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إىل بيريو ومروة وباوال واكرال
قناديل حيايت

هااليت املضيئة اليت أرى يف أرواحها صوريت..
ً
ُّ
نسيما ينطلق من ياسمني ُّ
الروح..
وأشتم عبق ذكراها
وأصبح بأطيافها جديرة بالعيش.

إىل أمريي الغايل ..زويج
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قبل خروج اتلالميذ من حصة ادلرس ,طلب منهم املعلم أن ينقلوا
إىل دفاترهم ما سيكتبه ىلع السبورة ,وراح سمي مع ّ
بقية رفاقه
ينقل:

ً
ً
موضوع إنشائيًا عن الطفولة مستندا إىل ثالثة مبادئ من
اكتب
حقوق الطفل اليت كفلها هل القانون ادلويل.

يف الطريق إىل املزنل سأل سمي رفيقه عمر :هل تعرف شيئًا عن

حقوقنا؟ اكن عمر يدحرج فجلة كبية من خملفات القمامة برالكت
ّ
ّ
لشدة ما ّ
ألح عليه سمي ,وأجابه عن سؤاهل ,وهو يصلح
خفيفة ,تركها

محاالت حقيبته:
ّ
لو كنا نعرف حقوق الطفل ملا قال نلا األستاذ اكتبوا املوضوع
بمساعدة األهل ..لكنين أتمىن لو أن من حيق أن أكون مدير مدرسة,
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أتعرف ماذا كنت سأفعل؟ أكمل قبل أن جييب سمي ىلع تساؤهل :ع ي
ل
احلالل ,كنت سأرفع األستاذ ّ
عواد ىلع (الفلقة) يف لك حصة ,وكنت
سأطرد األستاذ وصيف ولن أسمح هل بالعودة ,حىت حيرض زوجته معه.
ً
انطلق سمي مشارًك يف احللم :أما أنا فأشتيه أن أكون رئيس خمفر؛

ألضع مجيع الكبار يف السجن ,وعندها نلعب كما نشاء ,ويف أي ماكن
نشاء ,دون خوف من أحد.

يف ابليت أول سؤال سأهل سمي ألمه اكن عن حقوق الطفل ,فأجابته

ويه منهمكة بأعماهلا :اتركين حبايل ..وهل أعرف حقوق اإلنسان
ً
أوال ,حىت أعرف حقوق الطفل..؟ انتظر أباك.
يف السهرة فتح سمي دفرتهّ ,
ً
منتظرا جواب أبيه ,وهو لن
وجهز قلمه,
ّ
يكون إال مجلة من اتلوبيخات ىلع كسله ,كما اكن حيصل يف لك

مرة ,إال أنه يف هذه املرة أخرج جهاز اهلاتف من جيبه ,وراح يبحث
يف جوجل ,وبعد هنيهة قال لسمي اكتب :أوال حق اللعب ,ثانيًا...
لكن سمي بيق عند األوىل اليت جلبت هل أوجاع أذنيه اململوختني
ومجيع اآلالم اليت ّ
مرت خبارصتيه ,وسيول ادلموع ىلع خدوده

ً
املتورمة .وتذكر سمي اتفاقه مع عمر ىلع اذلهاب غدا بعد املدرسة
لبستان العم صالح للعب بالكرة.
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يف الصباح ّ
مر ىلع عمر ,فأخربته أمه بأنه خرج مع أبيه ليساعده يف
محل كراتني البسطة ,وسيذهب من هناك إىل املدرسة.

ما إن انعطف سمي إىل نهاية الزقاق يلصبح يف بداية الشارع املؤدي

ملدرسته ,حىت باغت عينيه مشهد اكريث..

ي
أحس بأن شيئًا ما يقبض ىلع
ىلع الرغم من اعتياده هذه املشاهد,
ّ
دقاته ,وبينما يضع يده املرجتفة ىلع قلبه ,وقعت عيناه ىلع فردة حذاء
يعرفها ..ثم ىلع حقيبة ّ
ممزقة مصبوغة بادلم ..لم يكن يعنيه ما يدور
حوهل من هلع وأصوات ضجيج ..احتضن احلقيبة بكل دمائها كمن

يريد إسعاف مصاب ..ثم حبركة هستيية غي واعية ركض باجتاه

ايلمني وأمسك بيده ,وهناك يف الشمال أمسك بقدمه ..نعم هذه
ّ
ذراعه ,وتلك قدمه ,وهذه رأسه ,مللم أشالء صديقه ثم أخذ حيدثه
معاتبًا:
ألم تعدين بأن نذهب ايلوم ,بعد انتهاء املدرسة إىل بستان العم صالح

نللعب؟ لقد حنثت بوعدك ميع ..لن ألعب معك ثانية.

ً
ي
حدث سمي رفاقه املتحلقني حوهل عن حزنه وهلعه ,و ّ
عما
مرجتفا
جرى هل ,وحني دخل املعلم ..وقف سمي وعيون اتلالميذ معلقة به,
وراح ّ
يتوسل املعلم أن يسمح هل بتنفيذ وصية رفيقه عمر اذلي لم
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ّ
ّ
يتمكن من احلضور ,اندهش املعلم ورىث حلاهل ,فزنل ىلع رغبته ولم
ّ
يقل سوى :تفضل يا سمي.
وقف سمي أمام السبورة معطيًا ظهره للتالميذ ..ومىض ينقل

بالطبشور وبيد مرجتفة ,من دفرت عمر العبارة اآلتية:

ال حق للطفل يف وطين سوى املوت بقذيفة ,وهو ذاهب إىل املدرسة أو
حتت سقف يقع عليه وهو نائم.
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أكرث من مئتني يمشون يلعربوا هذه الغابة ,فيدخلوا ابلدل األورويب
اإلنساين متجاوزين حدودها بعد سي ىلع األقدام دام ثالثة أيام.

أكرث من مئتني من لك األجناس واألعمار واألطياف ,طابلوا من
ّ
(املهرب) أن يمكثوا بلضع الوقت ,فقد
يقودهم يف هذه الرحلة
ّ
تورمت أقدامهم وسالت ادلماء منها.

وافق الرجل ىلع اسرتاحة مدتها نصف ساعة فقط.
ً
أمحد عبد القادر عبد العزيز جلس والعرق يتصبب منه سيوال,
ّ
واتلعب قد تمكن منه وهو ابن اثلالثني ,حاهل كحال القافلة

بأرسها.
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ً
اختار أن يسافر حبثا عن اإلنسانية اليت ضاعت يف بدله بني اجلثث
ّ
املتكدسة املتعفنة ,وبني موت الضمي والرياء ,اختار أن حييا
إنسانيتهً ,
طابلا من السموات العتيدة أن يعود األمن واألمان بلدله.
يعنف من أجل كرة ,لك واحد
الحظ الرجل طفلني يتشاجران
ٍ
ً
يريدها هل ,أمسك بها أحدهماّ ,
مرشطا حادا,
مرر عليها اآلخر
ً
ً
برسعة الربق تلغدو قطعة بالستيكية ال هواء فيها.
شعر حبزن شديد فالكهما خرس الكرة ولم يلعباً ,
تماما كما فعل هو

وابن ّ
عمه الزنق يوم اكنا يافعني ,عندما جلبت هلما وادلته كوبني من
الشاي ,فأخذ ابن عمه يمازحه عن ابنة اجليان ريم اليت اكن حي ّبها,

ً
فأمسك كوب الشاي ليميه أرضا ,فما اكن من ابن عمه إال أن بصق

يف الكوب اآلخر.
ً
ابتسم بسخرية قائال نلفسه :الكنا يومها لم يرشب الشاي.
اكن أبو خادل جيلس قريبًا منه ,وشجار طفيف مع زوجته ّ
ينم عن
ّ
تعبها واستيائها من الرحلة الشاقة.

عد بذاكرته ,يوم صحا من نومه ىلع صوت رصاخ وادلته من رضب
وادله هلا ,يومها خرجت من ابليت بقميص نومها.

يومها اكنت السماء غزيرة األمطار ,غضبا من زوج خرجت زوجته
ً
هربا من رضبه وشتمه هلا.
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طفر دمعه بأنني تمتم نلفسه :أين أنت يا أماه؟

ً
أخيا
تابعت القافلة املسي ..اقرتبت من الوصول ,ابتسامة ىلع ثغره,

سيحيا إنسانيته ,سيحظى باحرتام اجلميع ,فقط ألنه إنسان ,سيحيا
ً
بعيدا ّ
عما عشه من خداع رزين وكذب أسود.
الصدق
رجاء ,اجلميع يقف ضمن طابور مرتّب لإلدالء بما ّ
ً
يهمهم من
بياناتكم الشخصية ,للحصول ىلع بطاقة ّ
تعرف عليكم.

بينما هو واقف يف الطابور ,بانتظار دوره ,شغله أمر ّ
خيص اسمه.

أمحد عبد القادر عبد العزيز ,إنه اسم مركب طويل اكن أصدقاؤه يف

املدرسة يمازحونه قائلني :هذا اسمك اخلمايس وليس اثلاليث.

و اآلن ماذا سيقول هلم؟ هل يكتيف بـأمحد أو يقول هلم عبد العزيز,

أم عبد القادر؟

وصل دوره ,سئل عن اسمه فأجاب :أمحد عبد العزيز (نعم هذا
يكيف) هكذا قال نلفسه.

كتب الرجل بطاقة وأعطاها هل ,أخذها ومىش والفرح يغمره ,نظر إىل
ً
ومخسا ومخسني.
ابلطاقة فشاهد جبانب االسم ..مخسمائ ٍة
ومن بعيد اكنت الطفلة أحالم ,تمسك بطرف ثوب أمها تنظر إيله

وتبتسم.
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ً
ضجيجا أثار فضويل ألخرج ,وأنظر من
دو ُّي صفارات الرشطة يثي
رشفة مزنيل وكم دهشت ملا وجدت!! هذا الشارع احلزين ..املغلق من
ّ
لك منافذه منذ أكرث من أربع سنوات ..أرى فيه موكبًا رسميًا من
حمافظ املدينة إىل قائد الرشطة وعنارصه .وهاهو املذيع هادي مع

فريقه اإلعاليم من املصورين!!

هذا املشهد أثار فضويل ..ما اذلي حيدث؟ ىلع الرشفة املحاذية يل
تقف جاريت أم حسام..

 -أم حسام ..ما األمر؟

 سيفتحون منافذ شارعنا ,وستعرب السيارات ,سيعود شارعناكما اكن.
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 لكن كيف؟! واحلواجز؟! وأكياس الرمل؟! احلافالتالكبية؟! كيف؟! ما معىن ذلك؟!

ّ
 افريح ياعزيزيت ,أبو حسام يقول يل" :إن هذا مؤرش جيدّ
ّ
ألنه يعين أن األمور بدأت تسي ىلع ما يرام ,وأن الوضع
حتت السيطرة"

شعرت بقشعريرة رست جبسدي ,ولم أدر هل يه قشعريرة فرح
ً
حقا ,أم ماذا؟ املذيع هادي جيري مقابالت ,ويسأل انلاس حبماس

وفرح ,فرح االنتصار.

 -ما رأيك أيخ املواطن بهذا احلدث العظيم؟

 -حنن سعداء للغاية بعودة شارعنا إىل وضعه الطبييع.

 ماذا تريد أن تقول بنهاية هذا اللقاء؟ أريد أن ّأتوجه بالشكر للك من ساهم حبمايتنا ,وعمل
ّ
املستحيل يك يعاد فتح شارعنا ,فهذا ديلل ىلع أن األمن

واألمان قائمان وأن الوضع حتت السيطرة.
والشبان يهتفون ً
ّ
فرحا بعودة شارعهم ,صوت ّ
دوى
الرجال والنساء
من بعيد ّ
هز األرض ..دخان أسود كثيف أكل السماء وغيومها,
ً
دخلت من الرشفة خوفا ورعبًا.
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ً
لقد رىم اإلرهابيون صاروخا هناك ,يف ذلك الشارع اذلي يل شارعنا
ً
تماما.

