لم ٌعد شٌبا , فراشة , أوزة , بطة ..أحلم ان أكون ؼٌر انسان _ 

صار , صار رلما فً المستشفٌات أو السجون , رصاصا وموتا ودموعا وخوفا 

 ..وحشا 

ًّ باستؽراب ولالت بكلمات مرتجفة   :نظرت إل

 ..لم تمتل ولم تشرد ولم تنهب ..أنت لست مثلهم ..صبحً _ 

 :للت 

ٌهدمون بٌتً , ٌمتلوننً وأصمت , ٌفعلون ماٌرٌدون وأصمت ..أنا ضحٌة سلبٌة _ 

لم ..ألم ألل لن .. ٌمسحون ذاكرتً وأصمت , ٌسرلون كتبً وأصمت , وأصمت 

 ..أعد انسانا 

كنت أرى جسدها ..كانت رنده تسٌر وكؤننً أراها انسانة أخرى فً تلن اللحظة 

وكنت أرى , عٌناها تتسع ثم تضٌك , رجبلها تطول ثم تمصر , ٌستطٌل ثم ٌضمر 

 ..نفسً شٌبا آخر أٌضا 

كنت , لم تعد الحرب الدابرة هً التً تشؽلنا ..كنا نسٌر بصمت وكؤننا فً عالم آخر 

ألسى من , ألسى من الموت , هً ألسى من الحرب , أرى زاوٌة مابعد الحرب 

 ..الهروب 
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الناس الذٌن اجتمعوا , البٌوت التً ضمت الذكرٌات ماتت , لم ٌعد هنالن شًء 

إنهم ٌعودون ببل ذاكرة ..الحرب تؽٌر النفوس كما تؤخذ األرواح ..تفرلوا وتؽٌروا 

 :أردت أن ألول لرنده , ببل مبلمح ,

 ..من كوكب آخر ..من أرض أخرى ..الحرب جعلت منا بشرا من عصر آخر _ 

 ..ألن كل شًء ضاع فً المجهول , لم ٌعد هنالن حزن , لم ٌعد هنالن دماء 

ولكن من , كنت أرٌد أن أصرخ , كنت أمشً سرٌعا لكً أنسى تلن األفكار 

 ..ٌسمعنً 

كانت , أمسكت ٌد رنده ..كان البرد المارس ٌجمد الدم فً عرولً , وصلنا الهاٌم 

 :للت , دافبة 

 !..ٌدن دافبة وأنا أرتجؾ _ 

كنت , أمسكت دفتري , كان الجمٌع نابما , أمسكت ٌدّي بكلتا ٌدٌها ودخلنا الؽرفة 

 ..أرٌد ان أكتب األفكار التً خطرت لً دفعة واحدة 

 !..أتكتب فً الظبلم ؟_ 

 ..لم أجب 

 !..من عادتن الكتابة صباحا _ 

 !..لم ٌعد هنان صباح _ 

 :ابتسمت ولالت 

 !..دابما ٌطلع الصباح _ 

 !..هنالن صباح آخر التطلع فٌه الشمس _ 

 !..ذلن الصباح الٌكون إال على الورق   _

 ..كً الٌستٌمظوا , كنا نتحدث همسا 

 ..أال تشعر بالتعب ؟_ 

 !..حٌن اتحدث إلٌن الأشعر بالتعب _ 

 !..أخشى ان ٌستٌمظوا إذا فعلنا شٌبا _ 
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 !..دعٌنا نفعل ذلن فً الخارج _ 

 :لالت بدهشة 

 !..فً البرد وعلى مؤل من الناس _ 

 !..لد تكون المرة األخٌرة _ 

 :همست ..خرجت الكلمة األخٌرة دون ارادة منً وكؤنها المضاء والمدر 

 !..حتى ونحن فً لمة نشوتنا تسافر نحو الحزن _

 !..كنت أحب الفرح ..الحرب من فعلت بً ذلن _ 

أخذت أسبح فً , وفً زاوٌة معتمة من الهاٌم أخذت أتلمس جسدها الطري , خرجنا 

وكان ..كنت أسمع صوت تنفسها ولد الترب من النشوة , عوالم دافبة رؼم البرد 

 :همست ..لهاثً ٌستعر

 !.أخشى أن ٌسمعنا أو ٌرانا أحد _ 

 ..وكـؤننً أودعه , حٌث تلمسته ٌداي لطعة لطعة , كنت مشؽوال بجسدها الطري 

كانت نشوة ؼرٌبة لم أعهدها فً , وصلت إلى لمة النشوة , أخذ جسدي ٌرتعش 

 ..وحٌنبذ شعرت أننً فً فراش دافا, حٌاتً 

 ..أخذت تشدنً إلٌها وحٌن ارتخت ٌداها عرفت أنها انتهت 

ًّ بخجل ولالت   :نظرت إل

 !..مازلت أحبن _ 

 !..وأنا أٌضا _ 

تمددت رنده بجانبً وبكت , تمددت على السرٌر , دخلنا ؼرفتنا دخول المنتصرٌن 

.. 

 !..مابن ؟_ 

 !..كؤننا نسرق أشٌاءنا التً لنا _ 

 !..ٌحدث هذا فً زمن الحرب _ 
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شربت شاٌا دافبا ألشعر ,جاء البدر ببرودته وؼٌومه ,لم أستطع النوم تلن اللٌلة 

أرٌد , أرٌد ان أنهً كلمات الرواٌة , كان الظبلم مازال ٌخٌم على الهاٌم , بالحٌاة 

 ..وؼفوت ..أرٌد وأرٌد , أرٌد أن أري أحزانً لآلخرٌن , أن أودعها 

لم تكن , لم ٌكن فً الساحة ؼٌري , فً ساحة المرجة , رأٌت نفسً وسط دمشك ..

