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"أنا أخطِّط لكتابة رواية عن الواقع الراهن في حلب ،في سورية ،ولكني ِّ
متردد،
ري للواقرع ،وويررر رراد معر ،
ال أعررف كيررف سر كتب ،بر ِّ
ق طريقررة كتبررت ف نرا ويررر وفر ص
أق كتابة لن تنال رضرا أق قرار  ،ألن الواقرع أكبرر مرن أق كتابرة ،سروا أكانرت ق رة
و ُّ
أم روايررة أم د ارسررة ،المشرركلة أكبرررووو وهررعا ال يعنرري ال شررل وال اإلخ ررا  ،وال يعنرري عرردم
الكتابةِ ،
أع ُد الجميع ،وبشي من التحدق :سوف أكتب"و
"نح ررن نكت ررب الرواي ررة للق ررار ال لك رري نس ررلي فين ررام ،وال لك رري نق رردم لر ر ق ر ر
الجررنف فيهرررب علررى عررالم األحر م ،نحررن ال نكتررب الروايررة عات الحروادة المشرروقة الترري
تشرد القررار وتسررحرج ،وتجعلر يجرررق و ار الحروادة لمجررد معرفررة مررا يجرررق ،ومررا سرريقع
فرري الختررام ،نحررن نكتررب الروايررة الم ككررة ،قررد ال يكررون فيهررا ح روادة ،قررد تكررون مجرررد
مواقف ،كي يقروم القرار بتركيبهرا ،وتجميرع خيوطهرا ،واسرتنتا مرا يريرد اسرتنتاج منهرا
بن س ر  ،ال نحلررل الشخ ررية ،وال نعل ر علررى المواقررف ،وال ن رردر األحكررام ،وال نطررر
الحلررول ،نحررن نترررك علررك كل ر للقررار  ،نحررن نكتررب الروايررة الحدي ررة للقررار كرري ي كررر
بحرية"و
الدكتور سامي
قا وروائي
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الكرة األرضية

______________________________________

في ساحة سعد اهلل الجابرق
بسطة في وسط الساحة فو عربة ،والبائع ينادق:
ر أربع قطع بمئة ليرةو
ونسا ك يرات ملت ات حول البسطة وأط رال ،وبعر الرجرال يحراولون أن يجردوا
مكاناً لهم بينهن ،واأليدق تنتقيو
وشمف آعار تمنحهم الدف و
أمشاط ،برايات ،أق م منوعة ،م قط لت بيت الغسيل على الحبال ،مرايا غيرة،
شر رات ،كرؤوف ب سررتيكية ،ألعراب أط ررال ،دفراتر رغيرة ،قررداحات ،شروكات ،م عر ،
سكاكين ،قراضات أظ اروووووأشيا وأشيا و
ويعلو الندا :
ر أربع قطع بمئة ليرةو
أم جميل تختار بضع قطرع ،ويخترار أبرو جميرل قطعرة ،ويردفع الر من ،ويمضريان
معاًو
هررعج هرري الرردنيا ،مررا أ ررغرها ومررا أت ههررا ،حاجررات بسرريطة وتافهررة وعاديررة جررداً،
ولكن ال ونى عنها ،يحتا عليها الكبير وال غير الغني وال قيرو
أربع قطع بمئة ليرة ،ال يمكن أن تجد أرخ من علكو
أم جميل تس ل زوجها:
ر ماعا انتقيت؟
ر الكرة األرضيةو
ر الكرة األرضية كلها؟
ر نعم ،وبخمف وعشرين ليرة ،ما أرخ ها!
هي مجرد مبراة غيرة على شكل كررة ،عليهرا خارطرة العرالم ،ولهرا قاعردة يمكرن
أن توضع على منضدةو
ر أنررت تررعكرني بموسرروليني وهتلررر ،هررل تريررد مر لهم امرت ك العررالم والسرريطرة علير
وحكم ؟
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ر ر أنررا امتلكررت الك ررة األرضررية كلهررا بخمررف وعش ررين لي ررة ،وهررم دفع روا أك ررر مررن
خمس ررين ملي ررون م ررن األروا م ررن قط ررع م ررن أ ار اس ررتولوا عليه ررا ،ررم خس ررروها ،ب ررل
خسروا كل شي و
ويتجه رران نح ررو مبن ررى البري ررد مبتع رردين ع ررن الس رراحة ،يري رردان المض رري نح ررو ح رري
اإلسماعيلية ،ماشيين على األقدام نحو بيتهما في منطقة الملعب البلدقو
ويدوق وت ان جارو
تررتم مررن تحتهمررا األر  ،ويجررد كررل منهمررا ن سر وقررد انرردفع ليختبررو و ار مبنررى
البريدو
يدركان أن االن جار ح ل حية كانا قبل قليلو
يرجعان ليريا البسطة ال قيرة وقد تنا ر كل ما فيها واختلط ب ش من حولها ِمن
أط ال ونسا ورجالو
*
البسطة
العالم ال غير البسيط ال قير بكل ما في
وبكل من حول ِمن بشر
ُد ِّمرو
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الشرفة
____________________________

أسرع أبو سامر على أباجور الشرفة ،رفعر  ،امرتا البهرو الواسرع بالرعهب األ ر ر
تن رج أشعة الشمف المائلة على الغروب ،فتح براب الشررفة الزجراجي ،تردف هروا ربيعري
م رنعش ،معطررر برطوبررة األشررجار فرري حديقررة السرربيل ،خالط ر م رزيم مررن رائحررة البن رزين
والمازوت وقليل من ضحجيم حركة المرورو
ر ر ت ضررلوا ،هررعا المنظررر أمررامكم ،هررو يحكرري عررن ن س ر  ،ال يحتررا علررى شررر وال
ك مو
دخلت أم جميل على الشرفة ،أسندت عراعيها على سور الشرفة ،عبت من الهوا ،
مات عينيها من المنظرو
أضاف أبو سامر:
ر هنا تطيب الحياةو
وقف أبو جميل بقربها ،وضع يدي م لها على السور ،قريباً منها ،هم بوضع يدج
فرو يرردها ،ولكنر سرررعان مرا تحاشررى علررك ،أحرف بانشر ار فري رردرج ،كرتم ان عالر  ،لررم
ِّ
يعب رر ،الت ررت علررى دالل العقررارات ،وكرران يقررف و ار ج هررو وابن ر  ،لكن ر لررم يسررتطع عال أن
يقول:
ر شقة رائعةو
ويشير على حديقة السبيل وي يح مخاطباً زوجت :
ر يا أهلل ،انظرق ،شيرين ،ما أجمل حديقة السبيل! ك نها حديقة الشقةو
دلررف أبررو سررامر علررى الش ررفة بكتلت ر الجسررمية الممتلئررة ،وببطن ر المرردورة ،و أرس ر
الكروق ،وأشار بيدج نحو الشمال ،وقال:
ر انظر ،هعا شارع تشررين يمترد أمامرك علرى طولر  ،وهرو أوتسرتراد عرري  ،وهنرا
من الشمال تطل بنظرك لترى ع رينو
والت ت على أم جميل وقال لها:
ر أبو جميل ناداك شيرين ،هكعا سمعت ،أنت كردية ،ومن ع رين؟
أجابت والسرور باد على وجهها:
ر نعمو
أضاف أبو سامر يس لها:
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رو ِ
أنت من بيت عيبو ،جدك مناضل وطني حارب ال رنسيينو
علقت:
ر ال ،أنررا مررن بيررت الشرري  ،المناضررل عيبررو قريررب أمرري مررن بعيررد ،وهررو مررن شررران،
وليف من ع رينو
عل :
ررن واحرد ،وأنرتم بيرت الشري فري ع ررين
ر أعرف شران تابعة لع رين ،وع رين وش ا
القديمةو
ردت أم جميل:
ر ال ،أنا ولدت ونش ت في ع رين الجديدةو
ر أعرررف ،ولكررن ،األ ررل مررن ع ررين القديمررة ،ومررا فرري أق فررر  ،ع ررين القديمررة
ش روارعها وبيوتهررا مخططررة ومرسررومة بقلررم مهنرردف خبيررر ،وهرري فرري الحقيقررة مررن رسررم
عمارتها بي ومتنا رة من ويرر هندسرة
ا
مختار أمي ال يق أر وال يكتب ،وع رين الجديدة
وال تخطيطو
سامر ينظر على أبي مدهوشاً ،وال ينط بكلمةو
و مت أبو سامر م أضاف:
ر في ال با ت تيك النسمات من ع رين مشبعة برائحة الزيتونو
م الت ت على أبو جميل* ،وقال:
ر وهنا أمامكم شارع النيل ،منظر وال أحلى من  ،شارع طول خمسة كيلو مترات،
يمتد حتى جمعية الزه ار  ،شرارع مليران بالحركرة والحيراة ،تقعرد أمامر عشرر سراعات وال
تمل ،البلدية سمت شارع النيل ألن م ل نهر النيل في م رر ،كلر حركرة وحيراة ،وأنرت
قاعد في حلب ،وشاعر النيل أمامك ،ك نك قاعد في م ر وأمامك نهر النيلو
والتقط أن اس م أضاف:
ر ر وهررعج هرري الشررمف ت ارهررا عنررد المغيررب ،وال أجمررل منهررا ،فرري كررل حلررب االتجرراج
الغربي هو المطلوب ،النسمات ت تي من في ال يف باردة منعشة ،وفي الشرتا دافئرة،
وهنا ،انظرر ،أمامرك دوار الدلرة ،وهرعج دلرة القهروة المررة وفناجينهرا مليانرة مرن أطيرب برن
في حلب ،فنان رائع نع هعج الدلة ،ال أعررف اسرم  ،وفري ال ربا تشررب القهروة مرع
أختنررا شرريرين أم جميررل ،وو ار دوار الدل رة وعلررى شررمالها تمتررد أمررامكم حديقررة السرربيل،
ك نك قاعد فري حديقرة السربيل ،أشرجار وأزهرار وأطيرار ،كلهرا أمامرك ،واعا أردت النرزول
على حديقة السبيل في ال با  ،ما بينرك وبرين الحديقرة ويرر شرارع واحرد ،خمرف دقرائ
وأنت في حديقة السبيلو
امتاًو
ابن سامر ينظر علي
*

طوال الرواية ،سُيروى ل ظ "أبو" على الحكاية ،من وير ععرابو
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والررتقط أن اس ر  ،واسررتند بجعع ر األيمررن علررى سررور الش ررفة ،ملت ت راً نحررو الجنرروب
وهو يشير بيدج ويقول:
ر وهعا شارع في ل يمتد على طول  ،عشررة كيلرو متررات ،ومرن هنرا تررى الحديقرة
العام ررة وس رراحة س ررعد اهلل الج ررابرق وال ن ررد السر رياحي ،لر روال األبني ررة ل أري ررت قلع ررة حل ررب
وال ارفررة وجرب القبررة وال رالحين وبرراب النيررب ،حلررب كلهرا أمامررك ،أنرا فرري األ رل مررن
حي باب النيرب ،من بيت خضيرو
م يلت ت على أبو جميل ليس ل :
ر أخي أبو جميل ،أنت من أق حي في األ ل؟
ر من ال رافرةو
ر أه ً وسه ً ،وهل بيتكم قريب من باب الن ر أو من جامع الع مانية؟
ر أل ،بيت والدق قريب من جامع الع مانية ،أقرب على الحمامو
ر ر أوج ،عرفررت المنطقررة ،هنرراك قنررا * أبررو الهرردى ال رريادق اهلل يرحم ر  ،هررعا جررد
أمرري ،م ترري حلررب األكبررر فرري العهررد الع مرراني ،أو هررو م ترري الدولررة كلهررا ،وق ررج هررو
اآلن دار اإلفتا و
أبو جميل يعل :
ر لكن اسمح لي كي أعكرك ،قنا أبو الهدى ال يادق قريب من القلعة من جهة
براب األحمررر ،وهرو أقرررب علررى ق ررج ،دار اإلفتررا م لمرا قلررت ،وبعيررد عرن ال ارفررة ،بينر
وبينها مسافة كبيرةو
أبو سامر يرد متلع ماً:
ر أعرف ،أعرف ،مسافة بسيطة ،حلب كانت كلهاوووما في بعد بين حارة وحرارة،
وكان هناك يسكن بيت العطارو
ر أين؟ في ال رافرة أم في باب األحمر؟
ر في ال رافرة قسم ،وقسم حتى في حارة البستان ،هل تعرفهم؟
ر نعم ،أعرفهم ،أعرف أهل حارة البستان ،وال أعرف ويرهم ،ومرا كران أحرد مرنهم
يسكن في ال رافرة وال في باب األحمرو
ر جدهم اهلل يرحم  ،كان يلبف الزق العربي ،ويلف علرى خ ررج الشرال العجمري،
ويمشرري فرري الحررارة ومع ر برراكورة المحل رب** ،وعلررى أرس ر الحط رة ،وال أحررد يقرردر علررى
* القنا جز من الحارة يسمى باسم أسرة مشهورة ،أو أسرة كبيرة تسكن عدة دور في علك القنا و
** باكورة المحلب ،ع ا معقوفة الرأف ،يتوك عليها الرجل ،سميت براكورة ألنهرا ت رنع مرن أو ران
جديدة لدنة ،والمحلب شجر الكرز البرق ،ول مر يشرب الكررز ،لر نرواة ،لبهرا أبري  ،رائحتر عطررة،
وأو ان شجرج عطرة م ل  ،لعلك ت نع من الباكورة ،وحين يمسرك الرجرل بقبضرتها تتعطرر ارحرة يردج
بشعى المحلب ،وحمل باكورة المحلب يدل على ترف وونى وعو و
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المرور بالحارة ،أنت حضرتك مرن بيرت عسرماعيل باشرا؟ أنرت تشرب أبرو أحمرد مرن بيرت
عسماعيل باشا؟
ر ر ال ،أنررا مررن بيررت حررداد ،كرران عمررل جرردق فرري الحرردادة ،دكان ر فرري مرردخل برراب
أنطاكية ،ولكن والدق عمل في تجارة ال وف ،وهو الولد الوحيد لجردق ،لرم يرورب فري
العمل م ل في الحدادة ،وهي مهنة شاقة ،عمرل فري تجرارة ال روف ،يخرر علرى الباديرة
فرري موسررم جررز رروف الغررنم ،فيشررترق الموسررم بالجملررة ،ويبيع ر فرري سررو ال رروف،
فرراوتنى ،واشررترى تلررك الرردار فرري حرري ال ارف ررة ،ولكررن األس ررة ظلررت تحمررل لقررب حررداد،
كانررت ال رررش كلهررا تحشررى بج رزات ال رروف ،وخا ررة رروف الغررنم ،دافررو فرري الشررتا ،
بارد في ال يف ،اآلن حلت محل فرش اإلس نم ،لاسف ،حتى الوسادة كانرت تحشرى
بال وفو
أبو سامر يتكلم:
ر أه ً وسه ً ،تشرفنا بمعرفتك ،واهلل القعدة هنا بالشرفة تساوق الدنيا كلها ،حلب
كلهر ررا أمامر ررك ،واعا نظر رررت علر ررى حديقر ررة السر رربيل وماو ار ه ر را ،تر رررى المحافظر ررة ،وو ار ه ر را
الجامعة وو ار ها حي الحمدانية ،ولوال العمارات لرأيت أمامك طري حلرب الشرام ،الردنيا
كلها بين يديكو
وي مت م يضيف:
ة الجمعة فير ك نرك ت رلي فري مكرة
ر وال تنف ،هنا بجوارك جامع الرحمن،
المكرمررة ،هررعا الجررامع كل تُر بقررد ِر كل ررة عشرررة جوامررع ،المرم رر عيطررالي ،بخمررف دقررائ
ت ل على الجامع لت لي و ار اإلمام ،بيني وبينك أنا دائماً أت خر عن ر ة الجمعرة،
أ ررل علررى الجررامع مررع نهايررة الخطبررة ،ال أتحمررل سررماع الخطررب ،يغلبنرري النرروم ،لكررن
سررمعت أن ر جررا علررى الجررامع خطيررب جديررد خطبت ر ق رريرة ،أنررا فرري األسرربوع الماضرري
والرعق قبلر مررا لحقرت الخطبرة ،حتررى الركعرة األولرى فرراتتني ،اهلل يرحمنرا ،الردنيا شرغلتنا،
عي وبعد الجامع هناك ال رن ومطعم س فو
ويلت ت على ابن ليقول ل :
ر ر ابنرري ِّ
عكرنرري ،أنررا علررى مررا يبرردو ولطررت واختلطررت علرري األمررور ،واهلل المنظ رر
أمامي نساني كل شي  ،مطعم ُس ف وال رن قبل الجامع ،هعا ال رن خبزج أطيب خبرز
في حلب ،كل القرى ت تي لت خع من الخبز ،وقبل مطعرم سر ف ،أطيرب ف فرل وأطيرب
فررول وأطيررب شرراورما وأطيررب عجررة ،القعرردة أمام ر تسرراوق الرردنيا كلهررا ،م رن كررل أط رراف
حلررب ي ر تي النرراف وخا ررة يرروم الجمعررة حت رى ي ر كلوا عنرردج ال فررل أو الشرراورما ،كرران
أمام ساحة كبيرة فيها حديقة وبركة ونافورة وفيها تم ال لشاعر ،ماعدت أتعكر اسرم ،
ابني يعرف أحسن منيو
يلت ت على سامر ،يس ل :
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ر من هو يا بني؟
سامر يتكلم ب دب:
ر المتنبيو
أبو سامر يعل :
ر نعررم المتنبرري ،كرران أعمررى ،وعرراش فرري المعررة ،المهررم ،رفعروا التم ررال ،ال أعرررف
روا
أين وضرعوج ،و رغروا حجرم البركرة ،رم رفعوهرا نهائيراً ،مرن أجرل السريارات ،وخ
مواقررف للسرريارت أمررام المطعررم ،فرري المسررا  ،لررن تجررد لررك مائرردة ،الر رريف كل ر مليرران،
أختنررا أم جميررل بعررد اليرروم لررن تطررب فرري البيررت ،كررل يرروم سررتقول لررك :س رنتغدى عنررد
سر ر ف ،وعن رردج فت ررة ب ررالحم وال أطي ررب منه ررا ،أطي ررب م ررن فت ررة الش ررام ،تع رررف مطع ررم
الم رق في الشام ،عند محطة الحجاز ،فتة س ف أطيب من فتة الم رقو
ويرن هات الجوال ،يضع على أعن  ،يتكلم ،وهو يرفع وجه على السقف ،ك نر
يتلقى وحياً من السما :
ر نعم ،من يتكلم ،أه ً وسه ً ،أم ع ام ،أه ً وسه ً ،واهلل ما عرفتك ،آج ،أنت
رت مررع زوجررك وشر ِ
جئر ِ
راهدت الشررقة ،قبررل يررومين ،أق شررقة؟ أنررا عنرردق أك ررر مررن عشررين
شررقة مسررجلة كلهررا للبيررع ،آج ،الشررقة المطلررة علررى دوار الدلررة ،أنررت سررميتِها أوربررة ،نعررم
تررعكرت ،أنررا اآلن مررع رجررل وزوجت ر فرري داخررل الشررقة ،يررا أخترري ،هررعج م لمررا قلررت لررك،
توقيررع العقررد أربع رة م يررين و مئررة ألررف ،والدفعررة األولررى ن ررف المبلررق ،والبرراقي بعررد
شهر ،عند معاملة ال راوة ،قد نوقِّع اليوم عقد البيع ،مرن يسرب هرو راحب الن ريب،
حررددق لرري الموعررد ،اليرروم بعررد المغرررب ،أهر ً وسرره ً ،أحضرررق مليررونين و مئررة ألررف
والعقررد جرراهز ،قلر ِ
رت :نؤجررل الموعررد علررى يرروم وررد ،ال بر ف ،اهلل يختررار الخيررر ،هررعا بيررع
وشار  ،ال عتب في وال لوم ،احب الن يب هو العق يسب  ،اهلل معكو
يق ل الجوال ،يلت ت على أم جميل ،يقول لها:
ر ر هررعج أم ع ررام رأت الشررقة قبررل يررومين ،طررار عقلهررا ،قالررت عررن الش ررفة" :هررعج
أوربررة" ،نعررم ،حقيقررة ،هرري أوربررة ،العررالم كل ر أمامررك ،أنررا أبرريعكم الش ررفة فقررط ،وم لمررا
سررمعتم ،توقيررع العقررد ب ربعررة م يررين و مئررة ،أمررف جررا زبررون ودفررع أربعررة م يررين
ومئترين ،و رراحب الردار مررا وافر  ،بعر األشرخا عقرولهم رغيرة ،مررا دامرت الشررقة
أعجبتك ،وأنت مستعد لدفع أربعة م يين ومئترين ،هرل توقرف األمرر علرى مئرة ألرف أو
مئتررين؟ أنررا واهلل لررو كنررت س شررترق الرردار مررا كنررت وق ررت عنررد مئ رة ألررف ،لررم يعررد لمئررة
األلف اليوم أق قيمة ،واهلل أستدين مئة ألف وال أفوت هعج الشقة ،مادامت أعجبتنيو
ويلت ت بجسم كل ليقول:
ر تعالوا لنرى الدار من أولها ،سنعود على البداية ،من باب الدارو
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وي رررن هات ر ر الجر روال ،يض ررع عل ررى أعنر ر  ،وي ررتكلم ب رروت مرت ررع ووجهر ر نح ررو
السقف:
ر أه ً حكمت بك ،زبون جديد ،حاضر ،أنا قادم عليك حاالً وسريعاًو
ويلت ت على ابن :
ر بسرعة سامر ،عندنا زبون جديد في المكتب ينتظرو
سامر يتكلم:
ر أنا س بقى حتى أريهم الدارو
أبو سامر يتكلم بنبرة جادة:
ر أل ،أنت ستمشي معيو
ويلت ت على أبو جميل وزوجت  ،ويقول:
بحِّري رة ،ت ملوهررا ،األر والسررقف والجرردران،
ر ر خررعوا ارحررتكم ،ت رج روا علررى الرردار ُ
ت قرردوا الغرررف كلهررا ورفررة ورفررة ،وادخلرروا علررى الحمررام ،ابقروا سرراعة أو سرراعتين ،وبعرردها
عند خروجكم ،فقط أولقوا الباب ،وبعدها مروا على المكتب ،موعدنا اليوم بعد المغررب
لتوقي رع العقررد ،س ت ررل ب رراحب الرردار ،أنررت أولررى بالشررقة مررن أم ع ررام ،أنررا أعرفهررا
مترددةو
أبو جميل يتكلم:
ر ر ولكررن ،أنررا ماعنرردق ويررر مئررة ألررف نقررداً ،المبلررق كل ر فرري البنررك ،ابنرري الرردكتور
جميررل ،العررام الماضرري جررا فرري زيررارة علررى حلررب ،أول م ررة زار فيهررا حلررب ،بعررد ويرراب
حوالي عشر سنين ،وأودع لنا في البنك سرتة م يرين ،وبعرد أقرل مرن شرهر سريرجع علرى
الوطن نهائياً ،لنزوج  ،وسنشترق ل شقة قريبة من شقتناو
أبو سامر يتكلم:
ر أنا خدام الناف الطيبين أم الكم ،أيرن ابرنكم الردكتور جميرل؟ مرا شرا اهلل! ومراعا
يعمل؟
أبو جميل يتكلم:
ر ر ابنرري طبيررب ج ر ار  ،تخ ر فرري أمريكررا أربررع سررنوات ،وعمررل فرري السررعودية
عشر سنوات ،سيرجع في آخر نيسانو
يطر أبو سامر قلي ًُّ ،
يحك رأس  ،م يتكلم:
ر وبالنسبة على الرعبون ال يهمكم ،أنا س كلم احب الشقة ،س قنع  ،المهرم ،هرل
يمكنك سحب المبلق كل من البنك دفعة واحدة؟
أبو جميل يرد:
ر نعمو
أبو سامر يتكلم:
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ر أنا عندق ِّ
مسير معام ت شاطر ،بيومين يستطيع عنجاز معاملة ال راوة ،ندفع
ل ر أج ررة زيررادة ،فرري يررومين تمتلررك الشررقة ،وفرري اليرروم ال الررة تسرركن ،بالمررال كررل شرري
يمشيو
أبو سامر يغادر الشقة مع ابن و
أبو جميل يبقى مع زوجت في الشقة وحدهماو
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أنا أحب الشعر
______________________________

فرري الطرير ر مررن دوار الدل ررة علررى مكت ررب التق رروى قبررل ج ررامع الرررحمن أب ررو س ررامر
يمشي الهوينى ،ابن يستعجل و
ر ابني على مهلك ،واهلل حلقي نشف ،الشغل يحتا على لسان حلو ،واهلل هلكتو
ر وعمي حكمت ينتظر ،والزبون في المكتب؟
ر ال تقل حكمت ،قل :حكمت بكو
ر ال أحب كلمة بك ،ولماعا هو حكمت بك؟
ر أ ررل جرردج مررن تركيررا ،فرري العهررد الع مرراني ،ويحمررل لقررب بررك ،وهررو ال يقبررل عال
بمناداتر ر حكم ررت ب ررك ،عل ررى ك ررل ح ررال ،ه ررل رردقت بوج ررود زب ررون؟ ال زب ررون ،وال ه ررم
يحزنون ،أنا ات قت مع عمك حكمت بك ،قلت ل ات ل بي حترى يحرف الزبرون بوجرود
حركة بيع وش ار في المكتب ،هعا أسلوب ،تعلم ،يا بني ،تعلمو
ويضحك ،م يضيف:
ر وحتى أم ع ام كعبة ،أنت دقت؟ هعا عمك حكمت بك ،هو ات ل ،يا بني
ععا م ررا اتبعن ررا ه ررعج األس رراليب ال أح ررد يش ررترق ،يج ررب أن تع رررف كي ررف تن ررب للزب ررون
ال خاخو
ر ولكنووو
ر ال تقل لكن ،هعا شغل ،هعج م لحة ،يجب أن نعيش ،من أين سوف أوفر لك
قسط الجامعة؟ لو كنت ح لت على المجموع الجيد مرا كنرت دخلرت برالتعليم المروازق،
كل سنة س دفع لك مانين ألف ليرةو
ر أردت القول :شارع النيل طول أقل من كيلو متر وأنت قلت ة كيلو مترات،
وشارع في ل م ل  ،أنت قلت طول ووو
أبو سامر يقاطع ولدج:
ر ال تردق  ،هررعا أسرلوب ،هررعا فرن ،وررداً سرتعمل فرري المحامراة ،واعا مررا بالغرت فرري
الدفاع عن موكلك فاألمور ال تمشي ،هكعا الدنيا يا ولدق ،تحتا على شطارة ،يا بني،
نحررن ررنعتنا ررعبة ،تحتررا علررى لسرران حلررو ،انظررر ،دفعنررا عشرررة م يررين مررن هررعا
المكتررب ،الررديكور وحرردج كل نررا مليررونين ،وأ نرراج بمليررون ،أجمررل مكتررب دالل عقررارات فرري
سورية كلهرا ،قبرل مرا نشرتري كران مكترب عقرارات ،كران ال يعمرل ،ال ديكرور ،وال أ راة،
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وال عضا ة ،والضيافة ،نحن ،أنا وعمك حكمت بك ،رفنا علير  ،ال برد أن تبهرر عرين
المشررترق ،وسرريارتي أنررا أمررام الب راب ،تويوتررا دفررع ربرراعي ،وعنرردنا شرراب مسررتخدم يقرردم
القهوة ضيافة ،الزبون عندما تقدم ل القهوة يخجرل ،وعنردما تقردم لر كر ف شراق تملكر ،
مكتبنا أنا وعمك حكمت بك أجمل من مكتب أق وزير ،المكتب ملكنا ،والسريارة ملكنرا،
الوزير ال يملك مكتب وال سيارت  ،وهعا كل ال يك ي ،ال بد من لسان حلرو ،وورداً أنرت
بحاجررة علررى مكتررب وسرريارة ،وبحاجررة أك ررر علررى لسرران حلررو ،يعرررف كيررف يخلِّر القاتررل
من حبل المشنقةو
ر ولكن يا والدقووو
ر ر ال ترج ررع عل ررى كلم ررة لك ررن ،ال أحبه ررا ،أن ررا أجبرت ررك عل ررى الش ررغل ط ررول الس ررنة
الماض ررية ف رري الس ررو الش ررعبي بح رري الخالدي ررة حت ررى ت ررتعلم الش ررطارة والمس رراومة واألخ ررع
والعطا  ،رأيت هناك الغش والكرعب والسررقة والنهرب ،أمرا تعلمرت؟ يرا ولردق ععا لرم تكرن
عئبراً أكلتررك الررعئاب ،أنررت ولرردق الوحيررد ،وأنرت الغررالي علررى قلبرري ،ال أريرردك م ررل النرراف
الطيبررين البسرريطين الرردراويش ،الرردنيا فيهررا ك يررر مررن أوالد الح ررام ،واهلل ،كررل واحررد مررنهم
أقوى من النمر ،ي كلك من وير ملحو
ويقف ،يلت ت على ولدج يقول ل :
ر اسمع مني ،أنا خدمت في الجيش أك ر من عشرين سنة ،دخلت حرب تشرين،
وأ رربت بش ررظية ف رري س رراقي ،حارب ررت أن ررا وعم ررك حكم ررت بر رك ف رري ت ررل ال رررف ،قاتلن ررا
بشررجاعة ،أنررا متقرردم علررى عمررك برردورة ،كرران هررو يقرردم لرري التحيررة ،خرردمنا فرري قطعررة
عسكرية واحدة ،وتسرحنا معاً برتبة عقيد ،لوال أني أنا وهو جمعنا من هعا المكتب كنا
بقينا من وير عمل ،الراتب التقاعدق ال يك ي ،كنت أتمنى تطوعك م لري فري الجريش،
نعم ،الجيش قوة وعرزة وشررف وبطولرة ووطنيرة ،لكرن فري النهايرة الضرابط عنرد التسرريح
ال يسررتطيع عمررل أق شرري  ،مررا بيرردج مهنررة ،وال عنرردج شررهادة ،لررعلك اخترررت لررك كليررة
الحقو  ،تعمل في المحاماة ،مهنة رعبة ،تحترا علرى شرطارة ،ولكرن المحرامي النراجح
أحسرن مررن ألررف طبيررب ،طبعراً هررعا أريرري أنررا ،وهنررا ،عنرردق فرري المكتررب ،تررتعلم الشررطارة
واألخع والعطا  ،وهناك في الجامعة تتعلم القوانينو
سامر يتكلم بهدو :
ر وبالنسبة على تم ال الشاعر واسم المتنبيووو
أبو سامر يقاطع :
ر عرفت  ،نعرم ،وقلرت عنر كران أعمرى ويعريش فري المعررة ،وهرل ولطرت؟ أنرت ال
تعرف وير عد أو طيو
ر سامحني يا والدق ،أنا ال أعد أو طك ،ولكنووو
ر أنا ال أحب كلمة لكن ،ال تسمعني هعج الكلمة مرة انيةو
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ر المتنبري يرا والرردق عراش فري بر ط سريف الدولرة ،ومرا كرران أعمرى ،األعمرى هررو
أبو الع المعرق ،والمتنبي قبل المعرق بمئتي سنةو
ر نعم ،الح معك ،هعا سهو مني ،نسيتو
وي مت م يضيف:
ر ر واهلل يررا بنرري ،لمررا كنررت فرري الجرريش ،كنررت ال أحكرري ويررر جملررة واحرردة م يرردة،
كلمترري كانررت كلمررة ،قلررت لررك ،الجرريش قرروة وع رزة ،مررا كنررت أحررب الك ر م الك يررر ،هررعج
المهنة ،مهنة دالل العقارات ،عودتني على أمور ما كنت أعرفهاو
ويعلررو رروت المررؤعن داعي راً عل رى ر ة الظهررر ،وقررد ررا ار أمررام المكتررب ،أبررو
سامر يطل من الباب ،يكلم شريك حكمت:
ر حكمت بك ،المؤعن نادى ل ة الظهرو
حكمت يتكلم وهو و ار المنضدة:
ر اسبقنيو
يلت ت أبو سامر على ولدج:
ر ادخل أنت يا سامر ،اقعد في المكتب حتى نرجع من ال ةو
ر س عهب معك أل ليو
أبو سامر يتكلم بلهجة قاطعة:
تك أنت فري المكترب
ر أل ،أنت اقعد في المكتبُ ،مد السجادة على األر ،
مقبولة أك ر من الجامع ،هعا المكتب باب رز  ،ال يجوز عو ق و
أبو سامر يغادر المكتب ،يمشي نحو الجامع وهو يغمغم:
ر ولررد ،مررا من ر خيررر ،الم ررل قررال الولررد سررر أبي ر  ،هررعا ويررر ررحيح ،خسررارة ،مررا
قدرت أنا على تربيت  ،أم ربت على الطيب وال د  ،رد الم رل :المررأة ربرت ال رور
فما حرةو
سرامر يرردخل علررى المكتررب ،يرررى حكمررت برك وهررو يقلررب كتابراً بررين يدير  ،حكمررت
يناول الكتاب ،وهو يقول ل :
ر ر خررع كتابررك ،كرران اهلل فرري عونررك ،حاولررت ت ر ح  ،ق روانين وأرقررام ،تحتررا علررى
دمرراف فيلسرروف حتررى يح ظهررا ،اسررمع ن رريحتي ،تطرروع فرري الجرريش ،الطري ر ق رريرة،
ة سنوات ،وتضع نجمة على كت ك ،الجيش عز يا ولدق ،انظرر علرى هرعا المكترب؟
ل روال عملنررا فرري الجرريش مررن قبررل أنررا ووالرردك مررا كنررا اسررتطعنا ش ر ار هررعا المكتررب ،نعررم،
ُسِّرحنا قبل سن التقاعد ،ولكن كنا جمعنا المبلق المحترم ،نعرم أنرا اآلن ضرابط متقاعرد،
برتبررة عقيررد ،ولكرن علررى أق دائررة حكوميررة دخلررت ،أجررد االحتررام والتقرردير ،لررعلك ،اسررمع
مني ،تطوع في الجيش ،أنت ال تعرف ،الجيش عز يا ولدقو
يحاول سامر أن يتكلم:
18

ر ولكن يا عمي أنا اآلن في السنة ال انية ،هعا الك م كان من الممكنووو
حكمت بك يقاطع :
ر ما فات األوان ،أنت اآلن في بداية السنة ال انية ،وال تنف عندك أربع مواد من
السررنة األولررى ،علررى كررل حررال قررم اآلن الح ر بوالرردك ،لت ررلي مع ر فرري الجررامع ،اآلن
تعكرت ،لن أعهب لل ة ،س لي فيما بعد ،أنا أنتظر مكالمة من زبونو
يكاد سامر ي ل على الباب ليخر  ،ينادي حكمت بك ،فيرجع:
ر سامر ،هل تُح ِس ُن العمل على الكومبيوتر؟
ر نعمو
رديقي و ردي والردك،
ر اسمع ،من يومين مررت على مكتب الهدى ،احب
رأيت عندج على الطاولة جهاز كومبيوتر ،واهلل شي رائع ،جا ج زبون ،فقال لر انتظرر
حتررى أبحررة لررك فرري الكومبيرروتر ،س شررترق هررعا الجهرراز ،تسررتطيع بررالكومبيوتر عدهرراش
الزبون والسيطرة علي  ،الكومبيوتر في الحقيقة حضارة ،واألجمل مرن هرعا ،بعردما عهرب
الزب ررون ،أطلعن رري عل ررى لعب ررة ور الش رردة ،قع رردت عن رردج س رراعة ،أجم ررل لعب ررة ،س ش ررترق
للمكتب أحدة نوع ،جهز ن سك للعمل علي ياسامرو
ر أنا جاهز يا عميو
ر ال ب ف ،اعهب على ال ة في الجامع ،ال ة في بسبع وعشرين ،اهلل معكو
يخر سامر ،يلت ت حكمت علرى المسرتخدم عبردو ،يطلرب منر أن يرعهب ليشرترق
علبة سكائرو
فور خروج يت ل بالهاتف:
ر ألو ،سعادووو بعد ربع ساعة س كون عندك ،كوني جاهزةوووو أوج ،فاج تني ،ما
عهررب علررى الشررغل؟ووو فرري الطرير علررى المكتررب ،والسرربب؟ ووووال تقلقرري ،أنررا سر ِّ
دبر لر
الشغل المناسبو
يضع السماعة فو اًر ،وينه  ،يرو فري المكترب ويجري  ،يرجرع علير المسرتخدم،
يتنرراول من ر علبررة التبررق ،ويخررر  ،يتمشررى علررى الر رريف ،يرررى رؤوف قادم راً ،يسررتقبل
بح اررة:
ر أه ً رؤوف ،أنت هنا؟ فاج تني ،هل رجعت من ورشة الحا عسماعيل؟
رؤوف يجيب مط طو الرأف:
ر اليوم ما رحتو
ر والسبب؟
ر ررعب ،حمرررل أكيررراف
ر ر ب ر رراحة ،يرررا حكمرررت بر ررك ،الش ررغل فررري ورش ررة البنر ررا
اإلسمنت كسر ظهرق ،وأنا عمرق فو الخمسينو
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ر يارؤوف ،الرز ال ي تي بسهولة ،واألسوا راكدة ،ما فيهرا شرغل ،وأنرا ب رعوبة
ح ررلت لررك علررى هررعا العمررل ،علررى كررل حررال ،ال تقل ر  ،أنررا س ر كلم الحررا عسررماعيل،
لتعمل عندج في الليل ،عمل الحارف الليلي أسهلو
ر ولكن ،يا حكمت بك ،زوجتي بية ،وال يمكن تركها وحدهاو
حكمت يقاطع  ،يمسك بيدج ،يمشي ب على الر يف ،وهو يتكلم:
ر ال تقل زوجتي ،وال تقل ظهرق ،بغير ورشة الحا عسماعيل ال يمكن الح ول
على شغلو
رؤوف يقف ،يلت ت على حكمت ،يقف قبالت  ،وهو يقول:
ر لي عندك طلبو
ر ما هو؟
ر ر أتمنررى العمررل عنرردك فرري المكتررب ،أمسررح األر  ،وأ ررنع القهرروة ،وأداوم مررن
التاس ررعة ررباحاً حت ررى التاس ررعة ل رري ً ،حت ررى منت ررف اللي ررل ،وبيت رري هن ررا قري ررب ،و ار
مكتبك ،كل ساعة يمكن اإلط لة على زوجتي واالطمئنان عليهاو
حكمت ،يضع يدج على كتف رؤوف وهو يقول:
ر ر ي ررا رؤوف ،أن ررت رردي  ،أن ررت أخ ،وأن ررا دخل ررت بيت ررك ،وأكل ررت عل ررى مائ رردتك،
و ررار بينرري وبينررك خبررز وملررح ،أنررا ال أقبررل ،ن سرري ال تطرراوعني ،كيررف أراك ت ررنع
القهوة وتقدمها للزبائن ،أنت مكانتك في قلبي أولى وأكرمو
ويربت على كت م يقول ل :
ر وزوجتك هي أختنا ،لو احتاجت على أق شي أنا أخدمها بعيروني ،اعهرب اآلن
علررى ورشررة البنررا عنررد الحرا عسررماعيل ،أنررا سر كلم  ،ألررف عنسرران يتمنررى عمررل الحرارف
الليليو
م يمد يدج على جيب  ،يستل قطعة مرن فئرة الخمسرمئة ليررة ،يدسرها فري يردج ،وهرو
يقول ل :
ر خرع ،أنرا أعررف ،أنرت عليررك ديرون ،اعهرب علرى عملرك ،اهلل معرك ،ال تتررردد ،وال
ت كر ،أنت طريقك من هعا االتجاج ،أنا راجع على المكتبو
ي ترقان ،ويمضي كل منهما في اتجاجو
حكمت يرفع الهاتف الجوال على أعن  ،يتكلم:
ر سعاد ،زوجك من اليوم سيغيب عن البيت طول الليرل ،الحرا عسرماعيل يحترا
فرري ورشررت علررى حررارف ليلرري ،وأنررا ررفت زوجررك رؤوف أفنرردق علررى الورشررة ،أنررا فرري
الطري عليكو
يرجع سامر من الجامع ،يجد المستخدم عبدو ،يقف ،يحيي :
ر أه ً باألستاع سامر ،ما رأيك ب نجان قهوة؟
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ر أشكرك ،ال أحب المنبهاتو
ر س نع لك ك ف شاق ،وس قول لك كلمة قبل و ول والدكو
ر والدق عهب على البيت ،ولن يرجع قبل الع رو
ر ر اسررمع منرري ،ال تترررك الد ارسررة ،العلررم أفضررل شرري فرري هررعج الرردنيا ،أنررا سررمعت
حكمت بك ين ح لك بترك الدراسة وااللتحا بالجيش ،أنا ال أوافق الرأقو
ر ولكن أنا ال أحب الحقو وال المحاماة ،مهنة ال بد فيها من الع قات والكعبو
ر ال يرا أسررتاع سرامر ،مررا كرل المحرامين وال كررل القضراة سروا  ،أ رحاب األخر
ه ررم أ ررحاب األخرر  ،تج رردهم ف رري ك ررل زم رران ،والمح ررامي الشررريف ين ررر الحر ر  ،ال
ت د ك م الناف ،ن يحتي لك ،ادرف ،وال تق ر ،وال تسمع ك م حكمت بكو
ر ر أنررا ب رراحة كنررت أتمنررى دخررول قسررم اللغررة العربيررة ،أنررا أحررب اللغررة العربيررة،
وأحب الشعر ،ولكن والدق ن ح لي بالحقو  ،وأنا أخعت بن يحت و
ر أحسنت بسماع ن يحة والدك ،أنا توفي والدق وعمرق ة عشرة سنة ،كنرت
فري ال رف ال راني اإلعرردادق ،وأنرا أكبرر عخرروتي ،نحرن سرتة عخرروة ،ر ة بنرات ،و ررة
بيان ،تركت المدرسة ،وضعتني أمي أجي اًر عند ال ران ،حتى أوفر لها الخبز ،الحمرد
هلل ،مرررت األيررام ،أنررا كبرررت وتزوجررت وتزوجررت أخرواتي ،أنررا اآلن عمرررق حروالي خمررف
وعشرين سنة ،ابني في ال ف الرابع ،كنت أتمنى لو كان أبي اآلن على قيد الحياةو
ر يرحم اهللو
ر تعرريش يررا سررامر ،أنررا أحررب والرردك وأحترمر  ،وأحترررم حكمررت برك ،لكررن لرري أريرري
الشخ ي والخا فري الحيراة ،أنرا أختلرف عنهمرا ،وخا رة مرع حكمرت برك ،وأك رر مرا
يزعجنرري تدخين ر السرركائر ،يشررعل سرريكارة مررن سرريكارة ،ال يك ي ر فرري اليرروم أربررع علررب،
على كل حال ،ال بد من االخت ف ،الحياة علمتنري ،ولرو مرا درسرت ،أنرا أحرب الكتراب
والد ارسررة ،وأنررا يررا أسررتاع سررامر ه رعج السررنة س ر تقدم علررى امتحرران الشررهادة اإلعداديررة مررع
الط ب األحرار ،وأريد مساعدتك لي بدرف أو درسين في النحو ،ال ي عب علي فهرم
الشعر وح ظ  ،ولكن ت عب علي دروف النحو ،أنا م لك أحب الشعرو
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أجمل شقة
_______________________________

أبررو جميررل وزوجتر يغررادران الشررقة ،يمررران بمكتررب التقرروى ،يريرران سررامر ،يطلبرران
من ر أن يخبررر والرردج أن جلسررة توقيررع العقررد لررن تكررون اليرروم ،عنمررا سررتكون فرري الغررد بعررد
العشا  ،ألن أم جميل تريد أن ِّ
تبيت استخارةو
أم جميل تجعب زوجها من يدج ،وهي تقول:
ر تعال ،ال تمر أمام ال يدلية ،انظر على اللوحة فوقهاو
يعل :
ر نعم ،رأيتها قبلك ،تت رجح ،وتكاد تسقط ،رأيتها أول مرة جئت فيها علرى المنطقرة
للبحة عن شقة ،ومن علك الوقت وال يدلية مغلقة ،واللوحة تت رجح في الهوا و
أم جميل تعل :
ر ر عكرتنرري ،لمررا كنررت طالبررة فرري ال رف ال الررة اإلعرردادق ،عهبنررا فرري رحلررة علررى
حل ررب ،زرن ررا فيه ررا القلع ررة ،وعل ررى ب ررر م ررن أبراجه ررا ك رران يق ررف حج ررر كبي ررر ،ل ر ر ف ررو
المدرسة حينها :ال تخافي ،هعا معل
الجدار ،و ل اج في الهوا  ،وق ت أت مل  ،قالت لي ِّ
هكعا من ألف سنة ،وما وقعو
أبو جميل يس ل مستنك اًر:
ر لوحة حديدية طولها متر وعرضها ن ف متر ،تلو في الهوا  ،عالقة بمسمار
واحد ،كيف يتركها احب ال يدلية هكعا؟
وي مت م يضيف:
ر ععا وقعت فو رأف ط ل أو رجل عجوز م لي قتلت في الحالو
تشد أم جميل على يدج وتضيف:
ر أنت دائماً تقول عن ن سك :أنا رجل عجوز ،واهلل أنت شابو
يشد على يدها بدورج ،ويعل :
ر الشباب ار و
ر المهم شباب القلبو
يتجاوزنر ببضرعة أمتررارو يتوقرف أبرو جميرل ،يلت رت علررى
ا
ويمرران بمطعرم ُسر ف،
زوجت  ،يقول لها:
ر ما رأيك بتناول حن فتة بالزيت؟
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مازحاً:

أم جميررل تتررردد ،أبررو جميررل يتر بط عراعهررا ،ينعطررف بهررا نحررو المطعررم وهررو يعلر

ر هعج دعوة مني ،على حسابي أناو
ويقعرردان متقررابلين علررى المائرردة ،وسرررعان مررا ي تيهمررا النررادل ب ررحنين مررن ال تررة
بالس ررمنة م ررع ررحون م رراى ب ررالمخل ت والنعن ررع األخض ررر وحب ررات البن رردورة والب ررل
األبي و
أبو جميل يتكلم:
ر واهلل أبو سرامر عكري ،وطيرب ،كيرف عرفرك كرديرة ومرن ع ررين ،وعررف أسررتك
ووالدك ،ويعرف أسرة عيبو من ع رين وجدهم رشيد عيبوو
أم جميل تضحك ،تعل وهي تتناول ال تة:
ر ر يررا أبررو جمي رل ،أبررو سررامر مررا عنرردج أق شرري مررن ال رعكا  ،هررو سررمعك تنرراديني
شيرين ،فعرف من االسم ،وأك رر سركان بلردة ع ررين مرن األكرراد ،ورشريد عيبرو معرروف،
هررو مررن المناضررلين ضررد االسررتعمار ال رنسرري يرروم كانررت فرنسررا تحتررل سررورية ،وفرري كررل
سررنة تكتررب عن ر جريرردة الجمرراهير فرري حلررب وعررن المناضررلين مررن أم ال ر بمناسرربة عيررد
الج و
يقاطعها أبو جميل ويعل :
ر ولكن و ف ع رين ك ن هو العق بناهاو
ر ال ،ال ،ما و ها ،أق عنسان يزور ع رين ولو مرة واحدة سيتكلم بم ل ما تكلم
أبو سامر ،وأك رو
أبرو جميررل يمضررق ب ررمت ،يتنرراول عررود النعنررع ،يتسررلى بقطررف أو ارقر ال ررغيرة،
يحف أن ُه ِزمو
يتكلم:
ر ما رأيك بالشقة؟
ر أعجبتنيو
ر ال تقولي أعجبتني ،قرولي رائعرة ،واهلل اإلط لرة مرن الشررفة علرى حديقرة السربيل
تسرراوق الرردنيا كلهررا ،وال تنسرري منظررر الدلررة وحولهررا فنرراجين القهرروة ،والمررا ين ررب مررن
الدلة في ال نجان ،وخا ة في الليل ،عندما تلعب األضوا مع الما و
ر نعم ،شقة رائعة ،ولكن ،مرن ويرر الضررورق التعبيرر عرن ععجابنرا بهرا أمرام أبرو
سامر ،حتى ال ي ر علينا السعر العق يريدو
ر هو ال يحدد السعر ،يحددج مالك الشقةو
ر ولكن يت مع و
أم جميل ت مت ،م تتكلم:
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ر وهناك خط فني آخرو
ر وما هو؟
ر لماعا حد ت بالت يل عن ابننا جميل ،وعن المبلق العق أودع في البنكو
ر وايتي االفتخار بابننا وت كيد قة أبو سامر فيناو
ر ر الحقيق ررة هر ررو ر ررار ،وجر رررك معر ر علرررى الكر ر م ،وه ررو ال يع رررف ال ال ارف ر ررة وال
الع مانية وال أبو الهدى ال يادق ،هو يلتقط الكلمات ،كلمة من هنرا وكلمرة مرن هنراك،
وما عندج وير الك مو
أبو جميل يترك الملعقة ،يمضق اللقمة ب عوبة ،أم جميل تناول ك ف ما  ،أبرو
جميل يتكلم:
ر أم جميل ،أنت جعلت ِّ
مني أحم و
أم جميل تتكلم مدهوشة:
ر ر ال يررا أبررو جميررل ،أنررت زوجرري ،وتررا أرسرري ،ولكررن أنررت بحررت ل ر بكررل شرري ،
الحمر يعنري الطيبرة
و ارحت  ،وكلمت علرى أمرور لرم يسر لك عنهرا ،وال تغضرب منريُ ،
والب ار ة ،ونحن المعلمين ،ب ورة عامة حمقىو
أبررو جميررل يرجررع بكرسرري علررى الررو ار  ،يجرررع مررن المررا جرعررة ،يبررل بهررا ريق ر ،
يحاول االبتسام ،يتكلم:
ر ر ونسرريت قررول أحمررد شرروقي "كرراد المعلررم أن يكررون رس روال" ،ونسرريت":من علمنرري
حرفاً كنت ل عبداً"و
أم جميل تضحك ،تتكلم:
روتك ،خررعني بحلمررك ،وال تغضررب ،هرعا الكر م علررى ِ
الم رال
ر أرجرروك ،اخ ر
والواجررب ،أمررا الكر م علررى الواقررع فمختلررف ،عنرردما ن ررل علررى البيررت سر ق أر عليررك كر م
ابن قيم الجوزق عن الحم وعن حم المعلمين في كتاب " أخبار الحمقى والمغ لين"و
ر ِّ
عجلي ،هيا على البيتو
ر دعني أكمل حني ،ال تة لعيعة ،واعا أنت شبعت هات ألكمل أنا حنك ،وال
تنف ،ال بد من الشاق بعد ال تةو
أبو جميل يتكلم وهو يهم بالنهو :
ر نشرب الشاق في البيتو
أم جميل ترد بحزم:
ر ال واهلل ،ال أشربها عال هناو
أبو جميل يرسل زفرة م يتكلم:
ر أمرق هللو
أم جميل تتكلم بلطف:
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ر واهلل يا أبو جميل كنت أمز معك ،من لي ويرك حتى أمز مع  ،أال يح لي
الم از و
ر يح لكو
أم جميررل ،تنتهرري مررن تنرراول ررحنها ،أبررو جميررل يطلررب مررن النررادل ك سررين مررن
الشاقو أم جميل تس ل بهدو :
ر هل أنت مقتنع بالدار؟
ر يا أم جميل ،أنا تعبت ،من شرهرين وأنرا أبحرة عرن شرقة ،جميرل جرا فري 52
من كانون األول من العام الماضي  5105فور رجوع من وزة ،وبقي أقل من شرهر،
ووضع في حسابي فري البنرك سرتة م يرين ،مرن الضررورق شر ار الردار اليروم قبرل الغرد،
األسررعار دائم راً فرري ارت رراع ،وفرري آخررر نيسرران أو األول مررن أيررار سرريرجع مررن المملكررة
السررعودية نهائي راً ،ومررن أول كررانون ال رراني وأنررا أبحررة ،ونحررن اآلن فرري أول آعار ،علررى
متى؟ ما تركت أق مكتب فري المنطقرة خلرف جرامع الررحمن عال سر لت  ،أريرت أك رر مرن
عشر ررين ش ررقة ،وطلع ررت عل ررى مس رراكن ح رري الس رربيل ،المنطق ررة عالي ررة ،ومشرررفة وجميل ررة،
ورأيت أك ر من عشر شق  ،ولكنووو
تقاطع سائلة:
ر لم تعجبك وير هعج الشقة؟
ر نعم ،هعج أجمل شقة ،ما رأيك أنت؟
ر أنررا مررا ارتحررت علررى أبررو سررامر ،رجررل ر ررار ،يررتكلم ويررتكلم ،وال يترررك لررك فر ررة
للك ر م ،حتررى هندام ر لررم يعجبنرري ،أنررت لررم ت حررظ حررعا ج ،ك ن ر مررا اشررترى وي ررج مررن
عشرين سنة ،وجاكيت هو جاكيت عرس وهو شاب قبل ين سنةو
أبو جميل يضحك ،يعل :
ر ر أنررت زوجترري مررن ررين سررنة ،مررا سررمعتك م ررة تحررد ت عررن رجررل ،هررعا شرري
جديدو
تضحك ،تتكلم:
ر أنا لم أتغير ،أنا ال أنظر على الرجال ،ولكن هعا الرجل ل ت نظرق ،لم يعجبني
هندام وال ك م و
ر دقت ،ولكن هل سنشترق نحن الدار أم هل سنزوج بنتنرا؟ والحر معرك ،لرو
كان عندق بنت ما زوجت عياها ،الحمد هلل ،ما في عندنا وير ابننا الدكتور جميرل ،اهلل
يرجعر ر بالسر ر مة ،وبنتن ررا هي ررين ،وه رري متزوج ررة وتع رريش م ررع زوجه ررا ف رري قط ررر ب م رران
واطمئنانو
يرشف الشاق ويضيف مازحاً:
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ر وهل أعجبك شريك حكمت ،وهو ينادي حكمت بك؟ هو في عمرق ،ولعل فري
الخامسررة والسررتين ،يعنرري أكبررر منرري ب ر ة سررنين ،ولكررن هررو :شررعر أسررود م رربوف،
ملمع ،وحعا جديد ،وبدلة المعة ،وسيكارة وقداحة عهبيةو
أم جميل تضحك وهي ترد:
ر ععا قلت لك أعجبني ،فسوف تتهمني فو اًر بالحم و
ر عن قلت ،أو ما قلت ،نحن كلنا ر جماعة المعلمين ر حمقىو
ر نعم ،نعم ،نحن جميعاً حمقى ،وعلرى كرل حرال ،ب رراحة ،وأقرول لرك ب رراحة،
واهلل لم يعجبني ال أبو جميل وال حكمت بكو
ر والدار؟
ر ر الرردار ممتررازة ،ال ك ر م عليهررا ،عال بمررا هررو ممترراز ،ولكررن ،أحررف بشرري ويررر
مريحو
ر اطمئني ،هعا المكتب أول مكتب ي تتح في هعج المنطقرة كلهرا ،و أري ِ
رت ال خامرة،
ُ
وواض ررح :حكم ررت بر رك رج ررل ون رري ومقت رردر ،وأب ررو س ررامر م ررن أسر ررة معروف ررة ،م ررن بي ررت
خضير ،وأم من بيت ال يادق ،جدها أبو الهدى ال يادق ،هي أسرة تقوى وورعو
أم جميل ترشف آخر ما بقي في ك ف الشاق ،وتقول:
ر هعج الم اهيم ،ونحن حتى اآلن نعيش عليها ،هي الخط  ،مكتبر هرو األول فري
المنطقررة كلهررا ال يعنرري أق شرري  ،لرريف األول دائم راً هررو األفضررل ،قررد يكررون ل ر فضررل
الري ررادة ،ولك ررن ه ررعا ال يك رري ،واإلنس رران بع ررد عل ررك ال ُيع رررف ب سر ررت  ،اإلنس رران ُيع رررف
بسررلوك وأخ قر وأفعالر  ،قررد يكررون جررد األسررة مررن العلمررا األفاضررل ،أو مررن أ ررحاب
األخ الراقية ،وقد يكون األوالد أو األح اد من أسوأ خل اهللو
أبو جميل يضيف:
ر على كل حال ِّبيتي أنت الليلة استخارة ،ووداً نقررو
في الطري على البيت يقول لها:
ر ر فتررة ممت ررازة ،فرري أول يرروم نس رركن في ر ف رري الرردار الجديرردة س رريكون عفطارنررا ف رري
ال با فتة عند ُس فو
ر أنا س نع لك في البيت أطيب منهاو
ر كيف؟
ر أنقررع الحمر يررومين فرري المررا  ،ررم أسررلق  ،وأحررت ظ برربع الحبررات ،ررم أضررع
البقية في الخ ط مع قليل مرن الطحينرة واللربن والحمر  ،وأكرون مرن قبرل قليرت الخبرز
المقطع بالزيت ،وأ ب فوق الخليط ،وأوزع فوق حبات الحم  ،م أ ب علير زيرت
الزيتون الحار ،وت ضل بتناول أشهى فتةو
أبو جميل يتكلم معانداً:
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ر واهلل ال تة بالسمنة أطيبو
أم جميل تعل :
 .على كل حال في با اليوم األول من نزولنا فري الشرقة الجديردة لرن يكرون
عفطارنا فتة ال بالسمن وال بالزيت ،سيكون عفطارنا الم مونيةو
وف ررور و ررولهما عل ررى البي ررت تب ررادر أم جمي ررل عل ررى كت رراب اب ررن الج رروزق" :أخب ررار
الحمقى والمغ لين" ،وتق أر علي " :وقد بلغني أن بع المؤدبين للم مون أسا أدب على
الم مون وكران رغي اًر ،فقرال المر مون :مرا ظنرك بمرن يجلرو عقولنرا ب دبر  ،وي ردأ عقلُر
عهنر بغِّينررا،
بجهلنرا ،ويوقرنرا بزكانتر  ،ونسررتخ ُّ بطيشرنا ،ويشرحع أعهاننرا ب وائردج ،ويكر ُّل ُ
ف يزال يعار بعلم جهلنا ،وبيقظت و لتنرا ،وبكمالر نق رنا ،حترى نسرتغر محمرود
خ رال  ،ويسرتغر مرعموم خ رالنا ،فراعا برعنررا فري االسرت ادة بررع هرو فري الررب دة ،واعا
تحلينا ب وفر اآلداب تعطل من جميرع األسرباب ،فرنحن الردهر ننرزع منر آدابر المكتسربة
فنسررت يدها دونر ون بررت فير أخ قنررا الغريزيررة فين رررد بهررا دوننررا ،فهررو طررول عمررج يكسرربنا
عق ً ويكتسب منا جه ً ،فهو ك ُعبالة الس ار ودودة القز"و
ويبادر أبو جميل على سؤالها:
ر وما معنى زكانت ؟
ر الزكانة ال هم ،وأن يظن المر في األمر في د ظن وي يبو
وي مت م يس ل:
ر هل تُعقل قدرة المر مون علرى النطر برعلك الكر م وهرو رغير؟ ومرا معنرى قرول
ابن الجوزق وبلغني؟ أنا أشك في الخبر كل  ،ومن ت دق فهي حمقا و
ر أنا لم أ دق و
ر استشرهادك بر  ،ونحرن فري المطعررم ،وترعكرك لر  ،وفتحررك الكتراب علرى موضررع
فو اًر كل هعا دليل على ت ديقك الخبرو
أم جميل تتكلم وهي تضحك:
ر تريد و ي بالحم و
ر أل ،أنا ال أريد ،أنت استنتجت هعا بن سكو
ر ر تريررد عورراظتي واوضررابي ،لررن أوضررب ،أنررا لررم أ ررد الخبررر ،ولكررن مضررمون
الك م المنسوب للم مون حيح ،وجميلو
ر هررو مجرررد رأق ،وال شررك هنرراك رأق آخررر مخررالف ،وبعررد علررك ،أنررا أسر لك :مررن
ي نع الطبيرب والمهنردف والروزير واألميرر والملرك والررئيف؟ كلهرم يمررون علرى المعلرم،
كلهم يحتاجون على المعلمو
ت مت ،فيس لها:
ر وهات ،ياشهرزاد ،حد يني عن الحم ؟
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ر ت ضرل اقر أر بعر مرا رواج ابرن الجرروزق":معنرى الحمر والتغ يرل هرو الغلرط فرري
الوسرريلة والطري ر علررى المطلرروب مررع ررحة المق ررود وووفرراألحم مق ررودج ررحيح،
ولكن سلوك الطري فاسدووو فمن علك :أن طرائ اًر طرار مرن أميرر ،فر مر أن يغلر براب
المدينة! فمق ود هعا الرجل ح ظ الطائر"و
ويضحك أبو جميل ويعل :
ر ال بر ف ،رضريت ،األميرر أحمر علرى كر م ابرن الجروزق ،ونحرن ر المترزوجين ر
حمقى ،وال أقول المعلمين ،ولو لم يكن الرجال حمقى حقيقة لما تزوجواو
وي مت م يضيف:
ر والمرأة التي تتزو حمقا من وير شك ،ما رأيك؟
ر أل ،المرأة أك ر تعق ً من الرجل ،والرجل هو األحم و
ر والدليل؟
ر المررأة يتغررزل بهرا ألررف رجررل وال تسرتجيب عال لمررن تحررب ،والرجرل علررى اسرتعداد
ق امرأة ،يحبها أو ال يحبها ،جميلة أو قبيحة ،فمن هو األحم ؟
ل ستجابة أل ِّ
ر ر ه ررعا عل ررى ك ررل ح ررال أري ررك ،ه ررل م ررن الض رررورق االخ ررت ف والخ ررام؟ خ ررال ي
واختل ي ،لن أخا مكو
أم جميل تتدلع ،وتقول:
ر هل نسيت أونيتي؟ أنا س ختلف معك ،وأخا مكو
م تبدأ تدندن:
و ررالحتك ،وخا ررمتك ت رراني
خا ر ررمتك ب ر ررين وب ر ررين روح ر رري
أبو جميل يقاطعها:
ر قبل يومين كنت فري السررفيف ،سرمعت أونيرة ال أعررف مرن تغنيهرا ،ولرم أح رظ
كلماتها ،سمعتها تقول:
أخا مك آج أ الحك أل
أم جميل تضحك ،ترد:
ر هعج نانسي عجرم ،هعج مطربة الجيل الجديدو
ر ارجعي أرجوك على الجيل القديم ،ارجعي على أم كل ومو
أم جميل تضحك ،تعل :
ر أنا أعرف ،عقلك مع أم كل وم ،ولكن قلبك مع نانسي عجرمو
ر واهلل ما ش تها وال أعرفهاو
ر هعا من حظي أنا ،لو ش تها لطار عقلكو
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في غرفة المدرسات
______________________________

في با اليوم التالي ،وفي االستراحة بعد الح تين األوليين ،تحدة أم جميل
زمي تها عن الشقةو
ر شررقة عهررب ،هري الررعهب حقيقررة ،خمرف ورررف ،ر ة وررف مطلررة علررى الجهرة
الغربيررة ،أمامررك شررارع الني رل علررى طول ر  ،وتحتررك دوار الدلررة ،وأمامررك حديقررة السرربيل،
ورف مشرقة ،نوافعها واسعة ،وهي تشترك بشرفة واحدة طولهرا تسرعة أمترار ،وعرضرها
ة أمتار ،الجدران كلها مغطاة بور جدران من نوع فاخر ،مخملي ،في رسوم زهور
نررافرة ،وكررل ورفررة بلررون ،ورفررة بلررون الكيرروق ،و انيررة بلررون زهرررق فرراتح ،و ال ررة بلررون
برتقالي فاتح ،وورفة علرى الجهرة الشرمالية ،هرعج براردة فري ال ريف ،ور الجردران فيهرا
بلررون س ررماوق فرراتح ،ت ررلح للنرروم ،وورف ررة شر ررقية ررغيرة نس رربياً ،أربعررة أمت ررار ب ربع ررة
أمتار ،باقي الغرف كلهرا سرتة أمترار بسرتة ،وهرعج الغرفرة لهرا شررفة رغيرة مشرتركة مرع
المط ررب  ،ت ررلح للطع ررام ،ألن المط ررب بجواره ررا ،والمط ررب خمس ررة أمت ررار ب ربع ررة ،فير ر
خرزائن خشرربية فرراخرة ،األسررقف كلهررا مسررتعارة ،ومررزودة بم ررابيح وأضروا حدي ررة ،شررقة
جنةو
هنا  ،مدرسة اللغة العربية ،تعلِّ :
ر ر علررى عكررر ور الجرردران ،واألسررقف المسررتعارة ،لمرراعا ُيجرردد ور الجرردران فرري
ورفررة اإلدارة كررل سررنة؟ وجرردران ورفررة المدرسررات ت كله را الرطوبررة ،ولرريف فيهررا كرسرري
مريح ،وال طاولة نظي رة ،وورفرة اإلدارة ك نهرا ورفرة وزيرر ،والمرديرة عنردها آعن خرا ،
ونحن ما عندنا آعن يمسح الطاولةو
مدرسة العلوم تعل :
ر هررعا الموضرروع ال ع قررة لنررا بر  ،وال ي يرد الحرردية عنر  ،موضرروعنا هررو شررقة أم
جميررل ،أنررا أعرررف البنررا فرري المنطقررة أمررام دوار الدلررة ،هررو بنررا قررديم ،العمررارة عمرهررا
على األقل عشر سنينو
أم جميل ترد:
ر ال أعرف كم عمرها ،ولكن المدخل مجدد ،لر براب مرن ألمنيروم ،وفير عنترفرون،
األد ار كله ررا م ررن رخ ررام ،والس رريراميك ف رري الحم ررام جدي ررد ،وف رري الحم ررام ح ررو ب ررانيو،
وبيكادوش ،والحمام واسعةو
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تس ل مدرسة الجغ ارفيا:
ر ووقعتُم على عقد الش ار ؟
أم جميل ترد:
ر أل ،أمف عند الظهر شاهدنا الشقة ،وكان الوعد توقيع العقد بعد العشا  ،ولكنرا
أجلناج على اليوم ،وأنا ليت العشا  ،وبي ُّ
ت استخارة ،م نمت ،ورأيت في الحلم مرا هرو
مريحو
تتكلم مدرسة التربية اإلس مية:
ر ليست هعج هي االستخارة ،في الحقيقة االستخارة هي ال ة ركعتين هلل تعرالى
فرري أق وقررت ،ررم س رؤال اهلل تعررالى التيسررير والرردعا ب ر ق دعررا كرران أو بررن الرردعا
ال ر روارد عر ررن رسرررول اهلل ر ررلى اهلل علي ر ر وسر ررلم ،وال رؤير ررا وال حل ررم ،واعا وجر رردت ن سر ررك
منشرحة فر قبلي علرى األمرر ،ولكرن مرع علرك ال تسرتعجلي ،ابح ري مرع زوجرك عرن شرقة
أخرى ،واس لي مع زوجك عن األسعار ،وشراورق ،مرا نردم مرن استشرار ،ومرا خراب مرن
اسررتخار ،واإلمررام النررووق يقررول :االستشررارة قبررل االسررتخارة ،فر بررد مررن السرؤال وتعرراطي
األسبابو
أم جميل تس ل:
ر وما دعا االستخارة؟
مدرسة التربية اإلس مية تتكلم:
ر الدعا طويل وال أريدووو
أم جميل تقاطعها:
ر نود سماع و
مدرسة التربية اإلس مية تتكلم:
ر ر ر ن ر ر الر رردعا رواج البخر ررارق فر رري حر رردية عر ررن جر ررابر رضر رري اهلل عن ر ر  ،حير ررة
قال":كان رسول اهلل لى اهلل علي وسلم يعلمنا االستخارة في األمرور كلهرا كمرا يعلمنرا
السورة من القرآن ،يقول" :ععا هرم أح ُرد ُكم بِراألم ِر فليركرع ركعتري ِن ِمرن وي ِرر ال ِريض ِرةُ ،رم
لِي ُقل :اللهُم عِِّني أست ِخ ُيرك بِ ِعل ِمك ،وأستقِد ُرك بِقُدرتِك ،وأس لُك ِمن فضلِك ،فِانك تقِد ُر وال
وب ،اللهم عِن ُكنت تعلم أن هعا األمر ( ُم تُس ِّمي ِ
أقِدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت ع م ال ُغُي ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
آجلِ ر ِ  ،أو قررالِ :فرري ِدينِرري ومع ِ
اجر ِرل أمر ِررق و ِ
بِعينِ ر ِ ) خيررر لِرري ِفرري ع ِ
اشرري وع ِاقبر ِرة أمر ِررق،
فاقر ُردرجُ لِرري وي ِّسرررجُ لِرريُ ،ررم بر ِ
رارك لِرري ِفي ر ِ  ،اللهُررم وِان ُكنررت تعلر ُرم أن ر ُ شر درر لِرري ِفرري ِدينِرري
ومع ِ
اج ِل أم ِرق و ِ
اشي وع ِاقب ِة أم ِرق ،أو قال ِفي ع ِ
آجلِ ِ  ،فا ِرفنِي عنر ُ ،وا ررف عنري،
ة كان ُم ر ِّ
ضنِي بِ "و
واق ُدر لِي الخير حي ُ
وتتكلم مدرسة اللغة اإلنكليزية:
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ر ر هنرراك مكاتررب ك ي ررة لبيررع العقررارات ،زورق وزوجررك كررل المكاتررب فرري المنطقررة،
وكوني مع فكرة عن األسعارو
ِّ
وتتكلم مدرسة التربية وعلم الن ف:
ر في أق دور تقع الشقة؟ وكم منها؟
وترد أم جميل:
ر ر فرري الرردور ال رراني ،وفوقهررا شررقة واحرردة ،وهرري الشررقة الوحيرردة فرري الرردور ،لرريف
أمامها شقة انية ،يقال عنها ب طة واحردة ،البنايرة هادئرة ،لريف فيهرا سروى أربرع شرق ،
شررقة فرري الرردور األرض رري ،تحرريط بهررا حديق ررة ،نحررن نطررل عليه ررا ،ونطررل علررى حديق ررة
السرربيل ،وشررقة فرري الرردور األول ،طبعراً نحررن ال نعررد الرردور األرضرري ،وشررقتنا فرري الرردور
ال اني ،وفوقها شقة غيرة ،تسمى المرتجعو
وتس ل مدرسة العلوم:
ر وهل س لتم عن الجيران؟ الم ل يقول :الجار قبل الدارو
وترد:
ر حررد نا دالل العقررارات ،قررال :يسرركن فوقنررا رجررل متقرردم فرري العمررر ،يعرريش وحرردج،
ليف عندج أحد ،عندج بنت واحدة تزورج كل أسبوع مرة أو مرتين ،ترعى أمورج ،وتت قردج،
شقت م لما و ها الدالل تسمى المرتجع ،فيها ة وررف ،وأمامهرا السرطح ،ويسركن
تحتنا جار فلسطيني مع زوجت  ،كل منهما عجوز أيضاً ،ولكرن فري الردور األرضري أو
الحديقررة ،تسرركن أسرررة ،الرجررل عامررل ،عنرردج زوجت ر و مانيررة أوالد ،أس ررت فرري الحقيقررة
كبيرة ،ولكن العمارة ب ورة عامة هادئة ومريحةو
تتكلم مدرسة الرياضيات:
ر هررعا كر م دالل العقررارات ،األفضررل أن تسر لوا أنررتم عررن الجيرران ،حتررى تعرف روا،
اس لوا الجيران البعيدين عن البنايةو
وتتكلم زميلتها مدرسة اللغة العربية:
ر أنا عرفت موقعها ،واليوم س سبقك أنا وزوجي سنعهب بعد الع ر على شرائها،
ما اسم المكتب؟
أم جميل تضحك ،وتمد عليها يدها ببطاقة ،وهي تقول:
ر مكتب التقوى ،وهعج بطاقة باسم المكتب ،فيها رقم الهاتفو
وتتكلم مدرسة التربية وعلم الن ف موجهة ك مها على مدرسة اللغة العربية:
ر انتظرق يا هنا خانم حتى تعرفي منها ،كم منها؟
تتكلم أم جميل:
ر أربعة م يين و مئة ألفو
ترسل هنا ر مدرسة اللغة العربية ر ي اًر من بين أسنانها وهي تقول:
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ر أوج ،أنا آس ة ،ال يمكنني شراؤها ،ال أنا وال زوجي وال أبي وال جردق ،نحرن بعرد
خدمررة عش ررين سررنة مررا عنرردنا ويررر مررن الش ررفة الترري و ر تها لنررا ،هررل يبيعنررا الش ررفة
وحدها؟و
وتتكلم معاونة المديرة:
ر أنا أن ح لك ،يرا شريرين ،س ِّرجلي الردار باسرمك ،ال تقبلري عال تسرجيلها باسرمك،
هررعج الرردنيا فيهررا مرروت وحيرراة ،واهلل ،ععا مررات زوجررك ،بعررد العمررر الطويررل ،ابنررك سرريرة
الدار ،ولن تعيشي مع زوجت ساعة واحدةو
أم جميل تضحك ،تقول لها:
ر الحمد هلل ،أنا عشت مع زوجي أك ر من ين سرنة ،مرا ح رل فيهرا بيننرا أق
خ فو
وتتكلم مدرسة التربية وعلم الن ف:
ر كررل شري متوقررع ،ورداً زوجررك يتقاعرد ،ويقعررد فري البيررت ،ويبردأ الخ ررام والقيررل
والقال ،الرجل بعد الستين ي بح عقل م ل عقل الولد ال غيرو
أم جميل تتكلم:
ر ر زوجرري تقاعررد العررام الماضرري ،مررا برردر من ر أق شرري مررن خرررف أو تر ُّ
ردخل فرري
أمررورق أو أمررور البيررت ،وعلررى كررل حررال مررن هررعج الرردار كلر مررن ابنرري الرردكتور جميررل،
سنسجل الدار باسم ابني جميلو
وتتكلم معاونة المديرة:
ر أنا عندق اقت ار يا أم جميل ،بيعي داركم فري منطقرة الملعرب البلردق ،وأضري ي
منها على المبلق العق معكم ،واشرترق داريرن ،واحردة بر ة وررف لرك ولزوجرك ،و انيرة
ب ربع ورف أو خمف ورف البنكو
أم جميل ترد:
ر ر سررنترك دار الملعررب البلرردق البنرري ،ي تتحهررا عيررادة ،هرري فرري الرردور األرضرري،
وفي منطقة شعبية ،فيها ك افة سكانية ،مناسبة جداً لتكرون عيرادة ،وهرعج الردار ،بخمرف
ورررف ،لنررا ول ر  ،يتررزو فيهررا ،ورفررة لرري ولزوجرري ،وورفررة للضرريوف ،وورفررة مش ررتركة
للجلوف ،وورفتان ل ولزوجت و
معاونة المديرة تس ل مستنكرة:
ر وهل ستعيش الكنة معك؟ ال تتوقعي هعا ،األفضل هو استق ل األسرة ،لك مع
زوجك بيتك ،والبنك ولزوجت بيت  ،من ال عب عيش الكنة مع الحمايةو
وتتكلم هنا مدرسة اللغة العربية:
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ر ر اس ررمعي من رري ي ررا أم جمي ررل ،ال تبيع رري وال تش ررترق ،خ ررعق زوج ررك أب ررو جمي ررل،
وروحري معر علرى السرعودية ،عيشري مرع ابنررك جميرل ،اطلعري مرن هرعج البلرد ،وارترراحي،
أوضاع البلد وير مريحة ،وال نعرف ماعا سيحدةو
أم جميل ترد بهدو :
ر ر ال ي را هنررا خررانم ،هررعج بلرردنا ،ونحررن لررن نتركهررا ،فيهررا ولرردنا ،وفيهررا سررنعيش،
وسوف ن بر على قسوة الظروف ،نعم ،المؤامرة كبيرة ،ولكن سورية أقوى وأكبر ،ولن
يحرردة عال الخيررر ،وابنرري جميررل بعررد شررهرين ارجررع علررى حلررب ،مررا فرري الرردنيا كلهررا أحلررى
من الوطنو
مدرسة اللغة العربية تضحك ،وتعل :
ر أوج ،أم جميلِ ،
أنت دق ِت ك مي؟ ،واهلل كنت أمز معك ،ال أحد يتخلى عرن
الوطن ،أحياناً نضطر للم از و
ويرن الجرف معلناً انتها االستراحةو
تن رف المدرسات على ورف ال وفو
*
تسرررع مدرسررة اللغررة العربيررة و زميلررة أم جميررل ر علررى المررديرة ،تقعررد أمررام مكتبهررا،
المديرة تس لها:
ر عندك اآلن ح ة فراف؟
ر نعمو
ر عي  ،ما األخبار اليوم؟
ر أنرا قلرت :المرديرة ال تهرتم عال بغرفتهرا ،ك نهرا ورفرة وزيرر ،تمنيرت سرماع تعلير ،
لم تستطع أق زميلة التعلي بكلمةو
ر أعرف هعا ،ما دمت أنا فو هعا الكرسي ف يهمني أحبوني أو كرهوني ،أريرد
سماع شي جديدو
ر ر وحرض ررت أم جمي ررل عل ررى مغ ررادرة البل ررد ،وقل ررت له ررا األوض رراع وي ررر مريح ررة،
والمستقبل مخيف ،لكن ما سمعت منها وير حبها للوطنو
ر ال ت دقيها ،منافقة ،اهلل أعلم بما تخ ي بداخلها ،ووير هعاو
ر أم جميرل ستشرترق شررقة مرن خمرف وررف بخمسررة م يرين ،أو أربعرة ،ال أتررعكر
بالضبط ماعا قالتو
ر ومن أين لها من م ل هعج الشقة؟
ر ابنهررا طبيررب ،ج ر ار عظميررة ،يعمررل فرري السررعودية مررن خمررف سررنين ،أو عشررر
سنين ،ال أعرف ،وسيرجع على الوطن بعد شهرو
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ر ر أنررا مجنونررة ،العررام الماضرري جررا تني ععررارة علررى السررعودية ورفضررت ،قلررت لررن
أتخلررى عررن اإلدارة ،مرراعا كسرربت مررن اإلدارة وي ررر وجررع ال ررأف؟! واهلل لررو بقيررت ط ررول
عمرق مديرة ال يمكنني ش ار شقة ب ة م يينو
مدرسة اللغة العربية تتكلم:
ر الدنيا حظوظ ،أين أبو عمر اآلعن؟ أنا مشتاقة ل نجان قهوةو
المديرة تعل :
ر أنا فز ع بي ،أريد مغلي اليانسون ،حتى أهد أع رابي ،ال أريرد ال الشراق،
وال القهروة ،نرادق أبرو عمرر ،نادير  ،حقيقرة الردنيا حظروظ ،أنرا مررديرة وابنري مرا قردر علررى
نيل الشهادة ال انوية ،ة سنوات وهو يتقدم علرى امتحانهرا وال فائردة ،ال ترعكرق لري أم
جميل بعد اليومو
ر أنا م لك ،ال أريد رؤية ورتهاو
ر ر والمش رركلة :ماعن رردق أق مستمس ررك عليه ررا ،ناجح ررة ف رري عمله ررا ،ال تق ِّ ر رر ،وال
تغير ررب ،وال ت خر ررع أق عجر ررازة ،ولر ررو مرضر ررية ،وال تخطر ررو ،وال تسر رري للطالبر ررات ،وكر ررل
الطالبات معجبات بها ،ال أعرف السرو
وتتكلم مدرسة اللغة العربية:
ر ر وأن ررا ب ر رراحة حاول ررت اس ررتدراجها ،قل ررت له ررا ،م لم ررا حكي ررت ل ررك ،روح رري أن ررت
وزوجك هاجرق ،ولكن ما استطعت اإلمساك بكلمة عليهاو
المديرة تعل بع بية:
ر أعرف ،حكيت لي هعا ،أنت من عادتك تكرار الك مو
مدرسة اللغة العربية تتكلم:
ر ر أنررا ،ب رراحة ،ال أحبهررا وال أحررب حجابهررا ،متزمتررة ومتع رربة ،حتررى حجرراب
مدرسة التربية اإلس مية ما هو م ل حجابهاو
وت مت ،م تضيف:
ر وتمنيت لو كنت حاضرة معنا :مدرسة التربية اإلس مية ،خديجرة خرانم ،حرد تنا
عررن االسررتخارة ،وأسررمعتنا نر الرردعا  ،وهررو طويررل وممررل ،وبرردأت تشررر لنررا وت ررل،
وك نهررا فرري جررامع تعررظ مجموعررة مررن النسررا األميررات ،أنررا زهقررت روحرري ،ظلهررا قيررل،
ودمها وليظ ،كان اهلل في عون زوجها ،كيف هو عايش معهاو
المديرة تعل ساخرة:
ر بالت كيد هو م لهاو
وت مت م تضيف:
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ر ولكن ،بالنسبة على أم جميل ،من ناحية الحجاب ،الحقيقة ،ولإلن اف ،حجاب
أم جمي ررل معت رردل ،وال تط رررف عن رردها وال تزم ررت ،ولك ررن ،أن ررا ال أع رررف كي ررف ررارت
مدرسة لغة عربية وهي كردية؟
وتتكلم مدرسة اللغة العربية ،فتقول:
ر ر ك رران أح ررد األس رراتعة ف رري الجامع ررة يق ررول لن ررا :ال يك رري أن تك ررون عربير راً وت ررتكلم
العربيررة حتررى تظررن ن سررك تجيررد العربيررة ،أنررت تررتكلم العاميررة ،ال بررد مررن تعلررم العربيررة،
بح رظ عيررون الشرعر العربرري ،وفهمهرا ،وال بررد مررن تر وة القررآن الكرريم وتجويرردج وح ظر ،
وقد يتقن العربية وير العربي ،ععا درسها ،أك ر من العربيو
المديرة تتكلم بحدة ونز :
ر هنا خانم ،أعرف هعا ،هي كلمة عابرة قلتها أنا عن نرز وتسررع ،ال تمسركيها
أدرف طالبراتي وط بري معنرى العروبرة ،وأقرول لهرم هري قافرة وانتمرا ووحردة
علي ،أنرا ِّ
اللغة والمشاعر واآلالم واآلمال ،وهي موقف حضارق ،ال تع ب فيها ،وما هري نزعرة
عرقية ،ونحن مع األقوام والقوميات كلها ،هعا ما أرددج دائماً في دروسيو
مدرسة اللغة العربية تتكلم بلهجة اعتعار:
ر ع واً حضرة المديرة ،أنا لم أق د أق شي و
وت مت المديرة م تتكلم بلهجة مختل ة:
ر حاولي أنت من طرفك معرفة أق شي عرن ابنهرا ،هرل هرو خاطرب أو مترزو ،
ومتى سيرجع؟
ر أمركو
ر ب رراحة ،وهررعا سررر بينرري وبينررك ،عنرردق بنترري نروال فاشررلة فرري د ارسررتها ،ر ة
سررنوات وهرري ارسرربة فرري السررنة األولررى مررن كليررة التربيررة ،ععا كرران ابررن أم جميررل ويررر
متزو أو وير خاطب اسعي ِ
أنت لي حتى نرشح ل بنتي ،ما رأيك؟
ر ر ابنهررا لررن يكررون عال م لهررا أو م ررل زوجهررا ،ال حسررن وال جمررال ،سررم ار ق رريرة،
وزوجها أسمر وأق ر منهاو
ر أنت رأيت زوجها؟
ر نعم ،أعرف ح المعرفة ،رأيت معها أك ر من مررة فري مديريرة التربيرة ،ال يل رت
النظر وال يستح االهتمامو
ر أعرف ،أنت عندك دائمراً حرب المبالغرة فري كرل شري  ،علرى كرل حرال ،ادرسري
أنت الموضوع ،وحاولي معرفة وضع ابنهاو
مدرسة اللغة العربية تغمغم:
ر ممكنو
وتنه  ،تهم بالمغادرة ،تس لها المديرة:
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ِ
نسيت! ما ناديت أبو عمرو
ر على أين؟
ر تعكرت عندق أو ار المعاكرة س قعد في ورفة المدرسات وأ ححهاو
تخر وهي تغمغم:
ر أم جميل زميلتي ،وبنتي ضحى أولى بابنها جميرل ،بنتري بيضرا شرق ار  ،وبنرت
المديرة سودا م ل ال حم ،علرى كرل حرال الردنيا حظروظ ،والشراب بعرد مرا و رل ،ولكرن
واهلل لن أسعى ألجل ابنتها ،ولو كانت مديرتيو
ولكن سرعان ما ترجع عن ق د ،وهي تس ل بشي من الغنم:
ر حضرة المديرة ،هل سمعت عن قرار جديد در أو سي در؟
ر لم أسمع ،أق قرار ال يخ ى علي ،حتى قبل دورج ي لني خبرجو
تتكلم مدرسة اللغة العربية بشي من التشكيك:
ر أنا ال أعرف ،ولكن سمعت عن قرار يقول :ال يسمح ألق مدير باالستمرار في
من ب أك ر من أربع سنوات ،ال بد من عودت على التدريفو
المديرة تخبط بمسطرة في يدها على المنضدة ،وت يح:
ر يا ُروحي ،ال ت دقي ،هعا ك م ،حتى لو در م ل هعا القررار ،ال برد لر مرن
ت سيرات ،ت سير واحد قد ينسف القرار مرن جرعورج ،روحري ،أنرت مرا عنردك معرفرة بهرعج
األمور ،وال تنسي ،ال بد من وجود است نا اتو
وتخر مدرسة اللغة العربية ممتعضة ،المديرة تغمغم:
ر ال يهمني عن اشرترت شرقة أو عمرارة ،أنرا عنردق اإلدارة تسراوق الردنيا كلهرا ،وان
شررا اهلل ال أمرروت عال وأنررا مررديرة ،ألررف ق ررار بخرريط ،ال أرجررع علررى الترردريف ولررو قامررت
القيامررة ،بكررل بسرراطة أنتقررل علررى مدرسررة جديرردة ،وأُع رين فيهررا مررديرة ،أنتق رل حتررى علررى
محافظة أخرى ،انتهت المشكلة ،أنا اهلل خلقني مديرةو
*
مدرسة اللغة العربية تمر باآلعن ،تطلب من فنجان قهوة ،يجيبها:
ر ر هنررا خررانم ،الكهربررا مقطوعررة ،ومررا عنرردق ورراز ،لاسررف ،اليرروم ال قهرروة وال
شاقو
تسرع على ورفة المدرسات ،تغمغم:
ر أعرفر  ،هرو كرعاب ومخرادع ،المررديرة أو رت  ،أنرا أعررف ،واهلل لرن أتركهرا تكمررل
هعا ال ل ،أنا أعرف كيف س ت رفو
تمسررح بيرردها الغبررار عررن أحررد الك ارسرري ،تقعررد علي ر  ،تسررتند علررى منضرردة خشرربية
قديمة ،تستل من حقيبتها ورقة بيضا  ،تبدأ بمل ال حةو
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كيس القمامة
______________________________

وأخير اًر ترم التوقيرع علرى عقرد البيرع والشر ار  ،بعرد مسراومة ومجادلرة وأخرع وعطرا ،
أبو سامر ي خع بيد أبو جميل ويدخل ب علرى ورفرة داخليرة فري عمر المكترب ،ويحراول
أن يقنعر ب ربعررة م يررين وأربعمئررة ألررف ،وأبررو جميررل م ررر علررى أربعررة م يررين ومئترري
ألررف ،وأبررو س رامر يغري ر بالش ر ار  ،ويؤكررد ل ر أن الرردار لقطررة لررن يجررد م لهررا ،ويكرررر ل ر
و ف محاسنها ،ويعيد القول في عكرر اتجاهاتهرا ال رة :شرمالية ووربيرة وجنوبيرةو رم
يسررحب أكرررم المحمررد مررن يرردج وهررو ش رريك حكمررت بررك وأبررو سررامر ،ويمضرري ب ر علررى
الغرفة الداخلية ،وهو يتظاهر ب ن يريد عقناع  ،م ما يلبة أبو سرامر أن يخرر  ،ليقرول
لحكمت بك ،وهو يظهر االن عال واالستيا :
ر ر ي ررا حكمررت ب ررك ،رراحب الش ررقة السرريد أك رررم ال يقبررل ب ق ررل مررن أربع ررة م ي ررين
وخمسررمئة ألررف ،ت ضررل ،ادخررل أنررت ،حرراول أنررت عقناع ر ب ربع رة م يررين و مئررة ،أنررا
أعطيت كلمتي لاخ أبو جميل ،من البداية قلت ل أربعة م يين و مئةو
ويمضي حكمت بك على الغرفة الداخلية ،حكمت بك وأكرم المحمد يتحاوران:
ر الشرقة شراهدها خر ل أربعرة أشرهر عشررة زبرائن ومرا رجرع أحرد مرنهم ،كرل زبرون
يتشكك في ور الجدران ،وفي السقف المستعارو
ويتكلم أكرم المحمد:
ر يا حكمت بك ،نحن اشتريناها بمليونين ون ف ،و رفنا عليها خمسمئة ألرف،
يعني كل تنا ة م يين ،على األقل نرربح بهرا مليرون ون رف ،ال يوجرد كرل يروم شرقة
م ل هعج الشقةو
ويتكلم حكمت بك:
ر وال يوجد كل يوم زبرون م رل هرعا الزبرون ،سريدفع الر من نقرداً فرور ال ارورة ،ومرن
الممكن التعجيل بال راوة ،خ ل أسبوع أو أقل نسلم الشقة ونستلم المبلق دفعة واحدةو
ر ال ب ف ،ولكن من الضرورق عظهار تمسكي بالسعر وال بد من المساومة ،أنت
تعرررف و ررية الرسررول ررلى اهلل علي ر وسررلم بضرررورة المسرراومة وقول ر " :حتررى يعررر
الجبين"و
ويتكلم حكمت بك:
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ر ر الجمعررة الماضررية قررال الخطيررب :هررعا حرردية ويررر ررحيح ،وال ررحيح حرردية
آخررر ،مررا ح ظتر  ،أنررت تعرررف ،عاكرترري ضررعي ة ،ولكررن معنرراج":رحم اهلل عبررداً سررمحاً ععا
باع أو اشترى"و
أكرم المحمد يتكلم بنبرة ت نيبية ساخرة:
ر حكمت بك ،أنت اآلن بدأت تعرف الحدية ال حيح والحدية وير ال حيح؟!
ما شا اهللو
وأخي اًر تم االت ا على أربعة م يين و مئة ألف ،ومن ندو كرتوني ،حمل
اسم معمل زجا "المت ل " ،و ور كاسات زجاجية ،من أجل التموي  ،أخر أبو جميل
رزم النقود ،وكلها من فئة األلف ،وأخر أبرو سرامر العردادة ،وعرد الررزم ،وأكررم المحمرد
وحكمررت بررك يتابعران العررد بعينررين م ترروحتين ،المبلررق مليررون و مئررة ألررف ليررة سررورية،
بالتمام والكمال ،هو دفعة أولى ،وباقي المبلق وقدرج ة م يين يدفع نقداً دفعة واحدة
عند ال راوةو
ر اهلل يعو و
ر بالهناو
ر اهلل يتمم بالخيرو
ر مبارك عليك الدارو
ر بارك اهلل في عمركو
وتناول أكرم المحمد رزمة ،فيها مئة ألف ،رماها ألبو سامر وهو يقول ساخ اًر:
ر هعج أجرتك أنت وحكمت بك ،ال بارك اهلل لك فيهاو
أخعها أبو سامر ورماها في در الطاولة ،وهو يقول:
ر هي ح ل ومباركة ،هي تعب جبينو
م سحب أل ي ليرة ،وقال البن سامر:
ر هات لنا ن ف كيلو بق وة من محل عمك سحلولو
وأوق أبو جميل ،وقال ل :
ر ال يجوز يا أبو سامر ،الحلو على حسابي أناو
وأخر مح ظت  ،استل منها أربعة آالف وناولها لسامر ،وهو يقول:
ر هات كيلو ،اهلل يرضى عليكو
تردد سامر ،فقال ل أبوج:
ر خع من عمك ،هعج هي األ ول ،عمك أبو جميل يعررف الواجرب ،الحلرو علرى
حساب المشترق ،اهلل يرزق و
وأخر أكرم المحمد من جيب كيساً ب ستيكياً أسرود ،مرا بر الررزم ،نراول الكريف
على سامر ،وم تا السيارة ،وهو يقول:
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ر ر خررع يررا سررامر ،اهلل يرضررى عليررك ،افررتح باكررا السرريارة وحررط في ر هررعا الكرريف،
بجوار كيف أسود م ل و
وعل حكمت بك ساخ اًر:
ر كم مليون في الكيف ال اني؟
ضحك أكرم المحمد وهو يرد:
ر هو كيف زبالة ،وضرعت فري الباكرا مرن يرومين ونسريت رمير  ،رائحتر طلعرت،
أنا راجع على البيت س رمي في أقرب حاويةو
وضحك حكمت بك وهو يقول:
ر ال تغلط ،وترمي كيف المليونو
يعل أكرم المحمد:
ر ال فر  ،كل م ل بعض  ،هعا زبالة ،وهعا زبالة ،اهلل يرزقنا الح ل ،كل رايحو
وتناول ُّ
كل من في المكتب قطعة بق وة ،وقال أبو سامر البن :
ر حط البق وة في كيف حتى ي خعها عمك أبو جميل مع و
ويرد أبو جميل:
ر ال واهلل يا أبو سامر ،البق وة لك ،خعها للبيت واألوالدو
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في السجل العقاري
_____________________________