ً
مساء ..استشهاد شابة يف العرشين من عمرها,
يف رشيط األخبار
ورجل وثالثة أطفال اكنوا يلعبون يف رشفة مزنهلم.
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جلس يف مكتبه..

 -القهوة سيدي

أشار بيده للعسكري أن خيرج وتابع حديثه ىلع اهلاتف:
 نعم نعم ّسيدي ال دايع للقلق ,أرجو إبال غ القيادة بأن األمور
ىلع ما يرام ,إىل اللقاء.

يرتشف فنجان قهوته واتلعب قد أخذ منه الكثي ..تذكر أم وسيم

وأوالده ..لم يرهم منذ ثالثة أيام ,الليلة سيعود إىل ابليت يلنام يف
رسيره ,كم اشتاق لزوجته وأوالده.
ّ
جرس اهلاتف يرن :نعم.

صوت يعرفه ..نعم ..هو صديقه أبو فهد ..صوته يمازحه:
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 أبو وسيم الغايلً
ً
 -أهال أهال ..كيف حالك؟ أين أنت؟

 اآلن وصلت من السفر ,اسمع أنا يف املطار ,تعال وخذين,اشتقت إيلك ً
كثيا ,فواهلل ما جئت إال لرؤيتك.
ً
 -حسنا ,نصف ساعة وأصل إيلك.

نهض يلخرج من مكتبه ,شعر بثقل ,اتلعب قد نال منه ..ضغط ىلع

زر اجلرس جبانب طاولة مكتبه ,فتح ابلاب.

 أمرك سيديً
 خذوا سيارة واجتهوا ًفورا للمطار ,ستجدون رجال يدىع عدل
ّ
الصالح امللقب بأيب فهد ,أريدكم أن تأتوا به إىل هنا.
 -أمرك سيدي

تابع أبو وسيم رشب فنجان قهوته ,أغمض عينيه ..وخدل نلوم عميق,
ً
لم يستيقظ منه إال ىلع صوت مكتبه يفتح وىلع رج ٍل يلىق به أرضا,
وارتفع صوت عنرص يقول :جئنا به سيدي ..ها هو.
وقف أبو وسيم ينظر ,الرجل مريم ىلع األرض وسرتته ممزقة.
ّ
يلتفحصه ,وكم فوئج عندما رآه ..إنه أبو فهد.
تقدم
 -لعنة اهلل عليكم ..ماذا فعلتم وملاذا؟

 -أنت قلت نلا سيدي :تريد أن نأيت به إيلك
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 -إنه صدييق ..ملاذا فعلتم به لك هذا؟

ً
 سيدي ,رفض امليجء ..فجئنا به عنوة ألنك أمرتنا بذلكً
نظر أبو فهد لصديقه قائال :لعنة اهلل عليك وعليهم
احتار أبو وسيم ماذا يفعل ..ماذا يقول؟

ّ
أمر عنارصه باخلروج ,احتضن صديقه وضحاك بشدة.
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لك صديقايت قد هاجرن مع أهايلهن إىل أوروبا وأميًك وارحتن من
ّ
ّ
أكرثهن حصلن ىلع منح دراسية إال أنا ,ملاذا؟
ويالت احلرب إال حنن,
ّ
ملاذا إال أنا؟

بغضب وانفعال أثناء تناوهلم
ونزق اكنت باوال تسأل وادليها
بتذمر
ٍ
ٍ
ٍ
العشاء.

فجأة املالعق تصطدم باألطباق ,الكؤوس ترتنح وتقع ,طاولة الطعام
ّ
تهزت ّ
بقوة ,مجيع األواين تسقط من ىلع الرفوف ,رصخات متباينة
اخلوف وادلهشة تنطلق من حناجر أفراد العائلة ثم هدأت احلركة..

وسكن لك يشء.
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ً
ّ
ّ
يقول األبّ :
أرضية ,حقا اكنت قوية مرعبة ثم يشغل األب
هزة
ي
اهلزة وما ي
اتللفاز لعلّه يعرث ىلع خرب عن ّ
قوتها وإىل أين امتدت؟

عجل وىلع مجيع القنوات :تم االعتداء ىلع كوكب األرض من ساكن
كوكب جمهول أكرب منه أضعاف ّ
املرات ,فألقوا شبكة أحاطت به,

ونقلوه بعد ذلك إىل أىلع ي
قمة جبل عندهم.
ّ
الصدمة شلت العقل واجلسم؛ فقد اكنت أكرب من أي ردة فعل من
ّ
أفراد العائلة ,فجأة علت ضحكة رنانة من باوال ,سأتلها وادلتها
بامتعاض ودهشة بعد أن أطفأت اتللفاز :هل جننت؟ أال تقدرين

حجم الاكرثة املحيطة بنا؟
ّ
ّ
منتش ,وضحكة مدللة أجابت باوال :لقد حتقق حليم! كم
بصوت
ٍ
صلّيت ّ
وترضعت إىل اهلل ليساعدين ىلع احلصول ىلع منحة دراسية
أسافر من خالهلا ,كم أرعبتين القذائف وادلمار وادلماء واألشالء!

كم شاهدت املوت يأخذ ويأخذ ويأخذ! كم كنت أتمىن أن أسافر,

أهاجر! كيف ال أضحك وال أشعر بالسعادة وقد منحين اهلل أكرث مما

أستحق.

بينما كنت أحلم بالسفر إىل أوروبا أو أميًك ,أتيح يل أن أسافر إىل
ً
أخيا هاجرت ,سافرت.
كوكب آخر,
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يمسك أخوها الصغي جبزرة وقعت ىلع األرض يلنظر إيلها ,فلطاملا
ّ
أحب لون اجلزر الربتقايل.

ّ
بغضب وحزن جتيبها ّ
أمها :أي سفر هذا اذلي تتحدثني عنه؟ أنت ما
تزالني هنا يف بيتك ,أما سمعت؟ أما فهمت؟ لقد ّ
تم نقل كوكبنا

بأكمله كما هو ,وحنن اآلن ىلع رأس جبل يف كوكب آخر عمالق ال
نعرف عنه شيئًا.
كمن لسعه عقرب ,باوال تقفز ,ترصخ ,تبيك بألم تقول :أرجوك ال

تقتل حليم ,ها حنن اسرتحنا من احلرب وويالتها قويل إننا سنمارس
رياضتنا الصباحية يف تلك احلدائق ,قويل إنين سأتابع دراسيت وأسىع

تلحقيق أحاليم.

ي
ويتكور يف الزاوية ىلع
شقيقها الصغي يلعب باجلزرة ثم يرميها,

الكنبة.

ّ
تتكرس
األب  -وبصمت مؤلم  -يبتلع دمعته ىلع أحالم ابنته اليت

أمامه وال يستطيع مللمتها.

ّ
يشعل اتللفاز مرة ثانية ربما ..لعل..
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تتناقل لك قنوات العالم " :الرجاء من اجلميع اتلرصف حبكمة

واتلحرك بهدوء واالبتعاد عن الرصاخ واالنفعاالت ,فكوكبنا ىلع

رأس جبل ربما يتدحرج".

توقفت باوال عن القفز ,وخنقت غضبها ,وابتلعت رصاخها
ّ
كرسيها حول مائدة العشاء تلكمل تناول
وأحالمها ,جلست ىلع
آالمها .فجأة ضحكت بقهر ..لقد تدحرجت لك القيم واملعاين.
ّ
ً
رسحت خبياهلا ..فلم تتوقع يف يوم أنها ستكون صيدا يف شبكة فيها
لك هذا احلشد تلموت بمقربة مجاعية متدحرجة.
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ّ
ّ
ّ
سورييت
ألتوسدها ,ويه تتنقل يب جبولة ىلع ضفاف
انتشلتين غيمة

اجلميلة.

ّ
ّ
عيين بانتشاء ,أمد يدي ,ألداعب انلجوم وأاغزهلا ,ابتسم
أغمضت
هلا بسعادةّ ,
قبلت القمر اذلي نرش خيوط أنواره ىلع جسدي وغيميت,
ّ
عيين بانزعج فأطابلها
إىل أن أرشقت الشمس بأشعتها ,ألفتح

بالرحيل ,إال أنها تأىب وتقول:

 -جبانة أنت ,اختبأت يف فضائنا هذا ..عودي إىل أرضك.

 لن أعود إىل األرض .لن أعود إىل حيث القذائف والقتلوادلمار ..لن أعود إىل حيث الطفولة املبتورة ,لن أعود إىل
حيث املوت والسواد.
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فجأة شعرت باختالل توازن غيميت.
ّ
هشة ,ال تستطيع أن حتملين ,فقط ّ
حتولت إىل قطرات مطر
يه
ّ
صيفية ,هوى جسدي كقطرة من قطراتها ,ىلع غصن شجرة,
ّ
خلوف غلف رشاييين ,فأصوات
تمسكت به واختبأت خلف أوراقه,
ٍ
القذائف قد مألت املاكن ..حلّقت العصافي حويل ّ
مغردة ,تلعلن
فرحها بميجء زائرة جديدة ,أحد صغار العصافي أبدى استياء من
تلك األصوات املزعجة اليت تدوي وتنحدر حنو األسفل يف الفرا غ,

يه أصوات خميفة ,فماذا تكون؟
ّ
عصفور مجيل كبي يتحدث بتغريدة وقورة قائال :ال ختافوا يا

أحبايئ ..األصوات القادمة من بعيد وتستمعون إيلها ..يه أصوات
طيور ّ
تغرد مثلنا ..لكن يبدو أنها قد جاءت من قارات أخرى غريبة

عنا ,ال تقلقوا ,سوف نعتاد ىلع سماع تغريدها شبه املتصل.
ّ
لظنها أنها أصوات طيور ّ
تغرد ...لم يفهموا أنها احلرب.
ابتسمت حبزن

ثلم انلعاس عيين ,فرتاخت ذراعي ووقعت ىلع أرض انتعش فؤادي

لراحئتها..

حبثت عن غيميت فلم أجدها..
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محلين ذاك العصفور الوقور ىلع جناحيه إىل رسيري ألحتضن وساديت

فأغفو ىلع أمل أن أصحو وتكون احلرب قد انتهت ,وعدت
العصافي ّ
تغرد بفرح.
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سار يف هذه املدينة ,وعالمات ادلهشة مرتسمة ىلع وجهه ,طوابي من

انلاس يف مناطق عدة ,اقرتب وسأل رجال عجوز :يا عم ,ماذا تفعل

أنت يف هذا الزحام؟

نظر العجوز إيله نظرة ملؤها العتب وأجابه :أنتظر دوري ألحصل

ىلع نصييب من اخلزب.

ً
ً
ازدحاما من
طابورا ثانيًا أكرث
تابع العابر سيه إىل ايلمني ,شاهد

السابق ,اقرتب ليسأل امرأة شابة مجيلة :ماذا تفعلني يف هذا الطابور
يا سيديت؟

نظرت إيله باستغراب وكأنه غيب ,ثم أجابت :أال ترى أسطوانات
الغاز ميع ومع لك هؤالء؟
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ً
ً
طابورا ثاثلًا مكتظا بالفتيات والرجال
حبية أكمل سيه ,فوجد

والنساء واألطفال.