مع أن الولت منتصؾ , وال محبلت مفتوحة , هنان سٌارات وال شرطة مرور 

, بحثت عن محل ٌبٌع الطعام , أحسست بالجوع , كان هنالن هدوء ؼرٌب , النهار 

أحسست أننً ولعت فً , فً كل حارة كانت العتمة تزٌد , دخلت حارات لم أدخلها 

ببل ناي , مثلً تماما , كانت دمشك ببل مبلمح , لم أستطع العودة إلى الساحة , فخ 

 ..كؤنها ممبرة , ببل سٌارات 

ًّ بذهول , صحوت   :للت ..كانت رنده وعلً ودمحم ٌنظرون إل

 !..أصبحت دمشك كابوسا _ 

 :سؤلتها , لم تتكلم رنده ..شربت ماء ألطفا جفاؾ حلمً 

 ..مابن ؟_ 

 !.كـؤنن شخص الأعرفه ..حٌاتن أصبحت كوابٌس _ 

 ..لكن كلماتً لم تؽادر فمً , أردت أن ألول صبحً الذي تعرفٌنه لد مات 

كانت , فتحت دفتري ألكتب آخر كلمات الرواٌة , خرج علً ودمحم إلى المدرسة 

كؤن رصاص الحرب لد لتلها , حزن الكلمات الٌنتهً , كلماتها تخرج من روحً 

كؤن حروفها هً بماٌا حطام البٌوت , كؤنها خرجت من دموع الناس , لبل أن تولد 

 ..التً تهدمت 

أرٌد ان أنهٌها , ودموع اآلخرٌن , عزٌزة على دموعً , لكنها عزٌزة على حزنً 

أرٌد أن ٌمولوا هذا , أرٌد أن ٌتصوروا هول ماحدث , لٌمرأ حزنها جمٌع الناس 

 ..لكنه حدث , خٌال الوالع 

فالحزن مثل , لكننً لم ألصر بحزنً , أعترؾ اننً لصرت بتصوٌر حزن الناس 

لكن الذي ٌبكً على حزنه الٌستطع أحد ,تستطٌع أن تبكً على اآلخرٌن ..البصمة 

 ..أن ٌبكً بكاءه 
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فً الرواٌة حاولت ان ٌندمج ..كما لكل فرحه , لكل حزنه , األحزان بعدد البشر 

المجال لشًء سوى , ففً أٌام الحروب الشًء سوى الدموع , حزنً مع اآلخرٌن 

 ..الحزن 

أولبن الذٌن صنعوا الحزن الٌمكنهم , لمد نسٌت فرحً كما نسً اآلخرون أفراحهم 

 ..أبدا أن ٌصنعوا الفرح 

ولد تتحول األحزان إلى نكتة ٌتداولها , تصور كم هً األحزان فً أٌام الحروب 

 ..إنهم ٌبكون حٌن ٌضحكون , الناس 

أردت , أردت وصؾ وجعً ووجع اآلخرٌن ,السطور األخٌرة ثمٌلة ثمل الجبال 

فإذا الهروب ,أردت أن أحٌا بعد الحرب بالهروب , وصؾ دماري ودمار اآلخرٌن 

هنالن فً الحرب أموت مرة , إنه هروب نحو الموت النحو الحٌاة , موت آخر 

 ..فمن ٌنجٌنً من هذا العذاب , وهنا أموت كل ٌوم ألؾ مره , واحدة 

ومكتب الصلٌب األحمر , لم أعرؾ هنا ؼٌر التافل والجوب سنتر والسوسٌال أمت 

صرت رلما أوربٌا مهمبل ..الذي ٌوزع مبلبس مجانٌة ؛ صرت صفرا على الشمال 

أذهب شهرٌا أللبض راتبً الشهري من اآللة الصماء , لم أعد أملن سوى الحزن  , 

أولبن الذٌن شردونً الأعرفهم وهإالء , صرت عالة على أشخاص الأعرفهم , 

 ..الذٌن أعطونً األمان الأعرفهم أٌضا 

وفً , هنا أحمل البونز كارت ألدخل إلى التافل أو الكارٌتاس او أٌة مإسسة خٌرٌة 

ولكن هنا ٌسٌر كل شًء , لبنان كنت أحمل كراتٌن المعونات على مؤل من الناس 

 ..فً الخفاء 

هذ الحرب ,الالعادات عادتنا وال التمالٌد تمالٌدنا , نعٌش هنا وكؤننا فً كوكب آخر 

 .. ولسنا منه ,عالم لٌس لنا , عالم األمان لكنه أمان لاس , نفتنا إلى عالم آخر 

ألن االندماج ٌبمٌن فً , أرٌد تحدي نفسً واالندماج فً هذاالمجتمع كما ٌمولون هنا 

 ..بر األمان بعٌدا عن الحرب 

, فً العادات والتمالٌد واللؽة وفً الملبس والماكل , علٌن االندماج فً كل شًء 

 ..وحتى همساتن مع زوجتن لٌبل 

تستحك الذهاب إلى , اندماجن ٌعنً أنن اصبحت انسانا ٌستحك الحٌاة فً هذه الببلد 

وتستحك , وتستحك لبض راتبن الشهري من الجوب سنتر أو السوسٌال , التافل 

 ..الذهاب إلى جمعٌات الصلٌب األحمر النتماء مبلبس بالمجان 
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اندماجن فً هذا المجتمع ٌعنً أنن أصبحت انسانا عالبل سلٌما ٌستحك ركوب 