يوم األحد ات رل بر مسرير المعرام ت ،قرال لر " :ال ارورة أ ربحت جراهزة ،أراك
وداً اإل نرين السراعة التاسرعة أمرام براب السرجل العقرارق فري شرارع عبرد المرنعم ريرا "،
أجاب ر علررى ال ررور" :أرجررو ت جيلهررا علررى يرروم ال ررا " ،رد مسر ِّرير المعررام ت" :حاضررر،
لكررن فرري التاسررعة تمام راً علررى الر رريف أمررام المبنررى ،ال تت ر خر ،قبررل أن يبرردأ الزحررام،
سرنكون أول مررن ينجرز المعاملررة ،لرن نتر خر أك رر مررن ربرع سرراعة ،أحضرر معررك بطاقررة
الهوية الشخ ية"و
يوم ال ا هو أحب األيام على ن س و
العادة أن تجرق ح ت الزفاف في حلب يوم الخميف ،ليمتد الح ل كالعادة علرى
قبيل ال جر ،وأحياناً حتى أعان ال جر ،ولي ربح المردعوون والعروسران فري اليروم الترالي
في يوم عطلة ،لكن أ ر على أن يكون ح ل زفاف يوم ال ا و
وطلررب مررن زوجت ر أن تجعررل يرروم ال رراف فرري دوامهررا فرري المدرسررة يرروم ال ررا ،
كعلك كان يجعل يوم فراو في المدرسة يوم ال ا  ،ليكونا في البيت معاًو
في با يوم ال ا قال لها:
ر ال راوة أ بحت جاهزة ،هيا ،جهزق ن سك لنعهب على السجل العقارقو
ر ولماعا أعهب معك؟
ر لترافقيني ،وفي الطري ونتسلى ،ال أك رو
ر ال ،لررن أعهررب ،سر بقى فرري البيررت أرتررب الحاجررات مررن أجررل االنتقررال علررى الشررقة
الجديدة ،اعهب أنت ،وارجع بسرعة ،س طب لك م مونيةو
ر ال تطبخي ،وال ترتبي حاجات البيت ،النقلة بعيدة ،لن ننتقل على الشرقة الجديردة
حتررى نيسرران ،حتررى يردخل الربيررع ،ويرردف الجررو ،نحررن اليرروم فرري  04آعار ،لررن ننتقررل عال
بعد شهرو
ر ر بررل سررننتقل فررو اًر بعررد ال اروررة واسررت م الم تررا  ،الرردار نظي ررة ،وال تحتررا علررى
شي  ،حتى وال على مسمار ،سننام فيها أول الشهر ،بعد علك سمعت عن نزول بعر
القعائف في منطقة سبع البحراتو
أبو جميل يتكلم مؤكداً:
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ر ال بررد مررن عهابررك معرري ،ععا سررقطت قعي رة فسرروف تسررقط علينررا معراً ،مررا روحررك
أولى من روحيو
أمررام برراب المبنررى يجرردان مسررير المعررام ت فرري االنتظررار ،ي ررعدان و ار ج علررى
الدور ال الرة ،الردر ضري  ،والمراجعرون ُك ُرر ،برين راعد ونرازل ،أمرام أحرد المروظ ين
يضع مسير المعام ت ملف المعاملة ،يقلِّب األو ار ِّ ،
مسير المعام ت يلت ت على أبرو
جميل ويقول ل :
ر هات بطاقة الهويةو
أبو جميل يلت ت على زوجت ويقول لها:
ر افتحي بسرعة حقيبة يدك ،وهاتي بطاقة الهويةو
ر ولماعا أنا؟
ر الدار أ بحت مسجلة باسمك ،وال راوة لكو
الدموع تهطل من عينيهاو
ر ولماعا باسمي أنا؟
ر أنا في ال انية والستين واألجل قريب ،أنت ،ما شا هلل ،مازلت بيةو
أ ابعها ترتعش ،الدموع تما عينيهاو
ر ما عدت أرى ،ال أعرف ،هل البطاقة معي؟ أنت ما قلت لي احمليها معكو
ر أنا مت كد هي معك ،على مهلكو
*
خار مبنى السجل العقارق أم جميل تمسح عبهام يدها اليسرى بمنديل ورقي مرن
أ ر الحبر األزر و
أبو جميل يقول لها:
ر سنتناول الم مونية والشعيبيات مع الجبنة المشللة في محل الطرابيشيو
ر أخجل من القعود في المحل مع الرجالو
أم وهعا ابنهاو
ر ولماعا الخجل؟ كل من سيرانا سيقول هعج ُّ
ضررحكت ،وهررو يتر بط عراعهررا ليرردخ معراً علررى محررل الطرابيشرري للحلويررات ،قعرردا
متقابلين على المائدةو
ن حتهما رائحة السمن العربيو
المحل غير ،في ست موائد فقط ،واجهت الزجاجية العريضة تطل علرى شرارع
عبد المنعم ريا و
يقعدان على المائدة القريبة من الباب ،هي المائدة الوحيدة الشاورةو
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الشررعيبيات قب ررب مررن عه ررب تت ر ل  ،وال ررى جانبهررا الم موني ررة وعلررى وجهه ررا يم ررو
السررمن ،والررى جوارهررا وعررا مررن زجررا كريسررتال فرراخر ،فير عسررل م ر ى ،والررى جروارج
وعا يشبه  ،هو توأم  ،في اللب ك ن هرم من فضةو
ر م مونية بالعسل مع شعيبيات بال ست  ،و حن جبنة شلل مغسولة من الملحو
هكعا يقول أبو جميل للعامل في المحلو
أبو منير يقف على من ة عاليرة و ار الم مونيرة وبيردج مغرفرة فضرية ،وهرو يمرا
ال حون ويقتطع مرن اللبر هرمراً رغي اًر ويضرع فري وسرط ال رحن ب ناقرة ويررش فوقر
ال ست الحلبي المجروش ،ويضع الشعيبية في حن آخر ،ويقسمها بالقطاعة بسررعة
وأناقة ،م يرش فوقها القرفة المطحونةو
عب القرفة والسمن يما ال ضا  ،وقعقعة الم ع ال رغيرة موسريقى هادئرة فري
الضحى الجميل ،والشمف تغطي الشارع بغ لة مت لقة في يوم ربيعي ازهرر ،ومرن و ار
ِّ
المتجددو
الزجا المت ل تنه مديرية ال قافة بطراز بنائها الحلبي
أبو جميل يحدة أم جميل:
ر ر كررم حلمررت بانج راز د ارسررة عررن سررليمان الحلبرري أللقرري محاض ررة هنررا فرري هررعج
المديرية ،ار العمر ،خسارةو
أم جميل تتكلم:
ر ما ار العمر ،الحياة كما يقال تبدأ بعد السرتين ،أنرت اآلن متقاعرد ،ومرا عنردك
أق التزام أو عمل ،ووداً تقعد في الشقة الواسعة ،وتكترب عرن سرليمان الحلبري و ر
الدين وسيف الدولة وابراهيم هنانو ،الشرفة وحدها ستلهمك ألف موضوعو
العامل يضع ال حون أمام أبو جميل وأم جميل وهو يقول ألبو جميل:
ر الجبنة مغسولة بشكل جيد ،ما فيها ملحُ ،كل واطمئنو
يعل أبو جميل موجهاً ك م على أم جميل:
ر ر ر هر ررعج خا ر ررة لمرضر ررى الضر ررغط م لر رري ،وعنر رردهم م مونير ررة بالسر رركرين خا ر ررة
أل حاب السكرو
أم جميل تعل مشجعة:
ر أنت ما عندك ضغط ،مجرد حالة ن سية ال أك ر ،وال عندك سكر ،وهلل الحمدو
تلحظ عيني ال ابتتين على شي ما في الخار  ،تس ل :
ر على الر يف بية حلوة ،وأنت عينك عليها؟
وتلت ت على و ار  ،لترى عبر زجا البابو
ررة لل ررزرع،
ر ر ال رربية وال عج رروز ،أنر را أت م ررل األحر روا الب س ررتيكية ،المخ
الموض ر روعة علر ررى اإلس ر ر لت مقابر ررل الر ر رريف ،وأس ر ر ل ن سر رري لمر رراعا لر ررم يضر ررعها علر ررى
الر يف؟و
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تلت ت مرة انية ،تت ملها ،تعل :
ر ال يريد احب المحل وقوف السيارات أمام المحلو
ت مت م تضيف:
ر أحوا جميلة ،وفيها رسوم زهور نافرة ،وملونة ،ما تزال جديدة ،ليف فيهرا أق
نوع من الزهور ،ليف فيها وير الترابو
ة أحوا م لها ووضعها في الشرفة ،عندنا في الشقة الجديدةو
ر أفكر بش ار
ر ال بر ف ،ولكنهررا كبيررة ،طررول الحررو الواحررد أك ررر مررن متررر ،وعرضر ن ررف
متر تقريباً ،ستما الشرفةو
ر ال ،ال ،طبعاً ساشترق أ غر منها ،ال بد من وجود أحوا أ غر ،وسر كت ي
بحوضينو
ر ما رأيك بوضع األحوا على سور الشرفة ،ال علرى األر  ،حترى ال تضري
الشرفةو
ر فكرة مقبولة ،ولكنها في هعج الحالة ستحجب عنا الرؤية ،لن نرى حديقة السبيل
وال شارع النيلو
تغرز الشوكة في قطعة من الشعيبية وتضعها في حن  ،وهي تقول:
ر اشتهيت لك هعج القطعرة ،أنرا واهلل شربعت ،ال أسرتطيع عكمرال الشرعيبية ،ال سرت
العق فيها وحدج مشبع ،اهلل يرزقكو
ر أنا أعطيتك الدار كلها و منهرا أربعرة م يرين ،وأنرت تعطينري قطعرة رغيرة مرن
الشعيبية؟
ر أنا روحي كلها لك ،وخع فوقها ربع شلة الجبنة ،أنت تحب الجبنةو
وت ير حاد ،و مة شي ما ينغرف في حو الزرع أمام المحلو
الناف يتراجعون ،وتعلو األ وات:
ر قعي ةو
ر ابتعدوا عنها ستن جرو
ر تراجعوا على الو ار و
وتعلو األ وات من داخل المحل:
ر يا لطيف!
ويضع أبو منير المغرفة من يدج وهو يقول للزبائن:
ر اطمئنوا ،سليمة ،عن شا اهلل ،قعي ة غيرة ،لم تن جرو
ويخر من و ار من ت  ،يقول للزبائن ،وهو يتج نحو الباب:
ر ابقوا في أماكنكم ،ال تزعجوا أن سكمو
يخر من المحل ،ي يح بالناف:
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رغيرة،

ر ابتعدوا عنها ،ال أحد يلمسها ،أنا خدمت في الجيش ،هعج قعي ة هراون
لم تن جر ،التراب امت ال دمة ،وانبعم الب ستيكو
أبو منير يرجع على المحل ،يلت ت على الزبائن يقول لهم:
ر أنرتم اليروم ضريوفي ،واهلل ال أسرمح ألحرد بردفع مرن مرا تنراول ،الحمرد هلل القعي رة
ما ان جرت ،والمحل ما تضرر بشي  ،وما أحد من المارين أوعق ،الحمد هللو
*
أبو جميل يقول لزوجت خار المحل وهما يت م ن الحو الب سرتيكي المبعرو
والقعي ة المنغرسة في التراب:
ر أنا اليوم تشا مت ،هعج الدار لن ت تي لنا بالخيرو
ر ال يجوز هعا يا رجل ،الحمد هلل لم يح ل أق شي و
وتضع يدها على يدج وهي تمازح :
ر م لمررا قلررت ،سنشررترق م ررل هررعج األحروا  ،وسنشررتريها كبيررة ،ولررن نضررعها فرري
أر الشرفة ،سنضعها على سور الشرفةو
ر حتى تنغرف فيها قعي ة طائشة؟
تعل وهي تضحك:
ر قد ت د طائرة م ل طائرات  00أيلولو
ر وهل نحن في البر التجارق؟
ر ال تعرف ،كل شي متوقعو
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غداء بالسمك
______________________________

يرردخل علررى سرراحة األحررار فرري حرري الك سررة قادمراً مررن طرررف جررامع جمررال عبررد
النا ر ،بعد أن تجاوز المعبر ،وير م د أن قد تجاوزجو
*
أمررف األربعررا دعت ر أخت ر علررى تنرراول الغرردا  ،قالررت ل ":س ر عد لررك وجبررة ورردا
سمك ،يشتهيها قلبك"و كان روتها حنونراً دافئراً ،منرع شرهرين تقريبراً لرم يزرهرا ،برل مرن
ة أشهر ،األيام واألشهر تمر بسرعة ،آخر زيارة كانت مع ابن الدكتور جميرل ،فري
زيارتر الق رريرة لحلررب فرري أواخررر كررانون األول مررن العررام الماضرري  ،5105كلمررا زارهررا
فتحت ل موضوعاً يجرح في العم  ،لعلك ال يحب زيارتهاو
ولك ررن ال معن ررى لل رردعوة ف رري ه ررعج الظ ررروف ،القل ررب ال يش ررتهي ،وعلير ر أن يم ررر
بالمعبر ،بين حي المشارقة وبستان الق ر ،الجسر فو النهر قرب سو الهال أ بح
هو المعبر ،وعلى الطرفين ت تريش وأسرئلة وأجوبرة ،وال برد مرن أن تجتراز الجسرر ب سررع
ممررا تجترراز ال رراط المس رتقيم ،واال فقررد تكويررك ر ا ررة قنررا  ،وقررد يمررر أسرربوع وال
يسقط أحد أو ي اب ،وقد ي اب في يوم واحد ا نان أو ةو
ولكنها أخت  ،وقد دعت  ،لهجتها هعج المرة وهي تدعوج تنم عن لطف وحنان ،عما
أن يزورها بعد هعج الزيارة أو ال يزورها أبداًو
الحقيقة كان اهلل في عون أختي ،ال بد من أن تمر كل يوم بهعا المعبر ،لترعهب
على عملها في البريدو
وي ل على ساحة األحرار في وسط حي الك سة ،فينسى كل شي و
يح ررب س رراحة األحر ررار ،تض ررم بال ررخب واأل ر روات والحي رراة ،عشر ررات العرب ررات
والبسر ررطات لبير ررع الخضر ررروات وال واك ر ر  ،نر رردا ات الباعر ررة تتنر رراوم مر ررع أب ر روا السر رريارات
وض ررجيم محركاته ررا تش رركل ف رري تن رراوم موس رريقى الحي رراة ،والم رروز األ ر ر ر م ررع الت ررا
األحمر ،يشك ن مرع السربان األخضرر والقنبريط بزهررج األبري ألروان العريش والبهجرة،
تلك هي الحياة ،ويعلو في طرف الساحة ندا المؤعن يدعو ل ة الع ر ،تسرق في
ن سر ر رو اإليم رران ،ويطم ررئن قلبر ر  ،لكنر ر ال ي ك ررر ف رري ال رردخول عل ررى الج ررامع ،يح ررف
بال ر ة قيلررة ،ومررن الطرررف الغربرري تطررل علررى السرراحة مررن فررو هضرربة ويررر عاليررة،
تعلررو فيهررا الش رواهد الحجريررة البيضررا لقبررور اآلبررا واألجررداد ،وهررم يرقرردون فرري ررمت
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خب الباعة والمشترين ،حتى وال أ واتهم العالية حرين

مقدف ،ال يزعجهم شي  ،ال
يخت مونو
يلرروب بررين العربررات والبسررطات ،يبحررة عررن ت ررا مناسررب ،بسررعر مناسررب ،ررم
يشررترق أربع رة كيل روات مررن الت ررا األحمررر ،يضررعها البررائع فرري كرريف ورقرري ،جميررل أن
يوضع الت ا في كريف ورقري ،ال كريف مرن ب سرتيك ،يضرم الكريف علرى ردرج ،يتنسرم
عبق ال وا  ،وي عد الدر الضي المعتم على الدور الخامف ،ي ل متعباً وهو يلهةو
*
ععا كانت الساحة بما فيهرا مرن رخب الحيراة وضرجيجها وزحامهرا وحركتهرا هري
الحاض ررر ،فه ررل القب ررور ال ارق رردة ب ررمت ه رري الماض رري؟ م ررا أقس ررى أن ُيخت ر رر ت رراري
اإلنسان بتدوين اسم وتاري وفات علرى حجرر أبري  ،تمحروج األيرام ،وتحطمر الرزالزل
أو ال رواع  ،كررم مررن شرراهدة رآهررا فرري المقب ررة مكسررورة ،حطمتهررا رراعقة ،ولكررن أيررن
ويحاسربون ،وامرا علرى
القبور من عهد آدمو األموات هم المسرتقبل ،هرم الرعين س ُريبع ونُ ،
الجنررة وامررا علررى النررار ،ععن هررم المسررتقبل ،والمسررتقبل لهررمو أنررت مررؤمن حقيقررة ،ولكررن ال
تعرف لماعا ال تحب االلتزام بال ةو
البررائع أعرراد عليررك مئترري لي ررة ،قطررع واحرردة ،ولكررن سرررعان مررا تنبهررت عليهررا ،قب رل
وض ِعها في جيبك ،قلرت لر ":يا أخري ،أنرت أخطر ت معري فري الحسراب" ،را بك":أنرا
ِّ
مضيع عقلك ،راجع حسابك" ،تضحك ،وتقرول
ال أخطو مع أحد ،أنا عقلي معي ،أنت
ل ر  ":يررا أخرري الخط ر ل ررالحك ،أنررا أخررعت أربع رة كيل روات ،وأعطيتررك خمس رمئة ،والكيلررو
بمئررة ،منهررا أربعمئررة ،أنررت رجعررت لرري مئتررين ،لررك عنرردق مئررة زيررادة ،ت ضررل خررعها"،
وتعطي المئة ،يتناولها ،يضعها في جيب  ،وال يشكركو
*
يلررتقط أن اس ر  ،ررم ينظررر علررى سرراعة يرردج ،الرابع رة والن ررف تمام راً ،يقرررع البرراب،
بية شق ار  ،فري ال رين مرن العمرر ،وجر مردور ،عينران خضر اروان،
فين تح عن وج
هل قرع الباب الخط  ،ال ُيعقل؟ هو بيت أخت من وير شكو
ترحب ب  ،وهي ُّ
تمد ل يدها:
ديقة أختكو
ر ت ضل ،أه ً وسه ً ،أنا ُع
ي ر ررافحها بلط ر رف ،وج ر ر بشر رروش ك نهر ررا تعرف ر ر منر ررع سر ررنة ،وهر ررو بر ررين الدهشر ررة
واالنبهارو
وت أخت من الداخل:
وي تي
ر ت ضل أبو جميل ،ت ضل ،هعج ُع أعز ديقاتي ،ت ضلو
وتظهر أخت  ،يدخل ،يناولها كيف الت ا  ،تناول ل ديقتها ،وهي تقول:
ر ُع  ،أنت تولى باقي المهمة ،ننتظر دعوتك لنا على المائدة عندما تجهزو
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م تلت ت على أخيها لتقول:
ر ت ضل على ورفة الجلوف ،الطعام جاهز ،فقط عشر دقائ و
ولكن أين السمك؟ لم يشم رائحة السمك؟ وال أ ر ل و
ر أين األوالد؟
ر ر ررالح ال يرجررع حتررى التاس رعة ،ررالح ويررر فررالح ي را أبررو جميررل ،م ررل والرردج،
مرتين تقدم على امتحان الشهادة ال انوية ،وما أفلح ،وهو ي كر في التقردم علرى االمتحران
مرة ال ة ،وعمرر عنردج هرعج السرنة امتحران الشرهادة اإلعداديرة ،وهرو فري دورة تقويرة مرن
أجل االمتحان ،ومحمد فري الشرارع يلعرب مرع أ رحاب  ،وسرنا مرع هنرا عنرد الجيرران،
اهلل يق ف عمر اال نتين ،وهناك شيطان على الطري مخب هنا في بطنيو
وتشير على بطنها ،م تقول:
ر أنا حامل في أواخر الشهر السابع ،وحاولت أك ر من مرة عسقاط  ،ما نجحتو
لن يس لها عن الرزو  ،فهرو دائمراً مسرافر ،برين الحسركة وحلرب ،ولكنهرا مرن تلقرا
ن سها تتكلم:
رة أفرراخ مرن السرمك
ر ش ي و ل أمف الع ر من الحسكة ،جلب لري معر
الشرربوط كررل فرررخ وزن ر خمررف كيل روات ،وسررافر فجررر هررعا اليرروم ،أنررا أعرررف زوجتررك ال
تحب رائحة السمك ،قلت لن سي :قلبي محررو علرى أخري ،محرروم مرن السرمك ،ولهرعا
دعوتك اليوم على الغدا و
ر أنررا ويررر محررروم مررن السررمك ،وزوجترري تحررب السررمك ،ولكررن ال يمكررن قلير فري
الش ررقة ،مطبخن ررا ررغير ،وم ررا فير ر وي ررر ناف ررعة طوله ررا أق ررل م ررن ن ررف مت ررر ،وك ررعلك
عرضها ،وهي على المهواة ،وال تطل علرى الشرارع ،أيرن يمكننرا قلري السرمك؟ علرى كرل
حررال ،عنرردنا فرري منطقررة الملعررب البلرردق مطعررم عنرردج يومي راً س رمك طرراز  ،يعر ُّردج علررى
الطريقة العراقية ،المسقوف ،وكلما اشتهينا أكل سمك اشترينا السمك المشوق الجاهزو
ر ر ر أنر ررت الير رروم سر ررت كل السر ررمك علر ررى طريقر ررة جدير رردة ،ر ررديقتي ُع ر ر  ،مر ررن أع ر رز
ررديقاتي ،موظ ررة م لرري فرري مكتررب البريررد بادلررب ،انتقلررت مررن حروالي ررة أشررهر علرى
حلب ،انتقلت في األسبوع األول من كانون ال اني مرن هرعا العرام ،وهري معري فري ن رف
المكتب ،تمضي عندق دائماً الخميف والجمعة والسبت ،وهعا اليوم خميف ،هي تعيش
وحرردها ،تتسررلى معرري ،وأنررت تعرررف زوجرري دائمراً علررى سر ر ،وأنررا أتسررلى معهررا ،مرحررة،
ودمها خ يرف ،ولريف عنردها ُعقرد ،ربية ،حلروة ،قروام ،وطرول ،وعيرون خضرر ،المهرم،
حد تُها عن السرمك ،قالرت أنرا سر عدج لرك بطريقرة تعجبرك ،وس ُريعجب بهرا أخروك ،واآلن
سترىو
ويس لها ل طمئنان:
ر كيف هو مرورك كل يوم بالمعبر؟ أريد االطمئنان عليكو
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ر ر اعترردت علررى األمررر ،هررو عررادق ،ويسررهل األمررر عنرردما تكررون ُع ر معرري ،كمررا
يقال :الرفي قبل الطري و
ر لكن األمر وير سرهل ،زحرام ،وت تريش مرن الطررفين ،مرا أحرد كران يتوقرع تح ُّرول
النهر علرى حرد فا رل برين طررفين ،واأل رعب تحرول الجسرر علرى معبرر حردودق ،ال برد
من الرك فوق قبل سقوط قعي ة أو انط ر ا ة من قنا و
ر نحرن اعترردنا علرى هرعا ،كررل يروم أعبررج فرري ال ربا والمسرا  ،حتررى ُعر  ،تعبررج
معرري وهرري ويررر مضررطرة ،قلررت لررك ،دائم راً تمضرري الخمرريف والجمعررة والسرربت عنرردق،
تترك بيتها ،وهو ق ر ،وتنام عندق ،الوحدة عبةو
ر وماعا لو جا يوم أول في هعا المعبر؟ ودوامك اليومي في مكتب البريد كيف
سيكون؟
وي تي وت ُع من المطب :
ر كل شي جاهز ،ت ضلواو
تقعد على جوار ديقتها ،يقعد أبو جميل قبالتهماو
أخت تتكلم:
ر أنا لن أتكلم ت ضليُ ،ع  ،اشرحي لي وألخي طريقتك في ععداد السمكو
تتكلم بشي من الهدو :
ر ر طبع راً أوالً أنررا تعلمررت هررعج الطريق رة مررن والرردتي اهلل يرحمهررا ،هرري أ ررلها مررن
ال عقية ،ن خع فررخ السرمك ،ون تحر علرى شرقين ،ونزيرل الزعرانف واألحشرا  ،وبعرد سرلق
بالمررا السرراخن لربررع سرراعة ،نزيررل الحسررك ،ررم نضررع فرري وعررا م تررو  ،ونضررع تحت ر
وفوق ر وحول ر ش ررائح البنرردورة وال لي لررة والبطاطررا ،ونضررع فرري ال رررن سرراعة ،وت ضررل،
بالهنا والش ا و
وتحمل السكين وتقطع ل قطعة كبيرة من السمك ،وتضعها في ال حنو
سمك شهي حقيقةو
المائدة غيرة ،يعرفها ،ويعرف مطرب أختر  ،هرو رغير أيضراً ،ولكرن لر شررفة
تطررل علررى سرراحة األحررار ،مررن برراب الشررفة يرررى المقبررة والقبررور ف ري ررمتها الهرراد ،
المنضرردة ررغيرة ،يعرفهررا ،ولكنهررا هررعج الم ررة مختل ررة ،مرتبررة بشرركل أني ر جررداً ،ررحن
حن غير ،تحتهما منرديل ورقري ،علرى يمرين ال رحن سركين ،علرى
كبير ،في وسط
يسارج شوكة وملعقة ،في ال حن ال غير ع ير الرمان فوق عرات من النعنع اليابف
وقليررل مررن ال رروم المقطررع ناعم راً ،وتلتمررع قطررات مررن الزيررت ،ك ر ف زجاجيررة مت لقررة علررى
جانررب كرل ررحن ،فرررخ السررمك فرري وعررا بيضرروق متطرراول ك نر الررزور مرن كريسررتال
رقي ر ش ر اف ،فرررخ السررمك م رزين ب ر و ار النعن رع الخض ر ار  ،حبررة بنرردورة حم ر ار فرري فررم
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رغيرتان علرى المائردة ،فري كرل مزهريرة زهرترا قرن رل ،واحردة حمر ار

السمكة ،مزهريتان
وال انية بيضا و
أنى ألخت هعا كل ؟ لم يشهد عندها من قبل مائدة كهعج ،هي من وير شرك مرن
لمسررات ررديقتها ،حتررى زور الكريسررتال والمزهريررات مس رتعارة مررن بيررت ررديقتها مررن
ويررر شررك ،جلسررة هادئررة ،مريحررة ،أحاديررة طري ررة عررن السررمك والبحررر وال عقيررة ،وج ر
هرراد  ،في ر سررماحة وع ويررة ،تررتكلم بلطررف ،ال تكلُّرف علررى اإلط ر  ،بيضررا  ،رشرريقة،
أناملهررا لطي ررة جررداً وهرري تقسررم مررن السررمك وتضررع فرري ررحن  ،ررم تر بى عال أن تررنه
وتحمل ال حون بن سها ،وتقف على المجلى تغسل ال حونو
*
أختر علررى جانبر فرري ورفررة الجلرروف تسر ل هامسررة ،وهرري تميررل علير  ،وتغمررز لر
بعينها:
ر ما رأيك؟
ر سلمت أياديك وأياديها ،طعام شهي ،ولكن ما كنت أريد تعبك ،وال ضرورة لهرعا
التعب كل  ،الظروف كلها ال تساعدو
ر مرراعا ن عررل؟ سررن كل ونعرريش ونتسررلى ،الحيرراة ماشررية ،علررى كررل حررال ،ال تهرررب
من الموضوع ،وال تتظاهر بالغبا  ،أنا أس لك عن ديقتي ُع  ،ال عن الطعامو
ر عكية و احبة عو و
ر وعندها شقة في الجميلية ،في وسط شارع عسكندرون ،في الطاب ال الرة ،أمرام
الم ور ديكران ،شرقية قبلية وربية ،تطل من الجهة الشرقية علرى البريرد وسراحة سرعد
اهلل الجابرق ،ومن الجهرة القبليرة علرى المجمرع الحكرومي وسراحة الكتراب وسرو الهرال،
ومن الجهة الغربية على الملعب البلدق وال ي  ،الدنيا كلها أمامكو
ر اهلل يسعدهاو
ر شقة من أربرع وررف ،أحلرى فررش وأحلرى هندسرة وأجمرل ديكرور ،وعنردها راتبهرا
وسيارتها على الباب ،طبعاً هي تركتها أمام البيت في الجميلية ،ال يمكنها الردخول بهرا
على المعبرو
ر اهلل يسعدها ويسعد زوجهاو
ر تزوجت عن حب أحد زم ئها في مكتب البريرد بادلرب ،قبرل سرنة ،عاشرت معر
سبعة أشرهر ،رم ح رل الطر  ،الحمرد هلل لرم تنجرب منر  ،مرا هري م لري ،أنرا فري سربع
سنين أنجبت خمسة أوالد ،وعندق اآلن ولد في بطني ،اهلل يق ف عمرج وعمرق ،على
كل حال ،هي تزوجت عن حب ،هو فقيرر ،مرن أسررة ميترة معدمرة ،أبوهرا لروا متقاعرد،
مررن آل األسررعد ،وأمهررا ربررة بيررت ،مررن بيررت الخياطررة ،أس ررة أدب وعو وعلررم ،أخوه ررا
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يدلي ،وأختها محامية ،وهي موظ ة معي فري البريرد،

الكبير طبيب ،وأخوها ال غير
م لما قلت لك ،ما رأيك؟
ر هعا ترشيح للزوا ؟
ر نعم ،وهي بية ،عمرها حوالي ين سنةو
ر عندما ي ل ابني جميل سيخطب هو بن س  ،وأظن ي ضل دكتورة م ل و
تضحك مستا ة ،تلكزج بكوعها:
ر أنا أرشحها لك ،ال البنك ،أنت اليوم رأسك مسكرو
ر رجا  ،ال تسخرق مني ،ربية فري ال رين تقبرل برالزوا مرن رجرل فري السرتين
في عمر أبيها؟
ر ر هرري معق ردة مررن الشررباب ،تروررب فرري زو بعمررر أبيهررا ،ناضررم مكتمررل ،يقر ِّردرها
ويحترمهاو
ر على كل حال هعا أمر يتعل بها ،وأنا عندق زوجة ال ِّ
أبدلها بنسا األر و
ر أنررا مررا قلررت لرك بر ِّردلها ،أنررا قلررت تزوجهررا عليهررا ،تعرريش معهررا أحلررى عمررر ،شررقة
وسيارة وراتب ،وشباب وجمال ،روحك ماتت مع أم جميل ،أك ر مرن رين سرنة ،براهلل
عليك ،أنت ما مللت منها ،ما اشتقت على وج جديد؟
ر رجا  ،من قبل قلت لك ،ال تحكي مرة انية في هعا الموضوعو
ر ر أخرري أبررو جميررل ،واهلل ي ررعب علرري ،بيتررك مررا في ر ولررد تتسررلى مع ر  ،حيرراتكم
مملةو
ر أنا عندق الدكتور جميل ،ما حياتي كلها ،وعندق هي ينو
ر عير  ،والحمررد هلل جميررل ،اهلل يخلير لررك ،ولكررن هررو فرري السررعودية ،ومررن قبررل فرري
أمريك ررا ،جمي ررل موج ررود ووي ررر موج ررود ،م ررن عش ررر س ررنين م ررا رأيتر ر  ،حقيق ررة ج ررا الع ررام
الماضي ،وفرحت ب  ،بقي أقل من شهر و ار  ،وبنتك هي ين مع زوجها في قطر ،أنت
بحاجة على ولد يما حياتك ،تراج ،تحمل  ،ت عب و
ر قلت لك عندق الدكتور جميل ،وهي ينو
ر وحترى بنترك سرميتها باالسرم الكررردق هي رين ،مرا شرا اهلل ،شريرين سرلبت عقلررك،
ما معنى هي ين؟
ر اسررم حلررو ،وال أجمررل منر  ،معنرراج باللغرة الكرديررة ،عشر محبررة ،أو هالررة القمررر،
بحسب الل ظ ،وباللغة اإلنكليزية ععا أردت السما و
ر وشيرين؟ ما معناج؟
ر قلت لك من زمان ،وس لتني من قبرل عشرر مررات ،شريرين :قطرر ،حلرو ،سركر،
ونحن بالعامية نقول شيرة ،وأ لها كردقو
تدخل ُع تحمل كؤوف الشاقو
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أبو جميل يشرب الشاق بسرعة ،م ينه :
ر سامحوني ،أنا من عادتي شرب الشاق بسرعة ،أحب وهو ساخنو
يلت ت على ُع :
ر ر سررلمت يررداك سررت ُع ر  ،سررمك شررهي ،مررا عقررت م ل ر مررن قبررل ،أنررا شرراكر لررك
لط ك وكرمكو
أخت تعل :
ر عند ُع طريقة أو قل طر إلعداد السمك ،واآلن موسم  ،قبل قدوم ال يف،
كل أسبوع سيكون لك عندق وجبة سمكو
تنه أخت لتودع  ،يقول لها:
ر أرجوك ،ابقي مع ديقتكو
ت بى عال أن تسير مع  ،عبر البهو ،تهمف ل :
ر اسمع مني ،جميل لن يرجع ،جميل سيتزو واحدة من أوربة ،ولرن تررى وجهر ،
أنت بحاجة على ولد يساعدك في كبركو
ر رجا  ،اق لي الوضوع ،جميل سيرجع نهائياً الشهر القادمو
تضع يدها في الباب ك نها تريد ت خيرج ،وهي تقول:
ر ر أخرري أبررو جميررل ،أنررت لررن تعرريش ألررف عمررر ،جرردد حياتررك ،انظررر علررى المقب ررة
وقررو
وأنت طالع من العمارة ،الموت أمامنا ،ماعا في هعج الدنيا؟ راجع ن سك ِّ
بهدو يرفع يدها من الباب وهي تحاول سدج ،يقول لها:
ر شك اًر لك يا أختي ال غيرة ،أنا فكرت من أك رر مرن رين سرنة وقرررت ،حترى
قبل ما يولد جميل ،قلت يك ينا ولد ،واهلل رزقني جميل وهي ين ،والحمد هللو
ر ولكن أنت وحدك ،ععا مرضت أو وقعت من سيعتني بك؟
ر لي اهللو
ر ال علر ال اهلل ،اسررمع منرري ،ولررد واحررد ال يك رري ،تخيررل لررو ،ال سررمح اهلل ،وأقررول
أل ررف مر ررة ال س ررمح اهلل ،ل ررو م ررات؟ ععا ك رران عن رردك أربع ررة أوالد أو خمس ررة وم ررات واح ررد
منهم؟ ستكون الم يبة أهونو
ر األعمار بيد اهلل ،ال أحد يعررف ،وهرعج المقبررة أمامنرا م لمرا قلرت ،وأنرا اعتمرادق
على اهلل وحدج ،ال على ابني وال على زوجتي ،اطمئني ،وفي كل األحوال ،لي رب لرن
ينسانيو
ر ر اسررمع منرري ،ال يجرروز أن تمضرري بقيررة عمرررك فرري شررقتك ال ررغيرة فرري منطقررة
الملعررب البلرردق ،أن را واهلل كلمررا زرتررك ت لمررت ،أسررتاع ،وزوجتررك أسررتاعة ،وراتبررك وراتبهررا،
وبعد عشرين سنة خدمة ،مرا قردرت ال أنرت وال زوجترك علرى شر ار شرقة مناسربة ألسرتاع
قررد الرردنيا ،ول روال ابنررك جميررل ،اهلل يحمي ر  ،وهررو الررعق أعطرراك مليررون لي ررة قبررل خمررف
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سنين ،فري زيارتر قبرل األخيررة ،مرا كنرت اشرتريت حترى هرعج الشرقة ال رغيرة فري منطقرة
الملعب البلدق ،أنت بن سك حكيت لنا هعا الك م من قبلو
ر هي أر از من اهلل ،وال فر بيني وبين ابني ،المال هو مال اهللو
ي مت ،يطر  ،ي كر قلي ً ،م يقول لها:
ر ر ولعلم ررك ،قب ررل أس رربوع واح ررد اش ررتريت ش ررقة م ررن خم ررف و رررف ،ب ربعر رة م ي ررين
و مئة ألف ،واستلمت الم تا  ،وقريباً ننتقل عليهاو
ر لم تخبرني!
ر اآلن أخبرتكو
ر خسارة ،أختك آخر من تعلم ،وكتبتها باسم شيرين خانم؟
ر نعمو
ر أعرف هعا ،عي  ،اهلل يهنيكمو
يهبط على الدر تاركاً أخت مع ديقتهاو
*
ينزل مسرعاً وسط عتمة الدر  ،ك ن يهوق في قاع بئر ،وهو ال يسرمع وال يررى،
رروتها سررد أعني ر وعيني ر  ،أهكررعا تقررول األخررت ألخيهررا؟ وه رو لرريف عنرردج سرروى الولررد
الوحيد جميل؟
يبلررق برراب البنررا  ،يخررر علررى السرراحة ال رراخبة بالباعررة والعربررات والنرراف ،يعلررو
أ روات الباعررة ،فرري طرررف السرراحة تررنه مئعن رة جررامع النررور ،و ار السرراحة يررنه
سو المقبرة العالية ،المقابر بشواهدها البي تطل من فو الهضبة على الساحةو
أختي تظنني ميتاً م ل أ حاب القبرور هنراك ،هري الميترة ال أنرا ،أنرا قلبري حري،
ينب  ،يتحرك ،م ل هؤال الباعة ،م ل أ واتهم ،بل أك رو
بعد بضع خطوات يلتقي ابن أخت :
ر أه ً عمر ،أين كنت؟ كيف دورة الشهادة اإلعدادية؟
ر ب راحة ،خالي ،ال دورة وال أق شي  ،أنا ال أحب الدراسة ،أنا كنت في مقهى
النت ،كيف فرخ السمك؟ أعجبك؟
ر نعم ،أشهى سمكو
ر أنا أمف اشتريت ألمي من الساحة ،هي قالت لي :س عزم خالكو
ر والوالد؟
ر من ة أشهر ما ازرنا ،ومن سنة وهو ال يس ل عن البيت ،سرمعت أنر ترزو
ام ررأة مررن عشرريرة كبي ررة فرري الحسرركة ،أمرري ال تعرررف ،ال تخبرهررا ،أو أظنهررا تعرررف ،أنررا
ن سرري ويررر مت كررد ،ب رراحة ،أنررا أعمررل فرري محررل لبيررع األلبسررة الجرراهزة ،وأنررا أ رررف
على البيت ،راتب أمي وحدج ال يك ينا ،وأخي الح كسول أك ر منيو
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يودع ويمضيو
قب ررل أن يغ ررادر ،يلق رري نظر ررة أخير ررة عل ررى س ررور المقبر ررة ،ي رررى جن ررازة تخ ررر م ررن
الجامع ،أربعة فقط يحملون النعش يسيرون ب نحو المقبررة وسرط زحرام الباعرة ولغطهرم
ونرردا اتهم ،الررنعش يت ررنح علررى أكترراف الرجررال األربعررة ،وال أحررد س رواهم ،وال أحررد و ار
النعش وال أحد أمام و
من ال عب أن يموت الرجل وحدج ،وأال يشارك في تشرييع أحرد ،تررى ألريف لر
أوالد؟ أليف ل أ دقا ؟ هكعا ال يحمل وير أربعة؟ وال يسير و ار ج أحد؟ يرا للمسركين،
يرحم اهللو
يمضي في الطري  ،ك ن ال يرى أمام  ،كلماتها األخيررة مرا ترزال تررن فري أعنر ،
وهو يريد أال ي همها أو يسمعهاو
وووواسمع مني ،ولد واحد ال يك ي ،تخيل لو أن ال سمح اهلل ،وأقول ألف مرة ال
سمح اهلل ،لو مات؟ أما ععا كان عندك أربعة أوالد أو خمسة ومات واحد منهم؟ ستكون
الم يبة أهونو
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لسعة حشرة
______________________________

ُبعيد أعان المغرب يدخل أبرو جميرل علرى البيرت ،يحمرل كيلرو مرن الحر وة برالجبن
المحشوة باللب  ،زوجت تحبها جداً ،اشتراها من الجميلية ،مرن محرل سرلورة بجروار جرامع
ال دي  ،أشهر بائع للح وة بالجبن في حلبو
تستقبل أم جميل امتة ،تحمل عن الح وة بالجبن على المطب و
ر ت خرت؟ كل هعا الوقت عند أختك؟ محظوظةو
ر واهلل من المائدة على الباب ،ولكن مشيت مرن الك سرة علرى الجميليرة ،علرى محرل
سررلورة حتررى اشررتريت لررك هررع الح ر وة ،وبعرردها مشرريت مررن الجميليررة علررى الملعررب ،مررا
قعدت عند أختي بقدر ما مشيت ،حتى الشاق شربت بسرعة ،وال وسلت يدقو
ر ر طبع راً أكلررت وتسررليت ،ومررن الضرررورق أن تتمشررى وتسررلي ن سررك حتررى يكتمررل
سرورك ،وأنا في البيت وحدقو
ر أنا طول عمرق معك ،وأختى من ة أشهر ما زرتهاو
ر أمف كنت في زيارتها أنت وابنك جميلو
يضحك ،يعل :
ر أمررف؟ مرراعا تعنرري عنرردك كلمررة أمررف؟ ابنرري جميررل سررافر فرري  2كررانون ال رراني،
ونحن اليوم في  54آعار؟ أق أمف هعا؟ وليتني ما زرتها ،وال قبلت الدعوةو
ر أراك تح ظ التواري كلها بدقةو
ر ر طبعراً ،أنررا أسررتاع الترراري  ،ومهمترري ح ررظ الترواري واألرقررام ،وأنررت مدرسررة اللغررة
العربي ررة ،اس ررتعمالك لكلم ررة أم ررف للماض رري كلر ر وي ررر ررحيح ،أم ررف تعن رري ي رروم أم ررف
بالتحديد ،ولكن األمف ،بالتعريف ،تعني مطل الماضي ،وأنت أدرى ِّ
مني ،يا أستاعةو
ر ر ال تغيررر موضرروع أختررك ،أنررا مررا عنرردق أق مشرركلة ،اعه رب لزيارتهررا كررل يرروم،
ولكررن اوسررل يررديك بال ررابون قبررل مررا ترجررع للبيررت ،ال أعرررف ،كيررف ت كررل سررمك ،وال
تغسل بعدها يديك ،أختك ما عندها ما أو ابون؟و
ر اطمئني ،ما أكلت ب ابعيو
ر وكيف أكلت السمك؟ بالشوكة والسكين؟ أم أختك أطعمتك بيدها؟
ر عندها ديقةو
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ر ر ر مر ررا شر ررا اهلل! وال ر ررديقة أطعمتر ررك بير رردها ،عزلر ررت الحسر ررك ب ناملهر ررا الناعمر ررة،
وأطعمتك بيدها ،ولهعا اشتريت لي الح وة بالجبن حتى ت الحنيو
ر انتظرررق حتررى أكمررل ك مرري :ررديقتها أعردت السررمك بطريقررة فنيررة ،أنررا رراد
معك دائماً ،أنا ريحو
ر أعرف ،ال ِ
تحك لي أرجوكو
ر حاضررر ،لررن أحكرري ،حضرررق لنررا الشرراق ،وتعررالي ن كررل الحر وة ،شرربت الشرراق
عند أختي بسرعة وحرقت لسانيو
ر طبعاً أنت تغديت ،وسررت مع أختك و ديقتها ،وجئت تكمرل سررورك عنردق،
وتريد الشاق والح وةو
ر واهلل ما سررتو
ر قل لي ما ق ة هعج ال ديقة؟ ولماعا دعتها معك على الغدا ؟ متزوجة؟ أرملة؟
مطلقة؟ جارتها؟ زميلتها في العمل؟
ر ر أم جمي ررل ،أرج رروك ،انس رري ق ررة أخت رري و ررديقتها وجارته ررا ،وه رراتي الحر ر وة
والشاقو
ر ر أع رررف ،دعت ررك عل ررى ف رررخ س ررمك ،تعرفن رري ال أس ررتطيع قل رري الس ررمك ،مطبخ رري
غير ،أين أقلي ؟ هل أ عد على السطح؟ مطبخي اسم فقط مطب  ،ال جة ال يكراد
بابها ُي تح ،ونافعت تحت السقف ،تطل على المهواة ،واهلل كرهت األكل والطب و
ر انسرري شررقتنا القديمررة ،أم جميرل ،أرجرروك انسرري ،وررداً ننتقرل علررى الشررقة الجديرردة،
مطبخك طول خمسة أمتار ،احمدق اهلل واشكري  ،أعرفك تقية وورعةو
يتناول قطعة من الح وة بالجبن محشوة باللب  ،يقدمها لها با بعي  ،ويقول لها:
ر ت ضررلي أم جميررل ،واهلل أنررت الكررل فرري الكررل ،ال أخترري وال أمرري وال الرردنيا كلهررا،
أنت وحدك ،وما في أحد ويرك ،ت ضلي ،أطعمك بيدق ،ال بالشوكة وال بالسكينو
ر م ل ما أطعمتك أختك و ديقتها ،قل من هي هعج ال ديقة؟
ر زميلتها ،موظ ة معها في البريدو
ر ولماعا دعتها معك؟
ر حتى تعد طب السمك بالبطاطا والبندورة والب لو
ر أرجوك ،ال تضحك عليو
ر هل سنعود على الموضوع مرة انية؟ قلت لك انسيو
يعم مت قيلو
ر أنت تناول الح وة والشاق ،أنا س نامو
ر ال أقبل ،خعق ولو قطعة واحدةو
ر أنا ال أحب الح وة المحشوة باللب  ،أحبها من وير حشوة ومن وير قطرو
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ر ال ب ف ،أنا س تناول اللب  ،خعق من يدق هعج القطعة ،من وير حشوةو
تمسك بالشوكة ،وهي تقول:
ر ضعها هنا في ال حن ،س تناولها بالشوكةو
ر ال ،س طعمك بيدقو
ر رائحتها سمكو
ينه  ،وهو يقول:
ر س وسل يدق بال ابون المعطرو
تقول ل :
ر اقعد ،لن أتناول وير هعج القطعةو
بعد ك ير من التردد تتناول قطعة انية ،م تنه  ،وهي تقول:
ر اشرب الشاق وحدك ،و ُكل ما تشا  ،أنا س عهب على زيارة جارتنا أم قاسمو
يس لها مستنك اًر:
ر قبل دقيقة قلت أنا س نامو
ترد ببرود:
ر ويرت رأيي ،أنا حرة ،أفعل ما أريدو
يحمل حن الح وة وابري الشاق على المطب و
يتناول قطعتين من الح وة بالجبن ،ي رف ة قطرع أخررى مرن الحشروة ،يتنراول
اللب  ،وهو يقول لها:
ر س تناول أنا كل اللب و
ر تناول الح وة كلها ،لم تعجبني الح وة هعج المرة ،من أين اشتريتها؟
ر من محل سلورة ،كل مرة أشتريها لرك مرن المحرل ن سر  ،والنروع ن سر  ،وكرل مررة
أشتريها باللب  ،أنت اليوم مزاجك متعكرو
ر ر ال ،أن ررا الي رروم رائق ررة ،وم ازج رري م ررل العس ررل ،وعاهب ررة اآلن عل ررى ج ررارتي ،أكم ررل
سرورقو
ر خعق لها معك الح وة بالجبنو
ر أختك علمتك الكرمو
ي ررمت ،يشرررب كر ف الشرراق وهررو ينتقررل مررن محطررة فضررائية علررى محطررة ،مررن
وير أن يستقر على أق محطة ،يغل التل از ،يستلقي على األريكة ،يغم عيني و
السرريارة تحررط بر لرري ً فرري قريررة ررديق علرري ،يعرررف البيررت ،يسررير نحرروج ،األزقررة
ض رريقة متعرج ررة ،ح ررعاؤج يغ ررو ف رري الط ررين الل ررز  ،ج رردران البي رروت طيني ررة حمر ر ار  ،ال
أضروا  ،مررة ش رعاع أحمررر ال يعرررف مررن أيررن ين ررب علررى البيرروت ،لرريف شررعاعاً ،هررو
وهم حري بعيد ،البيروت تبردو رغيرة قميئرة ،برل واطئرة جرداً ،مرن هرعا المنعطرف بيرت
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ررديق  ،بررل مررن هنرراك ،البيرروت هنررا مبع ررة ،لررم تكررن كررعلك ،أضرراع الطري ر علررى بيررت
ررديق  ،يلتقرري رجلررين ،يسر لهما ،يتبعهمررا ليرردالج علررى البيررت ،فروانيف معلقررة فرري األفر
البعيد ،كل شي أحمر مشتعل ،ي عد ال ة فري طرير  ،يبلرق ال رة سرو اًر مرن طرين
لز  ،الرج ن يط ن على هوة عميقة ،ال بد من الق ز على الطررف اآلخرر ،وهرو بعيرد،
السور يترجر  ،يسقط أحد الرجلين في الهوة ،يرجع هو علرى و ار  ،يسرير وحردج ،البيروت
أ بحت مجرد حاويات حديدية كبيرة ،مزودة بمولدات كهربائية ومكي رات ،يتعلر ب حرد
المكي ررات ،يق ررز علررى آخررر ،يتمسررك بحافررة الحاويررة ،يسررقط بكررل قلر علررى سررطح حاويررة
أخرررى ،طري ر الع ررودة بعيررد ،ي ررداج ملطخت ران بالزي ررت والشررحوم ،يح ررف بوجه ر ملطخر راً،
يح ر رف ب ياب ر ر ملطخر ررة ،الزير ررت سر رراخن ،الزير ررت يتغلغر ررل تحر ررت ياب ر ر  ،يحر ررف باللزوجر ررة
واالشرتعال ،أسر ل منر رجر ن ،يقروالن لر  :أنرت ملروة بالزيررت ،اق رز ،سنسرتدعي سرريارة
عسررعاف ،سنغسررل الزيررت كل ر عررن جسررمك ،يحررف ببقررع الزيررت تغطرري جسررم  ،سرراخنة،
يحك ساعدجو
يس ررتيقظ ،ه ررو م ررا ير رزال عل ررى األريك ررة ،ي رردج تحكر ر  ،رردرج يحكر ر  ،ظهر ررج يحكر ر ،
ينه  ،يعهب على المرآة ،يكشف عن درج ،بقع حم ار تما درجو
يت ل بهاتف الجارة أم قاسم ،يعتعر عليها ،يخبرها أن يريد الك م مع زوجت و
تدخل زوجت  ،ترى درج وظهرجو
ر أبو جميل ،ما هعا؟ هعج حساسية ،بسرعة ،الساعة اآلن ال امنة ،لم يغل جارنا
الدكتور عادل عيادت  ،ال يغلقها حتى التاسعة ،بسرعةو
ينزل مع زوجت على عيادة الدكتور عادل ،عيادتر فري الشرارع الرئيسري ،المروازق
للشارع ال رعي العق تقع في شقت  ،يعطي حقنة الرفينو
ر ال تشرررب القهرروة وال الشرراق ،تنرراول مغلرري اليانسررون مررن ويررر سرركر ،ال تعررر
ن سك ل ن عال ،ماعا تناولت اليوم؟
ر سمك ،وح وة بالجبن باللب و
ر هعج أول مرة ت اب فيها بالحساسية؟
ر نعمو
ر ر ر الدس ر ررم مر ررع الس ر ررمك ،وش ر رري مر ررن االنزع ر ررا والت ر رروتر ،مر ررع وج ر ررود االس ر ررتعداد
للحساسية ،قد يكون علك كل هو السبب ،ولكن هل قر تك حشرة؟
أبو جميل يتعكر ،م يشير على جبين وهو يقول:
ر ر نعررم ،هنررا فرري جبينرري ،وأنررا خررار مررن بيررت أخترري فرري الك سررة ،مررررت بكومررة
قمام ررة ،م ررا انتبه ررت ،ه رراجمتني عباب ررات أو نحر ر ت س ررود ،ال أع رررف ،حشر ررات وريب ررة،
واحدة علقت هنا في جبيني ولسعتنيو
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ر ال تقل  ،هعج بسبب اللسعة ،خع هعج علبة حب سيترين من عندق ،تناول اآلن
حبررة ،وفرري ال رربا حبررة ،لررن تحتررا علررى أك ررر ،بعررد ن ررف سرراعة تررزول الحكررة ،وفرري
ال با لن يبقى من البقع الحم ار عال لون وردق خ يفو
الدكتور عادل يرف أخع أجر المعاينة ،ويرحب ب قائ ً:
ر أنررت جررارق ،أهر ً بررك ،أنررا ال آخررع أجررر المعاينررة مررن أق مرري فرري م ررل هررعج
الحاالت الع جية الطارئة ،وعيادتي م توحة يوم الجمعة للجميع بالمجانو
يتم رردد عل ررى األريك ررة ،مقاب ررل التل رراز ،تخت ررار لر ر فض ررائية فيه ررا أوني ررات ،تغطير ر
باللحاف ،تلمف قدمي  ،تجدهما باردتين ،كال لم ،تما عينيها الدموع ،تلمف يدي  ،هما
أيضاً باردتانو
ر سامحني أبرو جميرل ،أنرا أزعجترك ،أنرا السربب ،ألجلرك سر تناول الحر وة برالجبن
كلها ،مع اللب و
ر ال ت كليها ،لعل اللب قديم ،أو في جر ومةو
ر الطبيب رأى السبب في لسعة الحشرةو
أبو جميل يغمغم:
ر دقت ،هعج لسعة أختي ،هي الحشرةو
أم جميل تمسح جبين وهي تقول:
ر ر ال ي ررا أب ررو جمي ررل ،أخت ررك ه رري أخت ررك ،وال يج رروز تش رربيهها بالحشر ررة ،وم ررا ه رري
السبب ،أنا السبب ،عاتبتك لت خرك ،سامحني يا أبو جميلو
يرسل زفرة ،م يتكلم:
ر وهناك سبب آخر ،س حكي لك ،هو مشهد مؤلم ،وأنا طالع مرن البنايرة شراهدت
جنازة تخر من جرامع النرور ،تخترر سراحة األحررار وسرط الباعرة والعربرات والبسرطات
وتدخل على المقبرة العالية المطلة على الساحة ،ال يحمل النعش ويرر أربعرة رجرال ،وال
أحررد يمشرري و ار الجنررازة ،قلررت لن سرري :ععا أنررا مررت ،ف ر أحررد سيمشرري بجنررازتي ،ابنرري
مسررافر ،وبنترري فرري قطررر ،واخرروتي كلهررم قرراطعوني ،حتم راً ،لررن يحضررروا جن ررازتي ،ال
أعرررف ،ب رراحة ياشرريرين ،أحسسررت باكتئرراب عنرردما أريررت الجنررازة ،وقل رت فرري ن سرري:
سوف أموت ولن يمشي في جنازتي أحد ،وسيطر علي هعا الهاجفو
أم جميل تعل :
ر ال فررر  ،ععا مشررى فرري الجنررازة ألررف ،أو مررا مشررى أحررد ،اإلنسرران ال ين عر ويررر
عملر ر ال ررالح ،اس ررمع ،حت ررى أس ررليك ،أن ررا قر ررأت مر ررة ق ررة للكات ررب اإليط ررالي بيرن رردلو
عنوانها" :جنازة" ،وفيها يحكي عن ضابط كبير تُُوفِّي ووضع ج مان في جة الموتى
حتى يتم نقل على بلدت ليدفن فيها ،وتُُوفِّي مواطن عادق ووضع ج مان على جوارج في
ال ج ررة ،وج رررت االس ررتعدادات الكبير ررة لنق ررل ج م رران الض ررابط ،وج ررا المح ررافظ وكب ررار
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المس ررؤولين الس ررتقبال القط ررار ال ررعق يحم ررل ج م رران الض ررابط ،وج رررى دفنر ر ف رري احت ررال
مهيررب ،ولكررن العامررل فرري جررة المرروتى كرران قررد سررلمهم ج مرران المرواطن العررادق ،فرري
حين جرى دفن ج مان الضابط في مقبرة متواضعة من وير مراسم وال استقبالو
ر ق ة ساخرة ،وك مك حلو ،ولكن أحسست باكتئاب من رؤية الجنازةو
ر ر اهلل يرحمنررا ،المرروت ح ر  ،كلنررا سرروف نمرروت ،رؤيررة الجنررازة عظررة للمررؤمن ،مررا
أحلى الموت ،هو لقا اهللو
ر ر أنررت م ررا شررا اهلل مؤمنررة ،عيمان ررك قرروق ،أنررا أ رروم ،لكررن ال أ ررلي ،ال أنك ررر
ال ة ،هي فر  ،لكن أنا ال أ ليو
ر ست لي عن شا اهلل ،حاول اآلن النوم ،ال تتعب ن سكو
ر شيرين ،أنا طوال عمرق لن أزور أختي ،واعا مت ،أرجوك ،ال تخبريهاو
ر ر ال يررا أبررو جميررل ،ال يجرروز ،هررعج أختررك ،واعا كرران مررن أجلرري ،ف نررا أقررول لررك:
زيارتهررا واجررب عليررك ،هرري أختررك ،ويجررب زيارتهررا ومسرراعدتها ،اآلن انررف كررل ش ري ،
حاول النوم ،أنا س ول التل زيون ،راحتك ضروريةو
هررل أحكرري لهررا بالت رريل عررن ررديقة أخترري السرريدة ُع ر  ،هررل أحكرري لهررا عررن
أختي ،ال أنسى قولها لي عند الباب" :اسمع مني ،ولد واحرد ال يك ري ،تخيرل لرو أنر ال
سررمح اهلل ،وأقررول ألررف م ررة ال سررمح اهلل ،لررو مررات؟ أمررا ععا كرران عنرردك أربعررة أوالد أو
خمسة ومات واحد منهم؟ ستكون الم يبة أهون"و
يستلقي على األريكة ،أم جميل تمضي على المطب و
بعد ربع ساعة ي يح:
ر أم جميل ،ك ف ما  ،زجاجة في حلقيو
تسرع علي  ،تناول ك ف ما  ،ينه  ،يشرب الك ف كلها ،يضحك ،يتكلم:
ر حلم مزعم وووو رأيت ن سي على شاطو البحر ،هناك أسرة وأوالد ،على الرمرل
ررندو دفررن المرروتى ،مررن
بجانررب مررو البحررر ،ررندو مسررتطيل ،ك ن ر قبررر ،ك ن ر
زجررا  ،الزجررا مرردعوم ب س ر ك معدنيررة ،الزج را سررميك ،أنررا فرري يرردق مطرقررة ،برردأت
أهرروق بهررا علررى جانبر  ،أضررب بشرردة ،الزجررا يتشررق  ،ولكنر ال ينكسررر ،األسر ك فير
متينررة ،أض ررب بالمطرقررة أقرروى ف ر قوى ،تتطرراير ش رظايا من ر أحررف بشررظية ررغيرة فرري
حنجرتي ،هل قلت لك :أعطني ك ف ما  ،زجاجة في حلقيو
ينظر على يدي على درج:
ر الحمد هلل راحت الحكةو
ر والبقع ستزول ،وودا تنه معافى عن شا اهلل ،وستزور أختك ،ما من أجلهرا،
ولكن من أجل جارتها ،أو ديقتها ،ما رأيك؟ أخطبها لك؟ أو ما رأيك في خطبة جارة
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لنا هنا في الحارة؟ ونية أرملة وعندها خمسة أوالد ،وعمرها فرو السربعين ووزنهرا مئرة،
وكل يوم أراها أمام مطعم السمك؟
ر ر يررا أم جميررل ،أنررت الكررل فرري الكررل ،بعرردك لررن أنظررر علررى أق ام ررأة ،ولررو كانررت
ملكة جمال العالمو
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المغفرة يارب
______________________________

قبيل الظهر من اليوم التالي يخر أبو جميل قا داً جامع أحمرد برن حنبرل ،بعرد
شررارعين مررن الشررارع الررعق تقررع في ر شررقت  ،يسررير نحرروج علررى مهررل ،يتوقررع مقابلررة عمررام
الجامع وهو عاهب علي لل ة في و
يلمررح اإلمررام قادم راً نحررو الجررامع ،فيسرررع علي ر يسررتوق  ،يلقرري علي ر الس ر م ،ررم
يس ل :
ر شيخي ،أنا ارتكبت أمف أحد العنوب ،وأس ل اهلل المغ رةو
ويجيب الشي :
ر عحساسك بالعنب دليل عيمانك ،استغ ر ربك ،وال ت عل علك العنب مرة انيةو
ر ولكنني مرضتو
ر هعا تك ير عن عنبكو
ر ب راحة ،أنا شككت في امرأة ،واتهمتها ب عل قبيحو
ر حسبي اهلل ونعم الوكيل ،هل تكلمت عليها ،هل حد ت الناف عنها؟
ر أل ،اتهمتها بيني وبيني ن سي ،فقطو
ر ر اسررتغ ر اهلل ،وال تعررد علررى عسررا ة الظررن فيهررا وال فرري ويرهررا ال مررن الرجررال وال
النسا  ،سيغ ر اهلل لكو
ر ماعا أفعل؟
ر ال تعد على م لهاو
ر هل أت د ببع المال؟
ر ال ب فو
ر هل أ وم ة أيام؟
ر هعا زيادة في الخيرو
ر هل سيغ ر اهلل لي؟
ر ععا أحسنت النية ،و دقت ،ولم تعد على م لها ،فسوف يغ ر اهلل لكو
ر جزاك اهلل خي اًرو
يترك ويمضي هائماً على وجه و
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ما أزال أحف بععاب الضمير ،هرل أحردة زوجتري؟ لمرن سروف أبرو ؟ هرل أزور
أخترري وأعتررعر عليهررا؟ وهررعا الشرري عمررام جررامع أحمررد بررن حنبررل قررال لرري يك رري االسررتغ ار
واإلق ع عن العنب وعدم العودة علي و
الحقيقة أنا المعنب ،وهعا عقاب من اهلل ،األمر ال يتعل بلسعة حشررة وال بسرمك
وال دسم ،أنا أعرف ،أو باألحرى اآلن عرفت ،بل تعكرتو
لدى خروجي من بيت أختي راودتني ظنون وشكوك وأوهام ،والسريما بعرد رؤيتري
ابن أختي وقول عن والدج عن منع سنة يطيل التغيب عن البيت ،وان منرع رة أشرهر
ل رم يررزرهم ،ويرررجح مررا سررمع عررن زواج ر  ،وآلمنرري كررعبها علرري ،وقولهررا عن زوجهررا جررا
وأحضررر لهررا ررة أف رراخ مررن السررمك ،وزن كررل فرررخ خمسررة كيل روات ،لمرراعا الكررعب؟ ال
أعرفو
وال ش ررك ف رري أن أخت رري علم ررت ب ررزوا زوجه ررا ،أو أحس ررت بر ر  ،فللمر ررأة ف رري ه ررعا
المجال حاسة تاسعة ادقة ال تخيبو هعج أختري ععن تريرد أن أضرر أنرا زوجتري ،بر ن
أترزو عليهررا ،م لمررا أضرررها زوجهرا ،بر ن تررزو عليهررا ،تريرد الشررقا والضرررر لكررل نسررا
األر  ،م لهررا م ررل المجرررم يريررد لك رل النرراف أن يكون روا مجرررمين م ل ر  ،حتررى ال يكررون
شاعاً أو نشا اًز ،واعا كان كل الناف مجرمين م ل ارتا واطم ن ،حتى المري  ،يرترا
عنرردما يعلررم أن معظررم النرراف مرضررى م ل ر  ،ونحررن عنرردما نررزور مريض راً برراألن لون از أو
الته رراب الم ا ررل س رررعان م ررا نحد ر ر ع ررن ك ر ررة الم ررابين م لر ر ب رراألن لون از أو الته رراب
الم ا ل ،حتى الطالب الرعق ي شرل فري االمتحران يخبرر والدير أن نسربة النجرا كانرت
ضئيلة جداً وأن أك ر الط ب فشلواو
هعا أمر أولو
وأمررر آخررر :شررككت فرري أخترري وشررككت فرري ررديقتها ُعر  ،أسررتغ ر اهلل العظرريم،
هي أختي ،وشككت فيهاو س لت ن سي لمراعا هرعا االحت رال الكبيرر ب رديقتها ،والسررور
بم زمتهررا لهررا ،بررل لمرراعا هرري سررعيدة ب ر ن ُع ر تمضرري عنرردها يرروم الخمرريف والجمعررة
والسبت؟! وحد تني ن سي ب ن بينهما ع قة ،هي أختي ،ولكن شككت فيها ،قلرت بينري
وبررين ن سرري :أخترري أكبررر منهررا بعشررر سررنين ،وهرري أك ررر نضررجاً ووعي راً ،تمررارف عليهررا
وع لطي ة وناعمة و غيرة ومهعبة جداً وخجولةو
التسلط وال وقيةُ ،
حتى عنني شككت في علرم ُعر بترشريح أختري لهرا للرزوا منري ،أو ترشريحي أنرا
للررزوا منهررا ،أنررا مت كررد أنهررا لررم ت ررارحها بررعلك ،ولررم تخبرهررا ،ع ر اسررتقبلتني ببسرراطة
وع ويررة ولباقررة ،مررن ويررر تكلررف وال خجررل ،ومررن ويررر ت رُّنع وال تررردد ،لطي ررة ،بريئررة،
تتكلم بع وية ،ال شك أنها أخبرتها ب نني مدعو على الغردا عنردها ،ولكرن أنرا علرى شرب
ربية فري ال رين
يقين من أنها لم تحد ها عن موضوع الزوا و وهرل يعقرل أن تترزو
من رجل م لي في ال انية والستين؟ وعندج زوجة؟و
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وعرردت علررى ُع ر  ،وقلررت فرري ن سرري ،ععا لررم يكررن بررين ع ر وأخترري ع قررة ويررر
ال داقة البريئة ،فهل يعقل أن تجازف كل أسبوع بالمرور بالمعبر في ع رر الخمريف
دخ روالً وفرري رربا األحررد خروج راً ومررا فرري الرردخول والخرررو مررن ت ترريش وترردقي فرري
بطاقات الهوية ،وما قد يكون من سقوط القعائف أو انهمار الر ا أو القن ؟ وفي
كل يوم ال بد من تسجيل ع ابة؟ هل يعقل أن تجازف ع بم ل هعج المجازفرة لمجررد
ال داقة البريئة؟ ولماعا تترك شقتها في شارع عسكندرون وهي شقة كالق ر ،كما قالت
أختي؟ ععن ،هناك ع قة ما بين ُع وابن أختي الح ،هو شاب طائشو
أستغ ر اهلل العظيمو
لهعا مرضت ،اشتعل جسمي بالحساسيةو
ش يت من الحساسية الجسدية ،وأرجو أن أُش ى من الحساسية الن سيةو
أبر ُع من كل ظنوني ،وأرجو من اهلل البر لي والش ا و
واآلن أنا ِّ
وأس ل اهلل تعالى أن يهيو لها زوجاً ي همها ويقدرها ويحترمهاو
المغ رة ،ياربو
يق ل راجعاً على البيت مطمئن الن فو
على الر يف ،قبل أن ي ل على البيت ،يستوق جارج أبو سليم ،يقول ل :
ر الحمد هلل على س متك يا أبو جميل ،ال تك ر من العهاب على المعبر ،عندك
أحد من األقارب في الطرف ال اني من حلب؟
أبو جميل يرد مدهوشاً:
ر نعم ،أختي تسكن في الك سة ،أمف كنت في زيارتها ،لكن من ة أشهر ما
زرتهاو
ور ك في المعبر ،بيني وبينك عشرة أمتار ،بعد ما عبرت أنت
ر أنا كنت ا
استوق ني الحاجز ،وأنا واقف أنتظر التدقي في الهوية ،سمعنا وت ر ا ة
قنا  ،سقط شي عجوز ،عمرج فو السبعين ،لحيت بيضا طويلة ،كان يتوك على
ع ا ،ويمشي على مهلو
ر وهل أسع أحد؟
ة شبان ،سحبوج على الطرف اآلخر ،فار الحياة مع و ول
ر أسرع علي
سيارة اإلسعاف ،اإل ابة في القلب مباشرةو
ر حسبي اهلل ونعم الوكيل ،يرحم اهلل ،والحمد على س متكو
أبو سليم يضيف:
ر ن يحتي لك ،ال تعهب على المعبر بعد اليومو

63

ليلة ماطرة
______________________________

ليلة مختل ة من ليالي العمرو
أول ليلة ينامان فيها في الدار الجديدة ،الرابع من نيسان 5102و
لل راش نعومة زوب فرخ عمرج أيام ،وللغطا دف حمامرة ،تحنرو علير بجناحهرا
و درها ،تزق كي يعيش ،كي يدف  ،كي يطمئن ،كي ينامو
رامت كتروم ،ال
جدران الغرفة وردة مت تحة ،والستائر موسيقى هادئرة ،والزجرا
يعيع األسرار ،ومن ورائ "األباجورات" المعدنية ،تمنحهما عتمة ناعمرة ،أو نرو اًر شر ي اً،
هي م اتيح للحرية ،كم يمتع أم جميرل أن ترفعهرا ،أو تسردلها كمرا تشرا  ،كط لرة تتسرلى
بهاو
ِ
وب ِعرة سرليمان واخضوضررت م رر وازدهررت وومرر النيرل ال رح ار
فني كليبرر ُ
واقتربررت ع ررين مررن حلررب و ررب نهرهررا فرري نهرهررا وخلعررت زيتونررة أوراقهررا كلهررا دفعررة
واحدة على وير عادتها وتجلببت ب و ار خضر جديدة زاهية وأضرا زيتهرا ولرم تمسسر
نررار وانت رربت أعنررا الزنرراب وجرررى النسررق مررن الجررعور علررى الجررعوع علررى األو رران
فال روع وانسكب العبير وانتشر الشعى ومرا األمردا بعطرر الحيراة ،وقر أر أبرو جميرل فري
جملررة واحرردة ق ررة الحضررارة كلهررا وترراري العررالم ررم رمررى برراألو ار كلهررا علررى موقررد مررن
ما و
و ار بركان في الكون جديد وتردفقت حممر و رهارات وان ربت فري محريط آخرر
جديد ما عرفت من قبل خرائط العالم وولدت جزيرة جديدة ،ومن وير تردد أسميا البحر
جميل وكان شيرين اسم الجزيرةو
وفي الخار تراكمت الغيوم والسحابات ،سحابات بي رقيقة شر افة وويروم سرود
داكنة ،دخل في خ لها البدر األبي يرسل أنوارج فتمت ها ويوم وتشف عنها سحب،
وتررداخل الغرريم فرري خر ل السررحب واختلطررت الغمامررات بالسررحب وامتررز الكررل فرري الكررل
وقررد البررر ف ر وم فرري الكررون شررعاع وترردف المطررر الغزيررر دفعررات دفعررات فرراهتزت
األر ومررادت وارترروت وك نهررا قررط لررم تررع طعررم المطررر ،ررم أطررل البرردر مررن خ ر ل
السحب على األر المرتوية فت ل نورج وازداد بها و
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مع عشعاعات ال جر األولى فرتح أبرو جميرل النوافرع وتنسرم الهروا البرارد ،أسررعت
علي ر شرريرين ل ررت كت ي ر بشررالها ال رروفي الرردافو العرراطر ،وقررد أبررى عال أن يخررر علررى
الشرفة ليرى حديقة السبيل مغسولة بالمطر ،وي غي على زقزقات الع افير مع شرمف
ال با و
وت ارخ ي يح:
وما عن وضع قدم في الشرفة حتى ما اآلفا
ر ارجع على الداخل ،ال أحد يخر على البلكون في هرعا الوقرت ،ال تمردوا رؤوسركم
من النوافعو
أب ررو جمي ررل ي ررععر ،يرجر ررع عل ررى ال ررو ار  ،يس ررتر الب ر ررر ،ي رررى جن رروداً منتش ر ررين
ب سلحتهم عند تقاطع شارع النيل مع شارع تشرين ،عند كل زاوية ة جنرود ،ي تشرون
السيارات ،وقد ن بت حواجز حجريةو
أم جميل تشدج على الداخل ،تلوم  ،تقول ل :
ر قلت لك ال تخر على الشرفةو
يعل :
ر واهلل انقطعت أن اسيو
ر ال ضرورة للخوفو
ر ما خ ت ،ولكن فوجئت ،ار كل السرور العق عشناجو
ر أل ،ما ار أق شي  ،واعا ار يمكن تجديدجو
كان ررت أم جمي ررل ق ررد هير ر ت حم ررام ال رربا ورش ررت العطر رر حت ررى عل ررى الج رردران
ومات الحو  ،ال بد من الما الحار أوالً م الساخن م الدافو ،وخر يرتدق البرنف
األبي يلف ب جسم و
وفرري ورفررة الجلرروف كرران فنجرران الزهررورات المحلررى بالعسررل والزعتررر ي ررو بشررعى
الحياةو
أخع من رش ة ،م همف:
ر الحمد هلل ،هعا من فضل اهلل ،ومن تعب ولدنا جميل ،ومن جميل برك يرا أم
جميل ،يازوجتي الحنون ،يا شيرينو
ولم تلبة أن س لت :
ر ماعا تشم اآلن؟
أجابها على ال ور:
ر رائحة السمن العربيو
وتوجها على ورفة الطعام ويرداهما معتنقتران ،ف روجو بمائردة فيهرا طبر الم مونيرة
وعلى وجه السمن العربي والعسل والى جانب الم مونية حن الجبنة المشللةو
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ر ر ر ت ضر ررل تر ررعو  ،واحكرررم ،أهر ررعج أشر ررهى أم الم مونير ررة التررري تناولناهر ررا فر رري محر ررل
الطرابيشي؟
وعلى ال ور أجابها وهو يطو خ رها:
ر بالت كيد ،م مونية شيرين هي الم مونية الح و
وهما يتناوالن الم مونية مع الجبن المشلل قال لها:
ر مرا أريرك فري دعروة عخروتي واخوترك بمناسربة شررائنا الشرقة؟ لرن أتعبرك فري رنع
الطعام ،أُو ِ ي على اللحم بالعجين أو على الرز وال ريكة وفوقها خروف محشيو
ر الحقيقة ،ال أحد من عخوتي أو عخوتك يستح م ل هعج الدعوةو
ر ال يجوز ياشيرين ،المسامح كريم ،والدم ال ي ير ما  ،وفي النهاية هرم عخوترك
واخوتيو
شيرين ت مت ،تتردد ،م تتكلم:
ر أقتر ت جيرل الردعوة علرى و رول ابننرا الردكتور جميرل ،وأنرا اشرتقت علرى هي رين،
ما رأيك في دعوتها لزيارتنا؟و
ر اتركيها مع زوجها وأوالدها في قطر ،اهلل يسعدها ويبعدهاو
ر واهلل أنا اشتقت عليهاو
ر ما عاد للشو معنى في هعا الع ر ،عنردك الهراتف الجروال ،والشربكة ،كلميهرا
كل يوم على الشبكة بالمسنجير وشاهديها على السكايبيو
ر وهي اشتاقت على والدها ووالدتها ،اشتاقت على حلب والى ع رينو
ر هعا كل حكي ،ما فائدة الشو  ،هنراك هري مرع زوجهرا وولرديها اال نرين ،سرعيدة
ومرتاحة ،ال تعكرق عليها حياتها ،راتبها في الشهر بقردر راتبهرا هنرا فري سرنة ،انظررق،
أنت وأنا طول ين سنة من الوظي ة ما قدرنا على شر ار شرقة ،أرجروك ،وضرحي لري
ما معنى الوطن؟ ما معنى الشو ؟ ما معنى الحنين؟و
ر أل ،هعا الك م وير حيح ،أنت اليوم مزاجك معكرو
ر ر ال ،واهلل ،م ازجرري ارئ ر  ،وس ر قول لررك :الشررو هررو تررعكر شرري فرري الماضرري،
وعملية التعكر عملية سهلة ،ومريحة ،ولعلك يحن اإلنسان على الماضي ،وهعا هربو
أم جميل تضحك ،تعل ساخرة:
ر أنتم الرجال قلوبكم قاسيةو
يعل ساخ اًر وهو ينه عن المائدة:
ر ك مك حيح ،لوال قلبي القاسي ما تزوجتكو
بعد تناول الم مونية أ ر أبو جميل على احتسا القهروة فري الشررفة علرى الرروم
من البرد ،وعلى الروم من تحعير الجندو
قال لها:
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ر ر انظرررق ،هنرراك أنرراف فرري الحديقررة ،ال برررد ،وهررعج الشررمف تطررل علينررا مررن بررين
الغيومو
ر والتحعير من الخرو أو مد الرأف من النوافعو
رد وهو يضحك ،مطمئنا ،وم مماً على الخرو على الشرفة:
ر هعا التحعير خا بالليل ،ال بالنهارو
وهما في الشرفة ،يحتسيان القهوة ،قُ ِرع البابو
ععر أبو جميل ،حمل فنجان القهوة ،ومضى على الداخلو
قالت ل أم جميل:
ر حعرتك ،مرا أخرعت بك مري ،مرن ويرر المناسرب مخال رة األوامرر ،ونضرطر بعرد
علك على تلقي اللومو
عل :
ر أنرا سر فتح البراب ،سر واجههم ،أنرا لرم أفعرل أق شري  ،وهرم حرعروا مرن اإلط لرة
على الشارع في الليرل ،ال فري النهرار ،وحديقرة السربيل مانرة بالنراف ،ابتعردق أنرت ،أنرا
س كلمهمو
ي ررتح البرراب ،واعا هررو أمررام رجررل نحيررل طويررل ،والررى جانبر زوجتر  ،ق رريرة قلرري ً
موفورة ال حة ،تحمل باقة زهرو
الرجل يحمل ما يبدو لوحة جدارية كبيرة مل وفة بور الجرائدو
الرجل يتكلم:
ر أنا جارك أبو وائل ،وهعج زوجتيُّ ،
نود زيرارتكم ،لنبرارك لكرم بالسركن فري الشرقة،
ونعتعر لحضورنا من وير موعد ،ولكن فرحنا بكم يش ع لناو
تحتويهم ورفة الضيوف ،أم جميل تقدم لهم القهوةو
أم جميل تشكر لجارتها أم وائل باقة الزهرو
ور الجرائد عن اللوحة ،يحملها بين يدي  ،يعل :
أبو جميل ي
ر أوج لوحرة جميلرة ،لوحرة كانافراج رائعرة ،أنرا أحرب المنراظر الطبيعيرة ،بيرت ري ري،
أمام نهر غير ،فوق جسر ،و مة ونمات ترعىو
ويلت ت على زوجت  ،ويعل :
ر هعا نهر ع رينو
الزوجة تشكر للزوجين اللوحة وتضيف:
ر لوحة جميلة ،مشغولة بالكانافاج ،باليد ،و ار ها جهد كبير ،وتدل على عو  ،هل
هي من شغلك أختي أم وائل؟
أم وائل تعل :
ر ال ،ليتني أستطيع شغل الكانافاج ،تحتا على برو
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أبو جميل يضيف:
ر شك اًر أخي أبو وائل ،سنعلقها في ورفة الضيوف ،ولكن ليف عندق م قبو
أبو وائل يتكلم:
ر أنا عندق م قب ،س عيرك عياج ،وسوف أساعدك على تعليقهاو
أم وائل تتدخل:
ر ال تستعجلوا بتعليقها ،انتظروا ،قريباً ست لكم لوحة انيةو
أم جميل تس ل مدهوشة:
ر ممن؟
أم وائل تتكلم:
ر ر ب ر رراحة ،جارتن ررا ،أم ر ر  ،ف رري ال رردور األرض رري ،تش ررتغل ف رري ررنع ه ررعج
اللوحررات ،وتبيعهررا ،وبعررد يررومين أو ررة سررتزوركم ،لتهررديكم لوحررة ،أنررا اشررتريت هررعج
اللوحة منهاو
أبو وائرل يردعو جرارج أبرو جميرل وزوجتر علرى تنراول الغردا فري اليروم الترالي ،أبرو
جميل وزوجت يقب ن الدعوة ،ويشكران لهما زيارتهماو
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قصص الماضي

______________________________

طاب ل العيش في الشقة الجديدةو
خمف ورف واسعة ،وبهو واسع ،وحمامو
ال رش كل جديد ،في داخل ورفة نوم حمام خا ة ،ك نها ورفرة فري فنرد عق
نجرروم ال عررد لهررا ،الجلرروف فرري الش ررفة مررع ال جررر ي رنعش ال رؤاد ،وعنررد المغيررب يسررلي،
شارع النيل يمتد أمام م ل حو ما رقي ش اف تتهادى في األسماك الملونةو
كررل األ رراة اشررتراج جديررداً ،لررم ينقررل أق شرري مررن الرردار القديمررة ،سرروى األلبسررة
وبع ر األشرريا الشخ ررية ،اشررترى ورفررة نرروم وورفررة جلرروف وورفررة ضرريوف وورفررة
طع ررام ،اش ررترى أدوات مط ررب كله ررا جدي رردة ،اش ررترى وس ررالة و ج ررة ومجم رردة وج يرررة
حون وموقد واز وفرناً كهربائياً ،اشترى ة مكي رات ،لغرفرة الجلروف ولغرفرة النروم
ولغرفة الضيوف ،ومدف تين كهربائيتينو
فرري أقررل مررن عش ررين يوم راً أتررم وزوجت ر ت يررة الشررقة ،مررن يرروم ال اروررة واسررت م
م تا الشقة في  04آعار حترى نومهمرا أول ليلرة فري  4نيسران ،اشرتريا كرل شري  ،فري
كل يوم يشتريان أشيا جديدة ،يستمتعان بالنزول على السو والش ار و
حقيقة ،ععا وجد المال استطعت فعل كرل شري  ،برل أنسراك كرل شري و حترى فري
يوم  50آعار عيد النيروز لم تسافر شيرين على ع رين ،من عادتها أن تسافر كرل عرام
على ع رين ،ال بد من تمضية أيام العيرد فري ع ررين مرع أخيهرا وأقاربهرا ،وان كانرت فري
الحقيقررة تش ررعر بالمضر ر م ررن أخيهررا ،ولكنر ر العي ررد ،ال ب ررد مررن لق ررا الجيررران الق رردامى
واألقارب ولو البعيدين وال بد من عحيا هعا العيد القومي والشعبيو
ت ية الشقة الجديدة ما حياتهماو
أم جمي ررل تل ررح عل ررى زوجه ررا ك رري يش ررترق ورف ررة ن رروم البنه ررا جمي ررل كغ رررف ن رروم
ال ررزوجين ،ولكنر ر ي ررر عل ررى شر ر ار سر ررير وخ ازن ررة وس ررجادة ل ررار وشاش ررة تل زي ررون
ومنضدة و ة كراسيو
يقول لها:
ر هي ورفة مكتب لجميل ،في المستقبل ،سيختار هو وخطيبت ورفة النومو
وي مت م يهمف:
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ر واألفضل رجوعنرا أنرا وأنرت علرى دارنرا ال رغيرة فري منطقرة الملعرب البلردق ،مرن
ال عب عيش الكنة مع حماتهاو
ر لكن أنا لست م ل باقي الحموات ،كيف عشت أنا مع أمك ،يرحمها اهللو
ر مررن حيررة المبرردأ ،كررل كنررة تريررد عرريش حياتهررا مسررتقلة ،بيررت المررأة هرو ق رررها
وهي ملكت  ،وال تريد ألق امرأة أخرى منافستها في و
ر ولكن أناووو
يقاطعها:
ر ر أرجررو ت جيررل الك ر م علررى هررعا الموضرروع ،حررين يرجررع ابننررا سرريكون لنررا حرردية
مختلف ،ما بقي على رجوع ويرر رة أسرابيع أو أقرل ،عنرد و رول نقررر ،وسريكون
ل رأي و
جارج أبو وائل يسلي  ،ينزالن معاً على السو  ،يق دان سو الخالدية مشرياً علرى
األقرردام ،وهررو منهمررا قريررب ،يقررع فرري منت ررف شررارع النيررل ،هررو معررر للخضررروات
وال اكهة ،الخضروات في من خيار وسل وسبان وبقدونف مغسولة وم رومة ،وجاهزة
للطب مباشرة ،الكوسا والباعنجان والقرع كلهرا مح رورة ،والبطاطرا مقشررة ومقطعرة ،حترى
ال وم ،ف و مقشرة ،هو السو العق يرتادج األونيا من سكان حي الشهبا  ،الحي
ريارتهم ،وال تكرراد السرريدة تنررزل
الحرردية فرري حلررب ،والحرري األرقررى ،يق رردون السررو بسر ا
مررن سرريارتها ،بررل عنهررا لتشررير بيرردها علررى البررائع ،تطلررب من ر حاجاتهررا ،وهررو ينتقرري لهررا
أفضررل األن رواع ،ويضررع فرري ررندو السرريارة ،وترردفع ل ر حتررى مررن ويررر أن تنررزل مررن
السيارة في ك ير من الحاالتو
مررع علررك ،فرري أعلررى السررو مح ر ت أخرررى تبيررع السررلع ن سررها ب سررعار أرخ ر ،
فهرري تبيررع الخضررار ويررر معرردة للطررب  ،وربمررا تبيررع ا ررنافاً مررن نرروع أقررل قيمررة ،وبسررعر
أرخ و
أبررو جميررل وأبررو وائررل يسريران علررى طررول شررارع النيررل ،يتسررليان بال رجررة علررى مررا
تعرض ر المح ر ت علررى جررانبي الطري ر  ،وفرري سررو الخالديررة ال رراعد يت رجرران علررى
الخضررروات الجرراهزة وال واك ر  ،ويستعرضرران األسررعار ،يسررتمتعان بم ررأى المرروز والت ررا
والبرتقرال ،وقرد ُ رف كرل نروع علررى حردة علررى شركل أه ارمرات ررغيرة ،أو عرضرت فرري
ررنادي عرض راً أنيقراً ،أبررو جميررل يقررول ألبررو وائررل" :هررعج لل رجررة ال للشر ار " ،أبررو وائررل
يقول" :أفكر في الوقوف على جوارها والتقاط ورة ،مرا أريرك؟"و رم يرجعران وقرد اشرتريا
حاجاتهما من المح ت عات األسعار المقبولة في أعلى السو  ،يرجعان بالحافلرة ،أبرو
وائررل يبررادر ليرردفع عررن أبررو جميررل مررن التررعكرة ،وأحيانراً يسرربق أبررو جميررل ،مررن التررعكرة
سررخيف ال يكرراد يررعكر ،عشررر لي ررات ،وأحيان راً يرجعرران فرري سرريارة أج ررة ،تكررون األج ررة
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سبعين ليرة ،أو ستين ،ولكرن لرم تلبرة أن ق رزت علرى المئرة ،أحيانراً يردفعها هرعا ،وأحيانراً
عاكو
فرري بع ر األحيرران ين رزالن مع راً بالحافلررة علررى وسررط المدينررة ،يتجهرران علررى ج روار
مش ى الرازق ،أو على الجميلية ،هناك باعة أك ر ،واألسعار أرخ  ،أ بحت المنطقة
لبيررع الخضررار وال واك ر وللبسررطات برردالً مررن برراب جنررين ،كررل شرري يتغيررر ،ويرجعرران
بسيارة األجرة ،تكون األجرة مئة ليرة أو خمسين ليرة أو أك رو
بسرعة نمت ال داقة بين أبو جميرل وأبرو وائرل ،كرل منهمرا ك نر يعررف راحب
منع عشرين عاماًو
أم جميل تقول ألبو جميل:
ر الحظت يا أبرو جميرل نمرو الع قرة بينرك وبرين أبرو وائرل بسررعة ،فري يرومين أو
ة رت أنت وهو من أعز األ دقا و
أبو جميل يقول لزوجت :
ر الحقيقررة ،أبررو وائررل نعررم ال رردي  ،منررع عشررر سررنين لررم يبر لرري أق رردي  ،ال
أعرف السبب ،هم ان ُّ
ضوا عني ،أو أنا ان ضضت عنهم ،كم كنا نسرهر ونلتقري ،ولكرن
منع عشر سنين أو أك ر ما عاد أحدنا يس ل عن اآلخر ،حتى وال بالهاتفو
وي مت م يضيف:
ر ر وت ررعكرق مع رري ،خم ررف س ررنين سر ركنا ف رري منطق ررة الملع ررب البل رردق م ررا اس ررتطعت
التعرف فيها على جار ،وير جارنا أبو سليم ،هو العق تعرف علي ،ازرني عدة مرات،
وأنررا طررول خمررف سررنين مررا زرت ر وال م ررة ،والحقيقررة ،عنرردما يتقرردم الرجررل فرري العمررر،
ي بح م ل الط ل ال غير ،بسرعة يستطيع تكروين رداقات مرع المتقردمين فري العمرر
مل و
وتعل أم جميل:
ر وأنا م لك يا أبرو جميرل ،ولكرن األمرر ال ع قرة لر برالعمر ،بسررعة أ ربحت أم
وائل م ل أختيو
وت مت م تضيف:
ر ال أعرف لماعا الحياة تغيرت ،حتى نحن الزمي ت في المدرسة ما بين الواحردة
واألخرى وير تحية ال با  ،حتى عخوتي ما عاد أحدهم يس ل عني ،كان أخري رودق
يرسرل لري كرل سرنة تنكترين مرن الزيرت ،مرن خمرف سرنين مرا أرسرل لري وال تنكرة ،حقيقرة
هو أعطاني من ح تي من شجرات الزيتون ،ولكن هو حدد السعر العق يريدو
ويضيف أبو جميل:
ر أنا عاداني عخوتي كلهم ،وال أحرد يزورنري وال أحرد يسر ل ،نهائيراً ،مرا عردا أختري
رجا  ،وياليتها ال تس ل وال تزورو
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وتضيف أم جميل:
ر والحقيقرة ،كمرا قلرت ،أم وائرل هري أخرت لري ،برل أفضرل مرن أخرت ،ومرا توقعرت
نشو داقة بيننا ونحن في هعا العمر ،وبهعج السرعةو
ر رجعت على موضروع العمرر ،أنرت وأنرا وأبرو وائرل وأم وائرل كلنرا فري عمرر واحرد،
أو عل ررى األق ررل م ررن جي ررل واح ررد ،ونح ررن وه ررم ،ال ول ررد عن رردنا ،وال مش رركلة ،ول ررعلك ،م ررن
الطبيعي سرعة الت اهم والتآلفو
أم جميل ترد:
ر أل يا أبو جميل ،أنا من جيل آخر ،أنا أ غر منك بخمف سنين ،وأنرا ال ترنف
طالبتكو
يضحك ،يعل :
ر ولكررن أعطيتررك مررن عمرررق عشررر سررنين ،ف ر ِ
ررت أنررت أكبررر منرري ،و رررت أنررا
أ غر منكو
وعات يوم قال أبو جميل لجارج:
ر ما رأيك في التعرف على جارنا العق يسكن فو شقتي؟
رد أبو وائل:
ر ر ه ررو رج ررل يع رريش وح رردج ،وال يح ررب مخالط ررة الجير رران ،وعني ررد ،وم ررن ال ررعب
معاشرت  ،ل حيات الخا ة ،واألفضل أال تتعرف علي و
ويس ل أبو جميل:
ر وماعا يعمل؟
ر ر واهلل ال أعرررف ،علررى األولررب هررو متقاعررد ،عم ررج فررو السرربعين ،م ررة قررال لرري
الح  :هو وني عنردج دور مرؤجرة يعريش مرن أجرتهرا ،ولكرن راحب السروبر ماركرت
قررال لرري عن ر شررغل من ررب وزيررر م ررة ،ولكررن ال يعرررف أق و ازرة ،ربمررا من ررب وزيررر
م و ب حقيبة ،على كل حال الرجل يعيش في عزلةو
ويس ل أبو جميل:
ر والجار العق تحت شقتك؟
ر رجررل طيررب ،عنرردج مانيررة أوالد ،عامررل فرري محلجررة الر ررافة بررالليرمون ،وعنرردج
سرريارة تكسرري يعمررل عليهررا بعررد انتهررا الرردوام ،ال نكرراد نرراج ،هررو اآلخررر ال يحررب الع قررة
مع الجيرانو
أم جميل انتقلت على مدرسة النيل في منت ف شارع النيل ،قريبة جداً من سرو
الخالدية ،بدأت ت خع بالش ار بدالً من أبو جميلو
ف رري ك ررل ليل ررة ال ب ررد م ررن اجتم رراع األسر ررتين ،ف رري دار أب ررو وائ ررل أو ف رري دار أب ررو
جميلو
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أبرو جميرل وأبرو وائرل فري الشررفة يلعبران الردومينو ،وأم وائرل مرع جارتهرا تتبرادالن
األحادية عن الحياة والعمل والطعام ،وهما تتابعان مسلس ً في ورفة الجلوف وتعلقان
علي و
أبو وائل وزوجت من ترشيحا ،هي ابنة عم  ،أبو وائل يحكي ألبو جميل:
ر أنرا مررن مواليرد ورزة عرام  ،0945هرراجر والردق عررام النكبرة علررى بيرروت وعمرررق
ست سنوات ،عمل أبي في التخلي الجمركي بمرف بيروت ،أبي مجاز فري الحقرو ،
كنررا أربعررة عخرروة و ر ة أخ روات ،أنررا آخررر العنقررود ،أخرري الكبيررر طبيررب ،هررو اآلن فرري
أمريك ررا ،وال رراني مهن رردف ،م ررا ير رزال ف رري بي ررروت ،وال ال ررة تط رروع ف رري منظم ررة التحري ررر
واستشرهد فري ترشريحا ،استشرهد مرع زو أختري ،أختري اآلن مرع أوالدهرا فري دمشر  ،أنررا
تخرج ررت ف رري قس ررم اللغ ررة اإلنكليزي ررة بالجامع ررة العربي ررة ببي ررروت ،ع ررام  ،0994وعمل ررت
مدرس راً فرري منظمررة األون رروا بمخرريم النيرررب بحلررب ،وتقاع ردت عررام  ،5112منررع مرراني
سنين ،واشتريت هعج الشقة ،لم تس لني لماعا جئت على حلب؟
ر ت ضل ،أس لكو
ر ر أبرري يرحم ر اهلل ن ررح لرري بررالزوا مررن ابنررة عمرري ،قررال لرري :يررا بنرري ،عمررك
محاسب في بنك بحلب ،وعنردج بنرت تعمرل معر فري البنرك ،أن رحك برالزوا منهرا ،أنرا
أعرف حلب ،وأعرف مخيم النيرب ،حلب هادئة ،والحياة فيها رخي ة وسهلة ،ويمكنك
براتبك و ارتبها ش ار بيت والعيش في حلب ،بيروت يا بني واليةو
م يحد عن ولدين ل  ،األول ع ام وال اني وائل ،ع ام استشهد عام 0942
اآلن في جراحة القلرب ،هرو
في ح ار بيروت ،كان في منظمة فتح ،ووائل يتخ
في نيوجرسي عند عم  ،ب مريكاو
أم وائل تحكي ألم جميل عن ق ة حياتها:
ر جا ابن عمي من بيروت عام  ،0971وهو شاب متخر في بيرروت فري قسرم
اللغة اإلنكليزية ،وم قف ،ومن أجلي طلب تعيين في مخيم النيرب ،وخطبني من أبري،
بعد خمف سنين من زواجنرا تروفي أبري ،حمردت ربري أنري تزوجرت ،عنردق رة عخروة،
أحدهم مم ل منظمة فتح في موسكو ،وال اني ضابط في جيش التحرير ال لسرطيني فري
دمش ر  ،وال الررة استش ررهد فرري ح رررب  ،0972هررو أكب ررر عخرروتي ،وعن رردق أخررت واح رردة
مدرسة ،وأنا عملت موظ ة في البنك العق كان والدق يعمل في و
سررعدت كررل مررن األس ررتين بالسررهرات المشررتركة ،وحسررن الج روار ،ووجررد كررل مررن
الزوجين والزوجتين فر ة للسهر واألحادية والتعارفو
وحكت أم جميل لجارتها أم وائل عن حياتهاو
ر عشررت فرري حرري ال ارفررة مررع عمرري وحمرراتي و ررة مررن عخرروة زوجري وزوجرراتهم،
عشررت معهررم حروالي عشررين سررنة ،بالضرربط سرربع عشررة سررنة ،مررن زواجنررا عررام 0972
73