طفل ال يتجاوز العارشة وسأهل :ماذا تفعل يا بين؟
اقرتب من ٍ

نظر الطفل حبية وأجاب :أنا ووادليت ننتظر دورنا للحصول ىلع
ابلزنين ,ويف هذا الطابور هناك أيخ وأيب ينتظران دورهما للحصول

ىلع املازوت وهناك وإىل األمام جتد جديت وأخيت تنتظران دورهما
للحصول ىلع املياه.

ألم اعترص قلب ذاك العابر واقرتب أكرث من الطفل يلحتضنه حبنان
وشفقة ,فانتبه إىل أنه يف آخر الرصيف يوجد طابور طويل من خمتلف
األعمار.

سأل الطفل :وذلك الطابور؟ لم ترش إيله ,ولم ختربين ماذا ينتظرون؟
أجابه الطفل :ال أعلم.

ً
قرر العابر أن يذهب يلعرف ماذا ينتظر هؤالء أيضا.

عندما اقرتب من هذا الطابور ,أخذ يتفحص وجوه الواقفني .دهش

ملا رأى من خليط عجيب؛ هذه عجوز وذاك شاب ,هذا شيخ مسجد
ّ
ّ
حمجبة وتلك سافرة ,صغار ,كبار ,لكهم
وذاك اكهن ,هذه امرأة
واقفون ينتظرون.
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اقرتب العابر ,وسأل شابا يف ريعان شبابه :ماذا تنتظرون هنا؟
ّ
ّ
توجهت لك العيون إيله ,عيون ممتلئة باأللم ملا حل وحيل .أجابه
ّ
الشاب:
 هذا طابور املوت. -املوت؟

 نعم ,نعم ,لكنا كما ترى ننتظر جميئه من حيث ال ندري,عرب قذيفة هاون ,صاروخ ,رصاصة طائشة ,رصاصة قناص,
ّ
ّ
تعددت ّ
الطرق واألسايلب واملوت واحد.
شظية,

تابع سيه وهو ينظر إىل السماء ,يلجد غيمة كبية تكاد تنجل :هذه

يه احلياة ,نقف فيها بطوابي خمتلفة يك نعيش أو ننتظر املوت.
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ً
أنظر إىل األوراق فأجدها أرضا خصبة ,تشتاق إىل مطر احلروف,
ُّ
ترص ىلع أن تروي حاكيتها ,تراين أخاتلها
حرويف ماطرة غزيرة,

ألقنعها بالرتاجع ,لكنها جتيب بعناد وجربوت :هل ّ
يهم مدينة احلزن
إذا فتح فيها شارع جديد للباكء؟

حاولت أن أجين هلا من حقول شقايئ لك الورود ,ألخفف عنها,

لكنها تتمسك بإرصار تلبوح بأنها كتلة من رماد متعب ,يرتشف
ّ
ً
جرحا ظل يزنف بها ,أمام إرصارها أعلنت استساليم وأصغيت

بلوحها:

إنه شوكة تأمل أن ّ
تتفتح براعم,

إنه الوتر األروع من أغنيات حزنها انلبيل,
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إنه يكوي صمتها بشغف القلب ,ووجع اللهيب.
ّ
واغبت يف علم صمت عميق ,عندها أدركت أنها عشقة حد اجلنون.
ّ
ّ
الشمس
تفتح نافذة غرفتها املطلة ىلع حديقتها فاخرتق عينها شعاع
ً
ً
تللتفت باالجتاه املعاكس فرتى غصنا مجيال عليه وردة اكنت قد

ذبلت.
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لم تنس فريال حديثها صباح أمس ,مع صديقتها ريما حول ما يريده
أوئلك املسلحون اذلين يقتلون ويدمرون ,تساءلت ريما بقهر وألم,
عن سبب قتلهم األطفال اذلين ال يبحثون عن ذهب أسود ,وال عن

أوراق خرضاء ,هم فقط يبحثون عن ماكن خيتبئون فيه ,يللعبوا
كعصافي ترقص فوق األزهار ,ىلع موسيقا حفيف أوراق األشجار,

مع ضحاكت متألقة ,ينرثونها هنا وهناك برباءة مدهشة.

كسهم نافذ,
صوت قذيفة دوى يف الشارع ,يلتهشم زجاج املزنل,
ٍ
ً
جتري األم إىل غرفة ابنها حبيب لرتاه مستيقظا والرعب يف عينيه,
ً
حتتضنه بقوة بينما هو يرتعش خوفا.
استعادت تفاصيل اكبوسها اذلي صحت عليه منذ قليل ,حيث اكنت

تقف من بعيد ,لتشاهد ذاك الزائر املقبل باجتاه طفلها ,ذاك الزائر
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ّ
املوىش بأزاهي العوسج ,مد الزائر يده ,واحتضن الطفل ,واغبا يف

الفرا غ ,حركة جمنونة يف الرسير ,تكاد ختتنق ,يد زوجها توقظها,

جحظت عيناها ورصخت :حبيب ,ابين ,لقد أخذه معه.
 اهديئ حبيبيت ,إنه اكبوسّ ,سم باهلل.

ّ
زوجها يقدم هلما كوب ماء يلهدئ من روعهما :اهدأ يا حبيب ,بعد
قليل حيني موعد مدرستك ,فريال الشقراء ,احلسناء ,تميش ممتشقة

طوهلا مع ابنها اذلي بلغ سنواته الست.
قلق يساورها لسؤال ّ
يلح عليها :ملاذا ودل ابين واملرض حليفه؟
ّ
لكن إليمانها الشديد تقول :إنها إرادة اهلل اذلي ال يقدم إال اخلي.

تمسك بيد ابنها ,ويه تضغط عليها برفق وحنان ,نسمة ربيعية

تداعب شعرها ,والشمس تبتسم هلا وسط دمار ما فعله املسلحون

بهذه املدينة.

فجأة يقف حبيب ليسأهلا برباءة :لم ال نستطيع أن حنقق لك أحالمنا
يا ّ
أيم؟

ّ
األم حبب وأجابته ويه يف ّ
رسها تدرك كم حيب
ابتسمت
ّ
الشوكوالتة :قل يل ما يه أحالمك ,وثق ّ
بأنين سأحققها لك حاال؟
ّ
بابتسامة الواثق بأن وادلته ستحقق هل حلمه أجابها :أحلم بأن تنتيه
احلرب ويغادرين املرض.
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قرع جرس املدرسة ,لقد وصال ,دخل حبيب مرسع إىل مدرسته
يللحق بالطابور.
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ً
ً
مولودا ً
ذكرا ,ألنه حيب بناته األربعة حبا ال
كثيا أن يرزقه
دع اهلل
ً
ي
ي
عنهن غدر الزمان -
حب بعده ,وأراد أن يكون هلن سندا يلمنع
هكذا ظنت زوجته  -وقد م ين اهلل عليه واستجاب دلعوته.
ً
ً
بكاء
ما خرجت مرة من غرفة ويلدها ووادله عنده إال وبكى
غريبًا ,ذات جلس ٍة قاسية ابلاكء وقعت عيناها من خالل انلافذة ىلع

مشهد مريع فهرعت إىل غرفة الرضيع بينما سبابتا وادله ما زاتلا يف

فمه الصغي يشدانه باجتاهني متعاكسني.
ي
تعرض فراخها خلطر داهم قبضت ىلع يديه بقوة,
كدجاجة
وأبعدتهما عن فمه ثم أخدت صغيها يف أحضانها وألقمته ثديها,

ابتسم األب؛ يلطمنئ زوجته ,ويشعرها بأنه ال يريد لودله الرش ثم
قال :اكنت هذه اجللسة يه األخية.
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قاطعته بغضب :جلسة ماذا؟ هل جرى لعقلك يشء؟!

أجابها بهدوء :جلسة تكبي فمه ألضمن مستقبله.

 ما عالقة تكبي فمه بمستقبله؟ُّ
ُّ
تتساءل مستنكرة ,ويه تهش اذلباب عن خد الصغي ,ويرد عليها

بثقة العارف :الفم الكبي صفة ال بد منها بل أساسية ودونها لن
ً
يصي ودلك مسؤوال مدى احلياة.
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سأتله صاحبته خببث :ملاذا تستمتع خبيانة زوجتك يا خادل؟
لم جيب بل أطلق تنهيدة طويلة ي
عرب من خالهلا عن السبب ,ولبس
ثيابه وانرصف.

زوجته اليت اكنت يف رسيرها ,ولم تنم بعد ,سأتله عن سبب تأخره
ً
وعن أسباب االنزعج ابلادي عليه فأطلق آهة ولم جيب ,وملا أحلّت

عليه رد عليها بلغة متأملة :لقد تنازعت مع صدييق إبراهيم.
ً
فاتلفتت إيله تلعرف سبب الزناع :لقد كنتما سمنا ىلع عسل فما
اذلي حصل؟
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ّ
شد خادل يف نربته ما استطاع من الرشف ,وهو يقول متباكيًا :علمت
من فرتة بأنه خيون زوجته ,فبذلت لك ما ّ
جهد وصربت عليه
دلي من
ٍ
ً
ً
ً
مرارا باتلوبة قبل
كثيا حماوال إقناعه بالرتاجع عن ذلك ,ونصحته
فوات األوان إال أنين لم أفلح ,فأنهيت عالقتنا وتركته ,ولن أعود

لصحبته.

ً
صديقه إبراهيم اكن موظفا ,فجأة بدأت احلارة اليت يسكنها تشم
ً
ً
رئيسا
روائح انلعمة يف بيته ,وهو لم خيرب أحدا حىت زوجته بأنه أصبح
للجنة املشرتيات.

وما إن جيلس إبراهيم ىلع كرسيه يف املقىه ,حىت يسحب السبحة

الطويلة ذات احلبات املائة ,ويديرها بني أصابعه ,ولسانه يلهج
ي
فبألم عن الرشكة الفالنية اليت
بالتسبيح واالستغفار ,أما إن حتدث,
ٍ
رسقها املدير الفالين أو املؤسسة العالنية اليت اختلس منها املسؤول

العالين.

خيتلف مع صديقه خادل يف لك يشء أثناء احلوار إال يف ادلولة املعادية
ّ
املتآمرة ىلع بدلهما ,فهما متفقان ىلع أن لك ابلالء اذلي حيل بابلدل
ّ
وهجرت
سببه الوحيد هو تآمر هذه ادلولة اليت استباحت األقىص,
األشقاء الفلسطينيني ,وقتلتهم ,وما تزال تمعن يف جرائمها ,ومتفقان
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ً
أيضا ىلع أن لك من يتعامل مع هذه ادلولة أو يثين عليها أو يف قلبه
يشء من الرضا عليها فهو خائن ألمته وشعبه.

ازداد االقتتال واحلالة لم تعد تطاق ,وانعدم األمن يف احلياة فلم يكن

أمامهما سوى الفرار من ابلدل ,وًكنت تركيا يه املاكن األقرب هلما,
ّ
ففرا بعائلتيهما إىل األرايض الرتكية ولم يتمكنا من العيش يف خميم
واحد فافرتقا.

اكن إبراهيم يسي ىلع الرصيف يف الشارع اذلي تقع فيه سفارة

ادلولة املعادية ,وخبطوات مضطربة خشية أن يراه أحد وهو يقبض
ً
ىلع جواز سفره بقوة ,بلغ باب السفارة مطمئنا حيث لم يره من

يعرفه ,وبينما هو حياور موظف االستعالمات يلفهم منه كيف وملن
يسلم جوازه مع طلب اللجوء ,فتح ابلاب يلكون اخلارج منه صديقه

خادل.
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ُّ
ُّ
بتواضع وابتسام ٍة جلس ,واللك يرحب به ,اللك سعيد حلضوره
ٍ
ُّ
ّ
الشعرية ,وهو المقل
ولقبوهل املشاركة بإحياء هذه األمسية

بمشارًكته.