 ..وتتزوج امراة جمٌلة , لتسافر إلى ببلد العالم  الواسعة , األوبان أو االسبان 

وال رصاصة , الهروب ٌنتظرن , اندماجن ٌعنً أنن أصبحت فً بر االمان 

 ..وال كوابٌس , وال جوع وال بكاء, طابشة تمنصن 

وترسم مستمببل واعدا وأنت فً , اندماجن ٌعنً أن تحلم أحبلما جمٌلة وردٌة 

 ..الستٌن من عمرن 

ٌفهم علٌن . اندماجن ٌعنً أن تملن كلبا حٌن ٌهجرن أوالدن وتتنزه معه كل صباح 

حٌن , ٌعطؾ علٌن , ٌماسمن همومن , ٌنام فً فراشن , ٌحبن وتحبه , وتفهم علٌه 

 ..تصبح عجوزا 

فً الحدابك وحٌن ٌموت أحدكما , اندماجن ٌعنً أن تتنزه مع زوجتن العجوز 

 ..وٌصادلن الزهاٌمر لبل أن تفارق الحٌاة , أو مع كلبن , تتحدث مع نفسن 

وحٌاتن السابمة وأصحابن وشارعن وأبان وأمن ..اندماجن ٌعنً أن تنسى ذكرٌاتن 

 ..وأخوتن وتبدأ من الصفر 

 ..كٌؾ ٌبدأ االنسان فً نهاٌة العمر الفً بداٌته 

ومخارج نطمن وٌعنً أن تؽٌر  , اندماجن ٌعنً أن تؽٌر لؽتن ولواعد اعرابن 

 ..ولؽة جدٌدة ,شكلن وأحاسٌسن الداخلٌة وتستورد شكبل جدٌدا وأحاسٌس جدٌدة 

وتستٌمظ على صوت األوبان وهو , اندماجن ٌعنً أن تؽٌر عادات طعامن وشرابن 

 ..ٌسرع على سكته وكؤّن عجبلته الحدٌدٌة تفرم لحمن وتكسر عظامن  

, اندماجن ٌعنً أن ترى شابا ٌحتضن فتاة فً األوبان وفً الحدابك وفً الشوارع 

 ..ٌمبلها وتمبله وكؤنهما فً ؼرفة النوم 

اندماجن ٌعنً أن تسٌر على الطرٌك الصحٌح وأن تكظم ؼٌظن وأال تؽضب وأال 

 ..تضرب اآلخرٌن وأن تبتسم فً وجوههم وأنت التحبهم 

مع أّن برد الروح , اندماجن ٌعنً أن تلبس مبلبس ثمٌلة حتى الٌدخل البرد عظامن 

 ..ألسى وأشد 

 ..اندماجن ٌعنً أن تصبح  رلما من األرلام 

 ..أن تكون الأنت ومن أٌن انت ..اندماجن ٌعنً أن تلتزم بؤعٌادهم 
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 ..اندماجن ٌعنً أن تدفن فً لبر لٌس لبرن 

 ..اندماجن ٌعنً أن تعٌش فً أرض لٌست أرضن 

 ..اندماجن ٌعنً أن تندمج فً الوعً والبلوعً فً حٌاة لٌست ملكن 

 تولفت عن الكتابة حٌن دخل سامر ولد احمرت عٌناه وفاحت منه رابحة الخمر 

 :تركت الملم ولفت فً وجهه وصرخت ..

 ..اخرج من هنا واال استدعٌت الشرطة _ 

 ..كان منهارا , جلس ٌضحن ثم بدأ ٌبكً , جلس فً البداٌة 

 :صرخت به مرة أخرى 

 ..انهض واخرج _

 :لال وهو ٌبكً 

 !..الأستطٌع النهوض _ 

, دست على للمً فانكسر , أؼلمت دفتري , تركت هاتفً ..أخذت رنده تبكً 

كان , نظرت إلى سامر , فتحت الباب ألتنفس الهواء , أحسست اننً أختنك 

 ..وكانت دموعه تنمط فوق بنطاله فتجؾ بعد لحظات , منخفض الرأس 

 ..هذه الدراما أوجعتنً حتى العظام 

 ..وبلحظات أصبحت فً الخارج 

+++++++++++++++++++++                            

 :سمعتها تمول وكؤنها بعٌدة عنً آالؾ األمتار , لحمت بً رنده 

 !...التذهب وأنت ؼضبان _ 

الأعرؾ من أٌن جاءتنً تلن الموة ؛كؤننً , كنت أبتعد عن الهاٌم بسرعة دون وعً 

عملً الصافً , للبً الموي لٌس لً , رجبلي لٌست لً , عدت شابا فً العشرٌن 

أسرعت الخطا اكثر ؛ رأٌت أبً وهو , كؤن الكآبة والمهر ابتعدا عنً , لٌس لً 

ووجهها , رأٌت أمً وهً تخبز فً الفرن , ٌحمل سكه وٌضع سٌجارته وٌسعل 

رأٌت أخً فتاح وهو ٌحمل مرٌوله األبٌض وحمٌبته السوداء , ممتمع من الحرارة 

رأٌت عدنان وهو ٌودعنً فً المطار حٌن سافر للمرة األولى , وٌذهب إلى جامعته 
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ورأٌت جورج وهو ٌدخن , رأٌت صبحٌة وهً تؽنً لفٌروز , إلى أوكراٌنا 

, أرد وال أرد , راأت نفسً أمام لجنة التحكٌم فً الماجستٌر ألرا وأدافع , بطمؤنٌنة 

 ..أبتسم وأصمت 

 ..لم ننم فً تلن اللٌلة حتى الصباح, رأٌت ٌوم زفافً على رنده حٌن اختلٌت بها ..

 :تولفت للٌبل فً الشارع وتساءلت , رأٌت شرٌط حٌاتً السعٌدة 

 ..أٌن هً حٌاتً التعٌسة ؟_ 

 ..إنها اآلن ..إنها هنا ..وجاءنً الجواب 

مالبل الحرب هو الماضً , أرٌد الهروب إلى الماضً كما هربت من الحرب 

 ..ومابعده هو الحاضر التعٌس , السعٌد 

 ..الهروب ٌحدد مصٌري 

 ..االندماج ٌعطٌن األمان لكنه ٌسلبن االرادة ,لم ٌعد لً ارادة فً فعل شًء 

أن , أال اتسّول , الراتب التماعدي الذي ٌضعونه فً اآللة الصماء ٌكفً أن أعٌش 

 ..والحمٌمة ننً الأملن شٌبا , أمارس حٌاتً وكؤننً املن كل شًء 

أرٌد ان اعمل , أشعر أننً عالة على اآلخرٌن , أشعر أننً متسول فً ببلد الؽربة 

أحاول افهامهم أننً مازلت ..سنوات عمري تمنعنً ..لكن الموانٌن الجامدة تمنعنً 

, الرلم عندهم هو الشًء الممدس , لكنهم الٌثمون إال باألرلام , مازلت حٌا , لوٌا 

 ..إنه صدٌفهم الوحٌد 

 :للت لهم 

 !..أرٌد أن أعمل رؼم سنً المتمدمة _ 

 ..ابتسموا فً وجهً وصمتوا 

 :للت لهم بؽضب 

 !..الأرٌد أن أكون عالة على اآلخرٌن _ 

 ..ابتسموا فً وجهً وصمتوا 

 :للت وأنا فً ؼاٌة االنفعال 

 !..الٌجوز أن آخذ ماال دون أن أعمل _ 
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 ..بدا الؽضب على وجوههم وأمرونً باالنصراؾ 