على وفاة عمي رحم اهلل عام  ، 0992كنا نعيش في دار واسعة ،فيها أك ر من ة
عشرة ورفة ،ماني وررف فري الردور األرضري ،وخمرف وررف فري الردور ال راني ،كانرت
تسررمى مربعررات ،ال أعرررف لمرراعا سررميت مربعررات ،لررم تكررن مربعررة الشرركل ،كانررت علررى
األولب مستطيلة ،نحن في ع رين نسميها علِّية ،ربما ُس ِّميت الواحدة منها مربعة ألنها
تتربع فري األعلرى ،كانرت أسرق ها خشربية ،مرن جرعوع أشرجار الحرور ،كنرت أحبهرا ،فهري
كنت الكنة األخيررة،
دافئة في الشتا  ،وباردة في ال يف ،زوجي أ غر عخوت  ،ولعلك ُ
وكانررت لرري ورفترري فرري الرردور ال رراني ،كرران لرري المربررع ،وكنررت أطررل علررى ِفنررا الرردار،
حيررة البركررة المسررتطيلة ،ربمررا طولهررا سررتة أمتررار وعرضررها أربعررة ،تحررت مربعرري تمام راً
م ررطبة بارت رراع مت ررر ،ت رردور فيه ررا س ررهرات ال رريف ،تظلِّله ررا عريش ررة الكرم ررة ،وتظل ررل
البركة شجرة تروت كبيررة ،كنرا فري ال ريف أنرا وسرل اتي نت ارشر بالمرا  ،ونتمراز  ،ولكرن
كنرا نتخا ررم ونختلررف ،المطررب واحررد مشرترك ،ن كررل جميعراً علررى الم ررطبة ،عمرري اهلل
يرحم كان يحبني ك ي اًر ،حماتي ما كانت تحبني ،اهلل يرحمها ،أبو جميل تزوجني عرن
حبو
وتس لها أم وائل:
ر عن حب؟
ر نعم عن حب ،عمل زوجي في التدريف لمادة التاري في ع ررين ،كنرت طالبتر
في ال الة ال انوق ،وأنا كنت معجبة ب  ،أسمر ،حلو ،رشي  ،دم خ يف ،كران يعاملنرا
باحترام ،ويشاركنا في عيد النيروز ،بع األساتعة كانوا يسخرون من لهجتنا ،ما كانوا
يسخرون ،في الحقيقة كانوا يعلِّقون تعليقات خ ي ة ،ونحن كنا نتحسف ،ما عدا األستاع
عبد المجيد ،أق زوجي أبو جميل ،حتى روت  ،كران ل روت خ و رية ،ك نر يغررد،
حررين ينط ر الرردال أو الط را أو الجرريم أو الضرراد ،أحببررت مررادة الترراري  ،كنررت مررن قبررل
أكرههررا ،وأحببررت اللغررة العربيررة ،ال أنسررى أن ر قررال عات م ررة" :مررن ح ر كررل ش رعب أن
يحت ظ ب قافت وهويت وأن ي تخر بها" ،اعتبرت ك م دفاعاً عن األكراد ،كنرا نحرن فري
مراحل سابقة نمنع من ممارسة أعيادنا ،وخا ة عيد النيروزووو
تقاطعها أم وائل سائلة:
ر احكي لي عن حبك ،كيف كان الحب بينكما؟
أم جميل ،تضحك ،وتتكلم ب خر:
ر ب راحة ،أنا أوقعت في حبي ،كنت أرفع يدق دائماً ألجيب عن أسرئلت  ،وحرين
يقول لي أجيبي أنت ،أعاتب  ،وأقول ل " :لماعا ال تناديني باسمي؟ ،هل نسيت اسمي؟،
أنررا شرريرين" ،وم ررة قلررت ل ر " :هررل تعرررف معنررى شرريرين؟" ،قررال" :أل" ،قلررت ل ر " :سرركر،
حلو ،قطر ،ال تنف اسرمي" ،ونلرت الشرهادة ال انويرة ،وألجلر هرو دخلرت علرى قسرم اللغرة
العربية ،وأخرع يكترب لري الق رائد ،كانرت عنردج موهبرة شرعرية ،مرا أزال أحرت ظ بق رائدج
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في ندو عندق ،أهدتني عياج جدتي يوم زفافي ،س طلعك عليها ،أنا الحقيقة ورطت ،
عات يرروم وضررعت ل ر فرري الرردفتر ررورتي ،كرران يكل نررا بوظررائف نلخ ر فيهررا دروف
،
التاري  ،ما فعرل أحرد مرن األسراتعة م لر مرن قبرل ،وكران ي رحح لنرا الردفاتر براخ
تزوجني وأنا ما أزال طالبة في السنة ال انية ،وكان يشجعني على الدراسةو
تعل أم وائل:
ر آج ياع ريتة ،وكيف رضي أهلك بزواجك من و
ر أنت اس لي كيف رضيت أم بزواج مني ،كل المشكلة أنري لرم أنجرب لر ويرر
جميل ،أنجبت جميل بعد سنة مرن زواجنرا عرام  ،0979لرم أتر خر فري الحمرل ،وأنجبرت
هي ين عام  ،0974وبعدها حملت مرتين وأجهضت ،واضطررت بعدها على استئ رال
الرحم ،شك األطبا بوجود ورم خبية ،ون حوا لي باستئ ال الرحم ،وشاورت زوجري
رت
فواف ر  ،قررال يك ينررا جميررل وهي ررين ،كررل عخوت ر يكرهررونني ،قرراطعوج ،وتخل روا عن ر  ،كنر ُ
أُكر ِررم أخت ر الوحيرردة رجررا  ،وأعلمهررا وهرري ررغيرة ،وأسرراعدها علررى الد ارسررة ،حتررى اآلن
تكرهنرري ،أك ررر مررن عخوتر  ،ال أظررن ألننرري كرديررة ،ربمررا ألنر تزوجنرري عررن حررب ،وربمررا
ألني الم ق ة الوحيدة في أسرت  ،وموظ ة ،أم كانت تريد تزويج من بنت أختها ،على
ما أظن ،ماعا أحكي لك ،لكن هعا كل ال يهمني ،يك ي حبر لري ،يقرول الم رل" :مرا دام
القمررر معرري أعررد النجرروم با رربعي" ،نحررن عشررنا عمرنررا أجمررل عمررر ،حتررى حياتنررا فرري
ال رافرة فري دار عمري الكبيررة ال أنسراها ،كانرت مرن أجمرل األيرام ،وال أنسرى تلرك الردار،
عشنا فيها سبع عشرة سنة ،شي ال ي د  ،كيف يمر العمر بسرعة ،ابني جميل نال
فيها الشهادة ال انوية بت و  ،وقُبٍل في كلية الطب ،عشنا بعردها فري حري الجابريرة ،بعرد
س ررنة مررن ررا بر ردار ال ارفر ررة أن ررا وزوج رري ،دخلن ررا نت ررر عليه ررا ،حوله ررا أخ رروج الكبي ررر عل ررى
مس ررتودع لل رردواليب والعجر ر ت ،قط ررع ش ررجرة الت رروت ،وف ررو اللير روان ك رران هن رراك رفر رراف
خشربي مزخررف يظلِّرل الليروان ،قلعر  ،باعر  ،وقلررع كرل مرا كران علررى الجردران مرن ألروا
خشرربية كانررت مزخرفررة بآيررات قرآنيررة ،حتررى أبرواب الخرزائن قلعهررا وباعهررا ،وحررول البركررة
كان أربعة تما يل غيرة من نحاف أ ر لبطات يق ز الما من فمها ،قلعها وباعها،
كلهررا تحررف فنيررة رائعررة ،ومررا البركررة والرردار كلهررا بررالعج ت والرردواليب الجديرردة والقديمررة
المستعملةو
وتتكلم أم وائل مدهوشة:
ر ولكن هعج آ ار ممنوع بيعها؟
وترد أم جميل:
ر أخرروج ترراجر ،وع قاتر واسررعة ،ويسررتطيع ترردبير أمررورج ،المررال لاسررف يحررل كررل
المشك تو
وأبو جميل يحكي ق ت لجارج أبو وائل:
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ر والدق ر اهلل يرحم ر كان يحب زوجتي ،ويدافع عنها ،كان يعاملهرا ك نهرا ابنتر ،
كانت فرحت كبيرة عندما أنجبت ابني جميرل ،وبعردج بسرنتين أنجبرت هي رين ،لكرن أمري،
اهلل يسررامحها ويرحمهررا ،كانررت تك ررج زوجترري ،بعررد وفرراة أبرري أعطرراني أخ ري الكبيررر مررن
ح تي من الدار ،اشترى من كل عخروتي مرن ح
رهم ،واسرتولى علرى الردار ،طبعراً
ما دفع ال من الحقيقي ،دفع ال من العق قدرج دالل عقارات دفع لر رشروة ،الحقيقرة الردار
مسررجلة فرري مديريررة اآل ررار والمترراحف ،وال يجرروز عدخررال أق تغييررر عليهررا ،ألنهررا واقع رة
داخررل المدينررة القديمررة ،وهرري تح ررة معماريررة ،ولررو كانررت واقعررة علررى الشررارع الرئيسرري
كانرت بيعرت بعشررة أضرعاف منهرا ،وكرران مرن الممكررن هردمها ورفرع بنررا فري موضررعها
من أربعة أدوار ،وبنا أك ر مرن عشرر شرق  ،عردا المحر ت التجاريرة ،علرى كرل حرال،
بر من ح رتي ،وأظنر كران خمسررة آالف ليررة ،اسرترهنت شررقة فري حرري الجابريرة القريررب
من حي ميسلون ،هعا عام  ،0992هي شقة تحت األر ال تررى الشرمف وال يردخلها
الهوا  ،كنت أدفع ارترب زوجتري أجررة الردار ،وراتبري ال يكراد يك ينري للعريش ،أنرا عملرت
في مكتبة لبيع الكتب والدفاتر واألق م ،وزوجتي كانت تعطي الردروف الخا رة ،طبعراً
مررادة الترراري  ،المررادة الترري أدرسررها ،ال تحتررا علررى دورات وال دروف خا ررة ،بقينررا فرري
دار الجابرية خمف سنين ،عانينا فيها أشد المعانراة مرن الجيرران ،فري العمرارة أك رر مرن
ررين شررقة ،خمسررة أدوار ،فرري كررل دور ر ة شررق فرري الجهررة األماميررة مررن العمررارة
مطلررة علررى الشررارع ،و ر ة شررق فرري كررل دور فرري الجهررة الخل يررة مررن العمررارة ،مطلررة
على عمارات أخرى ،وفو الدور األخير شقتان ،وفي القبو شقتان ،ك افة سكانية وير
متوقع ررة ،والع ون ررة أكل ررت رردرنا ،فيه ررا درف ابن رري الط ررب ،وتخ ررر وك رران األول عل ررى
دورتر  ،وفرري السررنة التاليررة عررام  0999اسررت جرت وررفتين ررغيرتين فرري حرري الحميديررة
في دار واسعة تضم عشر ورف ،بمنطقة السيد علي ،عكرتني بدار والدق في ال ارفررة،
وعشررنا فيهررا سررنتين ون ررف ،مررع ر ة أسررر تسررت جر برراقي الغرررف ،كانررت ورفررة للنرروم
والمعيشة ،وورفة هي المطب والحمام ،طبعاً ال أحد من عخوتي كان يس ل عني ،حتى
أخي أبو حسرين ،هرو تراجر دواليرب السريارات ،مرا كران يسر ل عنري ،ونسريت أروق لرك،
 ،وسافر في ن ف سرنة
ابني جميل راسل أمريكا وح ل على منحة للدراسة والتخ
التخ ررر  ،وف رري ع ررام  5111تخرج ررت هي ررين ،وبقي ررت ر ة س ررنين م ررن وي ررر عم ررل ،ال
مسررابقة للمدرسررات ،وال وظي ررة ،قابلررت أحررد المسررؤولين ،قررال لهررا :الدولررة ويررر مكل ررة
بتوظيف كل المتخرجين في الجامعات ،نحرن ن رتح ال رر للد ارسرة ،ونمرنح الشرهادات،
نع ررد الك ررا ات ،يمك ررن العم ررل ف رري األقط ررار العربي ررة ،ال رروطن العرب رري واح ررد ،ف رري ع ررام
 5114خطبهررا شرراب مهنرردف مررن حلررب يعمررل فرري قطررر ،وفرري السررنة ن سررها تزوجررت
وسررافرت مع ر  ،نحررن كنررا فرري عررام  5110انتقلنررا علررى دار ررغيرة مسررت جرة فرري حرري
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اإلسماعيلية ،بقينرا فري اإلسرماعيلة بجروار انويرة المر مون أربرع سرنين ،أو خمرف سرنين
تقريباً ،كانت الشقة م ل الشقة في الجابرية ،هي قبو ،تنزل عليها بعشرين درجةو
ر ما استطعت أنت وزوجتك ِّادخار من دار؟ ما حاولت االقت ار من الم رف
العقارق؟!
أبو جميل يتنهد ،يرسل زفرة طويلة ،م يتكلم:
ر في عام  ، 0941بعد زواجي بخمف سنين ،اشتركت في جمعية سركنية ،كنرت
أدفع كل شهر ألرف ليررة ،باإلضرافة علرى الدفعرة األولرى ل شرتراك ،وكانرت عشررين ألرف
ليررة ،وكررل سررنة أو سررنتين نرردفع عش ررين ألررف لي ررة ،فرري عررام  0991بعررد ح روالي عشررر
سررنين ،بلررق مررا دفعت ر ح روالي مئررة وخمسررين ألررف لي ررة ،وفوجئنررا بهرررب رئرريف الجمعيررة
ب موال الجمعية كلها على خار سوريةو
ر وأعضا الجمعية ،وأعضا مجلف اإلدارة؟
ر رفعنرا دعروى قضرائية ،وحترى اآلن لرم نح رل علرى شري  ،رئريف الجمعيرة براع
كل ما يملك قبل هرب  ،ال فائدةو
وتدخل عليهما أم وائل تحمل لهما القهوة في الشرفة ،وهما يلعبان الدومينوو
ويتابع أبو جميل ك م :
عزئرري الوحيررد هررو زوجترري ،حيرراتي معهررا أنسررتني تعررب الحيرراة كلهررا ،ررم كانررت
رر ا
س ررعادتنا أن ررا وه رري ف رري جمي ررل ،عك رري ومت ررو  ،تخ ر ر ف رري الج ارح ررة العظمي ررة ف رري
ميتش رريغان ،ون ررال الب ررورد األمريك رري ع ررام  ،5114ازرن ررا لم رردة ش ررهر ،وش رراهد أختر ر قب ررل
زواجها وس رها على قطر ،م سافر على المملكة السرعودية للعمرل فري مستشر ى حكرومي
بجدة ،في هعج الزيارة أعطاني مليون ليرة ،ادخرها من عمل الخا في السرنة األخيررة
في أحد المستشر يات ،اشرتريت بهرا عرام  5112شرقة قديمرة رغيرة فري
من التخ
منطقررة الملعررب البلرردق ،شررقة فرري الرردور األرضرري ،فيهررا ر ة ورررف ،هرري فرري الحقيقررة
مجرد ورفتين ،ورفة واحدة مستقلة ،وورفة انية م توحرة علرى ورفرة أ رغر ،مسراحتها
كلها مع الحمام ال تزيد عن مساحة ورفة من ورف هعج الشقة ،وما كان للشرقة شررفة،
لها نافعة عريضة واطئة تطل على الشارع ،وهرو شرارع فرعري ضري  ،يمترد مرن الشرمال
على الجنوب ،تعلو العمارات على جانبير مت ار رة مت رقة ،ك نر كهرف أهرل الكهرف،
تزاور عن الشمف عات الشمال وتقرض عات الجنوب ،والشارع رطب ،ال يجف الطين
فير ال فرري ال رريف وال فرري الشررتا  ،وهرري أول دار ملررك أشررتريها وعمرررق حروالي خمررف
وخمسين سنة ،أشتريها ال من تعبي وعر جبيني ،لكن من تعب ولدق وعر جبين و
أبو وائل يعل :
ر هررو ولرردك ،ومررال الولررد هررو مررال األب ،وعلررى كررل حررال ،الملررك هلل تعررالى ،كلنررا
في هعج الحياة عابرو سبيل ،وأين هو ولدك حالياً؟و
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أبو جميل يتابع ك م :
ر ر م ررا ير رزال ف رري ج رردة ،ف رري ن ررف المستشر ر ى ال ررعق ب رردأ العم ررل فير ر  ،كل تر ر عدارة
المستش ى في السنوات ال ة األخيرة برئاسة قسم الجراحة العظمية ،وفي أواخر العرام
الماض رري  5105زار م ررع فرير ر م ررن األطب ررا الع رررب قط رراع ور رزة ف رري أ ن ررا االعت رردا
اإلسرائيلي على القطاع وعمل متطوعاً في ورزة مرن  52تشررين ال راني علرى  52كرانون
األول ،وجا بعدها مباشرة في عجازة على حلب وبقي معنا حتى  2كانون ال انيو
ويس ل أبو وائل:
ر هعج أول زيارة؟
ر نعررم ،هررعج أول مررة بعررد زيارتر السررابقة ب مرراني سررنين ،مررا زار فيهررا حلررب ،ابنرري
جميل عندج بر على الغربة ،كان دائماً يقول لي في ات االت الهات ية :لن أرجع عال
بعررد تر مين مسررتقبلي ،وفرري هررعج الزيررارة أودع فرري البنررك سررتة م يررين ،واال فمررن أيررن لرري
من هعج الشقة؟ و من هعا األ اة؟
ويس ل أبو وائل:
ر متى سيرجع من السعودية؟
ر ينتهي عقدج الشهر القادم ،سيح ل على تعويضات ومكافآت  ،وسيرجع نهائياًو
ر أنا أن ح ل أال ي تي ،هنا سيعمل في مش ى حكومي براتب بسيط ،أو سيعمل
في مش ى خا يملك تاجر ي كل أتعاب  ،احب المشر ى ال يرضرى ب قرل مرن سرتين
بالمئة من أجر العمليةو
ر ر قبررل يررومين ات ررل برري ،وأخبرنرري ،سرريرجع ومع ر نقررداً ح روالي عش ررة م يررين،
وعنرردج ر رريد فرري الم رررف حرروالي خمسررين مليررون لي ررة ،سرريدخل هنررا ش رريكاً فرري أحررد
المستش ر يات ،أو يشررترق شررقة يحولهررا علررى مستش ر ى ،هنرراك فرري السررعودية حق ر شررهرة
واسعة ،وكان يعمل في أك ر من مستش ى ،وكان كل أسبوع يسافر على الريا بطائرة
خا ررة علررى حس رراب المستش ر ى ليجرررق ي ررومين كرراملين عمليررات دقيق ررة ،دخل ر ممت رراز
الحمد هلل ،واألهم من هعا كل  :هو اشتا على الوطن ،وأنرا ب رراحة اشرتقت علير  ،مراعا
بقرري لرري مررن العمررر؟ أنررا تجرراوزت السررتين ،وقبررل عررامين تقاعرردت ،آن األوان كرري يرجررع
على الوطن ويستقر في و
وي مت م يضيف:
ر أ قلت عليك يا أبو وائل ،ووجعت رأسك بسيرة حياتيو
ويرد أبو وائل:
ر ال يا أبو جميل ،أنت آنستني وسليتنيو
ر شرري مررؤلم يرا أبررو وائررل ،عمرر مليرران بالتعررب والشرقا والعررعاب والقهررر ،والحررب
والس ررعادة وال ررر والس رررور ،ه ررو س رراخن ون ررديان بال رردموع لك ررن نح ررن نحكير ر ف رري خم ررف
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دق ررائ  ،نحكير ر ب س ررلوب ج رراف ف رري كلمر رة أو كلمت ررين ،ل ررعلك يكر ررج أك ررر الطر ر ب مر رادة
التاري  ،هي مادة ظالمة ،تخت ر حياة الشعوب بكل ما فيها بكلمات ومجموعة أرقامو
وي مت ،م يضيف:
ر يا علهي ،كم كنت أحب الشعرو
أبو وائل يس ل :
ر وهل كتبت الشعر؟
ر هي محاوالت أيام الشبابو
ر وتح ظ أق شي منها؟
ر لاسف ،التاري أنساني كل شي  ،والتدريف نهش حياتي وأكلهاو
وي مت م يضيف:
ر زوجتي شيرين تحت ظ ب شيا كتبتها لها أيرام الخطبرة ،ولكرن أنرا ال أعتبرهرا مرن
الشعر ،هي مجرد خواطرو

79

رسالة واحدة
______________________________

أم جميل ترجع من المدرسة ،أبو جميل ليف في البيتو
تسرع على المطب  ،ستعد ل الطعام ،وحين يرجع سيكون الطعام جاه اًز ،ال تريدج
ينتظر ععداد الطعامو
تجررد علررى الطاولررة فرري المطررب ورقررة مطويررة ر ة طيررات ،ك نهررا رسررالة ،علررى
سطحها تقرأ" :على شيرين"و
تض ررطرب ،م رراعا ج رررى؟ ه ررل هن رراك أم ررر خطي ررر؟ ه ررل ه ررو واض ررب منه ررا؟ ه ررل
سيعتعر عن عدم الحضور على الغدا ؟ ليف من عادت أن يترك رسائل!
تقتح الورقة ،تق أر:
" شرريرين ،أيتهررا الزوجررة الحنررون ،أيتهررا األم ،أيتهررا ال ررديقة ،أيتهررا العشرريقة ،ليلررة
ت قول أشريا ك يررةو أنرت ال ضرا والنرور والشرعى ،جنراحي معلر فري
أمف لم أنم ،ودد ُ
كلماتررك ،كرروني دليلرري علررى القررادم ،م لمررا كنررت دليلرري دائم راً ،هنرراك مجهررول أخشرراج ،ال
أعرررف مررا هررو ،سررر ،ويررب مغلر  ،أحررف أنرري أطررل مررن قمررة عاليررة علررى هرروة سررحيقة،
أخاف عليك مرن ن سري ،أخراف أن تسررقني األيرام منرك ،خ رافيش سرود تنهشرني ،أحرف
ألدرف
أني ساقط في بئر ،ليف هناك سبب واضح أو محردد ،ليتنري أرجرع علرى ع ررين ِّ
اللغة العربية ال التاري  ،نادم أنا ،ألني درسرت التراري  ،ليتنرا اآلن نبردأ مرن جديرد ،مراعا
ننتظر ال أدرق ،كم أخشى المستقبل"و
ما سر هعج الرسرالة؟ هرل عراودج الحنرين علرى الشرعر؟ منرع رين عامراً لرم يكترب
ق يدة ،وال رسالة ،وال كلمة ،منع أيام الخطبة ،كتب ق ائد ك يرة ،ولكن اليوم الق يدة
مختل ة ،لغة جديدة وموضوع جديد ،أمر وريب ،وليف من عادتر تررك رسرالة مرن هرعا
النوع؟!و
تحف حركة الم تا في الباب ،تطوق الورقة تخبئها في درهاو
ر أه ً ،عبد المجيدو
تولي ظهرها وتمضي على المطب  ،وهي تتكلم ب وت مرت عو
ر ت خرت أنا اليوم ،الغدا وير جاهز ،ما في وير البي المقليو
يدخل مضطرباً ،عيناج على الطاولة حية كانت الورقة ،يس ل مرتبكاًو
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ر هل رأيت ورقة كانت هنا؟
تنظر على سطح الطاولة ،تنظر على أس ل منها ،تحوم في أرجا المطب  ،تنظر
على النافعة الم توحة ،تتكلم:
ر أظن الهوا طيرهاو
ر هعا خيرو
ي مت ،يتكلم:
ر ما رأيك في حن فتة في مطعم س ف؟
يدج ما تزال في جيب  ،ك ن يخ ي شيئاً ،تبتسم ،تهمف:
ر فكرة جميلةو
ينزالن فو اًر من الشقة ،قا دي ِن على مطعم ُس فو
يمران أمام ال يدلية المغلقة ،اللوحة ما تزال تت رجحو
أبو جميل يمر من تحتها عن عمد ،يرفع رأس على اللوحة ويعل :
مللت منهاو
ر متى ستقع هعج اللوحة؟ ُ
وأم جميل تعل :
ر وال يدلية المغلقة متى ست تح؟ ك نها آ ار تدمرو
أبو جميل يعل :
ر اآل ار شاولة عهنك اليوم ،من قلعة حلب ،على آ ار تدمرو
ر ال أعرف لماعا ،دقني عن وير ق دو
مطع ررم سر ر ف مغلر ر  ،مح تر ر ال ررة مغلق ررة ،ال موائ ررد عل ررى الر رريف ،ولك ررن
بجوارج مطعم جديد م تتح حدي اً ،مطعم القمةو
ينظرران فرري اللوحررة الكبيررة المعلقررة علررى الجرردار علررى ج روار المطعررم ،ال فت رة ،وال
فول ،ليف وير اللحوم المشوية ب نواعها المختل ةو
ينظر عليها متسائ ً ،تجيب على ال ور:
ر موافقة ،ال ضرورة للحيرة أو الترددو
يعل :
ر مطعررم القمررة هررو أشررهر مطعررم فرري حلررب ،رراحب سررجل قبررل أك ررر مررن عش ررة
أعر روام اس ررم ف رري موس رروعة جين رريف ،ه ررو رراحب أكب ررر س رري كب رراب ،حل ررب مش ررهورة
بالكبابو
الطاولة على الر يف أمام مطعم القمة تجمعهما ،الطاولة ت ل بينهما ،بقدمي
من تحت الطاولة يحتضن قدمهاو
تععر ،ت يح ،وهي تنظر على أس ل الطاولة:
ر أوج ،قطةو
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ر أل ،قطو
تستغر في الضحك ،وهي تضيف:
ر واهلل ،رعبتنيو
ي ل النادل ،يرحب بهما ،أبو جميل يس ل عن المحل القديم ،النادل يجيب:
ر ر المطعررم القريررب مررن برراب ال ررر أولق ر المعلِّ رم ،فرري المنطقررة هنرراك تقررع قررعائف
ك يرة ،الموقع هنا آمن ،وأجملو
أم جميل تس ل عن محل س ف ،يجيبها:
احب وسافر على تركيا ،ما عندق حقائ و
ر الحقيقة ال أعرف ،يقال أولق
أبو جميل يعل :
ر من المؤسف ،في أقل من شهر تتطور األمور ،هعا يغلر محلر ويسرافر ،وهرعا
ينتقل بمحل من مكان على مكان ،خسارةو
أبو جميل يطلب حناً من اللحوم المشوية ب نواعها المختل ة :الكباب ،والقطع،
والكاستاليتا ،والشيش طاوو  ،وأق ار اللحم بالنعنع ،والشاورما ،والشرحاتو
أم جميل تقاطع  ،وتتوج على النادل:
ر أل ،ال تسجل عندك أق شي و
م تلت ت على أبو جميل ،وتقول:
ر عما شاورما بلحم الغنم أو كبابو
أبو جميل يقرر:
ر ال ب ف ،شاورما وكباب ،الشاورما لك ،والكباب ليو
م يغمز بعين للنادلو
وس رررعان م ررا ير ر تي الن ررادل ب ررحون المق ررب ت ،بم ررا فيه ررا الس ررلطات والمخلر ر ت
والحم والمتبل واللبن الرائب وال لي لة الخض ار والحم ار وأعواد النعنعو
أبو جميل يمد يدج على جيب  ،يناول أم جميل هدية غيرة مل وفة بور فاخرو
ر شك اًر ،مقبولة ،وأعتز بها ،ولو من وير مناسبة ،ولو لم أعرف ما هيو
ر س قول لك ،لن أتعبك في حزرها ،هي زجاجة عطرو
ر فور عي رو
ر نعم ،فور عي ر ،عطرك الم ضل منع ين سنة ،أعرف ،لن ِّ
تغيري و
ر كيف أويرج ،وأنت أهديتني هعا النوع أيام الخطبة ،وهو أحب نوع على قلبيو
تضعها في حقيبة يدها ،م تعل هامسة:
ر طبعاً لن أفتحها اآلن ،لها موضعها المناسب ل تحها في و
ي ر تي النررادل ب ررحن كبيررر ُ ر ت في ر اللحرروم المشرروية فرري شرركل بررديع ،وعبقهررا
يما الن ف اشتها وروبةو
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كلهاو

أم جميل تبردق امتعاضرها ،ولكرن سررعان مرا تنسرى ،وت خرع فري ترعو األ رناف

شررمف األ رريل ترردفئهما بشررعاعاتها العهبيررة ،وحركررة السرريارات أمامهمررا مسررلية،
ونغ ررم ه رراد يته ررادى عليهم ررا م ررن داخ ررل المطع ررم ألوني ررة قديم ررة ل ري ررد األط رررش يت ررردد
داها:
يتغنر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى بر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين قلبر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين
الح ر ر ر ر ر ر ررب لح ر ر ر ر ر ر ررن جمي ر ر ر ر ر ر ررل
والح ر ر ر ر ر ر ررب مالر ر ر ر ر ر ر ر دلي ر ر ر ر ر ر ررل

عال كر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر م الع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين

م ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ل ر ر ر ر ر ر ر ر رريش وير ر ر ر ر ر ر ر ر رررك

حبير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب تر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراني

ووج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررداني

حبي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب قلبرر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري

أم جميل تتكلم ،وهي ت اجئ :
ر هل ت كر في الزوا  ،قل ب راحة؟
ر ألو
ر هل مللت مني؟
ر ألو
ر هل تعرفت على امرأة أو تعرفت امرأة عليك؟
ر ألو
ر هل تخاف أن تسرقك امرأة مني؟
ر ألو
ر طبعراً أنررت مطمررئن ،أنررا أحبررك ،أنررا ال أفكررر حتررى فرري أبرري أو أمرري أو عخرروتي،
أنت الرجل الوحيد في حياتي من ين سنة والى يوم القيامةو
ر حيح؟
ر عندك شك؟
ر ألو
تلتقط بالشوكة شرحة مشوية ،تضعها أمام  ،وتضيف:
ر ت ضل ،اهن بالطعام ،وال ت كر ب ق شي و
ي مت ،يتناول لقيمات ،م يتكلم ،يس لها:
ر هل قرأت الكلمات؟
ر عبد المجيد ،أنا طوال ين سنة كنت أقرؤكو
ر ولكن ما كنت أكتبو
ر أنت كنت تكتب باألفعال والمواقف ال برالحروف ،ونسريت األشرعار التري كتبتهرا
لي أيام الخطبة؟
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تلكزج بقدمها من تحت الطاولة ،م تعل :
ر أوج ،أنا آس ة ،ما عرفت أنها قدمكو
ر حسبتِها أنت قطة تحاول التمسح بي؟
تمسك بيدها الشوكة ،وتعل :
ر وهلل لو كانت قطة ،لكنت ضربتها بهعج الشوكةو
ر س ربي قطة في الشقة الجديدةو
ر أبداً ،لن أسمح لك ،وأعرفك ال تحب القططو
تتناول لقيمات ،م تتكلم:
ر ر سر ر حكي ل ررك ،قب ررل س ررنتين اش ررتريت رواي ررة لم رري ن كون رردي ار عنوانه ررا "الهُ ِوي ررة"،
وقرأتهاو
ر وما موضوعها؟
ر سيدة في م ل عمررق ،دخلرت سرن الير ف ،ولرم تعرد قرادرة علرى اإلنجراب ،وتقردم
زوجها م لها في العمر ،ت لها رسرائل مرن مجهرول يعبرر فيهرا عرن ععجابر بهرا ،هنراك
رجررل كرران ينظررر عليه را يرروم أمررف وهرري فرري المترررو ،تظن ر هررو ،وهنرراك رجررل آخررر قبررل
يررومين كرران يراقبهررا وهرري فرري السرروبر مارك ررت ،تظن ر هررو ،أحسررت بحاجتهررا علررى م ررن
يحبهررا ،وتسررتمر الرسررائل فرري الو ررول ،تقرؤهررا ،وتخبئهررا فرري خزانتهررا الخا ررة ،ب ررين
طيات ال ياب ،هناك من يحبها ،ععن حقيقة ،هل تعرف ،يا أبرو جميرل ،مرن كران يرسرل
عليها الرسائل؟
يرفع رأس  ،يتوقف عن مضق اللقمة ،م يقول:
ر زوجهاو
ل بيديها بهدو  ،وتتكلم:
ت
ر نعم ،وكان هو بحاجة على التعبير عن حب  ،ليف هناك من حرب حقيقري سروى
حب واحد ،هو الحب بين الزوجينو
ر أعطيني الرواية ألقرأهاو
ر ر ب ررراحة ،الروايررة ررعبة ،مررا هرري م ررل الروايررات الترري نعرفهررا ،يقررال هرري مررن
الرواي ررات الحدي ر ررة ،ممل ررة ،م ككر ررة ،و ررعبة ،أنرررا بع ررد مرررا قرأته ررا أه ررديتها عل ررى مكتبرررة
المدرسةو
ي مت ،م يتكلم:
ِ
أرسلت أنرت علري م رل تلرك الرسرائل
ر الحقيقة ،أنا م ل تلك المرأة ،كنت أتمنى لو
من وير معرفة مرسلهاو
ر ر أبررو جميررل ،أنررت تريررد االطمئنرران علررى ن سررك ،قلقررك مررا هررو مررر  ،هررو أمررر
طبيعري ،الرجرل يريرد االطمئنران دائمرا علرى وجرود مرن يحبر  ،فري كرل مرحلرة مرن م ارحرل
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عمررج ،بررل فرري كررل لحظررة ،رسررالتك هرري طلررب ويررر مباشررر منرري حتررى أؤكررد لررك حبرري،
عبد المجيد ،أنت ما زلت الرجل العق أحب  ،وس بقى ،أنت حبيو
تستل الورقة من درها ،تطويها ،تكتب على الوج األبي منها" :على زوجي
عبد المجيد ر شيرين"
ر أشكرك ،ولكن ما هعا ال راف العق أحف ب ؟
ر هعا طبيعي ،بعد كل عنجاز عظيم يحف اإلنسان ب رافو
ر أق عنجاز؟ أنا لم أفعل أق شي و
ر ر ال ردار الترري اشررتريتها ،هرري مشررروع العمررر ،ط روال حياتنررا كنررا نسررعى علررى ش ر ار
الدار ،والحمد هلل أخي اًر اشتريناو
ر ولكن ما هي من تعبي وال من تعبك ،هي من تعب ولدنا جميلو
ر وجميل ،هو من تعبنا أنا وأنتو
ر لكن ال راف ،ال راف يقتلني ،ال أعرف ماعا أفعل؟
ر قلررت لررك ،بعررد كررل عنجرراز يحررف اإلنسرران ب رراف ،شر ار الرردار أشررب بقمررة عاليررة،
أنت تطل منها على هوة عميقة ،لعلك تحف بال راف ،ابحة عن قمة أخرى؟و
يتكلم وهو يضحك ساخ اًر:
ر في هعج الحالة علي ش ار دار و ار دار ،والقمم ال تنتهيو
ر أل ،ماهعا ق دق ،اكتب عن سليمان الحلبي ،أنت من قبل تحلم بالكتابة عن ،
هل نسيت ،يوم كنا نتناول الم مونية أمام مديرية ال قافة ،ماعا قلت لي؟
ر نعم ،أعكر ،أتمنى كتابة بحة عن سليمان الحلبيو
ر اكتبو
ر نعم ،س كتبو
يضع الشوكة من يدج ،يقول لها:
ر ر لررن أتنرراول أك ررر ،حتررى ال أنعررف ،وال ت تررر ق رواق ،تعررالي لنرجررع علررى البيررت،
أشتهي شم العطر في البيتو
تمف قدم بقدمها تحت الطاولة ،وتهمف:
ر سنتركها على الليلُ ،كل واما بطنكو
ي خع قدمها بين قدمي اال نتين ،ويقول:
ر أل ،سن تحها فور و ولنا على الشقة ،م ن خع قيلولةو
وتكو
ر أرجوك ،اخ
في الطري على البيت تقول ل :
ر فور و رولك علرى البيرت احلر لحيترك ،كنرت تحلقهرا كرل يروم ،أ ربحت تحلقهرا
كل ة أيامو
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يعل ب وت كسول:
ر ما عندق مدرسة وال ط ب وال دوامو
ترد وهي تمسك يدج ،تضغط بشدة على أ ابع :
ر وهل نسيت؟ عندك أنا ،أال أك ي أنا؟
وهما ي عدان الدر  ،يداهما متعانقتان ،أمام باب الشقة يهم بتقبيلهاو
يدوق ان جار قوق فري الخرار  ،تررتم جردران العمرارة ،براب الشرقة ينخلرع ،يضرمها
على درج:
ر حبيبتي شيرين ،ال تخافيو
يدخ ن على الشقة ،وقد فتح الباب من تلقا ن س  ،من شردة االن جرار ،تضرحك،
تقول ل :
ر خ ت أك ر ما خ ت على زجاجة العطرو
ر ال تخافي ،عطرك هنا في قلبيو
يلت ت على باب الشقة ،يغلق ب عوبة ،تتكلم:
ر سنحتا على نجار إل ح و
ر س لح أنا بن سي ال تقلقي ،أنت قلت أنا الرجل الوحيدو
يط ن من الشرفة ،يعل :
ر ر سررليمة وهلل الحمررد ،قعي ررة سررقطت فرري أق ررى حديقررة السرربيل ،ومررن المؤكررد ،ال
ع ابات ،حتى وال شجرة سقطت ،بضعة أو ان غيرة تكسرتو
تمضي على المطب  ،يس لها:
ر على أين؟
ر س جهز الشاقو
ِ
نسيت ات اقنا على فتح زجاجة العطر فور الو ول على الشقة؟
ر ال ضرورة ل ،
ر بعد سماع هعا االن جار ن سي ما عادت تشتهي أق شي و
ر دائماً ،هناك وقت للحبو
ر حتى في أوقات الحرب؟
ر نعم ،نحن أحو على الحب ،في أوقات الحربو
ت مت ،م تتكلم:
ر ر ر ولكرررن ال ننسر ررى حبنر ررا لجارنرررا أبر ررو وائر ررل ،وجارتنر ررا أم وائر ررل ،الواجرررب يقتضر رري
االطمئنان عليهم أوالًو
ر والعطر؟
ر نؤجل على الليلو
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*

لوحة كانافاه
______________________________

تزوران أم جميلو
أم وائل وأم
تحمل لوحة كانافاج وبضع وردات تقدمها على أم جميلو
أم
ر أرجو قبول هديتي المتواضعة ،لوحة من نعي ،ووردات من حديقتيو
أم جميل تحمل عنها الهدية وتشكرها:
 ،تسلم اليد التي نعتها ،وشك اًر للورداتو
ر شك اًر أختي أم
وتت مل اللوحة م تعل :
ر ر عوقررك ارئررع ،لوحررة جميلررة ،هرري ت روأم اللوحررة الترري أهرردتني أم وائررل ،أبررو جميررل
و
سيعل اللوحتين في ورفة الضيوف ،شك اًر لك يا أختي أم
تعتعر عن زيارة زوجها وتقول:
أم
ر زوجرري عامررل فرري محلجررة الر ررافة ،فرري منطقررة الليرمررون ،ويعمررل سررائ سرريارة
أجرة بعد ان راف من المعمل ،وال يرجع عال بعد منت ف الليل ،ما عندج وقتو
وتس ل أم جميل:
ر السيارة ملك ؟
:
وتجيب أم
ر أل ،هو سائ  ،ل نسبة من الشغل ،و راحب السريارة لر قرة بزوجري ،ال يعمرل
عليها وير زوجي ،وهرو يتركهرا علرى جانرب الر ريف أمرام براب العمرارة ،سر عطيكم رقرم
جوال  ،في أق لحظة ات لوا ب  ،سيحضر فو اًر لتو يلكم ،هو بخدمتكمو
وت مت م تضيف:
ر ر وأن ررا أ ررنع لوح ررات الكاناف رراج ل رراحب مح ررل ف رري ح رري الجدير ردة ،ه ررو يزودن رري
بالخيطرران وأرضررية اللوحررة ،ويعطينرري أج ررة أسرراعد بهررا زوجرري ،أنررا أنهرري لرروحتين فرري
األسبوع الواحد ،وفي بع األحيان أنهي ة لوحات بحسب حجم اللوحةو
:
ومع القهوة تتكلم أم جميل متوجهة بخطابها على أم
* لوحررات فنيررة جرراهزة مطبوعررة برراأللوان علررى نسرريم رقي ر ش ر اف ،وهرري تقليررد للوحررات مشررهورة ،تقرروم
المر ررأة ف رري البي ررت بم ررل ال ارو ررات ب ررين اللحم ررة والس رردى بخي رروط رروفية تتوافر ر ألوانه ررا م ررع الش رركل
المطبوع ،فتتكامل اللوحة وتوضع في عطار تزين ب الغرفو
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ر ر ر أختر رري أم ر ر  ،أنر ررا أطر ررل علر ررى حر ررديقتك ،وأرى عريشر ررة الكرمر ررة ،والبركر ررة
ال غيرة ،وشجيرات الورد وال ل والقرن ل ،ما شا اهلل ،حديقتك م ل حديقة السبيلو
ر شك اًرو
ر وفي ال با أستيقظ على تغريد الكناريات ،عندك خمسة أق ا أو ستةو
:
وتضيف أم
ر ب راحة ،أربي الكناريات ،كل شهر ي قف البي عن كناريرات جديردة ،زوجري
يبيع منها ،حتى ورسات الورد يبيع زوجي منها ،الحمد هلل ،أنا من عشرين سنة أساعد
زوجي ،واال ،كيف سنعيش ،وعندق مانية أوالد؟
وتس لها أم جميل:
ر وعندك وقت؟
وهي تبتسم:
وتجيب أم
ر الحمد هلل ،ما أحسست في يوم من األيام بتعرب أو ملرل ،نهرار ال ريف طويرل،
وليل الشتا أطول ،وأنا في شغلي أتسلى ،هعا أفضل من زيارات ما منها فائدةو
وتضيف أم وائل:
ر دقيني يا أختي أم جميل ،عشر سنين ونحن جيران فوقها ،ما سمعنا فري أق
يوم وتها أو وت زوجهاو
:
وتعل أم
ر الحمد هلل ،زوجي يحبني ،وأنا أساعدج ،الحياة قاسيةو
وت مت ،م تضيف:
ر ر لكررن ،ال بررد ،الحيرراة مررا هرري سررمن وعسررل دائم راً ،المهررم هررو الت رراهم ،وت ررغير
المشكلة ال تكبيرهاو
وتس ل أم جميل:
الشغل على الكانافاج؟
ر أين تعلمت يا أم
:
وترد أم
مدرسرة فري
ر أنا في المرحلة االبتدائيرة كنرت أحرب الرسرم ،وشرجعتني علرى الرسرم ِّ
المرحلة اإلعدادية ،وع ماتي في الشهادة اإلعدادية كانرت ترؤهلني للردخول فري ال انويرة
العامررة ،ولكن رري اخترررت ال انوي ررة ال ني ررة ،تعلمررت فيه ررا أش رريا ك ي ررة ،ك ررل ي رراب أوالدق،
ال بيان والبنات ،أخيطها بن سي ،وعندق أشغال عبرةو
وتضيف أم وائل:
ر أنا زرتها ،عندها لوحات فنية جميلة باأللوان المائية واأللوان الزيتيةو
وتعل أم جميل متسائلة:
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ر وتركت اللوحات الزيتية والمائية واشتغلت بلوحرات الكانافراج ،وهري ب رراحة ،مرا
هي مجال اإلبداع م ل اللوحات المائية أو الزيتيةو
تتكلم بانكسار:
أم
ر ر ك م ررك ررحيح ،ب ر رراحة اللوح ررات المائي ررة وخا ررة الزيتي ررة مكل ررة ،وال أح ررد
يشتريها ،ولكن اهلل هي لي علك الرجل ،يحضر لي الخيطان وأرضرية الكانافراج ،والشرغل
فيها ال يحتا على ت رف وتركيز ووقت ومكان واسع م ل ما تحتا علي اللوحات ال نية،
والمشكلة ،ال أحد يشتريهاو
أم وائل تس ل محاولة تغيير الحدية:
ر وكيف شغل زوجك على السيارة؟
:
وتتكلم أم
ر ر حالير راً ش ررغل عل ررى الس رريارة ق ررل ،ماع رراد يش ررتغل وي ررر أرب ررع س رراعات ،الظ ررروف
تغيرت ،واألوضاع في البلد عبة ،نس ل اهلل األمن واألمانو
وتتكلم أم وائل:
ر نعم ،ارت الحياة عبة ،على كل المستوياتو
:
وتضيف أم
ر ر واهلل ،يررعهب زوجرري للعمررل علررى سرريارت  ،وأس ر ل ن سرري :سرريرجع بالس ر مة؟ أو
ستسقط فو سيارت قعي ةو
وتتكلم أم جميل:
ر أنا ب ر ارحة نردمت علرى شر ار هرعج الشرقة ،ب منهرا يمكرن شر ار قطعرة أر فري
ع رين وبنا في  ،كنا عشنا ب من وأمانو
وتقاطعها أم وائل:
ر ووظي تك؟
وترد أم جميل:
ر كنت قدمت استقالتي واسترحت ،روحي ملت من التدريفو
أم وائل تعل :
ِ
ِ
حكيت لي عرن حبرك لعملرك وطالباترك وقلرت لري:
نسيت؟ من يومين
ر أم جميل،
أتمنى لو أموت في قاعة ال ف ،وأنا أعطي الدرف لطالباتي ،نسيت هعا الك م؟
أم جميل تتكلم:
ر ردقت يررا أم وائررل ،نعررم أنررا قلررت هررعا ،ولكررن اإلنسرران كتلررة أع رراب ومشرراعر
وعواطف ،وكل يوم هو في حالة ،هي كلمة عابرة ،ال تسجليهاو
وترسل زفرة ،م تتكلم:
ر واهلل ما عدنا نعرف ماعا نقولو
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وتتكلم أم وائل:
ر دقت ،يا أم جميل ،وأنا أمف عرضرت علرى زوجري بيرع الشرقة واالنتقرال علرى
بيررروت ،فقررال لرري :أل ،هرراجر أبرري مررة مررن فلسررطين ،وأنررا لررن أهرراجر مررن سررورية ،نعررم،
كل الب د العربية وطن واحد ،من سورية على ترونف والمغررب حترى موريتانيرا والسرودان
وقطرر والرريمن ،ولكررن سررورية اآلن بلرردق ،لررن أوررادر ،عمررا علررى فلسررطين ،أو ال ،سر موت
هنا في حلب ،أو هناك في ترشيحاو
أم جميل تتكلم:
ر نعم ،كان اهلل في عون مرن نرز أو هراجر ،الروطن هرو الحيراة ،وال عريش خرار
الوطن ،على كل حال ،ال نملك عال الدعا هلل ،ونس ل الخيرو
تست عن ،تنه وهي تقول:
أم
ر اععروني ،عندق لوحة كانافاج ،ضرورق االنتها منها اليومو
وعند الباب تلت ت لتقول:
ر بك ار ،نشرب قهوة ال با في حديقتيو
أم جميل تقول لها:
ر ر أخترري أم ر  ،أتمن رى لررو رسر ِ
رمت لوحررة برراأللوان المائيررة أو الزيتيررة لحلررب،
وتركت لوحات الكانافاجو
تنظر في عيني أم جميل ،ترسل زفرة طويلة ،م تتكلم:
أم
ر آج يرا أم جميرل ،حلرب ال تك يهرا لوحرة ،حلرب تحترا علرى معرر لوحرات زيتيرة
ومائيةو
وت مت م تضيف وهي ،تشير على درها:
ر ر لوحررة حلررب مح وظررة هنررا فرري قلبرري ،فرري قلبررك ،فرري كررل القلرروب ،وسرري تي يرروم
أرسم في لوحة لحلب ،وأقدمها هدية لكو
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سليمان الحلبي
______________________________

متعة اكتشاف اآلخر والتعرف علي متعة ال تعدلها متعة ،هي أجمل مرن القر ار ة
فري روايررة ،أو مشراهدة مسلسررل فري تل رراز ،وهرري مرن ويررر شرك أجمررل مرن الترراري كلر ،
كررعلك متعررة البررو بمررا فرري ن سررك لاخررر واالعترراف أمامر  ،وال سرريما البررو ل رردي  ،ال
دور ل في حياتك وال ت يرو
متعررة عاشررها كررل مررن أبررو جميررل وزوجت ر وأبررو وائررل وزوجت ر  ،كررل مررن األف رراد
األربعة حكى لاخر عن أشيا وأشيا و
مررع علررك ،مررا هرري عال بضررعة أيررام ،حتررى نررال الضررجر مررن أبررو جميررل ،بررل شررعر
بالقهر ،أهعج هي الحياة؟ عمر من المعاناة ُيحكى ببضع كلمات مخت رة؟
مل من حبة أبو وائل ،وجرد فر رة ل عترعار علير عرن عردم الرعهاب معر علرى
السو عندما بدأت زوجت تشترق معظم ما يحتاجان لدى ان رافها من المدرسةو
أبو وائل ال بد مرن أن يطروف بالسرو سربع مررات ،يسر ل عرن األسرعار مرن أول
محل في السو على آخر محل ،واعا أراد ش ار كيلو بندورة أمضى سراعة فري االنتقرا ،
يحمل حبة ،يت ح ها ،من جهاتهرا كلهرا ،يقلِّبهرا برين يدير  ،يضرعها يحمرل ويرهرا ،عات
مرة ضجر من البائع ،قال ل " :هرعج البنردورة ليسرت للبيرع" ،رم تررك البرائع ن سر المحرل
ومشىو
ق زت على عهن ال كرة ،لماعا ال أنزل على حديقة السبيل؟
وقرر أن ينزل عليها وحدجو
أراد أن يعيش حالة الت مل وأن يستمتع بجو حديقة السبيلو
أخع ينرزل يوميراً علرى حديقرة السربيل ،اخترار لن سر ركنراً فري الجهرة الغربيرة ،يطرل
علرى باحررة الحديقرة ،حيررة يرنه اإليروان المسرقوف الخررا بال رقرة الموسرريقية ،ويرررى
من مكان على المقعد ومن خ ل األشجار الباسقة شقت المطلة على الحديقةو
اإلط لة على حديقة السبيل من شرفة المنرزل لهرا متعرة خا رة ،والجلروف علرى
مقعررد فرري الحديقررة تحررت ظ ر ل األشررجار ل ر متعررة أخرررى ،أنررت هنررا فرري قلررب الحديقررة،
تحت األشجار ،تعيش الحالة ،بين الناف ومعهم ،تسمع وت األط ال ،وهم يضجون
ويلعبون في اإليوان المسقوف ،وهو يردد دى أ واتهم ،وترى ال بايا والشرباب وهرم
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يروحون ويجيئون ،هنا تحف نب الحياة ،وترى العجائز وهم يستقرون على المقاعرد،
كررل مررنهم يتوك ر علررى ع رراج ،سرراعات وسرراعات ،ال يكرراد أحرردهم يتحرررك مررن مكان ر ،
بعضررهم ي ر ررر م رع رراحب  ،وبعضررهم اآلخررر ررامت ال يح رب الك ر م ك ر نهم سررحالي
ال ح ار يج مون ساكنين تحت الشمف ال حركة وال الت اتةو
ألِرف الر ُّرركن ،ال ِّ
يغي ررج ،قررد ال يكررون المقعررد شرراو اًر ،يقعررد قريب راً من ر  ،حتررى ععا مررا
شغر ،أسرع علي و علرى خشرب المقعرد مح رور حررف ع ،وفري داخلر حررف ف ،ك نهمرا
يتعانقرران ،حرررف العررين هررو الحرررف األول مررن اسررم  ،عبررد المجيررد ،وحرررف ف شرربي
بالحرف األول من اسم زوجت  ،ش ،وضع مرة في جيبر سركيناً رغيرة ،ونرزل بهرا علرى
الحديقرة ،جلررف فري المقعررد ن سر  ،أخررر السركين مررن جيبر  ،هررم بح رر ر ة نقراط فررو
الحرف ف ،لي بح ش ،ولكن سرعان ما أعاد السكين على جيب  ،لم يش أن ِّ
يغيرر فري
الحرف ،احتراماً للعاشقي ِن اللعين ح ار الحررفين األولري ِن مرن اسرميهما ،الرسرم قرديم ،لعرل
رراحبي الح ررفين اآلن أ رربحا شرريخين عجرروزين ،تزوجررا وأنجبررا ،أو لعلهم را افترقررا ولررم
يتزوجا ،أو لعلهماووو
أحيانراً يحتررل المقعررد المقابررل لمقعرردج رجررل عجرروز ،ال يرتررا  ،يتجنررب النظررر علررى
العجوز ،مرة قعد أمام عجوز ،م سرعان ما انتقل على جوارج ،وأخع يحد عن ن سر ،
وهو يستمع ،أخع من الضجر كل م خع ،م نه ورجع على البيت من وير أن ينبف
بكلمررة ،قررد تحتررل المقعررد أس ررة مررن زوجررين وبضررعة أوالد ،يلعبررون أمام ر  ،يتراكضررون،
يضررجون ي ررخبون ،ال يضررجر ،بررل ُيس ر ُّر ،م ررة قعررد شرراب و رربية ،فررر بهمررا ،ولكررن
سرعان ما أحف بالقل  ،نه  ،انتقل على مقعد آخرو
فرري حديقررة السرربيل يقعررد ررامتاً ،يت مررل الغرادين والررائحين ،ال يريررد أن يقعررد علررى
جوارج أحد ،وال يريرد أن يتعررف علرى أحرد ،وال يريرد أن يررى مرن يعرفر و حترى جرارج أبرو
وائررل لررم ي كررر فرري دعوت ر للنررزول مع ر علررى الحديقررةو لررم يمررل ،ولررم يضررجر مررن القعررود
وحدج ،ولكن تعكر فكرة حلم بها ك ي اًر من قبلو
كرران ط روال عم ررج يحلررم أن يعررد د ارسررة موس رعة عررن سررليمان الحلبرريو أك ررر مررن
ررين سررنة وهررو يحرردة ط ر ب ال ررف ال الررة اإلعرردادق عررن وررزو نررابليون بونررابرت
لم ررر ،ومقتررل الجن ررال كليبررر علررى يررد سررليمان الحلبرري ،عررد ن س ر مخت راً بتررارخ هررعا
الغررزو ،بررل بترراري سررليمان الحلبرري ،يسررتطيع أن يحررد ك عررن األسررباب القريبررة للغ رزو،
واألس ررباب البعي رردة ،ع ررن ق رردوم الحمل ررة ،ع ررن ععر ر ن ن ررابليون عسر ر م  ،وارتدائر ر ال ررزق
الم رررق ،عررن هزيمررة المماليررك ،كرران نررابليون يعلررن أنهررم وربررا  ،حكم روا الشررعب ،ررم
يررروق للطر ب ت ا رريل اوتيررال كليبررر ،دخررل سررليمان الحلبرري علرى الق ررر ،وتقرردم منر ،
وتظاهر ب ن يقدم ل عريضة ،م جعب من يدج وطعن  ،مرة س ل أحد الط ب :وكيف
اسررتطاع التسررلل علررى حديقررة الق ررر؟ ألررم يكررن هنرراك ح رراف وكرراميرات ت رروير؟ وب ر
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الطال ررب ،وأدرك أنر ر ك رران يس ررخر ،وعات مر ررة أيضر راً سر ر ل أح ررد الطر ر ب :أس ررتاع كي ررف
أعدموج؟ فرد :بطريقة شنيعة ،ولم يضف ،فري كرل سرنة يقرول فري هرعا العرام سروف أُ ِعر ُّد
د ارسررة تاريخيررة واسررعة عررن وررزو م ررر ،عنررد نهايررة السررنة الد ارسررية يرردرك أن ر لررم يكررن
يعررف أق شري عررن ورزو نرابليون وال عررن سرليمان الحلبرري ،لرم يكرن يعرررف عال مرا هررو
مرردون فرري الكترراب المدرسرري المقرررر ،ويقررر أمررام ن س ر أن ر يح ظ ر كمررا يح ررظ الطالررب
الكسول درس عن ظهر قلب من وير مناقشة ،مرة واحدة فكر في األمرو
اآلن حانت ال ر ة ،شقة واسعة ،ومتسع في الوقت ،وال مدرسة وال تدريف ،وقد
انتهيت من معاملة التقاعد ،ومن معاملة ال راوة ،اآلن يمكن ععداد دراسة عرن سرليمان
الحلبيو
وعلى ال ور مضى على دار الكتب الوطنية في باب ال ر و
دخررل ال ردار ،احت رواج ال ررمت المقرردف ،أطررل علي ر تم ررال المعرررق ،وهررو ي رعد
الرردر  ،انعطررف مررع الرردر ال رراعد نحررو الشررمال ،مررر بقاعررة علررى ج روار بابهررا الم تررو
لوحة نحاسية تحمل عبارة " قاعة عمر أبو ريشة" ،رأى من خ ل بابهرا الم ترو بعر
الباح ين يقعدون على طاولة مستطيلة وأمام كرل مرنهم بضرعة كترب ،مرر ببراب مسرتودع
الكتب ،ن حت رائحة ناش ة يابسرة للكترب ،الت رت علرى قاعرة المطالعرة الم رقة لمخرزن
الكتررب ،وقررف فرري البرراب يت مررل المناضررد المس رتطيلة المتوازيررة ،لرريف مررة ويررر خمسررة
ط ب أو عشرةو
كررم اختل ررت الحيرراة ،كنررت آترري مررع ال امنررة ررباحاً كرري أحجررز لن سرري مكانراً ،لررو
ت خرت على التاسعة ،فر تكراد تجرد لن سرك موضرعاً ،كانرت القاعرة تغر برالط ب ،مرا
عن انتقلت على اإلعدادية حتى بدأت أق د هعج الدار ،أمام هرعج ال رنادي أقرف أبحرة
عررن عنرراوين الكتررب وأرقامهررا ،كرري أسررتعير ،ررم أتخررع موضررعي فرري قاعررة المطالعررة ،وال
أرجررع علررى البيررت حتررى السررابعة مسررا موعررد عو ر المكتبررة ،ععا مررا نررال منرري الجرروع
ندويشررة ف فررل ،المكتبررة ت ررتح
أسرررعت علررى محررل قريررب مررن سرراعة برراب ال ررر لشر ار
طرروال أيررام األسرربوع ،ماعرردا يرروم ال ررا  ،هررعا نظامهررا ،لررعلك ال يمكررن أن تجررد لن سررك
موضعاً في يوم الجمعة ،يوم عطلة الط ب ،هنا قرأت المن لوطي وجبران خليل جبران
م ميخائل نعيمة ،هنا قرأت أحمد شوقي وحافظ عبراهيم وخليرل مطرران ،رم تعرفرت علرى
فيكتررور هووررو وارنسررت همنج رواق وتشرريخوف ،هنررا ق ررأت ط ر حسررين وعبرراف محمررود
العقاد ،وفي المرحلة ال انوية قرأت بدر شاكر السياب ونازك الم ئكة ،وقد عاعت شهرة
كل منهما ،وحاولت تقليد السياب ،كتبت بع الق رائد ،رم ضراعت مروهبتي األدبيرة،
عندما انتسبت على قسم التاري  ،لكن ال أنكر ،شيرين فجررت مروهبتي مررة انيرة ،كتبرت
لها ق ائد ك يرة ،ال أعرف ععا كانت ما تزال تحت ظ بهرا ،رم ضراع كرل شري وضرعت
في التدريف ،المهنة أكلتنيو
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األسرردق خيررر الرردين ،كمررا كرران يحلررو ل ر أن يقرردم كنيت ر علررى اسررم  ،هررو الررعق
حرضنا على المطالعة ،قال لنا :دار الكتب الوطنية م توحة للجميع ،ال تطرالبوا أبرا كم
ب من كتاب ،اقرؤوا فيها من ويرر أجرر ،ال أنسرى فضرل علينرا ،هرو الرعق علمنرا النطر
ال حيح للحروف األل بائية ،في اليوم األول مرن دخولنرا علرى ال رف األول اإلعردادق،
ري العقب ررة ،علمن ررا الترتيررب األل ررف الب ررائي للح ررروف
هنررا ف رري ععدادي ررة عس رركندرون فرري ح ر ِّ
العربية ،وعلمنا النط ال حيح لل ا والعال والظ  ،والنط ال حيح للجيم ،فهو حرف
قم رررق ،وال ب ررد م ررن عظه ررار الر ر م قبلر ر  ،ف رري ال التعري ررف ،وك رران حري ر راً عل ررى ال ررتكلم
بالعربيررة ال رريحة ،مررن تقعررر ،كانررت ال رريحة تنسرراب فرري رروت كالتغريررد ،وكنررا فرري
ال ر ة بين الح تين نلتف حول وهو قاعد على كرسي في باحة المدرسة لنس ل عن
أ ررول بع ر األل رراظ العاميررة فرري اللهجررة الحلبيررة ،وهررو يحررد نا عررن معنررى كررل كلمررة
وأ لها ال يح ،كم كان يحلو ل أن يقعد في شمف الخريف ،ونحن نتحل حول  ،وال
أنس ررى ،ور رراب مر ررة ،فر رردخل علين ررا فر رري ح ررة اللغر ررة العربي ررة بر رردالً منر ر األسر ررتاع خلير ررل
الهنداوق ،شخ رية متميرزة ،روت أجرش عرري  ،ولغرة عربيرة ف ريحة ،والقرا هراد
فير ر روع ررة ،يق ررف لي ررتكلم ،فيه رردر رروت ك نر ر شر ر ل ارع ررد ،ال أرى الي رروم ف رري قاع ررة
المطالعة سوى خمسة ط ب أو سبعةو
ويق ررد علررى ورفررة المرردير ،يرردخل ُمس رلِّماً ،يتج ر علررى مكتررب المرردير  ،يق ر أر اس رم
علررى لررو خشرربي مزخ ررف :خالررد النررايف ،المرردير يررنه مررن و ار مكتب ر  ،يمررد ل ر يرردج
مرحباً وم افحاًو
ر عبد المجيد حداد ،أستاع التاري في انويات حلب ،سابقاً ،متقاعد حالياًو
ر أه ً وسه ً أستاع ،ت ضلو
يقعد أمام مكتب في مقعرد مرن الجلرد عرري  ،مرريح ،المردير يكررر الترحيرب بر ،
يس ل عن حيات بعد التقاعد ،فيجيب:
ر قررت القيام ببحة علميو
ر أحسنت ،هعا هو ال حيح ،أنا بخدمتك ،اطلب الم ادر والمراجع التي تريدو
ر ال أعررف فري الحقيقرة أق مرجرع ،طروال رين سرنة كنرت أح ِّردة الطر ب عرن
و ررزو ن ررابليون لم ررر واوتي ررال س ررليمان الحلب رري لكليب ررر ،ق ررررت الكتابر رة ع ررن س ررليمان
الحلبيو
ر أحسررنت االختيررار ،هررعا البطررل جرردير بالتقرردير ،لررم ينررل حقر مررن الد ارسررة ،أهر ً
وسه ً بكو
ويضررغط علررى زر علررى جروارج ،فيرردخل موظررف نحيررل ،أسررمر طويررل ،يضررع علررى
عيني نظارة طبية سميكة ،يقول ل المدير:
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ر من فضلك ،ابحة في الحاسرب لاسرتاع عبرد المجيرد عرن م ارجرع تتعلر بم رر
في عهد حملة نابليون بونابرت ،وخا ة ما يتعل بكليبر واوتيال سليمان الحلبي ل و
ويتابع المدير ك م وهو يشير على الموظف:
ر األستاع كريم من خيرة العاملين في دار الكتب الوطنية ،وهرو م قرف ،أق كتراب
جديد ي ل على الدار سيطلع علي حتماًو
يرجع الموظف بعد قليل ،يحمل كتابين ،وهو يتكلم:
ررح ية شررابة مررن حلررب ،هرري
ر ر هررعا آخررر كترراب عررن سررليمان الحلبرري ،وضررعت
بيانكا ماضية ،وقد در في دمش عام 5117و
ويقدم علي كتاباً غير الحجم ،م يضيف:
ر ر وأنررا ق ررأت الكترراب ،وللموضرروعية ،الباح ررة راجعررت كررل مررا كتررب عررن سررليمان
الحلبي ،وكانت نتيجة بح ها هي عدم نيل سليمان الحلبي ما يستح من دراسة بسربب
ت ر أك ر من كتبوا عن برواية الجبرتي ،وعدم توافر مراجع موضوعيةو
م يناول كتاباً آخر وهو يتكلم:
ر ر وهررعا كترراب الجبرترري ،المشررهور بت راري الجبرترري ،وعنوان ر ":عجائب اآل ررار فرري
الت رراجم واألخبررار" ،وكرران الجبرترري معا ر اًر لسررليمان الحلبرري ،ومررا رواج فرري كتاب ر هررو
ترجمة لمحاضر التحقي مع سليمان الحلبي في المحكمة ال رنسيةو
ويتكلم المدير متوجهاً في حدي على أبو جميل:
ر ر أن ررا أقت ررر أن تطل ررع عل ررى آخ ررر كت رراب ع ررن س ررليمان الحلب رري أوالً ،لت رررى نت ررائم
الباح ة ،ولترى هل من الممكن الو ول على نتائم جديدةو
أبو جميل يتكلم:
ر اعررعرني أسررتاع خالررد ،أنررا أفضررل العمررل فرري الم ررادر والم ارجررع ،والو ررول علررى
نتائجي بموضوعية و ُحرية ،بعد علك س طلع على جهود الباح ةو
مدير الدار يتكلم:
ر القرار لكو
أبو جميل يلت ت على الموظف كريم ويقول ل :
ر أرجو ععارتي م ارجرع الباح رة ،ععا أمكرن ،مرع كتراب الجبرتري ،وبعرد ال رراف منهرا
س ستعير كتاب الباح ةو
المدير يخاطب الموظف كريم:
ر ر أسررتاع ك رريم ،أرجررو النظررر فرري م ارجررع الباح ررة واحضررار كررل مررا يترروافر منهررا،
واترك كتابها هنا عندق ،س قرؤجو
يكرر المدير الترحيب ب  ،يناول جريدة ،وهو يقول:
ر ت ضل أستاع ،يمكنك ت ح الجريدةو
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م يضغط على زر ،فيدخل اآلعن ،يتوج المدير علي بالسؤال:
ر ت ِّ
ضل القهوة أم الشاق؟
ر شك اًر ،القهوة من وير سكرو
بعد دقائ يدخل اآلعن يقدم ل فنجان قهوةو
يعيد الجريدة على المدير ،المدير يقول ل :
ر يمكنررك االحت راظ بهررا أسررتاع ،تقرؤهرا فرري البيرت ،نحررن ت ررلنا منهرا عشررر نسر ،
نحت ظ منها ب ة ،ونوزع النس الباقية هنا علرى مرن يزورنرا مرن الم ق رين ،وفري قاعرة
عمر أبرو ريشرة يمكنرك أن تطرالع كرل يروم مرع فنجران قهروة ال رحف والردوريات العربيرة
باإلضافة على ال حف والدوريات المحليةو
ر أشكركو
يرردخل الموظررف ك رريم يحمررل بضررعة كتررب م ررحوبة بسررجل اإلعررارة الخارجيررة،
يناولها على أبو جميل كتاباً كتاباً ،وهو يق أر عناوينها وأسما مؤل يها:
ر ر ه ررعا كت رراب س ررليمان الحلب رري لمؤل ر ر خال ررد الج ررر ،وه ررعا كت رراب ال رردكتور ش رراكر
م ررط ى وعنوانر " :بينرري وبينررك" ،وهررعا كترراب أشررهر "االوتيرراالت السياسررية فرري العررالم"
لمؤل ر هرراني الخيررر ،وهررعج الكتررب ال ررة لمررؤل ين مررن سررورية ،باإلضررافة علررى موسرروعة
األسردق ،وكترراب بيانكررا ماضررية ،وهرعا كترراب "أشررهر حروادة اإلعردام علررى مرر الترراري "
لمؤل ر أسررامة توفير عبررد الهررادق ،وهررعا كترراب "قضررايا الترراري الكبرررى" لمؤل ر عبررد اهلل
عنرران ،وهررعا كترراب عنوان ر "ودخلررت الخيررل األزهررر" ،لمؤل ر محمررد ج ر ل كشررك ،وهررعج
الكتب ال ة األخيرة ،لمؤل ين من م ر ،باإلضافة على كتاب الجبرتيو
أبو جميل يوقِّع في سجل اإلعارة ،وهو يقول للمدير:
ر بعد أسبوع س عيد هعج الكتبو
المدير يعل :
ر ر الحررد األق ررى لإلعررارة شررهر ،وي ضررل ععادته را قبررل انقضررا الشررهر ،ويمكررن
تجديدهاو
ر ال ،ال ،س عيدها بعد أسبوع ،أنا متحمف للعملو
قبل أن يغادر يقول ل المدير:
ر نسيت الجريدة ،خعها معكو
يلت ت علي  ،يعل بع وية:
ر ب راحة ،ال أطالع ال حافة ،ال العربية ،وال المحليةو
المدير يعلِّ بلهجة مهعبة يحاول تبرير الموقف:
االستغنا عن ال حف والدوريات وير المتعلقرة
ر دقت ،من ح المتخ
باخت ا و
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أبو جميل يرد:
ر اعررعرني أسررتاع خالررد ،الترراري ال يعنررى بالت ا رريل اليوميررة الترري تعنررى بهررا عررادة
ال حافة في العالم كل  ،انق ب قطار وور س ينة واحت ار مزرعة ،ت ا يل ال تدخل
التاري  ،وال يعنى بهرا الكبرار الرعين ي رنعون الحروادة ويق ِّرررون م رير الرب د والعبراد،
وأن ررا أعن رري ال ررب د والعب رراد عل ررى مس ررتوى الع ررالم كلر ر  ،ف رري ك ررل األزمن ررة وك ررل األمكن ررة،
ال حافة ،كل ال حافة ،في العالم كل  ،للناف العاديين ،ول سرته ك اليرومي ،التراري
يسررجل الحرروادة الكبيررة والم ررلية ،والكبررار الكبررار الررعين ي ررنعون الترراري ال يطلعررون
عل ررى ه ررعج ال ررحف ،الكب ررار الكب ررار ت ررلهم تق ررارير خا ررة أك ررر دق ررة وأك ررر أهمي ررة،
ال ررحف ب ررورة عام ررة ه رري للن رراف الع رراديين ،ل س ررته ك المحل رري ،إلش ررغال الن رراف،
وجعلهم ينغمسون في الحياة اليومية ،وال يستشرفون أق أف للمستقبلو
مرردير الرردار يررنه مررن و ار مكتبر  ،يمضرري مررع أبررو جميررل علررى البرراب ،واضررعاً
يدج على كت  ،وهو يعل :
ر ولكررن ال تخلررو هررعج ال ررحف مررن تحليررل وتعلير وتوقعررات ،أنررا أخال ررك ال ررأق،
وفيها زوايا للرياضة واألدب وال نو
أبو جميل:
ر اععرني ،أنا هعج رأييو
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نتائج غير متوقعة
___________________________

أبررو جميررل يخررر مررن دار الكتررب الوطنيررة ،وهررو يشررعر بزهررو ،وقررد أحررف بحررافز
قوق على العمل ،يهبط على الدر  ،وك ن ال يهبط ،روح ت عدو
ف رري طرير ر الع ررودة عل ررى البي ررت اش ررترى م ررباحاً خا ر راً بالمطالع ررة ُي ب ررت عل ررى
المنض ردة ،ليق ر أر فرري الليررل ،مررن ويررر أن يررزعم زوجت ر  ،اشررترى دفت ررين كبيرررين ليكتررب
عليهم ررا ،ب ررين ك ررل خمس ررين ر ر حة م ررن ر ر حات ك ررل دفت ررر ورق ررة م ررن ل ررون مختل ررف،
سيخ ر ر ك ررل ل ررون ل ررل م ررن ف ررول الكت رراب ،واش ررترى دفتر ر اًر ررغي اًر للم حظ ررات
الجزئية ،اشترى ة أق م ،أزر وأحمر وأسود ،األحمر للن و المقبوسة ،األزر
للتعلي على الن و المقبوسة ،األسود للك م العق سينشئ هوو
وفي البيت قال لزوجت :
ر لن أنزل بعد اليوم على حديقة السبيل ،س قعد في البيتو
ر وال تنزل على السو لش ار الخبز ،أنا راجعة على البيت س شترق الخبزو
فور و ول على البيت أكب علرى القر ار ة ،اتخرع مرن ورفرة ابنر مكتبراً لر  ،تنراول
الغدا في حن غير جلبتر لر زوجتر علرى المنضردة ،تنراول الغردا وهرو يقررأ ،قبيرل
المغرب أحف بالنعاف ،أعدت ل زوجت فنجان قهوة ،وترابع القر ار ة ،كران يقر أر بسررعة،
ب رراألحرى ك رران ال يقر ررأ ،ك رران كم ررن ي ررتش ب ررين الس ررطور ع ررن كلم ررة كليب ررر أو س ررليمان
الحلبي ،بدأ ال داع يتسرب على أرس  ،عند التاسعة هجع على ال راش لينامو
عند السادسة استيقظ ،خر على الشرفة ،وقعد يقرأو
شر رربت زوجتر ر قه رروة ال رربا معر ر ف رري الشر ررفة ،أع رردت لر ر ف رري المط ررب مائ رردة
اإلفطار ،م خرجت على المدرسةو
ح روالى العاش ررة رن جرررف البرراب ،واعا جررارج أب رو وائررل يرردعوج للررعهاب علررى سررو
الخالدية لش ار الطعامو
كرران ق ررد ق رررر أال ي ررعهب عل ررى السررو لشرر ار ش رري  ،س رريعيش م ررن اآلن ف رراعداً
للكتاب وال قافة والمعرفة ،لكن لم يستطع االعتعار لجارجو
بعررد نحررو السرراعة رجررع علررى البيررت يحمررل مؤونررة أسرربوع ،دهررش جررارج أبررو وائررل،
سل :
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ر أنررت كنررت تقررول لرري دائم راً" :سرنعهب كررل يرروم لنشررترق كميررة قليلررة ،أفضررل مررن
شر ار كميررة كبي ررة ،وايتنررا مررن الش ر ار هرري التسررلية ،وتمضررية الوقررت" ،ولكررن أراك اليرروم
اشتريت ما يك ي لشهرو
ر نعم ،كنت أحب العهاب على السو كل يوم ،كران عنردق فرراف ،ولكرن اليروم مرا
عندق أق وقت فارف ،بدأت بمشروع قافي كبيرو
ويحد ر عررن عمل ر فرري ت ر ليف كترراب عررن سررليمان الحلبرري ،أبررو وائررل يشررجع ،
ويقول ل :
ر س تركك في هعا الحال لمشروعك ،لن آخع وقتكو
يضع ما اشتراج في المطب  ،ويسرع على الكتابو
ال بد أن أكتب عن سليمان الحلبي ،س ضع كتاباً فري مئرة ر حة ،س كشرف
عن حقائ جديدةو
في ربا اليروم ال اربرع مرن اسرتعارت الكترب اسرتيقظ ،رفرع أرسر  ،أحرف براألر
تميررد ب ر  ،اسررودت الرردنيا ،األر تميرل مررن و ار أرسر نحررو األسر ل ،ترت ررع عنررد قدمي ر
نحو األعلى ،تميل ،أحف ك نر يهروق فري ح ررة عميقرة ،اسرتنجد بزوجتر  ،كانرت تسرتعد
للخرررو علررى المدرسررة ،سرراعدت علررى النهررو  ،قعررد فرري ال رراش ،أحررف ب ر لم شررديد فرري
يحركها ببط شديدو
رقبت  ،أخع ِّ
ر هررعا بسرربب القر ار ة ،أنررت أتعبررت ن سررك بررالق ار ة ،ونسرريت أن فرري رقبتررك منراقير،
كل سنة كنت تعاني منها في فترة االمتحانات ،وت حيح األو ار و
وأخعت تدلك عض ت رقبت بهدو و
أحضرت ل حبات سيتامول وحبات فيتامين ب 0وهي تقول:
ر هرعا دواؤك ،مرع ال ارحرة ،اليروم ال تقررأ ،أنرا سر خر  ،ال ضررورة لبقرائي معرك ،ال
أري ررد الغي رراب ع ررن المدرس ررة ،أن ررا مطمئن ررة علي ررك ،ض ررع الط ررو ح ررول عنق ررك ،ه ررو ف رري
خزانتكو
ر ال أحب الطو و
ر ال ب ف ،انزل ععا أردت على حديقة السبيل ،وال تقرأو
لررف الطررو حررول عنقر  ،شررد رقبتر  ،رفرع أرسر علررى أعلررى ،أعررد لن سر ك سراً مررن
مغلي الزهورات ،قعد في الشرفة ،أخع يشرب على مهلو
وسرعان ما أحف بالضجرو
نزل على حديقة السبيل ،وهو يحمل الكتاب مع  ،اتخع موضع في مقعدج ن سر و
الق ار ة في الهوا الطل ممتعةو
يق أر بهدو  ،ويمتع ناظري باألشجارُ ،يس ُّر لمرور شاب و ربية ،يؤنسر األط رال
وهم يلعبون أمام  ،يجد راحة في ت ملهم على الروم من ضوضائهم والضجيمو
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من ال رعب أن يعريش اإلنسران فري
بين الكتاب والبشر ،هعج هي الحياةو
آخر ما ق أر أن سليمان الحلبي قتل كليبر انتقاماً ل بية كان يحبها ،أمر مردهش
حقيقة ،بل مؤلم ،هعا هو التاري ؟ حتى اآلن ال نعرف لماعا أقردم سرليمان الحلبري علرى
قتررل كليبررر؟ ررين سررنة وأنررا أحكرري للط ر ب عررن وررزو نررابليون م ررر وقتررل سررليمان
الحلب رري لكليب ررر وم ررا خط ررر بب ررالي أن يقت ررل م ررن أج ررل فتر راة أحبه ررا؟ ه ررعا م ررا زعمر ر أح ررد
الباح ين ،من وير أن ير تي بردليل ،قلرت للطر ب مررة قترل بردافع اإلسر م ،فسر لني أحرد
الط ب" :هل كان سليمان الحلبي من اإلخوان المسلمين؟" ،ضحكت ،لم أتمالك ن سي
من الضحك أمام الط ب ،وضحكوا ،قلت ل " :سليمان الحلبي قتل كليبرر عرام 0411
قب ررل ت س رريف اإلخر روان المس ررلمين بر ر ك ر م ررن مئ ررة س ررنة" ،ومر ررة قل ررت له ررم" :قت ررل ب رردافع
العروبررة ،م ررر شررعب عربرري وسررورية شررعب عربرري" ،فقررال لرري أحررد الط ر ب" :ولكررن
سليمان الحلبي كردق ،ومرا كران فري تلرك األيرام مرن الشرائع م هروم العروبرة" ،هرل أقرول
لهم قتل بدافع المال ألن والي عكا أعطاج مبلغاً وقال لر اقترل كليبرر ،أو بردافع االنتقرام
ألبي عع سعى لدى والي وزة ليكلم والي حلب ليرفع الظلم عن أبي تاجر الزيت ،فطلب
من عندئع والي وزة أن يقتل كليبر ألن جيش كليبرر كران قرد هرزم جيشر  ،وهكرعا ،وفر
روايررة الجبرترري يكررون سررليمان قررد قتررل برردافع ال ر ر انتقام راً ألبي ر  ،أو هررو قاتررل م ر جور
ل الح والي وزةو بل األك ر عدهاشاً من هعا كلر أن األسردق يرروق فري موسروعت عرن
حلب أن سليمان الحلبي لم يكرن كرديراً وانمرا كران مرن مدينرة حلرب ومرن أسررة معروفرة،
وكرران قررد قتررل زوجررة أبي ر  ،فن ررح ل ر أحررد الشرريوخ أن يقتررل كرراف اًر ليك ِّ رر عررن جريمت ر ،
وبعلك يكون سليمان أحم وقات ً محترفاً ،هرل هرعا هرو التراري ؟ اآلن بعرد رين سرنة
من تدريسك مادة التاري  ،اآلن فقط ،اآلن بدأت تشك في التاري كل و
ويرن هات الجوال ،واعا أخت رجا و
ر أه ً رجا و
ر يؤلمني عخبارك باستشهاد شخ عزيز على قلبيو
ر زوجك ،ش ي  ،اهلل يرحم ؟
ر ما هو عزيز على قلبي ،وروح ال تستح الشهادة ،وال حتى الرحمةو
ر من؟ شغل ِت باليو
ر ديقتيُ ،ع  ،يرحمها اهللو
ر ال عل عال اهلل ،عليها رحمة اهلل ،كيف استشهدت؟
ر اليوم الخمريف ،ان ررفت أنرا وهري ،واشرترينا حاجاتنرا ،وكانرت راجعرة معري علرى
بيتي في الك سة ،حتى تنام عندق الخميف والجمعة والسبت ،م ل عادتها كل أسربوع،
وفي المعبر ،سمعت طلقة ،واعا هي على األر  ،والدم ُّ
يكت من أرسرها ،مرا فري بينري
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وبينهررا ويررر أرب ررع أ ررابع ،الر ا ررة ج ررا ت فرري أرسررها ،فارق ررت الحيرراة قبررل و ررول
اإلسعافو
ر ال أعررف مراعا أقرول؟ يرا أختري ،برل ال أجرد مرا أقرول ،حسربي اهلل ونعرم الوكيرل،
يرحمها اهلل ،عن شا اهلل مع الشهدا وال الحين واألبرار ،في جنات النعيمو
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الصمت
______________________________