رئيس املركز اثلّ ّ
قايف ,يطلب من أيب حممو ٍد أن جيلب القهوة جلميع
ّ
الشاعر نضال ّ
مرحبًا :أهال بشاعرنا,
احلارضين ,ويلتفت إىل ضيفه
ّ
أستاذنا نضال ,نرشب القهوة إىل أن حيني املوعد ,مجهورك اذلي
ّ
ّ
ً
متابعا :األستاذ
تستحقه اكد أن يمأل القاعة ,واتلفت إىل الضيوف
ّ
نضال كما عرفناه يف بداياته لم ّ
يتغي ّ
بالرغم من الشهرة ,وإصداراته
ي
ً
جناحا ً
باهرا ..ما زال يتسم بتواضعه وخجله أمام
العديدة ,اليت نالت

مديح.
لك
ٍ
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ي
ً ّ ً ً
ممّية جدا.
تابع رئيس املركز :أنا متأكد بأنها ستكون أمسية
ّ
وضع األستاذ نضال الغالف اذلي أودع فيه قصائده ىلع طاول ٍة
ً
ُّ
صغي ٍة اكنت جبانبه ,وتناول فنجانه ,وارتشف منه رشفة ,وراح يرد
ً
ىلع مدائح وترحيب رئيس املركز قائال :يسعدين ما أنا فيه,
ي
ّ
ّ
بثمن ,لقد انتقيت هلذه
وحمبة اجلمهور لشعري ال تقدر
فمحبتكم
ٍ
ً
ّ
ً
ألول ي
جديدة سأقرؤها ّ
مر ٍة ,أرجو أن تنال
نصوصا
األمسية

إعجابكم.

ّ
املكتب يلقول أحدهم :الوقت قد حان يا أستاذ..
فتح باب
ي
فلتتفضلوا ,والقاعة قد امتألت.
ّ
فائق ,شكر األستاذ نضال رئيس املركز ,وشكر اجلّمهور اذلي
ٍ
بامتنان ٍ
ي
صفق هل حبفاوة بالغة ,ي
ثم فتح غالفه ,وأخرج أوراقه يلضعها بني
ٍ
ٍ
ُّ
يديه ,وعيون اجلّمهور ىلع أشد ما يكون من حرارة الرتقب ,وضع
ي
كفيهّ ,
األستاذ نضال مرفقيه ىلع ّ
ومجد
الطاولة ,ث يم وضع رأسه بني
ّ
مرت برهة من ّ
الظهرّ ,
الصمت,
عينيه ىلع أوراقه ,بعدما اكن معتدل
ي
ّ
ي
ظن الكثيون خالهلا أن األستاذ قد نيس نظارته يف ابليت ,وما أن
حىت بدأ القراءة وهو مك ٌّ
امتقع وجه األستاذّ ,
ب بوجهه ىلع أوراقه,

ً
كتلميذ يقرأ وظيفة أمام أستاذه ,بعد اجلملة اخلامسة أمطره اجلّمهور
ٍ
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باتلصفيق ,اكد يغ ُّص بريقه وهو يتساءل" :هل يصفق هؤالء
مستمتعني أم ساخرين؟".

تابع القراءة وليس دليه جرأة ليفع عينيه ,ولو مرة واحدة إىل عيون
اجلّمهور.
ّ
الشاعر تزداد ي
أمواج ّ
غصته وحرشجاته
اتلصفيق تنهال ,واألستاذ
ّ
يتقطع ,حتت سياط ّ
اتلصفيق الالذعة ,أنىه قراءة
بصوته اذلي اكد
الرابعة ,وبعدما تالىش ضجيج ّ
الورقة ي
الصفقة األخية ,وضع يديه
ىلع أوراقه ,ورفع رأسه ,واعتدل يف جلسته ,ي
ثم قال خماطبا مجهوره:
لقد أسعدين إعجابكم بما قرأت ,وهلذا يطيب يل أن أقدم ّ
اتلهاين
قصص اكن قد أرسلها ي
إيل ألطلع
تللميذي؛ فما قرأته من جمموعة
ٍ
ً
عليها ,وقد أحرضتها خطأ بسبب تشابه الغالفني!! ..
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-

جرس اهلاتف يرن..
 -آلو ..أهال حبيبيت..

 أهال أهال صديقيتّ ,أذكرك حبفلة عيد ميالدي الليلة ..اللك
موجود ستكون حفلة ممّية بوجودك ..أنتظرك.
ً
مساء.
 باتلأكيد اغيليت ..إىل اللقاءسألت نفيس ماذا سأرتدي؟!

اجتهت إىل خزانة مالبيس...

فتحتها..

وكم اكنت ممتلئة!

نظرت إىل فساتني السهرة
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ها هو فستاين األسود اجلميل بوردته ابلنفسجية ...كم هو رائع....

لكن ال ,ال...

أشعر بأنين مقيدة لكما ارتديته

آه ربما هذا الفستان هو األمجل بلونه الوردي اجلميل وياقته اليت

تضيف ىلع أنوثيت أنوثة أخرى..

حسنا سأرتدي هذا الفستان..

ال ..ال ..فله ذكرى مؤملة ..إنه يوجعين ,فيف تلك احلفلة كنت أختال
به كفراشة حنو فارس أحاليم اذلي طعنين فجأة خبنجر الفراق.
كم بكيت يومها..

يا إليه ما أمجل هذا الفستان األمحر الطويل..
ً
سّييد من مجال قوايم مجاال بشاهل األسود الرائع...

ال ..ال..

فلكما ارتديته ,شعرت بغية لك نساء احلفل ,ثم هذه حفلة صديقيت
غرورا ,بل هو ما حيدث ً
ً
دائما..
وال أريد أن أطىغ عليها ..ليس هذا
أمر ىلع الفساتني الكثية اجلميلة..

كيف ال؟ وأنا اليت اشرتيتها من خمتلف دور األزياء العاملية.
فجأة وصلين صوت أيم تسألين بدهشة عن رس وقويف الطويل أمام
خزانة املالبس.
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 أنا مدعوة حلفلة عشاء صديقيت وال أعلم ما اذلي أرتديه.ترقرقت دمعتان يف مقلة أيم بألم وعجز  :ساحميين يا حبيبيت ,فلم

أستطع أن أشرتي لك أي ثوب منذ سنني ,وأنت تعرفني ظروفنا

الصعبة ..أعلم أنك مللت من هذا ابلنطال وهذا القميص؛ فقد
اشرتيتهما لك من حمل أيب وضاح بائع املالبس املستعملة ,ومنذ ذلك

ايلوم لم أستطع أن أشرتي لك أي يشء.
ّ
ربت ىلع كتفها وضممتها حبب وحنان :ال عليك أماه ..ال عليك
لبست ابلنطال اجليزن العريض جبيوبه ابلارزة مع القميص الوردي

وحذاء ريايض وذهبت إىل حفلة صديقيت...
ً
مشابها ملا أرتديه ,ويقلن مثل:
فوجدت لك صديقايت يلبسن بلاسا

أنا أحب اللبس اإلسبور.

ابتسمت بيين وبني نفيس...

ترى هل يلبسن اإلسبور حبا فيه أم ألن فساتني السهرة ال توجد يف

داكن أيب وضاح؟!!
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لو تعلم كم أنفقت من العمر لرعية هذا احللم ..احللم اذلي زرعته

يف حقول اخليال ,ورويته من العشق واجلنون ,ما جعل ثماره تنضج

بالواقع اذلي سأضمه بعد ساعت قليلة ,ويتساءل قليب :هل
سيحتمل الفرح واجلنون يف حلظة لقائنا األول؟

أيها احلب اذلي أجنبته من رحم اخليال ,وبات ىلع قاب خطوة لرتتدي

رويح ألوان دهشته ,وتشم أريج هلفته ,لك االحتماالت واردة إال أن
أغمض عيين قبل أن حتتويك ,آه ,أكاد أملس حرارة يديك املفعمتني

بالشوق واحلنان.
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ّ
ّ
سأضمك وأرصخ أمام لك انلاس يف املطار ,هذه حبيبيت
 اغدةاليت اكنت صورة ىلع زجاج شاشة وأصبحت جسدا يفيض
بتفاح احلياة.
ً
مضيفة الطيان تقول بصوتها الرقيق :محدا هلل ىلع سالمتكم.

تنهض وتمسد فستانها األزرق ,وحتمل حقيبتها الصغية ,تسدل
جين ً
ّ
مشعة ,قلبها يكاد ّ
فرحا بلقاء
شعرها ىلع ظهرها ,ابتسامتها
احلبيب.

تتسلم حقائبها ..خبطوات واثقة ,وابتسامة مرشقة تسي باجتاه حبيبها
اذلي ينتظرها بكامل أناقته وعطره اجلميل.

اقرتبت خطوة واقرتب خطوتني ..اتلقت العيون ..وميض خيبو ,يه

تشعر بأنه غريب غريب ,وهو يتساءل من هذه الشابة؟ كيف

حيتضنها؟ وهو ال يعرفها ..ارتبكت الشفاه ..تراجعت االبتسامة..
ّ ّ
تصافحا ..تتذكر أنها لم تتسلم حقيبة اهلدايا...
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ّ
ٌّ
ُّ
ساد الليل بصمته وسكتت لك انلجوم واألشجار والورود ,لك يلملم

بأمر من سلطان انلوم.
آالمه وأحالمهٍ ,

ً
رانيا ..سيدة هذا القرص ,حاولت أن تمتثل أيضا ألمر السلطان يف
غرفتها األسطورية.

يف صالة قرصها ,وبعد أن خلت من خدم القرص وسيدتهّ ,
قرر

ضيوف تلك الصالة أن جيتمعوا حول مائدة العشاء.

و أنا بدوري أدعوكم الختالس السمع (مع أنها عدة سيئة) أدعوكم

ملشاركيت سماع احلديث اذلي سيدور بني الضيوف.
ّ
أنظر من خلف باب الصالة ,اذلي لم يغلق جيدا ,فأرى ىلع رأس

وقور
مظهر
املائدة رجال مأل الشيب رأسه ,وإىل يمينه عجوز ذات
ٍ
ٍ
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ٌّ
ّ
متوسط العمر ,ي
شاب وفتاة يف مقتبل
ثم
تشم ,وإىل يساره رجل
حم ٍ
العمر.

ًّ
ّ
السيدة رانيا كما ينادونها ,يه ابنيت
جيدا ,رانيا ,أو
 -اسمعوا

وأنا حزين ملا تعيش من وحد ٍة قاتل ٍة ولكن...
قاطعت ّ
السيدة الوقورة :لكن ماذا؟ ألست أنت السبب؟ ألست أنت
من حرمها ّ
حبها وحبيببها ومن أجل ماذا؟ فقط من أجل املال!!

ّ
ّ
ّ
متوسط العمر يلقول :وهل اكن من املعقول يا ّأيم أن
يتدخل الشاب
ّ
فقي يعمل يف مزرعتنا!
تزتوج أخيت من
عمل ٍ
ٍ
يأيت صوت الفتاة املراهقة تلقول :ما أشقاين ,لو كنت يف ٍّ
سن أكرب,
ّ
تتخّل عن لك أموال ّ
ادلنيا من أجل حبها.
لكنت نصحتها بأن

ّ
الش ُّ
وبصوت ذي ّ
اب املراهق :كم أنا حزين ألجل
حب ٍة ساخر ٍة ,يقول
ٍ
أخيت الكبية رانيا؟!

موافق ومعرتض ,وأنا ما زلت
رعد ,بني
علت األصوات كقصف
ٍ
ٍ
ّ
أتنصت خلف ابلاب الغي املغلق.
ّ
فجأة سمعت وقع أقدام سيدة القرص ,يبدو أنه قد أصابها أرق ,لكن

ال أخيف عليكم ,كم تمنيت أن تدخل الصالة وتستمع اىل اآلراء
املختلفة حول بقائها وحيدة.