, المكان الجدٌد المرٌح اتعبنً , عبللتً مع أوالدي اتعبتنً , لعبة الزمن أتعبتنً 

لم أهرب من الحرب إال من أجل ان أهرب من نفسً ..كنت كؤننً أهرب إلى األمام 

ًّ الهروب ,  وكؤّن أحدا , أسرع الخطا , أنا اآلن أهرب فً الشارع , كتب عل

 ..ٌبلحمنً 

ًّ أن أبمى كحٌوان ٌجر محراثا ثمٌبل  وكنت , كنت أسمع صوت تنفسً ,لماذا كان عل

 :ثم سمعت صوتها ٌتمطع , أسمع صوت تنفس رنده خلفً 

 ..تهرب ؟..أٌن ..إلى _ 

 !..الأعرؾ _ 

 !..طوال حٌاتن تعرؾ وجهتن _ 

 !..كنت مخدوعا _ 

 ..كٌؾ عرفت ؟_ 

 !..الحرب كشفت المستور _ 

 !..ستنتهً الحرب الٌوم أو ؼدا _ 

, الناس ..لمد تؽٌر كل شًء ..لن تكون أٌام مابعد الحرب مثل األٌام التً لبلها _ 

, الحٌاة , الموت , ممارسة الحب , الفرح , الحزن , العبللات , األرواح , األمكنة 

كل شًء ..الدولة , العابلة , األخبلق , تعابٌر الوجوه , الطعام , الماء , االنسان 

 ..صار بطعم الحرب 

 !..لكن الحرب بعٌدة عنن _ 

أصبحت كٌانا , أصبحت صخرة صماء ..الحرب فً داخلً ..الحرب لحمت بً _ 

.. 

 !..لكن الموت هنان والحٌاة هنا _ 

, الموت أنواع ؛ موت الجسد وموت النفس , أنا اموت ألؾ مٌتة فً الٌوم _ 

الموت فً الحرب تركنً , الرصاص تركنً لٌعذبنً , واألخٌر ألسى من األول 

 ..لٌمتلنً ألؾ مرة فً الٌوم 
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, لاس كمسوة الحرب , إنه موت بطًء ..لٌس موتا عادٌا ..إنه موت من نوع آخر 

 ..متوحش كتوحش الحرب , مجنون كجنون الحرب 

سمعت صوت ..التفت خلفً فإذا حنٌن تركض نحوي وكذلن حنان وبٌنهما رنده 

 :حنٌن 

 ..انتظرنً ..حبٌبً _ 

 :وسمعت صوت حنان 

 ..عرٌسً الجمٌل _ 

 :وسمعت صوت رنده 

 ..لماذا تهرب منً ؟_ 

كانت ٌدها كسكٌن حادة او , أدركتنً حنٌن لمست عنمً ,كنت أركض ببل وعً 

لبل أن تدركنً وتمسن ذراعً وتتجه بً , وكانت حنان تسمط وتنهض ...كشظٌة 

 ..إلى طرٌك آخر 

 :سمعت رنده تصرخ 

 !..التذهب معها ..صبحً _ 

النهاٌة , بٌن وادٌٌن , جرتنً عنوة إلى طرٌك جبلً , لكنها كانت لوٌة كالحصان 

ٌداها مثل صخور , كانت تحملنً كطفل صؽٌر , سمطت فؤنهضتنً ..ألعماله 

وفجؤة أدركتنً رنده وشدتنً إلٌها لبل أن , وعٌناها كنجمتٌن مضٌبتٌن , لاسٌون 

 ..أسمط فً الوادي السحٌك 

++++++++++++++++                             
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_36_ 

نجوم ,خبلل صحوي أرى أشٌاء الٌراها ؼٌري ,  كان نومً كابوسٌا فً بالً األٌام 

ووجه رنده وهً تضحن وأحٌانا , وجه حنان , وجه حنٌن , أشكال هبلمٌة , وألمار 

أنظر ..أما أنا فبل أضحن أو أبكً , سامر وإمام ٌشربان ثم ٌبدآ بالضحن , تبكً 

ًّ بذهول , فمط إلى علً ودمحم   ..وهما ٌنظران إل

 :علً ٌمول لً 

 !..مابن ٌاأبً ؟_ 

 : وٌمول دمحم 

 !..حٌن نكبر لن نفعل ماٌؽضبن _ 

أمسكت , كان فً نظرتها رجاء وحزن ,كانت رنده تمؾ وتستمع , لبلت رأسٌهما 

 :ٌدٌها 

 !..لماذا الحزن فً عٌنٌن ؟_ 

 !..ألنن حزٌن _ 

 !..حٌن تفرحً تخؾ أحزانً   _

 ..وكاننً أراها ألول مرة , نسٌت أحزانً وأخذت أنطر إلى رنده 

 :للت لها 

 !..سؤنهً رواٌة الحرب والهروب الٌوم _ 

 !..لكن الحرب لم تنته_

 !..الحروب التنتهً لكن الكلمات تنتهً _ 

 !..اذن ستنتهً أحزانن _ 

 !..بل ستبدأ أحزانً _ 

خرج علً ودمحم , تناولت للما جدٌدا بدل الملم الذي انكسر , فتحت دفتري وجلست 

 :وجاء مٌخابٌل ولال مبشرا , للعب فً ساحة الهاٌم 

 !..بعد أٌام ستنتملون إلى بٌت من ثبلث ؼرؾ تابع للسوسٌال _ 
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 :فرحت رنده ولالت 