يطوق كتاب  ،ويرجع على البيتو
يتناول بضع لقيمات مرع زوجتر  ،رم يردخل علرى ورفرة ابنر وقرد اتخرع منهرا مكتبراً
ل  ،للمطالعة والكتابةو
تدخل علي زوجت حاملة ك ف الشاق ،تجدج مستلقياً على ق اج في سرير ابن و
يقول لها:
ر شك اًر ،ضعي على الطاولة ،وال ت تحي علي البابو
تعل :
ر ر سررليمان الحلبرري شررغل ت كيرررك ،وأخررعك منرري ،ليتنرري مررا شررجعتك علررى الكتابررة
عن و
تقف امتة ،يطول متها ،تس ل:
ر هل أتركك وحدك؟
ر نعم ،على ال با  ،وال توقظينيو
ر هل و لت على ما هرو جديرد؟ هرل سرتنهي الكتابرة الليلرة عنر ؟ علرى كرل حرال،
ال تره ن سك ،أق بحة ال يمكن عنجازج في يوم أو يومينو
ر أعرف ،أرجوك ،اتركيني الليلة وحدقو
تهم بالخرو  ،ولكنها تلت ت ،تس ل :
ر كيف هي رقبتك اليوم؟
ر بخيرو
تخر  ،تترك وحدجو
ععا كان التاري لم يكتب ما هرو حقيقري عرن سرليمان الحلبري ،فمراعا سريكتب عرن
ُع ؟ بل ماعا سيكتب عن ك يرين من أم الها كل يوم يستشهدونو
ط لة ،بريئة ،نقية ،لرم تخطرو ،مرا عنبهرا؟ يرحمهرا اهلل ،التقيرت بهرا سراعة واحردة،
ليتنرري مررا عرفتهررا ،وال سررمعت عنهررا ،ك نهررا مررا جررا ت علررى الرردنيا وال عهبررت ،أهررعج هرري
الدنيا ،أهكعا نمر بها؟ هل هي مجرد معبر؟
أحررف اليرروم بمررا أحسسررت ب ر يرروم مات رت أمرري ،ولكننرري عشررت مررع أمرري أربعررين
عام راً ،ولكررن لررم أعررش مررع ُع ر أك ررر مررن أربعررين دقيقررة؟ مررا ال ررر بررين أربعررين سررنة
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وأربعين دقيقة؟ ما قيمة األربعين في عمر الزمن؟ سوا أكانت دقيقة أم ساعة أو سنة؟
وعر ؟ أمري أحبهرا وأحترمهرا وأق ِّردرها،
مرة أخررى ،أهرعا هرو التراري ؟ مرا ال رر برين أمري ُ
ولكننرري مررررت بسرراعات كرهتهررا فيهررا ،وعر أقر ِّردرها وأحترمهررا وقررد أعجبرت بهررا ،ومرررت
وان شككت فيها وكرهتها ،ع م ل أمي وأمي م ل ع  ،ليرحم اهلل اال نتينو
مرة أخرى ال أجد ما أقول ،وال أعرف ماعا أقولو
ولكن المشكلة أننا لو متنا لو سركتنا لرو ك نرا عرن الكر م فاننرا ال نسرتطيع أن
نكف عن الت كيرو ن مت نسكت نخرف ،ولكننا ن كر ،هناك شي فري الرداخل يرتكلم،
كيف يمكن أن يسكت؟
واعا كرران سررليمان الحلبرري قررد وجررد مررن يكتررب عن ر فهررل سررتجد ُع ر مررن سرريكتب
عنها أم ستظل مجرد خبر عبر؟ ولن تر أني كتبت عنها وعن  ،فما الجدوى؟و
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جناية الجبرتي
______________________________
أربعة أيام أو خمسة ،وهو حائر مترددو
هل يزور أخت ليعزيها باستشهاد ُع ؟ هل يتابع الق ار ة عن سليمان الحلبي؟
أخي اًر يقرر أال يزور أخت  ،وأال يتابع العمل في بحة سليمان الحلبيو
يحمل الكتب ويهم بالمضي على دار الكتب الوطنيةو
زوجت تستوق  ،تس ل :
ر على أين؟ لم تتناول فطورك؟
ر س عيد الكتبو
ر هل انتهيت من البحة؟
ر أل ،لن أعمل في و
ر لماعا؟
ر لررم أجررد مرا هررو جديررد ،واألسروأ هررو مررا كتبر الجبرترري ،ت ضررلي اقرئري هررعج اللغررة
وهعا األسلوب ،ت ضليو
وي تح كتاب الجبرتي ،يضع على المائدة في ورفة الطعام ،زوجت تقعرد ،تشررع
في الق ار ةو
يقول لها ساخ اًر:
ر أرجوك اقرئي ب وت مرت ع حتى أستمتع بهعج اللغةو
زوجت تقرأ:
"كان سليمان انشاف بين جماعة سارق عسكر من حد الجيزة وانوجد مخبرى فري
الجنينة التي ح ل فيها القتل وفي الجنينة ن سها انوجد الخنجر العق ب انجرر سرارق
عسركر وبعر حروائم أيضراً بتروع المتهرروم فحراالً برد ال حر بحضرور سرارق عسرركر
منو العق هو أقدم أقران فري العسركر وتسرلم فري مدينرة م رر وال حر المرعكور رار
بواس ررطة الخواج ررا ب ارش ررويش ك رراتم س ررر وترجم رران س ررارق عس رركر الع ررام ومح رررر م ررن ي ررد
الدفتردار سارتلون الرعق أحضررج سرارق عسركر منرو ألجرل علرك المتهروم المرعكورو سرئل
عررن اسررم وعم ررج ومسرركن و ررنعت فجرراوب أن ر يسررمى سررليمان والدة بررر الشررام وعم ررج
أربعة وعشرون سنة م نعت كاتب عربي وكانت سكنت في حلبو سئل كم زمان لر
فرري م ررر فجرراوب أن ر بقرري ل ر خمسررة أشررهر وأن ر حضررر فرري قافلررة وشرريخها يسررمى
سليمان بوريجيو سئل عن ملت فجاوب أن من ملة محمد وأن كان سرابقاً سركن ر ة
سنين في م رر و ر ة سرنين أخررى فري مكرة والمدينرةوووسرئل كيرف مسركوج فري جنينرة
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سرارق عسرركر فجراوب أنر مرا انمسررك فري الجنينررة برل فرري عرار الطرير فرعاك الوقررت
انقررال ل ر ان ر مررا ينجيررك عال ال ررحيح ألن عسرركر الم زمررين مسرركوج فرري الجنينررة وفرري
المحل عات انوجردت السركينة وفري الوقرت انعرضرت علير فجراوب رحيح أنر كران فري
الجنينة ولكن ما كان مستخبي بل قاعد ألن الخيالة كانت ماسركة الطرر وووسرئل ألق
سبب كان تابع سارق عسركر مرن ال ربح فجراوب أنر كران مررادج فقرط يشروف ووووووفلما
أن كرران المتهرروم لررم ي ررد فرري جواباتر أمررر سررارق عسرركر أنهررم يضرربون حكررم عوائررد
الب د فحاالً انضرب لحد أن طلب الع و ووعد أن يقرر بال رحيح فرارت ع عنر الضررب
وان كت ل سواعدج و ار يحكي من أول وجديد كما هو مشررو و سرئل كرم يروم لر فري
مدينة م ر فجاوب أن ل واحد و ين يوماً وأن حضرر مرن ورزة فري سرتة أيرام علرى
هجررينو سررئل ألق سرربب حضررر مررن و رزة فجرراوب ألجررل أن يقتررل سررارق عسرركر العررامو
سررئل مررن الررعق أرسررل ألجررل أن ي عررل هررعا األمررر فجرراوب أن ر أرسررل مررن طرررف أوررات
الينكجريررة وأنر حررين رجررع لعسرراكر الع ملرري مررن م ررر الررى بررر الشررام أرسررلوا الررى حلررب
بطلررب شررخ يكررون قرراد اًر علررى قتررل سررارق عسرركر العررام ال رنسرراوق ووعرردوا لكررل مررن
يقرردر علررى هررعج المررادة أن يقرردموج فرري الوجاقررات ويعطرروج د ارهررم وألجررل علررك هررو تقرردم
ررار مررن حض ررة سررارق عسرركر منررو بحضررور
وعررر روح ر لهررعاووووووهررعا ال ح ر
برراقي س روارق العسرراكر الكبررار وم زمررين ببيررت سررارق عسرركر العررام ررم انخررتم بامضررا
سررارق منررو والرردفتردار سررارتلون فرري اليرروم والشررهر والسررنة المحررررة أعر ج ررم انقر ار علررى
المتهوم وهو أيضاً خط يدج واسم بالعربي سليمانوووو"و
أم جميل تضحك ،وتضحك ،ال تستطيع متابعة الق ار ة ،تتكلم:
ر ما هعج اللغة؟
أبو جميل يعل :
ر ر واألس روأ هررو اعتمررادج علررى محاضررر التحقي ر مررع سررليمان الحلبرري وروايت ر مررا
شاهد من تععيبر رم ععدامر بطريقرة شرنيعة ،وعردم تعليقر بشري  ،برل ك نر يررى بعينري
ال رنسيين وقلبهم ،شي وريب!
يطوق الكتاب ،يحمل  ،م يضيف:
ر ليف لي ن ف بتناول أق شي  ،أنا عاهب على دار الكتب الوطنيةو
يرردخل علررى ورفررة المرردير ،يجررد عنرردج خمسررة رجررال متقرردمين فرري العمررر ،يحتلررون
المقاعررد الجلديررة العريضررة أمررام مكتب ر  ،وهررو قاعررد معهررم ،يلقرري الس ر م ،وعل رى ال ررور
ينه مدير دار الكتب من بينهم يقدم لهم:
ر األستاع عبد المجيد حداد ،أستاع مادة التاري في ععداديات حلبو
يضيف أبو جميل:
ر سابقاً ،ولكن اآلن أنا متقاعدو
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يعل أحدهم:
ر هعا يعني أنك خرجت من جماعة المعلمينو
يضحك الجميع وهو يحييهم م افحاً واحداً واحداًو
المدير يدعوج على الجلوف ،م يعرف عليهم:
ر ر الرردكتور سررمير أسررتاع علررم اجتمرراع بجامعررة حلررب ،القاضرري والمستشررار األول
عماد ،الطبيب الج ار ميشيل ،القا والروائي سامي ،وهو طبيب أيضاً ،سيادة العقيد
المتقاعد تامرو
ويمضرري مرردير الكتررب علررى مكتب ر  ،يقعررد و ار ج ،بعررد أن أخلررى مكان ر بيررنهم ألبررو
جميلو
المدير يتابع ك م وهو و ار مكتب :
ر اإلخوة كلهم م ق ون ،وهرواة مطالعرة ،وهرم يجتمعرون عنردق هنرا كرل يروم أربعرا
المجلف حتى الساعة ال ال ة عند نهاية دواميو
من الساعة الحادية عشرة ،وال ين
أب ررو جمي ررل ي ررنه م ررن مكانر ر يتق رردم م ررن مكت ررب الم رردير ،يض ررع الكت ررب عل ررى
المنضدة أمام  ،وهو يقول:
ر أشكرك أستاع ،أقدر لك ععارتي هعج الكتب ،اععرني ،ت خرت في ععادتهاو
ينظر المدير في السجل أمام  ،م يعل :
ر أه ً بك ،أنت استعرتها قبل عشرة أيام فقط ،هل تو لت على ما هو جديد؟
أبو جميل ،ي مت م يتكلم ساخ اًر:
ر نعرم ،تو رلت علرى مرا هرو جديرد ،خ رت  :التراري كلر مزيرف ،وكتابتر تابعرة
للروبررات واألهروا  ،ولرريف هنرراك حيرراد وال ن ازهررة وال موضرروعية ،ومررن المخجررل تو ررلي
على هعج النتيجة ،وأنا في هعا العمر ،بعد ين سنة من تدريف التاري و
الدكتور سمير يعل :
تدرسر  ،أنرت
ر اسمح لري القرول ب رراحة ،أنرت مرا كنرت ت ِّ
ردرف التراري ومرا كنرت ُ
كنت تقوم بردور المعلرم فقرط ،تح رظ م رل الطر ب مرا هرو مكتروب فري الكتراب المدرسري
وتعيرردج علرريهم ،اليرروم ،ق ررأت كتررابين أو ررة ،فو ررلت علررى ماو ررلت علي ر  ،أنررت ل رم
تعرف التاري عال بعد تقاعدك ،أق بعد خروجك من جماعة المعلمينو
يتدخل القاضي والمستشار سائ ً:
ر دكتور سمير ،سمعتك اليوم تستعمل مرتين كلمة جماعة لت ف بها المعلمين،
مررا سرربب اختيررارك هررعا الو ررف؟ ال أرى المعلمررين جماعررة وال طبقررة ،هررم ش رريحة مررن
شر ررائح المجتم ررع ،الجماع ررة م ررطلح عو ط ررابع دين رري يطلرر عل ررى م ررن يخض ررعون ف رري
ت كيرهم وعاداتهم لشخ يتبعون في كل شي  ،وينقادون علي و
الدكتور سمير يضحك ،ويعل :
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ر ر أشرركرك سررعادة المستشررار ،أنررت أع يتنرري مررن التوضرريح ،هررعج حررال المعلمررين،
يعيشون في وهِم العلم ،وامت ك المعرفة ،ويتبعون المنهم التعليمي المقرر ،ويحر ون
على التمسك ب  ،ويح ظون وال يخرجون علي  ،ويسعون على عرضا مديرهم ،خوفاً من
العقاب ،وروبة في استبقا الراتب الهزيل العق يتقاضون أو بع الساعات اإلضرافية
التي تساعدهم على العيشو
الطبيب ميشيل يضحك ويضيف:
ر ولعلنا نحن األطبا أيضاً جماعة ،م ل جماعة المعلمينو
الدكتور سمير يعل :
ر ر تحررولتم علررى جماعررة منررع زمررن ،فقررد أ رربح همكررم المررال والترررف والبطررر ف ري
المعيشررة وزيررادة الرردخل ،وتوقررف علمكررم عنررد مررا تلقيتمرروج فرري مرحلررة التخ ر  ،وكررل
همكم زيادة الدخلو
القا والروائي سامي يتكلم:
ر دعونا مرن هرعج الت رني ات االجتماعيرة ،نريرد معرفرة الموضروع الرعق بحرة فير
األستاع عبد المجيد ،والسبب في حكم على التاري و
مدير دار الكتب الوطنية يتكلم:
ر األستاع عبد المجيد كان يريد ععداد بحة عن سليمان الحلبيو
يضيف عبد المجيد:
ر واآلن توق ت ،ولن أكتب أق حرفو
يس ل القاضي:
ر ولماعا؟
يتكلم عبد المجيد:
ر ليف هناك حقائ  ،كل ما في التاري أوهام ،تخي ت ،م الح ،أهوا  ،هعا هو
رأيي الشخ ي ،هو مجرد انطباعو
ويحد هم عبد المجيد عما ُرِوق عن دوافع سليمان الحلبي على قتل كليبر وف ما
روت كتب التاري و
م يضيف:
ر وأك ر ما سا ني ما رواج خير الدين األسدق عن دافع سليمان الحلبي علرى قترل
أمجد األسدق و ِّ
كليبر ،الحقيقة كنت ِّ
أقدرج ،ولكرن أجرد ن سري اليروم مضرط اًر علرى مراجعرة
كل قناعاتيو
ويس ل القاضي:
ر وماعا روى؟
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ر ت ضل ،هعا هو الجز الرابع ،وقد تكرم األستاع خالرد ف عرارني عيراج ،ت ضرل اقر أر
هعج األسطر هنا في ال حة 244
أبو جميل يناول القاضي الجز  ،فيشرع في الق ار ة:
"شرراب مررتحمف جاهررل مررن أس ررة ِّ
ونررف فرري محلررة المسررتدمية ،دارج ال ت رزال ،قتررل
امرأة أبي وخاف عقراب اآلخررة ،ف شرار علير شري أن يقترل كراف اًر ليغ رر اهلل لر  ،وكانرت
أخبار نابوليون في م ر حدية الناف ،فارت ى أن يسافر على م ر ويقتل "و
الدكتور سمير يعل :
ر هعا مناف للحقيقة والتاري  ،كيف ي بت األسدق هعا في موسوعت ؟ أنا من قبل
كرران عنرردق قناعررة واآلن بتررت ،وخ ررتها :لررم يكررن األسرردق سرروى جم راع ،ولررم يك رن
يمتلك أق منهم علمي أو خطة في تو ي التراة الشعبيو
ويتكلم الطبيب ميشيل:
ر ر ولك ررن ه ررعا ال ي ررنق م ررن قيم ررة موس رروعت الض ررخمة ،وه رري أول موس رروعة ف رري
الوطن العربي توِّ األل اظ العامية فري حلرب ،وتح ظهرا ،وتشرر معانيهرا ،وتردهرا علرى
أ ررولها ف رري العربي ررة ال رريحة ،أو عل ررى أ ررولها فر ري اللغ ررات األخ رررى م ررن فارس ررية أو
عبرية أو سريانية ،وك اج فخ اًر ح ظ تراة حلب الشرعبي ،بمرا فير مرن أم رال وتعبيررات
وحكم ومواويل وطرائفو
ويعلِّ القا والروائي سامي:
يدون أق حكاية من الحكايات الشعبية المعروفة في حلبو
ر ولكن لم ِّ
ويتدخل األستاع خالد مدير الدار:
ر ر عل ررى ك ررل ح ررال ل رريف األس رردق وال موس رروعت ه رري موض رروعنا ،موض رروعنا ه ررو
سليمان الحلبي ،واسمحوا لي فقط بق ار ة ما أ بتت هنا اآلنسرة بيانكرا ماضرية فري كتابهرا
من حقائ عن سليمان الحلبي ،حية تقول في ال حة " ،07هو سليمان محمد أمين
الملقررب بررالحلبي ولررد عررام  0777فرري قريررة كوكرران فوقرراني الجزرونيررة التابعررة لمنطقررة
ع رين في الشمال الغربي من مدينة حلب ،من أب متدين اسم محمد أمين من عائلرة
رر علررى القرراهرة ليررتعلم فرري األزهررر ووووو" ،علررى
أوف قوبارووووأرسررل أبرروج عررام  0797بر ا
آخر ما هو معروف من سيرت و
ويس ل أبو جميل:
ر وهل استطاعت الباح ة التو ل على ما هو جديد؟
ويتكلم مدير الدار:
ر ر فرري الحقيقررة أن ر ت  ،فقررد أوردت آ ار الم ردافعين عن ر مررن م ررل الرردكتور شرراكر
م ررط ى والباحررة خالررد الجررر واألسررتاع هرراني الخيررر ،وقررد شرراركتهم ال ررأق فرري دافع ر ،
وهو التخل من المحتل الدخيل والغيرة على البلد م ر ،وأدانت رواية الجبرتي الرعق
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لم يكن أك ر من مترجم ،وأشارت على عدانة ك ير من الم ق ين لموقف الجبرتي المعجب
بال رنسيين ،وتحد ت عن محاولرة سرورية اسرترداد رفاتر لردفنها فري سرورية ،كمرا تحرد ت
ع ررن زيارتهر را عل ررى ب رراريف ومحاولته ررا رؤي ررة جمجمتر ر المح وظ ررة ف رري متح ررف اإلنس رران
بو ر ها جمجمررة مجرررم ،والكترراب مشر ِّرو  ،وق ار ت ر ممتعررة ،وأن ررح لررك ،يررا أسررتاع عبررد
المجيد بق ار ت و
أبو جميل يتكلم:
ر أنا أ بت باحباط شديد ،وست يبني ق ار ة الكتاب باحباط أشدو
ويتكلم القا والروائي سامي فيقول:
ر أنا س عيرك من مكتبتي مسرحية ،هي من أروع ما قررأت عرن سرليمان الحلبري،
من ت ليف الكاتب المسرحي الم رق أل ريد فر و
يقاطع أبو جميل:
ر ولكنها مسرحية ،وال يمكن اعتبارها م د اًر للتاري و
ويعل القا والروائي سامي:
ر ولكنهررا م رردر للخبررة اإلنسرانية ،والتجربررة ،وهرري أك ررر عمقراً مررن الترراري ن سر
وأك ررر جمرراالً ،بررل أك ررر وو راً علررى أعمررا ال رن ف البش ررية ،ألن ال ررن يحلررل وي سررر،
والتاري  ،ب ورة عامة ،وال سيما التاري القرديم ،يكت ري برعكر الروايرات واألخبرار ،وهرعج
هي روعة ال ن ،وكما يقول أرسطو :الشعر أك ر فلس ة مرن التراري  ،فالتراري يرروق مرا
وقع فع ً ،أمرا الشرعر فيرروق مرا يمكرن أن يقرع ،فهرو أك رر شرموالً مرن التراري  ،وأرسرطو
يررتكلم هنررا عل رى الشررعر المسرررحي ،أو برراألحرى علررى التراجيررديا ،وال يررتكلم علررى الشررعر
الغنررائي ،اسررمحوا لرري جميع راً باعط رائكم فك ررة عررن المسرررحية ،وبعررد علررك يمكررن مناقشررة
المسرحيةو
المدير يتكلم:
ر اسمحوا لي فقط ،س ستدعي الموظف على الحاسب ليبحة لنرا عرن المسررحية،
وس دعو اآلعن ألو ي لكم على القهوة أو الشاقو
ويتكلم القا والروائي سامي:
ر ور لنا أل رد فر في مسرحيت سليمان الحلبري طالرب علرم ،وهرو فري الحقيقرة
كعلك ،وقد جا على األزهر ليدرف الحقو وي بح قاضياً ،وقد هال ما رأى مرن دمرار
القرراهرة بعررد ورتهررا األولررى ،فقررد ضرررب كليبررر األزهررر بالمرردافع ،ودمررر بع ر أج ازئ ر ،
واعتقررل قررادة ال ررورة مررن شرريوخ األزهررر وط ر ب العلررم في ر  ،وفررر عترراوات عاليررة علررى
الشعب ،وكان سليمان وهو يدخل على القاهرة من طرف ال رح ار قرد رأى رجر ً يسرمى
حداية وهو يسر الم ريين ويشن بعضهم ،م رآج بعد أيام في القاهرة ،ونادى الجنود
ال رنسيين ،ف لقوا القب علي  ،ولكن بعد بضعة أيرام رآج يجبري األمروال مرن الم رريين
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وأربعة من الجنرد ال رنسريين يسريرون معر لحمايتر  ،عع أقرنعهم ب نر يسرر الم رريين ال
ال رنسيين ،فعينوج جابياً للضرائب ،وكران لحدايرة بنرت رغيرة ،وكران يضرربها ويؤعيهرا،
ف خعها سرليمان علرى أحرد مشراي األزهرر ،فآواهرا عنردج ،ولكنهرا هربرت ،رم رآهرا سرليمان
وقد استباحها الجند ال رنسيون وهي تغني لهم وترق وتشررب ،فر درك سرليمان حقيقرة،
خ تها :ال رنسيون ل و وقتلة وال والية لهم على البلد وال يمكنهم حماية البلد وال
عقامة العدلو
ويدخل اآلعن يوزع عليهم الشاق والقهوة ،ويتابع الروائي والقا سامي ك م :
ر لقرد رأى سررليمان الحلبري ميرزان العردل وهررو يخترل ،ورأى الشررعب ُيظلرم ،وال أحررد
يسرتطيع فعررل شرري  ،فتو رل علررى قررار وهررو قترل كليبررر ،وكرران علير هررو ن سر التن يررع،
فهو القاضي والج دو
ويعل القاضي:
ر ععن ،سررليمان الحلبرري وف ر هررعج المسرررحية كرران دافع ر هررو مجرررد العرردل بمعنرراج
اإلنساني المطل و
ويعل القا والروائي سامي:
ر وأجمررل مررا فرري المسرررحية مشررهد يلتقرري فير سررليمان الحلبرري بالجوقررة فرري حديقررة
الق ر ،على طريقة المسر اإلوريقي ،فتسر ل الجوقرة عمرا ينروق فعلر  ،فيكرون جوابر :
القتل قت ً هادئاً عادالً بارداً ،من وير ان عرال ،وهرو قترل قرادج علير ر كمرا يؤكرد للجوقرة ر
عقل ر  ،ال ان عالر ر  ،ررم تلتق رري الجوقررة كليب ررر ،فتسر ر ل عررن أوض رراع القرراهرة فيؤك ررد بزه ررو
وورور قدرت على فرر الهردو  ،وتسر ل الجوقرة :أال يوجرد مرن يتغلرب علير ؟ ،ويكرون
جواب بسؤال يطرح على الجوقة ن سها :من سيتغلب على األقوى واألعكى واألونرى؟،
وعندما يطعن سليمان الحلبي يقول كليبر :لقد أجبتنيو
أبو جميل يهتف:
ر ر ارئ ررع ،عم ررل عظرريم ،ه ررعج المس رررحية ج ررديرة بالد ارسررة والنق ررد والع ررر والتم ي ررل
والترجمة على كل لغات العالمو
ويضيف القا والروائي سامي:
ر ر والجمي ررل ف رري المس رررحية ظه ررور شخ ررية مهن رردف ش رراب ي رردعى ج رراب ن ك رران
يعررار سياسررة كليبررر ويسررتنكر فرض ر الض ررائب الباهظررة علررى الشررعب ،وهررعا يعنرري
وجود من يعرف معنى الح والعدل في قلب قوى الظلم والقهرو
ويدخل الموظف حام ً مسرحية سليمان الحلبي ،يقدمها على المديرو
ينه القا والروائي سامي ،يست عن المدير في أخرعها مرن الموظرف ،ويسررع
على فتح الرواية ،ليق أر فيها بضعة أسطر وهو يقول:
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ر اسمحوا لي ،ساق أر عليكم بضعة أسطر من خطبرة ألقاهرا كليبرر فري ح رل أقامر
بمناسربة عخمرادج رورة القراهرة ،وقررد حضررج كبرار الضرباط ،وفير يعلرن عرن اتخراعج القررار
ب ر ضرائب كبيرة على الم ريين ،ويس ل الضابط الشاب جاب ن الرعق عكرتر لكرم
منررع قليررل عن كرران فرري عمكرران الشررعب الم رررق دفررع م ررل تلررك الض ررائب ،فيقررول كليبررر
معتداً بن س و
م يقف القا والروائي سامي متخرعاً وضرعية االسرتعداد ،موليراً ظهررج علرى براب
الغرفة المغل  ،ك ن يسد عليهم الغرفة ،نافخاً درج في زهرو واعترداد ،ك نر يقروم بردور
كليبر ،ويشير بيدج م ل هتلر ،ويلقي الخطبة:
ويمرف في التراب ،ولن ي ي
ويهان ُ
سيضرب ُ
ر "ال أريدج أن يدفع ،أريدج أن يركعُ ،
بالغرامة أبداً ،سيبيع كل ما يملك –هرعا عن وجرد مشرترياً -حترى ال تبقرى لر عال زوجتر و
فليطرحهررا فرري م رزاد بررين جنررودق ،ولررن ي رري بالغ ارمررة أبررداً ،وبعدئررع نشررترق أنقررا بيت ر
بررال من الررعق نرراج ،لننت ررع بحجارتر فرري بنررا وترررميم القر ع ،سررنجعل يشررهد بعينير بيتر
يقتلع من األساف ،ولن ي ي بالغرامة أبداً ،فليبع بعد علك روحر للشريطان أو للسرلطان:
كليبر ،أنا س شتري جسداً وروحاً بعشرة فرنكات ،ولن ي ي بالغرامة أبداً"و
ل الجميع ،القاضي والمستشار يعل :
يعود على مقعدج ،ي
ر أحسنت ،أحسنت ،ت وقت على كليبر ن س و
الطبيب ميشيل يعل :
ر احعر ،قد يكون بيننا من هو سليمان الحلبيو
تعلو الضحكات ،مدير الدار يعل :
ر اطمئن ،زمن تلك البطوالت انتهى ،والتاري ال يكرر ن س و
يتكلم أبو جميل ،فيقول:
ر مؤلف هعج المسرحية ،واهلل ،أ د من كل المؤرخينو
ويعل المستشار:
ر ر رردقت ،فه ررو يكش ررف ع ررن بر رواطن اإلنس رران وأعماقر ر  ،وال يق ررف عن ررد تس ررجيل
الحوادةو
ويضيف المدير:
ر ر ولررعلك ،األسررتاع سررامي م ررمم علررى كتابررة روايررة يررؤرخ فيهررا للواقررع ال رراهن فرري
حلبو
القا والروائي سامي يعيد المسرحية على المدير ،وهو يتكلم:
ر ر الحقيقررة ،أنررا أروررب ،أفكررر ،أخطررط لكتابررة روايررة عررن الواقررع ال رراهن فرري حلررب،
ري للواقرع ،وويرر
ولكني متردد ،ال أعرف كيف س كتب ،ب ق طريقة كتبت ،ف نرا ويرر وف ص
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اد مع  ،وأق كتابة لن تنال رضا أق قرار  ،ألن الواقرع أكبرر مرن أق كتابرة ،سروا
أكانت ق ة أم رواية أم دراسة ،المشكلة أكبرو
ويتكلم الدكتور سمير معلقاً بقدر قليل من الدعابة وهو يبتسم:
ر ر هررعا يعنرري ،يررا أسررتاع سررامي ،الخيبررة وال شررل ،أو كمررا يقررال :اإلخ ررا  ،حتررى ال
يغضب منا مدرسو اللغة العربية ،ف ك رهم يعتبر استعمال ال شل بمعنى اإلخ ا خطر ،
فال شل يعني في األ ل الضرعف ،وينسرى هرؤال مرا يطر أر علرى أل راظ اللغرة مرن تطرور
فرري المعرراني ب عررل االسررتعمال ،ونحررن نسررتعمل األل رراظ بمعانيهررا المتداولررة ال بمعانيهررا
الدقيقررة الترري هرري فرري المعجررم ،واعا دققنررا فرري كررل كلمررة نقولهررا أو نكتبهررا مررا اسررتطعنا
كتابة حرفو
ويتكلم القا والروائي سامي:
ر ر دكتررور سررمير ،أنررت اسررتطردت ،وشررغلت عهنرري بمس ر لة األل رراظ ،أتمنررى ععررادة
سؤالكو
الدكتور سمير يتردد ،يتكلم:
ر واهلل أنا ن سي نسيت ،ماعا س لتك؟ هل تتعكر أنت؟
ويسررتغر الجميررع فرري الضررحك ،ويررتكلم مرردير الرردار األسررتاع خالررد موجهراً ك م ر
على القا والروائي سامي:
ر كران السرؤال شرب تعلير علرى ك مرك يرا أسرتاع سرامي ،فقرد قلرت أنرت :المشركلة
أكبررر ،ومررن ال ررعب الكتابررة عنهررا ،وأق كتابررة عررن حلررب لررن ترضرري أق شررخ  ،وقررد
اعتبر الدكتور سمير رأيك هعا بمنزلة ال شل واعا شئت اإلخ ا و
ويرد القا والروائي سامي:
ر ال ،أنا لم أفشرل ،ولرم أخ ر  ،أنرا لرم أقرل :لرن أكترب ،أنرا قلرت حرفيراً" :ال أعررف
كيررف س ر كتب ،ب ر ق طريقررة كتبررت ،فلررن أكررون وفي راً للواقررع" ،وهررعا ال يعنرري ال شررل ،وال
يعنرري اإلخ ررا  ،وال يعنرري عرردم الكتابررة ،أنررا أ ِع ر ُد الجميررع ،وبشرري مررن التحرردق :س روف
أكتبو
ويتكلم أبو جميل:
ر العق فشل ،في الحقيقة ،والعق أخ  ،هو أنا ،أنا لن أكتبو
ويتدخل الدكتور سمير:
ر ما أق ردج بالضربط :كتابرة روايرة اآلن عرن الواقرع الحري والمباشرر أمرر رعب،
ألننررا مررا زلنررا فرري وم ررة الح روادة ،مررا زلنررا نعيشررها ،وأق كتابررة سررتكون ردة فعررل ،ولررن
تكررون عات طررابع موضرروعي ،ال يمكررن كتابررة روايررة عال بعررد انتهررا الح روادة ،وج ر
األمور ،ومعرفة الحقائ  ،وال بد من مرور بع الوقرت ،حترى تختمرر األفكرار ،عندئرع
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يمكررن كتابررة روايررة ،اآلن ،فرري ت ررورق يمكررن كتابررة ق رريدة ،ألن الشررعر آنرري ومباشررر،
وهو نتا االن عال ،وهو تعبير عن ردة فعلو
ويتكلم القا والروائي سامي مرة انية:
ر ع واً أخي الدكتور سمير ،هعا الك م نظرق ،وهو منطقي ،ولكن قد يكون لردى
الكاترب مررن الموهبررة وقرروة الب رريرة مررا يمكنر الكتابررة وهررو فرري قلررب الوقررائع ،أمررا ك مررك
على الشعر ،فهعا من ناحية نظرية ومن ناحيرة منطقيرة رحيح ،ولكرن الشرعر الحردية
لم يعد م ل الشعر القديم ،شعر مناسبات ،أ بح الشعر الحدية يعبر أيضاً عرن رؤيرة
موضرروعية ،بررالمعنى ال نرري للموضرروعية ،ال المعنررى العلمرري ،ولررم يعررد ردة فعررل ،الشررعر
الحدية هو رؤية وتعبير عن موقفو
ويتكلم المستشار ،فيقول:
ر الحقيقررة نحررن أل نررا فرري الشررعر تعبيررج المباشررر ،وأل نررا فير تلخرري الموقررف كلر
في بيت واحد ،يكون مسك الختام أو بيت الق يد ،أو يكون في مطلع الق يدة ،كقرول
أبي القاسم الشابي:
ععا الش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعب يومر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر راً أراد الحي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراة
فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد أن يس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتجيب الق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردر
وك ي اًر ما نميل على أبيات الحكمة ون اخر بح ظ بيت أو بيتين ،هرعج هري نظرتنرا
الجزئيررة لامررور ،وأنررا مررن خ ر ل عملرري السرراب فرري القضررا  ،أدرك خطررورة هررعا ال هررم
حتررى فرري الشررعر ،ال بررد مررن اإلحاط ررة بحي يررات القضررية كلهررا ،والنظررر علررى جزئياته ررا
وت ا رريلها بنظررة كليررة شرراملة تسررمى فرري األلمانيررة الجشررطلت ،وهررعا مررا تحققر الروايررة،
ولكننا لاسف ،حتى في الرواية ،ننسى البنية الكلية ،نحن الق ار  ،وال نبحة في ق ار تنرا
للرواية عن الرؤية الشاملة ،ونقف عند بع الت ا يل والجزئيات ،ونررى قيمرة الروايرة
فرري كلمررة أو جملررة أو مقطررع ،وال يعجبنررا عال الكر م التقريرررق المباشررر ،ألن اسررتخ
ال ك ررة مررن الموقررف أو مررن مجمرروع الح روادة أو مررن مجمررل الروايررة فرري الحقيقررة أمررر
ررعب ،وقيمررة الروايررة والمسرررحية والق رريدة وأق عمررل أدبرري أو فنرري فرري بنيت ر الكليررة
الشاملة ،ال في جز من أجزائ  ،نحن بحاجة ال على معرفة الواقرع واألدب وال رن ،فقرط،
نحن بحاجرة علرى معرفرة المرنهم الرعق يجرب معرفرة الواقرع مرن خ لر  ،المرنهم ،وطريقرة
ال هم والت كير ،وأسلوب النظر على األمور ،هي األمور التي نحن بحاجة عليهاو
وي مت م يضيف:
ر اعرعروني أيهرا اإلخروة ،ك مري طررال ،ونبرتري كانرت وعظيرة وتعليميرة ومباشررة،
وأنا ال أعنيكم أنتم بالعات ،أنا أتكلم على حالة عامة ،أرجوكم سامحوني ،نضطر ك ي اًر
على اإلطالة واإلسهاب وعلو النبرة ،ال أعرف لماعاو
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ويس ل الدكتور ميشيل:
ر ر أخرري الرردكتور سررامي ،كيررف سررتكتب روايررة عررن الواقررع الحررالي؟ علررى أق فري ر
سوف تنت ر؟ وكيف ست ور المتقاتلين؟
ويتكلم القا والروائي سامي ،وهو يبتسم:
ر ر أن ررا ل ررن أ ررور الح ررروب وال المع ررارك وال المتق رراتلين ،ول ررن أحش ررد األس ررلحة ال
الخ ي ررة وال ال قيلررة ،أنررا س ررور معانرراة النرراف البسررطا العرراديين فرري هررعج الظررروف،
وللقررار الحر فرري فهررم مررا يشررا  ،س ت ررور ن سرري وأنررا أكتررب مسرررحية ،ال يمكررن حشررد
الجيوش فيها وال األسلحة وال العتادو
ويعل المستشار:
ر ر أظنررك لررن ترضرري أق قررار  ،ألن القررار يتوقررع دائم راً مشرراهد الحرررب والقتررال،
وينتظر معرفة وجهة نظر الكاتب ورأي المباشر في كل ما يجرقو
ويرد القا والروائي سامي:
ر أعرف هعا ،وقلت هعا من قبل ،وأنا ال أسعى على عرضا م ل هعا القار و
ويتكلم الدكتور ميشيل ،فيقول:
ر وهل سي نع األدب أق شي ؟ هل سيقدم أق حل؟ ألف ق يدة وألف رواية ال
تساوق ر ا ة واحدةو
ويتدخل أبو جميل ،فيعل بقوة:
ر نعررم ،رردقت مررا فائرردة األدب؟ ومررا فائرردة الترراري ؟ كلر كر م بكر م ،ال جرردوى،
الرفرروف مملررو ة بررآالف الكتررب ،هررعا مخررزن المكتبررة بجوارنررا ،وهررا نحررن فرري دار الكتررب
الوطنية ،الكتب تتضمن الك م الجميل ،وتتحردة عرن القريم واألخر  ،والواقرع بخر ف
علك كل و
القا والروائي سامي يبتسم بهدو ويتكلم:
ر ر ر الكلمر ررة ال تقر ررارن بالر ا ر ررة ،هر ررعج لهر ررا وظي ر ررة وتلر ررك لهر ررا وظي ر ررة مختل ر ررة،
الر ا ة تعدم الحياة ،والكلمة ت نع الحياة ،الكلمة تحيي والر ا ة تميرت ،وليسرت
مهمررة األدب حررل أق مشرركلة ،وليسررت مهمتر طررر الحررل ،األدب يعر ِّررف اإلنسرران علررى
الواقررع ،ويرفررع درجررة اإلحسرراف ب ر  ،وينب ر الرروعي ،يك رري األدب ش ررفاً تقديم ر لإلنسرران
متعة اإلحساف بجمال الحياةو
ويترردخل المرردير ،فيررتكلم وهررو يتوجر علررى أبررو جميررل ،يريررد عنهررا الحروار فرري هررعا
الجانب:
ر أستاع عبد المجيد ،هل تريد ق ار ة المسرحية أو كتاب اآلنسة بيانكا؟ هل أطلرب
من الموظف تسجيل الكتابين باسمك في سجل اإلعارة؟
أبو جميل يتكلم:
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آخرو

ر ال ،ال ،وأشكرك ،أنا قررت ،لرن أكترب عرن سرليمان الحلبري ،فكررت فري مشرروع

ويس ل المدير:
ر ما هو؟
ر مللت من التاري والماضي ،س كتب عن المستقبلو
ويس ل الدكتور سمير:
ر عن أق مستقبل سوف تكتب؟
ر المستقبل العربيو
وتنهال علي التعليقات:
ررة ،م ررن الض رررورق تحدي ررد المج ررال ،مس ررتقبل
ر ر الكتاب ررة الحقيقير رة كتاب ررة متخ
التعل ر رريم ،مس ر ررتقبل ال قاف ر ررة ،المس ر ررتقبل االقت ر ررادق ،المس ر ررتقبل العس ر رركرق ،وال ب ر ررد م ر ررن
تخ ي القطر ،م ر ،أو سورية ،أو تونف أو الع ار و
ر ر وهررعا ال يك رري ،ال بررد مررن تخ رري جانررب دقي ر  :فرري التعلرريم :تختررار التعلرريم
االبتدائي أو ال انوق أو الجامعي ،أو تعليم اللغة اإلنكليزية أو العربية ،أو العلومو
ر الدراسات المستقبلية تحتا على فري عمل ،وال يمكن أن يقوم بها دارف واحدو
ر بررل تحتررا علررى مؤسسررات ترعاهررا ،فري أمريكررا وحرردها أربعررون مركررز اسررتراتيجي
للدراسات المستقبليةو
ر وتحتا على بيانات واح ا ات وقاعدة معلوماتو
ويعم ال مت ،م يتكلم الدكتور سمير:
ر قبل القيام بالد ارسرات المسرتقبلية ال برد مرن د ارسرة الماضري ،نحرن حترى اآلن لرم
ندرف الماضيو
المدير يتكلم:
ر ر قبررل يررومين و ررلني عرردد جديررد مررن مجلررة عررالم ال كررر الكويتيررة ،العرردد خررا
بالمس ررتقبل ،الع رردد م ررا ير رزال ف رري الت ررنيف م ررع كت ررب ومجر ر ت جدي رردة ،سر ر طلب م ررن
الموظف عحضارج ،حتى لو لم ي نفو
ويت ل المدير هات ياً بموظف يطلب من عحضار العدد من مجلة عالم ال كرو
يدخل الموظف ليقول:
ر العدد وير موجود بين الكتب والمج ت الجديدةو
يعل المستشار:
ر المستقبل ضاعو
ويرد المدير:
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ر أل ،المسررتقبل ال يضرريع ،وال العرردد يضرريع ،ال شرري يضرريع ،ربمررا كرران األسررتاع
محمد جديد قد استعارج ،وهو اليوم في عجازة ،لعل األستاع عبد المجيد ال يعرفر  ،يعرفر
برراقي اإلخرروة ،األسررتاع محمررد جديررد مررن خيررة الم ق ررين ،وهررو يجيررد األلمانيررة واإلنكليزيررة
وترجم عنهما عدة كتب قيمةو
يضيف الدكتور سمير موجهاً ك م على أبو جميل:
ر على كل حال استرحت من البحة ومن المستقبلو
ويعل المستشار متوجهاً بالسؤال على أبو جميل:
ر لكن المشكلة في ال راف ،كيف ستما فراوك؟
ويتكلم القا والروائي سامي ،فيقول:
ر نحررن نلتقرري هنررا كررل يرروم أربعررا  ،مررن الحاديررة عشررة حتررى ال ال ررة ،انضررم علينررا،
لقا اتنا قائمة على الحوار وتبادل األفكارو
أبو جميل يحف بشي من الراحة ،يعل :
ر في الحقيقة ال وقت لل راف عندق ،أنا أنزل يومياً على حديقة السبيل ،أقعد فيها،
أستمتع بالهوا الطل  ،وأت مل في هعا الكون ،بيتي مقابل حديقة السبيلو
أبو جميل يهم بالنهو و
ويدخل شاب في نحو ال ين ،يحمل مجموعة كتب ،يحيي الجميع م يتكلم:
ر ر أن ررا محم ررد خر رواتمي ،م ررن حل ررب ،مج رراز ف رري قس ررم الت رراري  ،أل ررت خمس ررة كت ررب
لليافعين عن بع األع م في حلب من أجيال ومراحل مختل ةو
ويعر عليهم الكتب واحداً واحداً:
ر ر هررعج هرري مررن ويررر ترتيررب ترراريخي ،عب رراهيم هنررانو ونررور الرردين زنكرري و ر
ال رردين األير روبي وعب ررد ال رررحمن الكر رواكبي وس رريف الدول ررة الحم ررداني وس ررعد اهلل الج ررابرق،
طبعهر ررا لر رري عبر ررد السر ررميع ع ر ررش فر رري مكتبت ر ر دار الشر ررر  ،هررري فر رري الحقيقر ررة مؤل ر ررات
متواضر ررعة ،وليسر ررت بحو ر راً علمير ررة ،هر رري كتر ررب للير ررافعين لمر ررن هر ررم بر ررين ال انير ررة عش ر ررة
والخامسة عشرة ،وأنا أقدمها هدية لدار الكتب الوطنيةو
المدير يتكلم:
ر أشكرك ،و ِّ
أقدر لك هرعج الهديرة ،سروف نسرجلها ويكرون لهرا ت رني ها ،وقرد بردأت
ب نع خزانة خا ة بمؤل ات ال ُكتاب من أبنا مدينة حلرب ،وخ ازنرة أخررى خا رة لكرل
ما ُكتِب عن حلبو
يس ل أبو جميل:
ر متى تخرجت؟ ومن أق جامعة؟
ر تخرجت قبل سنتين فقط ،ومن جامعة حلبو
ويس ل :
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ر ما الوقت العق احتجت لت لي ها؟
ر أقل من سنةو
أبررو جميررل يسررقط فرري دوامررة ،يشررعر باالختنررا  ،يحررف بالضرري  ،يتنحررنح ،يهررم
بالنهو  ،ولكن اآلعن يدخل بالقهوةو
وترردخل سرريدة دون الخمسررين مررن العمررر ،تحمررل مجموعررة كتررب ،تناولهررا للمرردير،
وهي تقول:
ر شك اًر لجهودكو
المدير يقدمها لضيوف :
ر السيدة سلمى ،باح ة مرن لبنران ،أسرتاعة فري الجامعرة اللبنانيرة ببيرروت ،أمضرت
أسبوعين في حلب ،وهي تعد بح اً عن عبد الرحمن الكواكبيو
ويدعوها على الجلوف ،م يقدم لهرا ضريوف  ،ويردعو اآلعن ليقردم لهرا فنجران قهروة
مرة انيةو
تتكلم بهدو :
ر أشكر األستاع خالد مردير الردار ،فقرد أعرارني عردة كترب وسرمح لري ب خرعها علرى
ال ند  ،واستكملت مطالعتها هناك ،كما سمح لي بت وير بعضها ،واألهم من هعا أنر
عرفني على عدة باح ين عندكم هنا في حلب ،منهم األستاع محمد قجة ،العق اكتشرف
الموقررع الررعق كرران في ر بيررت المتنبرري ،وحررول الرردار القائمررة حالي راً فرري الموقررع علررى بيررت
للمتنبرري ،وعرفنرري علررى الرردكتور جمررال طحرران ،الررعق أعررد كتابراً عررن الكرواكبي وأشرررف
عل ررى طبع ررة جدي رردة م ررن كتابير ر طب ررائع االس ررتبداد وأم الق رررى ،كم ررا عرفن رري عل ررى ح ي ررد
الكواكبي ،وزرت ح يدج في ال ي الخا ة ب في حي الشهبا  ،وأقدر ل كرم ضيافت و
ويقاطعها أحدهم:
ر نريد نتائم بح كو
ترد بهدو :
ر مازلرت أعمرل فري البحرة ،ومجريرات البحرة دائمراً أهرم مرن نتائجر  ،ولكرن ،مرن
أهررم نتررائجي األوليررة هررو تم يررل الك رواكبي لبيئررة حلررب فرري سرركانها ومجتمعهررا وعرراداتهم
وتقاليدهم ،معظم الدارسين قبلي ،وال سيما الردكتور جران دايرة مرن لبنران ،وأنرا مدينرة لر
بال ض ررل ،وه ررو أس ررتاعق ،معظ ررم الدارس ررين قبل رري اهتمر روا ب فك ررار الكر رواكبي وم ررادرها
وتعبيرها عن ع ررها ،أنرا أردت أن أكتشرف الع قرة برين فكرر الكرواكبي ومجتمرع حلرب
في ع ررج ،واسرتطعت فري األسربوعين الماضريين ،وفري أ نرا تجروالي فري أسروا حلرب
وشروارعها وحاراتهررا القديمررة وأحيائهررا الحدي ررة ومقررابلتي لعرردد مررن الم ق ررين وتعرراملي مررع
عدد كبير من الناف ،استطعت التعررف فري فكرر الكرواكبي علرى مرا يم رل المجتمرع فري
حلبو
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ويس لها أحدهم:
ر كيف م ل فكر الكواكبي المجتمع في حلب؟
تجيب بع وية:
ر ر هنرراك انطباعررات ك ي ررة ،وأنررا أسررميها انطباعررات ،مررا ت رزال تحررت البحررة ،وقررد
سجلت مئات المقاب ت ،وسوف أراجعهرا ،ولكرن أهرم هرعج االنطباعرات فكرترانِّ :
الجديرة
والر ررانة والروبررة فرري الو ررول علررى الهرردف مباش ررة ومررن أق ررر الطررر  ،ويؤكررد هررعا
أسئلتكم اآلن ،كلها أسئلة جادة ور ينة وكل منكم يريد الو ول على النتائم مباشرةو
ويعل أحدهم:
ر ولكننا نحب الطرب ،وال تنسي القدود الحلبية والموشحات و با فخرقو
تبتسم وترد:
ر هررعا كل ر ال يتنرراق مررع الجديررة وال يلغيهررا ،بررل هررعا الطرررب هررو تعرروي عررن
الجدية ،أو هو نوع من التوازن مع رو الجدية فري المجتمرع الحلبري ،ب رراحة ،عنردكم
هن را فرري حلررب ر بة وخشررونة وقسرروة ،نحررن فرري لبنرران ،وبيررروت خا ررة ،أك ررر مرح راً
منكم ،أو أك ر حيوية ،حتى الناف هناك في دمش أك ر منكم مرونةو
يعل آخر:
ر هعا يعني أننا نعاني من القمع والكبتو
وترد:
ر ليف بهعا التعبيرو
ويضيف آخر:
ر ولكن ال تنسي أن الكواكبي توفي عام  0915ونحن اآلن في عام  5102بيننا
وبين أك ر من مئة عامو
تعل :
ر نعررم ،هررعا ررحيح ،ومجررتمعكم تطررور خر ل مئررة السررنة الماضررية ،وفرري هررعا مررا
يدل على مجتمع كان أك ر جدية وقسوة مما هو علي اآلن ،وهعج م مرح عامرة ،قرد ال
تنطب ر علررى كررل األف رراد ،هرري أشررب بررالحم النررووق ،وبايجرراز :مررا يميررز حلررب هررو
الجدية ،قد يرجع هعا على النكبات الك يرة التي مرت بها المدينة ،من زالزل دمرتها عدة
مرات ،ووزوات خارجية اجتاحتها ،وأنا على كرل حرال أود تقرديم شركرق وامتنراني ألهرل
حلب جميعاً ،وعندما أنشر كتابي سيكون هدية على حلبو
ويتكلم مدير الدار:
ر ر ونح رن نشرركر لررك اهتمامررك بم كررر مررن حلررب ،ويس ررني باسررمي واسررم الررزم
جميعاً دعوتك أنت وجميع الزم الحاضررين علرى تنراول الغردا فري بيتري ،وهري دعروة
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خا ر ررة ،كن ر رت أتمنر ررى دعر رروتكم علر ررى المطعر ررم باسر ررم دار الكتر ررب ،ولكر ررن لر رريف عنر رردق
ات للضيافة من هعا النوعو
مخ
تعل :
ر ِأشكرك أستاع خالد ،أنا جئت على ن قة الجامعة ،وعندق شيك ،وجميع الن قات
سرروف تعوضررها لرري الجامعررة ،بمررا فيهررا مررن البنرزين والتر مين علررى سرريارتي ،باإلضررافة
على كل ال واتير ،فواتير المطعم وال ند  ،مع مكاف ة البحة ،بل أنا أدعوكم جميعراً علرى
مطعم حديقة السبيل ،أنا س لت الكرسون في ال ند عن مطعم م تو في الهوا الطل
في وسط حديقة من حول األشجار والمياج ،فن ح لي بمطعم حديقة السبيلو
يتكلم المدير:
ر باسمي واسم زم ئي نشكرك ،وال نريد تحميلرك أق عرب  ،نعرم ،كر م الكرسرون
رحيح ،ونن رح لرك حقيقرة بزيرارة حديقرة السربيل وتنراول الغردا فيهرا ،فهري
فري ال نرد
مريحة وجميلةو
تتكلم:
ر وهل حديقة السبيل بعيدة عن ال ند ؟
المدير يتكلم ،وهو يشير على أبو جميل:
ر أل ،والطري من أمام ال ند السياحي واضح ،علرى كرل حرال ،رديقنا األسرتاع
عبررد المجيررد بيت ر أمررام السرربيل ،أنررا أقتررر مرافقت ر لررك ليرردلك علررى الطري ر  ،ععا لررم يكررن
عندج أق مانعو
أبو جميل ي اج  ،يتحرك في موضع  ،ال يتكلمو
سلمى تتوج بك مها على أبو جميل:
ر هل تتكرم بمرافقتي على حديقة السبيل؟
أبو جميل يقف ،يتردد ،يرتبك ،يتكلم:
ر بكل السرورو
أبو جميل ينزل معها على در دار الكتبو
*
واهلل اختنقت ،روحي اختنقت ،ال أعرف؟ هل هم م ق ون أم ر ارون؟
رردعوا أرسرري ،سررئمت ،عحبرراط فوق ر عحبرراط فوق ر عحبرراط ،لررن أفررتح بعررد اليرروم
كتاباً ،ولرن أمرر أمرام دار الكترب ،الجلروف هنراك فري حديقرة السربيل أت مرل وأنرا رامت
العجر ررائز ال ر ررامتين أجمر ررل مر ررن الجلسر ررة هنر ررا ،ال جر رردوى ،ال األسر رردق وال سر ررليمان وال
المتنبي وال المعرقو
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رين

في مكتبة الكونغرف في واشنطن مرن الكترب م يرين ،يقرال أن فيهرا نحرو
مليون كتاب ،ما معنى أن أضيف أنا كتاباً؟ دعني أخ ف العب عن العقول ،فلينق
من المكتبة العالمية كتاب كنت سوف أؤل و
م ررا عن يض ررع كر ر دل منهم ررا قدمر ر ع ررن الر رريف ليعبر ر ار الش ررارع أم ررام دار الكت ررب
الوطنية ،حتى ي عقهما بو بهما سيارة مسرعةو
سلمى تشدج من يدج ،تعيدج على الر يف ،تلت ت علي ُّ ،
تسد أعنيها ،وهي تتكلم:
ر ما هعا؟ ولماعا هعج السرعة؟ وأنت؟ بمراعا ت كرر؟ كانرت السريارة شرالتني وشرالتك
معيو
ر ما انتبهت عليهاو
ر ال أعرف كيف يقود الناف عندكم سياراتهم؟ لماعا هعج السرعة ونحن في داخل
المدينة؟
ت مت ،م تضيف وهي تلت ت علي :
ر قل لي :ب ق شي عهنك مشغول؟
ر ال شي  ،كنت أفكر بمكتبة الكونغرفو
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في الطريق إلى كفر جنة
_____________________________

ر اعررعرني ،تركررت السرريارة أمررام ال نررد  ،سنمشرري علررى ال نررد  ،ومررن هنرراك ننطلر
على حديقة السبيلو
من دار الكتب الوطنية على ال ند السرياحي يسرير أبرو جميرل علرى جروار سرلمى،
هي ت ر ر وتتكلم عن حلب وأهلها وأسواقهاو
*
وحرردك ،عن رردك ررة عخرروة وأخ ررت ،وتح ررف أن ررك وحرردك ،ولم رراعا خم ررف و رررف؟
ولم رراعا التقاع ررد؟ ولم رراعا الجدي ررد؟ ه ررعا ه ررو وه ررعج ه رري ش رريرين ،خم ررف و رررف أو ورف ررة
واحدة ،شقة بشرفة وشقة بنافعة ،مرا ال رر ؟ ععا كران عنردك عشرر وررف أو عشرر شرق
فري النهايرة سررتعيش فري شررقة واحردة وفرري ورفرة واحرردة ،ال يمكرن أن تعرريش فري وررفتين
ا نتين في وقت واحد ،حتى لو كانت كل واحدة منهمرا م توحرة علرى األخررى ،أنرت فري
النهايررة سررتعيش فرري ورفررة واحرردة ،بيررت العنكبرروت ك يررر علررى مررن سرريموت ،هكررعا يقررول
الم ل ،ولكن ننسى هعا كل  ،ون ني العمر و ار شقةو
أبو وائل مللت من  ،أم وائل ر ارة ،ال حدية لهرا عال عرن الطعرام ،ولكرن حقيقرة،
هري تطررب الملوخيرة بطريقررة مميرزة ،حررين دعرراك أبرو وائررل علرى الغرردا مرع زوجتررك ،قرردم
لكررم الملوخي ررة مررع األرز بلح ررم الرردجا  ،الملوخي ررة تطبخهررا بطريق ررة ممي رزة ،كن ررت تظ ررن
زوجتك أفضل طاهية في العالم ،وكنت تظن ن سك مخت اً بسليمان الحلبي ،أك ر من
ررين سررنة وأنررت تتحرردة عررن وررزو نررابليون لم ررر ،ررم تكتشررف أنررك ال تعرررف شرريئاً،
حلمت بت ليف كتاب من مئة حة ،ولكن لم ت بر علرى قر ار ة كتراب ،ولرم تكترب
حتى ة حات ،وشاب في ال ين ينجز خمسة كتب في أقل من سنة ،ال ب ف،
هرري لاط ررال ،ولكررن شرري خيررر مررن ال شرري  ،ررم ت كررر فرري د ارسررة مسررتقبلية ،ويسررخر
منررك الجميررع ،مررن الخيررر أنررك لررم تحرردة زوجتررك عررن الد ارسررة المسررتقبلية ،واال سررخرت
هي األخرى منكُ ،مت قاعداً ،هرعا هرو التقاعرد ،لريف لرك عال حديقرة السربيل ،تقعرد فيهرا
م ل باقي العجزة من الشيوخ والمتقاعدينو
*
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أمرام ال نررد السررياحي سريارة مرسرريدف بيضررا  ،تحمررل لوحرة لبنانيررة ،سررلمى ت ررتح
باب السيارة ،تقول ل :
ر ر ت ضررل ،أسررتاع عبررد المجيررد ،س ررعد علررى ورفترري ألضررع األو ار  ،واسررمح لرري
فقط بخمف دقائ  ،خع ،اترك معك م اتيح السيارة ،لكن ال تهرب بهاو
يرتبك ،يتكلم:
ر واهلل طول عمرق ما تعلمت القيادةو
*
بعد نحو سبع دقائ تهبط ،تمر أمام السيارة ،شعرها األشقر مرسل على كت يها،
وهو نديان ،يكاد الما يقطر من  ،وقد ارتدت قمي اً وردياً ضريقاً وبنطراالً أبري أك رر
من ضيقاً ،ت خع مكانها و ار المقودو
يغمرج عطر لم يشم م ل من قبلو
ر ر س ررامحني ،تر ر خرت ،ك رران ال ب ررد م ررن الحم ررام السر رريع ،إل ازل ررة التع ررب والغب ررار،
ول نتعاشو
تشغل المحركو
يشير على الطري العاهب نحو شارع في ل ،فتنطل بسرعة ،و وت العجر ت
يسحم األر و
ر هعا الشارع على أين ي خعنا؟
ر على شارع في ل ،وبعدج مباشرة أمامنا حديقة السبيلو
ت ل على حديقة السبيل ،يشير قائ ً:
ر هعج هي حديقة السبيلو
تقود على مهل وهي تلت ت على الحديقة تت ملها ،تقترب من دوار الدلة ،تقول:
ر أوج ،ما أجمل هعج الدلة ،والما ين ب منها ،وحولها فناجين القهوة العربيةو
يتكلم وهو يشير على بنا يطل على الدوار:
ر في هعج العمارة شقتي ،في الدور ال الةو
ر عط لة جميلة ،أهنئكو
ما تزال تقود بهدو  ،تلت ت علي لتقول:
ر قبل خروجي من بيروت ن ح لي بعر األ ردقا بزيرارة معررة النعمران وخران
العسل وقلعة سمعان وك ر جنة ،أمف زرت قلعة سمعان وتعشيت فري مطعمهرا العرالي
مع بع األ دقا هنا من حلب ،ومرع دخرولي علرى حلرب مرررت برالمعرة ،وزرت قبرر
المعرق ،م انعط ت على خان العسل ،وتناولرت وردائي فري مطعرم خروابي العسرل ،وفري
مرردخل حلررب أريررت بررائع الجرررر ال خاريررة والخ روابي ،اشررتريت خابيررة ،ولكنهررا فاروررة ،مررا
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فيها عسل ،بقي علي زيارة ك ر جنة ،حكوا لي عرن مطراعم فيهرا ،خردمتها ممترازة ،هرل
هي بعيدة؟
و أقل من ساعةو
ر هل تعرف طريقها؟
ر نعمو
ر هل نلف ونرجع؟
ر أل ،هعا الطري العق أمامنا يقود عليهاو
ر أنا تعبت من جرو حلرب ،والشرغل ،أريرد تمضرية سراعة فري مطعرم هراد  ،خرار
المدينة ،نحن في بيروت كل يوم نعهب على الجبل ،نرتا من جو المدينةو
ر اسمحي لي بالنزول هناو
ر ما رأيك بتناول الغدا معي في ك ر جنة؟
ر س رجع على البيتو
ر أنت ال تعرف وير البيت ،أنت رجل بيتوتي ،أل ،لن ترجع على البيت ،ستعهب
معي ،اسمع ،هعج أونية لملحم بركات ،هو يغنيها ألجلكو
تضع في المسجل قر اً ،ويبدأ ملحم بركات بالغنا :
م ر ر ر ر ر ر ررا بحبر ر ر ر ر ر ر ررك لر ر ر ر ر ر ر ررو بتمر ر ر ر ر ر ر رروتي
ال تهر ر ر ر ر ررزق كبر ر ر ر ر رروش التوت ر ر ر ر ر ر
أنر ر ر ر ر ر ررا ير ر ر ر ر ر ررا حلر ر ر ر ر ر رروة مجر ر ر ر ر ر رروز

زلم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة عاق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل بيت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروتي

وتنطل بالسيارة ،م تلت ت علي لتس ل بنبرة أخرى:
ر ولكن على أين ي ل بنا الطري ععا رحنا على الشمال على طول؟
ي متو
ر أسرع قل لي ،أنا ال أستطيع القيادة ببط و
ر أ بحنا نحن اآلن في شارع تشرين ،سن ل علرى دوار شريحان ،ننعطرف هنراك
علرى اليسرار ،رم يظهررر لنرا دوار آخرر ،هرو دوار الليرمررون ،ننعطرف علرى اليمرين ونررعهب
على طولو
ر على أين؟ أال تعرف؟ أنت ابن حلب!
ر نمر بحريتران وعنردان رم بنبرل والزهر ار رم ديرر جمرال رم ك رجنرة رم ع ررين رم
ووو
تقاطع لتس ل ب وت عال وهي تمز :
ر وك ر جهنم؟
ر أل ،ما في ك ر جهنمو
ر ععن على ك ر جنة والحور العين وووما رأيك؟
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ررغير تحرريط ب ر سررهول

ر ر هنرراك مطعررم جميررل وسررط األشررجار يطررل علررى نهررر
خ بةو
ر جميل ،هعا هو عز الطلبو
تتجاوز دوار الليرمون ينظر علرى عرداد السررعة يجردج يشرير علرى  041ومرا يلبرة
أن ي عد على 091و
ر أرجوك ،ك ر جنة قريبة ،ال تقودق بهعج السرعةو
ر أنا معتادة ،ال تقل  ،بعد قليل سترى المؤشر ي ل على 511و
ر ال ،ال ،اآلن يجررب تخ يررف السرررعة ،سررينتهي األتوسرروتراد ،وسررندخل فرري طرير
ع ررادق ،وبع ررد قلي ررل سن ررل عل ررى م ررر ععر رزاز ودي ررر الجم ررال ،هن ررا م ت ررر تك ررر فير ر
الحوادةو
ر أنت تعرف الطري ؟
ر أنا عملت في التدريف في ع رين ،بعد تخرجي في الجامعة جرى تعييني في
ع رين ،بقيت فيها أربع سنينو
ر شعبها من األكرادو
ر كيف عرفت؟
ر أنررا قبررل زيررارتي علررى حلررب قررأت كررل شرري عررن حلررب وعررن ري هررا وقُ ارهررا وعررن
الك رواكبي ،واعا أردت اس ر لني عررن أق شرري يتعل ر بكررل حلررب ،وسررورية ،كررل سررورية،
لبنان وسرورية أر واحردة وشرعب واحرد ،وهرعا جرز مرن اهتمرامي ود ارسرتي ،وهرو جرز
من حبي لحلبو
ر لكرن مرا كرل سركان ع ررين مرن األكرراد ،أك ررهم أكرراد ،وفيهرا سركان عررب ،وهرم
متآل ون ومتحابونو
ر أنت تعرف ع رين بسبب عملك بالتدريف فيهاو
ر نعم ،وزوجتي كردية من ع رينو
ر كانت طالبتك؟
ر نعم
ر عن حب؟
ر نعم
*
في المطعم يقعدان على المائدة متقابلين ،على جوارهما نافعة زجاجية كبيرة ،تطل
على سهل أخضر ،واسع يمتد على األف الغربي ،وينساب في جدول ش اف ،الشمف
مائلة نحو األف  ،وقد فرشت على العشب م ة عهبية ش افة ،فاكتسى المر
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ة جديدة على سطح المائدة ،يجلب ك سين

األخضر لون العهب ،النادل يضع م
وزجاجة ما و
تبادرج قائلة:
ر شو يا عمي ،مي؟ هات زجاجتين بيرة باردة ،وسطل لم ،قبل كل شي و
النادل ينحني مستجيباً لطلبهاو
أبو جميل يتكلم:
ر أنا ال أشرب الخمرة ،س طلب فنجان قهوةو
تنظر مدهوشة ،م تعل :
ر البيرة ليست خمرةو
ر فيها نسبة من الكحول ،وما أسكر ك يرج ،فقليل حرامو
ر ال تشرب الك ير ،اشرب زجاجة واحدةو
ر اععرينيو
ر هعا من حقك ،أو من واجبك ،لن أحرجك ،أنت شي ؟
ر ر ععا ق رردت بالش رري الرجررل العج رروز ،ف ن ررا شرري  ،واعا ق رردت الرج ررل الملتح رري
المعمم المتدين ،ال ،ف ناووو
تقاطع وهي تضحك:
ر واهلل أنت ال شي بهعا المعنى وال شي بعاك المعنى ،أنت رجل يحرم ن س من
متع الدنياو
يرجررع النررادل ،يحمررل ررينية أنيقررة فيهررا زجاجتررا بي ررة ،وكوبرران زجاجي ران ش ر افان
لكل منهما عروة ،وسطل لم ،و حن زجراجي أنير فير فسرت حلبري محمر  ،يضرع
ال ينية على المائدة ،يتناول الزجاجة ،ي تحهرا بطريقرة تم يليرة ،علرى نحرو مرا ُيررى فري
األف م ،هعج أول مرة يرى فيها نادالً ي تح زجاجة بيرة ،يكراد يشرم رائحتهرا ،ب ناقرة يضرع
ال لم في الك ف ،تماماً م ل األف مو
ر ر ررب لرري فقررط ،ال ت ررب لاسررتاع ،عنرردج قرحررة فرري المعرردة ،هررات ل ر مغلرري
النعنعو
يميل الكاف ،وي ب من الزجاجة فري جردار الكر ف مرن الرداخل ،حركرة ال ي هرم
لها معنى ،لماعا ال ي ب في الكاف مباشرة فو ال لم؟
ر ر وه ررات كب ررة ني ررة حلبي ررة ،وتبول ررة لبناني ررة ،ومق ررب ت ،ال ت ررنف الحمر ر والمتب ررل
والمخلر ت أو الكررام أو الكبرريف ،ال أعرررف اسررم عنرردكم ،وال تررنف المرترردي  ،عنرردكم
هبرة مدقوقة؟
ر نعم ،هبرة ونم مع التوابلو
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ر ر الهبر ررة ف رري ررحن والتواب ررل ف رري ررحن ،م ررع ررحن فير ر لس ررانات ،وال ت ررنف،
السررلطة ويررر م رومررة ،بنرردورة وفليل ررة وخسررة كاملررة أو هررات خسررتين ،وأرجرروك ،أريررد
ال جل األحمر الناعم ،يا علهي ما أح ج مع ورق األخضرو
ر أق شي آخر؟
ر ر نعررم ،علبررة سرركائر ِكن رت ،وعلبررة كبريررت ،ال أريررد قداحررة ،علبررة كبريررت ،أحررب
رائحة الكبريت وهو يشتعلو
ر حاضرو
النادل يمضيو
ر أسررتاع عبررد المجيررد ،هررعا كلر علررى شررفك ،أريررد تمضررية سرراعة مررن العمررر فيهررا
السرور ،ال ت كر في أق شي و
ر ولكن هعا سيكل كو
ر قلت لك ال ت كر في أق شي و
نادل آخر ي تي نحوهما ،يحمل مزهرية غيرة فيها قرن لتان ،حم ار و ار و
ر يضعها على المنضدة ،وهو يميل منحنياً بلطف:
ر هعج المزهرية مع القرن لتين هدية لكم ،من مدير المطعمو
ر شك اًرو
يلت ررت عبررد المجيررد علررى مرردير المطعررم ،يحيير باشررارة مررن يرردج ،ولكررن سرررعان مررا
يلت ت عليها ويهمف:
ر أظن هعا الرجل أحد أبنرا ابرن عرم زوجتري ،قلرت لرك فري الطرير  ،زوجتري مرن
هررعج المنطقررة ،مررن ع ررين ،أظررن رراحب المطعررم مررن ع ررين ،وهررعا ابررن عررم زوجترري،
يشرف على المطعمو
ر قلررت لررك ال ت كررر ،لررن نسررمح ألق شرري يعكررر مزاجنررا ،واهلل لررو جررا ت زوجتررك
ن سها على هنا لعرفت أنا كيف أبرر لها وجودك معي؟
ر كيف؟و
ر س قول لها :دمت بسيارتي أمام حديقة السبيل ،أمام البيت ،والحمد هلل جا ت
ال دمة خ ي ة ،وللتعوي عن ال دمة دعوت على الغدا في ك ر جنةو
ر زوجتي لن ت تي ،ولكن أنا مت كد أن أحد أبنا عمها ،ماعا أفعل؟
ر ر ات رررك األم ررر ل رري ،عن ررد خروجن ررا أن ررا س ت رررف ،دعن ررا اآلن نس ررتمتع بالجلس ررة
والطعامو
يرن هات الجوال ،ينظر في  ،يعل :
ر ر ه رري زوجت رري ،أوج الس رراعة الرابعر رة والن ررف ،اآلن و ررلت عل ررى البي ررت ،م رراعا
أفعل؟و
126

رديقتي فري ك رر جنرة ،وأنرا مسرتعدة للرعهاب

ر قل لها ب د و رراحة ،أنرا مرع
إلحضارها فو اًر ،الطري عرفت و
يهمف:
ر ال ،أشكركو
م يتكلم في الجوال:
ر أه ً شيرينووو أنا مردعو علرى الغردا ووو نعرم جرا ت الردعوة م رادفةووووتناولي
ودا ك وحدكوووو ال تنتظرينيوووولن أت خرووووالووو لن أسهروووومع الس مةو
ل بهدو  ،ومن وير وت ،م تعل :
ت
ر رائع ،ما كنت أتوقع منك هعج البراعة كلها ،حقيقة ،الحاجة أم االختراعو
يتورد وجه  ،ي عد الدم على أعني :
ر دقيني ،طوال حياتي لم أكعب عليهاو
نادالن ا نان ي تيران يحمر ن الطلبرات ،يوزعران ال رحون واألطبرا علرى المائردة
ب ناقة م رطةو
يتابعهما مدهوشاًو
قبل أن ين رفا ،يقول أحدهما:
ر أه ً بكم في بلدكم لبنانو
ر تق د سوريةو
ر ع واً ،ع واً سورية ،أنا رأيت لوحة السيارة ،وعرفت من لهجتك ،أنتم من لبنان؟
ر نعم ،ومن بيروت ،ال أعررف هرل سرتنافف التبولرة الحلبيرة تبولرة بعلبرك ،أو هرل
سينافف كباب حلب كباب بيروت؟
ر سنقدم لكم أطيب كبابو
ر ر أري ررد الكب رراب المش رروق م ررع اللحم ررة ب ررالكرز ،وأري ررد الش رريش ط رراوو  ،والكب رراب
الخشخاش بال وم ،والك وق المشويةو
ر كل في خدمتك ،بعد ربرع سراعة سريجهز كرل شري  ،وس ضرع لكرم فري المسرجل
أواني فيروز حتى تظنوا ن سكم في جبل لبنانو
ر ال أرجوك ،ضع في المسجل أونيات با فخرق ،حتى نعيش في جو حلب،
وال تنف اللبن الرائبو
ين رف النادالنو
وت با فخرق ي د :
أن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا وحبيب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري جنينر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
وال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررورد خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريم علين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

طلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب منر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال
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ير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارب اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتر علينر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
ر لماعا كل هعا الطعام؟
ر ر طبع راً لررن ن كل ر كل ر  ،ولكررن سنسررتمتع ب ر وهررو أمامنررا علررى المائرردة ،هرري متعررة
الب ررعخ والت رررف ،ل ررعة اإلن ررا  ،أال تح ررف بمتع ررة عن رردما تق ررب راتب ررك ف رري أول الش ررهر،
وتتبضع أشيا ك يرة للبيت؟ وال تنف متعة وجودك معي؟
ر ولماعا أنا؟
ر ر اسررمع ،منررع أسرربوع وأنررا فرري حلررب ،تعبررت مررن العمررل ومقابلررة النرراف وتسررجيل
الم حظررات والزيررارات والمقرراب ت ،وب رراحة تعبررت مررن نظ ررات الرجررال وخا ررة فرري
األحيا الشعبية ،أنا باح ة اجتماعية ،ومخت ة في علم االجتمراع ،أردت الكشرف عرن
العم االجتماعي ال ال كرق وال السياسي فري شخ رية الكرواكبي وفري كتابير  ،ورداً مرع
ال با أنا مسافرة ،أريد العيش ساعة سرور معكو
ر س لتك لماعا أنا؟
ر ر ألنررك رجررل طيررب ،برررق  ،عاقررل ،مهررعب ،مهررعب جررداً ،خجررول ،مررؤدب ،م ررل
ط لو
ر قولي ساع و
ر بالمعنى اإليجابي ال السلبيو
ر وكيف عرفت طيبتي؟
ر أريتك تجلف في ورفة األستاع خالد مكسور الخاطر ،ك نك في م تم ،ال ترتكلم،
تحمررل فرري داخلررك خيبررة ،حتررى نظ ارتررك نح روق كانررت حييررة وخجولررة ،بخ ر ف نظ ررات
اآلخرين ،هل أنت مطل أو متخا م مع زوجتك أو خار من السجن؟
ر أل ،أل ،ال هعا وال عاك ،وال كل هعج االحتماالتو
ر ت لي؟
ر أل ،أ لي الجمعة ،وأحياناً ال أ ليها ،ولكن أخاف اهللو
ر هل خنت زوجتك مرة؟
ر ألو
ر هل فكرت في خيانتها؟
اللقمة في فم  ،يغ بها ،تناول ك ف الما :
ر ت ضل اشرب ،ما رأيك بالس ر معري اآلن بعرد العشرا فرو اًر علرى بيرروت ،عنردق
شقة في الجبل ،وشقة في بيروتو
تشير على النادل ،تطلب من ورقة الحسابو
نرادل ير تي معر دلررة قهروة عربيررة ،وفنجانرران ،ي ررب لهرا ،ي ررب لر  ،يضررع الدلررة
على المنضدة ،يشير على مدير المطعم القاعد و ار منضدة ،وهو يقول:
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ر هعج القهوة ضيافة من المديرو
تنظر على المدير ،م ترفع يدها بالتحية وهي تشكرج من بعدو
النادل ال اني يقدم لها سج ً مخملياً مغلقاً ،ت تح  ،واعا في فاتورة الحساب ،ت تح
حقيبتها ،يمد عيني على المبلق ،يجدها تضع في السجل سرتة آالف ليررة سرورية ،تناولر
السجل ،وهي تقول:
ر احت ظ بالبقية لن سكو
تناول النادل العق حمل القهوة خمسمئة ليرةو
يهمان بالمضي ،فتنادي  ،لتس ل :
ر أنت من ع رين؟
ر أل ،أنا والعمال كلهم من ميدانكي ،المعلم كان عندج مطعرم فري ميردانكي ،باعر
مررن سررنتين ،واشررترى هررعا المطعررم ،ونحررن كلنررا كنررا مع ر فرري ميرردانكي ،مررا تخلررى عنررا،
والشاب العق وار المنضدة هناك هو ابن  ،المعلم يحضر على المطعم في السهرةو
تستل من حقيبتها بطاقتين ،وتناول عحداهما على النادل ،وهي تقرؤها وتشير على
أبو جميل:
ر ت ضل ،هعج بطاقة باسم زوجي ،هو مردير الم ررف االسرت مارق اإليطرالي فري
بيررروت ،وهررعج بطاقررة انيررة باسررمي :سررلمى األحمررد ،أنررا أسررتاعة فرري الجامعررة اللبنانيررة،
أعط البطاقتين للمعلم ،واعا أراد فتح حساب في الم رف أه ً وسه ً ب  ،هعج بطاقتي
ليت ل بيو
النادل يعل :
ر أه بكم في بلدكم لبنان ،ع واً أق د سوريةو
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في طريق العودة
_______________________________

في السيارة وهما عائدان ،تقول ل :
ر هل اطم ن بالك اآلن ،وارتحت؟ مدير المطعم وابن والطاقم كلر مرن ميردانكي،
ال ع رين ،أنت حساف جداً ،وخيالك واسرع المردى ،هرؤال أ رحاب المطراعم ال يهمهرم
الزبون ،يهمهم طلبات وما يدفع و
ر رردقيني أنررا وا ر بزوجترري ،وهرري وا قررة برري ،ولكررن ال أريررد ألهررل المنطقررة هنررا
الشررماتة بهررا ،سرريقولون تزوجررت الحلبرري أسررتاعها عررن حررب ،ررم عنررد آخررر العمررر ،وبعررد
ين سنة بدأ يخونهاو
ر ر وه ررل ه ررعج خيان ررة؟ ععا تناول ررت العش ررا م ررع س رريدة وب رردعوة منه ررا؟ ه ررل تعتبره ررا
خيانة؟و
ر ال أعرفو
ي مت ،يطول مت  ،با فخرق في المسجل يغني:
س ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريبوني يان ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراف بح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالي أرو مط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا رو
و ازل ر ر ر ر رري واف ر ر ر ر ررى عر ر ر ر ر رعالي وخ نر ر ر ر ر رري لوح ر ر ر ر رردق أش ر ر ر ر ررو وأنرر ر ر ر ررو

رأيك؟؟

ر قل ،هل هي خيانة؟
ر ربما خيانة ،ولكن من نوع خ يفو
ر ر ععن س سررافر بررك اآلن علررى بيررروت ،ولتمررارف معرري خيانررة مررن نرروع قيررل مررا

تضحك ،تضحك بمل فمهاو م تتكلم بهدو :
ر مرن حر الرجرل والمررأة أن يجتمعررا فري العمررل أو فري السر ر أو يلتقيررا فري دعرروة
عشررا  ،م ررل أق ررديقين ،وأن ترردور بينهمررا أحاديررة وديررة ،هررل فرري األم رر عيررب أو
مشكلة أو هل هعا خيانرة؟ هرل يقرود كرل تعرارف برين رجرل وامررأة بالضررورة علرى ع قرة
جسرردية؟ الم ررأة تحتررا علررى معرفررة الرجررل ،والرجررل يحتررا علررى معرفررة الم ررأة م ررل أق
ديقينو
ر ال يمكررن عقامررة ررداقة بررين رجررل وامررأة ،وال زمالررة ،وال ع قررة عمررل ،ال بررد أن
تؤدق على ممارسة الجنفو
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تضحك ،تقهق عالياً ،تعل :
ر أنت تؤكد حة انطبراعي ،أنرتم فري حلرب تميلرون ك ير اًر علرى الجديرة ،وحيراتكم
قاسية ،أنا عندق عشرة أ دقا  ،وأنت الحادق عشر ،ولم أُِقم أق ع قة جنسية ال من
قريررب وال مررن بعيررد مررع أق واحررد مررنهم ،يشررهد اهلل علررى علررك ،وأعرردك ،لررن أقرريم معررك
ع قة ،ولن أسمح لك ،ما رأيك؟
ر اإلنسان ضعيفو
ر قل :الرجرل ضرعيف ،الرجرل يتخيرل يتوهموووهرعج أوهرام الرجرال ،نحرن النسرا ال
نتوهم وال نتخيل م لكمو
ر المرأة يك يها رجل واحد ،أما الرجل فيحتا على أك ر من امرأة ،انظرق على كل
الكائنات الحية ،قطيع الغنم م ًوووو
تضحك ،تقهق  ،تقاطع لتعل :
ر ر أرجرروك ،أنررت ست سررد علرري العشررا والسررهرة ،لررم تج رد ويررر الغررنم ،ليتررك قل ررت
الب بل الكناريات الع افير ،على كل حرال ،أرجروك ،اتررك هرعا النقراش ،ال أريرد عفسراد
سرررورنا ،أنررا مضررطرة علررى القررول :أنررت طيررب ،ولكررن أفكررارك قديمررة ،قديمررة جررداً ،اآلن
ت كررد عنرردق انطبرراع خ ررت  :الك رواكبي سرراب علررى ع ررج ب ر ك ر مررن مئررة سررنة ،أنررا
أشكرك ،وأك ر انطباعاتي ،كما يبدو ،ستتحول على حقائ و
تقود بهدو  ،وقد خيم الظ م ،ت خع أق ى اليمرين ،وتتررك المجرال لسريارة و ار هرا
كي تتجاوزهاو
ر اسمع ،أنا ادقة في كل ما قلت ،وزوجي محمرد الشراهر ،ت ضرل ،هرعج بطاقرة
باسم  ،وهو مدير الم رف االست مارق اإليطالي ،ونحن زوجان من ين سنة ،وأنرا
أحبر م لمررا تحررب أنررت زوجتررك ،وأك ررر ،وأنررا عنرردق ررة شررباب ،وبنررت ،البنررت درسررت
رريدلة وهرري اآلن فرري رومررا مررع زوجه را ،ابنرري الكبيررر عررادل مهنرردف ،وال رراني نررديم،
يدلي م ل أخت  ،وال الة طالب في ال انوية ،أنا عمرق حوالي خمف وأربعين سنةو
ر ولكن ك نك في ال ينو
ر شررك اًر ،نحررن كلنرا فرري لبنرران نعريش برفاهيررة ومررر  ،ال نحمرل الهررم ،وال ن كررر فرري
شرري  ،نحررن نترررك السياسررة للسياسرريين ،وال يهمنررا ات رراقهم أو اخررت فهم ،نعتبررج مهنررتهم،
وعل ررى المس ررتوى الشخ رري ك ررل واح ررد من ررا لر ر ق ررة ب رراآلخر ،أن ررا أع رررف :ح ررول زوج رري
موظ ات وسركرتيرات ربايا أجمرل منري ،وزوجري يعراملهن بمرر وع ويرة ،وأنرا مت كردة،
ال ي كررر فرري يرروم مررن األيررام بخيررانتي ،وهو رريح معرري وأنررا رريحة مع ر  ،أنررا أدعررو
زم ئي في الكلية على زيارتي وأزورهم ،كل شي واضح ،ما عندنا ظنون أو تخي تو
تستل ورة من حقيبة يدها ،وتقول:
ر هعج ورة زوجيو
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تنظر في المرآة الجانبية ،تنطل بسرعة ،مع دخولها في األتوسترادو
ر الحيراة تناقضرات وم رادفات ،وأنرا ارتحرت لرك ،ولكرن ال تظرن أق شري آخرر،
أنا أحب المر والم از  ،ولما عرفت طيبتك وب ار تك ارتحت ،لرو أنرت مرن نروع آخرر مرا
كنت وامرت معك ،أنا أعرف أنواع الرجال ،قلت لك أنا مخت ة بعلم االجتماعو
وت مت ،م تعل :
ر أنا عرفت طيبتك لما سرت على جوارق من دار الكتب على ال ند السياحي ،ما
نطقررت بكلمررة ،وال سر لتني ،وال حاولررت االقترراب منرري وال لمررف طرررف رروبي ،ال أعرررف
بماعا كنت ت كر ،قل لي هل أنت على خ ام مع زوجتك؟
ر قلررت لررك :أل ،أنررا أحررب زوجترري ،وحياتنررا هانئررة ،أنررا تزوجتهررا عررن حررب ،وكنررت
أكتب لها الق ائدو
ر واليوم؟
ر ما عدت أكتبو
ر طبعاً ،انتهى الحبو
ر أل ،واهلل ما أزال أحبها ،اليوم أحبها أك ر ،أحبها بعقلو
توقف السيارة على جانب الطري  ،تلت ت علي تس ل فج ة:
ر هل خنت زوجتك في يوم من األيام؟
ر ألو
ر هل أحببت ويرهاو
ر أل ،أنت س لتني هعج األسئلة كلها في طري العهاب على ك ر جنةو
ر الجواب فري اإليراب قرد يختلرف عرن الجرواب فري الرعهاب ،أنرت تعررف ،التحقير
يجررق أك ررر مررن مررة ،وقررد يكرررر المحقر أسرئلت  ،وقررد يغيررر المحقر فرري عجاباتر  ،كلمررة
واحدة ،تقلب النتائم رأساً على عقبو
أبو جميل يتكلم بجد:
ر وهل نحن في محكمة؟
تضحك ،تقهق :
ر أستاع عبد المجيد ،أرجوك ،أنا واهلل أمز معك ،قل لي اآلن :هرل تعرفرت علرى
نسا وير زوجتك؟
ر ر نعررم ،هررعا شرري طبيعرري ،عملررت فرري مكتبررة لبيررع الكتررب والرردفاتر ،وتررردد علرري
عدد من ال بايا والسيدات ،ولكن كان التعرف في حدود البيع فقطو
وي مت م يضيف:
ر ر فرري عررام  ،5111وعمرررق ح روالي خمسررين سررنة ،تقرردمت علررى امتحرران الشررهادة
ال انوية ،ونجحت بمجموع جيد ،وانتسبت على كلية الحقو كي أما وقتي ،وقلت لعلري
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أعمل في المحاماة بعد تقاعدق ،ونلت اإلجازة في الحقو عام  ،5112وكنت أحضر
محاضرات ك يرة وخا رة المحاضررات المسرائية ،وفري السرنة ال انيرة تروددت علري عحردى
الطالبات ،وكانت تستعير دفاترق وأستعير دفاترهاو
ر هل التقيتم خار الكلية؟
ر أل ،ال في داخل الكلية ،وال في خارجهرا ،كانرت تريرد اللقرا فري مق رف الكليرة،
ولكررن كنررت أعتررعر ،أحررف بالخجررل ،أنررا فرري الخمسررين مررن عمرررق وهرري فرري العش ررين،
أخجل من القعود معها أمام زم ئها الشبابو
ر هل تطورت تلك الع قة؟
ر ما ق دك بالع قة؟ وما ق دك بالتطور؟
ر هل أحببتها؟
ر كلمة حب عامة ،وال معنى لهاو
ر وكيف انتهت الع قة؟
ر من ال عب تسمية ما كان بيننا ع قة ،هو مجرد تعارفو
ر وكيف انتهى؟
ر سافرت بعد التخر و
ر وكيف كان شعورك؟
ر ال أعرفو
ر تعرف ،ولكنك ال تريد الك مو
ت مت ،م تس ل:
ر كيف دخلك المادق؟
ر أنا وزوجتي ،نعيش على راتبي وراتبها ،ولوال اجتماع الراتبين ما كنا عشنا ،وأنا
اآلن متقاعدو
ر هررعج حررال كررل المرروظ ين فرري دول العررالم ال الررة ،جرريش مررن العرراطلين ،برواتررب
قليلة ،حتى عندنا في لبنان ،نحن لوال العدد الكبير من المهراجرين علرى الخرار مرا كران
لبنان عاش ،وفي الخار أيضاً ك ير من العمالة السرورية ،وهري تح ِّرول علرى الروطن مرن
وير شك ،على كل حال ،ابحة عن عمل ،أنت متقاعد وعندك فراف كبيرو
ر وماعا س عمل؟
ر اكتب للجريدة ،أنا س ساعدك على النشر ،التعوي بسيط ،ولكن للتسرلية علرى
األقلو
ر عن أق شي س كتب؟
ر أنت أستاع التاري  ،اكتب عن موضوع الفت للنظرو
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ر أنا لست أستاع التاري  ،أنا مجرد معلم لمادة التاري  ،أح رظ مرا هرو مكتروب فري
الكتاب المدرسي المقرر وأعيدج أمام الط ب ،هعا ما عرفت في الحقيقة اليوم ،وهعا ما
ررارحني ب ر اليرروم أحررد الم ق ررين هنرراك فرري دار الكتررب الوطنيررة ،فرري البدايررة فوجئررت،
واستنكرت ،بيني وبين ن سي ،ولكن وبسرعة أقررت بالحقيقة ،وسكتو
ر ال ب ف ،ما ل ت نظرك أق موضوع من موضوعات الكتاب المدرسي ن س ؟
ر ما عندق وير موضوع واحد ل ت نظرقو
ر ما هو؟
أدرس لط ب ال ف ال الة
ر كليبر وسليمان الحلبي ،أك ر من ين سنة وأنا ِّ
اإلعدادق ،كنت أظن ن سي أكبر مخت بكليبر وسليمان الحلبيو
ر حتين ،بحرردود أل رف كلمررة ،وس نشرررها لررك فرري جريرردة
ر ر ال ب ر ف اكتررب عن ر
"الس ير"و
يس لها:
ر على أق حزب موالية هعج الجريدة؟
تلت ت علي مدهوشة تس ل :
ر وأنت على أق حزب تنتمي؟
ر أنا وير منتسب على حزب ،أنا مستقل ،أنا محايدو
ر بلدك مليان أحزاب وأنت محايد؟
ر واهلل محايدو
ر في عهد الوحدة كم كان عمرك؟ ال شك أحببت عبد النا رو
ر كان عمرق ماني سنينو
ر وير معقول؟ أنت من مواليد 0921؟
ر نعمو
ر عمرك اآلن حوالي ة وستين سنةو
ر نعمو
ر ر يخرررب بيتررك ،واهلل ك نررك فرري السرربعين ،وتررارك شررعرك أبرري  ،وقمي ررك أسررود
وأنت أسمر ،ياعمي ا بق شعرك والبف أق لون فاتح ،أنعش قلبكو
ر وبعدها؟
ر وبعدها تزو و
ر أل ،سؤالي وبعد الكتابة في الس ير عن سليمان الحلبي؟
ر ر اكت ررب ع ررن عبر رراهيم هن ررانو ،ع ررن الكر رواكبي ،ع ررن س رريف الدول ررة ،أن ررت مخ ررت
بالتاري و
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ر سرربقني علررى الكتابررة عنهررا شرراب فرري عمررر ابنرري ،قبررل دخولررك برردقائ كرران معر
كتب عن كل هؤال و
ر ر أعرررف ،والتقيت ر يرروم أمررف فرري دار الكتررب الوطنيررة ،وأهررداني مررن كررل كترراب
نسختين لي وللجامعةو
ر وكيف أكتب عن هؤال والكتب عنهم ك يرة؟
ر يمكن الكتابة دائماً ،هم أبطال ،سيرتهم ال تملو
ر زمن البطولة انتهىو
ر م هوم البطولة متغيرو
ر ومن سيقرأ؟ الناف تركت الكتاب ولحقت المسلس ت واألواني الهابطةو
ر ر أوج ،أن ررت ال تكت ررب ،وال تح ررب ،وال تش رررب ،وال تنتس ررب عل ررى ح ررزب ،وحتمر راً ال
تلعب رياضة ،كل فعل آخرج با أنت ال تحب و
ر عندق فكرةو
ر ممتاز ،ما هي؟
ر ر س رروف أسر ر ل زوجت رري ععا كان ررت م ررا تر رزال تح ررت ظ بالق ررائد الت رري كتبته ررا أي ررام
الشباب ،وأظنها تحت ظ بها ،أعرف كان عندها ندو أهدتها عيراج جردتها يروم زفافهرا،
وكانت تحت ظ في بق ائدق ،هل يمكن نشر بع تلك الق ائد؟
سلمى تعل بضجر:
ر أوج ،أنت رجل ماضوق ،ما عندك وير الماضي ،تعيش علي  ،يا أخي أنا أفتح
لك أبواب المستقبل ،وأنت تهررب علرى الماضري ،أل ،ال يمكرن نشرر الشرعر ،هرعا مروق ي
أنا ،لن أساعدك على نشر الشعرو
ر وما هو السبب؟
ر أنت ما أحببت وال حاربت وال ُسر ِجنت وال سرافرت وال تعرعبت وال ورامرت ،كيرف
يمكنك بعد علك كل كتابة الشعر؟ أنا أتوقع :ما كتبت أنت مجرد خيال ،أو مجرد كر م
جميل أو خواطرو
ر أنا أحببت زوجتي ،ولها كتبت ق ائدقو
ر هررعا ال يعتبررر مررن الحررب ،أنررت أريررت فترراة مناسرربة لتكررون زوجررة ،أعجبررت بهررا،
وعبرررت لهررا عررن ععجابررك ببضررع كلمررات جميلررة ،سررميتها ق ررائد ،وكر ُّرل ت كيرررك متج ر
للزوا  ،م تزوجتها وانتهى األمر ،ال شعر وال حبو
ر أنا أحببتها ،وما أزال أحبهاو
ر أنرت تقرول هررعا لتقنرع ن سرك بررالعيش ،لمجررد عريش الحيرراة ،ال مرن أجرل الحررب،
هل كتبت لها بعد الزوا ق يدة؟ هل ما زلت تكتب لها الشعر؟
و أل ،ولكن أنا أحبها وهي تحبنيو
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ر اهلل يديم عليكم هعا الحبو
يسود مت كئيبو
أبو جميل فج ة يتكلم بان عال:
ر السيدة سلمى ،اسمحي لري ،سر قول لرك :ك مرك ويرر رحيح ،بالنسربة علري أنرا
على األقل ،ليعهب الشعر كل على جهنم ،وال تهمني كتابة الق يدة ،أنا أحب زوجتري،
وهي تحبني ،دقيني ،عندما أكرون معهرا فري الشرارع ،ألمرف يردها ،أمسرك بهرا ،أحرف
ك نني أمسك بها أول مرة ،وحين تبادر هي على اإلمسراك بيردق أحرف بالعرالم كلر ملرك
يدق ،بل ما حراجتي علرى العرالم كلر ؟ هري وحردها العرالم ،هري وحردها عرالمي أنرا ،وهري
وحدها تك يني ،وحين تنرام أضرمها علرى ردرق ،يردق تحرت أرسرها ،كرم أشرعر بالسرعادة
حررين تغ ررو قبلرري ،ال أنررام ،أظررل أسررتمتع بح يررف أن اسررها الدافئررة العط ررة الترري ال يشررب
عطرهررا شرري  ،هرري الحيرراة ،وهنالررك تلتقرري أ ررابع األقرردام ،تررت مف تتهررامف تتنرراجى،
وهنالرك أعوب فري الوجرود ،وجودهررا هري ،وأحرل فيهرا ،وأنررام ،ردقيني ،حرين أرجرع علررى
مدرس ررة ،أس رررع عل ررى
البي ررت وال أج رردها ،أش ررعر بالوح رردة واالكتئ رراب ،أتمن ررى ل ررو ل ررم تك ررن ِّ
المطب  ،أعد المائدة ،أهيو السلطة في انتظارها ،وال تضحكي مني ععا قلت لك :أنظر
على ال وب العق ترتدي في المطب  ،وهرو معلر علرى الجردار ،وأحيانراً أشرم م رل ط رل
غير يتطلع على وب أم المعل علرى الجردار ،هرل أحكري لرك أك رر؟ وهري ال تخرر
من البيت على المدرسة في ال با عال بعد تناول القهوة معي ،وبيننا على المائدة وردة
أو وردتان ،وأنا أختلف النظر على عينيها السوداوين ،م لمرا كنرت أخرتلف النظرر عليهمرا
وهي أمامي طالبة في ال انوية ،عيناها اليوم أجمل ،هما عينا أم ،فيهما الدف واألمان
والحنرران ،وتعررد لرري مائرردة اإلفطررار ،وتتركهررا جرراهزة ،ررم تخررر  ،هررل هررعا كل ر لرريف هررو
الحب؟ قولي لي أرجوك :ما هو الحب؟ أنا أقول لك باخت رار :مرا أعيشر مرع زوجترى
حتى اآلن ال تك ي كلمة حب ،وال تعبر عن  ،ألن كلمة حب أ بحت لاسف مبتعلرة،
أرجوك ابح ي عن كلمة أخرى ،وال تس ليني هل تحب زوجتكو
سلمى تعل :
ر اآلن اقتنعت ،أرسل علي بالبريد الرقمي ق ائدك ،سوف أنشرها لكو
م تقود بهدو  ،وهي امتةو
أبو جميل يتكلم:
ر هعا دوار الليرمون ،يمكن أن تنعط ي على اليسارو
تس ل:
ر واعا عهبت على طول؟ هل ن ل على بيروت؟
ر ر نع ررم ،ولكررن ال ب ررد مررن االنعط رراف عن ررد دوار العقرراد عل ررى اليمررين ،لل رردخول ف رري
الطري على دمش و
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تخ ف السرعة ،وهي تقول:
ر ما أريك في العهاب اآلن على بيروت ونرتكب هناك خيانة قيلة؟
تضحك ،تضحك ،وهي تنعطف نحو اليسار ،وتعل :
ر ال تخف س و لك على بر األمان بس مو
وتنعط ررف واعا بب ررو ش رراحنة ي ررم اآلعان ويم ررر بجواره ررا ج رردار حدي رردق كبير ررر
وطويل ،وتنحرف عنها ،واعا هي سيارة براد طويلة وعم قةو
تقول ل :
ر الحمررد هلل علررى السر مة ،السررائ رأى سرريارتنا تسررير متهاديررة علررى مهررل ورآنرري
فري المررآة فررعهبت بر الظنررون مررعاهب ،أنررتم الرجررال هلل دركررم ،كنررا قُتِلنررا أنرا وأنت ر و ررنا
شهدا الخيانةو
قبل دوار الدلة ،يستوق ها يقول لها:
ر س نزل هنا أشكركو
ر ال ،ال يمكن ،ال بد ،س نزلك أمام العمارة ،قل لي أين هي العمارة؟
ر ال أرجوكو
ر ال تخرف ،لرن ت ارنرا زوجترك ،واعا أرترك وأنرت تنرزل مرن السريارة قرل لهرا رديقي،
هي لن تراني ،قل لها ح ية من لبنان دعتني على حوارو
ر أشكرك ،س نزل هناو
ر ما رأيك؟ أ عد معك وتعرفني على زوجتك؟
ر وماعا أقول لها؟
ر بكل بساطة ،قل لها :عشيقتيو
يضحك،
ر أل ،قل لها هعج ابنة خالتي ،ظهرت فج ة ،متزوجة في لبنان ،واآلن جرا ت فري
زيارة على حلب ،أو قل لها أختي من الرضاعة ،حتى تطمئن ،م ل األف م الم ريةو
ر األمر عبو
ر أنررا أمررز  ،مررا عرفتنرري حتررى اآلن ،ومررا دمنررا اقتربنررا مررن البيررت س ضررع لررك فرري
المسجل أونية تسرك ،ت ضل اسمعو
وت ملحم بركات:
وي د
مرترر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري حلرر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروة م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا بطلقه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
تس ل :
ر ما رأيك :نعهب على ملهى ليلي ونسهر في على ال جر؟
يضحك ،ينظر في ساعة يدج ،يعل :
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ر ر ال سررهر ،وال ملهررى ،حتررى وال سررينما وال مسررر  ،حلررب اآلن نامررت ،األوضرراع
اختل ررت ،السرراعة اآلن السررابعة والن ررف ،المح ر ت كلهررا مغلقررة ،ولررن ترررق اآلن ف رري
طريقك على ال ند وير القليل من السياراتو
ر هررعا وريررب ،نحررن فرري عررز الحررر األهليررة فرري بيررروت ،عررام  ،0972كنررا نررعهب
على المسار والسينمات والم هى ،وكنا نسهر ،وكل شي كان عندناو
ر األمر مختلف ،ونحن على كل حال ،لسنا في حرب أهليةو
ر ال ب ف ،اسهر معي في ال ند و
ر أشكرك ،أنا ال أسهر في ملهى حتى وال خار البيتو
ر ر أعرررف ،أنررت ال تسررهر عال مررع زوجتررك ،اهلل يررديمك لزوجتررك ،ويررديمها علي رك،
ويديم عليكم المحبة والسرور وال حة والعافية ،ويعيد للبلد الس م واألمانو
رت مت م تضيف:
ر ر وأنررا مسررافرة وررداً السرراعة السادسررة ررباحاً ،لررن أسررهر ،س ر نام وآخررع حقرري مررن
ال ارح ررة ،أم ررامي عل ررى األق ررل عش ررر س رراعات م ررن السر ر ر ،وأخطر ر ت م ررا أحض رررت مع رري
س ررائقي ،س س ررو أن ررا بن س رري ،ه ررعج أول مر ررة أزور فيه ررا حل ررب ،وأع رررف الحافل ررة تقط ررع
ت قطعهرا بسريارتي
المسافة بين حلب وبيروت في خمف ساعات أو ست سراعات ،قردر ُ
ف رري أرب ررع س رراعات ،اس ررتغر الطريرر مع رري عح رردى عشر ررة س رراعة ،هن رراك حر رواجز ك ير ررة
وت تيش وتحقيقات وزحمة حدود ،عدا مخاطر القعائف واالشتباكاتو
ر أنا ِّ
أقدر مجيئك على حلب فري هرعج الظرروف ال رعبة ،وعملرك فري عجر ار بحرة
عن الكواكبي ،الحقيقة نحن بحاجة على جهودك وجهود الباح ين من أم الكو
ر هعا من واجب الباحة يا أستاع عبد المجيدو
يتبادالن أرقام الهواتف الجوالة ،وقبل أن ينزل ت تح ندو التابلو الرعق أمامر ،
تخر كيساً ورقياً فاخ اًر تقدم ل  ،وهي تقول:
ر هعج هدية ،مجرد زجاجة عطر ،كي تعكرني ،أرجو قبولهاو
ر ولكن أنا طوال عمرق ما قبلت هدية من أحدو
ر أخي عبد المجيد ،هل تقبل بمناداتي لك :أخي عبد المجيد؟
ر يريحني هعا ويسرنيو
ر أخي عبد المجيد ،هعج ليست هدية من أحد ،هعج هدية مني أنا ،ردقني هديرة
بريئرة ،لريف و ار هرا أق ورر  ،وأتمنررى زيارترك لري مرع زوجتررك فري لبنران ،عنردق شررقة
في الجبل ،تمضي فيها ال يف مع زوجتك ،واعتبرني م ل أخت لكو
وت مت م تضيف:
ر و رردقني ،كنررت دائمراً أمررز معررك ،وأؤكررد اعتررعارق عليرك ،أنررا أ قلررت عليررك فرري
موضرروع الحررب ،وأنررا تق رردت ع ررارة وضرربك ،وسررني حرردي ك عررن حبررك لزوجتررك ،أنررت
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حقيقة تعيش الحب معها ،وأنا أهنئك ،وأريد القول لرك :زوجري يحبنري م لمرا تحرب أنرت
زوجتك ،وأك ر ،وأنا أحب  ،ولكن نحن فري بيرروت عنردنا حريرة أك رر ،وأنرا طرول عمررق
ما خنت  ،وأنا مت كدة ،وهو طول عمرج ما خانني ،وهعا الموضوع كررناج من قبل ،على
كل حال ،أنرا أشركرك ،وأشركر ال ر رة التري جمعتنري معرك ،أنرت عنسران نبيرل ،وطيرب،
ولكن زيادة ،ويمكن ما في الدنيا م لك وير واحرد أو ا نرين ،و ردقاً ،وال تغضرب منري،
لو كنت أنت زوجي ،كنت طلقتك من زمان ،أو ارتكبت جريمة وقتلتكو
وتضحك م تضيف:
ر واحمررد ربررك ،مررن ويررر مررا أعرررف ،أنررا مت كرردة :أنررت عنرردك زوجررة م لررك ،وه ري
أطيب منك ،وهي تحبك ،وأنت تحبها وال شك في هعاو
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يصعد إلى زوجته
______________________________