ال رضر من أن تستمع اىل آرائهم ,فهم كما فهمت أهلها.
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ّ
دخلت سيدة القرص الصالة ,لكين لم أسمع شيئا ,دفعين فضويل اىل
ّ
انلظر من طرف ابلاب املفتوح املطل ىلع الصالة الكبية ,وكم

دهشت ,فال أحد حول مائدة الطعام ,ال أحد يف الصالة سوى السيدة
رانيا.

ّ
ّ
نظرت ايلها ,إنها تعيد ترتيب إطارات الصور املعلقة ىلع اجلدار

انزعج ,فيه ال تفهم من حيرك صورة وادلها وصورة وادلتها
بضيق و
ٍ
املتوفيني من زمن بعيد.
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تميش يف الشوارع ,تشاهد واجهات املحالت ,تبحث عن معطف
ّ
تلخبئه للعام القادم .كيف ال؟ واتلزنيالت وصلت نلصف
أسود,
القيمة.

يشء ما لفت نظرها ,يشء سيطر ىلع لك ما حوهلا ,سيطر ىلع
ّ
واجهات املحالت واملطاعم وانلوادي ,تميش ويه تتساءل بدهشة:
كيف هل أن يكتسح األسواق هكذا؟ من أين جاء بكل هذه القوة

حىت يستطيع أن يسيطر ىلع لك ما حوهل؟

عدت بذاكرتها حلديثها مع صديقتها باألمس عن الظروف
االقتصادية الصعبة ,فالغالء فاحش وادلخل قليل "و خليها ىلع اهلل"
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املحالت مكتظة بانلاس ,رجال ,نساء بمختلف األعمار ,يطلبونه..

هو شامخ ..قوي ..يعلن عن ذاته ..عن رضورته.
ابلاعة يأتون به مهما غال ثمنهّ ,
يزينون به واجهات حمالتهم وبه
يملؤون رفوفهم.

أكملت سيها وادلهشة تمأل قلبها واستفسار يلح ّىلع عقلها :ترى..

هل أثبت قوة حضوره ,وانلاس يتهافتون عليه حبكم العادة يف هذا
ايلوم؟ أم ألنه سيّد الكون ,سيّد احلياةّ ,
سيد املعاين ,سيّد املشاعر؟؟
ّ
دخلت هذا املحل فهو ال يبيع إال املعاطف.
 -أال يوجد من هذا املعطف لون أسود؟

 -نظر إيلها ابلائع بدهشة ,وذهل زبائن املحل ,فشعرت باخلجل من

نفسها.
ّ
 سيديت ,أنا مندهش لطلبك ,يف مثل هذا ايلوم اجلميع يطلبوناللون األمحر ..هو املسيطر ..هو ّ
السيد ..فايلوم عيد احلب.
ابتسمت بارتباك :أجل أعلم ومن طلب غي ذلك؟
 أظنين سمعتك تريدين اللون األسود. -ال ..ال لقد طلبت األمحر.

ابتسم ابلائع برضا وتابع الزبائن ,فحملت املعطف األمحر وبصمت
خجول سألت نفسها :أين حضوره يف حياتها؟
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وصلت مزنهلا ,فتحت ابلاب ,وقبل أن تدخل ,راحئة مجيلة
استوقفتها ,اتلفتت تلليق نظرة ىلع احلديقة وكم ابتهجت عندما
وجدت يف تلك الزاوية وردة قد تفتحت ,اكن لونها ..أمحر.
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نظرت إىل صديقاتها والفرحة تمأل قلبها تلقول :حنن بازدياد مستمر,
وهذا يعين أن احلياة نلا وابلقاء نلا.

ّ
يأتيها صوت صديقتها ىلع يمينها :لكنا ال نرسم إال وشم احلزن يف

قلوب انلاس.
ُّ
ترد تلك اليت إىل يسارها :صحيح إن وجودنا مؤلم ,ومؤسف إال أنين
أشعر بيشء ما يريض غروري ,فيكفينا أن مجيع انلاس ينظرون إيلنا,

أليس هذا ديلل ىلع أهميتنا وعظمتنا؟
علت أصواتهنّ ,
فهن كثيات ,واختلفت اآلراء حول لك واحدة
ّ
منهن ,إىل أن صدر صوت إحداهن واحلزن يمأل قلبها تلقول :ما
الفائدة من أهميتنا وعظمتنا؟ ما الفائدة ومصينا كمصيهم؟
 -ال ال ..هل نموت؟ ال ..حنن لسنا مثلهم.

رجل وزوجته وقفا أمامهن ,ونظرا إيلهن وأخذا يقرآن :الشهيد احلاج
حممود ..الشهيدة السيدة أنطوانيت.
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همس هلا زوجها" :انظري" وببالغ األىس قرأ بصوت منخفض:
الشهيد الطفل إيلاس ...الشهيدة الطفلة فاطمة...

لم تستطع زوجته أن تتمالك نفسها وحزنها ودموعها ,فوادلة الطفل
ّ
مدرسة معها ,واستقالت منذ ثالث سنوات ,ووادلة الطفلة
اكنت
ي
اتلقت بها أكرث من مرة عند صديقتها مريم ,وحبركة رسيعة مدت
يدها ي
ومزقت الورقتني ورمتها ىلع الرصيف ,وتابع الزوجان سيهما,

بينما بقية األوراق ىلع أطرافها رسمت دمعة ألنها أدركت أنه حىت

أوراق انلعوات تموت .وقف صديقان أمام انلعوات وأخذا يقرآن

بكل وجوم وأسف ,وقال الواحد لآلخر :ما اذلي جاء بقطرات املياه
ىلع األوراق مع أن الشمس ساطعة؟

أجابه :ربما هطلت أمطار غيمة صيفية يف هذا الشارع.
ّ
مد يده و ّ
مزق األوراق املتبقية ىلع اجلدار ,وألقاها
وحبركة عفوية,
ىلع الرصيف فبعرثها اهلواء.

بعدها بقليل أىت عمل  ,نزع ما تبىق ,وألصق نعوات جديدة عليها.
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ّ
احتضنتها األرض ,ولفها الرتاب بهدوء ,سكنت ما يسمونه قربها,
ّ
عري أحالمها وواقعها خبجل ,ما اذلي حدث هلا؟ كيف
واجهت

وصلت إىل هنا؟
ّ
نعم ,تذكرت كيف جاء يف موعده ,وجلس أمامها يعانق الصمت,
ّ
تتغمده براءة داكنة.
ّ
جبنون صاخب قالت هل :وال تشح بوجهك عين ,واجهين ,حدثين,
لكن ال تغلف نفسك بثلوج الصمت اليت تقتلين.

نظر إيلها ودموع خفية امتألت يف مقلتيه ,وبصدق ذو حبّة مكتزنة
باملرارة قال :اعرتف خبيانيت لك ,وأعتذر عن لك ما سبّبته لك من

ألم ,ساحميين.

شعرت بأنني أوجاعها خليانته هلا ,وها هو اآلن يعتذر.
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عصفور احلب اذلي اكن يرقص ىلع قيثارة ّ
حبها سقط من ىلع

الشجرة ,وأضىح يف معجزة أحالمها.
ّ
حتول إىل قرح ّ
حبها املقدسّ ,
معطرة.

كشجرة باسقة ,تركته ومشت بضع خطوات ,هوت بعدها ىلع

األرض.

سيارة اإلسعاف نقلتها إىل املستشىف ,يلقول الطبيب :جلطة دماغية
ّ
ابلقية يف حياتكم.
نتيجة صدمة عصبية.

ّ
يرتحم عليها ,أما يه ,فيه اغرقة
نعم لقد تذكرت لك يشء .اجلميع
ي
يف أنني ذكرياتها يف قربها ,تتعلم كيف تموت.

67

صافرة القطار تعلن عن وصوهل ,اكنت حتمل يف يمينها حقيبة يدها,
ويف يسارها حتمل اغدة حقيبة سفرها ,تلزنل من القطار ,نصف ساع ٍة
وتصل إىل بيت خاتلها المطل ىلع ابلحر.

ً
أحدا وال ُّ
حتس
سارت بني زمحة املسافرين ,تنظر يف الوجوه وال ترى
ّ
بيشء إال بثقل حقيبة سفرها.
ُّ
ي
ُّ
اتلجمد ,حد اتلوقف ,نعم ,إنه عدل,
يشء ما أثلج خطواتها إىل حد

أجل ,هو.

عدل الضابط الوسيم ذو انلجوم اثلالثة ىلع أكتافه ,اتلقت العيون,
ّ
طرباً ,
فرحا ,كم ّ
توقف عدل ,رقص قلبه ً
أحبها وعشقها ,وإىل اآلن.
ً
ُّ
تمر به الليايل متسائال عن سبب رفضها هل ,وهما العاشقان احلبيبان.
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ّ
ّ
تسمرت اغدة يف ماكنها ,لطاملا تمنت أن تلتيق به ,سنوات مخسة لم
ّ
يمر بها يللة إال والمت نفسها ىلع سوء ّ
ّ
ترصفها ,المت نفسها ألنها
ّ ّ
لم تفهم أنه فالح ,ابن األرض ,جاد الطباع واملشاعر ,لم تفهم ويه
ّ
ّ ّ
الرثية بأنه ال مزاح يف هذه األمور ,حيث
الوحيدة املدللة لعائلتها
ّ
ويف حلظة جناحهما يف ّ
ّ
وخترجهما ,استجمع عدل لك
لكية احلقوق
إحساسه ّ
وحبه يلطلب منها ّ
الزواج ,ويه تبتسم مدركة ما سيقوهل

ّ
وما سيطلبه ,لكنها ضحكت وقالت هل :آسفة.
ً
ي
اكنت تمازحه فيه جمنونة حببه ,لكنه ,انتفض واقفا يلجيبها :آسف.
ً
ومىض تارًك إيّاها حىت اختىف.
ّ
لم تستوعب اغدة ما حدث ,اكنت تمازحه ليس إال ,كيف ال ويه
ً
اليت تذوب فيه عشقا؟
مرات ّ
حاولت االتصال به ّ
ومرات ,لكن ,ما من جميب ,ومن بني
زمحة املسافرين اقرتبت بضع خطوات جتاههّ ,
أما عدل ,فاقرتب
ّ
ً
ً
بشغف ,فآه وألف آه من عشقها اذلي
خطوة واحدة يلنظر إيلها
ٍ
ّ
ّ
يسكن كيانه حد اتلملك ,ال ينس كيف صدم عندما قالت هل:
ّ
آسفة ال أقبل ..نعم فمن أكون حىت تقبل يب ً
زوجا ,وأنا الفالح الفقي

ّ
الرثية.
ويه

69

ال ينس عدل كيف أغلق هاتفه املحمول ,كم اكن حباج ٍة
الستجماع ّ
قوته يلواجه خيبته.

ّ
سنوات مخس وهو الضابط املتفاين يف خدمة جيشه ووطنه ,ومن بني

زمحة املسافرين ,يف هذه املحطة اتلىق بها ,اقرتب خطوة أخرى,
ّ
حتركت شفاهه بال إرادة ونطق باسمها :اغدة.
ً
دهشت اغدة ,ألقت حقيبة سفرها ,وانطلقت باجتاهه مرسعة,
ّ
حنون بادهلا باملثل,
كنرس
وضمته بني جناحيها,
فتحت ذراعيها
ٍ
ٍ
ول يف ذراعيه حول خرصها ,يلطي بها ً
فرحا وطارت ّ
انلجوم من ىلع

أكتافه.
ّ
ّ
ّ
توقف القطارّ ,
تعطلت لك حركة يف هذا
عندها توقف املسافرون,
ّ
العالم ,إال دهشة العشاق.
ّ
طار بها ً
ّ
عبثية شعرها املتناثر ىلع وجهها,
فرحا ,حلق بسعاد ٍة أمام
صوت زوجته يوقظه :هيا يا أبا مازن ,ألم تطلب ّ
مين أن أوقظك

ً
باكرا؟

ّ
استيقظ وبرسعة ارتدى ّ
عجل من ابليت
بزته العسكرية ,ونزل ىلع
ٍ
فيف هذا ّ
الصباح دليه ّ
مهمة مداهمة خطية.