 !..سؤتخلص من تنظٌؾ حمامات ومطابخ اآلخرٌن _ 

, هدأته بكلمات للٌلة لبل أن ٌنمطع الخط , كان صوته ٌابسا وحزٌنا , هاتفنً عدنان 

 :لالت رنده لبل أن تخرج من الؽرفة 

 !...سؤصنع لن الشاي لتنهً رواٌتن وفً فمن حبلوة _ 

, أردت أن ألحك بها وأخضنها أمام اآلخرٌن , لكنها خرجت , أردت أن أحضنها 

رؼم حزنً ..أنا أحبن ..كنت أرٌد أن ألول لها شٌبا وأنا أحتضنها ,لكننً لم أفعل 

لم أحبن لبل , لم أحبن فً فرحً كما أحببتن فً حزنً ..رؼم فرحً أحبن ..أحبن 

 :وأظنها كانت ستبتسم وتمول لً .. الحرب كما أحببتن بعدها 

 ..أحببتن فً األولات كلها , أنا أحببتن لبل الحرب وبعد الحرب _ 

 :للت لها ,ابتسمت وهً تضع كؤس الشاي أمامً 

 ..هذه هً الصفحة األخٌرة فً الرواٌة _ 

 ..كٌؾ ستنهٌها ؟_ 

 !..سؤنهٌها بن _ 

 ..جلست أمامً , ضحكت 

 !..ماذا ستمول عنً ؟_ 

لوالن لما ..لوالن لكانت  أحزانً كالجبال ..سؤلول عنن كل ماهو جمٌل _ 

 ..لو..لوالن لما كتبت سطرا واحدا ...لوالن لما تكلمت كلمة واحدة ..ضحكت 

 :لاطعتنً 

 ..وأنا لوالن لما عشت لحظة واحدة _ 

نهضت لتموم بجمع أشٌابنا تمهٌدا النتمالنا إلى بٌت ..كنت أكتب وأنا أتحدث 

 ..لكننً أمسكتها من ذراعها فجلست , السوسٌال 

 ..كؤننً أودعها وأودع الكلمات , كنت أنظر إلٌها وأنا أكتب 

 _ ًّ  !..للمرة األولى تكتب وأنت تتحدث إل
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 !..أنا نفسً الأدري _ 

صبً ..تذكرت جارتا السورٌة فولنا عادت الٌوم من المشفى ولد ولدت توأما ..آه _ 

 ..وبنت 

 !..توأم _

 !..سؤصعد عندها للٌبل ..نعم _ 

 !.وأنا سؤتولؾ عن الكتابة _ 

 !..حٌن تسمع صراخ الطفلٌن ستعود إلٌن كلماتن _ 

لم ٌشاهدا هروب البحر , ولدا بعد الهروب , سمعت صراخ التوأمٌن , صعدت رنده

لماذا , لم ٌرٌا دمار البٌوت , لم ٌسمعا أزٌز الرصاص , وال هروب الصحراء 

تساءلت وأنا أخط الكلمات األخٌرة للرواٌة ولكننً لم أصل إلى جواب , ٌبكٌان اذن 

.. 

أهً تلباثٌة العذاب , لماذا النضحن حٌن نولد , لماذا نبكً حٌن نؤتً إلى هذه الدنٌا 

 ..أم هو شًء الندركه ,اآلتً  

وابتسمت وهما , ٌبدو أن رنده حملت اآلالم ,صمت التوأمان للٌبل ثم عادا ٌبكٌان 

وهنالن أمور الندركها أبدا , هنالن أمور الندركها إال حٌن ٌتمدم بنا العمر , ٌبكٌان 

 ..إنها لعبة الحٌاة ولعبة الموت , 

, الحرب عدوتً , لكن الحرب منعتنً , كنت أرٌد أن أعٌش فً دمشك وأموت فٌها 

 ..وحٌن وضعت النمطة األخٌرة فً الرواٌة أخذ بكاء الطفلٌن ٌتواصل دون تولؾ 

           ++++++++++++++++++++                       
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_37_ 

 (حاشٌه)

كانت تتراءى له أٌام , بعٌدا عن دمشك , خرج صبحً بعٌدا عن البكاء والحزن 

, رأى دمشك تركض على  صهوة جواد أبلك , الهروب فً الصحراء والبحر

رآها تخرج , وفوق السحاب ,وفوق الصحراء وفوق الجبال , تركض فوق البحر 

 ..نحو عوالم مجهولة , من الكرة األرضٌة 

فً داخله فرح طفولً ألنه أنهى , كان ٌرٌد أن ٌركب لطارا إلى نهاٌة العمر 

 ..أنهى الكلمات التً أوجعته , الرواٌة األشد حزنا فً حٌاته 

هذا , لكنه فرح لٌس كالفرح الذي كان ٌشعر به حٌن ٌنهً كتابة رواٌة فً دمشك 

وفرح , فرح الروح المشروخة , فرح ؼٌر موصوؾ , فرح آخر ؛ فرح حزٌن 

 ..النفس المضطربة 

 والمصص الحزٌنة , أحزان الفراق والؽربة والدموع , فرح تشوبه أحزان كثٌرة ..

, جاء بها من الصلٌب األحمر , لبس بدلة رمادٌة اللون , ورؼم ذلن تؤنك صبحً 

كؤنه سٌذهب إلى حفلة , وربطة عنك زرلاء كالسماء , ولمٌصا أبٌض كعٌن الؽزال 

 :ابتسمت رنده لابلة , كاملة األنالة 

 !..عدت عرٌسا _ 

 ..رآها امرأة أخرى وترن الهاٌم مبتعدا , نظر إلٌها 

, لكنه اآلن شعر أنه بحاجة إلى سٌجارة ٌنفث بها أحزانه , لم ٌكن صبحً ٌدخن ..

 ..ورمى البالً فً سلة المهمبلت , أخذ منها سٌجارة , اشترى علبة تبػ 

وكانت السماء , لم ٌعرؾ وجهته بعد ,  جلس ٌدخن على رصٌؾ محطة المطار 

أنهى , أخذ الثلج ٌتراكم امامه , وكان السكون ٌحٌط به , تسمط لطعا كبٌرة من الثلج 

كان ضوءا المطار كعٌنً نمر تمترب منه ,  ونهض لٌستمل المطار المادم , سٌجارته 

فانزلمت لدمه بفعل الثلج , لم ٌستطع الحفاظ على توازنه , الترب من الرصٌؾ , 

 ..وهوى على السكة أمام المطار , المتراكم 

متجه , طارت فوق حصان أبٌض , خرجت روح صبحً المعذبة كحمامة بٌضاء 

 ..فؤسدل الستار على لصة مهاجر فً المرن الحادي والعشرٌن , صوب دمشك 

 _النهاٌة                                    _ 
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ملخص رواٌة                                     
 

(دمشك على صهوة جواد   )                    
جنٌدجمال :    تاْلٌؾ                                                         

 
 

تتحدث عن الحرب السورٌة من خبلل اْسرة , الرواٌة تمع فً عشرٌن فصبل 
خرجت مع اآلالؾ الذٌن ,لرب دمشك " مخٌم الٌرمون " فلسطٌنٌة كانت تسكن فً 

خرجوا بعد ٌوم واحد من  لصؾ طابرة المٌػ جامع عبد المادر الحسٌنً وسط 
..وبعد دخول المسلحٌن .المخٌم   