يسررير نحررو العمررارة علررى الر رريف برربط  ،يحمررل زجاجررة العطررر ،وهررو عاهررل ،ال
ي د كل ما جرىو
ليتنرري لررم أعهررب معهررا! أق خطر ارتكبتر ؟ مرراعا سرريقول عنرري األسررتاع خالررد مرردير
دار الكتررب؟ مرراعا سرريقول عنرري األسرراتعة الم ق ررون؟ طبع راً سرريتوقعون دعوتهررا لرري علررى
مطعم حديقة السبيل ،من وير شرك ،ولرن يخطرر علرى برالهم أن نرعهب علرى ك رر جنرة،
ولكررن حتمراً سرريخطر فرري بررالهم أننرري تناولررت الخمررر معهررا ،وأننرري بعرد علررك رافقتهررا علررى
ال نررد  ،وقررد يخطررر فرري بررال أحرردهم أننرري أمضرريت الليررل معهررا ،بررل سرريظن أحرردهم أنرري
نمت معها ،هل أعهب عليهم وداً وأعترف بكل شي ؟ ال ،لن ي دقوني ،سيكون األمر
أسوأ ،هل أعترف لزوجتي ،هي ت بي ،وت دقني ،ولكن كرل مرا حردة ويرر معقرول،
ق
وويررر متوقررع ،هررو خيررال ،لررو أحررد الم رراهقين حكررى ل ري هررعا مررا رردقت  ،بعررد علررك :أ ُّ
حياة تلك التي نحن نحياها ،تن سرتة آالف ليررة مرن أجرل وردا ال نرين؟ كانرت تك ينرا
أن ررا وزوجت رري أس رربوعاً ك ررام ً ،ماه ررعا الجن ررون؟ ه ررل يغ ررامر أح ررد م ررن أبن ررا حل ررب م لم ررا
وامرت؟ مرن يمكنر أن ين ر علرى وجبرة ال نرين سرتة آالف ليررة؟ ال شرك أن هنراك مرن
يررعهب علررى هررعا المطعررم كررل ليل رة ،أو كررل أسرربوع ،أو كررل شررهر م ررة علررى األقررل ،واال،
فلمراعا افتتحروا علررك المطعرم فرري ك ررر جنرة؟ أق حيرراة عشررتها أنرا وزوجترري ،بيررروت علررى
مرمررى حجررر مررن حلررب ،مررا زرتهررا ال أنررا وال زوجترري ،طروال عمرررق مررا وررادرت سررورية،
عجازة ال يف نمضيها فري البيرت ،برين حرر قاترل ،وجرو خران  ،مرا أتعرف حيراة المعلرم!
ليتني لم أعهب معها ولم أتناول أق لقمةو
حقيقرة سراع أنرا ،برل أحمر  ،لمراعا لرم أضرع يردق علرى يردها وهري تقرود السرريارة،
وأنا علرى جوارهرا؟ لمراعا لرم أضرع يردق علرى فخرعها؟ حتمراً مرا كانرت سرتمانع ،حقيقرة أنرا
أبل  ،أوج! كيف واب عن بالي شقتنا الخالية فري منطقرة الملعرب البلردق؟ كران بامكراني
أن أدعوهررا عليهررا ،يررا للغبررا  ،كانررت اسررتجابتها مؤكرردة ،لررن تتررردد ،ادعررت أنهررا تمررز  ،ال
مجال للم از هناو
رف بهرا ،وشر تاها رقيقتران سرمراوان فيهمرا
درها ممتلو ،ورائحة جسدها اآلن أح ُّ
ُحوة ،وقتامة ،وعيناها ناعستان ،في الخامسة واألربعين ،كما قالت ،وأنت أمامها ك نرك
فرري التسررعينو لمرراعا لررم أضررع يرردق و ار ظهرهررا؟ كرران مررن الممكررن أن أداعررب شررعرها،
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وأدودف رقبتها ،وأميرل عليهرا ،أشرم رائحتهرا ،كانرت رائحتهرا م يررة حقيقرة ،ال أدرق ،أهرو
عطرها أم عب جسدها؟
رأت فرري الطِّيبرة والب هررة والسررعاجة ،فعرراملتني بتهررعيب ،وظهرررت أمررامي بمظهررر
الع ررة ،حتم راً لررو أنرري مررددت يرردق لتغيررر موق هررا ولعرراملتني بشرركل مختلررف ،حتررى وأنررا
أتناول منها زجاجة العطر لم ألمف يدها ،كان من السهل ل ُم ِّ
خدها ،كانت قريبة مني،
بل حين مالت لت تح ندو التابلو ال غير وهرو أمرامي ف ربحت ل رقي ،وأنرا كنرت
أبتعد عنها نحو النافعة ،لم أت رف معها كرجرل ،ال شرك سروف تحتقرنري ،سروف تظرن
أني ِّ
عنرين ،كرل مرا أخشرى أن تظرن أنهرا ويرر م يررة ،أو أننري مرا اشرتهيتها ،هري م يررة،
وأنا اشتهيتها ،ولكن ال أعرف مرا الرعق كران يمنعنري مرن فعرل أق شري  ،أو حترى قرول
أق شي  ،حتى عنني لم ِّ
أعبر لها عن ععجابي برعوقها ،حقيقرة أنرا سراع برل جاهرل برل
أحم بل متخلِّفو
مرراعا سر فعل بزجاجررة العطررر؟ مرراعا سر قول لزوجترري؟ هررل أ ررارحها؟ هررل ِّ
أخبئهررا
وأدخلهررا علررى البيررت س ر اًر ررم أقررول لهررا بعررد علررك اشررتريتها؟ والمشرركلة :كلمررا اسررتعملتها
تررعكرت سررلمى ،ال أريررد هررعج الررعكرى ،ال أريررد العرريش فرري األوهررام ،وال أريررد الكررعب علررى
ِّ
بحبر ري أن ررا
زوجت رري ،وال أري ررد م ررارحتها ،األم ررر ال يتعلر ر بخ رروف منه ررا ،عنم ررا يتعلر ر
لزوجتر رري ،ال أري ر رد أن أخر ررون عاتر رري ،ال أرير ررد تشر ررتيت مشر رراعرق ،س ر ر تخل مر ررن ه ر رعج
الزجاجررة ،س ضررعها هنررا علررى الر رريف ،علررى جانررب الجرردار ،قبررل مرردخل هرعج العمررارة،
ليلتقطها احب الحظو
ينحنري ليضررعها ،يحرف بوقر ِع أقرردام و ار ج ،يعتردل ويتررابع سريرج ،يخشررى أن يظررن
أحد أن يضع شيئاً ما ،مت جرات م ًو
لرردى اقت ارب ر مررن العمررارةُ ،ي ر ِرد ُر هات ر الج روال عشررارة بو ررول رسررالة ،يقررف فرري
باب العمارة ،ي تح هات الجوال ،يقرأ" :أخي عبد المجيد ،أشكر لرك تلبيترك دعروتي ،ال
ونبر رل
وسر ر ُمو روح رركُ ،
أنس ررى ه ررعا اللق ررا  ،سر ر ظل أعك رررك ،وأق ر ِّردر ل ررك أخ ق ررك العالي ررةُ ،
مواق ك ،أنت رجرل شرهم ،أكراد أقرول اسرت نائي ،أقردر لرك وفرا ك لزوجترك ،يرعاكمرا اهلل،
وير ررديم بينكمر ررا الحر ررب ،هر ررات ي عنر رردك ،وأنر ررا أؤكر ررد دعر رروتي لر ررك ولزوجتر ررك ،يس ر ررني أن
أستضي كما في بيتي بالجبل ،طوال عجازة ال يف ،البيت لكما ،أكرر شكرق لك"و
يحررعف الرسررالة ،يحررعف رقررم جوالهررا ،يخررر البطاقررة الترري باسررمها واألخرررى الترري
باسم زوجها ،يمز البطاقتين ،يبحة عن حاويرة قريبرة ،يردخل فري براب العمرارة ،يضرع
الزجاجررة علررى األر و ار البرراب ،حتررى مررن ويررر أن ينظررر فيهررا ،أو يعرررف نوعهررا أو
اسم العطرو
وي خع في ال عود على زوجت و
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المياه تتسرب
______________________________

داخل و

نه ر

مررن ال رراش فرري

رربا اليرروم التررالي ،وهررو يبتسررم ،بررل أخررع يضررحك ،فرري

لم يجد زوجت على جانب في ال راشو
ل تت نظررج زجاجرة العطرر فرور عي رر مركونرة علرى المنضردة ال رغيرة علرى جانرب
السرير ،ت ملها ،هي الزجاجة التي أهداها عياها قبل بضعة أيام ،في مطعم القمة ،وهي
النوع ن س العق أهداها عياج في مرحلة الخطبة ،وهي النوع ن س العق ما ويرتر طروال
ال ين عاماًو
السرراعة السررابعة ،هرري مررن ويررر شررك فرري المطررب تعر ُّرد ل ر طعررام اإلفطررار ،قبررل
خروجهررا علررى المدرسررة ،وان كانررت تكت رري هرري لن سررها ب نجرران قهرروة تشررب معر  ،ولكنر
تررعكر ،اليرروم هررو يرروم خمرريف ،وهررو يرروم عطلتهررا الخا ررة ،ال دروف عنرردها فرري يرروم
الخمرريف ،كانررت عطلتهررا األسرربوعية يرروم ال ررا  ،منررع انتقلررت علررى ال انويررة فرري شررارع
النيل أ بحت عطلتها يوم الخميف ،ال ال ا و
في المطب داعب شعرها من و ار و
قالت ل مازحة:
ر أرعبتنيو
ر اسمعي س حكي لك عن حلمو
ر قلي ً ما ترى األح م في نومكو
ر دقت ،هعج المرة حلم ملونو
ر هو من أح م األعكيا و
يعل مازحاً:
ت من األعكيا و
ر في هعج الشقة أ بح ُ
ر بل بعد تعرفك على سليمان الحلبيو
وفرري الشررفة جلسررا فرري مقعرردين متقررابلين ،بينهمررا منضرردة ررغيرة ،تحمررل مزهريررة
فيها باقة زهرو
وهما يحتسيان القهوة ،قالت ل :
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ر ال تنف ،نحن اليوم مدعوون على تناول الغردا عنرد جارتنرا أم وائرل ،لرن نتنراول
ال طور ،سنتناول الغدا في وقت مبكر ،بعد الظهر مباشرةو
ر ودا مبكر؟
ر نعم ،كنت أحد ها أمف عن أو ار المرعاكرة ألربرع شرعب ،وا ررار المرديرة علرى
تسليم جداول الدرجات يوم السبت ،وهو يوم عطلة ،فقالت لي :ال تطبخي ،ودعتنا على
تناول الغدا اليومو
ر لكن ،أم وائل دعتنا ة مرات ،ونحن ما دعوناها وير مرة واحدةو
ر ال فر بيني وبين أم وائل ،وال تكلُّف ،نحن أ بحنا أسرة واحدةو
ر اسمعي ،أريت ن سي في الحلم وأنا أعمل ب ة نادل في مطعرم ،أحمرل رحناً
في ر حب ررات ال ررد ار مقشر ررة ومقطع ررة ،وأط رروف عل ررى الزب ررائن ،م ررن وي ررر أن يطلب رروج ،أن ررا
أعرض عليهمو
ر وهل أخعج أحد؟
ر مررت بعدة موائد وما أحد طلب مني أق حن ،نرادل فري المطعرم قرال لري ال
تعر الد ار مقش اًر ومقطعاً ،لن ي خعج أحد ،في المخزن نوع من الد ار مدور ،نسمي
س روار السررت ،اعرض ر كررل ر ة حبررات فرري ررحن ،منظ ررج ي ررتح الشررهية ،أمررا الررد ار
المقشر والمقطع ف ي ير الشهيةو
ر ما شا اهلل ،لم تجد أق مهنة بعد التدريف وير مهنة نادل في مطعم؟
ر المطعم في لبنانو
ر أنت طوال عمرك مرا زرت لبنران ،حترى وال ورادرت سرورية ،كيرف تعرفرت علرى
المطعم وهو في لبنان؟
ر في الحلم كل شي ممكن ،ولكن ما ت سيرك للحلم؟
ر ال أعرفو
مة حلم آخر رآج ،اآلن تعكرجو
هو عاهب على زيارة الدكتور سهيل زكار ،في بيت  ،ال يرعكر ت ا ريل الحلرم ،فري
دمش  ،أو في حماج ،ينعطف من حي على حي ،ومن شارع علرى زقرا  ،الردكتور سرهيل
يدرس  ،وال يعرف  ،وما التقاج قط ،لكن ما العق جعل ي كرر فري زيارتر  ،رآج فري
زكار لم ِّ
التل از مرة أو مرتين ،يعررف أنر مرؤرخ وباحرة فري التراري  ،مرا سرر هرعج الزيرارة؟ طرول
دراست في جامعة دمش ما فكر في زيارة أق أستاعو
يحكي لها عن الحلم ،م يس لها:
ر ما معنى هعج األح م؟
أم جميل تتكلم بلهجة مختل ة:
ر اتركنا من األح م ،أريد سؤالكو
143

ر ت ضليو
ر هل تشم أق شي ؟
يتشمم ،م يقول:
ر ال ،أنا اآلن أشم رائحة عفطارو
ر لن ن طر اليروم ،قلرت لرك ،أم وائرل دعتنرا أمرف علرى تنراول الغردا اليروم عنردها،
بعد الظهر مباشرةو
ر ولكن ما سبب سؤالك :ماعا أشم؟
ر أنا بدأت أشم رائحة ع ونة ورطوبةو
ر أنا كنت س قول لك م ل هعاو
ر الما يتسرب في السقي ة من الخزانو
ويضع سلماً ،وينظر في السقي ة ،فيؤكد لها أن ال شي فيهاو
تضيف:
ر ورأيت انت اخات في ور الجدران ،في كرل الغررف ،وخا رة فري جردران الغررف
األماميةو
ر ربما بسبب سو الل و
ر أل ،لم تكن موجودة من قبل ،وأحف أنها مملو ة بالما و
يتلمف ال قاعات ،ي تي بدبوف ،ي قؤها ،ويتسرب منها الما و
ر هل هو المطر؟ ال يعقلو
ر ماعا ن عل يا أم جميل؟
ر سننزل على جارنا أبو وائل ،نتشاور مع و
وعند الباب ،وأبو جميل يهم بالنزول على أبو وائل ،تستوق أم جميل لتقول:
ر اآلن ،ت كدت لي حقيقة أبو سامر ،رجل داهيةو
ويس لها أبو جميل:
ر وكيف عرفت؟
ر هع تعكر يوم دخل بنا على الشقة لنراها؟
ر نعم ،أعكرو
ر هل ال حظت كيف أسرع بنا على الشرفة ،وبدأ يتوسع فري الحردية عرن عشررافها
على الجهات الشمالية والغربية والجنوبية ِّ
ويعدد محاسنها؟
ر نعم ،ال حظت علكو
ر مرا تحردة عرن الشرقة ،وال وقرف معنرا فري داخلهرا ،حترى ال نشرم رائحرة الع ونرة،
وال نحررف بالرطوبررة ،اطم ر ن علررى ععجابنررا بالش ررفة وموقررع الشررقة واط لتهررا ،ررم تركنررا
وحدنا ،وخر و
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ر دقت ،وأنا وقتها حد تك عن عكائ  ،وقلت لي هو مجرد رجل ر ارو
ويسرع مع أم جميل على جارج أبو وائلو
أبو وائل يقول ل من وير أن ي عد ليرى:
ر هررعا متوقررع ،شررقة جررارك الررعق فررو مختل ررة عررن شررقتك ،هرري مؤل ررة مررن ر ة
ورف فقط ،أمامها فنا م تو  ،بنى فير بركرة ،وهري فرو سرطح شرقتك ،وبنرى بالقرميرد
أح روا الررزرع فررو أر السررطح مباش ررة ،ومررن الطبيعرري أن ترررى ال قرراقيع وأن تشررم
رائحة الع ونةو
يدهش أبو جميل ،يقول لجارج:
ر ما رأيك في ال عود علي لمناقشت في األمر؟
أم وائل تقول بكل بساطة:
ر ال فائدة ،هو رجل عنيد ،وال يمكن الك م مع و
وتتكلم أم جميل:
ر ولكررن دالل العقررارات قررال لرري عنر رجررل طيررب ،ولرريف عنرردج أحررد ،سرروى ابنتر ،
وهي تزورج كل يومين أو ةو
أبو وائل يتكلم:
ر الحقيقة هو ع بي ،ونز  ،وحاد الم از  ،أنا مرة واحدة قلت ل بمناسربة العيرد:
أفكر في زيارتك ،ف جاب بحدة :أنا ال أزور وال أُزار ،وحكيت ألخي أبو جميل عن هعا
من قبلو
وتتكلم أم وائل:
ر أنا رأيت السيدة التري ترزورج ،مرا أظنهرا ابنتر  ،لعلهرا رديقت  ،لاسرف ،أنرا ويرر
مت كدةو
ويضيف أبو وائل:
ر ر رراحب الش ررقة ال ررعق كرران ق رربلكم باعه ررا بن ررف منهررا وهر ررب ،م ررا ك رران يري ررد
االخررت ف مع ر  ،رراحب شررقتكم السررابقة مهنرردف ،وعنرردج ررة شرربان ،خرراف علرريهم،
خشي من ا طدامهم بالرجلو
وتتكلم أم وائل:
ر دالل العقرارات اشرترى الردار ،ووضرع ور الجردران ،واألسرقف المسرتعارة ،وبردل
الس رريراميك ف رري الحم ررام ،حت ررى ال تظه ررر عي رروب ال رردار ،وب رراعكم ال رردار بض ررعف س ررعرها
الحقيقيو
وتتكلم أم جميل:
ر سنرفع دعوى قضائية على دالل العقارات وعلى الجار العق فو و
أبو وائل يضحك:
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ر ال فائدة ،أنتم اشتريتم الدار بكامل رضاكمو
أم جميل تتكلم:
ر أنا س عد علي ألكلم بلطفو
وتعل أم وائل:
ر ر م لمررا قررال أبررو وائررل ،الجررار الررعق قرربلكم حرراول بكررل الطررر  ،وال فائرردة ،الرجررل
حول شقت على بستان :بركة وأحوا زرع فو السطح مباشرةو
وتتكلم أم جميل:
ر سنبيع الدارو
ويعل أبو جميل:
ر علينا ال برو
أم وائل تتكلم:
ر ر مشرركلة تسرررب الميرراج والجررار أنسررتنا القهرروة ،أنررا س ر عدها بسرررعة ،وأنررتم تررابعوا
التل زيونو
أبو وائل يتنقل في التل از بين عدة فضائياتو
سبا للسيارات في فرنسا ،محمية ألنواع من الطيور في عسبانيا ،مسابقة النتقا
أجمل كلب في روما ،ح ر ن تحت األوتستراد في ألمانيرا لتعبرر منر السر حف خوفراً
علررى س ر متها ،روبرروت جديررد فرري اليابرران اسررم تشرري تشرري علررى هيئررة ام ررأة وسرريمة
بامكانها العمل ب ة دليل سياحي أو مترجم أو عامل استقبال في فند و
أبو جميل يعل :
ر أرجوك يا أبو وائل ،دعنا نتابع ال ضائية السوريةو
المعيع يق أر:
" المبع رروة األمم رري يغ ررادر س ررورية ليرف ررع تقرير ررج عل ررى األم ررين الع ررام لهيئ ررة األم ررم
المتحدة"و
تمر لحظة مت ،المعيع يتكلم:
رروع عنررد السرراعة السادسررة مررن رربا هررعا اليرروم يرردمر
"و ررلني اآلن :ان جررار مر ِّ
مقهررى جحررا فرري سرراحة سررعد اهلل الجررابرق بحلررب ،ويلح ر األض ررار بال نررد الس ررياحي
المقابل للمقهى ،سرقط رة شرهدا مرن المرواطنين األبريرا  ،واستشرهدت سرائحة لبنانيرة
كان ررت تغ ررادر ال ن ررد وته ررم برك رروب س رريارتها لحظ ررة االن ج ررار ،وق ررد أك ررد الس رريد وزي ررر
الداخليةووو"و
أبو جميل ينه  ،ي يح:
ر يا لطيف! ما عنب هعج السيدة؟ ومرا عنرب المرواطنين األبريرا ؟ حسربي اهلل ونعرم
الوكيلو
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أم وائررل ترردخل تحمرل القهرروة ،أبررو جميررل يتررابع ك مر وهررو واقررف أمررام التل رراز ال
يعرف ماعا ي عل:
ر لن نشرب القهوة ،تعالي يا أم وائل اسمعي األخبار ،ان جار في ساحة سعد اهلل
الجابرق تعهب ضحيت سيدة لبنانيةو
أبو وائل يعل سائ ً:
ر لم تعكر يا أبو جميل وير السيدة اللبنانية ،هل يهمك أمرها؟
يتكلم وهو يتلع م:
ر ر يهمنرري أمرهررا وأمررر لبنرران كل ر  ،نحررن شررعب واحررد ،طبع راً ال أنسررى الم رواطنين
األبريررا ال ررة الررعين استشررهدوا ،ولكررن ،أنررا عكرررت السرريدة اللبنانيررة ،ال أعرررف لمرراعا؟
ربما ألنها ضيف عندناو
م يلت ت على أم جميل ليقول لها:
ر أنا لن أشرب القهوة ،س عد علرى الشرقة ،ليتهرا لرم تغرادر ال نرد  ،ليتهرا سرافرت
ليلة أمفو
أم جميل تلت ت علي تس ل :
ر وكيف عرفت أنها لم تسافر ليلة أمف ،وأرادت الس ر اليوم؟ هل تعرفها؟
أبو جميل يرد على زوجت وهو يتلع م:
ر األمر واضح يا أم جميل ،سائحة تهم بركوب سيارتها في ال با الباكر ،ماعا
يعني هعا؟ تريد مغادرة حلب والعودة على لبنان ،األمر واضح كما قلت لك ،لرو سرافرت
في الليل كانت نجت من االن جار في ال با  ،حسبي اهلل ونعم الوكيلو
أبو وائل يقول ألم وائل:
ر جهررزق لنررا مغلرري اليانسررون برردالً مررن القهرروة حتررى نهررد أع ررابنا ،وضررعي لنررا
الطاولة وحجارة الدومينو في الشرفة حتى أُسلِّي أخي أبو جميلو
أبو جميل ينه  ،يؤكد أن وير مرتا  ،يقرر النزول على حديقة السبيلو
أم جميل تنه  ،تس ل زوجها:
ر ست عد على الشقة أم ستنزل على حديقة السبيل؟
أبو جميل يرد مرتبكاً وهو واقف يتهي للمغادرة:
ر أل ،س نزل على حديقة السبيلو
أم جميل تتكلم:
ر ر أنررا س ررعد علررى الشررقة ،عنرردق أو ار مررعاكرة ألربررع شررعب ،علرري ت ررحيحها،
ووضع الدرجات في جداول ،وتسليمها يوم السبت لمعاونة المديرةو
أبو وائل يس ل أم جميل:
ر ولكن يوم السبت عطلة؟
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أم جميل ترد:
ر ر المررديرة عنرردنا حري ررة علررى عنجرراز المررعاكرات ال ررلية مررن ويررر ت ر خير ،أنررا
حكيت ألختي أم وائل عن هعا يوم أمفو
أم وائل تتكلم:
ر كنت أتمنى بقا ك معي ،أنا في هرعج الحالرة سر عهب علرى زيرارة رديقة لري فري
حرري السرربيل ،لررن أت ر خر ،قبررل الظهررر س ر كون فرري البيررت ،وبعررد الظهررر مباش ررة نلتقرري
جميعاً لتناول الغدا و
أبو وائل يتكلم:
ر وأنرا سر نزل مررع أخري أبرو جميررل ،أو رل علرى الحديقرة ،ررم أعهرب علرى الحر ،
وبعدج س مر بسو الخالدية وأشترق فروجتين مشويتين ،وسطل لبنو
ويلت ت أبو وائل على أبو جميل يس ل :
ر ر مررا أريررك أخرري أبررو جميررل بالررعهاب معرري علررى الح ر ؟ أعرفررك علي ر  ،وتق ر
شعرك عندجو
أبو جميل يعل :
في الشارع خلف حديقة السبيل ،وال أريد تغييررج ،الحقيقرة
ر أنا تعرفت على ح
كران برودق االسررتمرار مرع ح قري فرري منطقرة الملعرب البلرردق ،وال أويررج ،ولكرن الطرير
بعيدو
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الحياة تبدأ بعد الستين
___________________________

أبو جميل وأبو وائل ينزالن على در العمارةو
أبو جميل امت ال يتكلمو
أبو وائل يس ل:
ر أنت اليوم وير طبيعي ،يا أبو جميلو
ر نعم ،أنا خائب ،فاشل ،ضائعو
ر والسبب؟
ر ر أنررا وحرردق ،عنرردق ررة عخرروة ،هررم أعرردائي ،لررم يزرنرري أق مررنهم منررع خمررف
سنين ،ولم أزرهم ،أختي الوحيدة ،وهي أ غر مني ،تكرهني ،ما أسر ت علرى أق مرنهم،
كل عنبي أني تزوجت امرأة ال يحبونهاو
ر ألنها كردية؟
ر ر أل ،الحقيق ررة ،أل ،الس رربب كونه ررا م ق ررة ،وموظ ررة ،وه ررم كله ررم وي ررر متعلم ررين،
وزوجرراتهم شررب أميررات ،وأنررا وحرردق المررتعلم ،والم قررف ،والموظررف ،طبعراً ماعرردا أخترري،
هي أيضاً درست وتوظ ت بتشجيع مني ومن زوجتيو
ر ال يهم ،أنت سعيد مع زوجتكو
ر نعم ،سعيد ،ولكن هعا اليك ي ،أنا وحيد ،شعورق بالوحدة يقتلنيو
ر عندك ولد ،وهو طبيب ناجح ،ووداً يرجع ،يتزو  ،ويما حياتكو
ر ولد واحد ال يك ي ،كلمة أختي حيحة ،هكعا قالت لي ،أنا وحيدو
ر كل عنسان في النهاية وحدج ،م لمرا هرو فري البدايرة وحردج ،انظرر علري أنرا ،مر ً،
أنا عندق ة أوالد وبنت ،لكن أنا أعيش وحدق ،من عشر سنواتو
ر أحف بال راف ،بالقهرو
ر ربما بسبب تسرب المياج من شقة جارك ،ليكن في علمك ،كرل العمرارات تعراني
من هعج المشكلةو
ر ر نعررم ،هررعا أحررد األسررباب ،عشررت سررتين سررنة متررنق ً مررن دار مسررت جرة علررى دار
مست جرة ،م بعد علك في الستين أشترق شقة من تعب ابني ،ال من تعبي أناو
ر يا أبو جميل ،هعا الموضوع تكلمنا علير مرن قبرل ،تعبرك أو تعرب ابنرك ،واحرد،
والملك كل هللو
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ر أحف بالوحدة ،باالكتئابو
عند باب العمارة ،ينظر وار الباب ،حية وضع زجاجة العطرو
ال شك في أن عامل القمامة ع ر عليهاو
أبو وائل يقول ل مازحاً:
ر تعرف على عشيقة ،وامرو
ر ال أستطيع ،ال أريد تمزي قلبي ،ال أريد بعة ال وضى في حياتيو
ر حياتك ععن هادئة ومستقرة وآمنة ومريحةو
ر أنا خائب ،حاولت الكتابة عن سليمان الحلبي ،ف شلتو
أبو وائل يضحك:
ر ولررو كتبررت مررن سرريق أر عررن سررليمان الحلبرري؟ أنررت لررم ت شررل ،المجتمررع هررو الررعق
فشل ،فشلك هو نتيجة عن فشل المجتمع ،وجز من  ،ودليل علي  ،لو كنت في مجتمع
آخررر لمررا كنررت فشررلت ،ضررع ال اشررل فرري مجتمررع نرراجح ي رربح مررن النرراجحين ،وضررع
الناجح في مجتمع فاشل ي شلو
ر هعا ما لم يخطر على باليو
ر في التاري ما نسمي رو الع ر ،وأنت أدرى منيو
ر دقت ،واهلل نسيت التاري كل و
ر وعلررى كرل حررال ،واعا كنرت حقيقررة تملررك موهبرة الكتابررة فاكترب ق ررة مغررام ارت،
اكتب عن الحب عن الجنف عن القتل ،أف م المغامرات واألكشن تعرضها ال ضرائيات
طوال أربع وعشرين ساعة ،وأنت تريد الكتابرة عرن سرليمان الحلبري؟ الواقرع هرو الخائرب
ال أنتو
وي مت م يضيف:
ر ر أن ررا ف رري ال مانيني ررات م ررن الق رررن الماض رري ،عمل ررت ف رري الترجم ررة ،ترجم ررت ع رردة
ق يرة عن اإلنكليزية ،ب عوبة تمكنت من نشر ق تين ،م ات رل بري رئريف
ق
تحريررر المجلررة وقررال لرري :ال نريررد تشرريخوف وال همنج رواق ،ععا عنرردك ق ر ح رب أو
جرائم فترجم ،سننشر لك كل شهرو
ق
ر ر وأنررا فرري عررام  5111تقرردمت علررى امتحرران البكالوريررا ،ونجحررت بمجمرروع جيررد،
وعم رررق حر روالي خمس ررين س ررنة ،ق ررد ال ت ررد  ،وقبل ررت بن ررا عل ررى اختي ررارق ف رري كلي ررة
الحقو  ،وتخرجت عام  5112وعمرق حوالي خمرف وخمسرين سرنة ،فكررت فري العمرل
في المحاماة ،ولكن رأيت نجا أك ر المحرامين أو قرل بعضرهم يتوقرف علرى ع قراتهم،
وأن ررا ال أس ررتطيع عقام ررة م ررل تل ررك الع ق ررات ،ل ررعلك اكت ي ررت بالش ررهادة ،ول ررم أعم ررل به ررا،
استمتعت بالدراسة وال قافة ،أرجعتني على أيرام الجامعرة وجوهرا ،وفري السرنة ن سرها ،بعرد
تخرجي ات ل بي مدير التربيرة ،وعرر علري تكلي ري باسرت م عدارة أقررب مدرسرة علرى
151

بيت رري ،فاعت ررعرت ،المن رري ك ي ررر م ررن األ رردقا وال ررزم  ،ق ررالوا ه رري فر ررة ي ررتم فيه ررا
تخ رري عرردد دروسررك ،بررل ترتررا مررن الترردريف ،وي رربح لررك ن رروع ،ويزيررد راتبررك ،لكررن
اعتعرتو
ي مت أبو جميل ،م يتكلم:
ر واآلن ،ال أعرف ماعا أفعل؟
ر ال ت عل أق شري  ،رجرل م لري وم لرك تجراوز السرتين مراعا سري عل؟ الشراب ابرن
العشرين ال ي عل أق شي  ،ماعا سي عل ابن الستين؟
ر ولكن الحياة تبدأ بعد الستينو
ر هعا في ب د العالم األول ،ال ال الةو
ويحكرري أبررو جميررل ألبررو وائررل عررن الحلررم الررعق رآج ،وهمررا يسرريران متمهلررين علررى
الر يف تحت شمف نيسان الدافئة متجهين نحو الحديقةو
ويس ل أبو جميل:
ر مررا معنرري عمل ري فرري الحلررم ب ر ة نررادل فرري مطعررم بلبنرران أبيررع الررد ار المقشررر
والمقسم قطعة قطعة؟
أبو وائل يقف ،م يسير على مهل:
ر أنت تشتهي تغيير حياترك ،هرعا معنرى العمرل ب ر ة نرادل ،وأنرت تتمنرى مرا هرو
سرهل ،هراد  ،لرين ،مرريح ،بردليل بيعرك الررد ار المقشرر ،أمرا العمرل فرري لبنران فهرعا يرردل
علرى بح ررك عررن أفر جديررد ،تريررد تغييررر حياترك ،وهررا أنررت ويرررت حياتررك باالنتقررال علررى
هعا الحي وسكنك بجوار حديقة السبيلو
أبو جميل يتكلم:
ر أنت ت سر الحلم بالماضي ،أنا أريد ت سيرج بالمستقبلو
ر األح م يا أبو وائل هي نتا خبرة ماضيةو
ر وال ع قة لها بالمستقبل؟
ر نعم ،في قناعتي ،ال ع قة لها بالمستقبلو
ر وأحر م األنبيررا ؟ حلررم يوسررف علير السر م ،وت سرريرج األحر م وهررو فرري السررجن،
كان ي سرها ويتنب بالمستقبلو
ر ال أعرف ،هعا أمر خا باألنبيا  ،أنا في قناعتي الحلم مجرد استرجاع خبررة
سابقة ب ورة من ال ورو
وي مت أبو وائل ،م يضيف:
ر قل لي :هل ُد ِعيت على مطعم من قريب أو بعيرد ،وتناولرت الطعرام مرع شرخ
عزيز ،وسرتك الدعوة؟
أبو جميل يتردد:
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ر نعم ،ال ،أق د ،نعم ،ولكن من زمنووو
أبو وائل يضحك ،يعل :
ر ر وأحيان راً يكررون الحلررم نتيجررة عشررا دسررم ،أك ررر األح ر م نتيجررة مررؤ ر عضرروق،
بطنررك ممتلئررة ،يرردك آلمتررك ألنهررا تحررت رأف زوجتررك م ر ً ،الوسررادة قاسررية ،أو بسرربب
سماع وت ،أنا مرة رأيت ن سي في الحلم بين حشد من الناف ملت ين حول أسرطوانة
ورراز ،وه ررم يتباع رردون عنه ررا ،وأح رردهم ي رريح :س ررتن جر تباع رردوا عنه ررا ،ودوى رروت،
وانتبهت ،واعا الباب أولق الهوا  ،عالم األح م عالم وريب يا أبو جميلو
ر ولكن أنا أح مي قليلةو
ر ر اإلنسرران يرررى فرري نوم ر آالف األح ر م ،ولكن ر ال يررعكر عال بعضررها ،النرروم هررو
اسررتغ ار فرري األحر م ،أنررت فرري حالررة التعررب ،أومر عينيررك ،واسررر فرري خيالررك و ار
فكرة ،واحلم ،م انتب  ،ستجد جسمك كل ارتا  ،ك نك نمت عشر ساعاتو
أبو جميل يقول ألبو وائل:
ر و لنا على حديقة السبيل ،ال تعهب على الح  ،شعرك ال يحتا على ح قرة،
تعال ،لنقعد ونتسلى ،عندق حلم آخر س حكي لكو
أبو وائل يستجيب علي  ،يدخ ن على الحديقة ،أبو وائل يتكلم:
ر سررنقعد هنررا ،فرري أقرررب مقعررد ،وأسررمع منررك ق ررة الحلررم ،ررم سر خر مررن البرراب
الشمالي للحديقة ،هو أقرب على الح و
أبو جميل يتكلم:
ر لم تحد ني من قبل عن معرفتك بت سير األح م؟
ر أنا ال أفسر األح م ،أنا أحاول فهمها ،أنا أ ُّ
ردها على خبرات ماضرية أو أسرباب
عضرروية كمررا قلررت لررك ،خررع م ر ً أح ر م الجررنف ،هرري نتيجررة خب ررة ماضررية ،أو نتيجررة
اختزان طاقة وكبت روبة وحرمران ،بعر األحر م تعروي عرن روبرة مقموعرة ،ليسرت
الروبة الجنسية ،بل أق روبة ،وهي تتحقر فري الحلرم ب رورة ويرر مباشررة ،عرن طرير
الرمز ،خع على سبيل حلم رجل بقتل أفعى ،هو تعبير عن روبرة فري قترل عنسران أسرا
علير ر  ،أو ظلمر ر  ،ول ررم يق رردر عل ررى األخ ررع ب ر ر رج منر ر  ،وبعر ر األحر ر م ،وال س رريما عن ررد
األط ررال ،نرروع مررن الهرررب ،فالط ررل توقظ ر أمر ليتبررول ،وال يريررد أن يررنه مررن نوم ر ،
فيرررى ن سر فرري الحلررم وهررو يتبررول ،وقررد يتبررول حقيقررة وهررو نررائم ليرريح ن سر مررن ضررغط
البولو
ر وهل ور ت هعا عن جدك؟
أبو وائل يضحك:
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ر يا أخي يا أبرو جميرل ،العلرم ال ُيرورة ،وفهرم األحر م شري مختلرف عرن ادعرا
ت سريرها ،أنرا قررأت كتراب فرويررد ت سرير األحر م ،وقررأت ت سرير األحر م المنسروب البررن
سيرين ،وقرأت عن ال شعور الجمعي عند يونق ،على كل حال ما هو حلمك ال اني؟
أبو جميل يتكلم:
ر آج تررعكرت ،أريررت ن سرري وأنررا أدور فرري الشروارع أبحررة عررن بيررت الرردكتور سررهيل
زكار في حمراة ،وأظرل أبحرة وال أهتردق علير  ،وأنرا ال أعررف الردكتور سرهيل ،رأيتر فري
التل زيون عدة مرات ،وهو عالم في التاري وباحة مشهور ،ولكرن كمرا قلرت لرك ،طرول
عمرق ما رأيت  ،وطول عمرق ما زرت حماة ،فكيف تعتبر الحلم نتا خبرة ماضية؟
أبو وائل ي مت قلي ً م يتكلم:
ر أنت حد تني عن محاولتك البحة في سيرة سليمان الحلبي وكتابة دراسةو
ر نعم ،حاولت ،وفشلت ،ما كتبت أق كلمة ،يئست ،وك رت بالتاري و
أبو وائل يتكلم:
ر ك مك هعا رائع ،هعا الك م هو ت سير علك الحلمو
ر كيف ،لم أفهم؟
ر أنت رأيت الدكتور سهيل م رال الباحرة فري التراري  ،والع مرة المشرهور ،ولرعلك
حلمت بزيارت ولقائ  ،وأخعت تدور في الشوارع تبحة عن بيت  ،تريرد لقرا ج ،للتعروي
ر واععرني ععا قلت ر عن فشلك ،وهعا الدوران في الشوارع هو دليرل عحساسرك بالضرياع،
أنت ترى الدكتور م ال الباحة الناجح والمشهورو
ينه أبو جميل ،يقف قبالة أبو وائل ي يح:
ر دقت ،واهلل العظيم دقتو
ويعود على القعود بجوارج ،يرسل زفرة طويلة ،م يتكلم بنبرة مختل ة:
رت ن س رري س رربح ف رري
ر ر لك ررن ،أن ررا فس رررت الحل ررم بمعن ررى آخ ررر ،مختل ررف ،تخيل ر ُ
المستقبل م ل الدكتور سهيلو
ر ر نع ررم ،ه ررعا ررحيح ،قل ررت ل ررك ،الحل ررم تعبي ررر ع ررن روب ررة ل ررم تتحقر ر  ،أو يتمن ررى
اإلنسان تحقيقهاو
وينه أبو وائل وهو يقول:
ر اععرني يا أبو جميل ،س عهب على الح و
أبو جميل ينه  ،يقول ل :
ر س و لك على الباب الشمالي ،ال أحرب القعرود هنرا برالقرب مرن مردخل الحديقرة،
أنا مقعدق المعتاد هناك ،س سير معكو
بعد قليل من ال مت ،وهما يسيران معا ،يتكلم أبو جميل:
ر اسمع مني يا أبو وائل ،ال تعهب على الح  ،شعرك ال يحتا على ق و
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شعرةو

ر ال أحب وهو طويل ،وال أحب الت خر عن الح
أبو جميل يتكلم وهو يضحك:
ر يرا أبرو وائرل ،مرا فري أرسري و أرسرك ويرر هرعا الشرعر حرول الررأف ،ومرن فرو ال

ر ولعلك ال أحب عندما يطول ،ي بح م ل السور حول القلعةو
أبو جميل يتكلم وهو يلح على أبو وائل:
ر اسمع مني ،ال تعهب ،ما بقي ألعان الظهر وير ن ف ساعةو
ر ح قي ماعندج زحام ،هو دائماً قاعد من وير عمل ،ما عندج زبونو
ر أريدك تبقى معي ،أحف بالضجر والضي  ،ال أعرف ماعا أفعل ،أكاد أختن و
أبو وائل يقف ،يضع يدج على كتف أبو جميل ،يقول ل :
ر يا أبرو جميرل ،أنرت تردور فري حلقرة م رورة ،هرعج أفكرار شرباب فري أول عمررهم،
ليف عندهم زوجة وال عمل وال بيت وال أوالد ،نحن ،أنا وأنت ،ال ينق نا أق شي و
أبو وائل يتكلم بهدو :
ر و لنا على باب الحديقة الشمالي ،أنا عاهرب علرى الحر  ،اعرعرني ،بقري ألعان
الظهر م لما قلت ن ف ساعة ،أحل شعرق ،وأشترق فروجتين ،وسطل لبن من سو
الخالدية ،ونتناول الغدا بعد الظهر مباشرةو
أبو جميل يتكلم:
ر دقني أريد بقا ك معي ،أخشى ح ول شي  ،سمعت من يومين عن سقوط
قعائف على شارع النيلو
ر اطمئن لن يح ل شي و
ر في أق منطقة من شارع النيل محل الح ؟
ر بجوار مش ى القلع جيو
ر يا أبو وائل ،هعج المنطقة بالعات هي المستهدفة بالقعائف ،اسمع مني ،ارجعو
أبررو وائررل يبتعررد عررن أبررو جميررل متجهراً نحررو برراب الشررمالي ،وهررو يقررول لر ملوحراً
بيدج:
ر ِ
أبعررد عررن عهنررك هررعج األفكررارِ ،أر بالررك ،ال ت كررر ،ال ي رريبنا عال مررا كتررب اهلل
لنا ،تعال على البيت بعد الظهر مباشرة ،ال تت خرو

154

جنون القهوة
______________________________

أبو جميل يمضي نحو مقعدج المعتاد بخطا بطيئةو
أمام قدم علبة تبق ،يدوف عليها ،م يدفعها بقدم و
شرقة بخمررف ورررف أوسررتة أوعشررة ،وشررقة بغرفررة واحرردة أووررفتين ،وشررقة بمليررون
وشقة بخمسة م يين ،ما ال ر ؟ هعا كل ويرر مهرم ،المهرم هرو اإلنسران الرعق فري هرعج
الشقة أو تلك ،أنا اآلن في شقة من خمف ورف ،وأمف كنت في شقة من ورفتين ،لم
يختلف األمر ،كان كل زم ئي يظنون أني أرستقراطي ،أعريش فري ق رر ،مرا مرن مررة
س ر لني أحرردهم عررن الحررال وال ررحة ،كمررا يس ر ل بعضررنا بعضررنا اآلخررر عررادة ،عال ك ران
ج روابي "أنررا ب ر لف خيررر ،وهلل الحمررد" ،وكنررت حقيقررة ب ر لف خيررر ،دائم راً ،م ررة مرضررت،
بس رربب الب رررد والش ررتا  ،ازرن رري ال ررزم ف رري الم ررر  ،فدهشر روا عنر ردما أروا ش ررقتي ،ك ررانوا
يظنون أني أعيش في ق رو
ال ضل كل يعود على اهلل أوالً ،م على زوجتيو
هل يعقل بعد هعا العمر كل أن أخونها؟
أنا أحف بشي من الندم ،رحلة جميلة ،وفر ة ال تعو  ،كان من الممكن أن
أجنرري ولررو القليررل مررن اللمسررات الناعمررة ،أو بع ر القبررل ،ولكررن سرريكون نرردمي عندئررع
أشد ،ال أريد أن أقل روحي ،وال أزعم خاطرق ،يجب أن أنسىو
ولكن حقيقة أحف أنني لم أكسب الدنيا ولم أربح اآلخرة ،أنا ال دين وال دنيا ،بل
لعلي خسرت الدنيا واآلخرةو
مررع علررك ،أنررا مرتررا  ،كانررت رحلتنررا علررى ك ررر جنررة حقيقررة رحلررة بريئررة ،لررم نرتكررب
ع م راً ،وال شررك ف رري أن روحه را ق ررد ررعدت عل ررى بارئهررا ط رراهرة ،يررا أهلل ،ك ررم هرري مرح ررة
وبريئة ،حقيقة هي ادقة وبريئة ،نحن معاشر الرجال نسي الظرن دائمراً بالنسرا  ،وال
نعرف كيف نقيم معهن داقة بريئةو
يررا علهرري ،مواطنررة بريئررة ،باح ررة ،جررا ت لتخرردمنا ،لتكتررب عررن الك رواكبي ،هكررعا
بت جير ال ع قة لها ب  ،تعهب هبا من و اًر؟
155

مئرة ألرف ،أشرتريها

وأنا بتعب ولدق جميل ،أشترق شقة ب ربعة م يين ليررة ،و
بكل أمان واطمئنان ،م بعد شهرين أكتشف الغش والكعب والخدا!
ماعا ح ل في الدنيا؟ لماعا تمشي بالمقلوب وعلى رأسها؟
لمن أحكي؟ ماعا أفعل؟
م ررا أجم ررل أي ررام الش ررقا والتع ررب! م ررا أجم ررل الش ررقة ال ررغيرة ف رري منطق ررة الملع ررب
البلدق!
علرررى أير ررن سر رريعهب؟ حتر ررى حديقر ررة السر رربيل مر ررل منهر ررا ،لر رريف فيهر ررا وير ررر الشر رريوخ
والعجائز ،يقعدون في الشمف على المقاعد الخشبية العريضة ،هرعا يتكرو علرى ع راج
وينام ،وهعا ينظر فري ال رراف وال تعررف مراعا يررى ،و الرة ي ر رر ،و اربرع وخرامف ،وأنرت
سريعاً أ بحت واحداً منهم ،أ بحت منهم وم لهم قبل األوان ،أنت في السرتين ،ولكرن
تحف ك نك في التسعينو
مقعدج المعتراد شراور ،يسررع علير  ،يلقري بجسرم فير  ،يسرند أرسر علرى و ار  ،فري
الشمف الدافئة ،يمد ساقي  ،يسترخي ،ك ن في بيت  ،يود لو يتمدد ،يود لو ينامو
شررابة رربية ،علررى المقعررد أمامر  ،فري الخامسررة والعشررين ،قمرري أ ر ر ،شررال
أزر تل على عنقها ،بنطال جينز ضي  ،شعر أشقر ،أشا بنظرج عنها ،ولكن ،عاد
فنظررر عليهررا ،حررار فرري أم ررج ،هررل يررنه مررن أمامهررا ،متررى قعرردت؟ وكيررف؟ لررم يعرررف،
فج ر ة رآهررا أمام ر  ،حرراول أن يكررون األمررر طبيعي راً ،تمن رى أن يكررون لدي ر نظررارة شمسررية
سررودا  ،ال تشررف عررن عيني ر  ،ترفررع هات هررا الج روال بيمناهررا علررى أعنهررا ،وجههررا يررنم عررن
ترروتر ،تعرراود االت ررال ،تضررغط علررى األرقررام بع رربية ونررز  ،ترفررع الجروال علررى أعنهررا،
تهتف" :ألووووألو" ،تنه  ،ترو وتجري أمرام المقعرد بع ربية ،ك نهرا فري بيتهرا ،ويرر
مبالية بوجودج أمامها ،ت يح ":يا علهي ،ماعا أفعل؟" ،ترمي بن سها على المقعد ،تضع
رأسها بين يديهاو
ينه بهدو  ،يتقدم منها ،يمد عليها يدج بجوال  ،يتكلم:
ر يا آنسة ،خعق جوالي ،ت ضليو
ترفع رأسها ،تنظر علي  ،الدموع في عينيهاو
ر ت ضلي ،ات لي ،ت ضليو
تتناول من الجوال ،يتركها ويرجع على المقعدو
أ ابعها تعبة بالجوال ،حركتها مضطربة ،أناملها راعشرة ،ترنه تقتررب منر ،
تتكلم بلطف:
ر أرجوك ،ات ل أنت ،س عطيك الرقم ،ما عدت قادرة على االت ال ،تسرمح لري
بالقعود على جانبك؟
ر ت ضليو
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ينتحي على طرف المقعد ،تقعد قريباً من  ،تناول الجوال ،تمسح دموعهاو
ر الرقم؟
تملرري علي ر ال ررقم ،يضررغط علررى األزرار ،يرفع ر علررى أعن ر  ،ي تي ر النرردا اآللرري:
الهاتف مغل  ،أو خار التغطيةو
أ ررابعها ت م ررف أ ررابع  ،ترف ررع الجر روال عل ررى أعنه ررا ،الن رردا يتك رررر ،تعي ررد علير ر
الجوال ،وهي تقول:
ر أشكرك ،أتعبتك معي ،ال فائدةو
تهم بالنهو  ،فيقول لها:
ر ال تي سي ،سنحاول مرة انيةو
يعيد االت ال ،يتكرر الندا ن س و
تضع الجوال على أعنها ،تسمع الندا ن س  ،تغل الجوال وتناول عياجو
وعدنا اللقرا هنرا فري الحاديرة
ر أنا آس ة  ،أنا على موعد مع ديقتي منى ،كان ُ
عشر ررة ،أخوه ررا مح ر ٍرام ،وع رردتني ب خ ررعق علير ر  ،أري ررد توكيلر ر  ،والس رراعة اآلن تقت رررب م ررن
الحادية عشرة والن فو
ت مت هنيهة ،م تضيف سائلة:
ر عندك دي من المحامين؟
ر ما مشكلتك؟
ر ق ة طويلة ،ال أريد عتعابك معيو
ر احكيهاو
ر ال أعرف كيف س حكيها؟ خائ ة ،حائرة ،مترددةو
ر احكي ،وال تخافيو
تنطل في الك م وهي تدنو من :
ر مررا مررر سررنة علررى زواجنررا حتررى برردأ زوجرري يغيررب عررن البيرت ،موظررف ،معرراون
مرردير ،عنرردج دوام عضررافي ،واجتماعررات ،وسررهر ،وأ رردقا  ،يرجررع بعررد منت ررف الليررل،
حكايررة معروفررة ،ينررام ويرروليني ظهرررج ،ال كلمررة ،وال ق ررة ،وال حرردية ،مرراعا أحكرري لررك؟
ب رراحة ،يرجررع الحررول لر وال قرروة ،وال روبررة وال أق شرري  ،أخجررل مررن الكر م ،أشررتهي
أن نتعشى مرة مع بع  ،دائماً يقرول تعشريت عنرد أ رحابي ،وأنرا طرول النهرار وحردق
في البيتو
ت مت ،تمسح دموعاً ترقرقت في عينيها ،م تتابع الك م:
ر ر ر ر أخت ر ر ر قالر ر ررت لر ر رري عنر ر ررد بر ر رراب المحكمر ر ررة" :زوجنر ر رراج ،ولر ر ررن يطلقر ر رركوووروحي
انتحرقوووووسنة وأنت ما قدرت على الحملووووعاقروووما منك خيرر" ،واهلل ال أعررف،
ماعا أحكي لك؟
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وتنهمر دموعها ،تحاول منع ن سها من البكا و
يس لها بهدو :
ر عرضت ن سك على طبيب؟
ر واهلل ،مرتين ار الحمل ،ولكن ما استمرو
ر موظ ة؟
ر أل ،تركت المدرسرة ،لرم أح رل علرى الشرهادة ال انويرة ،تزوجنرا وأنرا فري ال رف
ال اني ال انوقو
ر هعا خط و
ر دمر حياتيو
ر ر ال تقررولي هررعا ،أنررت فرري أول حياتررك ،ادرسرري وخررعق الشررهادة ال انويررة وادخلرري
 ،هرري
الجامعررة ،الد ارسررة للبنررت أهررم مررن الد ارسررة للشرراب ،الد ارسررة هرري طري ر الخ ر
الحياةو
تحاول ا طناع االبتسام ،تس ل:
ر حضرتك أستاع؟
ر نعم ،أنا أستاع في التاري  ،ولكن اآلن متقاعدو
ر ر ب ر رراحة ،ال تؤاخ ررعني ،أن ررا ال أح ررب الت رراري  ،أج ررد ررعوبة ف رري ح ررظ تر رواري
األحداةو
ررحيح ،ح رظ ت رواري الح روادة مررن ويررر ربررط بعض رها برربع فرري
ر ر هررعا شرري
تسلسررل ررعب ،علررى كررل حررال ،أن ررحك بالتسررجيل المتحرران الشررهادة ال انويررة ب ررورة
حرةو
ر أستاع ،أرجوكُ ،دلني على أحد المحامينو
ر لاسف ال أعرف ،ولكن سوف أس ل ألجلكو
تنه  ،تهم بالمضي ،تلت ت لتس ل وهي ما تزال واق ة:
ر أستاع ،أنت ت تي كل يوم على حديقة السبيل؟
ر تقريباًو
ر بيتك هنا؟
ر نعم ،بيتي هناك يطل على دوار الدلةو
ر ر أوج ،أنررا بيترري فرري حرري هنررانو ،جئررت علررى الموعررد قبررل سرراعة ،وأن را هنررا وحرردق
أنتظر ،ديقتي ودرت بي ،وعدتني وما جا ت ،ك ير من الشبان أزعجوني بنظراتهم،
مللررت ،أشررعر بالضررجر ،وال أشررتهي العررودة علررى البيررت ،أمرري سررتقول لرري ارجعرري علررى
زوجك ،أبي سيقول ا برق ،ب راحة كرهت حياتيو
ت مت م تضيف سائلة:
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ر ر هررل لررديك طبيررب رردي ؟ ب رراحة ،زوجرري ض رربني علررى أرسرري ،وكررل يرروم
ت تيني مرتين أو ة مرات نوبة رع ،أرجوك خعني على طبيب تعرف و
تمسك بيدج ،وهي تقول:
ر ضع يدك هنا على رأسي ،واق أر لي من القرآن الكريمو
ت مت ،م تتكلم:
ر أحيانراً يقررول النراف عنري مجنونررة ،واهلل أنرا عقلرري سرليم ،م لمرا قلررت لرك ،أحيانراً
ت تيني توبة رعووويا ليت بيتي هنا قرب حديقة السبيل ،حتى أقعرد هنرا وال أرجرع علرى
البيت ،هنيئاً لك ،قلت لي بيتك قريب؟
ر ر نعررم ،يطررل علررى حديقررة السرربيل ،ععا نظرررت هنررا مررن بررين هررعج األشررجار أريررت
شرفة منزليو
ر أشتهي فنجان قهوة وقعدة في الشرفةو
تتل ت حولها ،كمن تبحة عن أحد ،تتكلم:
ر ر هنررا فرري حديقررة السرربيل ب رائع قهرروة ج روال ،يحمررل دلررة قهرروة ،مررر أمررامي م ررتين،
هممت بطلب فنجان قهوة ،ولكن خجلت ،ليت يمر اآلنو
ر كان بودق دعوتك على البيت لشرب فنجان قهوة ،لكن ،لاسف ،زوجتري ليسرت
في البيتو
ت مت ،تتحرك في موضعها ،تلت ت يمنة ويسرة ،تعل :
ر يا علهي ،س جن ،أريد فنجان قهوة ،خعني على البيت ،حتى ولو لم تكرن زوجترك
في البيت ،أنا س عد لك أجمل قهوةو
تدنوق من أك ر ،تضع يدها على كت  ،تلح:
ر خعني على البيتو
اآلن حرران الوقررت المناسررب لرردعوتها عل رى البيررت ،هرري تنتظررر م ررل هررعج الرردعوة،
فليكن ،سيعد لها القهوة بن س  ،أو سيدعوها هي لتعدها في المطب  ،يقرف علرى جانبهرا،
تس ل عن مكان البن ،يناولها ال نجرانين ،يلمرف أناملهرا ،يضرمها علرى ردرج ،ي خرع فري
تقبيلها ،سوف تتمنع ،م تستسلم ،ال ،ال يريد أك ر من قبلة ،كران مهرعباً مرع سرلمى ،لرم
يكن رج ً ،ال شك في أنها احتقرت  ،ظنتر عنينراً ،لرن ي روت هرعج المررة ال ر رة ،سرلمى
هي السببو
ال تكن أحم  ،ضيعت ال ر ة مرع سرلمى ،ال تضريعها مرع هرعج ،زوجترك ليسرت
في البيت ،ولكن ماعا لرو عرادت ورأتهرا معرك فري الشرقة؟ خرعها علرى الشرقة القديمرة ،فري
منطقة الملعب البلدق ،م تا الشقة ليف معك ،هو في الشقة الجديدة ،كم أنت أحم ،
حقيقة أنت أحم  ،وضبت حين و تك بالحم  ،ما عودت ن سك من قبل علرى م رل
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هعج المغامرات ،ولكن ،تبدو هعج مجنونة ،الحرظ ارتعراش أ رابعها ،ولكرن مراعا سرت عل
لو جا تها نوبة ال رع في الشقة؟
ويعلو ندا المؤعن في جامع الرحمن القريب من حديقة السبيلو
ي تح عيني  ،ال أحد على جوارج في المقعد ،وال أحد في المقعد أمام و
ينه  ،يرى برائع قهروة يقتررب منر  ،وهرو ينرادق قهروة ،قهروة ،يتسررب علرى روحر
وت األعان:
ر اهلل أكبروووواهلل أكبرو
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انزالق على درج الجامع
_______________________________

و

يدخل على البيت ،يدج مل وفة بضماد ،ومشدودة على عنق بقماش أبي
زوجت تدهش:
ر ماهعا؟ أين وقعت؟
ر على در الجامعو
تضحك ،تقهق  ،م تمنع ن سها من الضحك ب عوبة ،وهي تقول:
ر ال تمز و
ر واهللو
ر كنت تسير على الر يف ،وما رأيت درجات الجامع فتع رت بهاو
ة الظهر ،وأنا خار مرن الجرامع زلرت
ر أل ،عهبت على جامع الرحمن ،أديت
قدمي ،وسقطت على الدر و
ر ال أ د ؟!و
ر هررداني اهلل ،يهرردق مررن يشررا وقررت يشررا  ،وأنررا علررى المقعررد فرري حديقررة السرربيل،
أسررترخي فرري شررمف نيسرران ،أخررعتني و رروة ،ررحوت علررى رروت المررؤعن ،ك ر نني أول
مرة أسمع وت األعان ،سرت في جسمي قُشعريرة ،أسرعت على الجامع و ليتو
ر واهلل عقلي ال ي د ما أسمعو
ر وهل ي د عقلك ععا قلت لك ارتكبت جريمة؟
تضحك أك ر وأك ر ،م تعل :
ر أعرفك ،طول عمرك ما فكرت ال بجريمة وال ب ةو
ر طول عمرق ما فكرت بجريمة ،نعم ،هعا رحيح ،وكنرت أفكرر دائمراً بال ر ة،
ولكن ال أ لي ،واليوم عهبت على الجامع ف ليت ،ما رأيك؟و
ت مت ،م تعل :
ر ال بد من سبب دفعك على ال ةو
يرد عليها بجد:
ر هل من الضرورق وجود سبب مادق مباشر؟و
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ر ر أعرف ررك دائمر راً ،وأن ررت أس ررتاع الت رراري  ،كن ررت ت رررد ك ررل ح رردة عل ررى س رربب م ررادق
محسوف ومباشرو
ر نعررم ،هررعا ررحيح ،كررل ظرراهرة و ار هررا سرربب ،بررل أسررباب قريبررة مباشررة ظرراهرة،
وأسباب أخرى بعيدة وير مباشرة خ يرة ،وو ار كرل هرعج األسرباب أسرباب وأسرباب ،وبهرا
ن س ررر األم ررور ،ولك ررن م ررن ه ررو مس رربب ه ررعج األس ررباب؟ م ررن ه ررو المح رررك األول له ررعج
األسباب كلها؟ أليف و ار ها كلها عرادة اهلل؟و
أم جميل تعل :
ر ما كنت أعرفك على هعج الدرجة من اإليمانو
ر الحمد هلل ،بعد ين سنة من الزوا استطعت معرفة زوجكو
وي مت م يضيف:
ر السبب األول هو ،يا عزيزتي ،أم ُر اهلل لنا بال ةو
أم جميل تعل ببشاشة وسرور:
ر أس ل اهلل لك ال باتو
ت مت م تضيف:
ر نحن مدعوون على الغدا عند جارتنا أم وائل ،وأنت تعرف هعا ،وهي تنتظرو
ر اعتعرق منها ،يدق مكسورةو
ر سننزل ،ونرى ردة فعل أبو وائل على كسر يدك ،سيضحك ،ولن ي د و
ر يعرفني ال أ لي ،وال شك سيعل و
يهبط على الدر  ،وهي تت بط عراع  ،تس ل :
ر واآلن حد ني :كيف هو شعورك بعدما ليت ووقعت؟
ر وأنا أدخل على المسجد أحسست أننري أتررك و ار ظهررق الردنيا ألدخرل فري عرالم
آخر ،خلعت حعائي ،أحسست أني أخلع ماضي كل والقهر والمعاناة ،واحترواني فضرا
الجامع الهاد الساكن ،طوال الطري من حديقة السبيل على الجرامع كنرت أ رغي علرى
األعان ،استمعت علي من قبل آالف المرات ،ولكنني كنت أ غي علي هعج المررة بشركل
مختلف ،أسرير علرى عيقاعر  ،أق رد علير  ،ألبير  ،حرين المرف المرا وجهري وأنرا أتوضر ،
أحسست بمياج العالم كل ببحرارج وويومر وأمطرارج وأنهرارج ،ارتعرش جسردق وخ ر قلبري،
وحين وسلت قدمي أحسست بشي يتغلغرل عبرر كيراني كلر  ،وبرين الم رلين أحسسرت
بهدو ال م يل ل  ،أكاد أسمع همف النجوم وألمف حركة النور في العالمو
يقف على الدر قلي ً ،م يتكلم:
ر ر رردقيني ،ياشرريرين ،حررين وضررعت جبينرري عل رى األر سرراجداً هلل وودت لررو
وددت لررو يطرول ويطررول وددت لررو أبقرى سرراجداً فر أرفرع أرسرري ،أنررا بررين
طرال السررجود
ُ
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وال الم رائب وال المروت ،ولرن

يدق عزيز مقتدر ،لن أهاب بعدج أق شي  ،ال المرر
أرتجي سواج ،منحني قوة ال حدود لهاو
أم جميل تتكلم:
ر هنيئاً لك يا أبو جميل ،هعا عطا من اهللو
ر ر روحرري حلقررت عنررد بارئهررا ،نسرريت تعررب الرردنيا وشررقا ها ،وددت لررو أحلِّ ر لررو
أطير ،تمنيت لو أ لي في مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفةو
أم جميل تعرف الدموع ،وتتكلم:
ر ما عدت أشتهي من الدنيا أق شي ر يا أبو جميل ر وير أدا فريضة الحمو
يقف مرة انية ،يلت ت عليها ،م يتكلم:
ر س خبرك ،أرسلت على ولدق جميرل رورة عرن جرواز سر رق وجرواز سر رك ،كري
يح ل لنا على في از ألدا فريضة الحمو
ر لم تخبرني من قبل؟!
ر كنت س تركها لك م اج ة ،بعد أسبوعين ي تي ومع في از لزيرارة المملكرة واإلقامرة
فيها سنة ،ح ل عليها قبل عنها عقدج ،سنؤدق فريضة الحم ،عن شا اهللو
ر علينا ععن ش ار الحقائبو
ر ر ال تسررتعجلي ،بيرروم واحررد ننررزل علررى السررو ونشررترق كررل شرري  ،انتظرررق حتررى
ي ل بالس مة ،وحتى يقترب موسم الحم ،ما زلنا في أواخر رجبو
أم جميل تقف ،تمسح دموعها من ال ر  ،م تلت ت على أبو جميل تس ل :
ر وكيف وقعت؟
يضع يدج على كت ها ،وقد اقتربا من دار أبو وائل:
ر ر وأنررا أوررادر المسررجد وأضررع قرردمي فرري الحررعا أحسسررت أننرري أعررود علررى أعبررا
وأ قررال وهمرروم ودارت برري خيرراالت وأفكررار وتررعكرت شررقائي وسررعيي ط روال عمرررق مررن
مدرسررة علررى مدرسررة وركضرري و ار ال ارتررب وانتقررالي مرن دار علررى دار وحلمرري بشر ار دار
أستقر فيهرا ،فري تلرك اللحظرة عرفرت ،كرل علرك التعرب مجررد وهرم ،هكرعا كانرت األفكرار
تراودني ،وأنا أضع قردمي فري الحرعا  ،ولكرن وقعرت ،ال أعررف كيرف ،وفجر ة وراب كرل
شرري  ،هررو المرروت ،هررو النرروم ،ك ر ني أدخررل فرري ويمررة بيضررا  ،أحسسررت بضرري فرري
رردرق كر نني أختنر  ،أريررت وجوهراً تطررل علرري مررن فررو وسررمعت رروتاً يقررول :ارفعروا
رأس  ،م بدأت أحف ب لم في يدقو
ر الحمد هلل على س متكو
يقول لها وهي تهم بقرع جرف الباب:
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ر انتظرق ،ال تقرعي الباب ،واهلل يا شيرين ،لم أقل :لماعا ياربي وقعرت؟ برل قلرت
بينرري وبررين ن سرري :هررعا امتحرران لي ررح عزمرري ولي ررد عيمرراني ،اعتبرررت هررعا الوقرروع
منحة علهية ،اعتبرتها عشارة للقبول ،أنا المق ِّ ر أدركت حقيقة اإليمان وح وت و
أم جميل تتكلم:
ر أنررت يررا أبررو جميررل رجررل طيررب ،وعنرردك مررن قبررل اسررتعداد ،وكنررت دائمراً أن ررح
لك ،وكنت دائماً تقول :سي تي يوم أ لي في  ،والحمد هلل ،ها قد جا هعا اليومو
ر دقيني ر يرا شريرين ر لرو سرقطت علري قعي رة أمرام براب الجرامع لمرا نردمت ،برل
لعل ري أف ررر  ،سر ر كون م ر ُّ
رت بع ررد أدائ رري ول ررو ركع ررة واح رردة ،وبع ررد معرفت رري متع ررة اإليم رران
وح وت و
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قليل من الضحك
______________________________

أبو وائل ي تح الباب يستقبل جارج وزوجت  ،يدهش ،يهتف:
ر ما هعا يا أبو جميل؟ من دفعك وأوقعك على األر ؟ ال تقل لي أم جميل هي
السبب؟
أبو جميل يتكلم:
ر قلت لك ال تعهب على الح  ،لو بقيت معي ما كانت كسرت يدق ،لكن علرى
كل حال ،الحمد هللو
أم وائل تتكلم:
ر الحمد هلل على س متك ،عن شا اهلل الكسر بسيطو
أم جميل تتكلم:
ر عهب لي لي في الجامع ،وهو خار من الجامع ،وقع على الدر و
أبو وائل يرق ويهتف:
ر ر أب ررو جمي ررل عه ررب عل ررى الج ررامع لي ررلي؟ وي ررر معق ررول؟ ال أ ررد ؟ الج ررامع،
الجامع ،الجامع ،ياعيني على الجامع ،أل ،أل  ،ال أ د  ،هعا أبو جميل ،كان يمشي
على الر يف ،وأمام بنت حلوة ،تع ر بدرجات الجامعو
أم وائل تتكلم:
ر ر علررى كررل حررال الحمررد هلل علررى الس ر مة ،ت ضررلوا علررى ورفررة الطعررام ،المائرردة
جاهزة ،ن كل ونتكلمو
ورفة الطعام تضم األسرتينو
أبو وائل يتكلم:
ر اآلن ،يا أبو جميل ،حد نا ب رد و رراحة ،والتقرل لري أم جميرل هري ضرربتك
عل ررى ي رردك ،أو طلب ررت من ررك ال ررعود عل ررى الس ررلم ،وال تق ررل عهب ررت عل ررى الج ررامع ،أري ررد
ال د  ،أين وقعت وكيف وقعت ولماعا وقعت؟
أبو جميل يضحك ،ويتكلم:
ر ر أل ،أم جمي ررل ال ع ق ررة له ررا ،رردقني ،أن ررا أه ررم ب ررالخرو م ررن ب رراب الج ررامع،
وضررعت رجلرري علررى أول درجررة ،وفجر ة ،وقعررت ،مررا أحسسررت بشرري  ،أومرري علرري ،ررم
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انتبه ررت ،وأن ررا ملق ررى عل ررى الر رريف أسر ر ل ال رردر  ،والرج ررال م ررن ح ررولي ،وأح رردهم يرف ررع
رأسيو
أبو وائل يقول مازحاً:
ر الحمد هلل ،أنا ما عهبت معك ،كنت وقعت م لكو
أم وائل تعل :
ر أل ،كنت ساعدت  ،بل ،لو رحت مع  ،ما كان وقعو
أبو وائل يس ل:
ر ولكن ما سبب وقوعك؟
أم وائل تتكلم:
ر كان ي كر في عودة الدكتور جميلو
أبو وائل يتكلم:
رت يررا أم وائررل مررا عرفر ِ
ر أل ،أنر ِ
رت ،أنررا أعرررف ،مرررت أمررام الجررامع رربية ،والت ررت
عليها ،ووقعو
أبو جميل يرد:
ر أهعا ظتك بي يا أبو وائل؟ اهلل يسامحكو
أم وائل تس ل:
ر وعهبت على مش ى الرازق و ورت يدك؟
أبو جميل يتكلم:
ر أنرا نهضرت ،مرا أحسسرت بغيرر ألرم بسريط فري يردق ،وأردت الرجروع علرى البيرت،
ولكن أحد الرجال ن ح لي بال عود على المش ى الملح بالجامع ،وألح علري ،و رعد
معي ،وفي المش ى وروا رأسي ويدق ،الحمد هلل الرأف ما في أق شي و
أبو وائل يقاطع :
ر وير معقول ،رأسك ما في أق شي ؟ أين عهب الدماف؟
أم وائل تعل :
ر ليف هعا وقت الم از و
أبو جميل يتكلم:
ر المهم ،يدق فيها كسر بسيط ،ووضعوا لري الجبيررة مرع الجربف ،وأعطروني دوا
ل لتهاب ،وهعا الرجل ما تركني ،أو لني بسيارت على البيتو
أبو وائل يتكلم:
ر أنررت ،يررا أبررو جميررل ،طررول عمرررك كنررت ال ت ررلي ومررا وقعررت ،وأول مررا برردأت
بال ة وقعت وانكسرت يدك ،اسمع ن يحتي ،ال ت كر بال ة بعد اليوم ،وال تعهب
على الجامعو
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الجميع يضحكون ،أبو جميل يعل :
ر الحمد هلل ،أس ل اهلل تعالى القبول ،ال شك ،عندق عنوب ك يرة ،أس ل اهلل تعالى
الع و والمغ رة ،ولعل هعج الم يبة تخ ِّف من سيئاتيو
أبو وائل يعل :
ر ر عنوبررك يررا أبررو جميررل وسرريئاتك ال تخ ِّ رف منهررا هررعج الم رريبة ال ررغيرة ،أنررت
بحاجة على م يبة أكبرو
ويستغر الجميع في الضحكو
ولكن أم جميل تعل :
ر في حدود علمي ،أبو جميل ما عندج عنوب كبيرة وال سيئاتو
أبو وائل يعل :
ر هعا في حدود علمك ،ولكن بالت كيد هناك سيئات في الخ ا  ،ال علم لك بهاو
أبو جميل يتكلم:
ر مرة انية ،هعا ظنك بي يا أبو وائل ،سامحك اهللو
أم وائل تس ل زوجها:
ر وأنت يا أبو وائل متى ستبدأ بال ة؟
ر ق دك متى ستكسر يدق؟
وينهضون عن المائدة ،أم وائل تدعوهم على ورفة الجلوف لتناول الشاقو
وهم يحتسون الشاق ،أبو وائل يتكلم:
ر أريد مشاورتكم فري أمرر ،بحضرور زوجتري أم وائرل ،ب رراحة ،أخري فري بيرروت
عندج شقة في الجبرل ،م روشرة ،ومطلرة علرى البحرر ،دعانرا للنرزو عليهرا ،ووعرد بتر مين
عمل لي في عحدى الجرائد ،ب ة مدق للقسم اإلنكليزق ،ومترجم ،فمرا رأق األخرت أم
جميل وما رأق األخ أبو جميل؟
أم جميل تتكلم:
ر الرأق لكمو
أم وائل تتكلم:
ر أنا ب راحة ،ومن قبل ،عرضت على أبو وائل بيع الشقة والنزو علرى بيرروت،
ولكن رف  ،قال لن أهاجر مرتين ،سرورية اآلن بلردق ،وأظنر حكرى لكرم عرن هرعا مرن
قبل ،اآلن ال ر ة مواتيرة ،ال نبيرع الشرقة ،وال ننرز وال نهراجر ،لكرن نجررب العريش فري
بيروت شهرين ة أو سنة ،م نعود على حلب ،شقتنا موجودةو
أبو جميل يتكلم ،وهو يحتسي الشاق:
ر أنررا مررع األخررت أم وائررل ،أنررا شخ ررياً ععا قرردم لرري م ررل هررعا العررر قبلررت علررى
ال ور ،أتمنى لو كان لي أخ م ل هعا األخ ،عندج شقة ولو في ال ينو
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أم جميل تقاطع لتعل وهي تضحك:
ر ال ين ما عادت بعيدة يا أبو جميلو
أبو جميل يتابع ك م :
ر أنا طول عمررق مرا ورادرت سرورية ،حترى لبنران بجوارنرا مازرتهرا ،طبعراً ،األمرر
ال يعنرري التخلرري عررن الرروطن ،وال النررزو من ر  ،األمررر مجرررد روبررة فرري الس ر ر وتجديررد
الحياةو
أبو وائل يتكلم:
ر لمرا خرر والرردق مرن فلسررطين ،حمرل معر م ترا البيررت ،وقرال المسر لة سررتنتهي
في شهر أو شهرين ،ونرجرع علرى ترشريحا ،ال هرو رجرع ،وال أنرا رجعرت ،وال ابنري رجرع،
أنا قلت مرن قبرل :سر موت هنرا فري حلرب ،أو فري ترشريحا ،لرن أورادر ،واهلل حترى شرقتنا
المتواضعة في مخيم النيرب ما كنت أريد تركهاو
وي مت م يضيف:
ر وبعد علك كل  ،كيف أوادر حلب وأترك أخي أبو جميل؟
أم وائل تعل :
ر الحقيقة نحن أنسنا ب حبتكم ،وأحسسنا بارتباط جديد بحلب وسورية كلهرا ،مرن
قبل تعرفنا على عدة أسر من حلب ،ولكن حبتنا معكم تختلفو
أبو جميل ينظر على ساعة يدج ،يتكلم:
ر اسمحوا لي ،أنا س هاجر على شقتيو
أبو وائل يتكلم:
ر مللت من الجلسة بسرعة ،منع قليل أنا قلت لن أوادر حلب مرن أجرل أخري أبرو
جميلو
أبو جميل يتكلم:
ر شك اًر أخي أبو وائرل ،أعررف علرك ،ولكرن اقتررب موعرد ر ة الع رر ،س رعد
على الشقة ألتوض  ،م س نزل على الجامع لل ةو
أبو وائل يتكلم:
ر ر يمكررن قبررول ال ر ة هنررا ،برردالً مررن النررزول علررى الجررامع ،وعنرردنا طبع راً مررا ،
يمكنك الوضو و
أبو جميل يرد:
ر ال ة تُقبرل فري أق مكران ،أر اهلل كلهرا مسرجد ،ولكرن ال ر ة فري المسرجد
أمتع ،على كل حال ،ععا وافقت أنت على ال ة معري ،سن رلي هنرا معراً فري البيرت،
وت تم بنا زوجتي وزوجتكو
أبو وائل يرد مازحاً:
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ررلي فرري أول

ر أل ،أخرري ،اعهررب أنررت علررى الجررامع ،أنررا اآلن لررن أ ررلي ،أنررا س
رمضانو
أم جميل تتكلم:
ر ر أنررا أقتررر أن ن ررعد أنررا وأنررت يررا أبررو جميررل علررى شررقتنا ،ن ررلي الع ررر فرري
البيت ،أنت متعب ،من الضرورق أخع قيلولة ل ستراحةو
*
ف ررور مغ ررادرة أب ررو جمي ررل وأم جمي ررل ،تلت ر رت أم وائ ررل عل ررى زوجه ررا تق ررول لر ر وه رري
ت طنع الغضب:
ر لماعا حكيت لجارنا أو جميل وزوجت عن فكرة النزو على بيروت؟
ر أريد المشاورةو
ر ولكنك اتخعت قرارك من قبلو
ر ل ستئنافو
أم وائل تضيف:
ر وأنررت مررن قبررل حكيررت لهررم عررن بقائررك فرري حلررب ،ورفضررك الهجررة مررة انيررة أو
النزو  ،لماعا تحب تكرار الك م واعادت ؟
ر لت بيت الموقف ،ولماعا أنت واضبة؟
ر ال أحب هعج الت ريحات المباشرة ،وال أحب عع ن المواقفو
ر ال أق د اإلع ن عن المواقف ،أحياناً يكرر اإلنسان الك م للت كيد ،أو للتسلية
ومل الوقت ،هل من مانع؟ وعن أق شي سنتحدة؟ هو مجرد ك مو
ر ما كنت أعرفك تحب ك رة الك م واعادة الحدية ،وخا ة معي ،عادتك دائماً:
كلمة واحدة ويقضى األمرو
ر ر طبعر راً أن ررت زوجت رري ،وال ض رررورة للتباح ررة والنق رراش وك ر ررة الكر ر م ،وال ض رررورة
لإلعادة والتكرار ،كلمة واحدة تك يو
أم وائل تمضي على المطب ب متو
وتها مازحة وهي تغسل ال حون:
من داخل المطب ي تري
ر أل ،من اآلن ف اعداً سيكون بيننا ،أنا وأنت ،ك م وحدية وجردل ونقراش ،كرل
موضوع سنناقش بالت يلو
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الروح
_______________________________

ررو
أبو جميل ي عد الدر على شقت منكسر الخطوات ،يجر ن س على الردر ج اً
يتوض  ،ي لي الع ر مرع زوجتر  ،رم ي خرع الم رحف ،ويمضري بر علرى الشررفة ،يقر أر
في القرآن الكريمو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ش َّ
سـتَ ِمر
اقْتََرَب ْت َّ
اع ُة َوا ْن َ
ضوا َوَيقُولُوا ِس ْ
آي ًة ُي ْع ِر ُ
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ِ
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ِ
ِ
وح فَ َكـذ ُبوا
ون َه َذا َي ْوْ َعسر (َ )8كذ َب ْت قَ ْبلَ ُه ْْ قَ ْوُْ ُن ُ
ين إلَى الدَّاعي َيقُو ُل ا ْل َكاف ُر َ
ُم ْهطع َ
ِ
اب
َع ْب َد َنا َوقَالُوا َم ْج ُنون َو ْازُد ِج َر ( )9فَ َد َعا َرب ُ
َّه أ َِّني َم ْغلُوب فَا ْنتَص ْـر ( )01فَفَتَ ْح َنـا أ َْب َـو َ
ِ
ُ
َّ ِ
ـاء َعلَــى أ َْمـ ُـر قَـ ْـد قُـ ِـد َر
َّرَنــا األ َْر َ ُع ُيون ـاً فَــا ْلتَقَى ا ْل َمـ ُ
السـ َـماء ِب َمــاء ُم ْن َهمـ ُـر (َ )00وفَج ْ
اح وُدس ُر ( )03تَ ْج ِري ِبُ ْ ِ
ِ
ان ُك ِف َر ()04
اء لِ َم ْن َك َ
َع ُين َنا َج َز ً
(َ )05و َح َم ْل َناهُ َعلَى َذات أَْل َو ُ َ ُ
اهـا آيـ ًة فَه ْـل ِم ْـن مـد ِ
س ْـرَنا
ـان َعـ َذا ِبي َوُنـ ُذ ِر (َ )06ولَقَ ْـد َي َّ
َّك ُر ( )02فَ َك ْي َ
ـَ َك َ
َولَقَ ْد تََرْك َن َ َ َ
ُ
لذ ْك ِر فَه ْل ِم ْن مد ِ
آن لِ ِّ
َّك ُر ()07
ا ْلقُ ْر َ
َ
ُ
تدخل أم جميل على الشرفة ،تس ل :
ر تشرب أق شي ؟
أبو جميل يغل الم حف ،يضع على حافة الشرفة ،يتكلم:
ر شك اًر ،ال أريد شرب أق شي و
ت مت ،تظل واق ة ،تس ل:
ر أقعد معك؟
بعد قليل من ال مت ،يمسح دموع  ،يهمف:
ر اتركيني وحدقو
ت مت ،تس ل :
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ان جارات واشتباكات وشهدا ،

ر على هعا الحد أنت مت ر؟ كل يوم نسمع ق
هل تعرف تلك السيدة؟
ر ت لمت بسبب وربتهاو
ر هعا هو قدرها ،جا ت من لبنان لتموت هنا ،يقول تعالى":ومرا ترد ِرق ن رف مراعا
ِ
وت عِن الل علِيم خبِير"و
ب وداً وما تد ِرق ن ف بِ ِّ
ق أر ٍ ت ُم ُ
تكس ُ
أم جميل تتكلم بلطف:
ر يرحمنا ويرحمها اهللو
أبو جميل يعل :
ر ر أشررد مررا يررؤلمني هررو تحر ُّرول اإلنسرران علررى مجرررد خبررر ،ررة شررهدا مررن أبنررا
الرروطن ،وسرريدة لبنانيررة سررائحة ،ألرريف لهررا اسررم أو عمررل ،ومررا أد ارهررم أنهررا سررائحة؟ قررد
تكون عالمرة آ رار أو باح رة اجتماعيرة ،جرا ت لتردرف الواقرع االجتمراعي أو تنقرب عرن
اآل ررار ،وقبررل هررعا كل ر هرري زوجررة وأم وعنرردها أب واخرروة ولهررا أوالد ،ال رررد هررو األمررة،
واألمة هي ال رد ،وخسارة فرد واحد تعني خسارة األمة كلهاو
ر وويل لامة التي ال تعرف قيمة ال رد ،وال ِّ
تقدر حجم خسارت و
ر نعرم ،نعرم ،هرعا مرا يرؤلمني ،هرعا هرو الواقرع فري كرل الرب د العربيرة ،أو كرل بر د
العالم ال الة ،وهرعا هرو التراري ؟ مجررد أخبرار؟ عمرر يخت رر فري كلمترين ،ولرد ،مرات،
هعا هو اإلنسان؟ حتماً كانت تلك السيدة م ً تحمرل حقيبتهرا وتخرر مرن ال نرد وتريرد
ركروب سرريارتها لتغررادر علررى بيررروت للقررا زوجهررا وأوالدهررا ،هررل الحيرراة مجرررد حلررم؟ ربمررا
كانت ت كر بكتابة سيرة حياتها لتما المجلداتو
ر أبو جميل ،أنت وير طبيعي ،ما ق ة هعج المرأة؟
ر ر ال ش رري  ،قل ررت ل ررك ،ال ش رري  ،أن ررا فق ررط أج ررد فيه ررا العظ ررة والعبرررة ،وأفك ررر ف رري
عظما التاري ورجاالت  ،وأقول لن سي :كل ما كتب عنهم ال يك يو
أم جميل تتكلم بهدو :
ر على كل حال ،هعج هي رحائ كم ،أنرتم أسراتعة التراري  ،مرزورة ،زائ رة ،أو هري
علررى األقررل مخت ررة ،أو ناق ررة ،ال ررحائف الحقيقيررة هرري ررحائف األعمررال ،وهرري
عنررد اهلل ابت ررة ،كامل ررة ،ال يغي ررب عنه ررا كبيرررة وال ررغيرة ،وهنال ررك الجرر از األوف ررى ،م ررا
جدوى أن يقال في الدنيا عن اإلنسان عظيم أو بطل ،وهرو فري اآلخررة عنرد اهلل خر ف
علك؟
أبو جميل ،يتكلم بهدو :
ر دقت يا أم جميل ،هنيئاً لك ،ماشا اهلل طول عمرك تقية و الحةو
ر وأنت قلبك طيب ونقي ،والحمد هلل هداك اهلل اليوم ،ال حاجة بعد اليوم للقل و
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ر اعهبرري ،خررعق قيلولتررك ،اسررتريحي ،أنررا سر لح بررك بعررد قليررل ،أنررا سر كمل تر وة
سورة القمرو
أم جميل تهم بالمغادرة ،تلت ت ترى الم حف على حافة سور الشرفة ،تتكلم:
ر نسينا أنا وأنت يا أبو جميلو
ر ماعا نسينا؟
الب ستيكية لوضعها على حافة السور ،هنا في الشرفةو
ر نسينا ش ار األ
ر عدلت عن ال كرة ،ألنها ستحجب عنا رؤية الحديقة ،وال تخافي ،لن يردخل علرى
شرفتنا أوشقتنا طائرة بوينق حتى لن تدخل ر ا ة ،اطمئنيو
وي مت ،م يضيف:
ر وب راحة س قول لرك ،قبرل يرومين سر لت راحب محرل الخضررة وال اكهرة قررب
الجامع عن محل قريب لبيرع أ ر الزهرور ،فردلني علرى برائع فري الشرارع ال الرة و ار
جررامع الرررحمن ،عنرردج مشررتل للزهررور ،ولك ررن ،سررامحيني ،قلررت لن سرري ،كانررت زوجت رري
الورد والزهور ،ولعلك عدلت عن ال كرة ،ألجلكو
تتحسف من أمي لعنايتها ب
أم جميل:
ر سامحك اهلل يا أبو جميل ،هعا هو ظنك في زوجترك؟ ومرن قرال :كنرت أتحسرف
من أمك؟ هعا وهمو
ر وداً س ما الشرفة بالزهرو
أم جميل ترد بحسم:
ر أل ،ما عدت أريد الزهر ،أنا بدأت أتحسف منكو
أم جميل تغادر الشرفة على الداخلو
ال يمكن أن أرتا عال ععا بحت لها بكل شي  ،هل أ ارحها؟ هل أعتررف؟ هرل
أحررد ها عررن سررلمى؟ ضررميرق يررؤنبني ،أسر ر ل اهلل المغ ررة لرري ولهررا ،ال أشررك اآلن ف رري
نقائه ررا و رردقها وب ار ته ررا ،ولك ررن أسر ر ل ن س رري :كي ررف يس ررتطيع المج رررم أن ين ررام عل ررى
جرائم ر ؟ كيررف يسرركت مررن قتررل أو سررر أو اعترردى علررى عررر ؟ أال يكلررم ن س ر ؟ أال
يجن؟ ال يمكن ل ورتها أن ت ار مخيلتي ،ك نني أراها اآلن! يا علهي ما أقرب اآلخررة
من الردنيا؟ وكرم نظنهرا بعيردة؟ رحمراك يرارب ،اآلن عرفرت ،نحرن ال نعريش برالرو التري
تحرك الجسد فقط ،نحن نعيش برو أخرى ،رو القلب ،رو الوجدان ،رو العقل ،برل
قررل رو اإليمرران ،هررعج تحرررك العقررل والرررو والوجرردان والضررمير ،وتلررك تحرررك الجسررد،
كانت روحها من وير شك طاهرة ،ليرحمها اهللو
أبو جميل ينه  ،ينادق:
ر أم جميلو
تسرع علي قادمة من الداخل ،تس ل:
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ر هل تريد أق شي ؟
ر تعالي اقعدقو
تقعرد علررى كرسرري قبالتر  ،فرري ورفررة الجلرروف ،يلت ررت ،ينظررر علررى حديقررة السرربيل،
يتجنب النظر في عينيها ،يهمف:
ر أم جميل ،سامحينيو
ر سامحتك ،من أجل أمك والزهر ،سامحتك ،واهلل سامحتكو
ر أل ،من أجل موضوع آخرو
ر شغلت بالي ،ما هعا الموضوع؟
يلت ت ،ينظر في عينيها ،يتكلم:
ر ضميرق يؤنبني ،ما استرحت ،سامحيني من كل قلبكو
ر على أق شي س سامحك؟
ر تلك المرأة اللبنانيةووو
ر عدنا عليها؟ ما ق تها؟
ر هرري الترري دعتنرري علررى الغرردا  ،تناولررت الغرردا معهررا فرري ك ررر جنررة ،واألمررر كلر
م ادفةو
أم جمي ررل ت رردهش ،ت ررنه  ،تس رررع عل ررى الشر ررفة ،تق ررف ف رري الب رراب ،تلت ررت علير ر ،
ت رخ ،وقد وضعت يديها في خ رها:
ر واهلل ،م واهلل ،لوال الخوف من اهلل ،لرميت ن سي من الشرفة ،أنت! أنرت يرا أبرو
جميل رحت مع المرأة على ك ر جنة وتغرديت معهرا! ومرن هري؟ ومرا المناسربة؟ وأخ يرت
ين سنةو
عني وما ارحتني؟ وبعد هعا العمر؟ وبعد عشرة
أبررو جميررل يقررف مدهوشراً ،أم جميررل تخررر علررى الشررفة تولير ظهرهررا ،تسررتند علررى
حافتها ،تضع رأسها بين يديها وتجهش في البكا و
أبو جميل يلح بها ،يضع يدج على كت ها ،تلت ت:
ر خسارة ،وألف خسارة يا أبو جميل ،ما توقعت هعا منك!
أبو جميل يمسح دموعها ،يقبل وجنتيها ،يضمها على درج ،يتكلم:
ر حبيبتي شيرين ،واهلل األمر كل م ادفة ،من وير ترتيب وال تخطيطو
أم جميل تتكلم وهي تنهن باكية:
ر هو عنبي أنا ،أعرف ،أنا شجعتك على العهاب على دار الكتب الوطنيةو
أبو جميل يطو خ رها ،يمشي بها على الداخل ،وهو يتكلم:
ر أقسم باهلل ،يا أم جميل ،لم تمف يدق يردها ،حترى مرا رافحتني وال رافحتها،
والمرأة اآلن ارت عند بارئها ،أرجوك ،سامحيني وسامحيها ،أنت امرأة مؤمنة ،وأنرت
لك بي قة كبيرة ،وأناووو
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أم جميررل تهرردأ قلرري ً ،ترفررع يررد أبررو جميررل عررن خ رررها ،تقررف قبالت ر  ،مواجهررة،
تتكلم معاتبة ،وهي تمسح دموعها:
ر ر ولمرراعا لررم ت ررارحني حررين س ر لتك؟ لمرراعا لررم تقررل أنررا فرري ك ررر جنررة مررع سرريدة
لبنانية؟
ر حر ت على مشاعركو
ر أنررا أ ر بررك ،وأعرررف مررن هررو زوجرري ،هررل تتررعكر يرروم دعتررك و ازرة التربيررة علررى
اجتماع في دمش من أجرل تعرديل المنراهم ،وسرافرت معرك فري الحافلرة زميلتنرا مدرسرة
الترراري اآلنسررة ابتسررام ،ورجعررت معررك ،وحكيررت لرري وقلررت لرري بلسررانك :ارتاحررت علرري،
وكانت تقعد دائماً على جوارق ،هل نسيت؟ وأنا ما شككت فيك ،أعرفك ،كنت أتمنى لو
ارحتني وقلت لي أنا مع سيدة لبنانية في مطعم بك ر جنة ،كنت تقبلت األمر وقلرت
هو أمر عادقو
ر هررعا أمررر عررادق اآلن بعررد مررا عرفر ِ
رت ،وبعررد مررا استشررهدت المررأة ،لررو ررارحتك
فرري سرراعتها لمررا كرران األمررر م ررل مررا قلررت ،كنررت ت اجر ت ،ولعبررت بررك الظنررون ،واألمررر
حدة م ادفة ،ومن وير توقع وال حساب ،واآلن ارحتكو
ر ولررو لررم تمررت ،لمررا ررارحتني ولمررا أخبرتنرري ،ولكنررت رحررت فرري زيررارة عليهررا فرري
لبنانو
ر ال واهلل يا أم جميل ،حتى لو لرم تمرت ،لكنرت رارحتك ،أنرا ال أخ ري عنرك أق
شي  ،وأنا طول عمرق ماسافرت ،ولن أسافر عال وأنت معيو
أم جميل تمسح آخر دمعاتها ،تس ل هامسة ،وهي تمز :
ر أستحل ك باهلل ،قل لي :ما قبلتها؟
أبو جميل يضحك:
ر هل هعا ظنك في زوجك؟ قلت لك واهلل ما مست يدق يدهاو
ر وكيف تعرفت عليها؟
ر سر حكي لرك بالت رريل ،ولكرن تعرالي علررى المطرب أل رنع لررك أنرا فنجران قهرروة،
وأحكي لكو
أبو جميل يحكي لها بالت يل ،وهو يعد القهوة ،تعل :
ر ر ويلرري ،كيررف فعلررت هررعا؟ ولررو رآك أحررد مررن ع ررين ،لقررال :أبررو جميررل يخررون
زوجت و
ر المطعم ما في أحد ويرق أنا وهيو
ر والخدم؟ و احب المطعمو
ر كلهم من ميدانكيو
أم جميل تس ل ،وهي تبتسم ساخرة:
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ر ولماعا ما لمست يدها وما قبلتها أو مارجعت معها على ال ند ونمت معها؟
أبررو جميررل وأم جميررل يحم ر ن قهوتهمررا ويمضرريان علررى ورفررة الجلرروف ،يجلسرران
متجاورين ،أبو جميل يضع يدج على يد أم جميل ،يلمف يدها بلطف ،ويتكلم:
ر أم جميل ،أنا واهلل طول عمرق ما خنتك ،ولن أخونكو
ر ولماعا؟
ر طول عمرق ما ارتكبت فاحشة ،أخاف اهللو
ر ال من أجلي؟
ر من أجل اهلل أوالً ،م من أجلكو
تمسح دمعتين ترقرقتا في عينيها ،تعل :
ر أبو جميل ،أنا أعرفك ،ولكن هعا امتحان من اهللو
أبو جميل يضيف:
ر دقيني ،هي سيدة محترمة ،باح ة ،وزوجة وفية لزوجها ،وأنا ال أشك أبداً في
وفائها و دقهاو
تضع يدها على يدج ،تقول:
ر أبو جميل ،التعب واضح في عينيك ،من الضرورق أخع قيلولةو
ينه  ،تمسك يدج ،يمضيان معاً على الداخلو
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أنا في انتظارك

_____________________________________

أبو جميل وهو يدخل على الشقة يسمع أم كل وم ت د :
أنا في انتظارك خلِّيت ،ناري في ضلوعي وحطِّيت
إيدي على خدِّي وعدِّيت ،بالثانية غيابك وال جيت
،

يسرررع علررى ورفررة الجلرروف ،أم جميررل تحررف بخطوات ر  ،تغل ر المسررجل ،تررنه
وهي تمسح دموعهاو
أبو جميل يضمها على درها ،يمسح بيدج على رأسها ،يربت على ظهرهاو
ر ولدق جميل ،يا أبو جميل ،اشتقت علي و
وتجهش بالبكا و
يمسح دموعها ،يقبل رأسها ،يمسك بيدها ،ويهمف:
ر انتظرنا عشر سنين ،بقي بضرعة أيرام ،رلِّي هلل ،وادعري لر بسر مة الو رول،
نحن اليوم في  51نيسران بعرد عشررة أيرام فري  21نيسران أو فري األول مرن أيرار ي رل
جميل باعن اهللو
أم جميل تتكلم:
ر ر لك ررن ،س ررمعت بايق رراف الس ررعودية رحر ر ت الطير رران م ررن الس ررعودية عل ررى س ررورية
وبالعكفو
ر ر هررعا وي ررر ررحيح ،ال رررح ت مررن دمش ر عل ررى كررل عوا ررم العررالم وب ررالعكف،
مستمرة ،وهناك رح ت ك يرة مما لة على ال عقيةو
يلت ت ،يرى ورة كبيرة لجميرل فري عطرار عهبري م بترة علرى الجردار المقابرل ألم
جميلو
وقبل أن يس ل ،تتكلم أم جميل:
ر جارتنا أم وائل س لتني عن ورة لجميل ،أرادت رؤيت  ،عرضت عليها مجموع
ررورج من ررع الط ول ررة ،أ ِ
ُعجب ررت به ررعج ال ررورة ،أن ررا أخ ررعتها عل ررى الم ررور وطلب ررت منر ر
تكبيرها ،واخترت أنا لها هعا اإلطارو
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أبو جميل يعل :
ر لكن ال ضرورة لهعا كل  ،ولدنا وداً نراج شخ ياً ،هو أجمل من ألف
م يضغط على المسجل ،وهو يقول:
ر تعالي لنستمع معاً على بقية األونيةو

ورةو

اتقلب على جمر النـار ،واتشرد ويَّا األفكار
النسمة ،أحسبها خطاك ،والهمسة أحسبها لغاك
أم جميل تغل المسجل ،تهمف:
ر يا ريت مادخرل كليرة الطرب ،وال تخ ر  ،وال سرافر علرى أمريكرا وال السرعودية،
ياريت كان من األوالد األوبيا ال اشلين ،ويبقى معنا ،وال يسافرو
أبو جميل يتكلم:
ر تعالي نعهب على مطعم القمة لنتناول الغدا و
ر ر ال مطع ررم القم ررة ،وال حديق ررة الس رربيل ،وال حت ررى أم وائ ررل ،ن س رري ال تش ررتهي أق
شي و
أبو جميل يقول لها:
ر أنا س عد لك القهوة ،اسبقيني علي الشرفةو
أبو جميل يحمل القهوةو
وهما يرش ان القهوة ،أم جميل تتكلم ،وهي تبتسم:
غير ملونة ،نزين
ر أم وائل ،جارتنا ،اقترحت علي ش ار زينة وأع م وأضوا
بها الشقة ،ال ستقبال ولدنا جميلو
أبو جميل يرد بهدو :
ر األوضاع العامة يا أم جميل وير مناسبة ،الناف في كرب وضي  ،وما من
بيت عال وفي م يبةو
ر ر نح ررن سنض ررع الزين ررة داخ ررل الش ررقة ،ل ررن نض ررعها عل ررى الشر ررفة وال ف رري م رردخل
العمارة ،وال على الدر و
ر ما تغير شي  ،األمر هعا هوو
ر واهلل عودة ابننا بالس مة فرحة كبيرة ،ومن حقنا ال ر و
أبو جميل يعل :
ر ال معنى لل ر في هعج األيامو
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شجيرات الورد
_____________________________