ّ
نزل ىلع ّ
وتوقف فجأة يلنظر إىل ّ
انلجوم ىلع أكتافه,
الساللم برسعة,
ي
اطمأن ,تابع الطريق..
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ّ
قرر األصدقاء زيارة صديقهم عدل تلهنئته بزفافه ,واجتمعوا ىلع
رصيف مقىه أيب خادل اذلي اعتادوا ىلع اجللوس عنده ,ورشب
الشاي ولعب الطاولة.

أخذوا معهم بعض اهلدايا ,ووصلوا مزنل عدل اذلي استقبلهم

برتحيب كبي ,تبادلوا أحاديث الشباب مع االبتسامات املمزتجة
بالغمز واللمز.

استأذن عدل أصدقاءه وذهب يلطلب من عروسه جتهّي الشاي,

وجدها متعبة فسارع دلخول املطبخ يك جيهز الشاي بكل فرح ,فهو
ّ
حيبها ,وخياف عليها من أي تعب ,لم يعرف ماكن السكر ..ماذا
يفعل؟

أصوات األصدقاء تمأل الغرفة ً
فرحا بصديقهم العريس اذلي جاء
ً
ّ
حامال صينية الشاي :تفضلوا يا شباب.
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لك واحد من األصدقاء أخذ فنجانه ,وقبل أن يرشب أحدهم قال

عدل :هناك فنجان واحد دون سكر ,من يكون هذا الفنجان من
نصيبه فليكتم ذلك ألنه األقرب إىل قليب.

لك من يرشب ,تعلو االبتسامة وجهه ..وتشع عيناه ,كيف ال وهو
املمّي واألقرب إىل العريس الصديق؟
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جلست العجوز ىلع أريكتها تفرك يديها ببعضهما لعلها تتدفأ من

شدة الربد ,درجة احلرارة أربعة ,ويه تسكن ىلع سطح املبىن يف
حجرة واحدة ترضب جدرانها الرياح بقوة.

أسنانها تصطك ,جسدها يرجتف ,ماذا تفعل؟

أسطوانة الغاز عندها فارغة ,رصخت وعينيها تتجه إىل السماء
مستغيثة ,ال يشء يدفئها من تلك العاصفة القطبية اليت ّ
ألمت

بابلالد.

الريح تتقافز فوق سطح مزنهلا وجدرانه ,ويه تغطي نفسها بقطعة

صوفية ,ويدها املكسورة اليت باألمس رفعت عنها اجلبس ,تنخر
عليها وتؤملها ,إنها ال زالت ضعيفة ال تستطيع أن تفعل يشء.
األمطار واثللوج ترافقها يف اهلطول والربد ,ينخر عظامها.
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رفعت نظرها إىل مغلفات رواياتها يف وسط مكتبها ,تتوسل إيلهم
طابلة جندتهم ولكن دون جدوى.

ذهبت إىل املطبخ ,أخرجت صفيحة الزيت الفارغة ,فتحتها ,وعدت

بها إىل الغرفة.

امتدت يدها إىل مغلف الرواية األوىل ,أخرجت أوراقه بلطف

وبدأت تسحب األوراق واحدة تلو األخرى ,تشعلها وتضعها يف
الصفيحة رافعة يديها فوق انلار ,تطلب ادلفء.

لم تشعر بادلفء ,مع أن انلار تلتهم األوراق برسعة.
ً
ً
رويدا رويدا بدأت ترتاح.
ّ
خف ارتعاش شفتيها ويديها ,وألم يدها اليت اكنت مكسورة منذ
شهرين.

ابتسمت ويه تسحب غالف آخر لرواية أخرى تطعمه للنار ,يك
تشعر بادلفء ,تذكرت سنني عمرها ويه تكتب,

لك رواية اكنت تنهيها خالل عم أو أكرث ,اآلن ويف دقائق معدودة
تطعمها للنار يك تشعر بادلفء .يا اهلل ما هذا الزمان اذلي نعيش به.

رسحت خبياهلا مع رجال اجليش ,هؤالء األبطال اذلين يقفون عند
خط انلار والربد ينخر عظامهم وسالحهم يف يدهم ,بكت

واستنجدت باهلل حلمايتهم.
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تذكرت عندما جاءتها الكهرباء ملدة ساعة واحدة من أصل أربع
ّ
املخيمات ,النسوة يبحنث عن
وعرشين ساعة أنها رأت األطفال يف
ّ
ألوالدهن.
ادلفء

تذكرت أطفال فلسطني حتت خط انلار يف هذا الربد القارس :يا إليه

ارمحنا.

انلار ال زالت تلتهم األوراق والعجوز تبتسم ,لقد شعرت بادلفء
ً
أخيا.
العتمة تلتهم املاكن ,لكن ضوء انلار يرشدها إىل ماكنها.
ّ
امتأل ادلخان يف الغرفة ,بدأت ّ
بالسعال وعيونها ادلامعة من شدة

احلرقة ,لكنها ظلت تطعم أوراق رواياتها للنار ,إنها حترق سنني
عمرها ,لقد هان عليها لك يشء.

يف الصباح ,دخل أوالدها فوجدوا جثتها جالسة أمام صفيحة معدنية
ممتلئة بالرماد ..وىلع األرض أغلفة رواياتها
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تقاومني ,تتوهجني ,ترفضني بعناء وجربوت ,اكحتضار الشمس حلظة
ّ
ي
غروبها ,هكذا كنت سعيدة حد احلزن ..تضحكني حد ابلاكء.

غريبة عن عملك كنت ..ترجني السماوات بدموع صامتة .خليانات

شائعة.

ألناس اختلطت قلوبهم باحلجر.

ألطفال جيمعون فتات طفوتلهم.

ألحالم ترسو ىلع مرىس من رماد.

هكذا كنت ,هكذا كنت.
ّ
صفق احلضور هل ,حبماس وإعجاب.
ً
أما يه ,مسحت دمعة صعدت اىل اجلبني ورقدت ,ورقد معها
الصباح.
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كعصفور سجني يرفرف يف قفصه ,يريد الطيان عرب الفضاء الواسع,
ً
بعيدا عن هذه القضبان كطفل جمروح متألم ,يرصخ ,خيبّط األشياء,

جيهل اتلعبي عما يريد .هو يريد حريته ,يلفعل أي يشء ,هو يريد
ّ
ّ
اتلحرر من القيود اليت تكبله.

عشت حياتها كهذا العصفور ,وذاك الطفل ,لكنها بعد رصخة ألم,
رصخة رفض ,رصخة ثورة ,رصخة خرجت من قلبهاّ ,
تلمزق حجب

الصمت الكثيفة ,نعم لقد قررت أماين أن ترفض واقعها.
ي
فنجاين قهوة سادة ,ثم قالت هلا:
طلبت صديقتها ميساء من انلادل
باهلل عليك ,أال ختافني لو ّ
مر زوجك ورآك جالسة يف هذا املطعم,

وأنت تعرفني أكرث مين ماذا سيفعل؟
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 لن يفعل شيئا ,ولن يأهتم بما سيفعل ,طاملا قررت االنفصال عنه.

 -كيف؟ وأنتم ال طالق عندكم (ما مجعه اهلل ال يفرقه انسان) ثم

ماذا بشأن األوالد اذلين يكرسون الظهر؟

 -سآخذهم ميع ,أما بالنسبة للطالق فال يهمين ,لك ما أريده هو

العيش بعيدا عنه ,أكره أفعاهل ,ترصفاته ,إهماهل وقلة احرتامه يل.
 -وإىل أين ستذهبني؟

ً
بسيطا قريبًا من ماكن عمل.
 لقد استأجرت مزنال تبدين جادة فيما تقولني. ألم أقل لك (قررت)؟ هل أبلغت أهلك؟ -ايلوم..

تركت ميساء صديقتها ,وقرارها اذلي فاجأها جبرأته وصالبته,

ومضت مفتونة بعنادها اثلوري ,وإرصارها ىلع الرفض ,ويف داخلها
بدأت تنمو أعشاب األمنيات.

ي
لو اكن بوسعها كرس القيود ,اتلخلص من قرف سجن العبوديّة,
ي
احلرية الوارفة السعادة ,كما ستفعل صديقتها أماين
تلعيش يف بساتني

اليت حسدتها ىلع قوتها وجرأتهاّ ,
ثم تعود وتسأل نفسها( ,هل

سأمتلك هذه القوة وهذه اجلرأة ,قبل أن يفوت األوان؟.
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ً
شعور حلوح الرغبة,
صباحا ىلع
بعد أيام قليلة ,استيقظت ميساء
ٍ
ملعرفة ما حصل مع أماين.

تالشت هلفتها ,وخفتت نربة صوتها اهلاتيف ,بعدما علمت من

صديقتها أماين بموت األماين ,حتت شعار (خربان ابليت ليس

بالسهل) تلنتيه ثورة رفضها بصلح مشني ,حتت ضغط األهل

واألصدقاء ,دعتها قبل إغالق اهلاتف إىل فنجان قهوة صبايح,

لتسمع منها تفاصيل ما جرى ,وقامت إىل املغسلة ويه تتساءل

ساخرة :ما هو العامر يف هذه ابليوت وخيشون خرابه؟.
ّ
تمعنت ميساء يف وجه أماين ,ويه ترتشف قهوتها ,حاولت أن تصيغ
ّ
املتلبدة يف آفاق
لالكم قلبها املجروح ,ولم تستطع جتاهل غيوم احلزن

ثم راحت ّ
عينيهاّ ,
تلح عليها باألسئلة :ماذا بك؟ ألم يقربوا وجهات
انلظر بينكما؟ ألم ّ
يتم الصلح؟ لم لك هذا احلزن؟
ّ
 اآلن أدركت يا ميساء بأن معاين األسماء تصبح مع مرورجزءا من صاحبها ,بضع لكمات ّ
الزمن ً
تفوه بها أيب ,أيخ ,أيم
وأخيت ,وهو بني مدافع عن ذاته ,وبني سليب ال إجابة دليه..
ّ
فجأة حارصين اللك (هيا قبلوا بعضكم من أجل األوالد).
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شعرت ميساء بالسخط ىلع أهل أماين ,وباحلزن ىلع صديقتها,
ّ
فدعتها تلناول اإلفطار يف املطعم نفسه اذلي يلتقيان فيه دائما ,لعلها
ّ
ّ
ختفف عنها أوجاع حزنها ,إال أن أماين وبمزيد من األلم رفضت
ادلعوة جميبة صديقتها :اعذريين ميساء ,فلو رآين يف هذا املطعم,

فستثور ثائرته ,ويستيقظ جنونه من جديد.
ّ
رن جرس ابلاب ,قامت ميساء تستفرس عن الطارق قبل أن تفتح,
ّ
ّ
حمدد ىلع صفحة يف دفرتهّ ,
ثم
طلب منها الرشيط أن توقع يف حقل

ناوهلا ظرفا ومىض ,عدت ميساء إىل حيث اكنت جتلس قبالة أماين,
وراحت ّ
تمزق الظرف تلخرج ما فيه ,لم تقرأ سوى مجلة واحدة,
ً
لتسقط الورقة من يدها ,ويرتنح رأسها معلنا بأن جسدها يتداىع