 
منذ ذلن الٌوم ٌبداْ , ومنذ ذلن الٌوم تبداْ معاناة تلن ااْلسرة كما ااْلسر ااْلخرى 

  .1 والسوري رلم 2الشتات الفلسطٌنً رلم 

 
الكاتب والمثمؾ " صبحً " تمنٌة الرواٌة بنٌت بضمٌر المتكلم للشخصٌة الربٌسة 

مع عابلته المكونة من زوجته رنده وابنٌه الصؽٌرٌن علً ودمحم وابنه , والمربً 
"  ..إمام " الثالث الشاب   

 
وابنته ااْلخرى, فهً متزوجه فً السعودٌة " بدور "  اْما ابنته الكبرى   

 
فّرت مػ زوجها واْوالدها إلى مصر ومن هنان ركبت البحر إلى اْلمانٌا " منار"   

 
هاجر إلى اْلمانٌا لبل ااْلحداث بعد لصة حب فاشلة " تامر " وله ابن آخر اسمه 

..وترن جامعته   
 

وكان هو , فً ماْوى  فً دمشك كانت مدرسة "صبحً " فً البداٌة تمٌم عابلة
 مدٌرها 

بٌن الوالع الحالً مع المهجرٌن فً المدرسة وبٌن , فتبداْ حالته النفسٌة فً التدهور 
   

..الماضً مع طبلب مدرسته ومدرسٌها   
 

 حاول العودة الى بٌته لكنه وجده مهدما ومكتبته الشخصٌة التً بناها عبر حٌاته
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..كلها مسرولة   
 

منهم , وٌتعرؾ على شخصٌات كثٌرة فً ذلن االٌواء , ٌحّس باالحباط والمرارة   
 

ولكن الوضع االنسانً والمعٌشً , وبعض طبلبه , وبعض مدرسٌه , جٌرانه   
 

فالمصؾ الٌومً وخوؾ ولدٌه علً ودمحم ٌجعله ٌفكر , ٌزداد سوءا فً االٌواء   
 

ٌمول , شتات ٌصّحر الروح , ومن هنا بداْ الشتات الحمٌمً , بالهجرة إلى لبنان   
 

ًّ خارج ؼرفة..  "  الشخصٌة الربٌسٌة فً الرواٌة " صبحً تساءلت واْنا اْضع لدم  
 

فتصحرت ..هإالء الذٌن تمزلت اْجسادهم اْلٌس لهم اْهل اْلٌس لهم اْلارب , االٌواء   
 

.." ..روحً   
 

" جورج " التً تزوجت من " صبحٌة " المدرسة تزوره اْخته | وفً االٌواء   
  

بٌد اْن زٌارتها , لكن اْخٌها صبحً تبراْ منها حٌنذان , المسٌحً دون مشورة اْهلها 
لكنه " باب توما "ودعته إلى االلامة فً بٌتها فً , له أعادت المٌاه إلى مجارٌها 

لرب " عٌن الحلوة " حٌث اْلاموا فً مخٌم , فرافمته مع زوجها الى لبنان , رفض 
حنٌن " اْن ابنة اْخٌه الوحٌدة " صبحً"وٌسمع , " محمود " لرب ابن خالته , صٌدا 

" هربت إلى ااْلردن واْلامت مع النازحٌن فً مخٌم " درعا "التً تمٌم فً " 
..وهً ابنة اْخٌه الذي استشهد فً فلسطٌن , الزعتري   

 
"ْْفتاح " عن اْخٌه  (الفبلش بان  )فً ثناٌا الرواٌة عن طرٌك "صبحً"وٌحدثنا   

بعد أن كان متفولا فً كلٌة العلوم فً , فً عّز شبابه , الذي توفً بسرطان الكولون   
 

..لكن المدر لم ٌمهله ,    جامعة دمشك   
 

فتزوجت , التً جنت لبل عرسها بشهر ثم  ماتت " بدرٌة "  ثم ٌحدثنا عن اْخته 
وبعد اْن , وسافرا إلى الكوٌت حٌث كان ٌعمل , خطٌب اْختها " نظٌرة " اْختها

..اْنجبت خمس بنات توفٌت بسرطان الثدي   
 

التً عادته وكرهته اْلنه لم ٌعطها نصٌبها من تركة والده" جلٌلة "  اْما اْخته   
 

..المدرسة ثم ذهبت دون كلمة وداع | جاءت إلى االٌواء , الذي لم ٌترن شٌبا   
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.." ..باعتنً بالمال فلم ٌعد بممدورها شرابً "   

 
تركت كتبً تحرس.." ٌمول , على مكتبته الذي بمً عمرا ٌجمعها "صبحً " وٌتاْلم  

 
.."..واْنا اْتاْلم ٌومٌا اْلننً اْنهض صباحا وال اْرى كتبً تنتظرنً , البٌت   

 
, لبل اْن اْركب السٌارة تنفست عطر دمشك .." وحٌن ترن دمشك الى لبنان لال   

 
.." كاْن سكٌنا تمطع اْجزاء جسدي كله   

 
بعد اْن كان ٌشار الٌه بالبنان فً حمل , وٌعٌش فً لبنان حٌاة التشرد والتسول   

 
فً بلدٌة صٌدا اْو فً, المعونات  الؽذابٌة " كراتٌن " ٌركض  وراء , الثمافة   

 
ولد راْى اْطباء , حٌث تنتشر الجمعٌات االنسانٌة العدٌدة " عٌن الحلوة " مخٌم   

 
اْخدت حصتً من المواد .." ..ومثمفٌن ٌمفون معه فً هذا الطابور اْو ذان   

.."الؽذابٌة وعدت متعبا وؼاضبا ومشوش التفكٌر   
 

حٌث السبلح فً, " عٌن الحلوة " وٌصؾ التنالضات العدٌدة فً مجتمع   
 

...وكاْن المخٌم ٌمبع على برمٌل من البارود ,  اٌْدي العدٌد من الفبات   
 

لهم بٌتا فً مدٌنة "  جورج " فٌستاْجر , وتدور اشتباكات عنٌفة فً المخٌم   
 

" جورج " وٌحزن علٌها , بمرض الملب والسرطان " صبحٌة " وتموت , " صٌدا "  
 