في ظهيرة اليوم الترالي يرجرع أبرو جميرل وأبرو وائرل علرى البيرت ،يحمرل كرل منهمرا
بضعة أكياف فيها فاكهةو
فور دخول أبو جميل على البيت ينادق:
ر أم جميررل ،تعررالي ،خررعق ،واهلل تعبررت ،هلكررت مررن حملهررا علررى الرردر  ،أبررو وائررل
ساعدني ،اهلل يعطي العافية ،يدق مكسورةو
ال ي تي ر أق ج رواب ،ينررادق م ررة انيررة ،وال ج روابو يتج ر علررى الش ررفةو واعا هرري
قاعدة في الشرفة ،امتة ال تتكلمو يدخل على الشرفة ،ي اج :
ر أوج ،ماهعا؟ شي رائعو
تنه  ،لتقول:
ر ر هررعج وردة بيضررا  ،هرري أنررت ،وهررعج وردة حم ر ار  ،هرري أنررا ،وهررعج وردة ر ار
فاقعة هي هي ين ،وهعج وردة شمعية اللون هي ولدنا الدكتور جميلو
يردهش ،يجرد ن سر أمرام أربعرة أ ر فخاريرة ،فري الجهرة الشرمالية ،تجراج شررارع
تشرين أ ي ان ،وفي الجهة الشرقية تجاج شارع في ل أ ي ان ،كل أ ي تح ة
فنية ،مطلي بخزف زجاجي مت ل  ،وفي كل أ ري شرجيرة ورد كبيررة ،ناميرة بوحشرية
مدهشة ،وفي كل شجيرة ة وردات أو أربع مت تحات ،وكل وردة ك نها بركران عطرر
مت جر ،هي موسيقى اخبة ،تضم بالحياةو
ر شي رائع يا شريرين ،شرك اًر لرك ،عوقرك مردهش ،براألمف كنرا نتحردة عرن الرورد
واليوم أراج يما الشرفة ،ما عدنا بحاجة للنزول على حديقة السبيلو
ر وباألمف اتهمتني بالتحسرف مرن أمرك ،واليروم أمرا لرك الشررفة ،ألعكررك ب مرك،
يرحمها اهلل ،وألؤكد لك أني كنت أحبهرا ،وال أتحسرف منهرا ،وأفكرر فري شر ار ق ر فير
كنارق ،ولكن ال أعرف المح ت التي تباع فيها الكنارياتو
تبيع الكناريات ،أنت حكيت ليو
ر جارتنا أم
والكنارق ،لن ت خع من  ،أنا أعرف ،هي فقيرة وكريمةو
ر ععا طلبت منها الق
أبو جميل يعل :
والكنارق ،أرجوك ،ال أحب األق ا  ،أحب الكناريات ،لكن
ر اتركي فكرة الق
ال أحررب األق ررا  ،وهررا نحررن نسررمع تغريرردها كررل رربا مررن حديقررة الجررارة ،ععا شررئت
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ضعي على حافة الشرفة فُتات الخبز لتررق الع رافير تحرط بحريرة علرى الشررفة ،ولكرن
والورود؟ وكيف حملتها على الدور ال الة؟
من أين اشتريت األ
ر أنت حد تني عن المشتل ،قبل عدة أيام ،هل نسريت؟ وأنرت حرددت لري موقعر ،
الشارع ال الة و ار جامع الرحمن ،من الجهة الشرقية ،والرجل حملهرا بن سر علرى البيرت
ووضرعها بن سر فري الشررفة ،وهرو ن ررح لري باأل ر ال خاريرة ،هري أجمرل ،وم ئمررة
الب ستيكية تؤعق الجعورو
للورد ،األ
ر سلمت يداك يا أم جميل ،ولكن لماعا ما وضعتها هكعا على طول الشررفة تجراج
الغرب؟
ر حتى ال تضي الشرفةو
ويرن هاتف أم جميل الجوال ،واعا جارتها أم وائل تدعوهم على فنجان قهوةو
أبو جميل يعل :
ر هعج المرة نحن سندعوها ،لترى الورودو
أم جميل ترد بلهجة مختل ة:
ر ر ر أل ،ال أرير ررد ،أرجر رروك ،ست ر رريب الر رروردات بر ررالعين ،فتر ررعبل وتحتر ررر  ،أو تغر ررار
فتعهب فتشترق م لها ،أنت تعرف ،المرأة تغار حتى من بنتهاو
أبو جميل يدهش ،يعلِّ :
ر ر مررا هررعا الك ر م يررا أم جميررل؟ هررعا شرري جديررد لررم أسررمع منررك م ل ر مررن قبررل،
أعرفررك سررمحة وكريمررة ،وطررول عمرررك مررا اعتقرردت بالحسررد وال العررين ال رريابة ،وطررول
عمرك ما حكيت عن الغيرة ،وبعد هعا أم وائل أعز من أختك ،ما هعا التغير؟
ترد بمر :
ر ر اإلنس رران اب ررن بيئتر ر  ،الح رري الجدي ررد والعم ررارة والمنطق ررة ه ررعج بيئ ررة جدي رردة وله ررا
ت يرهاو
ر ال ،ال ،ال أقبل بهعا الك م ،هعا ُم از  ،ونحن ،ما مر وير شهرين علرى نزولنرا
في هعج المنطقة ،أو أقل ،سنقطف وردتين لجارتنا أم وائل وزوجها أبو وائلو
أم جميل تحتد وت يح بطريقة مبالق فيها:
ر ر ال واهلل ،ه ررعج ال رروردات ال يقط ه ررا أح ررد ،وقل ررت ل ررك ،ععا رأتهر را أم وائ ررل س رروف
تحسدنا وتغارو
ر سنقول لها قط ناها من حديقة السبيلو
أم جميل ترد بجدية م طنعة:
ر هيا لننزل ،لن نقطف أق وردة ولن نكرعب ،وبعرد علرك مرا المناسربة لتقرديم الرورد
لها؟ هات؟ قل لي؟
أبو جميل ينزل على الدر مع أم جميل وهو يقول لها:
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ر أل ،أنت اليروم متغيررة ،ع ربية ،وحرادة المر از  ،و روتك مرت رع ،أمررك وريرب،
يا أم جميلو
ر ال ،أنا طبيعية ،طبيعية تماماً ،اآلن سترى عند أم وائل ،وتعرفو
*
ف رري الشر ررفة عن ررد أم وائ ررل ي اجر ر أب ررو جمي ررل بوج ررود أربع ررة أ ر ر  ،ه رري تر روائم
الموجودة في شرفت  ،شرجيرات الرورد فيهرا ك نهرا هري ن رف شرجيرات الرورد فري
األ
شر ررفت  ،ال ررورود المت تح ررة ك نه ررا ه رري ال ررورود ن س ررها ،حمر ر ار وبيض ررا و ر ر ار فاقع ررة
وشمعية اللونو
أبو وائل يتكلم:
ر هل رأيت يا أبو جميل؟ أم وائل وأم جميل كل واحدة أوقعت زوجها في مقلبو
أبو جميل:
ر هو مقلب الورود ،ليتنا نقع كل يوم في و
م يلت ت على أم وائل ويعل مدهوشاً:
ر األ ر والشررجيرات والررورود عنرردنا وعنرردكم متطابقررة مئررة بالمئررة ،ك نهررا ت روائم
حقيقية ،ال يمكن الع ور على نقطة اخت فو
أم وائل تتكلم:
ر ر واهلل يررا أبررو جميررل ،البررائع أمضررى سرراعة وهررو ينتقرري لنررا األ ر والشررجيرات
والررورود المتطابقررة ،كنررت أنررا وأم جميررل فرري أشررد الحررر علررى انتقررا كررل شرري  ،قلررت
للبائع عن أم جميل :هعج أختي وسل تي ،وزوجها شقي زوجي ،ونحن نسكن في عمارة
والشجيرات والورود المتطابقةو
واحدة ،وشقتها فو شقتي ،ال نريد عال األ
أبو جميل يتوج على زوجت  ،ويعل :
ر لكن ،مع علك ،أنا أوار من ورود جارتنا أم وائل وأحسدها عليهاو
أم جميل تس ل مدهوشة:
ر ولماعا الغيرة والحسد؟
أبو جميل يرد:
ر ر األ ر ر عن ررد أم وائ ررل م ر ر وفة بجر روار بعض ررها عل ررى ط ررول الشر ررفة باتج رراج
الغرررب ،ووضررعها بهررعج الطريقررة أجمررل ،ك نه ررا معزوفررة موسرريقية ،ويمكررن رؤيتهررا م ررن
داخل ورفة الجلوفو
أم جميل تعل :
بجوار بعضها على
ر حاضر ،أنا اآلن فو اًر س عد على الشقة أل ف األ
طول الشرفةو
أم وائل تتدخل ،تعل وهي تضحك:
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الررورود عنرردك م ررل

ر ر ال يررا أم جميررل ،أنررا ال أقبررل ،ال أسررمح لررك ب ررف أ ر
ها عندقو
أبو وائل يلت ت على أبو جميل ويقول ل :
ر كان اهلل في عوني وعونك يا أبو جميل ،ات قت أم جميل وأم وائرل علينرا ،ال برد
من التسليم لهماو
أبو جميل يتكلم:
ر الحقيقة أنا المسؤول عن هعا كل  ،ألني يوم أمرف قلرت ألم جميرل :نسرينا شر ار
األ ر  ،كنررا ن كررر مررن قبررل بش ر ار أ ر ب سررتيكية كبي ررة ،ووضررعها علررى حافررة
الشرفةو
وتتكلم أم جميل:
ر ر أل ،الحقيق ررة ،ال ض ررل ألخت رري أم وائ ررل ،م ررن أس رربوع أو أك ررر ،وه رري تق ررول ل رري:
سنشر ررترق الرررورود والزهرررور ونمرررا الشرررقة بالزين ررة واألض ر روا واألع ر ر م ،بمناسررربة عر ررودة
الرردكتور جميررل ،وأنررا أقررول لهررا :الجررو العررام للبلررد كلهررا ال يناسررب ،هنرراك أسررر منكوبررة
وأسر نازحة وشهدا وجرحى ،م ائب ك يرة ،لكن أمام علحاحها اقتنعت بشر ار أ ر
 ،ودللتني على المشتل لبيع الزهور ،فاقتنعرت
الورد ،نعم ،وأنت أمف عكرتني باأل
ب كرة ش ار هعج الشجيرات ،الحقيقة ،الن ف ما عادت تشتهي أق شي  ،ولكن من أجرل
جميلو
أم وائل تدخل قادمة من المطب تحمل القهوة ،تعل :
ر نس ل اهلل و ول بالس مةو
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عشر دقائق في حديقة السبيل
___________________________

بعد يومين ،أم جميل وأبو جميل ينزالن معاً على حديقة السبيلو
يمران أمام اللوحة المت رجحة فو ال يدلية المغلقةو
أم جميل تعلِّ :
ر من أربعة أشهر رأينا اللوحة وهي عالقرة بمسرمار واحرد ،يؤرجحهرا الهروا  ،حترى
اآلن لم تقع ،وال يدلية مغلقةو
أبو جميل يتكلم:
ر أول مرة ِ
قلت عنها م ل قلعة حلب ،ومرة انية شبهتها بآ ار تردمر؟ واليروم م رل
أق آ ار؟
ر اليوم أنا متوترة ،ال تس لني أرجوكو
عنررد برراب الحديقررة يعترضررهما عجرروز يمررد لهررم يرردج اليسرررى بالس رؤال ،يرردج اليمنررى
مقطوعررة عنررد الرسررق ،موضررع القطررع ظرراهر ،حيررة يظهررر الجلررد المتجعررد ،وهررو يحسررر
القمي عن يدج ،أم جميل ت تح حقيبتها ،تضع في يدج اليسرى مبلغاً ماو
فرري مرردخل الحديقررة ،وعلررى الر رريف ،تقعررد رربية دون ال رين ،ت رررش منرردي ً
تنررا رت في ر بضررع لي ررات معدنيررة ،وفرري حضررنها وليررد نررائم ال يزيررد عم ررج عررن بضررعة
أشهر ،و ديها مدلو من فتحة وبهاو
أم جميل تناولها ورقة نقدية ،تضعها بين طيات روب الوليرد ،بعرد أن يتجاو ازهرا،
تقول أم جميل لزوجها:
ر باهلل عليك قل لري :مراعا تجرد أنرت وأبرو وائرل فري حديقرة السربيل ،ال برد كرل يروم
من النزول عليها؟
ر ال نجد وير الشيوخ والعجائز من م لناو
ر وما هعج ال داقة التري نشر ت فجر ة بينرك وبرين أبرو وائرل ،ك نرك تعرفر مرن مئرة
سنة؟
ر أنا عجوز ،وهرو عجروز م لري ،والرجرل طيرب ،وأنرا انقطرع عنري كرل أ ردقائي،
وأنرا انقطعررت عرنهم ،تكلمنررا مرن قبررل علرى هررعا الموضروع ،ال أريررد تكررار الحرردية عنر ،
وتعكرق ،عشنا خمف سنين في منطقة الملعب البلدق مرا اسرتطعنا فيهرا تكروين رداقة
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مررع أحررد ،ال أنررا وال أنررت ،ويررر معرفترري السررطحية بر بو سررليم ،ومررا هررو جارنررا فرري ن ررف
العمررارة ،هررو جررار فرري عمررارة مقابلررة ،وال تنسرري ،أنررت أيضراً ،بسرررعة كبيررة أ رربحت أم
وائل ك نها ديقتك من ألف سنة ،ال مئةو
وقبير ررل و ر ررولهما علر ررى البركر ررة تر رررى علر ررى الطر رررف األيمر ررن بر ررائع دمر ررى وألعر رراب
لاط ال ،فرش بها األر  ،وعلى الطرف األيسر ترى أك ر من عشر أراكيل كرستالية
فرراخرة وأخرررى معدنيررة مت لقررة والررى جانبهررا منضرردة ر ت عليهررا علررب المعسررل ب نواعر
المختل ة ،و مة شاب أمام موقد في جمرات من ال حم حم ار تشع باللهبو
أم جميل تت مل المشهد مدهوشة ،والشاب يلح عليهما بالندا :
معسل بالت ا والكرزو
ر أركيلة خانم ،أركيلة أستاع ،أطيب ِّ
عندما ي بحان أمام البركة تضع يدها على درها ،وتهتف:
ر يا علهي ،هعج هي البركة؟
أبو جميل يقول:
ر نعم هعج هي البركة ،ماعا ح ل؟
ر ر ك ررم كان ررت جميل ررة ،رقيقر رة المي رراج شر ر افة ،أرض ررها م روش ررة بالس رريراميك األزر
ال اتح ،الما فيها بلرون السرما  ،وفري الوسرط نرافورة رغيرة ،يتقرافز المرا منهرا ويسرقط
م ر ررل المطر ررر الخ ير ررف ،كانر ررت حافاتهر ررا واطئر ررة وهر رري مر ررن حجر ررر أ ر ر ر أملر ررف نر رراعم
كالمخمل ،ال أرى اآلن سوى الح ائر في أرضها ،وحافاتها مكسرة ،وفي وسطها أنابيب
رفيعة وأخرى خينة ك نها أوردة وشرايين أو أمعا مدلوقةو
أبو جميل يعل :
ر أنا رأيتها هكعا من أربعة أشهر ،من أول بح ي عن شرقة لنرا فري هرعج المنطقرة،
دخلت عليها ،فرأيتها على هعا الوضع ،اإلدارة تجررق فيهرا ت رليحات ،قبرل عردة سرنوات
جهررزت بمضررخات و ررمامات ون روافير تعمررل بم رراحبة الموسرريقى ،لكررن تعطلررت ،هررعج
اآلن ت ليحاتو
ر ر وهررل تسررمي هررعج ت ررليحات؟ ومنررع أربعررة أشررهر مررا انتهررت الت ررليحات؟ وأيررن
العمال؟
ر ر واهلل أنررا يررا أم جميررل مررا تنبهررت علررى هررعا كل ر  ،ال أنررا وال أبررو وائررل ،قلنررا الشررك
هناك خطة للت ليح ،وال بد سوف تُن ع اليوم أو وداًو
ر هعا تدمير يا أبو جميل ،ال ت ليح ،وفي ظني هو ب عل قعي ة ،أو قعائفو
أبو جميل يشير على أحد المقاعد ،ويتكلم:
ر أنا أقعد هناك دائماً على هعا المقعد فرو الهضربة ،وهرو يشررف علرى الحديقرة،
وأرى أمامي اإليوان ب عمدت الرخامية ،واألوالد يلعبون داخل  ،وكل ولد ينادق وي يح،
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ويتردد دى أ واتهم ،هو أجمل مقعد في الحديقة ،ومن مكاني فير أرى شررفة بيتنرا،
ولكن يقعد اآلن علي شاب مع خطيبت و
أم جميل تشير على مقعد آخر ،فيتجهان علي  ،ويقعدان علي و
أبرو جميرل يشرير علررى لوحرة معدنيرة رغيرة ،م بتررة بوسراطة قضريب معردني فررو
العشب ،ويقول ألم جميل:
ر اقرئي المكتوب على اللوحةو
ر "ممنوع الجلوف فو العشب"و
ر ما م حظتك؟
ر م حظترري؟ ال أرى العشررب ،أرى القررش األ ر ر اليررابف ،وأرى الرجررال والنسررا
جالسين فوق و
ر ر لررم ت حظرري الخط ر فرري التعبيررر ،ال رواب :ممنرروع القعررود فررو العشررب ،فعررل
جلف يستعمل مع من هو متكو ،أما قعد ،فيستعمل مع من هو واقف ،فيقال قعدو
أم جميل تضحك ،وتعل :
ر ر أض ررحكتني ،وان كن ررت وي ررر مش ررتهية الض ررحك ،نس رريت خطر ر البش ررر بقع ررودهم
وجلوسهم ومشيهم فو العشب ،ولم تلحظ وير هعا الخط اللغوق ،وما هو في الحقيقة
خط  ،وألف مرة قلرت لرك :دالالت األل راظ تتطرور باالسرتعمال ،وعلرى كرل حرال ،هرم ال
يجلسررون علررى العشررب ،هررم يجلسررون علررى قررش أ ر ر يررابف ،أنررا أعرررف ،أنررت تريررد
است اززق والت ا ح عليو
ر ال واهلل ،يررا أم جميررل ،أردت مررداعبتك وتسررليتك ،عررن أق شرري سررنتحدة؟ هررل
أحكي لك عن نابليون بونابرت وكليبر وسليمان الحلبي؟
ر أل ،أرجوك ،مللت حدي ك عنهمو
وت مت م تضيف:
ر هل تعرف؟ يا أبو جميل ،ربما من عشر سنين لم أزر الحديقة ،أو أك ر ،ومرر
أك ر من شهرين ،ونحن نسكن بجوار الحديقة ،والحديقة أمامنا ،وما نزلت عليهاو
ر وكيف رأيتها؟
ر تغيرتو
ر لافضل؟
ر أل ،أل ،ما الحظت من ك مي؟ واضح ،لاسوأو
ر ر ولك ررن أن ررا ال أرى أق ش رري م ررن الس ررو فيه ررا؟ المقاع ررد ازدت ،واألش ررجار ه رري
األشجارو
ر يا علهي ،كانت حديقة السبيل وير ما هري علير اليروم ،مرا توقعرت رؤيتهرا علرى
هرعا الشرركل ،كانرت كبيررة ،وأحرف باتسرراعها ورحابتهرا ،اليرروم أحرف بهررا رغيرة ،ررغيرة
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وخانقررة ،وماهررعا الزحررام؟ ،ك ننررا فرري يرروم عطلررة أو عيررد ،أو ك ر ن المدينررة ضرربها زل رزال
فنزل الناف كلهم على الحديقةو
ولررد دون العاشررة يقررف أمررام أم جميررل ،ينظررر عليهررا ،عينرراج جامرردتان ال تطرفرران،
طرف فم مائرل ،يشرير علرى أم جميرل بيدير  ،تردرك أنر أبكرم ،ت رتح حقيبرة يردها ،تناولر
قطعة سكر ،يتناولها ب ابع راعشة ،م يرك و
أم جميل تتكلم:
ر من الغريب انتشرار األراكيرل ،حترى برين الشربان وال ربايا ،فرور دخرولي الحديقرة
شممت رائحة المعسِّل ،اإلنسان ي تي على الحديقة لريما رئتير برالهوا النقري ،ال بردخان
األركيل ررة ،وال ح ررظ مع رري تسر رريحات ش ررعر الش ررباب ،حقيق ررة ش رري مقر رزز ،تش ررمئز منر ر
ة أشبار ،ويرفع شرعرج علرى فرو
الن ف ،ال عو وال جمال ،الواحد منهم طول وجه
شبرينو
أبو جميل يتكلم:
ر واهلل أنا شراهدت هرعا ،ولكرن مرا أ رار اهتمرامي ،ومرا أحسسرت بشري  ،علرى كرل
حال ،كل ع ر ل زي في ال ياب وتسريحة الشعر ،وهعج كلها أمور شكلية وتتغيرو
ر ر وف رري األر وعل ررى الم ررر وتح ررت المقاع ررد زجاج ررات الم ررا ال ارو ررة والمنادي ررل
الورقية وأعقاب السكائر وعلب السكائر واألو ار  ،ماهعا؟ ال نظافة وال عناية؟ وأك ر ما
أزعجني تجوال باعة القهوة في أرجا الحديقة! ال أعرف هل تُشرب هعج القهوة؟
وت مت ،م تس ل:
ر هل تعكر كيف كانت حديقة السبيل؟ أنا أعكرر يروم ا رطحبني والردق معر علرى
حلررب ،وكنررت فرري العاش ررة ،أخررعني علررى الطبيررب ،وبعرردها جررا برري علررى حديقررة السرربيل،
كان هناك في الطرف الشرقي مهجع حجرق جميل للغزالنووو
أبو جميل يقاطعها ،يعلِّ ممازحاً:
ر ما شا اهلل ،زوجتي مدرسة اللغة العربية وال تعرف اسم بيت الغزالنو
ر ر أرجرروك أبررو جميررل ،أنررت كلمررا رأيتنرري مترروترة طرراب لررك الم ر از  ،أعرررف ،هررو
ِكناف ،ولكن س قول حظيرة ،مهجع ،بيت ،س قول ق ر الغزالن ،هل يعجبك هعا؟
ر ر هررعا مررن حقررك ،ف نررت مدرسررة اللغررة العربيررة ،ولكررن المعرراجم ال تسررمح لررك وال
مجمع اللغة العربيةو
ر مررة انيررة ،أنررت جعلتنرري أضررحك ،وأنررا ويررر مشررتهية الضررحك ،أنررا أسر لك :هررل
نسررتعمل اللغررة كمررا يقررول المعجررم؟ وأق معجررم؟ عررد علررى لسرران العرررب ،سررتجد بع ر
الكلمررات لهررا عش ررات المعرراني ،بررين حقيقررة ومجرراز ومعنررى قررديم ومعنررى متطررور ،نحررن
نس ررتعمل األل رراظ بمعانيه ررا المتداول ررة ،ال بمعانيه ررا المعجمي ررة ،ونس ررتعمل األل رراظ وفر ر
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حالتنرا الن سررية ووفر ان عالنررا ،وفر الموقررف ووفر المقررام ،بررل وفر المعنررى الررعق نريررد،
ونحملها مشاعرنا وعواط نا وان عاالتنا ،حتى معناها يختلف وف النبرة ووف السيا و
أبو جميل يقاطعها:
ر شك اًر يا أم جميل ،شك اًر ،أنرت أعطيتنري درسراً فري اللغرة ،وأ برت لري حقيقرة عرن
جدارة :أنت مدرسة اللغة العربيةو
ر أنت ورطتني ،وأنا اندفعتو
وت مت ،م تتكلم كمن يتابع حدي اً انقطع:
ر كان هناك ق ر للغزالن ،هل يعجبك هعا؟ مبني بالحجر األ ر ر ،علرى شركل
دائرررق ،ومحرراط بسررور مررن الرردرابزين الحديرردق المزخرررف ،وكرران في ر أربررع و رزاالت أو
حديدق كبير للطواويفو
خمف ،جننت لما رأيتها ،وكان في الطرف المقابل ق
وت مت ،تلت ت على زوجها ،تس ل ممازحة:
ر وهل تريد أق اسم آخر وير الق ؟
أبو جميل ي كر ،م يعل :
كبير ،أنا س سمي قلعةو
ر هو ق
أم جميل تتكلم:
ر وق ت مع أبي أمام ق ر الطواويف ،ننتظر من الطاووف فتح عيل  ،ولما فتح
أدهشني المنظر ،كم أحببت  ،وال أنسى :أحد األشخا كان يريد نتف ريشة مرن عيلر ،
وال أعرررف ،بعررد علررك وجرردت فرري بيتنررا بع ررين ر ة ريشررات لطرراووف ،حزنررت ،س ر لت
أبي :هل نت تها أنت مرن عيرل الطراووف بحلرب؟ قرال :أل ،يرا بنتري ،اشرتريتها مرن برائع،
ولكن ،ب راحة ،لم يعجبني وت الطاووف ،أنت ابن حلب ،تعكر هعا أفضل منيو
أبو جميل يتكلم:
ر ر أنررا كنررت أحررب الطاحونررة الهوائيررة فرري مرردخل السرربيل ،وهرري مركبررة علررى بئررر
لسحب الما من  ،وبعدها قرأت عن حديقة السبيل ،في عحدى الموسوعات ،الحديقرة يرا
أم جميل ترجع على عام  0499أنشئت في األ رل خرار مدينرة حلرب فري عهرد الروالي
الع م رراني ارئ ررف باش ررا ،ررم ج رررى توس رريعها ف رري عه ررد مح ررافظ حل ررب األمي ررر م ررط ى
الشهابي ،وتم افتتاحها في شهر شباط عام  0949مع استق ل سوريةو
أم جميل تتكلم:
ر أنرت كرل همرك التراري  ،عاكرترك تاريخيرة ،أنرا عاكرتري جغرافيرة ،أنرا أترعكر دائمراً
األمرراكن الترري زرتهررا ،وخا ررة فرري ررغرق ،ال أنسررى م ر ً الغ رزاالت ،وال أتوقررع اليرروم
وجود وزاالت ،وربما خرب مهجعها ِكناسها ق رها ،واهلل ماعدت أعرف أحكيو
أبو جميل يضحك ،ويعل :
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ر ر ر ق ر ررر الغ ر رزاالت موجر ررود ،وهر ررو هنر رراك ،أ ر رربح اآلن حظي ر ررة تُرب ر رى اآلن فيه ر را
األ ارن ررب ،وقلع ررة الطر رواويف موج ررودة ،ولك ررن ه رري اآلن مج رررد ق ر ر يع رريش فير ر ق رررد،
انظرق ،الناف يتجمعون حول  ،هل نعهب لل رجة علي ؟
أم جميل تضحك ساخرة:
ر بعد طائر الطاووف تريدني أت ر على القرد؟
ر ر وهن رراك ف رري اإلير روان المس ررقوف ،حي ررة يلع ررب اآلن األوالد ويت ررايحون ،كان ررت
ال رقررة الموسرريقية تر تي رربا يررومي الجمعررة واألحررد لتعررزف موسرريقا يتررردد ررداها فرري
أرجا الحديقة ،وما كان يسمح بدخول الباعة وال المتسولين وال العرباتو
أم جميل تعل :
ر هعا اسم  ،فيما أظن ،يا أبو جميل :الشاعروان ،ال اإليوان ،اإليروان ،هرو ورفرة
في در الدار مسرقوفة ولهرا رة جردران فقرط ،تكرون م توحرة علرى فنرا الردار ،ويقرع
على كل جانب منها ورفة ،هعا هو اإليوان ،وكما نسمي نحن :الليوان ،أمرا الشراعروان
فهو بنا مدور م تو من أطراف كلها ومحاط ب عمدة تحمل السقفو
أبو جميل يعل :
ر ر أحس ررنت ،ي ررا أم جمي ررل ،اآلن أ ب ر ِّ
رت مر ررة اني ررة وع ررن ج رردارة أن ررك مدرس ررة اللغ ررة
العربيةو
ر لاسف ،ك منا النظرق على اللغة ،أفسد علينا استمتاعنا بالواقع الحقيقي العق
نعيش و
ر ال يا أم جميل ،ال ،ال تقولي هعا ،اللغة زادت من متعتنا وأكسبتنا معرفةو
أم جميل تسر في الك م:
ر علرى كرل حرال أنرا ال أنسرى يروم زرنررا حديقرة السربيل أنرا وأنرت أيرام الخطبرة ،مررا
كان أح ها من أيام وما أح ها في تلك األيام من حديقة ،م زرناها في األيام األولرى
مررن زواجنررا ،وأنررا ال أنسررى قعودنررا علررى حافررة البركررة ،وجررا الم ررور والررتقط لنررا عرردة
رررور ،ال أنسر ررى ،كانر ررت حافر ررة البركر ررة كمر ررا قلر ررت لر ررك ناعمر ررة كالمخمر ررل ،أحر ررف اآلن
باألشررجار شرراخت ،ومررن برراب الحديقررة حتررى مقعرردنا هنررا ،مررا أريررت قطعررة مررر أخضررر،
العشب كل أ ر يابف ،ونحن في نيسران ،ال فري ال ريف ،وال أريرت أق مسراحة ولرو
ررغيرة مررن الررورود أو الزنرراب أو األزهررار ،نحررن اآلن فرري موسررم الررورد ،كررل مررا رأيت ر
أكيرراف النررايلون السررودا والبيضررا  ،وعلررب السرركائر ال اروررة والشررباب ي ترشررون العشررب
األ ر ويلعبون بور الشدة ،وفي أياديهم خراطيم األراكيلو
أبو جميل يعل :
ر شعبنا متخلف ،ال ِّ
يقدر الحديقة وال الورد ،يدوف فو العشب ويقعد علي و
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ر مؤسررف هررعا اإلهمررال ،اإلدارة تتحمررل المسررؤولية ،ال تررتهم شررعبنا يررا أبررو جميررل،
اإلدارة هي المسؤولة ،لو وضعت س ت للمهم ت ،لو منعرت الباعرة مرن الردخول علرى
الحديقررة ،أي ررن الح رراف ،أي ررن عم ررال النظافررة؟ الحديق ررة بحاج ررة علررى مهندس ررين زراعي ررين
يعنرررون باألشر ررجار والعشرررب والزهرررور ،بحاجر ررة علرررى ح رردائقيين مخت ررين ،أيرررن اإلدراة؟
أرجرروك ،ال تررتهم شررعبنا ،واهلل لررو ت روافرت للحديقررة عدراة حقيقيررة ررادقة مخل ررة تحررب
العمل وتتابع األمور ،لرأيت الحديقة م ل الجنةو
أبو جميل يرد:
ر ر هررعا كل ر ويررر ررحيح ،شررعبنا هررو المسررؤول ،س ر حكي لررك ،لتقتنعرري ،مررررت
م رادفة أنرا وأبرو وائررل أمررام ق ر القرررد ،أك ررر الرعين تجمعروا أمامر لل رجرة علير كررانوا
من ال بايا والنسا  ،وأ وات الضحك تعلو ،احزرق ما هو سبب ضحكهم؟
ر كان القرد يقلدو
ر القرد كان كان كانوووماعا أقول لك :كان يلعب بعضوجو
أم جميل ترد بحزم:
أحمل اإلدارة المسؤولية ،لرو وضرعوا فري الق ر طرائر الطراووف؟
ر مع علك ،أنا ِّ
أما كان أجمل؟ أو على األقل :لرو رنعوا ق رين ووضرعوا فري هرعا القررد وفري اآلخرر
طائر الطاووفو
ر ر أنررا مت كررد ،لررو وض رعوا ق ررين فرري األول الطرراووف وفرري ال رراني القرررد ،ل أريررت
أك ر الناف متجمعين أمام القرد ،ولما وجدت أمام الطاووف عال القليلو
ر هعا طبيعي يا أبو جميلو
ر كيف هو طبيعي؟ هعا فساد في العو و
ر أل ،يا أبو جميل ،كل الناف يمكنهم الضحك ،لكن ال يستطيع ت مل الجمال عال
قليل منهمو
ر وير معقول؟
ر الطاووف جميل ،والجمال يحتا على ت مل وطول ت كير وهدو  ،يحترا ععمرال
العقررل ،وهررو عمليررة فرديررة ،أمررا القرررد فهررو مضررحك ،والضررحك عمليررة بسرريطة س رريعة
يستجيب لها الكبير وال غير ،ال يحتا الضرحك علرى ت مرل وت كيرر ،الضرحك بطبيعتر
عمل جماعي ،دقني النكتة ن سها ععا سرمعها فررد وحردج ال يضرحك بقردر مرا يضرحك
ععا ماسمعها مع جماعة ورأى الجماعة كلها تضحكو
أبو جميل يتكلم بلهجة مختل ة:
ر دعينا من هعا كل  ،س نادق البائع ،لنشرب فنجان قهوةو
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ر ر ال واهلل ،ال أعوقه ر را ،أريرررت بر ررائع القه رروة ف رري م رردخل الحديقرررة ،و أريرررت أ ر ررابع
المتسخة وأظ ارج الطويلة ،يا علهي! كيرف يشررب النراف م رل هرعج القهروة؟ حترى رائحتهرا
زكمت أن ي ،أنا كرهت كل شي في الحديقةو
أبو جميل يتكلم:
ر واهلل ،كنت أمر بكل هعا وأراج ،ولكن ما فكرت في و
ر ر وهررعا هررو ال ررر بررين رأى وأب ررر ،أو هررو ال ررر فرري الحقيقررة بررين العرريش فرري
الواقع ،والوعي ب  ،ك ير من الناف يعيشون في ال قرر وفري الجهرل وفري الظلرم ،ولكرنهم
ال يحسون بال قر وال بالجهل وال بالظلم ،وما أحوجنا على الوعيو
وترسل زفرة ،م تتكلم:
ر وياليت الحديقة وحدها تغيرت نحو األسوأ ،كل شري يسرير نحرو األسروأ ،الردنيا
كلهررا تغيرررت ،ععا كانررت حديقررة السرربيل وهرري أجمررل مكرران فرري حلررب ،ررارت علررى هررعج
الحال ،فكيف حلب؟
ر يا أم جميل ،الدنيا بخير ،ت ا ليو
ويمررر ولررد فرري العاش ررة حررافي القرردمين متس ر ال يرراب يحمررل مجم ررة معدنيررة فيهررا
قطع فحم غيرة تتوهم ،يمضي ليوزعها على األ اركيل المنتشرة في أرجا الحديقةو
أم جميل تتكلم:
ر انظررر ،انظررر ،أق ت رراؤل ترردعوني علير ؟ هررعا الط ررل مكانر فرري المدرسررة ،يلعررب
ويتعلم ويسمع الموسيقى ،ترى هل يعرف فيروز؟ هل يح ظ النشيد الوطني؟ هل يعهب
على المسجد؟ أق مستقبل ينتظرج؟ أق مستقبل ينتظر الب د كلها؟
ر يا أم جميل ،نحرن جئنرا علرى الحديقرة لنتسرلى ،ولنسرتريح ،ال لنضرع همروم الردنيا
كلها فو رأسنا ،قومي حتى نرجع على البيتو
أم جميل تنظر في ساعة يدها ،تعل :
رر الحقيق ررة ،ض رراقت ب رري روح رري ،فقل ررت ن ررعهب عل ررى حديق ررة الس رربيل لنس ررتريح ،م ررا
توقعت رؤية هعج المشاهد المزعجة ،هعج مرا هري حديقرة السربيل التري كنرت أعرفهرا أيرام
زمانو
يمر مت قيل ،يتكلم أبو جميل:
ر أم جميررل ،أنررت عنرردك شرري أزعجررك ،مررا هرري مسر لة حديقررة ونظافررة وتس رريحة
شعر ،أنت عندك موضوع آخر ،احكي ،ارحينيو
ت متو أبو جميل يتكلم:
ر ر شررقتنا خمررف ورررف ،والش ررفة مطلررة علررى حلررب كلهررا ،م لمررا قررال أبررو سررامر،
وضاقت ن سك؟ عندك ك م ،قولي و
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ر ر نع ررم ،الي رروم الم ررديرة طلب ررت منر را عجر ر ار امتح رران شر ر هي ف رري ك ررل ح ررة ألك ررر
الطالبات ،وخا ة الطالبة التي يظهر عليها الشرود أو النعاف والخمولو
ر هعا شي عادقو
ر ر أل ،األمررر ويررر عررادق ،هررو الخرروف مررن تعرراطي المخرردرات ،تررم القررب قبررل
ير ررومين علر ررى بر ررائع سر رركاكر وقطر ررع العلكر ررة أمر ررام عحر رردى ال انوير ررات بحلر ررب ،وهر ررو يبير ررع
المخدراتو
ر أق انوية؟
ر لم تعكر المديرة اسم ال انوية ،وال يهمنا اسم ال انوية ،تهمنا الحالة المشكلةو
ر كل دول العالم تعاني من مشكلة المخدرات ،وهعا أمر معروف ،وما هو سرو
ر ولكن في م ل هعج الظروف؟
ر في م ل هرعج الظرروف تنتشرر المخردرات أك ررو طبعراً االعترراف بوجرود الظراهرة
ال يعني اإلقرار بها ،قولي يا أم جميل :ماعا ن عل؟ ليت المشكلة تقرف عنرد المخردرات،
المشكلة أكبر ،بدأنا نحف بالعجز ،كل شي مشكلة ،وكل مشكلة أكبر من التالية ،أق
واحد منا ما هو قادر على فعل أق شي  ،ال أعرف مراعا أقرول؟ ،رار المرواطن اليروم
من ر ا ة ،ال يعرف متى ت يب وال أين وال كيف ،وال أحد يعرف لماعا؟و
أم جميل تنت  ،تتكلم ب وت متقطع ،والغ ة تخنقها:
ر اليوم عحدى المدرسات ما جرا ت علرى المدرسرة ،بنتهرا فري ال رف ال اربرع ،نزلرت
قعي ررة عل ررى المدرس ررة ،استش ررهد رر ة عشرررة ط ل ررة م ررع المعلم ررة ،ع رردا الجرح ررى ،بنته ررا
وووبنتها يا أبو جميل ،ط لة م ل الوردة ،جا ت بها مرة على مدرستنا ووووويا علهيووو
وتجهش ببكا مختن و
ر حسبي اهلل ونعم الوكيلو
ر ر كنررا نرررى هررعا فرري التل زيررون ،ونت ر ر ،ولكررن اليرروم نعرريش الحالررة ،اليرروم عحرردى
الزمي ت ،ومن المحتمل وداً أناو
ر ال سمح اهللو
ر وأرى الناف في المقاهي والمطاعم واألسوا وعنرد باعرة الرعهب وفري المحر ت
التجارية ،كل همهم أحدة األزيرا وآخرر المسلسر ت ومسرابقات الغنرا واألراب أيردول،
طمو كل شاب هو الغنا والظهور في التل زيون ،ك ن ال شي يجرق من حولهم؟
أبو جميل يتكلم:
ر يا أم جميل ،الحياة أقوى من الموتو
ر أل ،هعا وير حيح ،هعج ما هي الحياةو
تنه مستا ة ،ينه في ع رها ،يرسل زفرة ،يتكلم:
ر أنا م لك ،أسمع ،وأرى ،وأحف ،وأعيش ،ولكن ماعا ن عل؟
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ر ك ننا قبل يروم القيامرة ،كر ن السراعة اقتربرت ،كر ن النراف ال يعرفرون اهلل ،كر نهم
ينكرون وجودج ،فهم ي علون كل ما يحلو لهم ،ماعا أقول؟
أبو جميل يتكلم:
ر أل ،ال أحد ينكر وجود اهلل ،كلهم يؤمنون باهلل ،وكلهم يعرفون  ،ولكنهم ينسرون ،
تعالى":نسوا اهلل ف نساهم أن سهم"و
تعكرق قول
ُ
ر وماعا سن عل؟
ر لن ن عل أق شي  ،نرجع على البيت ،نطمئن علي  ،قبل ما تسقط فوق قعي ةو
أم جميل تعل :
ر ر الحقيقررة ،مررا عرردنا نشررتهي الحديقررة وال المطعررم وال الشررارع وال الش ررفة وال حتررى
البيتو
ر ولعلك بدأ الناف بالنزو و
ر طبعراً ،النررزو أمررر ويررر ررحيح ،لكررن ال ينررز عال المضررطر ،هررل يبقررى تحررت
القعائف ليهبط البيت فوق  ،ويموت تحت األنقا ؟
يقترب منهما رجل هرم ،تجاوز ال مانين ،ق ير هزيرل نحيرل ،محردودب الظهرر،
يرتردق بدلررة عسرركرية شررتوية مهترئررة ،علررى الجانرب األيمررن مررن رردرج أوطيررة زجاجررات
ررغيرة وأخرررى كبي ررة ،يقررف
معدنيررة وأخرررى ب سررتيكية ،وعلررى الجانررب األيسررر م ع ر
أمامهمررا ،يحييهمررا بيررد راعشررة ،ررم ي خررع فرري الكر م ،مررن فررم تسرراقطت أسررنان  ،وارتخررت
ش تاج ،فهو يمم الك م مجاً ،محاوالً التحدة بعربية ف يحة:
ر ر س ر م عليكمررا أيهررا الزوجرران الكريمرران ،أرحررب بكمررا فرري عمب ارطرروريتي الشاسررعة
الواسعة ،وأحييكما ،هرعج هري مملكتري وقرد ور تهرا عرن أبري الرعق ور هرا عرن أبير والرعق
ور ها أيضاً عن أبي والعق ور ها أيضاً عن أبي وهكعا على ما قبل مري د عبرراهيم علير
الس ر م ،وأنررا أحررافظ علررى الديموقراطيررة فيهررا م لمررا حررافظ عليهررا اآلبررا والجرردود ،هررعج
المقاعد كلها ملك لكم ،اقعدوا حية شئتم ،أنا ال مقعد لي فيها ،واألشجار كلها لكم ،أنا
ال أملررك فيهررا أق شررجرة ،فقررط السررما لرري واألر  ،عيش روا بس ر م فيهررا آمنررين ،أبوابهررا
م توحة للداخلين والخارجين ،ال جوازات س ر وال بطاقات هوية ،وال رسوم ،انظرروا علرى
رعايا مملكتي ،يتحركون فيها بحرية حية يشاؤونو
أم جميل تضحك ،تس ل :
ر مواطنون أم رعايا؟
يرد بحسم:
ر ر هررم رعايررا ،ألننرري أنررا ارعرريهم األول ،ولكررن أنرربهكم ،عنررد البرراب الش ررقي وحررش
مختبررو فرري برراطن األر  ،يمررد أرسر مررن الجرردار ،أرس ر رأف سرربع ،ي ررتح فم ر وينرردل
منر ر الم ررا  ،يري ررد عور ر ار اإلمبراطوري ررة ،ولكنه ررا ال تغ ررر  ،ه ررو ال يع رررف ،تح ررت أرسر ر
191

حررو حجرررق يبتلررع كررل مررا ين ررب في ر مررن المررا  ،عيرراكم والخرررو مررن هررعا البرراب،
اخرجوا من الباب الرئيسي ،والس م عليكمو
يررد قدمر فرري األر  ،يختررل توازنر  ،يكرراد يسررقط ،يقرردم علرريهم التحيررة بيررد نحيلررة
ارعشة ،م يوليهم ظهرج ،ويمضيو
أم جميل تضحك ،تس ل:
ر من أين ظهر لنا هعا المجنون؟
ر ردقيني يرا أم جميرل ،مرا رأيتر مرن قبرل وال مررة ،كرل يرومين أو رة أنرزل أنرا
وأبو وائل على حديقة السبيل ،منع شهرين ،منع نزولنا فري الشرقة الجديردة ،لكرن مرا أريتر
وال مرة ،ال أعرف من أين جا و
ر هررعا حظرري أنررا ،مررا عرردت أشررتهي حديقررة السرربيل ،اإلط لررة عليهررا مررن الش ررفة،
ورؤيتها من بعيد أجمل من الدخول عليها ،والتعرف عليها من قربو
ر ر هررعا هررو قررانون المعرفررة ،خررعق الترراري م ر ً ،ععا نظرنررا علي ر مررن بعيررد نظر ررة
شاملة ،رأينا التطور العلمري والتقردم الحضرارق ،واعا اقتربنرا منر أك رر ،وق أرنرا الت ا ريل
رأينا كل ما هو وير سار ،قومي لنعد على الشقة ،البيت أجملو
أبو جميل يمسك بيد أم جميل ،ينهضان معاً ،ويسيران متجهين نحو البيتو
أم جميل تتكلم:
ر تعررال لنخررر مررن البرراب الش ررقي مررن الحديقررة ،أريررد العمررل عكررف مررا ن ررح لنررا
المجنررون ،أريررد ال رجررة علررى رأف السرربع والمررا ين ررب مررن فم ر  ،عنرردما زرت الحديقررة
وأنررا ط لررة مررع أبرري كمررا حررد تك ،حملنرري أبرري ،ووضررع فمرري تحررت فررم السرربع وقررال لرري:
اشربي ،يا علهي ،كنت خائ ة ،لم أشربو
ر هررو أقرررب علررى بيتنررا ،واعا خرجنررا من ر نتجنررب المرررور تحررت اللوحررة المت رجحررة
فررو ال ريدلية ،ال أعرررف لمرراعا ال نرردخل من ر أنررا وأبررو وائررل ،نحررن ال نرردخل عال مررن
الباب الرئيسي وال نخر عال من  ،والباب الشرقي أقرب على البيتو
ر أنت ت خع بن يحة الرجل المجنون ،تخاف من السبعو
أمام السبع تقف أم جميل عاهلة ،تعل :
ر يا علهي ،ما آسن ،روائح كريهة ،الع ن األسود والطحالب الخض ار تعلو وجر
عجل بنا ،يا أبو جميلِّ ،
السبع ،الديدان تما فم  ،ما هعا؟ ِّ
عجلو
علررى المقعررد بج روار الرردرجات الملت ررة حررول رأف السرربع وال رراعدة علررى المرردخل
الشر ررقي لحديق ررة الس رربيل امر ررأة ف رري األربع ررين ،عل ررى جانبه ررا ش رراب دون عمره ررا ،ش رراحب
الوجر  ،حلي ر شررعر ال ررأف ،واللحيررة ،والشرراربين ،فرري أرس ر وفرري خرردج األيمررن أ ررر جررر
بالسكين ،عيناج متورمتان ،المرأة تردخن سريكارة ،وجههرا مطلر دي ب رباف ك يررة ،األحمرر
على ش اهها ارخ ،تلوك علكةو
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أم جميل تلمحها ،تجعب يد زوجها ،وتعلِّ :
ر ر ليتنررا خرجنررا مررن البرراب الرئيسرري ،المرررور تحررت اللوحررة المت رجحررة ،خيررر مررن
المرور أمام رأف السبع المتع نو
ر وأنا ال أعرف متى ستسقط تلك اللوحة المشؤومةو
ر تحتا على ن خة ريحو
ر أو على ر ا ة طائشةو
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طيَ اإلمبراطور العجوز
__________________________________

أبررو جميررل ي ررتح عيني ر  ،يررتلمف ال رراش ،أم جميررل ليسررت علررى ج روارج ،يررنه ،
ينظر على الساعة ،هري حروالي السادسرة رباحاً ،مرن ويرر المتوقرع اسرتيقاظها فري هرعا
الوقت ،تستيقظ عادة عند السابعة ،تشرب مع القهوة وتغادر على المدرسة فري السرابعة
والن ررف ،واليرروم دوامهررا بعررد الظهررر ،فرري م ررل هررعا اليرروم تنررام علررى التاسررعة ،يسررع علررى
الشرفة ،يراها جالسة وحدهاو
ر با الخير حبيبتي ،شغلت باليو
ر ال تقل  ،األمر عادقو
يجر كرسياً يقعد قبالتهاو
ر ماعا أيقظك؟
ر ال شي و
حديقة السبيل معتمة ،األشجار أشبا تتمايل ،األف الغربي مسدود ،شارع النيل
امت ،نائم ،ما من ضو  ،السما بدأت تستقبل أطيافاً من القبف الخافت للشعاعات
األولى لل جر من األف الشرقي المحبوف و ار هم بالعمارات ،مت قيلو
ر هل أعد لك القهوةو
ر ال ،تعال نرجع على النومو
ر ال سنقعد ،قولي لي أرجوك :هل أزعجتك أنا في شي ؟
تضحك ،تعل :
ر ليتك أنت ،ال هوو
ر من هو؟
ت مت ،يضع يدج على يدها ،يتكلم:
ر من هو؟ من أزعجك؟ قوليو
تضحك ،تتكلم ،وهي تمسح دموعها:
ر ال شي يست هل الك م ،سندخل لننامو
ر لن ننام ،من أزعجك؟
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ر علررك العجرروز المجنررون اإلمب ارطررور الرعق شرراهدناج فرري حديقررة السرربيل ،رأيتر فرري
الحلم ،وهو ،ال أعرف ماعا أقولو
ر قولي!
ر أخجلو
ر ماعا كان ي عل؟
تضحك ،تبكي ،تمسح دموعها ،تتردد:
ر ر واهلل أخجررل ،واهلل مررا بق رردق ،سررامحني يررا أبررو جميررل ،شرري مقرررف ،رأيت ر ،
رأيت  ،وهو يتعرى نهائياً ،ويحاول االعتدا عليو
يس لها بجنون:
ر وهل اعتدى عليك؟
أم جميل تضحك:
ر قلت لك هو حلم ،ماعا؟ هل جننت؟ هو حلمو
ر وهل؟
ر ال أعرف؟
ر قوليو
تررنه  ،تمضرري علررى الررداخل ،تسرررع علررى الحمررام تتقي ر  ،أبررو جميررل يلح ر بهررا،
يعطيها منش ة تغسل وجهها ،يسندها ،يعود بها على الشرفةو
ر اقعدق ،اسرتريحي ،سرامحيني أنرا حقيقرة أحمر  ،رار وضربي ،وهرو مجررد حلرم،
س عد لك فنجان قهوةو
يعود عليها بالقهوة ،وهو يعل ممازحاً:
ر ر اآلن عرفتررك يررا أم جميررل ،أحببررت هررعا الرجررل العجرروز المجنررون ،وامررتا قلبررك
بالغرام ،ورأيت طي في المنام ،ولكرن ال يعقرل ،قبرل سراعتين أمضرينا معراً وقتراً ممتعراً،
م اوتسلنا و لينا ال جر ،ونمنا ب مان واطمئنانو
ي مت ،يرشف القهوة ،يداعبها:
ر لعلك ما ارتويت ،أولب هعج األح م مرجعها على الحرمانو
تضحك ،وتعل :
ر أوج ،أبو جميل ،ماهعا الك م ،على العكف أنا تعبت حد اإلنهاكو
ر ععن ،روبت في المزيدو
ر ال تجعلني أندم ل دقي معك و راحتي ،ال ت رر النسرا عرادة لرازوا بهرعج
األمورو
ر ر أعرررف ،أعرررف رردقك و رراحتك ،حبيبترري شرريرين ،ولكررن أنررا أحرراول ت سررير
الحلمو
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ر ال تحاول ت سيرج ،حاول النسيانو
يرشف قهوت  ،م يعل :
ر اآلن عرفرت ،أنرت كران عنردك فري حديقرة السربيل تقرزز مرن علرك الرجرل ون رور،
وشعرت بالعنب ،ولعلك في الحلم عط ت علي  ،ف قبلت علي  ،للتك ير عن عنبكو
أم جميل تضع ال نجان من يدها ،تضحك ،تعل :
ر أبو جميل ،ماعا بك؟ شغل الحلم ت كيرك كل  ،وبعرد هرعا أنرا لرم أُقبِرل علير  ،ولرم
أقبل  ،أنا حتى في الحلم ن رت من  ،أرجوك اترك حكاية الحلمو
تنه  ،وهي تقول ل :
ر أنا س عهب ألنامو
أبو جميل يعل ممازحاً:
ر طبعاً من حقك العودة على النوم ،حتى تستكملي الحلمو
أم جميررل ترجررع علررى الش ررفة ،تقررف قبالررة أبررو جميررل ،تضررع يررديها فرري خ رررها،
وتس ل بشي من الغضب:
ر متى سننتهي من سيرة الحلرم؟ قرل لري مراعا أفعرل؟ أنرام؟ أقعرد؟ اليروم دوامري فري
المدرسة يبدأ بعد الظهر ،ماعا أفعل؟ قل لي أرجوك؟
ت مت ،م تضيف:
ر ر تررعكرت ،س ر زور انويررة معاويررة ،ررانويتي القديمررة ،س سررلم المررديرة دفتررر سررجل
الع مات ،لتعمل علي المدرسة الجديدة ،وس ورج قبل تسرليم للمرديرة ،أريرد االحت راظ
ب سما طالباتي للعكرى ،وس س ل مدرسة التربية اإلس مية ومدرسة التربية وعلم الن ف
عن ت سير الحلمو
أبو جميل ينه  ،يطو خ رها بعراع  ،يشدها علي  ،وهو يقول:
ر ر تعررالي شرريرين ،ال تس ر لي أق عنسرران ،أنررا س فسررر لررك الحلررم ،س نسرريك األح ر م
كلهاو
أم جميل تت لت من  ،تمضي على الداخل ،يلح بهاو
نور ال با يشعشع يما الكون حياة ،وفري داخرل ورفرة النروم يرخري أبرو جميرل
الستائر على النوافعو
*
حوالي العاشرة أم جميل تهم بالخرو على ال انوية ،أبو جميل يقول لها:
ر ماعا س فعل؟ واهلل ال أعرف ،أحف بالضجر والمللو
ر اعهب على سو الخالدية لش ار ما نحتا علي و
ر واهلل مللت ،كل شي عندنا ،ال جة مملو ة بالطعام ،يك ينا يومينو
ر انزل مع أبو وائل على حديقة السبيلو
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ر ر كرران بررودق النررزول مع ر علررى الحديقررة ،ألحكرري ل ر عررن الحلررم ،وأسررمع ت سرريرج،
جارنا أبو وائل يحسن ت سير األح مو
ر ال ،أرجوك ،كيف ستحكي ل عن الحلم؟ شي مخجلو
ر لن أقول ل ِ
أنت احبة الحلم ،س قول امرأة رأت علك الحلمو
ر ال ،أرجوكو
ر اطمئنرري ،لررن أنررزل علررى الحديقررة ولررن أمررر بر بو وائررل ،رردقيني ،كرهررت حديقررة
السبيل بعد رؤية االمبراطور العجوز ،ومن قبل مللت منهرا ومرن أبرو وائرل ومرن اللوحرة
المت رجحة فو ال يدلية ،ال أعرف متى ستقع وأستريح منهاو
وعند الباب ،يقف قبالتها ،يسد الباب ،ك ن ال يريدها أن تغادر ،يقول لها:
ر ر ب رراحة ،يررا أم جميررل ،أحررف بررال راف ،أشررعر بالملررل ،حياتنررا رتيبررة ،مملررة ،ال
شي فيها ،ععا أراد نجيب مح وظ ،اهلل يرحم  ،كتابة رواية عن حياتنا ،ال شك سرتكون
روايت سخي ة مملة وال شي فيها ،م ل حياتناو
ر وريررب هررعا الشررعور يررا أبررو جميررل ،قبررل ال جررر أمضررينا أنررا وأنررت أجمررل وقررت،
وقب ررل س رراعة عش ررنا مر ررة اني ررة أحل ررى وق ررت؟ ععا أردت سر ر بقى مع ررك ،ول ررن أعه ررب عل ررى
ال انويةو
أبو جميل يتراجع من أمام الباب ،يقول لها:
ر أل ،اعهبيو
ر الحمررد هلل ،حياتنررا هادئررة مسررتقرة ،ال شرري يعكرهرا ،هررل تريررد سررقوط قعي ررة فررو
العمارة حتى تمتلو حياتنا؟ هل تشتهي النزو مرن الحري والعريش فري ورفرة بمدرسرة أو
تحررت الشررجر فرري الريررف أو فرري خيمررة علررى الحرردود؟ أبررو جميررل ،احمررد ربرك ،أنررت فرري
بيت ررك ،وس ررعيد م ررع زوجت ررك ،وه ررانحن اس ررتحممنا الي رروم مر ررتين ،وال نش رركو م ررن علر رة وال
مر  ،ماعا تريد أك ر؟
ر أفكر في زيارة أختي في الك سة ،اشتقت عليها ،أروب في االطمئنان عليهاو
ر المعبر مغل منع عشرة أيام ،والقعائف تنهمر منع يومين على حي الك سةو
ر متى ستكون عودتك؟
ر كالعادة قبل الرابعة بقليلو
ِ
أرجوك ،ال تت خرق ،أحف بالضي  ،س نتظرك ألسرمع ت سرير زميلترك للحلرم ،ال
ر
أعرف لماعا يحب اإلنسان األح م ،ويخشاهاو
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األحالْ وتفسيرها

_________________________________

أم جميررل ترجررع بعررد الرابعررة ،تج رد المائرردة جرراهزة وأبررو جميررل ينتظررر ،وهمررا أمررام
المائدة يتناوالن الطعام ،يتبادالن الحديةو
ر هاتي ،احكي لي ،كيف فسرت الحلم مدرسة التربية وعلم الن ف؟
ر ال تستعجل ،س حد ك أوالً عن استقبال المديرة لي ،فور دخولي من باب اإلدارة
نهضت ،وادرت مكتبها ،وأسرعت على استقبالي ،تعانقنا ،وتبادلنا القبل على الوجنرات،
م دعتني على الجلوف في مقعد مقابل مكتبها ،وجلست هي في مقعد مقابل لي ،م لما
ي عل كبار المسؤولين ،وأخعت تكرر الترحيب بري والسرؤال عرن رحتي ،وتؤكرد شروقها
علرري ،وتؤكررد حررب الطالبررات لرري ،وتقررول :كررل طالبررة تروررب فرري معرفررة عن رواني الجديررد
لتزورنرري ،وك ررعلك ك ررل المدرس ررات ،بالمناس رربة ،هن ررا خ ررانم ،وكان ررت ع ررين الم ررديرة عل ررى
المدرسررات ،انتقلررت بعرردق بشررهر ،المررديرة هرري ن سررها طلبررت نقلهررا علررى انويررة أخرررى،
اكتش ت تؤامرها عليها ،كانت تكترب التقرارير ضردها ،الحقيقرة ،يرا أبرو جميرل ،ععا انتقرل
اإلنسان مرن مكران عملر  ،رم جرا ج للزيرارة فقرط ،ال ألق ورر آخرر ،ل ِقري مرن التكرريم
والترحيررب والحررب مررا هررو ويررر متوقررع ،ممررا كرران ال يلقررى م لر مررن قبررل وهررو فرري موقررع
عمل  ،واهلل ،يا أبو جميل ،كنت ععا دخلت عليها ،أنا أو أق زميلة أخررى ،أسرلم عليهرا،
فر ترررد السر م ،تتظرراهر بالكتابررة علررى ورقررة أمامهررا ،بعررد دقيقتررين أو أك ررر ،تلقرري القلررم
مررن يرردها ،وترفررع أرسررها ،وتتظرراهر ب نهررا لررم تنتبر لحضررورق ،وتهررز أرسررها ك نهررا تس ر ل
مرراعا أريررد ،وال تقررول ت ضررلي اقعرردق ،هررعا هررو سررلوكها مررع كررل المدرسررات ،ال معرري أنررا
وحدقو
أبو جميل يقاطعها:
ر ر قلررت لررك حررد يني عررن ت سررير الحلررم ،أنررت عهبررت علررى انويتررك القديمررة لس رؤال
مدرسة التربية وعلم الن ف عن ت سرير للحلرم ،وال أعررف لمراعا لرم ت كررق بسرؤال مدرسرة
التربية وعلم الن ف في انويتك الجديدة ،هنا في شارع النيل؟
ر اسمع ،س حكي لك عن كل شي  ،وال تمل وال تقاطعنيو
ر ولكن
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ر قلرت لرك ال تقراطعني ،تنراول طعامرك ،وأنرا سر حكي لرك ،وسر تناول طعرامي ،ال
تقلر  ،أشررعر بمتعرة الطعررام أك ررر وأنرا أتكلمووومعرفترري بالمدرسررات فري ررانويتي القديمررة،
انويررة معاويررة ،عمرهررا أك ررر مررن خمررف سررنين ،وأنررا أعرررف كررل واحرردة ،وكررل واح رردة
تعرفنر رري ،ومر ررن الممكر ررن ببسر رراطة س ر رؤال أق واحر رردة عر ررن ت سر ررير الحلر ررم ،لكر ررن معرفتر رري
بالمدرسررات هنررا فرري انويررة شررارع النيررل معرفررة جديرردة ،عمرهررا شررهر ون ررف ،ال يمكررن
الحدية مع أق واحدة عن هعا الموضوع ،على كل حرال اسرمع ،قلرت للمرديرة سر دعوك
وأدعو الزمي ت لدى عودة ابنري الردكتور جميرل ،وفرو اًر سر لتني :هرل خطبرت لر ؟ قالرت
لها ،أتمنى القيام بهعج المهمة الشاقة ،ولكن ابني سيختار بن س  ،م يكل ني بخطبة من
اختارهررا ،وحكررت لرري هرري عررن ابنتهررا ،هرري طالبررة فرري السررنة األولررى بكليررة التربيررة ،وقررد
فاج تهررا ابنتهررا حررين قالررت لهررا ،سررت تي أم أحررد زم ئرري للخطبررة فمررا أريررك ،وأكرردت لرري
المررديرة اسررتيا ها ،وعبرررت عررن روبتهررا فرري زو البنتهررا أفضررل مررن زميررل لهررا فرري كليررة
التربيررة مررا يرزال م لهررا فرري السررنة األولررى وال عمررل عنرردج ،وشررككت هرري فرري ررد علررك
الشرراب ،وشررككت أنررا فرري ق ررة الخطبررة كلهررا ،لعلهررا تريررد ترشرريح ابنتهررا لكرري أخطبهررا
البنيو
أبو جميل يقاطعها:
ر يا أم جميل ،أنت عهبت لت سير الحلم ال للخطبة والزوا و
ر أعرف ،ولكن زيارة المديرة كانت م يدة ،اسمع ،حد تني عن روبتهرا فري تكلي ري
بترردريف أربررع سرراعات فرري ال ررف ال رراني ال ررانوق ،فرري الوقررت الررعق ال تت روافر في ر أق
سرراعة عضررافية ألق مدرسررة ف رري كررل انويررات حلررب ،وتض ررطر بع ر المدرسررات عل ررى
تكميل الن اب بمادة التربية اإلس ميةو
ر الحمررد هلل ،راتبرري وارتبررك يك ينررا ،ولسررت بحاجررة علررى السرراعات اإلضررافية ،ووررداً
ي ررل ابن ررك جمي ررل ،ويم ررا حياتن ررا ،وال يبق ررى عن رردك وق ررت للخطب ررة لر ر كم ررا قل ررت ل ررك،
وسين ح لك باالستقالة ،أو اإلحالة على التقاعدو
ر ال ،س بقى على رأف عملي ،تعرفني أحب التدريف أك ر منكو
ر على كل حال بعدت عن الحلم وت سيرجو
ر ر واهلل ال أحررد يعرررف ت سررير األح ر م ،كررل الت اسررير خ ارفررات وأوهررام ،اسررمع مرراعا
قالت لي مدرسة التربية اإلس مية السيدة بهيجة :قالرت هرعا مرن عمرل الشريطان ،وعلرى
المررأة الترري أرت الحلررم اسررتغ ار ربهررا ،وال ت ررار زوجهررا وال تحكرري لر  ،أو تطلررب منر
الع و والسما  ،الحقيقة ،كنت أظنها أعكى من علك ،لكن هعا هو أفقهاو
ر وماعا قالت لك مدرسة التربية وعلم الن ف؟
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ر ر حررد تها ،وقلررت لهررا هررو رجررل عجرروز قررعر ال يرراب ،متس ر  ،متهرردم ،فقالررت لرري:
المرأة احبة الحلم م رطة في العناية بالنظافة ،أو زوجها م ررط فري العنايرة بالنظافرة،
ولعلك رأت في الحلم الرجل على تلك الحالةو
أبو جميل يعل  ،يضحك:
ر ت سررير عكرري ،ومقنررع ،حقيقررة أنررت م رطررة فرري العنايررة بالنظافررة ،وال أنسررى أمررك
رحمها اهلل ،كم كان بيتكم في ع رين بالق الترتيب والنظافةو
ر على كل اسمع ،وبينما أنا والمرديرة نشررب القهروة ،وهري مرتاحرة علرى حضرورق،
دخررل اآلعن ،وقررال للمررديرة :مدرسررة التربيررة اإلس ر مية تروررب فرري زيارتررك ،و ررمت ررم
أضرراف موضررحاً :س ر لتني عررن األسررتاعة أم جميررل ،فقلررت لهررا هرري عنررد السرريدة المررديرة،
وتشير المديرة علي بيدها دليل الموافقة ،وقبل و ول علرى البراب ،تنادير فيرجرع ،فتقرول
ل ر  :ضررع فنجرران قهرروتي علررى المكتررب ،وتررنه  ،لتقعررد فررو كرسرريها الجلرردق البرررام،
متخعة موضعها و ار المكتب ،ودخلت مدرسة التربية اإلس مية ،السيدة بهيجة ،حيتنرا،
م الت تت علي قائلة :اععريني أنا ال أعرف ت سير األح م ،ولكن ات رلت بشريخي ،مرد
اهلل في عمرج ،وحكيت ل عرن حلرم تلرك المررأة ،فقرال ظهرور رجرل مكشروف العرورة علرى
المر ررأة يعن رري تق رردم رج ررل لخطبته ررا ،ععا كان ررت وي ررر متزوج ررة ،أو أرمل ررة ،أو تق رردم ش رراب
لخطبة ابنتها ععا كان عندها ابنة ،واعا لم يكن عندها ابنة فهعا بشير بحملها برعكر ،رم
ررمتت ،وأضررافت ،واعررعريني يررا أم جميررل ،ال ع ررم علررى تلررك المررأة رراحبة الحلررم ،وال
عنب ،ولكن االستغ ار مطلوب في كل األحوال ،رم حيرت وخرجرت ،ومرا دعتهرا المرديرة
على الجلوفو
أبو جميل يعل :
ر ر ت سررير مقبررول ،وهررو يعنرري قرردوم ولرردنا جميررل مررن الس ر ر برراعن اهلل ،وان كنررت
شخ ررياً ال أ ر بم ررل هررعج األن رواع مررن الت سررير ،ألنهررا تتعل ر بررالنبو ة والك ر م علررى
الغيررب ،والغيررب ال يعرف ر عال اهلل ،ولكررن يبقررى هنرراك س رؤال يررنق هررعا الت سررير ،وهررو
لماعا تن ر المرأة مرن علرك الرجرل ععا كران يعنري قردوم زو أو رهر أو ولرد عكرر؟ كران
مررن واجررب تلررك المررأة ،أق أنررت يررا أم جميررل ،ال ررر بهررعا العجروز واإلقبررال علير  ،وبعررد
علك كل لماعا هو عجوز؟
وتتكلم أم جميل وهي ما تزال تتناول الطعام:
ر ر أنررا أخط ر ت ،لررم أوضررح لمدرسررة التربيررة اإلس ر مية حقيقررة الرجررل ،لررم أقررل هررو
عجوز ،وفي لباف عسكرق مهتر وساخر ،ولم أقل لها عني ن رت من و
أبو جيل جميل يقاطعها:
ر ر اسررمعي ،هنررا يجررب الت كررر قلرري ً فرري األخبررار والمرويررات والحكايررات ،واعررادة
النظرر ،أنررت لررم تنقلري لمدرسررة التربيررة ق ررة الحلرم النقررل الروافي الكرافي ،ولررم تقررولي لهررا
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عن ن سك احبة الحلم ،وب ق ورة نقلت هري الحلرم للشري ال نعررف ،وهكرعا يجري
الت سير بعيداً عن حقيقة الحلم ب ة مراحل ،ف ق ت سير هعا؟
ر ر علررى كررل حررال ،دهشررت المررديرة مررن ك ر م مدرسررة التربيررة اإلس ر مية ،وس ر لتني
عررن األمررر ،فحررد تها عررن الحلررم ،ووضررحت لهررا أن ر عجرروز وفرري زق عسرركرق مهتررر
ساخرو
ر أحسنت ،وماعا قالت المديرة؟
ر ظلررت فرري موضررعها و ار مكتبهررا ،فكرررت قلرري ً ،ررم قالررت لرري :هررعا الحلررم تعبيررر
عن الواقع العق نعيشر  ،ولكرن أود سرؤالك ،وهنرا سر لتني :هرل تمكرن الرجرل مرن المررأة؟
هل نالها؟ وهنا ب راحة ق رز الردم علرى وجهري ،وشرعرت بارتبراك ،ولكرن ،سريطرت علرى
ن سي ،وقلت لها :ال أعرف بالضبط ،ألن المرأة لم تعكر لي هعاو
ويقاطعها أبو جميل:
ر نعم ،أنا أس لك اآلن هعا السؤال؟ هل فعل؟
أم جيل تغ باللقمة ،تنه عن المائدة ،وهي ت رخ:
ر أبررو جميررل ،هررل عرردنا علررى الجنررون ،هررو حلررم ،حلررم ،حلررم ،كررم مررة قلررت لررك هررو
حلم ،وافتر األسوأ ماعا يعني؟
وتدخل أم جميل في بكرا حراد ،وتكراد تتقير اللقمرة ،أبرو جميرل يسررع عليهرا ،يرد
على ظهرها ،يساعدها على بلع اللقمة ،يقبل وجنتها ،يناولها ك ف ما  ،وهو يقول:
ر شيرين ،حبيبتي ،سامحيني ،ال تنسي أنا زوجك وأناووو
ر لعلك تخطو المرأة عندما ت ار زوجهاو
ر شيرين ،حبيبتي ،سامحيني أرجوكو
تلقي بن سرها فري مقعرد عرري  ،تمسرح العرر عرن جبينهرا ،تنظرر فري عينري أبرو
جميل ،تضحك ،وتتكلم:
ر تعال اسمع ت سير المديرةو
ر أل ،تعالي أنت اسمعي ت سير أبو وائلو
ر ويلي ،وهل حكيت ل عن الحلم؟
ر قلت لك ،أبو وائل مخت بت سير األح م ،طبعاً لم أقل هو حلم زوجتي ،قلت
هو حلم امرأة قريبة ليو
كيف فسر أبو وائل الحلم؟
ر وكيف فسرت المديرة؟
ر قل لي أنت أوالًو
أبو جميل يقعد على جوارها ،يطوقها بيدج ،يقول لها:
ر تلك المرأة تحب زوجها ولو شاخ وهرمو
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تضحك ،تعل :
ر أل ،هعا وير حيح ،وهعا ما هو ت سرير أبرو وائرل ،هرعا هرو ت سريرك أنرت ،وال
تنف :تلك المرأة ن رت من علك الرجل ،ولم يتمكن منهاو
ر ما قلت لي هعا من البدايةو
ر واهلل هعج هي الحقيقةو
ر ععن ،تلك المرأة ستن ر من زوجها ولن تحب ععا شاخ وهرمو
أم جميل تنه من جوار زوجها ،تمسك ك ف الما  ،تهددج مازحة:
ر واهلل س رشقك بهعا الما ععا لم تقل لي ما هو ت سير أبو وائل؟
أبو جميل يغطي وجه بيدي  ،يضحك ،ويتكلم:
ر قال أبو وائل عن تلك المرأة :تحب القوة والعنف والبعا ة وال حش في الرجل وال
تحب اللطف والرقة والتهعيبو
ر وير حيحو
ر واهلل هعا هو ت سير أبو وائلو
ر وما دليل ؟
ر ارتدا العجوز الزق العسكرق وكش عن عورت و
تطر  ،ت مت ،م تتكلم:
ر ر اآلن ت ررعكرت ،وأض ررافت مدرس ررة التربي ررة وعل ررم ال ررن ف فكر ررة أخ رررى ،وي ررر فكر ررة
النظافررة ،قالررت :لعررل تلررك الم ررأة ملررت مررن العقررل واالنضررباط والتهررعيب وهرري تروررب ال
شعورياً في االنط والتحرر والجنونو
ر أنرا أقبرل بهرعج الت سريرات ،فهري متعلقرة بتجرارب الماضري ،ومبنيرة علرى التحليرل
الن سي ،وال تررى فري الحلرم رؤيرة مسرتقبلية أو نبرو ة ،ولكرن نسريت ت سرير المرديرة؟ قلرت
لري سر لتك :عن كران علررك الرجررل العجروز قررد فعرل مررا يريررد أو لرم ي عررل ،وأنرت مرراعا قلررت
لها؟و
أم جميل تتكلم:
ر قلت لها :ما ت سيرك ععا فعل؟ ومرا ت سريرك ععا كران لرم ي عرل؟ طبعراً أنرا حكيرت
لها عرن ارتردا علرك الرجرل العجروز الرزق العسركرق المزيرف والمهترر وعرن كونر أقررب
على الجنونو
ر وماعا قالت؟
ر أجابتني بجرد :هرعا الحلرم انعكراف عرن الواقرع الرعق نعيشر  ،و رمتت ،رم قالرت
وهي بين ال قة واالضطراب :هعج المرأة هي نحرن ،هري األمرة العربيرة ،وهرعا الرجرل هرو
رمز المستقبل ،وحتى لو لم يحق ما يريد ،فهرو قرد هرم بال عرل ،أق بردأ وسروف يحقر ،
هو رمز األمل بالمستقبلو
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ر كيف سيكون رمز المستقبل وهو شي عجوز؟ هعا وير منطقيو
ر ر ال تس ررتعجل ،ي ررا أب ررو جمي ررل ،الم ررديرة ررمتت ،ررم قال ررت :أل ،أل ،ه ررعا الرج ررل
العجرروز الخرررف الم ر فون ،مررا هررو رمررز المسررتقبل ،هررعا الرجررل رمررز االسررتعمار الموشررك
على الزوال والعق ما يزال يباهي بقوت الزائ رة ،وتلرك المررأة العزيرزة الشرري ة األبيرة هري
رمز األمة العربية في مودها أمام المستعمر ومؤامرات وت ديها ل وممانعتهاو
أبو جميل ينه  ،يتج نحو المطب  ،أم جميل تلح ب  ،تحمل ال رحون ،أبرو
جميل يتكلم وهو يغسل يدي :
ر ر أم جميررل ،أنررا زهقررت مررن الحلررم ومررن ت سرريرج ،أنررا أس ر لك :هررل حررد ت المررديرة
ومدرسة التربية اإلس مية ومدرسة التربية وعلم الن ف عن رؤية تلك المررأة علرك الرجرل
حقيقة في الواقع قبل رؤيت في الحلم؟
ر وهل حد ت أنت أبو وائل عن علك؟
ر أل ،وأنت؟
ر وأنا كعلك ،ما حكيت عن رؤية العجوز في الواقع قبل رؤيت في الحلمو
ر ععن ،كل الت سيرات ال معنى لهاو
ر أقتر االت ال بقناة فضائية مخت ة بت سير األح مو
أبو جميل ينشف يدي وفم  ،ويتكلم وهو راجع على ورفة الجلوف:
ر ر عن رردك عش ررر فض ررائيات ،بر ر ق فض ررائية سنت ررل؟ يك رري الي رروم ت س ررير الم ررديرة
ومدرسررة التربيررة وعلررم الررن ف ومدرسررة التربيررة اإلس ر مية وت سررير شرريخها الجليررل ،هررعج
أربعررة ت اسررير ،وال تنس ري ت سررير أبررو وائررل وت سرريرك وت سرريرق ،وهررل الم سررر فرري القنرراة
المخت ررة بالت س رير مخررت حقيقررةو أم جميررل؟ بعررد هررعا كل ر هررل أنررت مقتنعررة بمس ر لة
الت سير للحلم؟
ر واهلل كنت أمز و
ر لاسف ،نحن شعب مهووف باألح م وت سيراتها ،الحظي معي ،أمضينا اليوم
كل نبحة أنا وأنت عن ت سير للحلم ،وحلب من حولنا تُدمرو
أم جميل تتكلم ،كمن هو نادم ،أو كمن يتعكر شيئاً:
ر أبو جميل ،نسيت ،س حكي لك ،بعد خروجي مرن ال انويرة ،انويرة معاويرة بربرع
ساعة ،كنت و لت على آخر شارع عسكندرون في تقاطع مع شارع الجميليرة ،سرمعت
رروت ان ج ررارات ،كان ررت قريب ررة ،ك نه ررا و ارئ رري ،ررم علم ررت بس ررقوط ع رردة ق ررعائف أم ررام
الم ر ِّرور ديك رران ،مقابررل ف فررل النزهررة ،حيررة تتقرراطع أربعررة ش روارع ،وسررمعت النرراف
يتحد ون عن استشهاد أك ر من عشرة أشخا  ،بينهم نسا وأط ال ،عدا الجرحىو
أبو جميل يعل :
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ر في تلك المنطقة بالعات يا أم جميل جرى استشهاد شابين ا نرين فري شرهر أيرار
مررن عررام  ،0942فرري أ نررا المشرراركة فرري مظرراهرة خرجررت مررن انويررة الم ر مون ضررد
المسررتعمر ال رنسرري ،واسررم الشررابين مخلرد فرري لوحررة بج روار محررل ف فررل النزهررة ،أحرردهم
علررى مررا أعكررر مررن بيررت القدسرري اسررم أحمررد ،واآلخررر مررن بيررت حرراووط واسررم عبررد
العزيز ،وال يزيد عمرهما عن السابعة عشرة وووحسبي اهلل ونعم الوكيل ،نسلم أمرنرا هلل،
ور ت سيرهاو
ا
ال نستطيع فعل أق شي  ،هعا هو العجز ،ولعلك نرى األح م ونرك
ر واهلل يرا أبرو جميرل أنرا ال أ رد األحر م وال أقتنرع بت سريرها ،طبعراً عردا مرا ورد
ف رري القر ررآن الكر رريم م ررن ق ر ر األحر ر م ،فه ررعج أمره ررا مختل ررف ،هر ري خا ررة بالرس ررل
واألنبيا  ،دقني ،أنا كنت فقط أتسلىو
ر أ دقك ياشيرين ،وأنا م لك ،ال أ د األح م ،وال أ د ت سيرها ،ولكن من
المؤسف ،نحن الم ق ين ،نمارف عادات نحن أن سنا وير مقتنعرين بهرا ،نمارسرها بحكرم
العادة ،ألن المجتمع يمارسها ،مع رفضنا لهاو
ي مت ،يرسل زفرة ،م يضيف:
ر هوف شعبنا براألح م لر داللرة كبيررة ،يرا أم جميرل ،نحرن ال نملرك الحاضرر وال
المستقبل ،ولعلك ما عندنا وير األح مو
أبو جميل ينه  ،يعهب نحو الشرفة ويرجع ،يقف أمام أم جميل ،يهمف:
ر ر أم جميررل ،أنررا عنرردق ت سررير واقعرري وعملرري للحلررم ،ت ضررلي علررى داخررل ورفررة
النوم ،لنحق الحلم في الواقعو
أم جميل ترد مدهوشة:
ر ماهعا يا أبو جميل؟ اليوم استمتعنا في ال با مرتين ،والن ف ،في هعا الوقت
الع يب ،واهلل ،ما عادت تشتهي أق شي و
ر ر هررعا ويررر ررحيح ،فرري حالررة الخطررر ،يقرروى التعل ر بالحيرراة ،نحررن نؤكررد قرروة
الحياةو
أم جميل تس ل بحدة:
ر ر أمرررك وريررب يررا أبررو جميررل ،سررامحني ععا س ر لتك ،هررل هررعا عررن روبررة حقيقيررة
واشتها ؟ أم هو عن عحساف بالقهر؟
أبو جميل يلقي بجسم في المقعد ،يسترخي واني قليلة ،ينه بع ربية ،يتجر
على الشرفة ،يوليها ظهرج ،يتكلم:
ر ليتك لم تس ليو
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هاتَ من رجاء
_______________________________

أبو جميرل وأم جميرل فري شرقتهما بعرد يرومين يتابعران التل زيرون ويتنراوالن العشرا
في ورفة الطعامو
أم جميل تقول:
ر أنت قبل يومين قلت :لن أتابع األخبار بعد اآلن ،قلت :كلها زائ ةو
أبو جميل يرد:
ر لم أقل زائ ة ،قلت وير كافية ،واليوم أقول :س تابع األخبار ساعة بساعة ،وفي
كل فضائيات العالم ،ويرت رأيي ،هل هناك ما يمنع من تغيير الرأق؟
أم جميل تضحك ،وترد معلقة:
ر يمكنك تغييرج في كل ساعةو
ر نعررم ،فري كررل سراعة يغيررر اإلنسرران أرير  ،ألنر لريف هنرراك حقرائ مطلقررة يسررتند
عليها اإلنسان ويطمئن ،هي مجرد معطيات ،هم يعطوننا عياها ،ونحن نظنها حقائ و
المعيع يق أر النشرة اإلخبارية:
"قررعائف فرري محرريط جررامع جمررال عبررد النا ررر فرري حرري الك سررة وقررعائف علررى
ساحة األحرار"و
ر أختي يا أم جميل ،قولي :ماعا أفعل؟
ر ال نستطيع فعل شي  ،وير الدعا  ،يح ظها اهللو
يرفع الجوال ويت ل بها:
ر ر ر ر أه ر ر ر ً أم ر ر ررالحووو أير ر ررن أنر ر ررت؟وو مر ر ررع األوالد فر ر رري الر ر رردور األرضر ر رري عنر ر ررد
الجيرانووويح ظكم اهللو
أبررو جميررل يرررو مررن ورفررة علررى ورفررة ويجرري  ،يخررر علررى الشررفة ،يمضرري علررى
المطررب  ،أم جميررل ت ررتح الم ررحف وت خررع ف رري ت ر وة الق ررآن الكررريم سررائلة الم ررولى أن
يح ظ حلبو
ري اليانسرون ،تقدمر علرى أبرو جميرل ،وهرو فري الشررفة،
تنه  ،تعد ك ساً من مغل ِّ
تقول ل :
ر سلِِّم األمر هلل" ،فهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين"و
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بعد ساعة تت ل أخت ب :
ر أبررو جميررل ،قعي ررة سررقطت فرري الغرفررة الجنوبيررة ،وسررقط الجرردار ،سررقطت جرردران
الغرفة ،ارت الغرفة م توحة على الشارعو
ر وداً مع ال جر ،خعق سيارة أجرة ،ضعي فيها كل األوالد ،س كون فري انتظرارك
في شقتي بالملعب البلدق ،ال تحملي أق شي  ،الشقة فيها كل شي و
أم جميل تتكلم:
ر ر لمرراعا ال تررعهب علررى بيررت أبررو حسررين؟ هررو أخوهررا م لمررا أنررت أخوهررا ،دارج فرري
حلب الجديدة أوسع من دارنا هعج ،وما عندج وير ولدينو
ر هي عندها خمسة أوالد ،وهي حامل بالولرد السرادف ،وزوجرة أخري ال ترتحملهم،
في شقتنا بالملعب البلدق تستطيع العيش مرتاحة ،وان كانرت رغيرة ،وال تنسري :أخري
أبو حسين فقد كل شري  ،كران أكبرر تراجر دواليرب فري حلرب ،واليروم يعريش علرى ارترب
ابنر المهنرردف ،بعررد مررا نزلررت قررعائف علررى دارنررا فرري ال ارفررة وأحرقررت كررل مررا خررزن فيهررا
من دواليب ،حتى الدار نزلت حجارتها حج اًر على حجرو
ر وأخوك كامل ،يمكنها العيش مع و
ر أخرري كامررل ترررك دارج ودكانر فرري حرري المعررادق ،ونررز علررى تركيررا ،نزلررت قعي ررة
أمام دكان  ،وعدة قعائف فري محريط دارج ،قعرد شرهرين فري ورازق عنتراب ،ومرا وجرد أق
ليعمل عندج ،انتقل على مدينة أورفر  ،مرا زال يبحرة عرن محرل ح قرة ليعمرل فير
ح
م ل أجير ،وهرو مرن قبرل معلرم ،وأخري محمرود نرز علرى ال عقيرة ،زوجتر مرن ال عقيرة،
وهو يعمل هناك في محل عم  ،والد زوجت و
وي مت م يضيف:
ر على كل حال ،نحن وسع اهلل علينا ،وعندنا دار فاروة ،ولسنا بحاجة عليهاو
ر ر بعررد أسرربوع ي ررل ابنررك ،وسرريبدأ عمل ر  ،وهررو يحتررا علررى عيررادة ،ونحررن تركنررا
الشقة ل  ،ولم نؤجرهاو
ر ابننا لن يعمل في العيادة ،وال يحتا على عيادة ،سيعمل في المستش ياتو
ر ولماعا لم نؤجرها من قبل؟
ر الحمد هلل لسنا بحاجرة علرى أجررة الردار ،وعنردق راتبري التقاعردق و ارتبرك ،وعنردنا
فرري البنررك ح روالي المليررون ،وجميررل بعررد أسرربوعين م لمررا قل رت سرريرجع علررى حلررب ومع ر
عشررة م يررين ،وعنرردج فرري ر رريدج فرري البنررك حروالي الخمسررين مليررون ،سرريدخل بهررا فرري
شراكة مع أق مستش ى ليعمل في  ،ويمكن ش ار شقة كبيرة وتحويلها على مستش ىو
وي مت قلي ً ،م يضيف:
ر ت ورق لو نزلت قعي ة على شقتنا ،علرى أيرن سرنعهب؟ مرا لنرا ويرر عخوترك فري
ع رين نعهب عليهمو
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ر ولكن أختك كانتوووو
يقاطعها:
ر ر أع رررف ،كان ررت ال تحب ررك ،وكان ررت تس ررعى عل ررى تزويج رري م ررن امر ررأة اني ررة ،نع ررم
كانتووووكان ررت وووووكان ررت ،ولك ررن بيته ررا أ ررابت قعي ررة ،ومنطقته ررا خطر ررة ،وزوجه ررا
تركهررا ،هررل نرميهررا فرري الشررارع ،هررل نتركهررا تتسررول علررى برراب الجررامع ،أعرفررك مؤمنررة
وتقيررة ،ونحررن أنعررم اهلل علينررا ،وفرري هررعج الظررروف التسررامح ضرررورق ،أخترري أنررا ععا لررم
أحملها ،من سيحملها؟
وي مت م يضيف:
ر ر أعرفررك مؤمنررة أك ررر منرري ،قبررل أيررام قليلررة أريررت فرري التل زيررون مشرراهد ألط ررال
فقرردوا أسرررهم ،فقلررت :ليتنررا ن خررع أق ولررد لنربي ر  ،أو ليتنررا نستضرريف أس ررة نازحررة ،أنررت
ب مك قلت :شقتنا فري الملعرب البلردق فارورة ،يمكرن استضرافة أسررة رغيرة ،وهرعج أسررة
أختي سوف نستضي هاو
تعل :
ر يسررتطيع زوجهررا اسررتئجار شررقة ،هررو ترراجر كبيررر يعمررل بررين حلررب والحسرركة فرري
تجارة األقمشةو
يرسل زفرة م يتكلم:
ر زوجها مجرد وسيط ،ما هو بتراجر كبيرر وال رغير ،يحترا تراجر فري الحسركة
على قماش لي درج على الع ار  ،فيو ي  ،فيشترق ل ما يحتا علير مرن حلرب ،والتجرار
هنا في حلرب لهرم قرة فير  ،وفري السرنتين األخيررتين كران ي خرع مرن تجرار الحسركة مرن
البضاعة وال يدفع لتجار حلب ،تراكمرت علير المبرالق حترى بلغرت رة م يرين ،تجرار
حلررب رفعروا دعرروى علير  ،ووضررعوا عشررارة حجررز علررى دارج ،ومررن الممكررن بيعهررا فرري أق
وقت بالمزاد العلني السترداد الديونو
ر وماعا فعل هو؟
ر ر لررم ي عررل أق شرري  ،ال يس ر ل عررن أخترري ،وال يت ررل بهررا ،وال يرسررل عليهررا أق
شي من أك ر من سبعة أشهر ،هرب على الع ار أو تركيا ،ال أعرفو
ر وماعا فعلت أختك؟
ر ر م رراعا س ررت عل؟ هك ررعا ه رري المر ررأة ف رري مجتمعن ررا ،ض ررعي ة ،حت ررى اآلن ل ررم تخب ررر
عخوتها ،حترى أنرا لرم تخبرنري ،ومراعا سري عل عخوتهرا ععا أخبررتهم؟ أنرا عرفرت مرن ابنهرا،
وعن طري أحد األ دقا و
ر حسبي اهلل ونعم الوكيلو
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ر ومن الممكن بيع الشقة بالمزاد العلني في أقرب وقت ،السترداد الديون ،ويمكن
رميهررا مررع األوالد فرري الشررارع ،وهرري اآلن علررى كررل حررال مهررددة ب ر ن تكررون مررع أوالدهررا
مباشرة في الشارعو
وي مت هنيهة م يضيف:
ر وشقتنا وهلل الحمد موجودة ،ونحن وير محتاجين عليها ،وأنا أدعوها علرى السركن
فرري الشررقة طبع راً ألنهررا أخترري ،ولكررن رردقيني ،لررو وجرردت أق ام ررأة فرري م ررل وضررعها،
وكانت عندنا شقة وير محتاجين عليها ،لدعوتها على السكن فيهاو
وتس ل:
ر أق امرأة ،وير أختك؟
ر ر نعررم أق ام ررأة ،ععا كانررت ظروفهررا م ررل ظررروف أخترري ،وكرران عنرردنا دار نحررن
وير محتاجين عليها ،هل في هعا أق مشكلة؟
ي مت ،م يضحك ،ويعل :
ر آج ،اآلن فهمت ق دك ،لو لم تكن أختي ،طبعاً كنت تزوجتهاو
تعل :
ر الحمد هلل العق رزقنا هعج الدار وأنت فو الستينو
ر ال ع قة للعمر باألمر ،يستطيع الرجل الرزوا وهرو فري ال مرانين ،ولرو لرم يكرن
عندج شقة عضافية ،ولكن قرولي :الحمرد هلل الرعق رزقنرا هرعج الشرقة ،ولرم نعرد نحترا علرى
تلك الشقة في هعج الظروف ال عبة على البلد كي نساعد أهلنا واخوتناو
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عشر ساعات إال قليال
_______________________________