وسيسقط ىلع األرض.
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ُّ
ً
ً
بعد عرشين سنة من األمل ,نبت فجأة ىلع شاشة جهازه إشعار يدل
ىلع وصول الرسالة ,ي
تغيت مسارات ادلماء يف عروقه ..فارتبكت
ً
ي
والسيجارة ّ
أصابعهّ ,
السجادة بدال
اليت اكنت يف يده أراحها ىلع وبر

من أن جيلسها يف صحنها ,انتقل خفقان قلبه من حتت أضالعه إىل
ّ
صدر اجلّهاز ,فتح ّ
الرسالة ..وقلبه اذلي سبقه لصورتها ..انغمس يف
كحل عينيها.
ً
ال يقرأ رساتلها ّ
ّ
الطويلة ..يقرأ ويقرأ وال
تذوق حزنها ,ومىض ثم
ً
تنتيهّ ..
الرسالة طويلة جدا ,ومضغوطة مجيعها جبملة واحد ٍة (أرجو
ُّ
حرف من هذه اجلّملة ينطوي ىلع آالف
خبي) لك
أن تكون
ٍ
ٍ
ّ
الصفحات.
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السجادة ,شعر حباجة روحه الم ّ
حني أيقظته راحئة ّ
فنجان من
لحة إىل
ٍ
ي
القهوة ,يع ُّده نلفسه ..وقلبه لم يزل منهم ًاك بقراءة ّ
الرسالة ,مد يده
ّ
وأخرج الوالعة من جيبه ليشعل الموقد ,فوجد نفسه ته ُّم بإشعال
ّ
ً
ساخرا من نفسه ,وانعطف حنو املوقد ,وهو يشدو
الغسالة ,ابتسم

شعر من قصيدتها اخلادلة ,القصيدة اليت تقاسمت أبياتها
ببيت
ٍ
ً
شغاف قلبه ,وذلك منذ عرشين سنة ,يوم دخلت عليه ويه بكامل
ّ
ّ
عطفي ٍةُّ ,
يمر فيها الشباب بسيول أنوث ٍة لم
بهائها ,تلجتاحه كعاصف ٍة

ي
ي
يشهد ّ
اتلاريخ أرق وأعذب من رحيقها ,لم يتمكن حينها  -بسبب
ي
ّ
السحر المنبثق من خالل رموشها  -أن يتأمل الفتنة المقدسة
والملكيلة والمس ي
بعطر
ها
ل
سناب
تفوح
..
اهلوى
ة
آرامي
قمح
بأغمار
جة
ي
ٍ
ٍ
فينييق عتيق ,هالة طاغية اجلّمال ّ
ٍّ
وادلالل واحلياء ,غمرته بسناها,
ٍ
فشلّت حركة جسده ,وعزتله عن املاكن ّ
والزمان ,عطرها لم يزل
ي
أزقة أعصابه ..حني دخل يف غيبوبة ٍّ
حب لم يعرفها قلبه
يقتحم
ُّ
ابلدايئ من قبل.

يف طريق عودة ذلك ايلوم ..يداه تقود سيارته ,وقلبه يقوده لغابة
اجلّمال اليت اغدرها منذ وج ٍد ,واليت ضاع يف عوالم سحرها يلقطف
ً
بكل ما أويت من عشقّ ,
حبات الشعر من أغصانها ,ويعيدها عقدا
ٍ
خالص اهليام جليد قاتلته.
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ّ
قلم ولم ترضه,
رسمها ىلع خدود الورق أكرث من مر ٍة ,وبأكرث من ٍ
ي
نضدها ىلع اآللة الاكتبة ,ويف أيامٍ قليل ٍة وضعها بني يديها دون

إهدا ٍء ,حاالت كثية اعرتت كيانه ,منعته من تدوين اإلهداء,
فاإلهداء إعالن ح ٍّ
ب غي معلن.
ي
ً
ّ
يلال يتساءل لكما الح لقلبه الشعر :هل وصلتها القصيدة كما
ّ ً
ٍّ
عفوي ,من بني
بشلك
عينة اختارها
يشتيه فؤاده؟ أم حسبتها
ٍ
قصائده يلطلعها ىلع جتربته؟
راحئة الُب املنداح ىلع الموقد فشلت يف استعادته من اغبات ذاكرته,
ً
ً
ساخرا من نفسه ,وراح
فاستعادته راحئة الغاز املؤذية ..أيضا ابتسم
يعيد ّ
جديد.
الكرة من
ٍ

يف ّ
خبي) ,اكن يقرأ
الصفحة العرشين من رسالة (أرجو أن تكون
ٍ
سطور حرساته ومرارات ندمه ,ىلع تقصيه بعدم تدوين اإلهداء ىلع
ي
تمكن ّ
الزمن
صدر القصيدة ,يلدخل يف غيبوبة التساؤل :كيف
وبسالس ٍة مقيت ٍة ,أن يباعد بينهما وال يشء يربطه بها سوى احتمال
القصيدة.

أثناء عودته إىل ماكن جلوسه ,اكن حيمل بيمناه ص ّ
ينية قهوته..
ببيت من قصيدتها ,بباب خلوته,
اصطدم وهو يشدو مرتن ًما
ٍ
فسقطت ّ
الصينية من يده ..وانسكبت القهوة ىلع ثيابه ,فابتسم ليس
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ً
ساخرا ,يف هذه ّ
ً
املرة ,من نفسه ,بل سعيدا وهو يهمس :ال ضي من
ً
ي
ذلك ,طاملا أن القصيدة وصلت ,ولو بعد عرشين سنة!!
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كبي وينطوي ىلع فرا غ كبي مريع ,ال حقيقة دليه سوى ضخامة

صوته وفخامته ,يدوي الطبل ,يعلو بصخبه أهازيج الفرح ,ويكاد
ّ
يضيق بالرقص املاكنّ ,
أما يه ,فاكن قلبها ً
نائما وربما خمد ًرا.

الطبال يرضب الطبل بفرح وقوةّ ,
ّ
أما يه فتشبه الورود اليت غزاها

إعصار هائل واقتلعها.

ُّ
الطبال يرضب بقوة يستمدها من نشوة احلب ,وارتعاشة اهلوى ويوقظ

بعصاه أعشاب اإلثارة.
ّ
ّ
جتفف دماء قلبها ,ويه ّ
تتلوى كبهلوان ىلع حلبة.
أما يه ,فاكنت
ّ
ّ
الطبال عن إيقاعه ,وانطفأ دفعة واحدة توهج
فجأة رصخت .توقف
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الصخب ,وعنفوان الضجيج ..للحظة توقف لك يشء ,حىت انلجوم
انطفأت ,واختبأت خلف القمر.

ّ
رصخت تلقول :اصمت ,إن رويح تتغذى ىلع إيقاعت هذا الطبل
الكبي األجوف.

ً
أرضا ,و ي
أما روحها ,فأخذت
تراىخ الطبل من يد صاحبه ,ووقع
ّ
تتجرع من دماء قلبها ,تلحيا.
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ّ
ّ
ّ
األعزاء ,أدعوكم ادلخول إىل تلك الزاوية بداخل,
القراء
أحبايئ
ً
أفاكر تراودين أحيانا.
أدعوكم لقراءة بضعة
ٍ
ً
ّ
ألمراض
الطيبة قد وقعت فريسة
منذ سن ٍة وأنا أرى جاريت العجوز
ٍ
ّ
ً
ّ
ديني ٍة حترك مشاعرها
لقنوات
عدة جعلتها طرحية الفراش ,أسية
ٍ

بيت يف اجلنة.
حنو ٍ
ّ
ّ
لك يومٍ أنيه زياريت هلا وأنا أتمتم مع نفيس "ر ّبما الليلة ستنتقل إىل

اآلخرة".
ً
ً
ّ
بقيت ىلع هذه احلال سنة اكملة ,إىل أن جاء ذلك ايلوم اذلي
ّ
سأحدثكم عنه اآلن.
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ً
ّ
الطيبة ..وجدت الغرفة مليئة باجليان واألقرباء
دخلت ىلع جاريت
ّ
ويه ىلع فراشها والاكهن يصل ويناوهلا قربانة اخلالص كما طلبت.
ي
ي
 إنها متعبة جدا ويبدو أن ساعتها قد حانت.حبرضة املرض ,الصمت يسود.

حزن تسود.
بهيبة استقبال املوت نسمة
ٍ
ي
ّ
ً
فجأة ,دوى صوت اكلصاعق ٍة ,زجاج املزنل والشارع قد تهشم ,شظايا
ّ
دوي ّ
مألت املاكنُّ ,
دافئ يتدفق من
سيارات اإلسعاف .شعرت بما ٍء
ٍ
ّ
رأيس ,صحوت ألجد نفيس يف املستشىف أنا وبعض جارايت اللوايت
ً
جالسات جبانيب .صوت ابين املمتلئ حنانا:
ك ين
ٍ
ّ
ّ
ّ
خبي .نلعد إىل
 احلمدهلل ّ ىلع سالمتك أيم .قال الطبيب أنك ٍابليت.
ّ
 ما اذلي حدث؟ً
ّ
املدنيني.
 رىم هؤالء الشياطني صاروخا ىلعّ ّ
وصلت مزنيل إال أنين أبيت أن أدخله قبل االطمئنان ىلع جاريت
العجوز.

عدت احلياة كما اكنت ,هدوء ,صمت ,انتظار املوت ,موت العجوز.
ّ
ّ
ّ
رفعت العجوز يدها وكأنها تودعنا لتستقبل الزائر اذلي طاملا اكنت
ّ
تتوقع حضوره.
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فتحت عينيهاّ ,
حركت شفاهها ,شهقت ,رحلت.

 لقد ماتت ,رمحها اهلل.برسعة قال ابنهاّ :
بالطبيبّ ,
نلتصل ّ
ربما هناك أمل.
ٍ
ً
ي
ربت الاكهن ىلع كتفه قائال :لقد شهقت شهقة املوت يا ّ
بين ,األمر
انتىه.

ّ
ي
ال أخيف عليكم ّ
أعزايئ السؤال اذلي راودين :من قال إن املوت
ّ
يكمن يف الشهقة األخية؟
ّ
ّ
الفيسبوكية وكرثت
أذكر أنين طرحت هذا السؤال ىلع صفحيت
اتلعليقات ,لكن اذلي لفت نظري هو تعليق صديقيت حيث

كتبت :من عش هذه األيام يف سوريا وعرص أحداثها وألمها ودمارها
ّ
ً ي
تماما أن املوت ليس بالشهقة األخية.
وقذائفها يدرك
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بينما يه جالسة مع صديقاتها ,يضحكن ,يرثثرن ,دخل هو
وجمموعة من األصدقاء ,يبدو غريب األطوار واملالمح واملالبس,

أسنان بيضاء مجيل ٍة,
غمز هلا ,وابتسامته العريضة تكشف عن
ٍ
ملونًا بألوان غي متناسقة ,تدعو للضحكّ ,
ً
قميصا ّ
وأما بنطاهل
يرتدي
ٍ
ٍ

بشلك يثي السخرية.
فهو عريض
ٍ
ُّ
ّ
ّ
بشلك الفت للنظر وهذا ما أراده ,لك همه أن جيذب
يتحرك
يضحك,
ٍ
انتباهها ,أطلقت عليه بينها وبني نفسها اسم] :ابلهلوان[.
يف ايلوم ّ
كتاب يساعدها ىلع
اتلايل ,ويه يف املكتبة ,تبحث عن
ٍ
ُّ
بيد تمتد تلقدم هلا كتابًا لطاملا
إكمال حبثها يف علوم الطاقة ,وإذ ٍ
ً
حبثت عنه ,غمز هلا مبتسما ,ابتسمت شاكرة ,وأخذت الكتاب ويف
باستغراب" :من يكون ذاك ابلهلوان؟ كيف
طريق عودتها تساءلت
ٍ
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ّ
عرف بأنين حمتاجة هلذا الكتاب؟" تابعت سيها بابتسام ٍة ىلع

شفتيها ,وخفق ٍة جديد ٍة يف قلبها بطعم ابلهلوان.
ً
تعب
اعتكفت يف ابليت بضعة أيّامٍ  ,مشغولة بإنهاء حبثها ,وبعد
ٍ
ً
شديد ,نزعت روحها لفنجان قهو ٍة ,قامت مدفوعة برغب ٍة جاحم ٍة
ٍ
ّ
تلجد أن قهوتها قد نفدت.
ّ
ّ
دخلت ّ
اذلي تسكنه ,واجتهت صوب ّ
الرفوف
ادلاكن املجاور للبناء
ي
ي
لكن يدا امتدت تلقدم هلا
اليت عليها أنواع كثية من القهوة,
القهوة اليت ختتارها ً
دوما.