, الذي هّربه صبحً إلى الجزابر من خدمة الجٌش " امام " اْما , حزنا شدٌدا   
 

..هنان " عٌن طاٌا"اْلنه لم ٌعد ٌحتمل اٌواء, فمد بعث لهم دعوة إلى الجزابر   
 

إلى لبنان هاربة من عجوز تزوجها بالحٌلة حٌن كانت فً مخٌم " حنٌن " وتاْتً 
وتسافر معهم إلى الجزابر , اْخبرها اْنه سٌزوجها البنه فتزوجها هو, "الزعتري "

لٌبمى إلى جانب , لكن ااْلخٌر ٌعود إلى لبنان دون اْن ٌخبرهم , "جورج " ومعهم 
" ..صبحٌة " لبر زوجته   
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فمد ترن التدرٌس فً , وال ٌدري ماٌفعل ,من المال " صبحً " وتفرغ جٌوب 
..الجامعة لٌبمى إلى جانب اْسرته   

 
"مٌرابو " اْو ماتسمى " دراع بن خدة " وتشٌر علٌه زوجته رنده بالذهاب إلى   

 
,اْلن جذور اْجدادها من المبابل الجزابرٌة لبل اْن ٌهاجروا إلى فلسطٌن   

 
, بالترحاب " عز الدٌن " تستمبلهم عابلة , وحٌن ٌذهبون إلى تلن البلدة المبابلٌة   

 
وهو عبارة عن حانوت كان ٌستعمل كمحل ,وتخصص لهم مسكنا فً اْسفل البٌت   

 
..وفوق ذلن ٌخصصون لهم راتبا شهرٌا لمعٌشتهم , للحبللة النسابٌة   

 
بسبب بعده عن دمشك التً ولد , النفسٌة ٌوما بعد ٌوم " صبحً " وتزداد مشكلة   

 
لكنه, الخمرة " امام " وبسبب اكتشاؾ معالرة ابنه , فٌها وعاش حٌاته فٌها واْحبها   

 
..ااْل ترٌد أن تفعل شٌبا .." تمول له زوجته بؽضب .. لم ٌعد باستطاعته فعل شًء   

 
اْلحافظ على , وماذا فعلت اْلحافظ على بٌتً ..".. فٌجٌبها .." إمام سٌنتهً كانسان   

 
.." ..إنها الحرب .. على كٌانً , على ذكرٌاتً , كتبً   

 
لكن العابك الوحٌد هو اللؽة , وٌتحدث بحب عن كرم الجزابرٌٌن ومحبتهم للؽرٌب   

 
..حٌث استطاعت فرنسا االنتصار على اللؽة العربٌة بفرنسة الجزابر   

 
فٌمرر صبحً الهروب عبر الصحراء إلى , وتطول المعاناة , وتطول الحرب   

 
..لٌبٌا ومن ثم ركوب البحر نحو اْوربا   

 
بعد أن , فالؽرب هنان سٌتكفل باٌوابه وصرؾ راتب شهري له , ٌستدٌن لٌهرب   

 
.."أنا انسان لم  ٌعد له مكان فً هذا الوجود سوى الهرب ..."ٌمول , فمد كل شًء   

 
 وٌصؾ معاناته حٌن هروبه من العاصمة الجزابر إلى عمك الصحراء الجزابرٌة 
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وعبوره عن طرٌك المهربٌن , اْو مدٌنة ااْللؾ لبه ولبه " وادي سوؾ " فً 
 صحراء

 
ونومهم فً اْماكن التنام فٌها الحٌوانات تابعة , "مصراته" لٌبٌا حتى وصوله إلى   

 
ووضع المهاجرون فً حوش, ولد فشلت رحلة البحر ااْلولى , لعصابات التهرٌب   

 
اضافة الى السباب, اْربعون شخصا لهم حمام واحد , على طرؾ الصحراء , واسع   

 
ناهٌن عن لهٌب الصحراء , والشتابم من مصباح الذي ٌاْتً لهم بالطعام ٌومٌا   

 
اْتكىء على حٌاتً السابمة اْلبمى, لم اْعد اْشعر بشًء ..".. ,  وصوم رمضان   

  
.."..اْتنفس   

 
وضعونا فً , اْخذونا الى شاطىء رملً , بعد خمسة عشر ٌوما من المعاناة )  

 لارب    
كنا نحسب اْنها سفٌنة كبٌرة, الٌصالنا إلى السفٌنة , مطاطً على شكل مجموعات    

 
فاٌْمن صبحً اْنها ستكون  (.. فإذا هً سفٌنة صٌد التتسع لهذه ااْلعداد من البشر

.." ..كاْكٌاس البطاطا اْو الطحٌن ..".. كانوا ٌرمون بنا , سفٌنة الموت   
 

مما جعل , حٌث رابحة المازوت , واْمروا الرجال بالنزول عنوة إلى ؼرفة المحرن 
, بداْ بعضهم تجحظ عٌناه , اْخذت رابحة المازوت تتزاٌد ...".. بعضهم ٌفمد الوعً 

.."..وٌفمدون الوعً   
 

وحٌن صعد لم ٌكن هنان  , وكان صبحً آخرهم , صعد الجمٌع إلى سطح السفٌنة   
 

رجاال ونساء , كانت السفٌنة لد امتبْلت بااْلجساد المتعبة , موطىء لدم لشخص   
 

...واْطفاال   
 

, تحت شمس حارلة , بعد خمس عشرة ساعة من فمدان الوعً وجفاؾ الحلوق 
 جاءت 

 
بعد أن جمعت حوالً , وعبرت بهم البحر , بارجة اٌطالٌة واْنمذتهم من موت محمك   
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كانوا ٌنامون لٌبل , مدة ثبلثة اٌْام , اْلفً مهاجر من خمس سفن تابهة فً المتوسط   
 

وزعوا علٌنا, ولبْل أن ننام ..".. على اْرضٌة البارجة , ضمن اْكٌاس لمامة نظٌفة   
 

دفنت نفسً فً .." ..".. اْكٌاس لمامة  سوداء لننام فً داخلها على أرضٌة البارجة   
  

ولم تظهر اال عٌونهم تلمع فً الظبلم , واآلخرون "إمام " وكذلن, كٌس الممامة 
..".. 