في ال با ينطل على شقت ال غيرة ،في منطقة الملعب البلدق ،يراج جارج أبرو
سليم ،يحيي  ،م يقول ل :
ر دالل العقارات في الحي يس ل عنرك ،عنردج مسرت جر يبحرة عرن شرقة م روشرة،
هو ناز من المنطقة الشرقية ،يمكن ت جير شقتك بعشرين ألف ليرة ،فر ة ال ت وتو
يرد علي :
ر أختي سوف تسكن في الشقةو
يت ررل بهررا عبررر الهرراتف الج روال ،يس ر ل عنهررا ،يخبرهررا أن ر فرري الشررقة ينتظرهررا،
تجيب :
ر وادرت مع األوالد الساعة السادسرة فجر اًر ،لرن أ رل حترى الرابعرة ،نحرن سرنلف
ونرردور عبررر الباديررة علررى حمرراج ،ومنهررا علررى حلررب ،ارجررع علررى البيررت ،فررور اقت اربرري مررن
حلب س ت ل بكو
ال يطاوع ر قلب ر  ،يظررل فرري الشررقة ،يرتبهررا ،يشررترق أطعمررة ك ي ررة ،ومؤونررة ،يمررا
ال جة ،ويقعد أمام التل از ،يظل ينتظر ،وهو يتابع األخبارو
في الشريط األخبارق يرد خبر نسف مئعنة الجامع األموق بحلبو
فرري السرراعة ال انيررة تت ررل ب ر أختر  ،تخبررج أنهررا علررى وشررك الرردخول علررى حلررب،
يؤكد لها أن في الشقة ينتظرو
في ال ال ة والن ف تدخل أخت مع أوالدهاو
تحكي ل عن القعائف وعن دمار الغرفة الجنوبية في شقتها ،كما تحكري لر عرن
مشقات الطري  ،م تؤكد:
ر عشر ساعات حتى أ ل من الك سرة علرى الملعرب البلردق ،كنرت أمشريها علرى
قدمي ف ل في عشر دقائ و
يت قد األوالد ،عمر وسنا وهنا ومحمد ،يس ل:
ر أين الح؟
تن جر باكية ،تشه  ،وهي تحاول الك م:
ر أخعوج يا أبو جميل ،أخعوجو
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يس ل مدهوشاً:
ر من أخعج؟
ر واهلل ال أعرفو
ر كيف؟ وأين؟
رجا تتكلم ،وهي تشه  ،ال تستطيع الك م:
ر مررنا ب ر ما فيها ال بيت وال طرير وال ع مرة ،ال أعررف أق منطقرة ،أربرع
ررة رج ررال مس ررلحين،
س رريارات بي ررك آب اعترض ررت الب ررا  ،طل ررع علين ررا ف رري الب ررا
لباسهم وريب ،وجوههم مغطاة ،ال ترى حتى عيرونهم ،ال أعررف ،أروا بطاقرات الهويرة،
نزلوا معهم من البا خمسة شباب وأخعوهم ،وبين الشباب الخمسة الحو
ر ومشى البا ؟
ر راحوا بسياراتهم البيك آب ،ومعهم الشباب ،كيف ظهروا كيرف ورابوا ال تعررف،
ك نهم ف ملح وعابو
تغطي وجهها بيديها ،وت يح:
ر الح ار يا أبو جميل ،ار و
يضمها على درج ،يربت على ظهرها ،ويردد:
ر سلِّمي أمرك على اهلل ،سيرجع الح ،سيرجعو
رجا تنتحب باكية ،تشه  ،تتكلم:
ر واحرد مرن المسررلحين الت رت قبرل نزولر مرن البرا  ،وقررال بلهجرة وريبرة :اقرررؤوا
علررى أرواحهررم ال اتحررة ،اعتبررروهم مررن اآلن شررهدا  ،ك ر ن هررعا المسررلح ويررر سررورق ،أو
حتى وير عربيو
أبو جميل يعل :
ر ال ت دقيهم ،سيرجع هو وكل الشباب ،عن شا اهللو
ر ولكن هدد بقتلهمو
ر بعد يومين يرجع عليك ،اطمئني ،هؤال مرتزقرة ،ليسروا بحاجرة علرى مقراتلين ،هرم
بحاجة على أموال ،هم بحاجة على فديةو
ر ويلي ،وكيف س دفع لهم؟ وأنا ما عندق وال قرشو
ر اطمئني ،فور معرفتهم بوضع والدج ،سريتم التخلري عنر  ،وبالت كيرد أوضراع أهرل
برراقي الشررباب مررا هرري أفضررل ،أنررا مت كررد ،سرريرجع ،هررو وكررل الشررباب المخطرروفين ،ال
تقلقيو
وتبررو لر بر ن زوجهررا لررم يسر ل عنهررا منررع سربعة أشررهر ،ولررم يرسررل لهررا أق ليررة،
وترجح أن يكون قد تزو في الحسكة ،وأنها تعريش مرن أجررة ولردها رالح ،فهرو يعمرل
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أجير ر اًر ف رري ال رررن ،راتبه ررا ال يك رري ،ويؤك ررد له ررا أنر ر ك رران يع رررف عل ررك لكنر ر ل ررم ي رررد أن
يحرجها ،م تخبرج أنها ستضع مولودها بعد أسبوعينو
وتس ل :
ر متى سيرجع ابنك الدكتور جميل؟
ر األسبوع القادمو
تدعو ل اهلل أن ي ل علي ابن بالس مة ،وتؤكد اعتعارها عما كان ،م تضيف:
ر ر بعررد أسرربوع أو عش ررة أيررام تهرردأ األمررور ،ف ر رجع علررى بيترري ،ولررو كانررت الغرفررة
الجنوبية من هدمت كلها ،الحمد هلل ،بيتي لم يخرب كل  ،خراب ورفة واحدة ال يهمو
ر ال ت كرق في هعا األمر ،ابني ال يحتا للشقة ،سيعمل في المستش ياتو
هي ال تعرف أن بيتها كل قد خررب ،وال تعررف أن زوجهرا فري العر ار أو تركيرا،
مررا ترزال تظنر فرري الحسرركة وسرريرجع يومراً ،وال تعرررف أن الرردار كلهررا قررد وضررعت عليهررا
عشارة حجز ،ويمكن أن تباع بين ليلة أو ضحاهاو
يمنحها عشرين ألرف ليررة ،رم يعطيهرا بطاقتر الم ررفية ،ورقمر السررق ،ويقرول
لها:
ر يمكنك أن تسرحبي راتبري كلر  ،أو دفعرات منر مرن أق رندو م ررفي ،وهرعج
هرري البطاقررة ،هررعا راتبرري التقاعرردق ،هررو لررك مررا حييررت ،أو حتررى يرجررع زوج رك ،وابنررك
الح سيرجع عن شرا اهلل ،وسريدرف حترى يتقردم المتحران الشرهادة ال انويرة ،وس سراعد
عمررر ومحمررد علررى االنتقررال علررى مدرسررة المتنبرري ،مرردير المدرسررة زميلرري ،س ر كلم فرري
األمررر ،والمدرسررة هنررا قريبررة ،وأنررت اعهبرري علرى وظي تررك فرري مؤسسررة البريررد ،هرري أقرررب
عليك من الك سة ،ولن تحتاجي بعد اليوم على المخاطرة بالمرور في المعبرو
تُط ِر خج ً ،تعرف الدموع وهي تشه ِّ ،
مرددة:
ر اهلل يرزقك ويديمكو
األوالد يلت ون حول خالهم ،يقول لهم:
ر يا أوالد ال تزعلوا أمكم ،اسمعوا كلمتهاو
يودعهم ،ويمضيو
*
أبو جميل يرجع على البيت ،ي ار زوجت بما فعل ،أم جميل تعهل ،وتقول:
ر حتى راتبك التقاعدق تخليت لها عن ؟
ر وكيف ستعيش؟
ر هعا وير معقول؟ عندها راتبها ،هي موظ ة في البريدو
ر ر نعررم ،هرري موظ ررة فرري البريررد ،علررى أسرراف الشررهادة اإلعداديررة ،وهررل سرريك يها
راتبها مع خمسة أوالد؟ هل هعا معقول؟ وما هو المعقول؟ قولي لي؟ زوجها أكل أموال
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الناف ،وعلي ديون ة م يين ،وأك ر من سبعة أشهر وهو ال يس ل عنها ،م يهرب
علررى الع ر ار أو تركيررا ،وال أحررد يعرررف بالضرربط أيررن هررو؟ وستوضررع عشررارة حجررز علررى
الدار م تباع بالمزاد العلني وتُرمى المرأة مع أوالدها في الشارع ،وتسقط فوقها القعائف
ونتركها للموت أو للشارع؟ هل هعا هو المعقول؟ قولي لي ما هرو المعقرول؟ وفرو هرعا
كل  ،ع ابة مسلحة تخطف ابنها؟ هل هعا هو المعقول؟
ت مت ،م تقول:
ر ال أحد ي عل ما فعلت أنتو
ر وهل ما فعلت حرام أو جريمة أو ع م؟
ت مت ،تعهب على المطب  ،تعد ل فنجان قهوة ،م تقول:
ر واهلل يا أبو جميل ال أكاد أ د  ،لو حكى لري أحرد هرعج الحكايرة ،لمرا ردقت ،
أنررا أمررام أحررد احتمررالين ،عمررا أنررت مل رك مررن السررما  ،أو ارتكبررت فرري شرربابك المعا رري
وال واحش والكبائر وتريد التك ير عن عنوبك ،واال ف أحد يعمل عملكو
أبو جميل يضحك ،يعل :
ر ال يا أم جميل ،هل هعا هو ظنك في زوجك؟ مر على زواجنا أك ر من ين
سنة ،عرفتني فيها ح المعرفة ،وحد تك فيها عن حياتي كلها ،وبحت لرك بكرل شري ،
هل هعا هو ظنك بي؟
وي مت ،م يضيف وهو يضحك:
ر هاتي كتراب ابرن الجروزق ،عرن أخبرار الحمقرى والمغ لرين ،وأضري ي ق رتي علرى
هم ،واعكرق اسمي بينهمو
ق
أم جميل ،تلقي برأسها على در أبو جميل ،تطوق بيدها ،وهي تقول:
ر ر س ر متك يررا أبررو جميررل ،أنررت سرريد األعكيررا  ،اهلل يح ظررك ويررديمك ،ويعيررد علينررا
ابننا جميل بالس مةو
يشدها على درج ،يمسح رأسها بيدج ،يقبل جبينهاو
أم جميل تتكلم بهدو :
ر ولكن ،يا أبو جميل ،كيف سنعيش؟
أبو جميل يضحك ،ويقول:
ر رجعنررا علررى الق ررة ن سررها ،ال تنسرري ،جميررل فرري زيارتر لنررا أودع لرري فرري البنررك
س ررتة م ي ررين ،اش ررترينا ه ررعج الش ررقة وفرش ررناها ،وم ررا زال ف رري ر رريدنا ف رري البن ررك حر روالي
المليون ،يك ينا عشر سنينو
ر وبعد أسبوع ي ل جميل ،أين سيعمل؟
ر ر عرردنا علررى الق ررة ،س ر عيد عليررك للم ررة العاش ررة ،سررجلي عنرردك ،جميررل سرري تي
ومعر ر ك ررل تعويض ررات ومكاف ررآت خدمتر ر لعش ررر س ررنين ،س رريكون معر ر م ررا يع ررادل عشر ررة
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م يررين ،نقررداً ،وعنرردج فرري ر رريدج حروالي الخمسررين مليررون ،سيشررترق شررقة ويحولهررا علررى
مستش ى ،أو سيدخل في شراكة مع أحد أ حاب المستش يات ،واهلل هرعا الكر م حكيتر
من قبل عشر مرات ،وأنت نسيتو
أم جميل تعل :
ر ِّدقني أنا أسمع هعا الك م أول مرة ،ربما أنت حكيتر ألبرو وائرل ،أو ألخترك،
على كل حال أنا ال أفهم ما يجرق ،طول عمرنا لم نختلفو
أبو جميل يضحك ويعل :
ر هعج المرة هاتي كتاب ابن الجوزق ألسجل اسمك أنت في و
أم جميل تتكلم:
ر دقت ،ليتنا مرا اشرترينا شرقة بخمرف وررف ،ليتنرا بقينرا فري شرقة بغررفتين ،كنرا
نعيش على الحلم ،وعندما اقترب الحلم من التحق لي بح حقيقة في الواقع بدأ الععاب
والشقا  ،حقيقة الحلم أجمل من الواقعو
ويتكلم أبو جميل بنبرة مختل ة:
ر آج ،نسيت! عندق لك خبر ،سيزعجك من وير شكو
ر ما هو؟
ر ر ر الطبير ررب عر ررادل ،الر ررعق زرت ر ر لمر ررا أ ر ررابتني الحساسر ررية ،ورف ر ر أخر ررع أج ر ررة
المعاينةووو
ر ر أعرف ر  ،وأعطرراك الرردوا مررن عنرردج ،وأعرف ر كرران يعررالم المرضررى يرروم الجمعررة
بالمجان ،ويعطي ال قير من الدوا  ،ماعا؟ هل قُنِ ؟
ر ر أل ،الحمررد هلل ،لكررن أخبرنرري جارنررا أبررو سررليم بنزوح ر منررع أسرربوع ،هرراجر هررو
وأسرت على الجزائرو
ر خسارة ،طبيب عكي وفهيمو
ر حتى أبو علي م رلح السراعات ،ومحلر تحرت عيرادة الردكتور ،نرز  ،قرال ،كمرا
حكى لي أبو سليم :ماعاد أحد ي لح ساعت  ،ما عاد أحد يهتم ال بالوقت وال العمرو
ر الحقيقررة مررل النرراف مررن حسرراب الرردقائ والسرراعات ،هرري تمررر وال يتغيررر شرري ،
كرررل عنسر رران ينتظر ررر التغيير ررر ،لر ررعلك ماعر رراد النر رراف بحاجر ررة علر ررى سر رراعة تق ر ريف الر رردقائ
والساعات ،ار الناف بحاجة على ساعة كبيرة تقيف ال ترات والمراحل والع ورو
وت مت م تضيف:
ر تعكرت الساعة الكبيرة المركونة في دار والدك ،اهلل يرحم  ،وكان يحر دائماً
المطع رم
علررى ضرربطها ،وكانررت مركونررة فرري رردر اإلي روان ،داخررل ررندوقها الخشرربي ُ
كنت أحياناً أشبهها بالتابوت ،وأحياناً أشبهها بالعروفو
بالعا وال دفُ ،
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ر دقت ،كان والدق ،اهلل يرحم  ،يحب حركة بندولها النحاسي الكبير ،لكرن أنرا
كنت أمل من وأضجرو
ر ترى أين هي اآلن؟
ر أوج ،ال شك ،أخي أبو حسين باعها من زمانو
أم جميل تضيف:
ر وال أنسى التقويم المعل على جوارها ،ووالدك ،اهلل يرحم  ،يسر لني دائمراً :اقرئري
لرري بنترري فرري الرزنامررة ،وأحيانراً يقررول الرزمانررة ،كررم بقرري للع ررر ،ليتوضر ويررعهب علررى
الجررامع لل ر ة ،ك ن ر مررا فرري الرردار ويرررق أنررا ،وب رراحة ،كنررت أحيان راً أضررجر ،وأنررا
أعرف ،كان يحبني أك ر من باقي الكنات ،حتى أك ر من بنت رجا و
ر شيرين ،اهلل يرضى عليك ،ال تعكريني بالماضي ،أنا كرهت كل الماضيو
ر هعا ألنك كنت طول حياتك أستاع التاري و
*
عند الحادية عشرة قبل منت ف الليل يدوق ان جرار كبيرر ،يسررع أبرو جميرل علرى
الشرفة ،يرى سيارة قرب الر يف أمام باب العمارة ،وهي تحتر و
و
يسرع بالنزول على الشارع ،يرى جارج أبو وائل ،يتعرف على جارج أبو
 ،سقطت عليها مباشرة قعي ةو
هي سيارة األجرة التي يعمل عليها أبو
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ال أريد التاريخ
_______________________________

فور عودة أم جميل من المدرسة ،تقول لزوجها:
ر تعال أبو جميل ،اق أر ق يدة كتبتها عحدى طالباتيو
وت تح حقيبة يدها ،تستل منها ورقة ،تناول عياها ،وهي تقول:
ر اق أر ،وأنا س عد المائدة لتناول الغدا و
يعل :
ر المائدة جاهزة ،ت ضلي ،أنا جهزتها قبل و ولك ،وكنت أنتظركو
يقعدان على المائدة ،يناولها الورقة ،يقول لها ،اقرئيها أنت ب وتكو
تتناول من الورقة ،وتعل :
ر ر طبع راً هرري ليسررت ق رريدة بررالمعنى المعررروف ،ال وزن لهررا وال قافيررة ،هرري ممررا
يس ررمى اآلن الش ررعر الح ررر ،أو ق رريدة الن ررر ،ولكنه ررا م ررن طالب ررة ف رري ال ررف ال ال ررة
اإلعدادق ،وطالبة في م ل هعج السن تكتب م ل هعج الكتابة؟ هعا شي وير عادقو
يقاطعها:
ر اقرئي أسمعيني ،وبعد علك علقيو
أم جميل تتكلم:
ر الق يدة كتبتها أمف طالبة عندق في ال ف ال الة اإلعردادق ،كمرا قلرت لرك،
واسمها ميسا قطان ،بمناسبة نسف مئعنة الجامع األمروق قبرل يرومين ،وهري مؤرخرة ب ر
 5102/4/54م لما يؤرخ الشع ار الكبار ق ائدهمو
ر وما عنوانها؟
ر "س م عليك يا جدتي"و
ر عنوان جميلو
أم جميل تتكلم:
ر ابدأ أنت بتناول الطعام ،وأنا س ق أر عليك ،اسمع:
"أنت أميِ ،
أنت جدتنا الكبرى
ِ
حملت عرة السنين
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وفي تجاعيدك ال خرية ح ر الزمان تاريخنا
وحول سموك الشاه حامت حمامات الس م
وكنت دائماً تن رين على األكوان
رعاعات الرو واإليمان
من حولك الدور تلتف كاألح اد
وتدور من حولك األسوا وتضم بالحياة
م ل نهر يسقي الحياة
تقولين لازوا في مساكنهم عيشوا بالحب
مع زوجاتكم مع األوالد مع الجيران
وتهت ين بالباعة والمشترين في األسوا
كونوا متحابين متسامحين
ال تغشوا وال تكعبوا وال ت رطوا في الربح
وال تغلوا في األسعار
م تهت ين بالجميع
دعوا البيع واللهو
وتعالوا على ال ة
طهروا أرواحكم واقتبسوا النور
م عودوا على الحياة
هعج أنت سامقة عالية على مر األجيال
لست حجارة
بل ِ
أنت قلب ونور ورو
ِ
أنت حب وأمان وس م
تمدين ظلك الحنون فو البيوت واألسوا
تنشرين الحب والس م واإليمان
فو ابنتك :حلب الشهبا
أق عربيد اوتالك؟
أق أُحي ِمر عقرك؟
أق فاحشة ارتكبتها تلك اليد التي امتدت عليك؟
أق شقي هعا العق قتل أم ؟
أق بائف هعا العق اوتال جدت ؟
أنت األم وأنت الجدة؟
لكن ،لن ينط و النور
216

وسيظل األعان يعلو
وسيظل الحب
وسوف يعم الس مو
أبو جميل يعل  ،وهو يمضق اللقمة:
ر أنا ال أفهرم الشرعر ،هرعا مجررد كر م فري كر م ،وهرو كر م جميرل ،ولكرن مرا هرو
ق يدة وال هو شعر ،هو خاطرة ،والمئعنة نس ت منع حروالي السرنة ،علرى مرا أعكرر فري
أول الشهر العاشر من العام الماضي  ،5105فما المناسبة لكتابة ق يدة عنهرا اليروم؟
وبعد علك هري ط لرة فري ال رف ال الرة اإلعردادق ،كيرف ترتكلم علرى أُحي ِمرر عراد الرعق
عقر ناقة الح؟ ال شك عندق ،أبوها ساعدها ،أو أمهاو
أم جميل تضع الملعقة من يدها ،تتوقف عن مضق اللقمة:
ر أبررو جميررل ،اآلن أ رربحت ال ت هررم الشررعر؟ اآلن تقررول عررن هررعا مررا هررو شررعر؟
والق ائد التي كنت تكتبها لي في أيام الخطبة؟ هل أحضرها ألقرأها لكو
أبو جميل يضحك ،يتكلم:
ر ال ب ف ،هي خاطرة جميلة ،ط لة كما قلت في ال ف ال الة اإلعردادق تكترب
م ل هعا الك م ،هو شي جميل ،يدل على وعي ،يدل علرى عحسراف ،يردل علرى حرب
للسر م ،علررى كررل حررال ،هررل سررمعت؟ نسر وا اليرروم برراب القلعررة ،قلعررة حلررب ،هررعا البرراب
األ رق الرائعو
ر خسارة نسف المئعنة ،وخسارة نسف باب القلعة ،وخسارة نس ك الشعرو
أبو جميل يضيف:
ر يا أم جميرل ،اتركري اآلن الكر م علرى الشرعر ،أنرا معرك ،وأوافقرك ،خسرارة كبيررة
ترردمير اآل ررار والمعررالم الحضررارية ،ولكررن ال تنسرري البيرروت الترري دمرررت ،والنرراف الررعين
نزحوا على الدول المجاورة وهم يعيشون تحت الخيام ،والعين نزحوا على المناط اآلمنة،
أو شررب اآلمنررة ،وال تنسرري الشررهدا  ،واهلل دمررار القلعررة كلهررا ودمررار الجررامع األمرروق كلر
ودمررار كررل مسرراجد حلررب أهررون عنرردق مررن مقتررل ط ررل ررغير ،هررل نسرريت تلررك الط لررة
المدرسرة الترري حرد تني عنهررا؟ هرل نسريت مئررات القتلرى والجرحررى؟ برل األلرروف؟ وال
ابنرة ِّ
أقول قتلى ،أقول :شهدا  ،وكل شهيد ل أم وأب وأخت وعندج زوجرة وأوالد ،وكرل شرهيد
هو طاقة وقوة وعطا وبنا للوطن ،ما هي المس لة مس لة ألف شهيد ،هي مس لة ألف
يررد عاملررة وعقررل م كررر ،ومررا هرري مس ر لة ألررف ط ررل ،هرري مس ر لة ألررف عنسرران سرريكبر
ويتزو وينجب ،نحن نعكر األرقام وننسى ماعا تعني األرقام ،أُسر بكامل أفرادها دفنت
تحت األنقا  ،ماعا ت عل ق يدة ألكبر شاعر؟
أم جميل تعل :
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ر التعبير عن الواقرع ضررورق ،والشرعر و يقرة مرن و رائ التراري  ،ال يمكرن عنكرار
التاري وال يمكن عنكار الشعرو
أبو جميل يضع الملعقة من يدج ،ويعل :
ر أم جميررل ،أرجرروك ،ال ترعكرق الترراري وال الو ررائ وال الشرعر ،كررل الترراري ازئررف
وكل الو ائ مرزورة وكرل الشرعر كراعب ،كرافور اإلخشريدى اهرتم بالنهضرة العلميرة ،بنرى
المساجد والمدارف والسُّرُبل ،وقررب منر العلمرا  ،والمتنبري شروج رورت فري التراري  ،أنرا
أتب أر من التاري كل  ،ومن الشعر كل و
أم جميل تبتسم ،وتعل :
ر أرجوك ال تغضب ،تناول طعامكو
أبو جميل يحف باالمتعا  ،ي مت ،يتكلم مغي اًر لهجت :
ر على كل حال أرجوك ،اتركينا من الشعر ومن التاري ومن كل شي و
أم جميل ت مت ،م تضيف وهي تس ل مداعبة:
ر كل الشعر كاعب؟ وكل الو ائ مزورة؟ وكل التاري زائف؟ جاوبني؟ قل؟
أبو جميل يتوقف عن مضق اللقمة ،يس ل:
ر ما ق دك؟
ر ال شي و
ر أل ،عندك ك م ،قوليو
ر هل نسيت؟ س لتك عن الشعر العق كنت تكتب لي أيام زمان؟
يضع يدج على درج ،ويرد بدهشة م طنعة:
ر أنا؟ أنا طوال عمرق ما كتبت الشعرو
ر والك م العق كتبت لي ،أيام الخطبة ،وما قبل الخطبةو
ر آج تعكرت ،هو مجرد ك م محت األيامو
ر أل ،األيام ال تقدر على محو شي مخبو في ال درو
يعل وهو يبتسم:
ر أنا نسيت و
ر وأنا لن أنساجو
تنه  ،تهمف:
ر انتظر واني قليلةو
تمضي على ورفة النوم ،ترجع ب ندو  ،أبو جميل يعل :
ر أوج ،هعا ال ندو المطعم برقائ العا وال دف ،هدية من جدتك ،كم خبر ِت
في أساورك العهبية ،ليتنا ما بعناهاو
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ر ال تنف ،نحن بعناها من أجل جميل ،حتى يتابع دراست فري دمشر  ،علرى كرل
حال ،أنا أخبو في اآلن ما هو أولى عندق من العهبو
ر هاتي ال ندو  ،حتى أرى ما في و
ت تح  ،تضع أمام عيني  ،يعل مدهوشاً:
ر يا علهي ،وريقاتي ،ا رت مع األيام ،أك ر من ين سرنة ،ظننترك مزقتهرا أو
أحرقتهاو
ر وكيف أمزقها؟ أو أحرقها؟ وهي و ائ  ،وفيها عمرق وعمركو
ر أعرف ،كل ما فيها ك م بك م ،ماهو شعر ،وال هي و ائ  ،هاتي حترى أق أرهرا
أناو
يمد يدج لي خع ورقة ،تغل ال ندو  ،تحتضن على درها ،وتتكلم:
ر ر ر ال واهلل ،لر ررن أسر ررمح لر ررك ،سر ررتمزقها ،أعرفر ررك ،ال تحر ررب الو ر ررائ  ،اسر ررمع ،اآلن
سررنتناول الطعررام ،ررم ن ررتح ال ررندو فرري ورفررة الجلرروف ونق ر أر األشررعار ،أو ععا شررئت
نحق في تلك الو ائ و
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صندوق األشعار القديمة

__________________________________

ررغيرة،

فرري ورفررة الجلرروف أم جميررل عل رى ج روار أبررو جميررل ،وأمامهمررا منضرردة
فوقها عبري الشاق ،وك سان في كل ك ف وريقات نعنع أخضرو
أبو جميل ي ب الشاقو
أم جميل ت تح ندو األشعار القديمةو
أبو جميل يعل :
ر هعا كل أيام الجاهلية األولى ،هو م لما قلت لك :ك م في ك م ،ك م تلميعتك
اليوم أ د من وأجملو
ر ال تحكم علي سل اً ،س ق أر عليكو
ر لن أسمعو
ر ر اسررمعني ،سنتسررلى ،هررعج ق رريدة ق رريرة ،عنوانهررا" غرك النررديان" ،اسررمع مرراعا
كنت تقول لي:
نار توق ُد في الحشا
أشعلتها عيناك
أط ئيها بحلو الرضاب
*
ِ
أيقظت في درق طيو اًر ظم ى
فزقيها ب غرك النديان
كي ترتوق وتستريح
*
بل تة منك
رف شعرك على وجهي
فردي عني
أو وطيني ب
كي أنام
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*
بسمة في زاوية غرك
رعشت لها ضلوعي
فامسحي عليها بالش اج
كي تطمئن
*
كل الطيور تق ز عليك
كل الطيور ُّ
تود لو تحط على ش تيك
آج ،لوتعرفين فن ال يد
وكيف تمسكين بالطير
لتمسحي على ريش الناعم
وتمسكي بمنقارج
وتزقي من رضابك ليرتوق
أطلقت كل الطيور
آج لو
ُ
وتركتها تحط عليك
أبو جميل يضحك ويعل :
ر ر ك رران يج ررب تس ررميتها " :غ رررق العطش رران" ،ويب رردو ل رري المقط ررع األخي ررر ق رريدة
مسررتقلة ،يجررب أن يكررون عنوانهررا" :طيررورق العطشررى" ،وك ن ر مررا كرران عنرردق فرري تلررك
األيام شاق أرتوق ب م لما عندق في هعج األيامو
أم جميل تتكلم:
ر أرجوك ،اسمع ،وال تعل  ،اسمع هعج الق يدة:
ال أجمل من أن تمزحي
وأن ت حي
وأن ت ضحي
وأن تجرحي
لم يب شي لم تقل عيناك
أو ل تة الجيد
أو همسة الكحل
عب أناملك
بحة وتك
رأيت كل شي فيك وعرفت كل شي
من قبل أن تبوحي
221

فبوحي
وعيشي ربة خ ب وعطا
ف أجمل من البو والعطا
*
في أعماقي لك دفتر
خربشي علي ب ابعك
مزقي ب ظافرك
أو فامسحي علي بالعيون
وداعبي أوراق
وارسمي علي كل الحروف
اكتبي أبجدية المرأة
*
ال شي أجمل من يدك
وهي ترسم في الهوا حكايات ومواويل
وتروق عن الحزن والتاري والبشر
جسدق لك الهوا
فارسمي علي ما شئت
سيكون رسمك األجمل
*
كوني أنت ال تخجلي
تكلمي و ر رق ووردق
م ل ع ورة حطت على و ن
انقرق كل ال مار
أم جميل تتوقف عن الق ار ة وتعل :
ر ر فرري تلررك األيررام كرران ك مرري يعجبررك ،كنررت تقررول لرري تكلمرري ر رررق ،فرري هررعج
األيامووو
أبو جميل يقاطعها:
ر قلت لك ال أحب الو ائ  ،أرجوك ا متي ،ال تقرئيهاو
أم جميل تضحك ،تقهق  ،تعل :
ر هعا أنت تؤكد ما قلت لك ،على كرل حرال اسرمع هرعج الق ريدة ،وعنوانهرا "جرواد
من نار" ،اسمع:
من نافعة متي الوردق
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و برق وقهرق
س حط م ل فارف مدجم بالس
أمتطي هوة جوادق الوردق
وأقودج عليك
أال تسمعين ال هيل
أال تحسين وقع الحوافر
أال ترين جمو ال رف
ال تغلقي دون البوابة
ليعدو على أ ابعك وعلى ك يك وعلى ساعديك
أحسي نب العرو في
المسي عرف األشقر
أطعمي بيدك اللوز والسكر
م امتطي هوت
وانطلقي ب نحو األعلى واألبعد
انظرق كم هو قوق وسام
كم هو عنيد وجبار
كم هو محل بك نحو األعلى فاألعلى
ليبلق بك قمة جبل مكلل بال لم والنار
أبو جميل يعل :
ر حقيقة ،بلغنا القمة ،ولكن أراها متوجة بال لم ،وال نار فيهاو
ويدوق وت ان جار قريبو
أبو جميل يعل :
ر ال ت زعي ،هعج موسريقى ت رويرية ،تناسرب هرعا الشرعر ،ترابعي قر ار ة مرا عنردك
من ق ائد ،هعج األ وات أ بحت م لوفة ،هي عيقاع حياتنا اليوميةو
أم جميل تتابع:
ر قلت لك ال تعل  ،اسمع هعج الق يدة:
ال تغامرق
أخشى عليك من انتقامي
أخشى عليك من جنوني
فغادريني بس م
من قبل أن تعرفيني
*
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أنا أهرب منك
ولكن في داخلي كل الحنين
فلنلت ولنتعارف
ولنغر في الجنون
وليكن ما يكون
فليف هنالك شي
بعد الجنون
*
أظن أني قد أبحرت في عينيك
وأظن أنك أبحرت في عيوني
ماعاد في اإلمكان
العودة على الو ار
ها نحن في قلب المغامرة
فلنغامر
ولنقامر
فما من خسارة
*
ما محبوف في أعماقي
آالف ال خور تضغط فوق
منع آالف السنين
وأراك
يتزعزع ال خر
ينبجف الما
يود لو ي ب عليك ش ال
يجرفك
ولكن فج ة
ب مر مني يغي الما
يعود الما المحبوف على األعما
ال أعرف لماعا؟و
أبو جميل يس ل:
ر ما عنوانها؟
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ر تناق  ،حقيقة ،أنت دائماً يا أبو جميل متناق مع ن سكو
ر هكعا كل الناف ،هكعا هي الحياة ،ليل ونهار ،سلم وحربوووو
أم جميل تتابع:
ر اسمع هعج الق يدة:
يمر يوم يمر يومان
يمر شهر تمر أشهر
وأحياناً يمر عام
وال ألقاك
م نلتقي فج ة هنا أو هناك
ما العق يجمعنا؟ ما العق ي رقنا؟
نلتقي كما تلتقي أسراب الطيور المهاجرة
تمر ببركة غيرة
فتعرف أنها مرت بها قبل عام
بل قبل أعوام
وتحط عندها ترتوق منها
هكعا نلتقي
بعد يوم بعد أشهر
ربما بعد عام
من وير موعد وال ات ا
نلتقي فاعا في العيون شوقها األول
أق سر هعا
أق كنز
با أبداً
ك ن ما مر يوم أو شهر أو عام
أهو العهب ال ي دأ
أهو الحرير ال يبلى
أهو ديوان شاعر قديم يتجدد
أهو حرف عربي مح ور في مئعنة
أهو س ار ال ينضب زيت
ك ننا ات قنا أن يبقى أبداً موقدا
ك ننا غناج من حكاية قديمة
وهكعا كلما التقينا
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بعد يوم بعد شهر بعد عام
وجدناج م لما تركناج يتقد بهدو
ونحن نحوم حول م ل فراشات ملون
نود لو لمسناج
لكن نخشى على أجنحتنا أن تحتر
ونظل نحوم حول
ونحن نخشى علي أن ينط و
ترى لو التقينا مرة أخرى
بعد يوم بعد شهر بعد عام
هل سنلقي ب جنحتنا في النار
أم هل سنظل نحوم حول
مجعوبين على النور
ونخشى النار؟

أبو جميل يعل :
رادرت
ر ر س رربب كتاب ررة ه ررعج الق رريدة عل ررى م ررا أت ررعكر ه ررو العطل ررة االنت ررافية ،و ر ُ
رت علر ررى حلر ررب ،وأمض رريت خمسر ررة عشر ررر يوم ر راً ،ف رري العطلر ررة كتبر ررت هر ررعج
ع ر ررين ،ونزلر ر ُ
الق يدةو
ب ر  ،وتهتف:
أم جميل ت
ر رائع ،ها أنت تعترف :هري ق ريدة ،وهري و يقرة ،وهري تراري  ،وأنرت كتبتهرا فري
زمان محدد ومكان محدد ،رائع ،أنت تقر اآلن بالتاري والشعر والو ائ و
أبو جميل يرشف الشاق ،ويضحك:
ر ر م ررل المخ رردرات ،قل ررت ل ررك ،اإلقر ررار بوجوده ررا ال يعن رري ش رررعيتها ،ه رري ظ رراهرة
موجودة ،وعلينا محاربتهاو
أم جميل تتابع ،وتقول:
ر ال ب ف ،حارب كما تشا أيها البطل ،واسمع اآلن ق يدتك:
أعرفك نقية م ل ع ور
أعرفك ريحة م ل عنوان كبير
ولكنك تخ ين ما بن سك
تخبئين سلة ورد ب درك
تطوين على الكلمات أو ار دفترك
وأنا أعرف ما بن سك
*
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ها قد رف في أناملي
عطرك البهي وسرى
في نبضك نشيدق
فميدق وأسمعيني حكاياتك
وخعق مني ورودق
وهاتي حدي اً ما جرى في خاطر
وعانقي شرودق
ولنقتطف معاً زهور الك م
بوحي وتكلمي و ر رق
أعيدق على مسمعي ق يدك
وارش ي ندا ق يدق
دعيني أ ر ر وأخر حدودق
مللنا من سكوت ومن شرود
فلنغر معاً في لجة الغرام
ولنكن من بعد فراشة
ال تهتدق بغير نار الهوى
ولنغب في ويهب الوجود
أم جميل ت مت ،م تعل :
ر هعج الق ائد ال ة كتبتها أنت يا أبو جميرل علرى دفتررق المدرسري ،يروم كنرت
طالبتك في ال الة ال انوق ،كنت تطلب منا تلخي كل درف بدرسر  ،وتجمرع الردفاتر،
وت ررححها ،وكن ررت تق ررول للطالب ررات :ه ررعا العم ررل وي ررر م رررو عل رريكم ،م ررن ش ررا ت
فلتلخ الدرف ،ومن شا ت فلتتكاسل ،هل تنكر؟
ر ر وأنررت كنررت حري ررة دائم راً علررى تلخرري كررل درف ،وعلررى تقررديم الرردفتر وفي ر
بقايررا مررن عطرررك ،وعنرردما كتبررت لررك هررعج الق ررائد كنررت أنررت وضررعت لرري فرري داخل ر
ررورتك وخ ررلة معط ررة مررن شررعرك ،ال يمكررن أن تنكرررق ،اش رربي شررايك ،بالهنررا  ،وال
تنكرقو
أم جميل تضحك ،تتابع:
ر وأنت كنت في أ نا الدرف تطوف بيننرا وال تقعرد علرى الكرسري و ار المنضردة،
وكنت تقتررب منري وتنظرر فري دفتررق ،وهرعج الق رائد الق ريرة و رائ تشرهد عليرك ،وقرد
كتبتها بخطك على دفترق ،اسمع:
أقرر أال أراك
أحياناً ِّ
ولكن فج ة
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أندفع عليك كي أراك
*
أنت على المقعد أمامي
ب ابعك الناعمة
تعب ين بالقلم
تخطين على الور كلمات
كاألرانب ال غيرة
أدنو منك
أود لو أنق م ل نسر
على أناملك الناعمة

وت مت م تضيف:
ر وهعج ق يدة لها مناسبة ،ناديتني على منضدتك ،وفتحرت دفتررق علرى المنضردة
أمامررك ،وأنررا قريبررة منررك ،وأخررعت تبررين لرري أخطررائي ،وفرري اليرروم التررالي أعطيتنرري هررعج
الق يدة ،خع اقرأها بن سكو
ويمد يدج لي خعها ،فتسحب يدها ،وتعل :
ر أل ،أنا س قرؤها ،أعرف ،أنت لن تقرأها ،ستمزقها ،اسمع:
أمف كنت بقربي
وقعدنا معاً متجاورين
أحد ك بجد وأنت ت غين ب مت
أشرب من عينيك
أرتوق بعطرك
طائر بداخلي يضرب الجدار
ي رش جناحي
يمد المنقار
يق ز عليك
يود لو يكسر القضبان
ليحط على غرك
وينقر في ش تك
وأنا أخنق أشد علي القضبان
وأمضي أحد ك بجد
وأنت ت غين ب مت
كم أحف بالقهر
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وت مت م تضيف:
ر ر اسررمع ،هررعج الق رريدة كتبتهررا أيض راً فرري ا نررا العطلررة االنت ررافية ،وكنررت أنررت
س لتني :هل من المتوقع نزولرك علرى حلرب؟ وقلرت لرك هرعا ممكرن ،وأنرت حسربت وعرداً،
ولما رجعت على الدوام بعد انتها العطلة أعطيتني هعج الق يدة:
مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا زال همر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف وعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردك النر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراعم
عطر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اًر يتير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري دج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى الح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالم
أقبلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ِ
رت فر ر ر ر ر ر ر ر ر رري دف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربا نسر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمة
مختال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة بطيبه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراوم
فجر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ِت ف ر ر ر ر ر ر ر ر رري ر ر ر ر ر ر ر ر ررح ار عم ر ر ر ر ر ر ر ر رررق ين ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
بير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررع حنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رران وهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروى عر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارم
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارت عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى
أير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررامي الجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررردا
واح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربا باس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم
دني ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراق ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد تزين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت بهج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
ووير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررت مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن لونهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا الغر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررائم
أرف نحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو زه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أرتم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري
ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري نبعه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا بحرق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة اله ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررائم
وعر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد أعر ر ر ر ر ر ر ر ر رريش واهم ر ر ر ر ر ر ر ر ر راً فر ر ر ر ر ر ر ر ر رري ظ ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
وال أحل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رن الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رواهم
ه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل نلتق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررداً أال ليتن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
نبقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى مع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر راً فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري وعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردك الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردائم
أبو جميل يعل :
ر أل ،أل ،هعا ليف شعرق ،هعا ليف أناو
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ر واهلل أنررت كتبتهررا ،وهنرراك ق رريدة طويلررة أجمررل ،كتبتهررا فرري أواخررر ال رريف ،أو
في الخريف ،وقلت لري :تخيلرت بيترك فري حلرب وأنرا أزورك فير فتسرتقبلينني بالترحراب،
اسمعها ،وهي طويلرة ،وعنوانهرا "ق ريدة علرى الخريرف" ،وهرعج مرن شرعر الت عيلرة ،مبنيرة
علررى ت عيلررة الرجررز مسررت علن ،والق رريدة السررابقة موزونررة ،وهرري علررى البحررر الس رريع،
اسمع ،اشرب شايك ،واسمع ،وال تقاطعني أرجوك:
"ق يدة على الخريف"
في آخر النهار
زرتك يا حبيبتي
وقد تاألت م ابيح الشوارع الحزين
وفي األف
تبسم القمر
ار في لون الخريف
وويمة
و ت بها مدينة الدخان والغبار والحجر
وفي الر يف كومة من الور
ظل جدار وق ور واشارة المرور
والنافوووكل واحد منارة قديمة
في مرف مهجور
__5
هل تعكرين يا حبيبتي
مع الخريف كان حبنا
في ف ل الندق كان وعدنا
هل تعكرين كيف بلل المطر
يابنا وجوهنا ش اهنا
وحولنا تبسمت زهور
ووردت طيور
نسائم بليلة بعطرها تغلغلت عبر يابنا
معاً تضمنا
فينا سرت رعشة دف حالم
وفي يدينا هم ُف قلبنا
والشمف في شعاعها الحنون
تل نا
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__2
حبيبتي
تبارك اإلل
هل أنت طيف
في أق دير قد رعى جمالك اإلل
من أق خمرة سقيت يا ندية الش اج
ومن حباك الجسم والرو
مليكتي ،يا ليت لي:
س ينة من عهب وعا
مجعافها من جوهر وسا
شراعها من فضة ومرمر
وحملها من لؤلؤ وعنبر
هدية أرفعها عليك يا مليكتي
لكن حبيبتي
كل العق بين يدق :قلبيو
__4
وفي المقاعد الرخي
تمو ألوان بن سجي
في الركن دفتر وأزهار
وفي الجدار
منظر بستان
أطيارج تسبح في أمان
أشجارج شعى وسيل ألوان
وهم ُف أفنان
نهر وزهر وسنان
د
حب وظ دل ريان
وكانت الستائر
أو ان زيتون
النور شو وحنين
و ُ
و وتك األمين
ُّ
يمد لي في أف رحيب
ألف شراع ومنارج
231

فتزهر المرافو الخض ار في
قلب المسافرين والبحارج
وتزدهي النوارف ال ضي
ك نها ومام
تبشر القبطان بالس م
__2
وعندما تحد ينني عن الحب
أويب في همسات وتك الحنون
ترف في قلبي طيوف
يغمرني دف لطيف
عطر ش يف
افي
من وردة بيضا
في جنة خض ار زاهي
بللها ندى الخريف
يغ و زماني
يلهو مكاني
أعوب في الهوا
أحل في الضيا
أعود في حدي ك الشعق بالحب
همسة حب
ندية فواحة بالنور والضيا
ك نها الرسال
لانبيا
في ظلمة الجهال
__9
حبيبتي
ما دام قلبي نائماً
بين يديك
مادام وتك األمين في عيوني
ما دام في ش اهنا زماننا
ما دام في حدي نا همف بحبنا
فالعالم الكبير في س م
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والناف كلهم بخير وأمان
ف حرمنا متعة الحدية في الحب
ما دامت الحياة في القلب
فالحب خبزنا وماؤنا و حونا وسكرنا
فليح ِظ اإلل ُ حبنا
وليب أخض اًر كما الحياة
وان طوانا الموت في كآبت
ف ي أزاهر الربيع ووفي نسائم المسا
في ال يف والخر ِ
يف
في مدامع الشتا  :طعم حبنا
وفي موانو الس ر
أونية عن حبنا
تحدة النجوم والقمر
والمو والشراع والس ن
والناف واألط ال في
مدينة الدخان والغبار والحجرو
__7
وتلتقي أك نا
تندى عيون وترف أج ان
حبيبتي
الحب خبزنا وماؤنا
حونا وسكرنا
وفي
فليح ظ اإلل حبنا
وليب أخض اًر كما الحياةو

أبو جميل يعل :
ر شك اًر ياشيرين ،أتعبتك ،الحقيقرة نعرم ،أق ُّرر هرعا كلر شرعرق أنرا ،أو كران شرعرق،
ومررا هررو فرري الحقيقررة بشررعر ،هررو مجرررد تعبيررر ،الق ررائد ال ر ة األخي ررات ترجررع علررى
مرحلة الخطبة ،أتعبتك يا أم جميل بق ار تها ،وبالمناسبة علقاؤك جميلو
ر شك اًرو
ر في أ نا علقائك الق ائد كنت أنظر عليرك ،أراك وأترعكر يروم كنرت ط لرة ،أق رد
شابة ،بل أؤكد ط لة ،نعم ،ط لة في روحك وطيبتك ومشراعرك ،يروم كنرت طرالبتي فري
المرحلة ال انوية ،هعج هي أنت ،وجهك وعيناك وفمكو
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ر لم أتغير؟
ر تغيرت ،تغيرت ك ي اًر ،تغيرت على األجمل ،كنت الحبيبرة ،ف ررت األم واألخرت
وال ديقة والعشيقة ،رت الكل في الكلو
ر والحبيبة؟
ر وما زلت الحبيبةو
وي مت م يس ل:
ر هل هناك ق ائد أخرى؟
ر نعم ،ما يزال في ال ندو بضع وريقات ،اسمع هعج الق يدة:
تشر في ظنوني عيناك
وتك الدافو أوهامي
وتسعى و ار
ف راك قادمة من أعماقي
أتنسم شعاك فتستيقظ روحي
وينساب في نبضي نشيد
أحف في ندى رياك
تبع ين في حرائي ورداً
وترسلين فيها و ازالً
أرمي بسهم
وأحف بالجر في ضلوعي
وأ غي على نداك
م أرتعش كطائر
واعا راحتي ر
عال من عكراك
*
نلتقي
آالف الطيور ترف في عينيك
تنطل تعان أسراب طيور خافقة بقلبي
وتمضي طيورنا معاً على ب د بعيدة
تشرب من ينابيع تعرفها
ونبقى هنا أنا وأنت وحدنا امتين
ال نتكلم
*
فج ة نلتقي
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ال ح ار
بعد سنين من الجدب والظم
يجتاحها السيل
هكعا يغمرني دفئك الناعم
تجتاحني عيناك
تهطل في أعماقي بسمتك
فتت تح أزهار
وتغرد أطيار
وتميف أو ان يسرق فيها نسق كالحرير
وفج ة تغيبين كالحلم
وأبقى في ظم
أكان اللقا حقيقة
أم كان مح سراب

أبو جميل يعل :
ر وهعج الق ائد ال ة أيضاً من مرحلة الخطبة ،هل بقي شي ؟
ر ال ،هناك أو ار عقرود االسرتئجار للشرق الر ة التري عشرنا فيهرا ،فري الجابريرة
وفي الحميدية وفي اإلسماعيلية ،وبع عي االت الما والكهربا و
ر خسارة ،جمعك بين الشعر والمستندات والو ائ المالية كار ةو
أم جميل تضحك:
ر قبل قليرل كنرت تنكرر الشرعر والو رائ  ،واآلن تردافع عرن الشرعر وتسرتنكر جمعر
مع عي االت الما والكهربا وعقود االستئجار في ندو واحدو
ر أنا رجل التناقضات م لما قلتو
أم جميل ت ب الشاق في ك س وك سها للمرة ال انية ،وتعل :
ر رردقني يررا أبررو جميررل أتمنررى نشررر هررعج الق ررائد فرري مجموعررة شررعرية ،وليتنرري
أمتلك موهبة الكتابة لكتبت رواية عن حبنا وضمنتها هعج الق ائدو
ر عندئررع ت رربح روايتررك مهلهلررة م ررل األف ر م الم ررية القديمررة ،ال بررد مررن حشررر
أونيات فيها وال ع قة لها بالق ة وال ال يلمو
ر ر أرجرروك يررا أب ررو جميررل ال تسررخر ،أنررا واهلل س ررمعت أحررد الررروائيين يتحرردة ف رري
التل زيررون ،وقررال بررالحرف الواحررد :قررد تتضررمن الروايررة الحدي ررة ق ررائد وو ررائ ولوحررات،
م لم ررا تض ررمنت أل ررف ليل ررة وليل ررة األش ررعار وم لم ررا زين ررت بالرس رروم وال ررور ،وأن ررت ف رري
الحقيقة ،يا أبو جميل ،شاعر ،وأنا ال أجاملك ،ولو تابعت لكنت من مشاهير الشع ار و
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ر ر أنررا أُ ِ رر ،وهررعا هررو أريرري القطعرري والنهررائي ،كررل مررا أتعبررت ن سررك فرري ق ار ت ر
ماهو الشعر ،هو مجرد ك مو
ر ولكن ك م جميل ،ويعبر عن مشاعرك وعواط ك نحوق ،يعبر عن حبك ليو
ر ال حب وال عواطف وال مشاعرو
ر ال ب ف ،أنت تك ر بالتاري  ،وتنكر الو ائ  ،فهل تنكر الحب؟
ر نعم ،كل ما عبرت عن في تلك األو ار أيام زمان ،ما هو الحبو
ر عن أق شي كنت تعبر؟
ر ر كانررت مجرررد روبررات ونررزوات جسرردية ،الحظرري كررل ك مرري كرران عررن الجسررد
واالشتها والروبة في االرتوا  ،ب راحة ،طاقة جنسية نضجت ،ت تحت ،وتطلعت علرى
اإلشباعو
ر والعواطف؟
ر كان الجسد هو الطاوي ،وعن حاجت على الجسد اآلخر نش ت العاط ةو
ر أنت اليوم تقول هعا الك م؟
ر نعم ،اليوم أقول هعا الك م ،اليوم ،وأنا في الستين عرفت حقيقة الحبو
ر وما هي حقيقة الحب؟
يمد يدج عليها ،يمسك يدها ،يشدها علي  ،يقول:
ر ر تعررالي علررى قربرري ،تعررالى هنررا علررى ج روارق ،وأبعرردق هررعج األو ار  ،أعيررديها علررى
ال ندو أو مزقيها ،ما نعيشر اليروم هرو الحرب الحقيقري ،هرو الحرب ،اليروم وقرد هردأت
روبررات الجسررد ،اليرروم الحررب الحقيقرري ،ال مجرررد الحاجررة العضرروية أو الجسرردية ،اليرروم
نملك األقوى واألبقى واأل ح ،نملك المودة والرحمةو
أم جميل ،تشد على يدج ،وتعل :
ر ك م جميرل ،ولكنر كر م العقرل ،الحقيقرة ،الكر م الرعق فري هرعج األو ار أنرا فري
رأيي هو األجملو
ر وأنت يا أم جميل ،أين ق ائدك؟
ر أنا؟ أنا كنت أهديك الورود والكلمات الحلوةو
ر أنا مت كد أنك كتبت أشيا و
ر أعطيتك كل ما كتبت ،ولكن أنت لم تحت ظ ب و
وي ررك السررمع أزيررز ر ررا ك ن ر يمررر بالش ررفة أو ينطل ر منهررا أو يسررتهدفها،
تنه أم جميل مععورة ،أبو جميل يقول لها:
ر ر الحقيق ررة ،م ررا بق رري أق ش رري جمي ررل ،وال ررن ف م ررا ع ررادت تش ررتهي ال الش ررعر وال
الغنا  ،حتى فيروز ،وكنت أستمع عليهرا كرل ربا  ،مرا عردت أسرتمع عليهرا ،وال أعررف
كيف تورطنا اليوم أنا وأنت ،وقعدنا نق أر الشعر ،ونتكلم على الحب ،ونسرينا الجرو العرام
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مررن حولنررا ،واهلل أشررعر بالنرردم ،روحرري ،اسررمعي منرري يررا أم جميررل ،احرقرري هررعج األو ار
كلها ،ال شعر وال تاري وال و ائ  ،حتى وال حب ،هعا زمن الحربو
أم جميل تحمل ال ندو  ،تضم على درها ،وهي تقول:
ر أحيانراً يغنرري اإلنسرران مررن القهررر ،وكمررا يقررول الشرراعر :كررالطير يررق مررعبوحاً
من األلم ،وهعا ال رندو ال أفررط بر  ،سر حت ظ بر وباألشرعار ،واعا نزحنرا ،م لمرا ينرز
الناف ،فسيكون أول ما أحمل معيو
ر واعا تهدم البيت فو رؤوسنا أو احتر ؟
ر أنررت متشررائم يررا أبررو جميررل ،مررا عرفتررك هكررعا ،طررول عمرررك مت ائررل ،لمررا كانررت
ظروفنا أ عب كنت تقول :ت ا ليو
ر نعم ،لما كانرت ظروفنرا الشخ رية الخا رة أ رعب كنرت أدعروك علرى الت راؤل،
أما اليوم ،فالظروف العامة هي األ عب ،لعلك أنا متشائمو
وي مت م يضيف:
ر أكرر لك ن يحتي ،احرقيهاو
أم جميل ما تزال تشد ال ندو على درها وتعل :
ر أرجوك ،ال تسخر منري ،هري مح وظرة فري ردرق ،وهرعا هرو األهرم ،وقرد ير تي
يوم ف طبعها ،وأنشرهاو
ت تح ال ندو  ،وتبحة في عمق  ،م تهتف:
ر تعال ،اسمع ،ع رت على ق يديتن هنا بين فواتير الما والكهربا و
تستل وريقة ،تقف تنظر فيها ،م تعل :
ر هعج أعرفها ،أنت كتبتها في الربيع ،وأنا وأنت في كرم العنب ،س قرؤها عليك:
وريقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتوية عاوي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
ي ر ر ر ر ررا فتنت ر ر ر ر رري ،ال تترك ر ر ر ر رري حبن ر ر ر ر ررا
لتن ر ر ر ر ر رررق لحر ر ر ر ر ررن الهرر ر ر ر رروى نغمر ر ر ر ر ررة

م ر ر ر ررل الش ر ر ر ررعى أو زهر ر ر ر ررة فاوير ر ر ر ر

ف رري همس ررك الخج ررول دف ألجلر ر

تغن ر ر ر ر ر رري الخم ر ر ر ر ر ررر ف ر ر ر ر ر رري الدالير ر ر ر ر ر ر

عيني ر ر ر ر ر ر ر ر ررك أونياتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر الزاهير ر ر ر ر ر ر ر ر ر

ف ر ر ر ر ر رري ش ر ر ر ر ر ر اهك الربير ر ر ر ر ررع وفر ر ر ر ر رري

نحر ر ر ر ر ررن بحبنر ر ر ر ر ررا سر ر ر ر ر ررقينا الهر ر ر ر ر رروى

ألحانر ر ر ر ر ر م ر ر ر ر ررن همس ر ر ر ر ررة س ر ر ر ر رراجي

وانعقر ر ر رردت مر ر ر ررن همسر ر ر ررات النر ر ر رردى

ومام ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررخية دانير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

ورنمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت بحبنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رادي

فغنر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت البرر ر ر ر ر ر ر ر ر رراعم الغافير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

وروضر ر ر ر ر ررة مر ر ر ر ر ررن مر ر ر ر ر ررر الهي ر ر ر ر ر ر

فج ر ر ر ر رردول م ر ر ر ر ررن ط ر ر ر ر رررب ارقر ر ر ر ر ر
فلنن ِش ر ر ر ر ر رِد األلحر ر ر ر ر رران ير ر ر ر ر ررا والي ر ر ر ر ر ر
ُ

ولن ر ر ر ر ر ِ
رنقش اس ر ر ر ر ررمنا عل ر ر ر ر ررى رابير ر ر ر ر ر

تنشر ر ر ر ر ر ر رردها للنر ر ر ر ر ر ر رررجف السر ر ر ر ر ر ر رراقي

فل ر ر ر رريف ف ر ر ر رري و ر ر ر ررد س ر ر ر رروى نغم ر ر ر ررة
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أبو جميل ينه  ،يتكلم:
ر أم جميل ،أرجوك ،هعا ما هو شعر ،هعا
أم جميل ،تقاطع :
ر ر اس ررمع ،نع ررم ،م ررا ه ررو بش ررعر ،ولكنر ر و ررائ  ،ه ررو ت رراري  ،اس ررمع ،ه ررعج ق رريدة
تاريخية ،ال بد من سماعها ،هعج أعرف مناسبتها ،كتبتها وأنت واضرب ،ألن أمرك فري
البداية لم تواف على خطبتي ،وجئت على ع رين وأنت تقول لي :أنت لي ،أنا س تحدى
حلب وع رين ،قلت لي بالحرف أنا عنيد م ل جبل ع رين ،اسمع هعج الق يدة:
فسر ر ر ر ر رررت وحير ر ر ر ر ررداً كالن ر ر ر ر ر ررال
سر ر ر ر ررما بر ر ر ر رري ف ر ر ر ر رؤادق للمعر ر ر ر ررالي
جنر ر ر ر ر رراق وعمر ر ر ر ر رررق كالرمر ر ر ر ر ررال

ري ر ر ر ر ر ر ر ررا تجرر ر ر ر ر ر ر ررافيني وترر ر ر ر ر ر ر ررعرو

ووط ر ر ررى فم ر ر ررالي م ر ر ررن مج ر ر ررال

وشر ر ر ر ر رروك عنير ر ر ر ر ررد سر ر ر ر ر ررد أفقر ر ر ر ر رري

وال ملج ر ر ر ر ر ر وير ر ر ر ر ررر السر ر ر ر ر ررعالي

ظ ر ر ر ر ر ر ر ر م وال نج ر ر ر ر ر ر ر ررم ووح ر ر ر ر ر ر ر ررش
ورير ر ر ر ر ر ر ر ررب وال خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر دل معر ر ر ر ر ر ر ر ررين

وال

ومر ر ر ر ررالي سر ر ر ر رروى قلر ر ر ر ر ٍ
رب جمر ر ر ر ررو ٍ

ر ر ر ر ر ر ر رراحب عال ظ لرر ر ر ر ر ر ر رري

تحر ر ر ر ر رريط ب ر ر ر ر ر ر ُم ر ر ر ر ر ر ُّر اللير ر ر ر ر ررالي
وش ر ر ر ر ر شر ر ر ر ررعاباً مر ر ر ر ررن خير ر ر ر ررال

تحر ر ر ر ر ر ر رردى هموم ر ر ر ر ر ر ر راً كالحر ر ر ر ر ر ر ررات

وم ر ر ر ر ر ر ر ررد جس ر ر ر ر ر ر ر ررو اًر للمح ر ر ر ر ر ر ر ررال

رمر ر ررى بر ر رري علر ر ررى م ر ر ر وى نسر ر ررور

وعروة نج ر ر ر ر ررم ف ر ر ر ر رري األع ر ر ر ر ررالي

فم ر ر ر ر ر ررا أن ر ر ر ر ر ررا عال عن ر ر ر ر ر ررف ري ر ر ر ر ر ررح
أس ر ر ر ر ر ر ر ررو عق ر ر ر ر ر ر ر رروداً م ر ر ر ر ر ر ر ررن آلل

لبح ر ر ر ر ر ر ررر ش ر ر ر ر ر ر ررحيح ب ر ر ر ر ر ر ررالالي

عطر ر ر ر ر ر ر ررا للح ازنر ر ر ر ر ر ر ررى

وتبقر ر ر ر ر ر ررى تمنينر ر ر ر ر ر رري س ر ر ر ر ر ر ر لي

سررجاياق مررن أرضرري زكررت ،فرري

هواهر ررا نمر ررت ،منهر ررا خ ر ررالي

أش ر ر ر ر ر ررع ض ر ر ر ر ر رريا ف ر ر ر ر ر رري ظر ر ر ر ر ر ر م
أفر ر ر ر ر ر ر رري

ضر ر ر ررنين بخر ر ر رريط مر ر ر ررن ه ر ر ر ر ل

أح ر ر ر ر ررن عل ر ر ر ر ررى ح ر ر ر ر ررر الرم ر ر ر ر ررال

أعر ر ر ر ر ر ررود علر ر ر ر ر ر ررى حر ر ر ر ر ر ررب قر ر ر ر ر ر ررديم

مع ر ر ر ر رران ،تح ر ر ر ر رردى ،ال تب ر ر ر ر ررالي

أسرر ر ر ررير ،وتبقر ر ر ر ررى فر ر ر ر رري ركر ر ر ر ررابي

وأمض ر ر ر ر رري عني ر ر ر ر ررداً كالجب ر ر ر ر ررال

ويسر ر ر ر ررمو ف ر ر ر ر رؤادق مر ر ر ر ررن جدير ر ر ر ررد

أبررو جميررل يرردنو مررن أم جميررل ،وهرري مررا ترزال واق ررة ،تحتضررن ال ررندو  ،تضررم
على درها ،تتكلم وهي تحعرج:
238

ر أبررو جميررل ،ال تقترررب ،ال تحرراول ،لررن أعطيررك ال ررندو  ،هررعا ال ررندو أفدير
بعمرقو
*
هعا هو أنت يا أبو جميل؟ كيف كنت ،وكيف رت؟ أين الشاب العاشر ؟ أيرن
الشرراعر؟ أكلتررك األيررام ،أكلررك الترراري  ،وهضررمك ،وكنررت تظررن أنررك أنررت مررن سيهضررم
الترراري  ،لكررن ،ال ب ر ف ،حرراول ،ابعررة روحررك ،حرررك قلبررك ،جرررب ،لررن ي ررعب عليررك
الوزن ،ولن تشرد منك القافية ،حاولو
*
أبو جميل يتكلم:
ر لعينيك ،س كتب اآلن ق يدة جديدةو
ر اآلن؟ وبعد ين سنة من انقطاع الوحي نزل عليك فج ة؟
أبو جميل يقف قبالتها ،يضع كلتا يدي على كت يها ،يحك أن ب ن ها ،يهمف:
ر أنت فجر ِت ينابيع الشعرو
تس ل بدلع:
ر فقط ق يدة؟ مجرد ك م؟
يدير ظهرج عليها ،يتج على ورفة ابن  ،وعندها يقف ليقول:
ر بعد كتابتها سوف ننام ،سن خع قيلولة ،اسبقيني اآلن على ورفة النومو
تسرع علي  ،تسد علي باب ورفة ابن :
ر ال ،س حضررر لررك األو ار واألق ر م ،اكتبهررا هنررا أمررامي ،فرري ورفررة الجلرروف فرري
المطب في الشرفة حية تريدو
يعل مازحاً:
ر ال ي تيني الوحي عال ععا كنت أنا وحدقو
ر س تركك هنا ،في ورفة الجلوف وحدكو
يهم ب تح ورفة ابن  ،ولكنها تسند ظهرها على قبضة الباب:
ر لن ي تيك الوحي في ورفة ابنك ،أخشى عليك من ال شل فيها ،م لما فشلت في
كتابة بح ك عن سليمان الحلبيو
أبو جميل يشعر بالضي  ،يتوتر ،يحف أن زوجت تحاول منع من الدخول على
ورفة ابن  ،ي تح الباب ويدخلو
تقعف عاهلة ،تكلم ن سها:
ر أنا وبية ،كيف وضعتها فو السرير؟ كان الواجب وضعها تحت السرير ،فرو اًر
اآلن سيراها ،أنا ما توقعت دخول على ورفة جميلو
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قليل من الخصاْ
__________________________

ررة أكيرراف ورقيررة ملونررة

يخررر أبررو جميررل مررن ورفررة ابنر واضررباً ،وهررو يحمررل
فاخرة ،يرفعها أمام وج أم جميل ،ي يح:
ر ما هعا يا أم جميل؟
أم جميل ترد بهدو :
ر مجرد زينة قليلة ،بسيطة ،للبهو ،من أجل عودة جميلو
ي يح:
ر قلت لك ال أريد األع م وال الزينة وال األضوا  ،الناف تسقط في الشوارع ونحن
نعلِّ األع م والزينات!
أم جميل ترد:
ر هعا من حقنا ،والناف يقيمون الوالئم واألف ار ويسهرون في المطاعم ،حتى في
مخيمات ال جئين تقام األف ار  ،وأنت ن سك تعشيت مع اللبنانية سلمى ،وسافرت معهرا
على ك ر جنة هل نسيت؟
ر أعرفك ،عنيدة ،األمر العق في رأسك ال بد من تن يعجو
ي تح الكيف األول ويبدأ بتمزي األع م:
ر ت ضلي ،خعق ،هعج أع مك ،وهعج زينتك ،خعيها اآلن زِّيني بها الشرفةو
م يبدأ بتقطيع األو ار الملونة ويرميها على األر :
ر أعرررف ،أنررت خرردعتني ،واشررتريت الررورود ،وقبلررت بهررا ،ولكررن الزينررة أل ،وحكينررا
في الموضوع ،وقلرت لرك ال أريرد الزينرة ،واهلل لرو كنرا مرا حكينرا فري الموضروع مرن قبرل،
وجئت أنا وفوجئت بالزينة لقلت لن سي هي أ دم ومن حقها ال ر و
أم جميل تتدخل:
ر ر وأنررت أب ،ومررن حقررك ال ررر  ،واعتبرنررا مررا حكينررا فرري موضرروع الزينررة ،وجئررت
وفوجئت بها في ورفة ابنك ،كان المتوقع فرحك بها ،وشكرق لشرائهاو
أبو جميل يتكلم و درج يعلو ويهبط من شدة االن عال:
ِ
فكرت وقلت من المتوقع وضرب أبرو جميرل،
ر ال ،أنا لن أفر  ،افرحي أنت ،وما
أنا أعرف ،ال يهمك وضبي ،ألف مرة أ ِ
رت وضبي ،خعق س قطع م ابيح الزينةو
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يحمل أشرطة الم ابيح الكهربائية ال غيرة ،ويشد باألشرطة يحاول تقطيعها:
ر هات السكين من المطب و
أم جميل:
ر أرجرروك أبررو جميررل ،اترررك هررعج الم ررابيح ال ررغيرة ،سنضررعها فرري ورفررة النرروم،
أضيئها لي ولكو
ر لن أنام ،ولن تنامي معي ،وال أريد الم ابيحو
ر هل نسيت ،يا أبو جميل ،منع قليل قلت لي :اسبقيني على ورفة النوم ،أنرا قرادم
لكتابة ق يدة لعينيك؟
ر ال ورفة نوم ،وال ورفة قبر ،لن أنام معك بعد اليوم ،س نام هنا على الشرفةو
ر أبو جميل ،أخشى عليك من قعيقةو
ر ال تسخرق مني ،أمف قلت عني أحم  ،واهلل لن أنساهاو
ر واهلل كنت أمز و
ر اعرف بين الجد والم از ترو األروا  ،الم از يكشف عن المستور والخباياو
أبو جميل يسرع على المطب  ،يحضر سكيناً ،ويبدأ بتقطيع األشرطة:
ر ر اس ررمعي أم جمي ررل ،الموض رروع م ررا ه ررو موض رروع زين ررة ،الوض رروع ه ررو موض رروع
مخال تي ،وهعا أنا س كسر هعج الم ابيحو
ويرمري بالم ررابيح ال رغيرة علررى األر وي خرع فرري تحطيمهرا بقدمر واحرداً بعرد
اآلخرو
ر ومن قبل ،خال ِت رأيي ألف مرةو
ر اعكر لي مرة واحدة خال تك فيها؟
ر اآلن ال أتعكر ،ولكن هعج هي طبيعتك ،عنيدةو
أم جميل تضحك ،تعل :
ر قل لي ،ب ق شي كنت عنيدة؟
ر ر أن ررا اقترح ررت شر ر ار ش ررقة ف رري ح رري س رريف الدول ررة ،ح رري ه رراد  ،وخا ررة ش ررارع
اإلعاعة ،شارع جديد ،ومشرف على شرقي المدينرة ،كران لري ردي هنراك ،كنرت كلمرا
زرت حلمت بالسكن في شارع اإلعاعةو
أم جميل تعل :
رارت
ر هل نسيت أبو جميل؟ أك ر سكان شرارع اإلعاعرة نزحروا منر  ،ومعظرم العم ا
على الشارع الرئيسي في سيف الدولة دمرت ،أو ما عادت الحة للسكنو
أبو جميل يضيف ك ن لم يسمع شيئاً مما قالت:
رت قل ِ
أردت شقة في الجهة الشرمالية مرن حلرب ،أن ِ
أنت ِ
ر أنا أعرفِ ،
رت لري ابحرة
رت ح ِ
عن شقة في مساكن السبيل ،أو عند جامع الرحمن ،أو في شرارع تشررين ،أن ِ
رددت
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لرري هررعا الم لررة ،وأعجبتررك هررعج الشررقة ،ولكررن أنررا أعرررف السرربب الحقيق ري ،أنررت أردت
القرب من ع رينو
أم جميل تضحك ،تعل :
ر ر ي ررا أب ررو جمي ررل ،أن ررت ال ت رردرك م ررا تق ررول :أن ررا بين رري وب ررين ع ر ررين س رراعة سر ر ر
بالسيارة ،سوا سكنت في سيف الدولة أو قرب جامع الرحمنو
أبو جميل منهمك في تكسير الم ابيح ال غيرة الملونة ،وهو يتكلم بع بية:
ر أل ،أنت هنا قريبة من السيارات المسرافرة علرى ع ررين ،هري و ار نرا ،بعرد مسراكن
السبيل ،وور انا حي األشرفية ،وأك ر سكان من أهل بلدك ع رين ،أنا أعرفو
أم جميل تضحك ،وتعل :
ر يررا أبررو جميررل ،أنررا تركررت أهلرري وبلرردق ألجلررك ،وأنررا كنررت ال أسررافر علررى ع ررين
وير في السنة مرة ،في عيد النيروزو
يحتد بع بية:
ر أم جميل ،ال ِّ
تمني علي ،كل زوجة تترك أهلهرا وبلردها وتلتحر بزوجهرا لتعريش
مع ر  ،ونسرريت ،أنررت فرضررت أريررك علررى جميررل ،أنررا ن ررحت ل ر باالنتسرراب علررى كليررة
ال يدلة ،وأنت فرضت علي رأيكو
ر يررا أبررو جميررل ،هررعا شرري مررن الماضرري ،أنررا مررا فرضررت أريرري علررى جميررل ،أنررا
ن ررحت  ،وأنررت ن ررحت  ،وهررو اختررار بحريررة ،هررعج روبتر  ،ومجموعر أهلر للرردخول علررى
كلية الطب ،أنت تحب نبش الماضيو
ر وهل نسيت؟ أنا أستاع التاري و
ر وهل نسيت أنت؟ أك ر من مرة ك رت بالماضي والتاري و
وت مت م تضيف:
ر ك ِّسر كل شي  ،فداك ،ال أريد وضبكو
ر أنت ال يهمك الحقيقة ال و بي وال رضاق ،ال يهمك وير رأيك الشخ يو
أبو جميل يمضي على الشرفة ،يطل منها على الشارع ،وهو يكلم ن س و
أم جميررل تحضررر مررن المطررب مكنسررة ،وتبرردأ بجمررع الزجررا المكسررر وهرري تررتكلم
ب وت عال ليسمعها أبو جميل:
ر واهلل يا أبو جميل ،لو كنت أعرف مقدار وضبك ما كنت اشتريت أق شي و
أب ررو جمي ررل ي رردخل م ررن الشر ررفة ،يق ررف يت مله ررا وه رري تجم ررع الم ررابيح الزجاجي ررة
المكسرة ،يعل :
ر خسارة منهاو
ر كلها فداك ،واهلل ال أريد عوضابك ،كسِّر ما تشرا  ،تعرال اضرربني ،كسِّررني أنرا،
وال تغضبو
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على أبو

ويدوق ان جار رهيب ،ترتم ل األر  ،أم جميل تترك المكنسة ،ترك
جميل تحتمي ب  ،تلتف ب  ،ودموعها تنهمر:
ر أبو جميلو
أبو جميل يضمها على درج ،يحضنها بكلتا يدي :
ر يا أبو جميل ،واهلل مالي ويرك ،ال ع رين وال أهلي وال الدنيا كلهاو
أبو جميل يقبل رأسها ،يمسح دموعها ،يهمف:
ر شيرين ،حبيبتيو
ويدوق ان جار آخر ،تسقط ورة جميلو
ترك أم جميل تحملها ،تحتضنها ،وتنهمر دموعها ،وتعل :
ر ما معنى سقوط ال ورة يا أبو جميل؟ أنا خاي ة؟ جميل أ يب بمكروجو
ر ال ،ال تخافي ،أنت مؤمنة ،وقوية اإليمان ،ال يجوز التشاؤم ،سقوط ال رورة ال
يعني أق شي  ،ت بيتها بالمسمار ماكان بشكل حيح ،هاتي ال ورةو
يتن رراول ال ررورة ،يتجر ر به ررا عل ررى الج رردار ،يمس ررك المس ررمار ،يش رردج ،فيخ ررر م ررن
الجدار ،يضع ال ورة على المنضدة ،ويلت ت على أم جميل:
ر ر انظرررق ،المسررمار خررر مررن الجرردار بكررل بسرراطة ،وررداً أسررتعير مررن جررارق أبررو
وائل الم قب الكهربائي ،وأ ِّبت ال ورةو
ويلعلع الر ا  ،وتدوق أ وات قعائف وان جاراتو
أبو جميل يتج نحو الشرفة ،أم جميل تلح ب :
ر أبو جميل ،أرجوك ابتعد عن الشرفةو
أبو جميل يعل :
ر ر هررعج قررعائف متبادلررة بررين حرري بنرري زيررد ،وهررو و ار نررا ،وحرري الزه ر ار  ،وهررو فرري
الطرف المقابل ،في الجهة الغربية ،بعد آخر شارع النيلو
ر تعال اقعد ،تابع التل زيون ،وأنا س عد لك مغلي اليانسونو
أبو جميل يعل :
ر كنا سن خع أنا وأنت قيلولة؟
ر وأنت كنت ستكتب ق يدة؟ أين الق يدة؟
أبو جميل يعل :
ر ر ار الش ررعر و ار الح ررب ،ه ررعا ل رريف زم ررن الش ررعر وال زم ررن الحر رب ،ه ررعا زم ررن
الحربو
أم جميل تعل :
ر قبرل ربرع سراعة قلرت عكرف علرك ،هرل نسريت ك مرك ،قلرت لري :الحررب ت رنع
الحبو
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ر اآلن تبين لي عكف علكو
ر أنت كل ساعة في رأقو
ر بحسب الواقعو
القعائف المتبادلة تزدادو
أم جميل تس ل:
ر ما هعا يا أبو جميل؟ هل نحن في المدينة أم في جبهة حدودية؟
ر واهلل ال أعرفو
وي مت ،م يضيف:
ر ر أنررا أسررمع خرربط أقرردام ال يلررة ،زئيررر األسررود ،فحرريح األفرراعي ،نقي ر الض ر ادع،
قهقهررات القررردة ،نعير الغربرران ،األفرراعي عوات األجرراف تجلجررل أج ارسررها ،أحررف خ ر
أجنحة الخ افيشو
والشمف و ار األف تغيبو
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وصَ
ال ُي ْع َرَ وال ُي َ
__________________________________

يزداد تبادل القعائفو
أم جميل تتكلم وهي خائ ة:
ر الوضع ال يحتمل يا أبو جميلو
ر ال تخافي ،القعائف كلها تمر من فوقناو
ر واعا سقطت علينا عحدى القعائف؟
ر هعا قدرنا ،ال نستطيع فعل شي سوى تسليم األمر هلل ،والدعا و
الجدران تهتز ،األر ترتم ،األبواب تنخلع ،النوافع الزجاجية تتحطمو
الهاتف الجوال عند أم جميل يرن ،أم وائل تدعوها للنزول على شقتهمو
*
أم وائل تسرع على الترحيب بهم ،وهي تس ل اله ة:
ر أرجوكم ،قولوا لي ماعا يجرق؟
أم جميل ترد:
ر واهلل ال أحد يعرفو
أبو جميل يعل :
ر ما يجرق ال ُيعرف وال ُيو ف ،ماحدة م ل من قبل ال في جبهات القتال وال
في الحرب العالمية األولى وال ال انيةو
يقعدون امتين ك نهم ي غون على سيم ونية مقدسةو
ويدوق ان جار ،أبو جميل يعل :
ر هعج سقطت و ار نا في مساكن السبيلو
يعقب ان جار آخر ،أبو وائل يعل :
ر هعج قعي ة نزلت و ار جامع الرحمنو
أم وائل تتكلم:
ر هل سنقعد لنستمع على تعليقاتكم على االن جارات ،حد ونا أرجوكم عن أق
موضوع آخر ،وير االن جارات والقعائفو
أبو جميل وأم جميل يجدان بع األنف والطم نينة مع أبو وائل وأم وائلو
تبادل القعائف يت ل بالحدة ن سهاو
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تدعوها:
حوالي العاشرة الهاتف الجوال عند أم وائل يرن ،هي جارتها أم
ر الوضع خطير يا أم وائل ،ات لي بجارتكم أم جميل ،وت ضلي أنت وهي
وزوجك وزوجها ،انزلوا على شقتنا ،نحن في الدور األرضي وض ُعنا أفضل ،على األقل
نتسلى معكم ،وتتسلوا معناو
 ،أبو جميل يتحمف لل كرةو
أم وائل تحد هم عن دعوة أم
أم جميل تعل :
تستضيف أختها وزو أختها ،ومعهم خمسة أوالد ،وأم
ر ولكن أم
عندها زوجها و مانية أوالد ،مجموعهم سبعة عشر ،ونحن معهم ن بح أك ر من
عشرينو
أبو جميل يرد:
ر عندهم م لنا خمف ورف ،وعندهم الحديقة ،نستطيع السهر في الحديقة ،في
ضو القمر ،الليلة القمر بدرو
أبو وائل يعل :
ر أل ،نحن سننزل عليهم ليكون فوقنا ة أدوار تحمينا ،ال للسهر في الحديقة
تحت السما مباشرة ،والقعائف تنهمر م ل المطرو
أبو جميل يس ل زوجت :
ألختها ،وأنا منع فترة أس ل ن سي لماعا
ر ما عندق علم باستضافة أم
 ،حسبتها قامت بافتتا روضة لاط الو
ضجة األوالد زادت عند أم
أم جميل توضح:
ر أختها نزحت مع زوجها وخمسة أوالد من عدلب ،من عشرة أيام تقريباً ،دارهم
في عدلب نزلت كلها حج اًر على حجر ،ودكان زوجها نزل فوقها ة أدوار ،ما بقي
عندهم شي  ،واألوضاع في عدلب أ عب من األوضاع في حلبو
أبو وائل يعل :
ر كان اهلل في عون الجميعو
 ،أم وائل تحمل معها سلة ماى بال اكهةو
يهبط األربعة على شقة أم
*
يلتف الجميع حول ينية كبيرة فيها شعيبيات مت لقة ك نها قباب من عهب،
ورائحة السمن والقرفة تسطع في األجوا و
تقدم لهم زو أختها:
أم
ر أبو نديم الغشاش احب أشهر محل ل نع الشعيبيات في عدلب ،محل في
مدخل عدلب ،مقابل المتحفو
:
يعل زوجها أبو
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ر قولي لهم :المحل أمام مركز الحاف ت القادمة من كل المدن السوريةو
أبو نديم يعل :
ر كل قادم يشترق من محلي فور و ول شعيبية واحدة ،يعو شعيبياتي،
ويشترق منها عند المغادرة عشر شعيبيات ،أو عشرين ،ي خعها هدية من عدلب،
شعيبياتي معروفة في كل سوريةو
يعل :
أبو
حيح ،عال أهل عدلب ،ف أحد يشترق من محل و
ر نعم ،ك م
ويستغر الجميع في الضحك ،زوجت أم نديم تضيف:
ر حتى اآلن ما س لتم لماعا كنيت الغشاش ،أنا س قول لكم :ألن وشني،
وتزوجت و
تتكلم:
أختها أم
ر جدج اهلل يرحم أكبر انع حلويات في عدلب ،عات با دخل علي أحد
رجاالت عدلب المشهورين ،وس ل ماعا عندج لهعا اليوم ،ف جاب  :هعج محشوة بالجوز،
وهعج بال ست  ،وهعج باللب  ،وهعج مغشوشة ،فهم الرجل ق دج ،وكان عندج دعوة في
ين
با عرف ابن  ،فطلب من أجيرج أن يرسل تلك ال ينية وفيها أك ر من
شعيبية ،على الدار ،ودخل الرجل على ضيوف  ،وقال لهم :هعج الشعيبيات من محل
الغشاش ،وال أعرف ب ق شي هي محشوة ،أو مسقية ،وان بت عليها األيدق ،واعا
هي محشوة بالقشطة ،ومسقية بالعسل ،ومن يومها حملت األسرة لقب الغشاشو
ويتكلم أبو نديم ويقول لهم:
ر ت ضلوا ،هعج الشعيبيات ،واهلل وير مغشوشةو
:
وتضيف أم
ر اععرونا ،ال أشواك ،وال حون ،وال م ع  ،وال سكاكين ،ألسباب معروفة،
أولها ال أشواك وال سكاكين كافية ،وآخر األسباب معروف وهو انقطاع المياج عن
المنطقة كلها منع أسبوعو
ويضيف أبو نديم:
ر السبب الرئيسي :الشعيبيات نعت باأل ابع وال تؤكل عال باأل ابع ،تناول
الطعام باأل ابع أطيب وأهن و
وتمتد األيدق واأل ابع على الشعيبياتو
أبو جميل يعل :
ر األ ابع هي سر الحضارة ،استعمال اإلنسان أل ابع هو العق نع
الحضارةو
أم جميل تعل :
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ر نعم ،نحن اآلن أ ابعنا مغموسة في الحلوى ،وهناك اآلن أناف أ ابعهم
على زناد البناد والرشاشات والمدافعو
وتعلو أ وات االن جارت م حوبة ب حيح ال واري وزعي القعائف و راخ
الرشاشاتو
أبو نديم ،يحمل شعيبيت  ،نحو باب الحديقة يريد الخرو عليها ،وهو يتكلم:
ر اععروني ،أنا س دخن سيكارةو
تسرع على ورفة داخلية م تخر تحمل
يسمعون بكا ط ل رضيع ،أم
علي يدها وليداً ،وهي تتكلم:
ر هعا وضعت قبل األوان ،جا على أ وات االن جارات والقعائف بدالً من
الزواريد ،ونزحنا ب وسط االشتباكات وعمرج أسبوعو
وتطوف ب على أم وائل وأم جميل ،تحتضن كل منهما ،تزرعان قب ً ناعمة
على خدي  ،يحمل أبو وائل ،يحمل أبو جميل ،الجميع يدعون اهلل يس لون الس مو
أم وائل تس ل:
ر ماعا أسميتموج؟
تتكلم:
أم
م ر على تسميت " :حرب" ،وأنا أ ر على تسميت " :س م"و
ر أبو
ويضم الجميع بالضحكو أبو وائل يعل :
ر هعج الشعيبيات ععن بمناسبة المولودو
أبو نديم يعل :
ر نحن كل يوم عندنا مناسبة وهلل الحمد ،وأم نديم ال تطب في البيت ،نحن
عفطارنا شعيبيات ووداؤنا شعيبيات وعشاؤنا شعيبياتو
أبو جميل يس ل:
ر مغشوشة؟
أبو نديم يضحك:
ر الحقيقة ما عدنا نقدر على الغشو
أم جميل تضيف:
ر بعودة ابني الدكتور جميل س و يك على الشعيبيات المغشوشةو
أبو نديم يرد:
ر أنا جاهز ،بالخدمة ،والقشطة والعسل من عندق ،وهي من عنتا عدلب،
س و ي عليها من اليوم ،لي دي عندج سيارة حمولة ،وهو يسافر كل يومين على
عدلب ،مع المشقات والمخاطر وطول الطري  ،الحياة ال تتوقف ،الحياة أقوى من
الموتو
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أم جميل تس ل:
 ،وهل بدأت العمل هنا ببيع الشعيبيات؟
ر أخي أبو
يبتسم ،يتكلم:
أبو
ر يا أختي أم جميل ،عرضت على أك ر من محل هنا في حلب لبيع الحلويات
العمل عندهم ،كل أ حاب المح ت قالوا نحن وير محتاجين ل انع جديد ،وكلهم
احتجوا بقلة الطلب على الشعيبيات ،وعلى الحلويات ب ورة عامة ،األسعار ارت عتو
أبو جميل يس ل:
ر هل فكرت ببيع الشعيبيات على عربة أو على بسطة أمام العمارة؟
يرد:
أبو
ر واهلل يا أخي فكرت ،لكن في هعج الحالة س نع شعيبيات من نوع ردق ،
الشعيبيات الممتازة سعرها فو مئة ليرة ،وال أحد يشترق شعيبية بمئة ليرة من عربة
جوالة ،خليها على اهللو
تتكلم:
أم
ر أنا ن حت بالس ر على تركياو
ينه  ،يستل سيكارت  ،يضعها في فم  ،يقف في الباب الم ضي
أبو
على الحديقة ،يتكلم:
ر واهلل أنا طول عمرق ما وادرت سورية ،وال استح لت على جواز س ر ،على
كل حال ،ما هي مشكلة جواز س ر ،يمكن الح ول علي في يومين ،ومعي مبلق
بسيط يك يني للس ر على تركيا واستئجار محل وبد العمل ببيع الشعيبيات ،ناعتي
متقنة وهلل الحمد ،ولكن واهلل أنا وير مقتنع بالس ر ،وال أفكر في و
وي مت م يضيف:
ر أنا على كل حال ما توق ت عن العمل ،الحمد هلل كل يوم أ نع ينية
شعيبيات لهؤال األوالد ،لي كلوا وي رحوا ،نحن كل يوم عندنا ة وجبات شعيبيات،
م لما قلت لك ،واهلل لن أسافر ولو خربت فو رأسيو
يشعل السيكارة ،يخر على الحديقة ،والدموع تما عيني و
الساعة تشير على الواحدة بعد منت ف الليل ،القعائف واأل وات هي هي ،لم
تهدأ ولم ت تر ،حتى ال غار من األط ال لم يناموا ،خر بعضهم على الحديقة للعبو
نعت لهم القهوةو
أم
أ ر الجميع على شربها في حديقة الشقة ،تحت ضو القمر وهو بدر ،من
فوقهم تعبر القعائف ،وبين حين وآخر تزمجر طائرة تحل في ضو القمرو
األط ال على وت القعائف ينامونو النعاف يداعب العيونو أبو جميل
الضيافة والسهرةو
وزوجت وأبو وائل وزوجت يشكرون ألم
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ترد:
أم
ر أه ً بكم ،ال ضل ل شتباكاتو
أم جميل تقول ألبو جميل وهما ي عدان الدر على شقتهما بعد وداع أم وائل
وأبو وائل:
ر يا أبو جميل ،أنا أشعر بالعنب؟
ر لماعا؟
ر القتال مشتعل ،والقعائف متبادلة ،ونحن نتناول الشعيبيات؟
ر ر عل ررى العك ررف ،م ررا فعلن رراج ه ررو ال ررحيح ،نزلن ررا عل ررى الجير رران ،وش ررعرنا باألل ررة
واألمان ،وتناولنا الحلوى ،وأدخلنا البهجة على قلروب األط رال ،ونسرينا الخروف والرعرب،
واستمتعنا بالقهوة في ضو القمر ،هل كان من األفضل قتالنا والخ ام وتبادل الشتائم
أو القعائف؟ ليت كل المتقاتلين ي علرون م لمرا فعلنرا ،وترعكرق ،قبرل سراعة تخا رمنا أنرا
وأنت ،ماعا است دنا؟
ر خسرنا األع م وأو ار الزينة والم ابيح ال غيرة الملونةو
أمام باب الشقة أم جميل تضيف:
ر أسرة فقيرة تؤوق أسرة فقيرة ،وكل من األسرتين تمتاز بالكرمو
ر بالكرم ننت ر على ال قرو
تدخل أم جميل على الشقة وفي ع رها يدخل أبو جميل ،يغل و ار ج الباب ،ويتابع
تعليق :
ر وبالحب ننت ر على الحربو
تلت ت علي أم جميل تس ل :
ر أنت وعدتني بكتابة ق يدةو
ر ت خر الوقتو
ر اآلن هو وقت الشعر واإللهامو
ر س عهب على ورفة ابني ععن ،أحاول كتابتهاو
ر ال ،تعال معي على ورفة النوم ،لنكتب معاً الق يدةو
تتشابك منهما أ ابع اليدين وهما يتجهان على الداخلو
واالشتباكات ما تزال مستمرةو
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سالْ الغشاش
__________________________________

فرري ضررحى اليرروم التررالي أم وائررل وأم جميررل تحم ر ن علررى أم نررديم هرردايا ك ي ررة:
ألبسة وح اضات وعلب حليبو
حوالي الساعة ال ال ة من اليوم ن س يلتئم شمل األسر األربع ،أك ر من عشررين
و
شخ اً يلت ون حول مائدة طويلة تمتد على طول الحديقة في شقة أم
*
في المائدة على عادة أهل حلرب فري م رل هرعج المناسربات عرش البلبرل الجراهز ،
ررناعة مح ررل مهروس ررة بالخالدي ررة ،بلح ررم الغ ررنم ،والس ررمن العرب رري ،وال ررى جانبر ر الل رربن
الرائب ،باإلضافة على السلطاتو
أم وائل تعل :
ر ال حون والكؤوف والم ع كلها ب ستيكية ،وزجاجات الما كلها ب ستيكية،
ال يهمنا عن جا ت المياج أو انقطعتو
يدخل من المطب معلناً:
ر المياج اآلن و لت ،يمكن أن تغسلوا وتستحمواو
قبل أن ينهضوا عن المائدة يدخل عليهم أبو نديم بالشعيبيات ،يقول لهم:
ر ر الم ررل يق ررول :ف رري ال رربطن خل رروة ،ال تملؤه ررا عال الحل رروى ،ه ررعج المر ررة ش ررعيبيات
مغشوشة بالسمن العربي والقشطة ،ناعة عمكم أبو نديم الغشاشو
وي مت قلي ً م يتكلم:
ر وبالمناسبة ،نزلت عند روبة زوجتي وقررت تسمية ابني
وي مت ،ويتعالى راخ األوالد ،وتتداخل األ وات:
ر سلمو
ر حربو
ويتدخل أبو جميل:
ر اسمح لي ،أخي أبو نديم ،أنا س جرق است تا و
* يقدم عش البلبل فري األفر ار والمرآتم والردعوات الخا رة ،ي رنع مرن العجرين المشربع بالسرمن ،علرى
ررغيرة ،تعلوهررا طبقررة مررن اللحررم النرراعم الممررزو بالبهررار ودبررف الرمرران ،تعلرروج حبررات
شرركل أق ر ار
ال نوبر ،ويخبز في ال رن ،ويقوم بت نيع ب ورة خا ة أ حاب مح ت الحلوياتو
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أبو جميل يقف أمام رأف المائدة ،ويتكلم:
ر هيا ،برفع األيدق ،من مع الحرب؟
أيادق األط ال ترت ع ،أبو جميل يعد ،م يعلن:
ر ة عشر من األ وات مع الحربو
وي مت ،م يس ل:
ر من مع السلم؟
على رفع األيدق ،أم نديم ترفع يديها اال نتين
تسرع أم جميل وأم وائل وأم
ويدق ابنها المولود اال نتين ،أبو وائل يرفع يدج ،أبو جميل يعد ،م يعلن:
ر مانية أ وات مع السلمو
م يلت ت على أبو نديم ،ويعلن:
ر ر لاسررف يررا أبررو نررديم ،مانيررة أ روات فقررط مررع السررلم ،وأضرريف عليهررا رروتي،
ت بح تسعة ،و وتك ي بح المجموع عشر أ وات ،الحرب هي ال ائزة بالت ويتو
وينط أبو نديم قائ ً:
ر الت رويت ال يعنري دائمراً الديموقراطيرة ،أك رر األ روات يرجرع علرى أشرخا ال
يح لهم الت ويتو
م يلت ت على أبو جميل ويقول ل :
ر ر أنررت يررا أبررو جميررل أجريررت الت ررويت علررى السررلم والحرررب ،ولررم ت رروت علررى
كلمة س م ،أنا اسم ابني ،هو :س م الغشاشو
الجميع ،من كبار و غار ،هات ين:
وي
ر س موو س مو
م يتابع أبو نديم ك م :
ر ر ه ررعج ال رردعوة ،بم ررا فيه ررا الش ررعيبيات ،تك ر رل به ررا عمك ررم أب ررو جمي ررل ،توجهر روا لر ر
بالشكر ،وادعوا اهلل طالبين الو ول بالس مة البن الدكتور جميلو
أبررو جميررل ينظررر علررى الجمررع ،فترردمع عينرراج ،يتمنررى لررو كانررت فرري الجمررع أخت ر ،
يتمنى لو يستضي ها في بيت  ،مع قدوم ابن  ،هي وأوالدهاو
ويدوق ان جار كبير ،تتبع أ وات قعائف ولعلعات ر ا قريب وآخر بعيدو
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الدكتور سامي وقصة الومضة