مشوب بالرضا والفرح ,وختمت نظرتها
باستغراب
نظرت إيله
ٍ
ٍ
بابتسامة لطيفةّ ,
أما هو -كعادته  -غمز وابتسم.
ٍ
ٍ
عدت إىل مزنهلا ,وجلست ترتشف قهوتها ,بني ضفاف ّ
الرضا
وأمواج التساؤل :من يكون ذاك ابلهلوان الرائع؟ ماذا يريد ّ
مين
هذا المح يبب لقليب؟ كم يبذل من اجلّهد لصناعة مفاجآته؟!

بعدما أنهت حبثها ,نزلت إىل احلديقة اليت تبعد عن مزنهلا بضعة
أمتار .جلست ي
ي
ي
تتأمل اجلّمال ,وتنظر إىل ّ
يتسابقن
وهن
انلحالت,
ٍ
طرب لشدو العصافي.
ملنازلة األزهار ,وتصيغ يف ٍ
ي
ُّ
يد تمتد تلقدم هلا وردة محراء .نظرت إىل ابتسامته العريضة فغمز هلا,
إنّه ابلهلوان اذلي اكنت ّ
تتمىن حضوره.
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ابتسمت هل ,أشارت بيدها يلجلس جبانبها ,تبادال أحاديثًا ّ
شىت,
ّ
وقعت يف غرامه ,وبدت كفراش ٍة مجيل ٍة متألق ٍة ,حيملها يف شغاف
قلبه ..فتحت أبواب حواسها هل ,لقد ّ
أحبته.

ّ
ّ
ات عد ٍة ,سارا جنبًا إىل جنب يف تلك احلديقة ,الحظت
اتلقيا مر ٍ
ملون ىلع كتفيه وأطرافه ,ريش ّ
بروز ريش ّ
بألوان زاهي ٍة تدعو
ملون
ٍ
إىل ابلهجة.
وفرح :كم هو مجيل هذا ّ
الريش اذلي
ٍ
بانفعال
دهشت وقالت هل
ٍ
وفرح واختىف.
ٍ
بزهو
يكسو أكتافك وأطرافك! ..ابتسم
ٍ
باتت تبحث عنه ,ولكّما اتلقته الحظت ازدياد ريشه ّ
امللون اجلّميل,
إىل أن جاء إىل مزنهلا ,وتناول معها اإلفطار ,يف غرفة نومها.
ّ
ّ
وقفت أمام ّ
انلافذة املطلة ىلع احلديقة اجلميلة ,وراحت تعاتبه بشد ٍة
ّ
بلعده وجفائه ,وتسأهل عن غياب ابتسامته وغمزته ,وبينما يه تتلكم,
ي
بأن ّ
الريش قد كسا اكمل جسده ,وبدت هلا
نظرت إيله فالحظت
ي
يداه كجنايح طاووس كبيّ ,
ولما أدركت بأن بهلوانها اجلّميل ال
ٍ
ٍ
يسمع ما تقول.
اغدرت غرفة ّ
انلوم وجلست يف غرفة اجلّلوس لتستمع إىل موسيقا

ّ
لكنها ما ي
انلاي احلزينة اليت ُّ
ّ
هزت سوى جناحيه الذلين
تهز القلب
ً
ي
ضباب.
فر بهما من انلافذة ,واغب حملقا يف أف ٍق من
ٍ
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ّ
تذكرت ويه يف آخر الشارع اذلي يقع فيه مزنهلا ,بأنها يف آخر عم
جاميع وقعت يف ّ
حبه ,يف آخر الصيف ّ
تزوجا ,ويف الشهر األخي من

السنة قبل املاضية وضعت طفلتها ,ويف آخر الربيع سكنت املزنل
ّ
اذلي أصبحت ىلع بابه ,دخلت ويه ما تزال تتذكر كيف اكنت
تلتقيه ىلع آخر مقعد يف احلديقة ,ويف آخر لك جلسة ,وآخر نظرة قبل

االفرتاق ,اكنت تنقل هل بعينيها آخر أمنيات قلبها ,ويف آخر ساعة من

اخلطوبة ارتبكت ,فانسكب فنجان القهوة ىلع بنطاهل ,ويف آخر حلظة

من حفل زفافها رمته مازحة بزهر ايلاسمني ,وعند رشاء آخر حاجة
ً
حيتاجها الويلد ,ابتسمت هل طويال ويدها ىلع بطنها ,ويف آخر يللة
ّ
قبل الوالدة اعتقل ,تذكرت لك األواخر اليت حصل فيها ما حصل,

اليشء الوحيد اذلي حصل هلا يف ابلداية ,أول اتلذكر هو ابلاكء ,إال

أنها نسيت أن تتذكره.
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 -هذا آخر أيام االمتحانات ,وبعدها تكون اإلجازة الصيفية

لرنتاح بعض الوقت.

ابتسمت صديقيت أمل ملا قلته وحنن متوجهتان للجنة االمتحان,

أجابتين :نعم ,البد أن نأخذ شهرين يف الصيف إجازة ,سأرتاح
ً
فكريا وماديًا.
جسديًا و

ً
فكريا وماديًا؟
أجبتها واحلية تمألين :جسديًا! نعم ,لكن لم أفهم
ّ
 ماديًا ,ألن دورات اتلقوية اليت وضعتها البين ستنتيهبانتهاء العام ادلرايس ,كما أنك ال تستطيعني تصور شدة
تعيب وإرهايق ىلع مدى عم درايس اكمل من متابعته,

ومالحقته ,وحتفّيه ,وعقابه حىت حيقق أفضل انلتائج.
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...

اتلقت عيناي بعينيه ,بنظرة توبيخ وحتذير ,كيف ال وهو اذلي
استدار يلنظر يف ورقة زميله اجلالس خلفه؟

القاعة هادئة ,اللك يكتب ,إال هو ,تراه حياول أن يلتفت ورائه,

ينظر إىل ورقة زميله اذلي أمامه ,يمينه ,يساره ,وأنا ,أتابعه بنظرة
حتذير ,ومرة بإشارة من يدي ,يلكف عن حماوالت الغش هذه .ومرة
ّ
أخرى اقرتب منه ألوخبه.

بدأ األمر يزداد ,هددته بسحب ورقته ,وهذا سيؤدي إىل وضع الصفر

وباتلايل رسوبه ,هدأ قليال ,اقرتبت منه ألقرأ اسمه ,فوجدته رايم,
ً
طفل حنيل ,أسمر ,قصي ,غض جدا ,هو طفل.
ازداد انزعيج وانزعج زمياليت من وقاحته ,واستمرار حماوالته

باحلصول ىلع اإلجابات من رفاقه ,وجدت نفيس أحدثه بعصبية
شديدة:

 -اسمع يا رايم ,لو أنك درست ملا احتجت إىل الغش.

 أرجوك يا آنسة فقط ساعديين ألجنح يف هذه املادة ,فأنا الأريد الرسوب.

 -من ال يرد الرسوب ,يدرس وجيتهد ويتابع.
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دمعة امتألت يف عينيه وبكى بصمت ,ووجدتين أتابع توبييخ هل:
ً
طبعا اآلن تبيك وتذرف ادلموع ,لكنك باألمس ال بد أنك كنت
تلعب وتستهرت بامتحانك.

اقرتبت صديقيت أمل مين تلهمس يل :دعيين أساعده حىت ينجح يف

هذه املادة.

بعناد وشدة أجبتها :ال ,فهو كغيه من رفاقه ,دعيه ينال نتيجة
تقصيه ,فهو لن يكون اكبنك اذلي يدرس ويتابع سواء مع دورات

اتلقوية أو معك.

 ال يا صديقيت ,هو ليس اكبين ,فأنا وجدته أكرث من مرة يفمطعم السعادة يقدم نار الرناجيل لزبائن املحل ,فهو يعمل
ليساعد وادلته اليت نزحت من مزنهلا مع إخوته الستة

ووادله العاجز اذلي فقد رجليه نتيجة إصابته بقذيفة هاون
سقطت ىلع مزنهلم.

ثم اتلفتت امل وسألت رايم :يف الفصل األول حصلت ىلع نتائج

معقولة بالرغم من عملك ,ما اذلي تغي؟

أجابها وهو يذرف دموعه حبرسة وقهر :حاولت أن أحصل ىلع إجازة

من صاحب املطعم ألدرس لكنه رفض ,وأنا أنيه عمل يوميا يف
منتصف الليل.
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صدمت مما سمعت ,قرع اجلرس ..وقت االمتحان قد انتىه.
أنا واقفة مذهولة ,هل احتضنه ألعتذر هل ولطفوتله؟

خبجل نظرت لصديقيت ,وقلت وكأنين أدافع عن نفيس :لكنه واجيب,

فأنا مراقبة يف قاعة امتحان!

أخذنا األوراق ,وخرجنا من قاعة االمتحان تاركني رايم يبيك طفوتله
املسلوبة.

عدت إىل مزنيل وسؤال يلح ع ي
ل...
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ٌّ
اندفعت قذيفتان بتحد ,وك منهما تزجمر ..فمن منهما ستسكن

جسد هذا الطفل الغايف ىلع ذاك الرصيف بني حطام سيارة ويف يده

كرسة خزب حيتضنها بقوة.

ربما حيلم بوادله اذلي وعده قبل أن يذهب إىل عمله أن حيمل هل

دمية مجيلة يف طريق عودته ولم ..يعد.

ً
حذاء يلحيم به قدميه
وربما ينتظر وادلته اليت ذهبت لتشرتي هل
من قذارة األرصفة وقسوة الشوارع ولكنها لم ..تعد.

عال صوت قهقهة القذيفتني ,فالرهان بينها قوي ,فمن منهما ستسبق
وخترتق جسد ذاك الطفل الصغي الغايف مع أمنيات ...حتترض.
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سيارات مرسعة ,أناس تركض خوفا من قذائف تتواىل وأصوات
ٍّ
موسييق نشاز.
صواريخ تعلو بضجيج
العصافي تقفز ىلع الرصيف حبذر باحثة عن ماكن ختتبئ فيه ,وكأنها
ٍّ
تدرك أن الطيان هو عالمة حتد ال بد من القضاء عليها برصاصة

قناص أو قذيفة.

زجمرة القذيفتني علت بنشوة االنتصار فقد وصلتا يف اللحظة ذاتها,
ّ
درر
أصابتا جسده الصغي يف اللحظة ذاتها ..تشظى جسده الغايف إىل ٍ
ٌّ
مفتتة متناثرة هنا وهناك ,ويف ركن من أرًكن الرصيف نامت كف
حتتضن يف ضعف كرسة خزب.
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