 
حٌاته الماضٌة مع اْبٌه واْمه واْخٌه " صبحً " وخبلل رحلته فً البارجة تذكر   

 
...تذكر أٌام الفرح واٌْام الحزن , وبمٌة العابلة " بدرٌة " واْخته " فتاح "   

 
لد مرضت على" حنٌن" وكانت, االٌطالٌة " تورنتو " اْوصلتهم البارجة إلى مدٌنة   

 
وناموا هم فً أحد المراكز , " تورنتو " اْدخلوها المستشفى فً , ظهر البارجة   

 
وحٌن زاروها فً الٌوم التالً اكتشفوا أنها هربت من , التابعه للصلٌب ااْلحمر   

 
ذكرت فٌها اْن العجوز, وتركت لصاصة ورق فً ؼرفة المستشفى ’ المستشفى   

 
اْراد تزوٌجها من" صبحً " اْلن , الذي تزوجها استاْصل رحمها كً التنجب   

 
"..امام "  
 

واْلاموا مدة ٌومٌن , فً الشمال " مٌبلنو " ومن هنان ركبوا المطار إلى مدٌنة   
ثم  اتفموا مع اْحد السابمٌن الدخالهم سرا , فً مركز اسبلمً ٌإوي المهاجرٌن   

 
ومن, ااْللمانٌة " اْولم " حٌث اْوصلتهم السٌارة الى مدٌنة, وكان ذلن , الى اْلمانٌا   

 
مع اوالدها" منار " حٌث كانت تمٌم ابنته , " مٌونٌخ " هنان استملوا المطار إلى   

 
" ..مصر " وكانت لد عبرت البحر من , ماٌا وحمزه وشام   

 
على مركز استمبال البلجبٌن"  تامر "ثم دلهم , اْلاموا عندها مدة عشرٌن ٌوما   

وبسبب كثرة المهاجرٌن , " كارلسوه " ومن هنان فرزوا إلى , " مٌونٌخ " فً   
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مرة" حنٌن " وهنان وجدوا , تماسموا الؽرفة مع عابلة كردٌة مدة اْربعٌن ٌوما   
 

..ولد تزوجت بممعد فمد عابلته فً الحرب , اْخرى   
 

عبر , على كثٌر من ماَيسً الحرب " صبحً " ٌتعرؾ " كارلسروه " وفً مركز   
 

..ولد اْرخ كل ذلن فً رواٌته التً ٌكتبها عن الحرب فً سورٌا , شخصٌات لابلها   
 

حٌث ٌعٌش هنان, " شتوتؽارت " فً مدٌنة " الهاٌمات "بعد هذا ٌفرزون الى اْحد   
 

اْنها لٌست " صبحً " ل " حنٌن " وهنان تعترؾ , المهاجرون من جنسٌات مختلفة   
 

وجدها اْخوه الشهٌد عطا وهو عابد من احدى , بل هً ابنة سفاح , ابنة اْخٌه 
وبٌنها مما ٌإدي " صبحً " وحٌنها تنشاْ عبللة محرمة بٌن , عملٌاته فً فلسطٌن 

..بها الى االنتحار  
 

..".. وكاْنه لٌس هو , حابرا تابها " شتوتؽارت " فً مدٌنة " صبحً " وٌمٌم   
 

فً هذه الطرٌك اْم تلن, اٌْن اْجد نفسً اآلن ..ولفت فً مفترق طرق وتساءلت   
 

.." ..لكننً لم اْجد نفسً فً اٌْة  واحدة من هذه الطرق , اْم الثالثة اْم الرابعة   
 

"صبحً " لم ٌجد ,  نظرا للظروؾ الجدٌدة , وبعد تؽٌر العملٌة العابلٌة والنفسٌة   
 

,وعندبذ , " دمشك على صهوة جواد " بؽد اْن اْنهى رواٌته , اْمامه سوى الموت   
 

..انزلمت لدمه أمام سكة لطار    
 

   تمنٌة الرواٌة                           
 
اعتمدت الرواٌة على تمنٌة ضمٌر المتكلم على لسان الشخصٌة الربٌسة_ 1  

 
". صبحً  "  

 

. والعودة الى الوراء " الفبلش بان " تمنٌة _ 2  

 

.اعتماد الوالعٌة كاطار للرواٌة _ 3  
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. تمنٌة تٌار الوعً_ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     السٌرة الذاتٌة للمإلؾ                           
 
1978_سورٌا _ اتحاد الكتّاب العرب _ رواٌة _ المبنى _ 1  

 

. 1980_ سورٌا _ اتحاد الكتّاب العرب _ رواٌة _ الٌنابٌع  _ 2  

 

.1988_ سورٌا _ اتحاد الكتّاب العرب _ رواٌة _ المخٌم _ 3  

 

.1989_ سورٌا _ وزارة الثمافة _ رواٌة للفتٌان _ مؽامرة صٌفٌة _ 4  

 

. 1989_ اتحاد الكتاب العرب _ لصص _ الملن داود والحجارة _ 5  

 

1990_ دمشك _ دار ااْلهالً _ رواٌة _ مطار السرطان _ 6  
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. 1992_ سورٌا _ اتحاد الكتاب العرب _ رواٌة _ ؼابة الوطاوٌط _ 7  

 

. 1998_ سورٌا _ اتحاد الكتّاب العرب _ لصص_ توت شامً ٌاتوت _ 8  

 

. 2006_ سورٌا _ اتحاد الكتّاب العرب _ لصص_ وردة فً معتمل الخٌام _ 9  

 

. 1990_ دار الجلٌل _ لصة لبْلطفال _ المنفذ والضفدع _ 10  

 

.1978المإلؾ عضو اتحاد الكتّاب العرب منذ _   

 
. وعضو اتحاد الكتّاب والصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن _   

 
. كتب العدٌد من الدراسات عن  رواٌاته ولصصه _   

 
:ااْلؼمال التلفزٌونٌة _  

 

اخراج _ مسلسل للفتٌان _ التلفزٌون العربً السوري _ مؽامرات صٌفٌة _ 1

.فراس دهنً   
 

اخراج _ فاز بالجابزة ااْلولى فً التلفزٌون العربً السوري _ فٌلم _ ااْلمانة _ 2

.زٌاد الرٌّس  
 

اخراج عصام _ مسلسل _ الفضابٌة التربوٌة السورٌة _ اْوراق مدٌر مدرسة _ 3

.موسى  
 
 

. اضافة الى المسلسبلت االذاعٌة   
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  
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