_______________________________________

أبو جميل يدخل على البيت بعيد الع ر ،زوجت تسرع علي  ،تس ل مدهوشة:
ر أبو جميل ،حبيبي ،ماعا بك؟
ر ر أرسرري ،جسررمي يررا أم جميررل ،كلرري مره ر  ،أرجرروك ،أسرررعي بك ر ف مررن مغلِ ري
اليانسونو
أبو جميل يلقي بن س في مقعد عري في ورفرة الجلروف ،شراحب الوجر  ،ازئرق
العينين ،وهو يضع راحت على جبين و
أم جميل تقيف ضغط و
ر ضغطك مرت ع ،العلوق  09والس لي 01و
تسرررع باعطائ ر حبررة هيبرروتين  21وحبررة أسرربيرين  40وحبررة سرريتامول ،يسررتلقي
على األريكةو
ر رأسي ،يا أم جميلو
ر هل وقعت على رأسك اللوحة المعلقة فو ال يدلية؟
أبو جميل يبتسم ،يعل :
ر ليتها وقعت على رأسي ،ليتها جا ت في رأسيو
ر هل أزعجك أحد؟
ي مت ،يكبح ان عال  ،يتكلم:
ر سامي ،الدكتور سامي ،يا أم جميلو
ويغ  ،يكاد يختن و
ر من هو الدكتور سامي؟ ال أعرف ؟ ولمراعا راجعتر ؟ هرل شركوت مرن شري ؟ هرل
قال لك عندك سرطان ال سمح اهلل؟
أبو جميل يكاد يضحك ،يعل :
ر أل ،أل ،الدكتور سامي قا وروائي ،وهو طبيبو
أبو جميل يتناول رش ات من ك ف اليانسون المغلي ،يتكلم:
ر اهدئي ،س حكي لك بالت يلو
أم جميل تقعد أمام  ،تتكلم:
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ر ععا كان الك م سيتعبك ال تتكلم ،حاول النوم ،حتى تستريحو
ر أل ،س حكي لك ،حتى أستريحو
يتناول ك ف اليانسون المغلي ،يشربها كلها ،م يتكلم:
ر ر ُ رِّبي لرري م ررة انيررة فرري الك ر ف ،واسررمعي ،مضرريت علررى حديقررة السرربيل اليرروم
وح رردق م ررن وي ررر أب ررو وائ ررل ،ملل ررت ،نزل ررت عل ررى حديق ررة الس رربيل ،كالع ررادة ،بع ررد بض ررع
خطوات ،وأنا متج علرى مقعردق المر لوف ،واعا الردكتور سرامي أمرامي ،ال أعررف ،بررز
أمامي فج ةو
ر من هو الدكتور سامي؟
ر ر سر ر حكي ل ررك ،أرج رروك ال تق رراطعيني ،قل ررت ل ررك ،ه ررو طبي ررب ،وق ررا وروائ رري،
تعرفت علي قبل شهر ون ف في دار الكتب الوطنية ،قلت ل  :م اج ة جميلة ،وقعدنا
متجاوري ِن على مقعد واحد ،حدي ُ ممتع ،رجل م قف ،طبيرب ،ومتن ِّرور ،ويكترب الق رة
والرواية ،س لت عن مشروعات  ،أجابني :س كتب رواية عن الوضرع الحرالي ،وكران قبرل
شررهر قررد قررال لنررا حرفيراً :الكتابررة عررن الوضررع الحررالي ررعبة ،وأكرد ِّ
تحدير وعزمر علررى
الكتابررة ،أنررا اليرروم س ر لت  :مررا موق ررك فرري الروايررة الترري سررتكتبها؟ أجررابني :أنررا س ر ررد
الظرراهرة م لمررا هرري فرري الواقررع ،ولررن يكررون لرري موقررف ،الموقررف يتخررعج القررار  ،أنررا لررن
ق شري  ،ولرن أفرر علير أق رأق ،سر كون محايرداً جرداً ،الروايررة
أوحري علرى القرار بر ِّ
التقليدية التي يقول فيها الروائي كل شي انتهت ،على القار أن يق أر ما و ار األسطر
وأن يحلل وأن يستنتمو
أم جميل تعل :
ررحيح ،وهررعا مررا يقررال عررن الروايررة المعا ررة ،وان كنررت أنررا الحقيقررة
رر ك مر
مق ِّ ر ررة ،ال أقر ر أر وال أطل ررع لاس ررف ،نح ررن المعلم ررين ،مج رررد نقل ررة لم ررا ف رري الكتر راب عل ررى
الط ر ب ،ععا حرردنا عررن المقرررر بكلمررة ،ررار علينررا الط ر ب ،وخا ررة ط ر ب الشررهادة
ال انويررة ،ألن سررلم الت ررحيح مسررتمد مررن الكترراب وعلررى الطالررب التقيررد بالكترراب حرفي راً
لي خررع الع مررة المسررتحقة ،حتررى الشرراهد يجررب أن يكررون هررو ن س ر الشرراهد ال روارد فرري
الكتابو
ر ما هعا هو موضوعنا يا أم جميلو
ر ر ع ر رواً ،س ررامحني ،أن ررا اس ررتطردت ،ولك ررن م ررن قه رررق ،ه ررعج ه رري حياتن ررا ،نح ررن
المعلمررين ،نحررن ال نق ررأ ،وهررعا طبيررب ،يق ر أر ويكتررب ،ويعرررف الروايررة الحدي ررة ،واهلل هررو
أفضلووو
أبو جميل يقاطعها:
ر ر يررا أم جميررل ،يررا أم جميررل ،عرردنا علررى االسررتطراد ،اسررمعي ،وال تقرراطعيني ،وأنررا
سر لت  :ومررن سرريق أر ه رعج األيررام؟ وهررل سرريقدر القررار علررى االس رتنتا والتحليررل ،أجررابني
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فو اًر :أنا ال أفكر بمن سيقرأ ،واال لما كتبت نهائياً ،أنا عندق حتى اآلن خمف روايات،
ررية ،أنررا أفكررر بالمسررتوى ال نرري للروايررة ،وباالتجاهررات ال نيررة
و ر ة مجموعررات ق
الحدي ةو
ر أيررن نشررر رواياتر ؟ وهررل فرراز بمسررابقة للروايررة؟ أنررا سررمعت عررن مسررابقات تمررنح
جوائز ضخمة للرواية؟
ر ر س ر لت عررن هررعا ،قررال لرري :أنررا مررن الكترراب اله رواة ال مررن المحت ررفين ،أنررا أضررع
رري فرري ال ضررا الرقمرري ،عبررر مواقررع ك يررة ،ررم قررال لرري :أعرررف ،هنرراك
روايرراتي وق
مس ر ررابقات ودور نش ر ررر تش ر ررجع عل ر ررى كتاب ر ررة رواي ر ررات عات اتج ر رراج مع ر ررين وموض ر رروعات
مخ و ة ،ولكن أرف هعا كل  ،أنا ال أكتب من أجل المال وال من أجرل الشرهرة وال
من أجل جائزةو
ر وكم عمرج؟
ر قلررت لررك يررا أم جميررل ال تقرراطعيني ،هررو فرري األربعررين ،وبعرردها أنررا سر لت  :هررل
رواياتك واقعية ،هل عشت حواد ها حقيقة في الواقع؟ أجابني على ال ور :يا أستاع عبد
المجيرد ،مررع احت ارمرري لررك ،النرراف أسرراؤوا فهرم الواقعيررة ،ظنوهررا ت رروير الواقررع كمررا هررو،
والنقل عن حرفياً ،الواقعية تعني ت وير ما يمكن وقوع  ،ت وير ما هو عنساني وعام
ومشررترك ،ومررن الممكررن وقوع ر  ،ال ت رروير حاد ررة فرديررة وقعررت ولررن تتكرررر ،ععا كرران
الكاتب سيكتب ما جرى مع  ،فلن يكتب وير رواية واحدة ،هي سريرت العاتيرة ،الكاترب
فهمن ررا الجام ررد للواقعي ررة قض ررى عل ررى عن ررر
الحر ر يكت ررب ع ررن الن رراف ،ع ررن اآلخر ررينُ ،
الخيررال ،قلررت لر  :نحررن نررف الخيررال ،ال حاجررة بنررا للخيررال ،الواقررع أكبررر مررن الخيررال،
ضحك وأجابني :الخيال ال يتناق والواقع ،الخيال قوة مبدعة خ قة ،وال ن ال ينه
مررن ويررر خيررال ،وال بررد في ر مررن التخييررل ،أق ع ررارة خيررال المتلقرري ،أنررا ب رراحة يررا أم
جميل شعرت بالخجل ،ظهرت أمام ك ني ال أعرف أق شي و
أم جميل تتكلم:
ر ولررعلك ،ارت ررع ضررغطك ،وأنررت ع ررب دي وحرراد المر از  ،وتتحسرف مررن أق كلمرة،
واألمر ال يست هل االن عال وال ارت اع الضغطو
ر ر يررا أم جميررل ،ال تسررتعجلي األمررور ،رربي لرري م ررة ال رة فرري ك سرري مررن مغلرري
اليانسون واسمعي حدي ر عرن الخيرال ،قرال لري :الخيرال ويرر الروهم ،أو التروهم ،الخيرال
قرروة خ قررة ،ول ر أشرركال متعررددة أبسررطها خيررال سررائ سرريارة األج ررة ،عنرردما تقررول ل ر :
أو لني من حديقة السبيل على حي سيف الدولة ،فو اًر يتخيل الخريطة ،ومرا عليهرا مرن
طررر  ،ررم يختررار الطرير األقرررب واألسرررع واألقررل ازدحامراً ،ويلير خيررال الطالررب عنرردما
يحررل مس ر لة رياضررية ،فهررو يجمررع المعطيررات ،ويحلِّلهررا ،ويركبهررا ،ررم ال بررد مررن لحظررة
يتخيررل فيهررا الحررل ،وهرري لحظررة عبررداع ،وم ل ر خيررال الكاتررب عنرردما يبنرري الشخ رريات
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ويجرررق فيمررا بينهررا مررن ع قررات وي ررنع مخطررط الروايررة ،وهنرراك الخيررال األدبرري الررعق
يبتك ررر عر روالم وي ررر موج ررودة وان كان ررت مس ررتوحاة م ررن الواق ررع ،م ررل رحر ر ت الس ررندباد
ورح ت ورالي ر ورحر ت ألريف فري بر د العجائرب ،وهنراك الخيرال العلمري الرعق يبتكرر
أشرريا ويررر موج ررودة مررن قب ررل ،أو يضرريف عل ررى أشرريا موج ررودة تحسررينات وتع رردي ت،
ب راحة يا أم جميل ،أنا ضجرت ولم أفهم ،قاطعت  ،وقلت ل  :هات لخ لي روايتك
التي ستكتبها
أم جميل تتدخل مقاطعة:
ر وبماعا أجابك؟
ر ببساطة قال لي :الرواية ت قد قيمتهرا ععا لخ رناها ،الروايرة نقرؤهرا ،جمالهرا فري
ت ا رريلها ،أحسسررت بالخجررل ،الحقيقررة أنررا ال أعرررف ،أنررا فرري أيررام المرحلررة اإلعداديررة
وال انويررة قر ررأت الك يررر ،كن ررت أعهررب عل ررى دار الكت ررب الوطنيررة وأقرررأ ،وبعررد عمل رري ف رري
التدريف انقطعت عن الق ار ة نهائياً ،والتدريف محا عاكرتي ،وقضى على موهبتيو
ر يا أبو جميل أنت تخر عن الموضوعووو
ر نعررم ،سررامحيني ،ررم قررال لرري :الروايررة الحدي ررة يررا أسررتاع عبررد المجيررد ،ال تحكرري
ق ة م ل الروايات القديمة لهرا بدايرة وعقردة وحرل ونهايرة ،وال تتحردة عرن بطرل وبطرل
مضاد ،وال تقدم حوادة مبنية على التسلسرل وفر السربب والنتيجرة ،وليسرت وايتهرا شرد
الق ررار وتش ررويق  ،الرواي ررة الحدي ررة ض ررد م ه رروم الوح رردة والتماس ررك وق رروة البن ررا  ،الرواي ررة
الحدي ة تقوم على مواقرف وحراالت ،ال اربرط فيمرا بينهرا فري الظراهر ،وال بطرل فيهرا ،وال
أبطال ،وال ق ة ،وال حبكة ،الرواية الحدي ة تقدم للقرار لقطرات أو جزئيرات فسي سرائية
م كك رة ،وعلررى القررار تجميعهررا و ررنع لوح رة منهررا ،وهنررا س ر لت أنررا :وهررل هررعا النرروع
مناسب للقار عندنا؟
أم جميل تضحك ،وتس ل:
ر وماعا أجابرك ،ولكرن قبرل مرا ترتكلم ،قرل لري أرجروك ،لمراعا ارت رع ضرغطك؟ مراعا
أريرت فرري الطرير ؟ هررل وقعررت قعي رة علررى أرف أحرد؟ هررل داسررت سريارة قطررة أو ط لررة؟
الضرغط ال يرفعر  ،ب رراحة ،حدي ر ُم ِمرل ،كيرف ربرت
حدية الدكتور سامي يخ
علي ؟و
أبو جميل يتكلم:
ر قلت لك انتظرق ،أرجوك ،في النهاية س حكي لك عن كل ما جرى معيو
أم جميل تقاطع :
ر ر أظنررك ضررجرت من ر  ،ررار وضرربك ،ان علررت ،و ررحت ب ر  :اتركنررا مررن الروايررة
القديمة والرواية الحدي ة ،وتخا مت مع و
أبو جميل يرد:
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ر ر ليتنرري خا ررمت  ،علررى العكررف ،دعوت ر علررى البيررت ،وسررار معرري ،وليتنرري مررا
دعوت و
أن اسر تتقطررع ،ردرج يضرري  ،يغر بالرردموع ،أم جميرل تناولر كر ف اليانسررون،
تعل :
ر سامحني يا أبو جميل ،ن يحتي لك ،ال تتكلمو
أبو جميل يتكلم بهدو :
ر ر قررال لرري بررالحرف :هررعا القررار الررعق ال يعرررف الروايررة هررو القررار الخررام البكررر
الررعق نريررد التوجر علير بالروايررة الحدي ررة ،ررم أضرراف :والواقررع الررعق نعيشر واقررع م كررك،
وررام  ،ال نع رررف فير ر عال الظرراهر ،وال نع رررف فيرر عال جزئيررات يومي ررة م كك ررة ،نح ررن
نعيش ساعة ساعة ،نعيش حد اً حرد اً ،وهرعا الواقرع بتركيبتر هرعج ال تناسرب عال الروايرة
الم ككة ،ألنها تعبر عنر خيرر تعبيرر ،رم قرال لري :سر فاجئك ،أنرا عنردق مشرروع كتابرة
رواي ررة م ررن أل ررف ومض ررة ،ه رري مج رررد ق ر ر ق رريرة ج ررداً ،مج رررد ومض ررات ،مقطع ررة
متباعرردة متنوعررة مضررحكة مبكيررة ،تر ررد الواقررع ،وعلررى القررار تجميعهررا ،س ر لت  :ومررا
الومضررة ،أجرراب :ق ررة ق رريرة جررداً فرري أقررل مررن خمسررة أسررطر ،ال تزيررد كلماتهررا عررن
خمسرين كلمرة ،تر ررد أق موقرف جزئري مررن الحيراة ،فير م اجر ة أو عدهراش أو رردمة،
في ما هرو متنراق  ،أو ويرر معقرول ،م رل الحيراة التري نحياهرا ،يقروم القرار بتركيبهرا،
قاطعت أنا ،وقلت :هعا متعب للقار  ،القار يريد ق ار ة لرواية ليتسلى وينامو
أم جميل تتكلم:
ر دقت ،هكعا نحن ن هم الرواية ،أو أنا على األقلو
أبو جميل يتكلم:
ر وابتسم الدكتور سامي وقال :يا أستاع عبد المجيد ،نحن نكتب الرواية للقار ال
لكي نسرلي فينرام ،وال لكري نقردم لر ق ر الجرنف فيهررب علرى عرالم األحر م ،نحرن ال
نكتررب الروايررة عات الح روادة المشرروقة الترري تشررد القررار وتسررحرج ،وتجعل ر يجرررق و ار
الح روادة لمجرررد معرفررة مررا يجرررق ،ومررا سرريقع فرري الختررام ،نحررن نكتررب الروايررة الحدي ررة
للقار كي ي كر بحرية ،ال نحلل الشخ ية وال نعل على المواقف ،نترك علك للقرار ،
وبررعلك نملك ر الحريررة ،حري رة ال هررم والت كيررر ،نحررن ال نقرردم ح ر ً ،بررل نرردفع القررار بهررعج
الطريقة على اتخاع موقف يختارج لن س بحريةو
أم جميل تقاطع  ،وتس ل:
ر مرة ال ة ورابعة سيتكرر السؤال :ومن يق أر م ل هعج الرواية؟
أبو جميل يتكلم:
ر ر أنررا س ر لت الس رؤال ن س ر  ،قلررت ل ر  :األمررر ررعب ،لررن تجررد مررن يق ر أر م ررل تلررك
الروايات ،أضاف بهدو  :طبعاً المسلس ت التل زيونيرة وأفر م األكشرن والرعرب والجرنف
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شوهت م هوم الشعر والق ة والرواية واألدب وال ن بل شوهت م هوم ال قافة ،أ ربحت
فقررط قافررة التل زيررون وال ررورة ووابررت قافررة الكلمررة أو كررادت تغيررب ،و ررمت الرردكتور
سررامي ،يررا أم جميررل ،ررم أضرراف :خطرراب ال ررورة للرردماف يررا أسررتاع عبررد المجيررد ،ويررر
خطرراب الكلم ررة المكتوبررة ،ولاس ررف شررعبنا اعت رراد علررى خط رراب ال ررورة والل ررون البرر ار
والحركة السريعة واإليقاع ال اخب ،ما عراد ي ربر علرى خطراب الكلمرة المكتوبرة ،فقرد
ال رربر ،فقر رد الق رردرة عل ررى التركي ررز ،ألن القرر ار ة ررعبة ،وتحت ررا عل ررى الت م ررل والت كي ررر
واعمال العقل ،خطاب ال ورة سهل وممتع وفي تسلية ووير متعب ،وال سيما ععا كران
فيها الجنف ،والحقيقرة الجرنف بمسرتويات وأشركال ودرجاتر المختل رة مكرون أساسري فري
خطاب ال ورة ،نظام الت كير عندنا أ بح نظام ال ورة ،الحقيقة ،يا أم جميل ،مللت،
لعلك قلت ل فج ة :ما رأيك بزيارتي ،شقتي هنرا قريبرة ،مطلرة علرى السربيل ،لكرن ليتنري
ما دعوت و
أم جميل تعل :
ر شغلت بالي ،ماعا ح ل؟ قل ليو
أبو جميل يتكلم:
ر آج ،تعكرت ،وس لت عن األستاع خالد النرايف ،مردير دار الكترب الوطنيرة ،وعرن
لقا ات الم ق ين األسبوعية في مكتب  ،أخبرني باحالة األستاع خالد على التقاعد ،لبلوو
الستين ،وتم تعيين مدير جديد ،شاب متخر في قسم اللغة العربية ،وهو شاعر أيضراً،
اسررم  ،اسررم  ،أحرراول التررعكر ،نعررم اسررم محمررد حجررازق ،ولكررن سرررعان مررا أُولِقرت دار
الكتب الوطنية ،بسبب القعائف الك يرة التي بدأت بالسقوط في منطقة باب ال ر و
أم جميل تعل :
ر عو دار الكتب خسارة كبيرةو
ر المهم اآلن س مة اإلنسان ،يمكن افتتاحها في أق وقتو
أم جميل تس ل:
ر وهل أ يب أحد الم ق ين من أ حاب المدير؟
أبو جميل يتكلم ،والدموع تما عيني :
ر نعم ،الدكتور سامي ،استشهد يا أم جميلو
ينه وهو يشه باكياًو
أم جميل تضع يدها على كت  ،وتس ل مدهوشة:
ر ولكررن أنررت قلررت لرري قابلت ر فرري الحديقررة ،وحكررى لررك عررن الروايررة ،ودعوتر علررى
البيتو
أبو جميل يلت ت عليها ،يمسح دموع  ،يتكلم ،وهو يغ بالبكا :
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ر ر لررم يستشررهد هنرراك عنررد دار الكتررب الوطنيررة ،استشررهد هنررا ،أنررا دعوت ر  ،وقبِ رل
الرردعوة ،قررال :س ر لبيها فرري وقررت آخررر ،لكررن س سررير معررك علررى العمررارة ،حتررى أع ررف
الموقررع ،الحقيقررة ،الرردكتور سررامي لطيررف جررداً ومهررعب ومتواضررع ومت ائررل ،مرراعا أقررول
لكووو
أبو جميل يوليها ظهرج ،يسير نحو الشرفة ،وهو يتكلم:
ر ويا ليتني ما دعوت و
يتكو بعراع على باب الشرفة ،يسند رأس على الباب ،أم جميل تسرع علي :
ر أبو جميلو
يلت ت عليها بكامل جسم  ،والدموع تما عيني :
ر أم جميل ،أم جميل ،يلقي برأس على كت هاو
ر أرجوك أبو جميل ،تعال ،اقعدو
ر ال أعرف ،ال يمكن أن أنسى المشهد ،كيف س نام؟ كيف س قعد؟ كيف سر قوم؟
أم جميررل :الرردكتور سررامي ار  ،بكررل بسرراطة ار  ،نط ر بكلمررة واحرردة :اهلل ،وقررع علررى
األر  ،طب أمامي ،اختلم ،وانتهى ،والدم ُّ
يكت من رأس  ،وال حركةو
ر ماعا وقعت فو رأس اللوحة المت رجحة فو ال يدلية؟
ر ر ا ة ،ر ا ة يرا أم جميرل ،ر ا رة واحردة لرم يسرمع روتها ،أنرا ن سري
ما سمعت وتهاو
ر هل هي ر ا ة قنا ؟
ر ر ال أع رررف ،ف رري المنطق ررة كله ررا ال يوج ررد قن ررا  ،ر ا ررة طائش ررة ،م ررن أي ررن
جا ت؟ ال أحد يعرفو
يضع رأس بين يدي  ،ويجهش في البكا :
ر هنا عند حديقة السبيل ،كنرا علرى ر ريف الحديقرة فري الطرير علرى الشرقة ،كنرا
قريبين من العمارة ،ليتني ما دعوت  ،ال كانت الرواية وال كانت حديقة السبيل ،ليتني ما
رأيت وال رآني ،ليتني ما تعرفت علي وال تعرف عليو
ويضرب بقبضة يدج على باب الشرفة ،يسند رأس علي  ،يتكلم:
وعر ر ابن ررة
ر ر ه ررو الق ررا والروائ رري و رراحب مش ررروع ق ررافي للمس ررتقبل ،يقت ررلُ ،
ال ين ،تقترل ،وأنرا الرجرل الماضروق المحربط الخرائر المتقاعرد ابرن السرتين ،لرم أسرتطع
كتابررة ر ة ر حات عررن سررليمان لحلبرري ،أظررل علررى قيررد الحيرراة ،مررا معنررى حيرراتي،
حكمتك ياربو
وتتكلم أم جميل:
ر هعا قدرج يا أبو جميل ،سلم األمر هلل ،عنا هلل وانا علي راجعونو
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ر لو أن هاجر على ألمانيا أو السويد ،كران كترب عشرر روايرات ،وكران رار مرن
أشهر كتاب الرواية العرب ،وكان تزو وأنجب وكون أسرة ،خسارة يا أم جميل خسارة،
مقتل فرد مقتل األمة ب كملها ،نحن رجعنا على الو ار مئتي سنة أو أك رو
أم جميل تس ل:
ر وبقيت على جانب حتى جا ت سيارة اإلسعاف! ما خ ت من ر ا ة انية؟
ر ر م ررا خط ررر ه ررعا عل ررى ب ررالي ،نع ررم بقي ررت عل ررى جانبر ر  ،ورح ررت معر ر عل ررى مشر ر ى
الجامعة ،الرجل كان ج ة هامردة ،وهنراك ،فري مشر ى الجامعرة ،أريرت العجرب العجراب،
أشيا يعجز الك م عن و ها ،وير ما نراج في التل زيونو
وي مت ،م يضيف:
ر ر شرري فررو العقررل ،فررو الخيررال ،ال ي ررد  ،هررعا هررو اإلنسرران ،يررا أم جميررل،
أرجوك ،ال تس ليني أك ر ،الق ة طويلة ،رواية من ألف حة ،لكن في الحقيقرة م رل
م ررا ق ررال ال رردكتور س ررامي ،ررارت الق ررة ق رريرة ،وق رريرة ج ررداً ،ه رري مج رررد ومض ررة،
وينتهي اإلنسانو
أبررو جميررل يرررو ويجرري فرري ورفررة الجلرروف ،يلت ررت فج ر ة علررى أم جميررل ،يهررم
بالك م ،ي مت ،يضرب بقبضة ك راحة يدج األخرى ،يتكلم ،والدموع تما عيني :
ر أم جميل ،وأنا أودع ابني جميل في المطار ،فري زيارتر األخيررة ،تعانقنرا ،قبلتر
في خدي  ،وقبلني ،أم جميلوووو
وي مت ،يلقي برأس على كتف زوجت  ،يتكلم ،وهو يغ بالدموع:
ر س قول لك ،وأنا أقبلر  ،مراعا أقرول ،أم جميرل ،راودنري عحسراف ،أحسسرت كر نني
أودع
ويجهش في البكا  ،ويكمل كلمت :
ر الوداع األخيرو
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مشهد الحريق
______________________________

ه ررو ف رري دمشر ر  ،يس ررعى عل ررى الجامع ررة ليح ررل عل ررى ررورة م ررن م رردقة نيلر ر
اإلجررازة ،مقررر مررنح الشررهادات انتقررل علررى حرري آخررر ،هررو يعرررف دمشر حيراً حيراً ،ولكنر
اعد ،هو زقا الريش ،أمام جرامع أسرامة برن زيرد،
ضائع اآلن فيها ،يدخل في زقا
اعد ،تت رع
يلت ت و ار ج ،هو حي أقيول ،بحلب ،أم تسير أمام مع زوجت  ،الزقا
منر عرردة أزقررة ،يرردوق رروت عطر ر ررا  ،مررة اشررتباكات ،الحجررارة القديمررة ت ررد
الر ررا  ،ي رررى أمر ر تر ردخل ف رري منعط ررف ،زوجتر ر تختب ررو ف رري ب رراب دار عتيق ررة ،أمر ر
أ رريبت ،ر ا ررة دخلررت مررن خا ررتها اليمنررى لتخررر مررن خا ررتها اليسرررى ،يهرربط
رتهم عررن سررور المدينررة علررى طرير ري يررة ،يحرراول االت ررال بالهرراتف الجروال ،يضرريع
من ر ال ررقم ،بمررن يت ررل؟ ال يعرررف ،يحرراول ،أ ررابع تخطررو األرقررام ،أم ر تقررول ل ر ال
تخف :لن أموت ،يحف بضي في ال در ،ال يكاد يستطيع التن فو
يستيقظ ،ينه و
يرروقظ زوجت ر  ،يقرريف ضررغط الرردم ،العلرروق ر ة عش ررة درجررة ،والس ر لي مرراني
درجات ،تقول ل زوجت :
ر ضغطك جيد ،اطمئنو
يحكي لها عن الحلم ،تعل :
ر اللهم اجعل خي اًرو
تعد ل فنجان قهوة ،يتناهى على سمع أعان ال جرو
يتوض ر وينررزل علررى جررامع الرررحمن ،يررؤدق ر ة ال جررر ،يشررترق مانيررة أرو ررة،
ويرجعو
ال يواتير النروم ،يقعرد فري الشررفة ،ربا نيسران برارد ،ولكنر مرنعش ،يتلرو آيررات
من القرآن الكريمو
زوجت ت غي علي و
ر ر ر ِّرححي لرري ت وترري ،أنررت متخرجررة فرري قسررم اللغررة العربيررة ،وتجيرردين الررت وة
أفضل مني ،وأنت مواظبة على الت وة من قبل ،فاتني ،مع األسف ،شي ك يرو
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الحمدو

ر ر أنررت طي رب القلررب ،ومررؤمن ،فقررط كنررت مررن المق ررين ،واآلن هررداك اهلل ،وهلل

ر نس ل اهلل أن يهدق جارنا العق فو وجارنا العق تحتو
أم جميل تضحك ،تعل :
ر جارنا أبو وائل ما رأينا من ومن زوجت عال كل ما هو خير ،وجارنا العق فو ،
ما رأينا من أق شرو
ر والرطوبة والع ونة؟
ر هعج أمور يعاني منها كل النافو
ر حسبي اهلل ونعم الوكيلو
ر دعنا نعش فرحتنا ،بعد يومين ي ل ابنناو
يس لها:
ر أنا أرى ضرورة س رنا أنا وأنت على دمش  ،حتى ننتظرج فري المطرار ،ونسراعدج
على حمل الحقائب ،ما رأيك؟
ر السر ر متعررب لنررا ،وابننررا ال يحمررل فرري العررادة ويررر حقيبررة يررد واحرردة ،وال تررنف،
الس ر على دمش يستغر أحياناً عشر ساعات ،بسبب األوضاع الحاليةو
أبو جميل ينه  ،يرو في الغرفة ويجي  ،يطل من الشرفة ،يعل :
ر نس ر ل اهلل الس ر مة لولرردنا ،وللرروطن كل ووووالحقيقررة يررا أم جميررل أنررا مسررتا مررن
الحلمو
ر قل :اللهم اجعل خي اًر ،وأنا أعرفك ال ت د األح م ،وت ارهرا تتعلر بالماضري،
وال لة لها بالمستقبلو
ر نعم ،دقت ،ولكن رس في ال شرعورنا االعتقراد بارتبراط الحلرم بالمسرتقبل ،وال
نستطيع التخل من هعا االعتقادو
ر أنا س عهب على مدرستي ،وأنت انزل مع أبو وائل على حديقة السبيلو
ر انزلي معي ،أنت دوامك يبدأ اليوم في العاشرة ،عندك فراف فري الح رة األولرى
وال انية ،ننزل معاً ،سر حكي لجرارق وزوجتر عرن استشرهاد الردكتور سرامي ،لعلري أرترا
ععا حكيتو
*
أبو جميل يحد هما عن استشهاد الدكتور ساميو
أم وائل وأبو وائل يستمعان على الحدية عاهلينو
والدموع تما العيونو
أبو جميل يعل :
ر ن سي ما عادت تشتهي زيارة حديقة السبيل وال الخرو من البيتو
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أم جميل تعل :
رو عرن ن سرك ،الردكتور سرامي وافراج األجرل ،وهرعا هرو
ر ال ،انزل مع أبو وائلِّ ،
قدرج ،وهنيئاً ل هعج الميتة ،نس ل اهلل تعالى أن يتقبل في الشهدا وال الحينو
أبو جميل يعل :
ر ولكن ما كان يقاتل في سبيل اهللو
أم جميل ترد:
ر كان عندج مشروع كتابة رواية إليقاظ النراف ،والردعوة علرى الحرب والسر م ،كران
كما قلت احب نية افية ،وانما األعمال بالنياتو
أم وائل تتكلم:
ر نسر ل اهلل تعررالى لر الرحمرة والمغ ررة ،وأنررا أن ررح لرك أخرري أبررو جميررل بالررعهاب
مررع أبررو وائررل علررى حديقررة السرربيل للتسررلية ،لرريف عنرردنا مكرران نتسررلى في ر ويررر حديقررة
السبيل ،هعج هي الحياة ،كلنا في هعج الطري  ،نس ل اهلل المغ رةو
أم جميل تضيف:
ر ر والرردكتور سررامي لررم يستشررهد فرري حديقررة السرربيل ،هررو استشررهد كمررا قلررت قرررب
العمارة على الر يفو
أبو جميل يعل :
ر حلب كلها ارت م ل الر يف العق استشهد علي الدكتور ساميو
أم جميل تضيف:
ر ر ليسررت حلررب وحرردها ،سررورية بكررل ق ارهررا ومرردنها ،كرران عنرردنا نكبررة واحرردة فرري
فلسطين ،ار عندنا نكبات في الب د العربية كلهاو
بعد مت طويل تتكلم أم وائل:
ر أنا عاهبة بعدكما على زيارة ديقة لي في شارع النيل ،ومرن بيتهرا سر توج علرى
سو الخالدية ،س شترق فروجتين مشويتينو
م تتوج بالخطاب على أبو جميل:
ر اليوم معاً سنتناول الغدا و
أبو جميل يعل :
ر واهلل ن سي ال تشتهي الطعامو
أم جميل تتكلم:
ر أل ،هعج المرة سيكون الغدا عندناو
أم وائل ترد:
ر عندنا أو عندكم ،كل واحد ،ولكن هعج المرة عندنا ،ورداً ،عنردما ي رل الردكتور
جميل بالس مة سيكون الغدا بال ر سبعة أيام عندكمو
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ويرد أبو جميل:
ر عن شا اهلل ،بكل السرور ،أنا جاهزو
أم جميل تتكلم:
ر وأنا عاهبة على المدرسة ،ت خرت ،اقتربت الساعة من العاشرة ،اليوم ليف عندق
دروف في الح ة األولى وال انية ،وعندق بالمقابل ح ة في ال و ال اني ،س ن ررف
حوالي الساعة الواحدةو
أم جميل تغادر ،ويغادر في ع رها أبو جميل وأبو وائلو
*
فري الطرير علررى حديقررة السرربيل ي ررادفان دالل العقررارات أبررو سررامر ،يسررتوق هما،
يحييهما ،م ي اجو أبو جميل بالقول:
ر كنت حد تني عرن ابنرك الردكتور جميرل ،اهلل يحمير  ،وقلرت لري عنرد شر ار الردار
عنك ستشترق ل شقة ،أنا اليوم عندق شقة ،هي هدية لك ،ال أريد منهاو
أبو جميل يبدق استيا ج ،يعتعر علي  ،يقول ل :
ر ال أفكر في ش ار أق شقةو
أبو سامر يلح:
ر أنا لن أبيع ،وأنت لن تشترق ،هي هدية لك ،فقط ت ضل معي لترى الشقةو
أبو جميل يحاول التخل من  ،ولكن أبو سامر ب سلوب يتشبة ب  ،ويسير بين
وبين أبو وائل وهما متجهان نحو السبيل ،وهو ي ر ر:
ر الشقة تعرفها ،هي جنة ،هي شرقة وبسرتان ،منهرا مليرون ون رف ،يمكرن بيعهرا
بعد يومين ب ة أو أربعة ،األسعار ق زت ،ولكن أنت أولى بهرا مرن ويررك ،ب رراحة،
هي الشقة التي فو شقتكو
أبو جميل يقف معهوالً ،ينظر في  ،وأبو سامر ي ر ر:
ر جارك ازرني أمف ،وأجررى لري وكالرة خا رة ببيرع الشرقة ،وأو راني ببيعهرا لرك
بمليرون ون رف ،ولريف لري مرن المشرروع كلر أنرا وشرريكي حكمرت برك ويرر مئرة ألررف،
الشررقة منهررا مليررون ون ررف بكررل مررا فيهررا مررن أ رراة ،الرجررل قبررل سرراعة حمررل أش ريا ج
الخا ة وخر  ،وهعا م تا الشقة ،ت ضل خعج بيدكو
أبو جميل:
ر أقسم باهلل لن تمس يدق ،ال أريد الم تا وال الشقة وال  ،أنا شقتي ن سها سوف
أبيعهاو
أبو سامر ي ر ر:
ر أعرف ،أعرف ،الرجل يعتعر عليك ،وأنا أعتعر عليك ،نعرف الما يتسررب عبرر
الج رردران ،أنر رت يمكن ررك علغ ررا البرك ررة وأحر روا ال ررزرع ،هر ري ل ررك ،عل ررى ك ررل ح ررال مت ررى
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سيرجع ابنك؟ أنت قلت لي ابنك سوف ينهي عقدج ويحضر مع تعويضات وتريد ش ار
شقة ل قريبة ،وهعج الشقة هي أنسب شقة البنكو
أبو جميل يتكلم واضباً:
ر يا أخي ،ابني سيسكن عندق ولن يشترق شقةو
أبو سامر يتكلم:
ر أخي أبو جميل ،أنا أعنبت معك ،وأرجو منك السما  ،على كل حال ،سر حت ظ
بالم تا عندق في المكترب ،والشرقة ويرر مسرجلة فري أق مكترب ،وال أحرد يعلرم ب مرهرا،
ويررر أنررا وحكمررت بررك ،وهرري لررك والبنررك ،سررننتظر حتررى ي ررل ابنررك بالسر مة ،وعنرردك
فر ة شهر لت كر ،شهر بعد عودة ابنرك بالسر مة ،ال تقررر اآلن ،فكرر ،وال تسرتعجل،
شاور زوجتك أختنا أم جميل ،وشاور جارك أبو وائل ،شاور من تحب ،وفي أق ساعة
تحب تجد الم تا عندق ،وكل ما في الشقة من أ اة عهد اهلل لن تمس يدو
ويهم بالمضي ،م يرجع ليقول:
ر ر ب رراحة ععا عرررف ش رريكنا أكرررم المحمررد ب ر مر الشررقة فلررن يترررك الم تررا معرري
ساعة ،سيدفع منها فو اًر نقداًو
أبو جميل يتكلم مدهوشاً:
ر أكرم المحمد العق باعني الشقة هو شريك لك؟
أبو سامر يتلع م ،م يتكلم:
ر ر نعررم ،اآلن كررل شرري ار ومضررى ،نعررم ،أكرررم المحمررد ش رريكنا ،هررو ب موال ر ،
ونحن بهعا اللسانو
ويمد لسان  ،م يضيف:
ر هعا هو عملنا يا أبو جميل ،تقع تحت يردنا شرقة راحبها مسرتعجل فري بيعهرا،
نشتريها ،نضيف عليها تحسينات بسيطة ،نربح منها خمسمئة ألف ،تسعمئة ألف ،ولكن
بيني وبينرك ،تعبنرا كلر ضرائع ،هرعا المرال كلر حررام ،ونحرن نعررف ،مراعا ن عرل؟ ورقنرا
حتى رأسنا ،قبل أسبوعين حكمرت برك أجررى عمليرة تركيرب رمام ،كران يشرعل سريكارة
من سيكارة ،ال تنزل السيكارة من يدج ،كان يدخن في اليروم أربرع علرب ،وكران ب رراحة
على ع قة مع امرأة ،تاب على اهلل ،الحمرد هلل ،واسرتغ ر ربر  ،ونروى أدا فريضرة الحرم
هعج السنة ،وترك التدخين ،نس ل اهلل الع و عنا جميعاًو
وي مت م يضيف:
ر ر وأنررا تبررت علررى اهلل ،مررا عرردت أشررتغل عال بال ررد  ،ب رراحة ،ابنرري قبررل يررومين
ا نررين ،أخررع سرريارتي ليو ررل أمر علررى بيررت جرردج فرري حرري ال رقرران ،وكرران يسررو بسرررعة
عادية ،وهو في داخل المدينة ،ولكن خرجت ل سيارة مسرعة من شرارع فرعري ،فكانرت
اإل ررابة مباشر ررة ف رري الب رراب عل ررى يس ررارج ،الحم ررد هلل ،م ررا أ رريب بر ر ق أعى ال ابن رري وال
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زوجترري ،ولكررن الضرررر كرران بر ك ر مررن مئررة ألررف ،رراحب السرريارة ال انيررة مجرررم ،مرراعا
أفعل؟ لحت ل سريارت  ،كل نري ت رليح سريارت وسريارتي أك رر مرن مئرة ألرف ،ونزلرت
قيمة سيارتيو
وي مت ،يلتقط أن اس  ،وهو يمشي على جوارهما ،م يقول:
ر واهلل ،أول األمرر قرررت االنتقررام ،قلرت لن سري ،لرن أقبررل بعرد اليروم مرن أق بيعررة
ب قل من خمسرمئة ألرف عمولرة ،ولكرن بعرد سراعة ،رجعرت لن سري ،أقسرمت علرى العمرل
ب د  ،والبعد عن الحرام ،طبعاً المس لة ما هي مس لة مئة وخمسرين ألرف ،أو ت رليح
سريارة ،المسر لة هرري مسر لة هدايرة مررن اهلل ،واهلل كلنررا مررن قبرل نعرررف اهلل ،ونميررز الحررام
مررن الح ر ل ،ولكررن الررن ف أمررارة بالسررو  ،أنررا كانررت حاد ررة السرريارة بالنسرربة علرري عشررارة،
والحمد هلل ،س مة الرو هي أهم شي و
ويدعوهما على فنجان قهوة في المكتب ،ولكنهما يعتعرانِّ ،
يودعهما ويمضيو
*
ويمضرري أبررو جميررل وأبررو وائررل علررى الر رريف فرري طريقهمررا علررى حديقررة السرربيل
يمشيان مستمتعين بشمف أواخر نيسان الدافئةو
أبو جميل يقول ل احب أبو وائل:
ر هعا الرجل أنا ال أ ب و
أبو وائل يعل :
ر الح معك ،ولكن نبرت اآلن مختل ة ،وهرو علرى مرا يبردو راد  ،وقرد اعتررف
بعنبر وطلررب منررك السررما  ،وحررادة السرريارة جعلر ي ررحو ويرجررع علررى ن سر  ،الحقيقررة،
هعج الظروف ال عبة ،دفعت الناف للعودة على اهللو
أبو جميل يعل :
ر دقت ،يا أخي يرا أبرو وائرل ،ولكرن لاسرف ،هرعج الظرروف هري ن سرها كشر ت
عن ك ير من ضعاف الن ف ومرضى العقل والدين واستغلوا الواقع أبشع استغ لو
أبو وائل يضيف:
ر هررعج هرري الرردنيا ،مررن آدم علررى قيررام السرراعة ،ال رراع مسررتمر ،حسرربي اهلل ونعررم
الوكيلو
وي مت ،م يلت ت على أبو وائل يس ل :
ر وما رأيك بش ار الشقة؟
ر ال تترددو
ر ولكن أمر هعا الرجل ،احب الشقة ،وريبو
ر أنررت ال ع قررة لرك بر  ،أنررت تشرترق مررن الرردالل بموجرب وكالررة خا ررة قانونيررة،
وطبعاً ال بد من االستعانة ب حد المحامينو
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ر هل عرفت أنت هعا الجار؟
ر قلت لك أمرج وريب ،هو سكن قبلي ،أنا سكنت عام أل ين ،التقيتر مررتين علرى
الدر  ،سلمت علي  ،دعوت على زيارتي فاعتعر ،وقابلتر مررة فري عيرد األضرحى ،هن تر
بالعيد ،وأبديت روبتي في زيارت  ،فقال" :أنا لي ظروفي الخا رة ،ال يزورنري أحرد" ،رم
هبط على الدر و
ر وما اسم ؟ وما عمل ؟
ر الحقيقة ال أعرف ،أنا اشتريت شقتي عن طري مكتب التقوى ن س  ،ولكن قبرل
أن يشررتري أبررو سررامر وشرريك حكمررت برك ،رراحب السرراب رجررل طيررب وسررمح ،اسررم
ن رزار ،قررال لرري جررارك فرري الطرراب األخيررر متقاع رد ،وهررو رجررل يعرريش وحرردج ،ال يحررب
معاشرة الجيران ،وأنا واهلل ال أعرف اسم  ،وال أعرف متى يدخل ومتى يخر و
ر ب راحة ،يا أبرو وائرل ،أنرا كنرت عنرد الحر فري الشرارع خلرف حديقرة السربيل،
س لني أين تسكن ياعم ،حد ت عن الشقة ،فقال :أنت تسكن تحت تاجر مخدراتو
أبو وائل يضحك ،م يضيف:
ر ال ت ررد  ،طروال عشررر سررنين مررا دخررل علررى الشررقة ويررر تلررك المررأة الترري يقررول
هرري ابنتر  ،وأنررا أشررك ،وأظنهررا خادمررة ،ويقضرري معهررا روبتر  ،ولررو كرران ترراجر مخرردرات
الختلف األمرو
ر ر ولكررن مررا هررعج السر ِّررية الترري يعرريش فيهررا؟ لعل ر ضررابط كبيررر متقاعررد ،أو ملح ر
قافي ،أو الجو سياسيو
أبو وائل يضحك أك ر ،ويعل :
ر ر ال شرري مررن هررعا كل ر  ،لررو كرران م لمررا قلررت ل أريررت ورفررة للح رارف علررى برراب
العمارة ،أو لرأيت بضعة رجال دائماً حول العمارة للحماية ،ال شي من هعا ،هو رجرل
عرادق ،م لري م لرك ،لكنر ونري ،عنردج عقررارات يعريش مرن أجرتهرا ،أو عنردج ر ريد فرري
البنرك يعرريش مررن فوائرردج ،وال ترنف ،هررو وحرردج ،م ررروف بسريط ،يسررتطيع تنرراول طعامر
كل يوم في مطعم ،ما المشكلة؟
ويم رران أمررام ال رريدلية المغلقررة ،واللوحررة المعلقررة فوقهررا يلعررب بهررا اله روا  ،وهرري
م بتة من طرف واحد بمسمارو
أبو جميل يشير على اللوحة ويعل :
ر انظر يا أبو وائل على هعج اللوحة ،من أربعة أشهر ،في أ نرا بح ري عرن شرقة،
رأيت هعج اللوحة المت رجحة فو ال يدلية ،ومن علك الوقت وال يدلية مغلقة ،واللوحة
تت رجح في الهوا فوقها ،أحياناً أتمنى لو طاحرت بهرا الرريح ووقعرت ،وأحيانراً أتمنرى لرو
أ ررابتها ر ا ررة طائش ررة ،فس ررقطت ،واس ررترحنا منه ررا ،ال أع رررف لم رراعا تقلقنر ري ،الي رروم
أتمنى لو أ عد على سلم ،وأ بتهاو
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أبو وائل يتكلم:
ر رردقت يرا أبررو جميرل ،هررعج ال ريدلية مغلقررة مرن أول هررعا العرام  ،5102ولكررن
دقني هعج أول مرة أتنب فيها على ت رجح اللوحة فو ال يدليةو
ر وما ق ة ال يدلية؟ لماعا هي مغلقة من أول العام؟
ر ر آج يررا أبررو جميررل لررو تعرررف ،رراحب ال رريدلية ،األسررتاع يحيررى ،رجررل شررهم،
ورائع ،هو ديقي ،هاجر هو وزوجت وأوالدج على السويدو
ر خسارةو
ر واهلل كان الرجل م ال األخ والكرم ،ععا كان نوع من الدوا في الو ة وير
متوفر عندج ،كان يحضرج بن س للمري في المسا أو في با اليوم التالي ،وكران
يعطيني الحقنة فري عيادتر ويررف أخرع أجررة ،وكران علرى ع قرة راقيرة مرع كرل سركان
المنطقةو
ر ر الحقيقررة ،مررن سررو حررظ البلررد كلهررا هج ررة م ررل ه رؤال النرراف الطيبررين ،ال سرريما
أ حاب االخت ا اتو
ويعبران الشارع على حديقة السبيلو
فرري مرردخل الحديقررة يشررد أبررو جميررل علررى يررد أبررو وائررل يسررتوق أمررام بررائع وررزل
البنات ،وهو يعل :
ر من زمان ما رأيت بائع وزل البناتو
ويرد أبو وائل:
ر هرل نسريت؟ دائمراً نرراج فري الحديقرة وهرو يحمرل ورزل البنرات فري أكيراف نررايلون
ويبيعها لاط الو
ر أق د ،من زمان ما رأيت بائع وزل البنرات أمرام عربتر  ،وهرو يررش السركر فري
هررعا الح ررو ال ررغير ال رردوار ،وتحت ر موق ررد ،وس رررعان مررا يتح ررول السرركر عل ررى خي رروط
حريرية ناعمة كالهوا حلوة بطعمها وألوانهاو
ويمد يدج على البائع بمئة ليرة ،يقول ل :
ر أعطني وزلتين ،كل واحدة بخمسين ليرةو
ويناول البائع ك ً منهما وزلة كبيرة وردية اللونو
أبرو وائررل يحمررل الغزلررة مضررطرباً ،وأبررو جميرل يحملهررا فرحراً مزهرواً ،ويقضررم منهررا
قضمة ،ويعل :
ر يررا أهلل ،مررا أشررهاها! تررعوب فرري ال ررم كررالهوا  ،حلرروة ،سررهلة ،لعيررعة ،ناعمررة ،ليررت
الحياة هكعا م لهاو
أبو وائل حائر ال يعرف كيف يحمل الغزلة ،يتكلم:
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ر ر هررعج الغزلررة يررا أبررو جميررل لاط ررال ،مرراهي للعجررائز م لنررا ،وهرري كبي ررة ،كيررف
سنمشي بها ون كلها أمام الناف؟
أبو جميل يضحك ،يقضم من الغزلة ويتكلم:
ر ر ونحررن أط ررال ،هررل هررعا عيررب ،عجرروز وعجرروز وكررل واحررد اشررتهى علررى وررزل
البنات ،هل ن عل ما هو حرام؟
ويضيف أبو وائل:
ر ليت أم جميل تراك ،أو أم وائلو
ر قل :ليرت أم جميرل وأم وائرل معنرا ،الشرتريت لكرل واحردة وزلرة ،عنرد عوتنرا علرى
البيت ،س شترق لكل واحدة وزلة بمئة ليرةو
ويمضيان على داخل الحديقة ،أبو وائل يتكلم:
ر ب راحة يا أبو جميل ،هرعج أول مررة أراك تنطلر بحريرة ،أعرفرك دائمراً ترتح ظ،
تقول :هعا الئ وهعا وير الئ  ،هعج أول مرة تت رف بحريةو
ر ر هررعا مررن القهررر ،لعل ر انتهررى عمرررق ،أو لعلرري عرردت علررى الط ولررة ،هررل نسرريت
الم ل :الرجل الكبير م ل الط ل ال غير؟
أبو وائل يضحك ،ويعل :
ر اليوم ضحكنا ،من زمان ما ضحكنا ،اللهم أعطنا خير هعا الضحكو
ر اإلنسان العق يك ر من الضحك ،في داخل هم كبير وقهر كبير وععابو
بعد خطوتين يخر لهما من جانب في الحديقة ط ل ،ينظر فري الغزلرة التري مرع
أبو جميل ،ويقول ل :
ر عمو ،عطيني قطعة غيرةو
أبو جميل يناول الغزلة كلهاو
وما عن يمضي بها الولرد ،حترى تظهرر ط لرة رغيرة ،هري أختر  ،علرى مرا يبردو،
تتوج على أبو وائل ،وهي تقول:
ر وأنا ،عمو؟
أبو وائل يناولها وزلت  ،فترك بها و ار أخيها فرحة ،ويعل أبو وائل:
ر ك رت أعداد النازحين وك رت أعداد المشردينو
ويضيف أبو جميل:
ِ
دارج واضطر على النزو و
ر كان اهلل في عون من ُهدمت ُ
ويتخعان لن سيهما مقعداً تحت شمف نيسانو
أبو جميل يروق الحلم ل ديق أبو وائل ،يقول ل أبو وائل:
ر أنت تحب دمشر  ،وتتمسرك بهرا ،ومرا الشرهادة عال حبيبرة كانرت لرك فري دمشر ،
خبرني هل أحببت في دمش ؟
269

ر ر نعررم ،فرري أيررام الد ارسررة أحببررت زميلترري ،وكنررت أسرراعدها فرري االمتحرران ،ولمررا
تخرجنا عرضت عليها الزوا  ،فوافقت ،ولكن أمها اشترطت أن يكرون عنردق شرقة هري
ملك لي في حلب ،قلت لها :نعيش في دار أبي مع أمي واخروتي ،ونردخر أنرا وزوجتري
من شقة ،فرفضت ،طبعاً البنت عندنا ال تملك القرارو
أبو يعل مازحاً:
ر عندك اآلن شقة فارورة فري الملعرب البلردق ،ارجرع علرى دمشر وابحرة عرن تلرك
الحبيبةو
أبو جميل يضحك ،يقول ل :
ر ر ر ر رردقت ،ت سر رريرك مقبر ررول ،ولكر ررن أضر ررعت الطري ر ر علر ررى بيتهر ررا والر ررى مديرير ررة
االمتحانات ،وأضعت شقة الملعب البلدقو
ر ماعا؟ بعتها؟
ويحد عن أخت وسكنها في الشقة ،في يح ب :
ر أنت طيب زيادة عن الحد ،بل أنت أبل  ،وال تغضب مني ،كان يمكنك ت جيرها
بعشرين ألف ليرةو
ويستحل باهلل عن كان ادقاً أو مازحاً ،فيؤكد ل أن جاد ،وهنا يقول ل :
ر ر هررعا ت سررير حلمررك ،أنررت أضررعت الشررهادة فرري دمش ر  ،أق أضررعت العلررم الررعق
ح لت ب من الشقة ،أق أنت أضعت الشقة وعلمك وتعب العمرو
أبو جميل يضحك:
ر ر ت ويلر رك ي ررا أب ررو وائ ررل ه ررعج المر ررة وي ررر ررحيح ،ولك ررن م ررا ب ررال أم رري أ ررابتها
ر ا ة؟ هل تتععب في قبرها؟
ر أل ،أنت تحب زوجتك ،وتريد لها الحياة ،ولو بموت أمكو
ر هررعا ويررر ررحيح ،أنررا أحررب أمرري ،وأحررب زوجترري ،وأمرري ماتررت ،نعررم ،يرحمهررا
اهلل ،وال أريد الموت لها وال لزوجتي ،ولعلمك ،أمي في الحلم لرم تمرت ،وهري قالرت لري:
ال تخف ،لن أموتو
يس ل أبو وائل:
ر وما ت سيرك أنت؟
ر ال أعرفو
وي مت أبو جميل برهة ،م يقول:
ر أمي هي حلب ،أ يبتُ ،ن ِكبت ،تنزف ،كما ترى ،ولن تموتو
ويس ل أبو وائل:
ر وما ت سير الشهادة ،وأنت تبحة عنها في دمش ؟
و
ر دمش هي العا مة ،والشهادة هي العلم ،والعلم هو الخ
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أبو وائل يعل :
ر الحلم قابل دائماً لت سيرات مختل ةو
ويرن الهاتف الجوال ،يرفع أبو جميل ،يلت ت على أبو وائل:
ر هعج أختي رجا  ،كنت أحكي لك عنها ،اسمح لي بالرد عليهاو
ويتكلم:
ر أهر ً رجا ووومررا األخبررار؟ ووو ررالح و ررل بالسر مة؟ وووالحمررد هللوووقلررت لررك
ال بر ررد مر ررن اإلف ر ر ار عن ر ر وووماعرف م ر رن خط ر ر ؟ ووووأجانر ررب؟ ووووير ررر سر رروريينووواهلل
يخرزيهموووالمهم سر مت ؟ قلر ِ
رت لرري كررانوا سررتة شرربانووووالبقية؟ وووالحمررد هلل أفرجروا عررن
أربعةووواحت ظوا بواحد ألنر عسركرق مرن أجرل المبادلرة مرع أسرراهمووو وال رانيووووكيف
سيدفع لهم أبوج خمسرة م يين؟وووويرر معقرول! حترى ولرو كران راحب مدجنةووووورداً
ينررزل المبلررق علررى مليررون ووووسررينزل علررى خمسمئةوووحسرربي اهلل ونعررم الوكيررلوووأعطيني
ررالح ألكلمر ر وووال بر ر ف اتركير ر فر رري نومر ر وووولكن م ررن الض رررورق مراجعتر ر لمخ ر ررر
الشرررطة وتسررجيل ضرربط بخط ر وكسررر بطاقررة هويت ووويمكن ر الح ررول علررى بطاقررة
جدير رردةووولم ي خر ررعوا جوال ر ر ألن ر ر رخر رري ال يستح وووواسر ررترحت واألوالد فر رري الشر ررقة؟
وووالحمد هللووووسلِّمي لي على الح واألوالدوووابني جميل سي ل بعد ة أيرام فري
األول من أيارووووواهلل معكو
يلت ت على أبو وائل ،يتن ف ال عدا  ،يتكلم:
ر الحمد هلل رجع ابن اختي الح بالسر مة بعرد مرا خط تر جماعرة مسرلحة ،واهلل
ك ن ابني ورجع عليو
وي ررك س ررمع ك ررل م ررن ف رري حديق ررة السرربيل فح رريح يم ررا الس ررما  ،وي رردوق ان ج ررار
مكتوم ،ك ن في داخل شقةو
ويقف الناف في حديقة السبيل عاهلين ،يحدقون ب ب ارهم نحو الجهة الشرمالية،
وب دوار الدلة ،حية يت اعد دخان ك يف تت ار ى في وسط ألسنة اللهبو
أبررو وائررل وأبررو جميررل يق رران يت ر م ن الحري ر  ،وألسررنة اللهررب تت رراعد ،و رروت
سيارات اإلط ا يما ال ضا و
وي يح أبو وائل:
ر يا علهي ،هعج شقتي تحتر و
أبو جميل يعل :
ر أسرع ،أظن هي شقتي ،ال شقتكو
وي ررل أبررو جميررل وأبررو وائررل ،ليجرردا رجررال اإلط ررا يمرردون خ رراطيم المررا وهررم
يحاولون عط ا الحري  ،تمر ن ف ساعة ،والنار ما تزال تشتعلو
الشقة كلها تشتعلو
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ت ل أم وائل وت ل أم جميلو
بعد أك ر من ساعة يتم عخماد الحري  ،ولكن يظرل الردخان األسرود يت راعد مرن
النوافع واألبوابو
رجال وأط ال في الحي ما يزالون واق ين عاهلين أمام شقة أبو جميلو
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في ضيافة أبو وائل
_____________________________

أبو جميل وأم جميل في ضيافة أبو وائلو
أم جميل تقتر أن يرح على ع رين ،أبو جميل يوافقهاو
ولكن أبو وائل يقسم عليهما عال أن يظ في ضيافتهما ،شه اًر وشهرين ،برل سرنة
وسنتين ،على أن ي رجها اهللو
أم وائل تتكلم:
ر الدار داركم ،والبيت بيتكم ،نحن الضيوف ،وأنتم أهل البيتو
ويضيف أبو وائل:
ر نحررن ال ننسرى ،سررورية استضرافتني أنررا وأبرري وجردق ،واخرروتي ،نحرن هنررا عشررنا
في ضيافة سورية ،وسورية سمحت لنا بالدراسة والعمل والتملكو
وي مت ،م يضيف:
ر كرل شري يمكرن تعويضر  ،سر متكم هري األهرم ،نعرم ،كرل شري احترر  ،حترى
ور الجرردران ،ولكررن يمكررن بمليررون ليررة ععررادة طر الجرردران وتركيررب نوافررع وأبرراجورات
جديرردة ،وبمليررون لي ررة يمكررن ش ر ار فرررش جديررد وحرردية ،كررل شرري يمكررن تعويض ر  ،عال
اإلنسان ،المهم س متكم ،ووداً ي ُل الدكتور جميل بالسر مة ،ون رر بر كلنرا ،وننسرى
كل شي و
أبو جميل يتكلم:
ر ولكن سوف ن قل عليكمو
أم وائل تتكلم:
ر أرجرروك يررا أبررو جميررل ،ال ترعكر م ررل هررعا الكر م ،النرراف للنرراف ،الشررقة واسررعة،
استضرافت عنردها أختهرا وزو أختهرا ،وعنرد أختهرا خمسرة
وهلل الحمد ،جارتنا أم
أوالد ،ار في الشقة عشيرة ،وأنتم رأيتم هعا ب ن سكم لما نزلنا عليها قبل أسبوعو
أبو جميل يلت ت على زوجت ويقول لها:
رت قل ِ
رمعت؟ اآلن ترعكرت ،أن ِ
ر هل س ِ
ت أختري فري
رت عنري أحمر  ،عنردما استضر ُ
شقتي بمنطقة الملعب البلدقو
ويلت ت على أبو وائل ويقول ل متضاحكاً:
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ر وأنت ،يا أخي يا أبرو وائرل ،قلرت عنري أبلر  ،عنردما حكيرت لرك عرن استضرافتي
ألختي ،وهعا أنت اآلن تستضي ني في شقتك!
وتتكلم أم وائل:
ر ما فعلت يا أبو جميل هو الحر وال رواب ،أحسرنت ،برارك اهلل فيرك ،وب رراحة
حكت لي أختي أم جميل ،وعاتبتها ،واس لها ماعا قلت لهاو
وتتكلم أم جميل:
ر نعررم ،أم وائررل المتنرري ،وقالررت لرري :موقررف زوجررك هررو ال ررحيح ،وهررو الواجررب،
واال ،ف ر ين سررتعهب أخت ر وأوالدهررا؟ هررل يتررركهم لينرراموا فرري الشررارع؟ نعررم الدولررة فتحررت
المدارف والسكن الجامعي للنازحين ،ولكن في وجود شقة فاروة ،مرن األولرى استضرافة
أخت فيهاو
وتتكلم أم جميل ،فتقول:
ر واهلل ،فرري زيررارتي قبررل بضررعة أيررام ل ررديقة لرري هنررا فرري شررارع سررمعت عجائررب
عن أشخا ك نهم م ئكة أو أنبيا  ،أحدهم عندج عمارة في حي الحمدانية،
الق
فيها تسع شق  ،فتحها كلها للنرازحين ،وشرخ آخرر عنردج مستشر ى فري حري المعرادق
بحلب ،وهو مرن األحيرا ال قيررة ،وهرو يقردم الخردمات كلهرا بالمجران ،وال ي خرع أق ليررة،
وفي المستش ى خمف أجهزة لغسل الكلى ،وعكرت لي اسم الرجل ولكن واهلل نسيت و
يضيف أبو جميل:
ر ر نعررم ،هررعا ررحيح ،وهررعا مررن قبررل األزمررة ،وكرران أخرري يغسررل كليت ر في ر كررل
أسرربوعين مررة ،نعررم ،وهنرراك أك ررر مررن جمعيررة خيريررة كانررت تقرردم المسرراعدات مررن قبررل،
وهي اآلن تقدم مساعدات أكبر وأك ر ،ولكنوووو
وتقاطع أم جميل ،فتتكلم:
ر ر وهنرراك ك يررر مررن األشررخا عنرردهم آبررار وقرراموا ب تحهررا وركب روا الحن يررات فرري
الشوارع حتى ي خرع النراف حراجتهم مرن المرا  ،وبردأ ك يرر مرن النراف بح رر آبرار لتوزيرع
المياج ،ومساعدة النافو
ويتكلم أبو جميل:
ر ر كنررت س ر قول ،وأم جميررل قرراطعتني ،ولكررن ال ننسررى طبع راً بالمقابررل ،هنرراك مررن
رفررع أج ررة الشررقة مررن عش ررة آالف فرري الشررهر علررى خمسررة وعش ررين ،وهنرراك مررن يسررر
المررا مررن خرزان جررارج علررى السررطح ،وهنرراك ق ر أك ررر وأك ررر عررن حرراالت وحرراالت
أسوأ وأسوأ ألف مرةو
ويعل أبو وائل:
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ر ر هررعج هرري الطبيعررة البش ررية ،فيهررا الطيررب وفيهررا الخبيررة ،وفيهررا ال ررالح وفيهررا
الطالح ،ويزداد األمر وضوحاً في الحروب وفي األزمات ،قرد تزيرد نسربة أحرد الطررفين،
ولكن هعا ال راع مستمر ،وهو قانون الحياةو
ويعل أبو جميل:
ر رردقت يررا أخرري يررا أبررو وائررل ،ولكررن الترراري  ،لاسررف ،ال يررعكر عال ال ر حات
السودا و
ويضيف أبو وائل:
ر ر ونحررن هنررا ،ال يلي ر بنررا ترررككم ،الشررقة شررقتكم ،ونحررن الضرريوف عنرردكم ،واهلل،
نحن من قبل كنا نرى الشقتين :شرقتكم وشرقتنا شرقة واحردة ،تخيلروا :لرو شرقتنا نحرن هري
التي احترقت :أين كنا سنعهب؟ كنا سن عد عليكم وننزل عندكم ،شئتم أو أبيتم ،الناف
لبعضها يا أبو جميلو
وتضيف أم وائل:
ر ر والمه ررم اآلن و ررول ال رردكتور جمي ررل بالس ر مة ،ورج ررا  ،ععا ات ررل وسرر ل ،ال
تخبروج ب ق شي  ،هعج شقتكم ،ونحن ضيوف عندكمو
أبو جميل يست عن في الخرو على الشرفة يك كف دموع و
وبعرد أقرل مررن سراعة يررزورهم أبرو سررامر ،وب رحبت ابنر سرامر ،يقرردم لهرم م تررا
الشقة ،وهو يقول:
ر ر هررعا م تررا الشررقة فرري خرردمتكم ،اقعرردوا فيهررا وال تشررتروها ،اقعرردوا فيهررا سررنة أو
الشقة ،وأنا أتعهد لكرم ع ر حها بمليرون ،واعادتهرا أفضرل ممرا
سنتين حتى يتم ع
كانت علي و
أبو جميل يقول ل :
ر أشركرك يرا أبرو سرامر ،ولكرن نحرن اآلن فري يروم األحرد ،بعرد ورد ال را ي رل
ابنرري جميررل ،ونبقررى هنررا يررومين فرري ضرريافة أخرري أبررو وائررل ،وال بررد مررن زيررارة ع ررين،
وبعدها نقرر ،قد نبيع الشقة كما هيو
أبو سامر يتكلم:
ر ر أل ،بيعه ررا اآلن خس ررارة كبير ررة ،قل ررت ل ررك ،يمك ررن ع ر ر حها ععا أردت ب ق ررل م ررن
مليررون ،ولكررن بمليررون أك ررل عكسررا ها لتعررود أفضررل ممررا كانررت علير  ،ويمكررن بيعهررا بعررد
علك ععا أردت بعشرة م يين ،األسعار ق زتو
ويتكلم أبو جميل:
ر أنا ن سي ن رت من العمارة ،ومن المنطقة كلها ،مع اعتعارق ألخي أبو وائلو
أم وائل تتكلم:
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ر على كل حال ،األفضل ت جيل الموضوع حتى ي ل الردكتور جميرل بالسر مة،
ويستريح ،بعد علك يمكن بحة األمر بهدو و
أبو سامر يهم بالمغادرة ،أبو وائل يستوق  ،يس ل :
ر ر أود س رؤالك عررن رراحب الشررقة ،لمرراعا هررو انع ازلرري ال يررزور وال ي رزار؟ ولمرراعا
سيبيع الشقة؟ ما ق ت ؟
أبو سامر يبتسم:
ر ال ق ررة ،وال أق شرري  ،الرجرل مررن أسررة محترمررة ،مررن بيررت النجررار ،كرران مررن
أكبر القضاة في حلب ،نزي وشريف وعادل ،فري عرام  0945أحيرل علرى التقاعرد وهرو
في سن األربعين ،في أو عطائ  ،وما من سبب ،وال ت سيرو
أبو جميل يقاطع سائ ً:
ر كان من اإلخوان المسلمين؟
أبو سامر يرد:
ر ال ،ال ،أبررداً ،مررا كرران مررنهم وال مررن ويرررهم ،ال هررو وال أحررد مرن عخوتر أو أبنررا
عمر  ،كرران الرجررل مررن المحايرردين المسررتقلين ،وأبعررد مررا يكررون عررن السياسررة ،أنررا أعرف ر
شخ ياً منع تلك األيام ،والرجل أحف ب دمة ،لرعلك اعترزل الحيراة ،اآلن عمررج حروالي
ا نين وسبعين سنة ،أوالدج كلهم خار سورية ،عندج ولرد طبيرب ،مقريم فري ألمانيرا ،وولرد
يخت في القانون الدولي في فرنسا ،وولد يدرف اإلخ ار السينمائي في أمريكا ،وبنرت
في عنكلترة ،في عام  0994اشترى هعج الشقة ،قبل ما أشترق أنا المكتب ،وعراش فيهرا
ررومعة أو مح رراب ،اعتررزل النرراف ،ال يررزور وال ي رزار ،ال أحررد ويررر تلررك
وحرردج ،بيت ر
المرأة تزورج في األسبوع مرة أو مرتين لتنظيف الشقة ،سيدة فاضلة ،تخدم في أك ر من
بيررت فرري المنطقررة حولنررا ،أنررا أعرفهررا ،وقلررت لكررم هرري ابنتر  ،حتررى ال تشرركوا فرري األمررر،
والرجل حول السطح أمام على جنة :بركة وأزهار ،حترى يتسرلى ،ويمرا وقتر  ،واهلل هرو
أو اني ال أبيع الشقة عال ألخي أبو جميل ،وبمليرون ون رف ،بكرل مرا فيهرا ،قرال لري:
"الجار أولى ُّ
بالش عة" ،وكران ي كرر فري النرزول عليرك ،ليودعرك ،ويعترعر عليرك ،وهرعا كرل
ما عندق ،وهعا ابني سامر ،كان معنا ،وشهد الموقفو
ويلت ت أبو سامر على ابن ويقول ل :
ر حدة عمك يا سامر عن األستاع فاضلو
سامر يتكلم ب دب:
ر نعم ،األستاع فاضل أو ى ببيع الشقة بما فيها لعمي أبو جميلو
أم جميل تتكلم:
ر عندنا في ع رين أسرة من بيت النجارو
أبو سامر يتكلم:
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ر أل ،هررعا الرجررل مررن حلررب ،فرري كررل قريررة وفرري كررل مدينررة فرري سررورية يوجررد بيررت
النجار ،في األ ل عندما بدأت سرورية بتسرجيل األسرر كانرت كرل أسررة تُسرجل بحسرب
عمل رب األسرة ،وفي حلب ن سها أك ر من أسرة من بيت النجارو
أبو وائل يتكلم:
ر نحن حسبنا شقت هي المستهدفةو
أبو سامر يتكلم:
ر الرجل ال ع قة ل ب ق شي  ،وما هي عال أقدار مكتوبة على اإلنسانو
يستخر من جيب ورقة مطوية ،ي تحها ،ويتكلم:
ر هرعج هري الوكالرة ،وهرعا اسرم  ،فاضرل النجرار ابرن أحمرد ،وهرو يروكلني أنرا ببيرع
الشقة ،ووضع األمانة في عنقي ببيعها بكل ما فيها للجار العق تحت بمليون ون رف،
أو لغي ررج بالسررعر المناسررب ،وحملنرري أمانررة أ قررل ،ويررر مكتوبررة بعقررد وال وكالررة ،وهرري
التبرع بكامل من الشقة لدار السعادة الواقعة في السو المحلري فري آخرر شرارع النيرل،
ُّ
هي دار للعجرزة ،والردار معروفرة للجميرع ،وكران ي كرر هرو براللجو عليهرا ،وتمضرية بقيرة
حيات فيها ،ولكرن رأى السر ر علرى عنكلتررة ليمضري بقيرة حياتر عنرد بنتر فري لنردن ،قبرل
سررنة أجرررى عمليررة القلررب الم تررو  ،األجررل اقترررب ،كرران ينرروق اإلقامررة فرري دار المسررنين،
الخدمة فيها راقية ،هي م ل ال ند ب ربعة نجوم ،فيها أطبرا وخردم ،فيهرا رعايرة عاليرة،
وأنا سمعت عن أستاع جامعي كبير ومن أسرة محترمرة قضرى فيهرا بقيرة حياتر  ،وتروفي
فيهاو
ويتكلم أبو جميل:
ر نعم ،هو الدكتور فاخر عاقل ،أعرفر حرين كنرت فري جامعرة دمشر  ،هرو أسرتاع
كبير ،طبعاً أقام في دار المسنين على ن قت الخا ةو
ويتكلم أبو سامر:
ر وهرعا كران قررار جراركم األسرتاع فاضرل النجرار ،اإلقامرة فيهرا أفضرل مرن اإلقامرة
فرري شررقة وحرردج ،ولكررن فرري األيررام األخي ررة سررمع عررن القررعائف تنررزل حررول دار المسررنين،
وأحيانراً عليهررا ،فقرررر السر ر علررى عنكلتررة ،وتمضررية بقيررة حياتر عنررد ابنتر  ،وقررر التبرررع
ب من الدارو
أبو جميل يعل :
بيعهرا يرا أبرو
ر ما شا اهلل ،الردنيا مرا ترزال بخيرر ،ولهرعا ،لرن أشرتريها أنرا ،يمكنرك ُ
سامر لغيرق بالسعر المناسب ،ليكون ال من أكبر ،ولتست يد دار السعادةو
أبو سامر يتكلم:
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ر وقد أشهد الرجل اهلل علي ،ومرا مرن عقرد وال وكالرة بهرعا الخ رو  ،خ رو
التبرع ب منها لدار السعادة ،وها أنرتم شرهود اآلن أمرام اهلل ،وأنرا أعاهرد ربري علرى الوفرا
بالعهدو
م يشير على ابن سامر ،ويقول:
ر وهعا ابني سامر ،أحضرت معي ،حتى يشهد معكم على ما أقول ،وحترى يرتعلم
ال د وحب الخير للنافو
ويهم أبو سامر بالخرو  ،لكن يلت ت على أبو جميل ليقول:
ر أخي أبو جميرل ،مرن حقرك تقرديم طلرب علرى المحرافظ ،تعرر فير واقرع الشرقة،
وسيرسل لجنة تقدر الخسائر ،وستساعدك الدولة بمبلق جيد ،وهعا من حقكو
ويست عنهم ،م يخر هو وابن و
أم وائل تعل :
ر خيال الناف واسع ،كل واحد كان يحكي عن الجار ق رة مختل رة ،حترى نحرن،
أنا وأبو وائل ،عهبت بنا الظنون معاهبو
أبو وائل يعل وهو يضحك:
ر ال تتهمينرري يررا أم وائررل ،أرجرروك ،أنررا مررا ظننررت فرري الرجررل أق ظررن ،أنررا خيررالي
قا ر ،أنت احبة الخيال الواسعو
أم وائل تعل :
ر الحقيقررة مرا فعلر هرعا الرجررل ،جارنررا الرعق فررو  ،أشرب بالخيررال ،مرن العزلررة عررن
النرراف ،علررى التخلرري عررن كررل مررا يملررك ،ومن ِحر مررن الرردار هبررة لرردار المسررنين ،أو كمررا
يقال :من أق ى اليمين على أق ى اليسار ،أو بالعكفو
أبو وائل يرد على زوجت :
ر ر مررا فعل ر هررعا الرجررل ه رو الحقيقررة والواقررع ،ومررا هررو ردة فعررل ،فاإلنسرران عنرردما
يحررف برردنو أجل ر  ،يررزداد تعلق ر بالرردنيا ويتكالررب عليهررا ،أو يزهررد فيهررا ويتخلررى عررن كررل
شي و
ويضيف أبو جميل:
ر واهلل ردقت برا أبرو وائرل ،أنرا واهلل لروال ابنري جميرل ،وانتظرارق و رول  ،لتركرت
كل شي  ،وعهبت على قرية زوجتي ع رين ،وعشت فيها بقية حياتيو
أم جميل تعل :
ر ر أنررت تحررن علررى أيررام تدريس رك فرري انويررة ع ررين ،ويرروم كنررت أنررا طالبررة عنرردك،
ولعلمك ،ع رين ارت مدينة ،ولم تعد م لما كانت :ع رين التي عرفت قبرل أك رر مرن
ين سنة ،على كل حال ،ععا رحت على ع رين لن تجد فيها شيرينو
أبو جميل يس لها:
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ر أنت معي حتماًو
أم جميل ترد:
ر أل ،أنت اعهب على ع رين ،وأنا س عهب على ابنتي في قطرو
أبو وائل يعل :
ر أنت يا أبو جميل تهرب على الماضي ،واألخت أم جميل تق ز على المستقبلو
أبو جميل يتكلم:
ر يا أبو وائل ،ضاع منا كل شي  ،ضاع الماضي كل  ،وضاع المستقبلو
أم وائل تتدخل:
ر ر وررداً ،عن شررا اهلل ي ررل الرردكتور جميررل علررى حلررب بالس ر مة ،ن ررر ب ر كلنررا،
ون ررر عررن قريررب بزواجر  ،ويلتررئم شررملكم بر  ،وا ر الشررقة أمررر سررهل ،ال ع ررين وال
قطر ،ما لنا كلنا وير حلبو
أبو وائل يعل :
ر أود العررودة علررى موضرروع جارنررا ،وأريررد القررول :اإلنسرران فرري الحقيقررة ،يرجررع علررى
ِّ
الخيررر ،وخا رة فرري الم ررائب واألوقررات الحرجررة ،فيترروب علررى
معدن ر الطيررب ،وأ ررل
اهلل ،ويعمل ال الحات ،ويبدو هعا األمر في البداية وير متوقع أو ويرر واقعري ،م لمرا
فعل جارنا ،ولكن في قناعتي هعا هو مبدأ الحياةو
أم وائل تتكلم بقوة:
ر هعا الرأق يا أبو وائل يحتا على أفعال ال على أقوالو
يس لها أبو وائل:
ر ما ق دك؟
ر أنت ترى النراف تابرت علرى اهلل ،ورجعرت علير  ،وأنرت آن األوان لتتروب علرى اهلل،
وترجع علي و
أبو وائل يرد:
ر وماعا كنت أفعل حتى أتوب على اهلل؟ واهلل طرول عمررق مرا قتلرت وال سررقت وال
زنيت وال كعبت؟ وال دخنت سيكارة وال شربت خمرة؟ عن أق شي أتوب؟
أم وائل تتكلم:
ر أنت مق ِّ رو
ويتكلم أبو جميل:
ر سامحوني ،أنا في الحقيقة ظننت فري الرجرل الظنرون ،ال أنرت يرا أختري أم وائرل
وال أنت يا أخي أبو وائل ،وشككني في األمر الح  ،أنا حكيت هعا ألخي أبو وائلو
ويعلو وت اآلعان ل ة الظهر ،أبو وائل يلت ت على أبو جميل يقول ل :
ر أبو جميل ،هيا ،أنا نازل معك على الجامع ،لن لي الظهر معاًو
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م يلت ت على أم وائل يقول لها:
ر هل يرضيك هعا؟
أم وائل تعل سائلة:
ر ما الرعق دفعرك هكرعا فجر ة علرى اتخراع قررارك بر دا ال ر ة؟ هرل ارتكبرت عحردى
الكبائر وتريد التوبة على اهلل والتك ير عن عنبك؟
أبو وائل يعل مدهوشاً:
ر ر ال يررا أم وائررل! هررعا ظنررك فرري زوجررك؟ أنررت تع ررفين زوجررك مررن ح روالي أربعررين
سنةو
أم وائل ترد مرتبكة:
ر سامحني ،ولكن ،واهلل أنا فوجئت بقراركو
أبو وائل يرد:
ر بكل راحة ،وأرجرو أال تسرخروا منري ،كنرت ال أ رلي حترى ال يقرال عنري مرن
اإلخوان المسلمين ،م رت ال أ لي حتى ال يقال عني عرهابي متطرف ،ولكن اليوم
ررورة سرريئة عررن المسررلمين،
لمررا أريررت هنرراك مررن يسررعى علررى تشرروي اإلسر م ،واعطررا
ق ررررت أدا ال ر ر ة فر رري أوقاته ررا ،وفر رري الج ررامع ،ألؤك ررد حقيق ررة اإلس ر ر م ،وبع رردج عر ررن
التطرف واإلرهاب ،ولعلك س نزل اآلن مع أخي أبو جميل لل ة في الجامعو
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من مطار دمشق
_______________________________

ررا  5102 /4/21يرررن الهرراتف الج روال

السرراعة السادسررة مررن رربا ي روم ال
عند أبو جميل ،واعا هو ابن جميل:
ر أنا اآلن في مطار دمش و
ر ر الحمررد هلل علررى الس ر مة ،خررع فررو اًر سرريارة أج ررة خا ررة بررك ،والررى حلررب علررى
ال ورو
ر ال تقل يا أبي ،أنا قادم على الخطوط الجوية القطرية ،وهناك حافلة من شركة
الزيت رروني س ررتنطل ف رري الس رراعة ال امن ررة ،فيه ررا عشر ررة رك رراب عل ررى حل ررب ،وراكب رران عل ررى
حم  ،و ة على حماةو
ر بالس مة يا ولدقو
جميل يكلم أم  ،م يعود ليكلم والدج:
ر مرن المتوقرع و رولي علرى حلرب فري الرابعرة مسرا  ،سروف آخرع سريارة أجررة علرى
دوار الدلة ،مباركة الشقة الجديدة يا أبيو
أبو جميل يناول الجوال لزوجت ويخر على الشرفة ،يكلم ن س :
ر ر أق شررقة يررا ولرردق يررا جميررل؟ نحررن هنررا فرري ضرريافة عمررك أبررو وائررل ،نحررن فرري
الرردور األول ،ال ت ررعد علررى الرردور ال رراني ،ال تنظررر علررى واجهررة العمررارة ،حتررى ال ترررى
الشقة المحترقةو
أبو وائل يلح ب على الشرفة ،يربت على كتف أبو جميل ،يقول ل :
ر ر شررقتي هرري شررقتك يررا أبررو جميررل ،والحمررد هلل علررى س ر متكم ،وس ر مة جميررل،
فرح تنا اآلن بو ول الدكتور جميل على سرورية أنسرتنا الشرقة كلهرا ،واهلل لرو كران عنردق
شقة ألهديتكم عياها ،وعلى كل حال ،هعج شقتي هي شقتكمو
بعد ساعة ون ف يعاود جميل االت ال:
ر والدق الحبيب ،الحافلة وادرت دمش  ،األمور ممتازةو
ويكلِّم أم :
ر أمرري الحبيبررة ،سرراعات قليلررة ونلتقرري ،أنررا بخيررر ،أحضرررت لررك وألبرري فير از لزيررارة
المملكة واإلقامرة فيهرا سرنة ،يمكنرك أدا العمررة فري رمضران والبقرا حترى موسرم الحرم،
هناك دي سيتولى أموركم كلها ،ال تنسيني من الدعا و
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أبررو وائررل وأم وائررل ينضررمان علررى أم جميررل يهنئررانهم بو ررول الرردكتور جميررل علررى
دمش بالس مةو
أم وائل تتكلم:
ر لماعا ي تي الدكتور جميل على سورية في هعج الظروف ال عبة؟
أم جميل تتكلم:
ر ما كنت أريرد البنري العرودة علرى سرورية فري هرعج الظرروف ،نحرن فري حررب هري
أس روأ أن رواع الحررروب ،ولكن ر قرررر العررودة ،قررال أن را اكتسرربت خب ررة مررن عملرري فرري و رزة،
يجب أن أفيد أبنا وطنيو
ويتكلم أبو جميل:
ر في عام  5105تطوع ابني جميل للعمل مع فري طبري فري ورزة ،هرو مخرت
في األطراف الس لية ،اكتسب خبرة وخا ة في ع ابات الشظايا واأللغامو
عند الساعة ال ال ة يت ل جميل:
ر و لنا على خان شيخون ،لم ندخلها ،هناك قعائف ،الحافلة اختبر ت برين بعر
البيرروت الري يررة ،عنرردما تتوقررف القررعائف تتررابع الحافلررة رحلتهررا ،خرران شرريخون تبعررد عررن
حلب مئة كيلو متر ،ععا تيسرت األمور ،ن ل على حلب في ساعةو
أم جميل تقل  ،تعل :
ر ليتنا سافرنا على دمش  ،كنا بقينا هناك حتى تهدأ األمورو
أبو جميل ال يجد ما يقول و
أبو وائل يعل :
ر اطمئنوا ،توقُّ ُهم أفضل من متابعتهم الطري و
في الرابعة والن ف يرن الجوال:
ر نزلنا من الحافلة ،نحن فري ضريافة أسررة ،نتنراول عنردهم الغردا  ،لرن نردخل علرى
خ ر رران ش ر رريخون عال بع ر ررد الس ر ررابعة ،بع ر ررد المغ ر رررب ،عال ععا توق ر ررت الق ر ررعائف ،ععا انقط ر ررع
االت ال معي ،يمكنكم االت ال بمكتب الشركة في حلبو
القل يزدادو
في السادسة يت ل جميل:
ر أنرا مرع الركرراب مرن حلرب ،مجموعنررا عشررة ،ات قنرا علررى اسرتئجار سريارة ميكرررو
ررغيرة ،ودخررول خرران شرريخون ومنهررا علررى حلررب ،ال يشررغل بررالكم ،سررننطل بعررد ربررع
ساعة ،في حدود سراعة أو أك رر ن رل علرى حلرب ،ات قنرا مرع سرائ الميكررو ،سيو رل
كل راكب على بيت و
ر وسائ الحافلة؟ كيف ترككم؟
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ر ر بق رري عن ررد األسر ررة ف رري م رردخل البل رردة ،ن ررح لن ررا بالبق ررا  ،ولك ررن كنر را متش رروقين
للو ررول علررى حلررب ،السررائ أكررد ن ررح لنررا بعرردم المغررامرة ،وأشررهد علينررا رجلررين مررن
البلدة ،وأخع منا ورقة أقررنا فيها اختيارنا ترك الحافلة بكامل حريتنا وارادتنا والسر ر فري
الميكرو على مسؤوليتنا وال تتحمل شركة الزيتوني وال الشركة القطرية أق مسؤوليةو
ر اهلل يحميكم يا ولدقو
ر ال تقل  ،سائ الميكرو من خان شيخون ،ويعرف الطر الجانبية األك ر أمناًو
أبو جميل يت لو
ال رنين ،ال تغطيةو
وت:
بعد ن ف ساعة ،يرن الهاتف ،ي تي
ر أنرا هنررا مررن أهررالي بلرردة خرران شرريخون ،وجرردنا علررى هررعا الجروال شرريحة سررورية
جديدة ،فيها هعا الرقم وعلي أك ر من خمسة ات االتو
ر نعم ،هعا رقم ابني جميل ،وهو قادم من السعوديةو
ر أريد االسم بالكاملو
ر أين ابني؟ هل هو معتقل؟ مخطوف؟ جريح أسير؟
ر نريد التو ي  ،ال تقل  ،اسم بالكامل واسم األب والعمر والعمرل ،ومرن أيرن هرو
قادم؟
ر ر جميررل بررن عبررد المجيررد حررداد مررن مواليررد حلررب ،عررام  ،0972طبيررب ج ارح رة
عظمية ،قادم من المملكة السعوديةو
ر ابنك كان في مكرو مع تسعة مسافرين قادمين من دمش ؟
ر نعمو
ر هل مع ابنك حقيبة؟
ر ال أعرف ،ولكن ابني ال يحمل عادة وير حقيبة يدو
ر هل تعرف أق راكب من الركاب العين كانوا مع ؟
ر أل ،خبرني أرجوك ،أين ابني؟
ر سنت ل بك بعد قليلو
أم جميل:
ر ويلي ،ابني جميل ،يا أبو جميل؟ خط وج؟ قل لي أرجوك؟
ر م لما سمعت يا أم جميل ،سلِّمي هلل تعالىو
أم وائل تمسك يد أم جميل:
ر ال تقلقي ،نس ل اهلل تعالى ل الس مة ،ال نملك وير الدعا و
أبو وائل ي تح التل زيون ،يتنقرل مرن فضرائية علرى أخررى ،وال أخبرار عرن حلرب أو
خان شيخونو
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يت ل هو بالهاتف ،وال رنينو
أم جميل تهتف:
ر أبو جميل ،افعل أق شي  ،تعال ننزل ن خع سيارة أجرة على خان شيخونو
أبو جميل يرد:
ر ال بر جميلو
بعد عشر دقائ  ،يرن الهاتف:
ر ابنك كان مع ركراب مرن دمشر قرادمين علرى حلرب ،ورادروا الحافلرة ،واسرت جروا
ميكرررو علررى حلررب ،علررى ن قررتهم ومسررؤوليتهم ،والسررائ مررن خرران شرريخون ،لكررن قعي ررة
أ ررابت الميكرررو ع ررابة مباش ررة ،احتررر الميكرررو وت حمررت الج ررة كلهررا ،ولررم نسررتطع
التعرف على وير ة ج ة من خ ل الجواالتو
ي يح أبو جميل:
ر وج مان ابني؟
ر ر ر مرررن المؤسر ررف ير ررا عرررم ،ال ج ر ررة وال حقائ ررب وال ج ر روازات س ر ر ر ،فقر ررط الهيكر ررل
الحديرردق للميكرررو و ر ة ج رواالت ،مررن الج رواالت عرفنررا الشخ رريات ،ال شررك الشررركة
عنرردها قائمررة ب سررما ركرراب حلررب ،يرررحم اهلل الجميررع ،يسررلم الرردين واإليمرران ،هررو مررن
الشهدا عن شا اهلل ،وتقبل تعازيناو
أم جميل ت يح:
ر ولدق جميلو
وتسقط مغمى عليهاو
تبادر أم وائل على رفع رأسها ،أبو وائل يقول لها:
ر ر أل ،يررا أم وائررل اتركرري أرسررها ،ارفعرري قرردميها ،أنررا س حضررر المررا ألرش علررى
وجههاو
أبو جميل يس ل في الهاتف الجوال:
ر والج ة وووالج ة؟
ر ال أ ر ،وال ج ة ،ال للركاب وال للسائ  ،فقط الجواالت ،سنت رل برك ،وسي رل
الجوال على العنوان العق تريدج ،سنت ل بك فيما بعدو
ر الجوال هدية لك ،على رو ابني ،ال أريد الجوالووو
أبو وائل يتناول الجوال ،يقول ألبو جميل:
ر أنت أنعش زوجتك ،وأنا س تكلم بالجوالو
أبو وائل ي يح بالجوال:
ر ألو ووألو
ر نعم؟
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ر أين فر اإلط ا أو اإلنقاع؟ووووحد ني عن الحادة بالت يلوو
ر ر ي رراعم ،أن ررا أحم ررد رمض رران ،رئ رريف فرق ررة اإلنق رراع ،الميك رررو م ررر ب ررين هض رربتين،
وانهالت علي القعائف ووو
ر من كان يطل القعائف؟
ر مررن الشررمال ومررن الجنرروب ،ومررن الشررر والغرررب ،كررل طرررف يظرن أن الميكرررو
من الطرف اآلخر ،انهالت علي القعائف مرن كرل الجهرات ،الميكررو أ ريب بر ك ر مرن
قعي ة ع ابة مباشرة ،أسرعنا نحن فرقة اإلنقاع ،ما استطعنا االقتراب ،كنا نرى الميكرو
أمامنررا يحتررر  ،والقررعائف تنهمررر م ررل المطررر ،ررم برردأ عط ر النررار ،بعرردما انتهررى كررل
شرري  ،اقتربنررا نحررن فرري سرريارة عسررعاف رافعررين األعر م البرري  ،كررل شرري محتررر  ،مررا
ع رنرا علرى ويرر أق رال الحقائررب ،وسربع جرواالت محترقرة ،وعلررى بعرد عردة أمترار ع رنررا
على ة جواالتو
أبو جميل يعمل على عنعاش زوجت و
أم جميل ت حو ،ت يح ،وهي متعبة:
ر ال ،ابني ما مات ،وال قُتِل ،ال ت دقوهم ،ال ت دقوا الكعابين ،ابني و ل ،هو
تحت في باب العمارة ،ابعدوا عني ،س نزل ألفتح ل باب العمارةو
تحرراول النهررو ف ر تسررتطيع ،ت رريح ب رروت ضررعيف خافررت وهرري تشررير علررى
الباب:
ر أرجوكم افتحوا أنتم ل الباب ،افتحوا البابوووابني و لو
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جميل
______________________________

أبو جميل يت ل ب خت عبر الهاتف الجوالو
ر رجا و
ر أه ً ب خي أبو جميل ،هل و ل ابنك الدكتور جميل؟
ر نعم ،و ل على سورية ،ولكن لم ي ل على حلب ،أريد سؤالك ،متى موعد
وضعك المولود؟
ر بعد أربعة أيام ،هكعا قال الطبيبو
ر لي طلب عندك يارجا و
ر طلباتك أوامرو
سمي جميلو
ر أرجوك يا أختيِّ ،

حلب
5102/7/4
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المحتوى
العنوان
الكرة األرضية
الشرفة
أنا أحب الشعر
أجمل شقة
في ورفة المدرسات
كيف القمامة
في السجل العقارق
ودا بالسمك
لسعة حشرة
المغ رة يارب
ليلة ماطرة
الماضي
ق
رسالة واحدة
لوحة كانافاج
سليمان الحلبي
نتائم وير متوقعة
ال مت
جناية الجبرتي
في الطري على ك ر جنة
في طري العودة
ي عد على زوجت
المياج تتسرب
الحياة تبدأ بعد الستين
جنون القهوة
انزال على در الجامع
قليل من الضحك
الرو
أنا في انتظارك
شجيرات الورد
عشر دقائ في حديقة السبيل
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هاتف من رجا
عشر ساعات عال قلي
ال أريد التاري
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الدكتور أحمد زياد ُم َح ِّبك
السيرة الشخ ية :
 من مواليد مدينة حلب في 0949 /2/0
 دكتوراج ق األدب العربي الحية من جامعة دمش عام 0944
 أستاع األدب العربي الحدية بجامعة حلب
 عضو اتحاد الكتاب العرب
المؤل ات المنشورة:
 حركة الت ليف المسرحي في سورية( ،دراسة) :
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 0945 ،و
 من الحكايات الشعبية ( ،حكايات شعبية):
و ازرة ال قافة ،دمش 0942 ،و
ق يرة):
 يوم لرجل واحد ( ،ق
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 0949 ،و
 المسرحية التاريخية في المسر العربي المعا ر( ،دراسة):
دار ط ف ،دمش 0949 ،و
ق يرة):
 حجارة أرضنا ( ،ق
مطبعة عكرمة ،دمش 0949 ،و
 الكوب ار ت نع العسل( ،رواية):
دار القلم العربي ،حلب0999 ،و
 بدر الزمان( ،مسرحية):
دار القلم العربي ،حلب0999 ،و
ق يرة):
 حلم األج ان المطبقة ( ،ق
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 0999 ،و
ق يرة):
 عريشة الياسمين ( ،ق
دار القلم العربي ،حلب0999 ،و
 دراسات في المسرحية العربية( ،دراسة) :
مطبوعات جامعة حلب ،حلب0997 ،و
 حكايات شعبية (ن و ودراسة) :
اتحاد الكتاب العرب ،دمش  0999 ،و
 دروب الشعر العربي الحدية (دراسة) :
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مطبوعات جامعة حلب ،حلب 5111و
ِ
ق يرة جداً) :
ألنك معي ( ق
دار شم ل ،دمش 5111 ،و
ق يرة) :
طعم الع افير ( ق
دار القلم العربي ،حلب5110 ،و
ق ائد مقارنة (دراسة ون و ) :
مطبوعات جامعة حلب ،حلب5110،و
دراسات نقدية من األسطورة على الق ة الق يرة (دراسة):
منشورات دار ع الدين ،دمش 5110،و
ق يرة):
العودة على البحر( ق
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 5110،و
ق يرة ):
الرحيل من أجل مها ( ق
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 5112 ،و
انكسارات ( بحوة ومقاالت)
دار المعرفة ،بيروت5114،و
الدكتور أحمد زياد محبك ( كتاب التكريم ت ليف مجموعة من الباح ين):
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 5114 ،و
متعة الرواية (دراسة)
دار المعرفة ،بيروت5112 ،و
من التراة الشعبي (دراسة)
دار المعرفة ،بيروت5112 ،و
ق يرة)
وردات في الليل األخير ( ق
دار المعرفة ،بيروت5112 ،و
عمر أبو ريشة وال نون الجميلة( ،دراسة)،
و ازرة ال قافة ،دمش 5119 ،و
ق يدة الن ر( ،دراسة)،
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 5117،و
ق ار ات في الشعر العربي الحدية( ،دراسة)،
مطبوعات جامعة حلب ،حلب5117 ،و
نوافع وشرفات( ،مقاالت)،
دار ال ريا ،حلب5117 ،و
ق يرة جداً)،
ريش نعام( ،ق
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دار ال ريا ،حلب5117 ،و
ق يرة جداً)،
نجوم غيرة( ،ق
مطبعة األ يل ،حلب5114 ،و
ق يرة)،
األعمدة والغزالة( ،ق
دار ال ريا ،حلب5119 ،و
اللغة العربية و قافة القرن الحادق والعشرين( ،دراسة)
دار ال ريا ،حلب5119 ،و
دراسات في المسرحية العربي( ،طبعة جديدة مختل ة كلياً)
مطبعة جامعة حلب ،حلب5101 ،و
حمامات بي ونارجيلة( ،رواية)
دار ال رقان للغات ،حلب5100 ،و
عمر أبوريشة وال نون الجميلة( ،دراسة) ،طبعة انية
دار ال رقان للغات ،حلب5105 ،و
نقد السرد( ،دراسة)
دار ال رقان للغات ،حلب5105 ،و
)
فو سطح العمارة( ،ق
دار ال رقان للغات ،حلب5104 ،و
)
أبو معتز والكناريات( ،ق
اتحاد الكتاب العرب ،دمش 5104 ،
ق يرة جداً)
ما أزال أنتظر( ،ق
كتاب الرافد ،الشارقة5102 ،

المؤلفات بالمشاركة:
 ستة كتب في اللغة العربية لغير المخت ين لجامعات سورية
(0949ر)0944
 خمسة كتب في اللغة العربية لغير المخت ين لجامعة سبها بليبيا ()0995
 كتاب أدبا من حلب (مشاركة واشراف) ( ستة أج از ) حلب (5111ر
)5100
 عشرون مادة لموسوعة ( أع م العلما العرب والمسلمين) للمنظمة العربية
للتربية وال قافة والعلوم ،في تونف ( 5114ر )5117و
 الحركة األدبية في ب د الشام،األمانة العامة الحت الية دمش عا مة ال قافة
العربية ،دمش ()5114و
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عنوان المراسلة :
البريد العادق :
البريد اإللكتروني :
:
هاتف المنزل
:
الجوال:

كلية اآلداب جامعة حلب حلب سورية
mohabek @gmail.com
11992 50 5945025
11992 944954795

292

293

كلمة الغ ف األخير
رواية ت ور انعكاف واقع األزمة في سورية متخعة مرن الن رف األول مرن عرام
عام  5102زماناً لها ومن مدينة حلب مكاناً ،وهي ت ور األزمة مرن خر ل انعكاسرها
فرري حيرراة النرراف العرراديين ومررا تعانير الطبقررة الم ق ررة ب ررورة خا ررة ،وال ترردعي الروايررة
الت ري وال التو ي  ،عنما تحاول ر د الواقع االجتماعي وال قافي ،وال تقف عند الجانرب
العسرركرق أو االقت ررادق أو السياسرري ،ألن ر لرريف مررن الضرررورق أن يقررول األدب كررل
شي  ،وتقوم الرواية على مواقف ،ت رورها بعرين الكراميرا ،ولرعلك يغلرب عليهرا الحروار،
ويقررل فيهررا السرررد والتحليررل ،ألنهررا تعتمررد المشررهد واللقطررات ،فكانررت أشررب بالسرريناريو،
والشخ يات فيها متنوعة ،من عرب سوريين وكرد وفلسطينيين ولبنانيين ،لت كيرد وحردة
الشرعب والهردف والم رير ،وعلرى الرروم مرن تحرول معظرم الشخ ريات فري الروايرة علرى
الخيررر والحررب ،فرران األزمررة تقسررو علرريهم جميع راً وال ترررحم مررنهم أحررداً ،ممررا يؤكررد قرربح
الحرب ،ولكنهم مع علك يكتبون الشعر ويمارسون الحب ويعيشون الحياة ،ولعلك ،على
الررروم مررن الخسررائر ،يظررل األمررل مرتبط راً بمسررتقبل جديررد ،يرمررز ل ر الط ررل الررعق تشررير
الرواية في الختام على أن سيولدو
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